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EXPEDIENTE
No edifício novo do "Correio tia

JUnnliii", no largo da Carioca
li. 13, estão já fiiiiccionnndo to-
«ias as suas secções. cveéitto ;is

«Ificinns, nim om lirove- estarão
tninliuiH ali Instãllndns.

São os seguintes os mimcros dos
nossos apinu-cllios tclcnhonlcM:

Kcdncção. . . 5698 ¦-Central
Gerencia • • • 5--4IÍ ¦" „
Eseriptorio. . 5701 --
Officimis. .-,'. 37-Xorto

Razão da descrença
Concedeu o senador Leopoldo de

Bulhões, a um dos nossos resperti-
•nos, longa entrevista sobre a revisão

constitucional, nue hoje s. cx._advo-

ga fervorosamente como remédio aos

males da Republica. Que o illustre

senador goyano tem razão, demons-

tram-n'd os 'factos que sc repetem

desde que o magno estatuto começou

a ser executado. |A experiência veiii

confirmar o prognostico dc muitos

que se manifestaram contra a impor-

tação dc instituições, que o nosso

meio não comportava, e não se co/.v-

ciliavam com as nossas tradições.

Na própria Constituinte, foram pre-

vistas muitas das conseqüências da-

miiosas que vieram a veriíicar-sc.so-

btetudo no que respeita á discrimi-

nação daí rendas e á partilha da

competência tributaria entre a União

c os listados. 'É agora aílfirma o sr.

Leopoldo de Bulhões que a revisão

constitucional é uma questão venci-

da; c amuincia que, nos meios politi-

cos cm que 
"elle está agindo, ainda

não encontrou um só adversário da

revisão. Ao contrario, todos estão

uecordes cm reconhecer a nçcçssidã-

,1c, da reforma do pacto federal".

Ha muito que, em palavras, reina,

quanto á necessidade da revisão, essa,

não diremos unanimidade, mas quasi

unanimidadci Entretanto, quando sc

quer passar de palavras a actos,

surge logo a Objecção da opportuni-

dado, isto ha vinte annos, dc modo

que mítica chega o momento de se

levar a effeito a reforma.
'No principio 'do anno agitou-se o

assumpto na imprensa, e as afiíírma-

ções dc que a revisão tinte por si

n- politica mineira, porque a seu

favor sc manifestara o sr. Antônio

Carlos, c que a política mineira era

acompanhada pela dc outros Esta-

<los, despertaram esperanças de que a

reforma entraria em caminho dc rea-

lização. Não tardou, porém, o des-

engano: as situações estadnaes, quo

assentam seu predomiuio na Consti-

tr.ição tal qual está, com todos os seus

erros e faltas, para logo sc levanta-

ram contra a iniciativa, que pela opi-

nião íôra muito bem recebida. A

grande objecção foi, como sempre, a

tia opportunidade; mas desla vez os
•defensores pro domo sua da intangi-

liilidade da obra dos constituintes dc

iSoi acharam, para a sua oppostção,

c momento, as agitações da oceasião

e até os apuros ifiriaiiceiros. Houve

até a lembrança de deixar a refor-

ma para depois da execução do

fuirding. Dessas escapatórias trans-

parece claramente que, para essa

gente, a opportunidade da reforma

constitucional mítica chega.
'Desta arte, esses revisionistas dei-

xam a revisão para as gerações fu-

ttiras, e o paiz que continue a soíírer

o- cffeitos desastrosos de uma Con-

stituição errada, defeituosa, conde-

mnada por todos os brasileiros, que
não têm interesse na sua mamiieti-

ção. A opportunidade confunde-se

com a necessidade.. Os que julgam
a reforma necessária, sinceramente,
não a podem considerar adiavel.
Arriscam-se a recorrer ao remédio

quando já não haja doente para
curar. Ila tuna corrente, como fez

notar o sr. Leopoldo de Bulhões, que
se contenta com uma reforma' que
chamaremos conservadora,que 

"mau-

1. nha, como diz o senador goyano,
::-- linhas geraes do regimen presi-
dcncialista, procurando mclhoral-o :

c- msolidal-o, dando garantias rcaes e
efícetivas ao voto popular c á justi-
c.a, firmando o principio da respon-
sabilidadc da alta administração fc-
ctcral, armando o governo nacional
de recursos que assegurem a ordem
constitucional cm todo o paiz, e dc
rendas stlMicientcs para ifazer face
nos seus compromissos. Esta mesma
corrente pretende garantir os direi-
to- individuacs e políticos, definindo,
com precisão, os casos, os cffeitos e
o alcance do estado de sitio."

li' o mínimo a que pôde aspirar quem
esteja convencido da imprestabilidade
ii.i Constituição de 2-\ dc fevereiro.
1'.' muito pouco, comquanto já seja

um progresso. Mas ainda este pou-
co, não o concedem os proceres da

Republica, seus dominadores, seus

exploradores. O que elles querem é

o que ahi está, produzindo resulta-
dos como esse caso dc Matto Grosso,

que veitt coroar a serie dos despro-

positos, dos tíislates, dos desatinos

que gera o nosso regimen federativo,

planta exótica que não podia flores-
cer no Brasil, por não se amoldar ás
n.-.ss;\s circumstancias peculiares.
Como poderia servir ao Brasil uma
organização política quo converteu
lima província do Império, atrazadis-
sima, com escassa população dispersa

por vastíssimo território, governada
quasi sempre por presidentes milha-
res, em Estado autônomo, equipara-
do, cglialado, cm direitos c preroga-
tivas, a S. Taulo, Minas ou á Bahia,
t reyido pelas mesmas normas con-
Itítucionaes? Tara tiral-o da abomi-
fiável situação cni que sa encontra
aquillo listado, graças ás arbitrarie-
dades. aos abusos, ás violências a que
recorreram as facções que ali se de-

giauiaoi para a conservação do poder,

ou para a sua reconquista, só sopliis-

mando grosseiramente o art. 6" da

Constituição, o coração da Republica,

como lhe chamou, num arroubo dcen-

thusiasmo pelas franquias e liberda-

des estadnaes, o presidente Campos

Salles, e repetem todos os idolatras,
na realidade insinceros na sua maio-

ria, da belleza com que naqiiclle ar'.i-

go são reguladas as relações da

União com os nossos Estados.
Duvidamos que se faça a reforma

constitucional.. O sr. Leopoldo de

Bulhões eslá perdendo tempo e tra-
ballio. Ha muito devia • ter-se feito

a revisão, quando inspirava outra
confiança que não hoje para a re-

generação da Republica. Como bem
disso o. illustre representante de
Covaz, "os adiamentos indefinidos

geram a descrença no regimen". E' ó

que se está verificando. "Se uma
rt. forma necessária — fala ainda o
sr. Bulhões — em moldes conserva-
dores, imposta pela experiência e que
jâ conquistou, a opinião, encontra
óbices invencíveis no próprio apparc-
lho que deve rcalizal-a, o resultado
será a descrença na forma. repubü-
cana." E' o que temos já muitas
vezes dito. E a descrença, a qitcsc
refere o senador revisionista, já rei-
na no Brasil. Poucos, muito poucos,
fera dos políticos prolfissionaes, ain-
da tem Pé na Republica, c esperam
vcl-a reabilitada e capaz de condtt-
zir o Brasil aos seus elevados des-
tinos.

Gil VIDAL
mm»

Tópicos & Noticias
O TEMPO

Continua o nsunceiro. *:. no quu pronicttc
o Observatório, o rija dc hoje stirÜ também
de chuva. A temperatura variou entre iS",7
e i7",4.
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cento*

rior, por ter reassumido as .funççues
de director da Faculdade de Medicina |
desta capital, c agradeceu a s. ex. o
ter-se feito representar cm seu desem-
barqttc.

O sr. Gastão da Cunha contínua ã
mendigar dos membros da. commissfio
de Finanças c de vários parlamentares
influentes o augniento da sua verba de
representação. Esperamos que o Con-
gresso tenha o critério dc cortar as
vasas ao Inipudcnte diplomata, que con-
verteu uma carreira, que sempre foi
meio dos homens ricos gastarem as
fortunas, em 11111 processo de enrique-
Cer rapidamente.

Um diplomata que poupa a verba dc
representação para augnieritãr o seu

pé de meia, está dcírandanjo o Estado,
que lhe entregou aquella, somnia em
confiança, para que elle a gaste, man-
tendo o nivcl social exigido pelos hs-
bitos da carreira. O sr. Gastão, em
todos os postos que tem oecupado, re-
presentott sempre mal o seu paiz. Ainda
agora deixa o sr. Gastão a familia cm
uma pensão dc terceira ordem, em
Lausannc, para poder por essa fôrma
reduzir as suas despesas em Lisboa,
prejudicando assim o decoro da sua
embaixada.

Aliás, é preciso que o governo
exerça severa fiscalização sohre os mo-
vimentos do sr. Gastão na F.urdpa, afim
de impedir que elle repita o seu velho
systema de ausentar-se sorrateiramente
da legação que lhe estava, confiada.

Assim é que, quando sc achava acre-
ditado cm Çopenhngiie, o sr. Gastão
foi residir cm Bruxellas, continuando
desta cidade a datar a sua correspon-
dencia da capita! dinamarqueza. Du-
rante esse tempo, o sr, Gastão, sempre
ganacioso, achou meio de embolsar
cerca de trezentas /bras, devidas ao
secretario, que desempenhara funeções
de encarregado de negócios,

E' esse diplomata mesquinho, que faz
da carreira um meio de multiplicar a
fortuna a juro de usura nue o. sr.
Wencesláo mantém como nosso embai-
xador em Lisboa, onde as proezas c a
sovinice do sr. Gastão já se tomaram
assumpto dc commcntarios picantes,
que, infelizmente, não podem deixar
dc se refleetir sobre o prestigio do
Brasil,

*¦««-»¦¦

Corrupção
e voilidade

GRAVATAS —
Casa Manchcster-

Lindíssimas — Só na
-Rtia Gonçalves Dias 5.
1 I ¦" ¦

HOJE
Está de serviço na llepartição Centrai de

Policia o i" delegado auxiliar.

A carne
(Pará a carne Ijovuia tposta hoje em

consumo nesii capital juram afincados pelos
marchante», 110 entreposto de S. Diogo, os
preços de $720 a $800, devendo ser cobra-
do ao publico o máximo dc 1S000,

Porco, $050 c 1$, e citella, $700 c 5800.

Fomos informados por pessoa auto-,
rizada de que o accõído politico de Ala-

goas está cm via dç conclusão, sob a
base da renuncia r*p governador, do
vicc-govcniiidor, doj senadores c dos
deputados estadnaes.

Está assentado que os drs, Baplis-
ti Accioly c o acuai viec-governador
voltarão aos seus cargos, sendo eleitos

para o Senado Alagoano seis conserva-
dores, seis 

'democratas, c tres accio-
lystas; c para a Câmara doze conserva-
dores, doze democratas c seis accio-
lystas.'

Ainda não se ultimou o accordo, por-

que os srs. Dantas Barreto, Francisco
Salles, Scabrá c Nilo Peçanha, que es-

tão estreitamente solidários 110 trabalho
contra a intervenção cm Alagoas, que-
reni que a solução do caso sc faça sem

qualquer vislumbre drila.
Assim 6 que se trata dc evitar a no-

méaçãò do interventor para presidir ás

eleições, fnzendo-se com que o gover-
nador e o vice-govcrilador renunciai!-
tes sejam suecedidos no governo por 11111

dos seus substitutos legaés.
Kstc incidente, porém, não prejudi-

cará a conclusão da c-níniíc por meio da

qual se .pacificará, definitivamente, a

politica daquelle Estado.

Continua animador o estado de sau-
de da senhora Wencesláo Braz, que
tem recebido ainda a visita dc inume-
ras pessoas que sc interessam pelo seu
restabelecimento.

Entre os iimuineros defeitos cxis.ten-

les na administração da justiça no Dis-

tricto Federal, ha um T-ie reclama a

iinmediata attenção dos poderes conipe-

tentes. E' :i demora indefinida no jul-

gnmento dos réos que aguardam o pie-
nario "a Detenção.

.Além da iniqüidade de deixar um in-

feliz, que pódc ser um
tido por muitos meze:

prazo superior a um

protelação dos julgamentos uma fonte

dc desmoralização da lc e de despres-

tigin da justiça.
Segundo parece, ha duas causas prin-

cipaes dessa morosidade da justiça
criminal. A primeira c o accttuiulo ile

processos, que não podem ser senão

muito lentamente liquidados por um

único tribunal do Jury. A segunda é

uni péssimo costume que se implantou
no foro criminal. Tara aggrãvar o
estado dc coisas, decorrente desse
accuiniilo de trabalho, accrescc o sys-

tema dos adiamentos a que recorrem
certos réos influentes e bem apadrinha-
dos, para os qtincs a justiça con-
descendente arranja meio dc só en-
trarein em julgamento na estação
mais propicia á absolvição. Entretan-
to, os desprotegidos, ;¦« liumildes, cul-

pados 011 innOccíltc?, ficam esquecidos
no fundo da prisão á espera do plena-
rio que nunca chega.

Para essa situação chamamos a at-
tençãó do Ministério Publico, que, cn-
tre as funeções de que ?e acha invés-
tido pela lei, tem como uma das mais
importantes zelar por que a justiça sc
faça com a presteza exigida, tanto
jiclos direitos dos a .isados como pelos
interesses da socic

do Jury

iimoccnte, dc-
o não raro por
atino, ha nessa

O prefeito concedeu hontem ju-
bilação á professora adjuneta de 1"
classe, d. Christina MoerbecU.

Um telegramma dc Jlatto-Grosso re-
fere que um contingente da força fc-
dera!, destacado no interior do Estado,
atacou um contingente da policia es-
tadual.
' 

Já sobre o caso deve ter tomado as
necessárias providencias o geneçal Car-
los de Campos. Trata-se de um episo-
dio, que bem revela a espécie de apoio
que o sr. Azeredo alardeava ter obtido
do governo federal, e que fez espalhar

por todos os seus correligionários.
iMaitto-Grosso não dispõe de muitas

vias de. coninutnicsçãc.. O -telegranho
fei destruído em grande parte pelos
azeredislas, que 11.1 perspectiva de ve-
rem negado o habCs-cOrpus impetrado
ao Supremo Tribunal para o sr. Caeta-
no de Albuquerque, pretendiam apro-
veitar o momento para, sublevando o
Estado, conseguirem os seus fins poli-
ticos.

Negado o habeas-eorpus, toda a
força federal destacada pelo interior,
foi avisada dc que, cumprindo ordens
do governo da Republica, devia cm'
dada oceasião esmagar a policia. Os
sequazes do sr. Azeredo é que sc in-
ciinibiiiin dc divulgar tal absurdo, ape-
zar dos protestos da grande maioria
dos officiacs que servem nas forças
expedicionárias.

O contingente que atacou a policia
do Campo Grande ainda não sabe cer-
tamelíte que o general Carlos dc Caiu-

pos não prestou braço forte ao azerc-
dismo e que este, por isso mesmo, caiu
de [lúdre.

Era com a desordem, que esses
factos representam, desordem que seria
promovida pelai força federal, que o
sr. Azeredo contava para triuinphár.
Porque falhou o seu plano, elle cáe
em cheio sobre o general Carlos dc
Campos. li' inútil acerescentar qu:
perde o seu tempo o vice-presidente
do Senado. A sua causa está pe'rd<d.-.,
e o seu julgamento já foi feito pela
opinião do paiz.

O que resta a fazer, c para tanto já
eslá autorizado o inspector dá 6" rc-
gião, é recolher ás suas gnarnições as
forças federaes ainda estacionadas na-

qucllc Estado.

A Rcccticdoria do Districto Federai
arrecadou de 1 do corrente até hon-
tem a quantia de 714:8785894,

Em egual período do anno passado a
renda importou cm 660:7908539,

tribunal
vasão ao trabalho
torios, cumpre ao
pedir ao governo .
gutido tribunal. E
adiamentos dc que
ao servido ílos rt
o Ministério PuK
prcàiilem aos tr»i''
dar solução, res!
a essas man obras.
se funda na cguai
haver o mesmo ;
todos os crimino;

:to. Sc um único
¦ o basta para dar
c.iuiidaJo nos car-
Ministério 1'ublioo
creação de um sc-
tanto ao aliuso dos
=e serve a chicana
bem apadrinhado;,

! e os juizes que
ios do Jury poderá
ido inflexivelmente
Jin uni regirrien que
ide, deve ao menos
rão de justiça para

PUNHOS e collarinhos — Especialidade
— Casa Manchester —• Gonçalves Dias 5.

O sr. Afranio Peixoto deliberou
acertadamente incumbindo os inspecto-
res escolares de levantar a estatística
da população escolar do Districto.

Quanto á freqüência dos ahunnos das
escolas municipaes, o trabalho já está
fe'tq por assim dizer. Xão se dá o
mesmo com os estabelecimentos parti-
culares, Foi para que se saiba com
certeza qual o numero de alumnos que
os freqüentam que 03 inspectores es.co-
lares, hontem reunidos, .•'.-sentaram cm
os visitar.

¦Essa estatística já devia constar dos
documentos officiacs, sc nó-, não fos-
semos o povo mais avesso que lia a
procurar saber o que é, o que vale c o
que possuc.

Haja vista o que se dá com o nu-
mero de habitantes desta capital. O ul-
limo reccnseamcnlo que se realizou foi
deficientissimo, não conseguindo as
conunissões que distribuíam e arrecada-
vam as respectivas listas os fins que
tinham cm vista.

Da população do Brasil, nem é bom
|falar. Delia todos traíam de oitiva,
porque não ha documento que a regis-
tre já não- dizemos com cxactldão, mas
approximadamentc'. E' uma ogeriz.a a
estatística, que ninguém compri-hcnde,
e que muitos pretendem justificar com
a falta dc recursos com que lutam os

. fazer trabalho sério e

O professor Ah sio de Castro ápre-
sentou-se homem .0 ministro do Inte-

Fizemos hontem uma analyse geral
do caso da StandariV.mostrando a

significação politica dos factos ver-

gonliosos que vieram á luz e que ser-

vem para indicar o grão do avilta-

mento a que desceu o Brasil offi-

ciai, o Brasil que legisla e que go-
verna e que, com a sua vcnalidade e

corrupção, déshonrà o outro Brasil

paciente e trabalhador, que se deixa

esfolar pelo fisco para custear a vida
luxuosa dos prevaricadores e nego-

cistas. Nos círculos em que sc mo--

vem os políticos cujos nomes podem
ser revelados por Wellenkamp — "

agente encarregado pela Standard de

subornar senadores e deputados —

está sendo feito um grande eslíorço

para abafar este caso escandaloso.
Ha algum perigo de que os nossos

homens dc Estado, envolvidos neste
vergonhoso negocio, consigam levar

por deante o seu plano dc -oceultar

na treva os factos indecorosos que
os compromettem. A Standard tem
nessa solução o máximo interesse.
Wellenkamp é indivíduo em cuja
moralidade não se pódc depositar
muita confiança. E os políticos, que
receberam- do agente da Standard as
letras de cambio com que a compa-
nhia americana lhes comprou as con-
sciencias, sabem que no mysterio
esfá o único meio do salvarem a
reputação.

Mas não é possível consentir que
o caso da Standard se encaminhe

para o olvido em que têm desappa-
recido outros escândalos semelhan-
tes. Os documentos juntos aos autos
do processo são de tal ordem que o
Senado e a Câmara não podem con-
servar-se indiffcrentcs á crise provo-
cada pela divulgação daqueüas pro-
vas da vcnalidade dos nossos politi-
cos e politiqueiros. Para que o pu-
blico possa' avaliar da gravidade do
caso, para que os qtte nos lerem pos-
sam formar uma idéa da liberdade
com que a Standard se dispunha a
corromper senadores, deputados c

jornalistas, liberdade que mostra ter
aqtidla empresa bons motivos para
não esperar resistência da parte da-

quellcs políticos, vamos transcrever
hoje alguns dos documentos appen-
sos aos autos do processo d.a Stan
dard.. Confessamos que o fazemos
com pejo; custa-nos transcrever nas
nossas columnas estas provas de que
entra nós um estrangeiro, com a
bolsa bem recheada, pôde entrar sem
receio pelo 

'Monroe 011 pelo velho

pplvio do conde dos Arcos,..certo, de

que cm torno dellé se reunirão i)S
enxames de politiqueiros venaès c

pievaricadorcs, attraidos pelo ouro
corruptor. Mas a situação moral do
Brasil politico chegou a um ponto
en: que é indispensável recorrer aos
remédios extremos. Os sentimentos
tem de ser recalcados c a medicação
implacável do ferro em braza preci-
sa ser applicada impiedosameute.
Eis, como amostra, alguns dos do-
ctimentos que se acham nos autos do
inquérito:

Copia — Et.?. 6S5 a 685 v.
.Certifico pela presente que me foi

apresentada uma confirmação de te-
legrairnúa exarado cm idioma inglez,
afim dc a traduzir para a língua ver-
nacttla, o que assim cumpri, em ra-
zão do meu ofíicio, c cuja traducção
é a seguinte: Traducção: Confirma-
ção dc telegramma—De E. D. Aselic,
cidade de New-York — Data: 30 se-
tembro 1915. Para A. E. Woltmann,
São Paulo — Em referencia ao vos-
so telegramma de 27 dc setembro, sc
estiverdes certo de que a concessão é
absolutamente definitiva e óbrigato-
ria t' que o governo mais lorde não
poderá COM SUBTF,Rl'UGIO.S ANSUI.T.At,-A,
approvo o dtiposita. Prefiro muito
depositar títulos do governo no The-
souro Nacional e, se for necessário,'
poderei abrir mão dos juros desses
títulos, emquanto vigorar a cpnees-
são; sc isto não íòr possível, áquies-
cerci em depositar dinheiro sob as
mesmas condições da concessão vigò-
rar durante vinte annos e dc ser ap-
provada pelo Congresso. A conces-
são mui claramente declarará que, no
caso de cancellatneiito ou na sua expi-
ração, o deposito ser.i immcdiata-
mente restituido. Devemos confiar
em que pessoalmente verificareis que
todas as formalidades legacs estejam
em devida fôrma c que sefau: um-
piamente protegidos os nossos inter-
esses. /•'. A Aschc. Nada mais con-
tinha o referido documento qtte bem
c fielmente verti úp próprio original,
ao qual me reporto. Em fé do que
passei a presente, que sellçi com o
sello do meu ofíicio c assigno nesta
cidade do Rio de Janeiro. — Rio de
Janeiro, 15 de julho dc 1916. — Lco-
poldo Guaraná (sobre duas estampi-
lhas de sciscentos réis).

iNestc documento, a directoria da
Standard revela a opinião que Ifórma
da hqnorabilidade do nosso governo.-
O representante da empresa america-
na no Brasil é prudentemente acon-
selhado a verificar que, ao fazer uma
concessão, o governo brasileiro não
deixe margem para faltar mais tarde
ás suas obrigações por meio de stib-
teríiigios.

O segundo documento que passa-
mos a transcrever é muito mais gra-
ve.' embora o primeiro que ahi fica
s-.ja bastante humilhante para o
nesso amor próprio nacional.

Copia — Fl. 68?
Certifico pela presente que me foi

apresentada uma confirmação dc te-
lcgramma exarada em idioma inglez,
afim de a traduzir jrira a língua ver-
nacula e que assim cumpri, em razão
do meu tfílíicio, c cuja traducção é a
seguinte: — Traducção: — Confir-
tuação de telegramma. D. F. D.
Asche, cidade de Nova York. Data:
.=; de outubro dc 1015. Para A. E.
Woltmann. S. Paulo. Approvo nova
despesa de S.000 dollars para despe-
sas legaes e mais o pagamento de
24.000 dollars sob a condição de que
o deposita seio feito de fôrma que os
títulos do governo nos rendam cinco
por cento de juros. Nenhum taga-

'são esteja definitivamente feita e
cumpridas todas as formalidades.
F; D. Aschc. Nada mais continha o
referido documento que bem e fiel-
mente verti do próprio original, ao
qiiálimc reporto. Em fé do que pas-
sei a presente, que sellci com o sello
do meu officio e assigno nesta cida-
dc do Rio de Janeiro. Rio de Jatiei-
ro. i';5 de julho de 101O. — Leopoldo
Guaraná (sobre duas eslampilhas no
valoV total dc seiscentos réis).

•Nesta carta está contida a prova
de qbe, além dc 8.000 dollars gastos
em despesas legaes, os seus represem

tantes no Brasil tinham despendido
mais 24.000 dollars cm outras appli-
caçõis que'não são claramente espe-

cif.icjdas; mas que, pelo texto da

carta, se evidencia terem sido a cor-

rupção de pessoas collocadas em po-
sição" de influenciar o governo. As

palavras 
"Nenhum 

pagamento será

feito, sem que a concessão esteja dc'

finitivamente feita e cumpridas Iodas
as fèrmalidadcs.

iMas sc alguma duvida pudesse
subsistir sobre esse ponto, teríamos

a carta, em que o representante da
Standard no Brasil, o sr. A. E. Wott-
maiin, dirigindo-se ao sr. F. D.
Ascljé, para lhe explicar como cami-
nhavam os negócios relativos a uma
coivtrssão que a companhia pleiteava
no Congresso, diz clara e terminante-
nicnlé que 35.000 dollars não-chega-
ranv- para corromper membros do
Coib,Tesso c jornalistas e que nesse
sníbnrno precisou gastar 43.000 dol-
Isrs.. Mas o sr. Wotlmann, como ho-
mein avisado, assegurava ao sen

cliofcque o dinheiro não seria pago
aos políticos c jornalistas antes, do
centrato estar nas mãos da Standard.

'Aqui damos esse documento, que
deve- encher de vergonha todos os
brasileiros:

Copia — Fr.S. (58q a 6S9 v.

Certifico pela presente que me foi
'sfprcsentada 

uma confirmação de te-
legramma exarado cm idioma inglez,
afim de a traduzir para a língua ver-
nacula, o que assim cumpri cm razão
do meu officio, e cuja traducção_é
a seguintej Traducção: — Confir-
mação dc telegramma. De A. E.
Woltmann. São Paulo — Data: 4 de
outubro I9i5,a F. D, Asflhc, cidade
de Nova York. Para F. D. Aschc. —
¦Em referencia ao vosso telegramma
de 30 de setembro, é impossível ar-
ranjar a lei do Congresso: o proces-
so correcto é o seguinte: assignatura
do ministro, assignatura,do presiden-
te, publicação no "Diário Official";
ficando o governo absolutamente re-
sponsayel. Quanto á Companhia de
Docas — jormaks, Coxgrksso, as
despesas legaes totacs serão de 43.000
dollars, cm vez de 3.í-ooo dollars,
coiw anteriormente foi communica-
do. Nada será pago antes do -cernira-

to estar cm nossas mãos; o deposito
em diniiciro será sem juros. Se ap-
provardes, poderemos arranjar 3,56-
de juros por pagamento dc despesas
íígíes no valor de 17.000 dollars e
titiilos ao governo de 5 % pelo pa-
gãíjiento de 24.000 dollars; as quati-
tias.acima são a dez por cento dc
jtsros, que receberemos durante vin-
te annos. Aísumpto é urgente. Tcle'
graphar a sua decisão o mais breve
possível. Meu cnderec.0 é Rio (A. E.
Woltmami). Nada mais continha o
referido documento, que beme fiel-
mente verti do próprio original ao
qual me reporto. Em fé do que pas-
sei a presente que sellci com o sello
do meu officio c assigno nesta cida-
de do Rio de Janeiro. Rio dc Janci-
ro, 15 de julho de 1916. — Leopoldo
Guaraná (sobre duas cstampilhas 110
valor total dc sciscentos réis).

Este documento está ha muitas sc-
manas figurando nos autos dc um

processo, ha mais de quinze dias que
foi divulgado pela imprensa; comtu-
do, as duas casas do Congresso Na-
cional, que são ali accttsadas de te-
rem entre os seus membros homens
venaes que receberam parccllas dos

43;ooD dollars, gastos pela Standard
no suborno com quo procurava
facilitar a approvação dc um prjeclo
que pleiteava, as duas casas do Co;-.-

gresso, assim estigmatizadas como
corruptas, ainc!,a não sc lembraram

que a mais rudimentar noção de dc-
coro e de dignidade lhes impunha a
abertura dc um rigoroso inquérito,

Borba; e que o assignalado cirofeio
não seja também uma justa vindicta,
digna de dithyrambos e de palmas...

De qualquer modo, ninguém tirará, á
consciência do digno governador de
Pernambuco o dcsgosio dc haver ani-
mado o novo crime do cangaceiro para
quem s. ex. abriu as portas da ca-
deia, ainda este anno.

IIOUPAS brancos — Sortimento sem egu.ll
— Casa Manchcster — Gonçalves Dias s-

Em viagem de irispecção partiu hon-
tem para VaVença, em companhia do
senador Bernardo Monteiro, o director
da Central, que regressou hontem
mesmo.

No leilão dc bbjeclos de arte c an-
tiguidades que o leiloeiro Virgílio cf-
fectua ha dias, na uta da Assembléa,
ia ser vendida, hontem, nina bandeira
esfarrapada, que cr.i, nada mais nada
menos, a do celehre 7" batalhão, con-
decorada na guerra do Paragnay.

O glorioso trapo estava, assim, ati-
rado sobre uma mesa, quando delle se
apercebeu o dr. José Mariaiino Filho,

que é um dos nossos mais apaixonados
collecionadorcs. De indagação cm inda-

gação, o dr. José Mariaiino soube que
a bandeira pertencia ao sr. José Li-
borio dos Santos, ali lambem presente.
e obteve sem custo que este lh'a desse,

para ser entregue ao Museu dc Guerra.
Não fora essa lcnibrança dc nobre
amor patriótico, e o tropliéo de guerra,
symbolo dc sacrifícios heróicos e dc re-
fulgentes victori.as de sangue, iria pa-
rar ás mãos de algum belchior birrento,

que nunca se exeulparia da loucura de
haver posto alguns tostões naqtielles
farrapos imprestáveis, com a sobrecarga
daquella condecoração sem preço.

Não é preciso mais afim de aquila-
tar-se da nossa alarmante carência de
educação cívica, que, diga-se a verdade,
é, aliás, menos peculiar ás classes infe-
riores da população, do que ás dirigen-
tes, ao governo, á administração puhli-
ca. Em parte alguma do mundo, se-
ria possível que o pavilhão nacional, dc
uso de um batalhão cm sangrentas pu-
gnas pela integridade c pela honra da

pátria, triiimphante cm todas cilas, esse
batalhão o perdesse, não' ao estrepito da
luta, mas no museu 011 no archiyo que
o recolhera, até cair sob os pregões de

um leiloeiro, num leilão de bugigangas.
Agora que tanto nos aprestamos em

prol do problema nacionalista, na obra
da defesa nacional, no milagre da res-
surreição de Lázaro, cumpre-nos atten-
tar nessas insignificancins, que sempre
nos es"capam quando enchemos a boca
dc tropos lyrlcos mas que constituem
o padrão do nosso grão de cultura para
se saber sc merecemos ou não a pa-
trla...

NOTICIAS DA GUERRA

Ti los Mm as nas lis
importantes ia pra

¦jatííii»

^1 HHn£o&Pfi'iSSiíMF^ **¦ fim

Banco Nacional Ultramarino
SEDE EM LISBOA-FUNDADO EM 1S64

Rio do Janeiro—S. Paulo—Santos
Capital 12.000 contos fortes
SAQUES A' VISTA E A PRAZO

tobre 
"todos 

os paizes e todas as opera-
ções bancarias nos seus variados ramoa
nas melhores condiçües do mercjdo.
R. da Quitanda esquina, ."Uíintlcca

Attoncin. Praça 11 do Junho.
1— »*« m - -

rArlilhcria italiana, no fenâsõ trabalha dê alcançar uma 
'jiosição 

11-

regiió <do. Trentíno

Segundo estamos informados, será
assignadò no próximo despacho do pre-
sidente da Republica o decreto apro-
veitando, de accordo com o art; 13G
da lei de orçamento do corrente exer-
cicio, na vaga aberta com a aposenta-
doria do chefe dc sceção da Coiitaluli-
dade da Marinha, Victor Torres, ,0
chefe de secção addido ao Ministério
da Viação.

CAMISAS—O que ha de melhor e elegaii-
te—Casa Manchester — Gonçalves Deis 5.

O sr. Calogeras transinittiu hontem
ao i° secretario do Senado a mensa-
gem com que o presidente da Repttbli-
ca devolve aquella casa do Congresso,
devidamente sánccionados, dois dos
autographos da resolução legislativa que
autoriza a abertura do credito especial
de 2:.l95Íi6o. para pagamento do 3"
cscriptiirârio do Thesouro Nacional Pç-
dro Rodrigues de Carvalho, cm virtude
de sentença judiciaria.¦ ¦»«» otr
BLUSAS de SEDA. LINIIO e NANZOUK

HEI.USSI.MA CO(XECÇÂO.
Casa Nascimento. — if>r, Ouvrooa.

'Na 1" pagadoria do Thesouro*Na-
cional pagam-se amanhã as seguintes
folhas (7o dia útil) : Delegados e lis-
crivães. Coinmissarios de Policia, P0.1-
cia. 2" parte; Serventuários dn Cult:
Catholico, Aposentados da Eizendn,
Pensões, Eensões provisórias c Praças
de pret. .-..--, -

A folha Fiseaos dc Vehictdos, e Ca-
hiuete de Identificação não será paga
nor falta do, ponto.a « «et i> ¦— ¦ ¦

A PAI ATRA OFFICIAL ,

De todas as linhas de
frente

'Áustria — Vienna, 5 — P estado
maior do exercito communica :

"Frente rumaica: — No sector de
Orsova, fizemos recuar um pouco as
nossas tropas para oeste. Ao sul de
Petroseny os rumaicos retrocederam ate
os passos fronteiriços. As tropas aus-
tro-allcmãs, que avançaram contra Fp-
garas, já chegaram ao outro extremo ua
cidade. No resto da Transylvania, nada-
maisoecorreu de importante, alem de
um forte ataque, inimigo, que foi rcpcl-
lido, nas immediações dc Szovata.

Sohre a intentada incursão rumaica
em território búlgaro, sahc-se, .por in-
formações do quartel general allcmão,
que o inimigo abandonou o território
búlgaro mais rapidamente do que nel-
le havia penetrado. Um radiogramnia
rumaico, que interceptámos, diz que este
feliz resultado é devido, cm grande
parte, á opportuna cooperação da nos-
sa flolilha de monitores.

Frente do archiduque Carlos — Nada
de novo, ... ,. n

Frente do príncipe Leopoldo — US
esforços feitos hontem pelos russos, 11:1

' 
Volhyniii, contra o quarto exercito aus-
tro-allemilo, não tiveram exito algum.
Fracassaram, egitalmèrite, os débeis ata-
quês inimigos no Stochod inferior, com
grandes perdas para os atacantes.

• Frente italiana: — A luta dc arti-
iheria 110 Carso, eslá no seu auge.

A infanteria italiana atacou cm ai-
guns pontos, sendo, porém, rechassada
.pelo nosso fogo.

No Monte Cimone, foram salvos pc-
los nossos soldados, entre 23 de sctem-
bro e 2 do corrente, .15 soldados italia-
nos sepultados vivos. O total dos pri-
sioneiros ali feitos, é dc 48-- Captura-
mos também 6 metralhadoras, 3 la"Ça-
minas e muitos fuzis.

Na larde de quarta-feira, os nossos
hydroplanos lançaram bombas, de va-
rios calibres com excedente resultado,
sobre o ãerodroino inimigo de Orado c
«obre os estabelecimentos militares de
Monfaicone, San Canciano c Straraiiza-
na Todos os apparelhos regressaram
indemenes, apezar do violento caiilio-
ncio aniiacreo do adversário.

No Mosa e no Somme
Um ligeiro avanço dos

francezes a leste de
Bouchavesne

afim dc sc apurarem os nomes dos
senadores c deputados corrompidos

pela Standard.

BRANDÃO ALFAIATE
Av. Rio Branco, 105.

BEr;r,At.AS _ i;ie;
Casa Manchcster —

-intcs c resulcnlcs —
Cio:;ç:ilves Dias 5.

governos
útil.

¦Esses recursos não faltam, früzmcn-
te, ao sr. Afranio Peixoto. A popula-
ção escolar deste Districto pode c deve I
ser conhecida quanto antes, a exemplo
do que se dá em S. Paulo, por exemplo.' j,rNTo será fcílo, sem que a conces-

A. 1111 prensa Official do listado dc
Pernambuco, de 27 de abril do anno
corrente, publicou uma nota governa-
mental, com os seguintes trechos :

"E,n relação a esse Antônio Pereira
apontado como autor do assassinato do
alteres InicoMo Macedo, mandou u 

'{jo-

verno if firmar que o não pcrsegitiria,
desde que elle sc desarmasse e sc man-
tivesse com respeito ás autoridades e ás
leis, rccõnimciidando, entretanto, que a
policia o vigiasse sempre. Os antece-
dentes, porém, entre aquelie cidadão c
o official agora assassinado os haviam
-tornado inimigos e o crime d'agora é
uma vindicta por. crimes anteriores,"

Em bons termos, Antônio Pereira as-
sassinara ou mandara assassinar cm
Villa Bclla o alf.-rcs de policia Nicoláo
Macedo que ali estava como autorii
dade'; e o sr. Manoel Borba, governa-
dor de Pernambuco, seiente c consci-
ente da responsabilidade do criminoso,
absolveu-o dc modo summario. sem for-
ma',,nem figura dc processo. O governo
pernambucano ainda justificou o delicio
como uma vindicta pelos crimes ante-
riores do fcx\ delegado. E' o diário of-
ficial de Pernambuco que o refere com
a maior sinceridade e singeleza.

Ora, Antônio Pereira, com quem o
governo entrara em accordo, voltou
Iranquillamcnte aos seus penates de
Villa Bella. Voltou... e os dias fe fo-
ram passando, emquanto o celebre che-
fe de cangaceiros fazia de ladrão fiel,
sob cs olhares .palcrnaes da policia.

Cnn:am-nos tclegrammas que hontem
publicámos que o assassino do alferes
Nicoláo deixara a quarentena de ceies-
tial pacifismo em que o puzera aquelle
goiveynailõr, travando cerrado tiiroteio
com a gente do coronel Antônio Thi-
moteo, no referido município sertane-
Jo. Não ha pormenores. Mas ha o
faclo.

Deus queira que não se perpetue esse
singular arbítrio de julgamento c ab-
solvição de criminosos através de notas
de imp.ensa, a que se deu o sr. Manoel

O ministro do Interior nomeou o dr.
José M.illoso Sampaio Corrêa, profes-
«or cathcdratico da Escola Polyiceluii-
ca desta capital, para representai-, seu
tninislcriò no i° Congresso Nacional
das Estradas dc Rodagem, a reunir-se
a 12' do corrente.

A ATiMlNlSTRÂçao 'Io Correio da Ma-
nhã. assim como todos os síus agentes
e viajantes, neceila assigpaturas para
a revista portugueza O Rosário, uma
das mais bem fciías pubiicações calho-
licas editadas em Portugal. Anno CÇnoo.

O general Gabino Bc-nuro visitara
na próxima segunda-feira os corpos
aquartelados na Villa Milhar.

BONS nerfumes, finos e ^ prevn-í r.iínrivoi*:,
N',-1 Perfumaria Nunes. I.. S. Fr.incisi-o, 55.

Por só lerem comparecido, á liora rc-
gimental da abertura. ;t deputados,
não houve, honteiu, sessão na Câmara
dos Deputados.

¦ ¦ m 1 ¦
Vende a Casa Muniz. ó pessoal
0uc para a Penha preparaes farneis,
Copos o que lia de bom. meio crystnl,
A duzia n 4, n s e 11,6 iiil réis.

Pingos & Respingos
A propósito do caso de Matto Grosso,

(U?cntiu-5(" tio Senado a administração do
general Dantas em Pernambuco. O gene-
rA estranhava, liontent, na sala do café:
I' _, Ora ,essa I Para que ideu JfaSto
Gros=o I P.ir.1 srntir dores de que Per-
nanibiico rumei sc queixou...

Varias noticias
A missão de paz de que

teria sido incumbido
o sr. Gerard

Paris, 7 — (A. II.) — Communica-
do official de hontem á noite :"Vivo duello dc artilheria de um c
de outro lado do Somme."

As nossas tropas operaram um ligei-
ro avanço a lesle de Bouchavesne, não
realizando, além desla, nenhuma outra
acção de infanteria.

No Woevre bombardeamos cfficaz-
mente varias estações dos serviços de
viação militar.

Abatemos um acroplano inimigo. '

i< Que farão, olin.il. dos addidos ? P«-
ínmtnvíi hontem um i:Hcrcs«a*io no as*

1 siinipto.
I — Homem, os que tèm menos de 1»

aeno-: de serviço, os niais rr.-'iÇoc» i.*ão ser-
vir como voluntários especiae*.

Para que ?
Terão, pelo menos, a rou.-vi de graça.,,

* *
O senador Eloy dc Souza biterpcllafio

sobre o accordo alnsoan", disse hontem a
um jornalista :

Palpito que esse accordo <!ará em
nada...

E o senador Raymundo que ouvira o
final da phrase :

Como ? Palpite ? dará tm r.ada t Vou
fazer uma fézinlia na vacea !

Cyrnno & C.

Nova York, 7 — (A- H'0 — A cra'
baixada da Alíemanha em Washington
declara nada ler com a noticia publi;
cada 110 NèarYork Fvcniiig Posl acer-
ca d.-, missão dc paz de que o impera-
dor Guilherme lefia incumbido, o sr.
Gerard, representante diplomático nos
Estados Unidos em Berlim, e que se
acha cm caminho desta cidade.

ITin submarino allcmão clioga a
Xewport, nos listados Unidos

Nova York, 7 — (A. if-) — Ppm-
municam de Xewport. ililiode Island: -

" Procedente de Wil.helinsliriv.cn, che-
goti hoje dc tarde a e.sie porto o sub-
iiiarino allemão "U 53"•.'• ,

A travessia do oceano foi feita eni
17 dias. Õ submarino, que é um navio
de guerra, ostenta o pavilhão da frota
aliemã e dispõe de uni canhão."

Washington, - — (A. II.) — O em-
baixador da Inglaterra, Sir Spring Ri-
ce, esteve de tarde, 110 departamento
d'Estado. .

Acredita-se que o diplomata inglez foi
protestar, em nome do seu governo,
contra a entrada do submarino allemão
"U. 53" em Xewport.

O suecesso de novo empréstimo
de guerra francez

Paris, 7 — (A. H. -- Official) —
As noticias que aqui chegam dos va-
rios departamentos da França demon-
stram que o novo empréstimo de guer-
ra obteve em toda a parte o mais com-
pleto siiccesso.

Os subscriptores manifestam maior
empenho em concorrer para o empres-
timo do que 110 primeiro dia, e muitos
delles effccluam imnicdiataniente os
pagamentos em espécie.

Os depósitos ouro do Banco de
França destinados ao, empréstimo tam-
bem augmentam sensivelmente.

A opinião de um armador sobre
o bloqueio inglez

Londres, 7 — (A. II.) — O DniV.v
Chroniclc publica o seguinte telegram-
ma do seu correspondente em Amster-
dam:

''Uma carta dirigida por um arma-
dor sueco ao Vossische Zcilung prova,
dc um modo írisante, a efficacia do
bloqueio inglez.

O referido armador conta que foi in-
«luido na lista negra ingleza, em con-
seqüência dos seus navios se emprega-
rem no trafego de mercadorias entre a
Suécia e a Allemanha, e num dos tre-
chos da carta diz: "Quando os meus
navios chegam a algum porto norue-
guez não podem obter nem carvão, nem
provisões, nem água potável. Nos pro-
prios estaleiros negam-se a fazer qual-
quer reparo nos navios e os reboca-
dores não os querem ajudar a entrar ou
a sair dos portos. Até os meus age.11-
tes ua Noruega se recusam d'ora avan-
le a represeatar-ftie".

AS OPERAÇÕES
NOS BALKANS

Os rumaicos derrotados nô
sector de Gorgeny

Nova. York. 7 — (A. A.) — Tele-
gramma de Vienna annuncia que os in-
maicos .soffrcram uma séria derrota nc
sector de Gorgeny,

As tropas austro-hungaras .1t.1ear.11t
os rumaicos a sudoeste dc üfanfalvã,"
desalojando-os das posições que ali oc-
cubavam, fazendo grande numero d»
prisioneiros.

A'o:'rt> York, 7 (A. A.) — Os jo»
nacs publicam telegrammas de origem
austríaca, dizendo que o general b':il-
kcníiayn derrotou os rumaicos, obri-
gando-os a recuar para além de Ilomo
rod, tomando dc assalto Sinca.

Os rumaicos retiram-se, .perseguidos
pelos nustro-hungaros, através do bos-
que dc Oerster,

Estas noticias não foram ainda con-
firmadas, ,.

Os ruiriiiicos retiram-se tio Fogar.ii
Londres, 7 — (A. A.) — Os ru-

maicos devido á pressão dos austro-
húngaros, que receberam reforços, re-
tiram-se de Pogaras e de Vladeny.

Os fi-nneo-rtissos oceupam ICennll
Londres, 7 — (A. A.) — As for-

ças franco-russas que marcham cm di-
recção a Monaslir, oecuparam Kenali
cidade servia próxima á fronteira.

'As prrdas dos tcuto-1>nlgni'09
na Dnlirudja

Londres, 7 — (A. A.) — Calcula,
se em mais dc 2ã °l° as perdas dos
tetito-bulgarns, nestes últimos dias, nu
região de Dobrudjn. '

A offcnsiva alliada, apezar dos des-
mentidos dc Berlim, proscgtie victorio-
sa. acreditãndo-se que até o fim do
mez o inimigo estará totalmente ex-
pulso do território rumaico.

Os búlgaros conseguem deter
os servios

Nova York. 7 — (A. A.) — RarPo-
granimas de Berlim, publicados nesta
capital, dizem que as tropas búlgaras
conseguiram deter os servios,, quando
estes tentavam atravessar o rio Gema-
rel;a, nerto de Skotihiwi, infligindo-
lhes grandes perdas.

Essa noticia ainda não teve confir-
maeão.

Morreu o couiiiiniulante do
"¦Mocwò"

Paris, 7 — (A, A.) — Mos ultimes
combates havidos na linha, de frente,
morreu o ronde von Dolina Schlodien,
ex-coihmahdánte do celebre M°cvec.

Nas Unhas itafo-austrlacas
OS ITAM.WOS CONQUISTAM UM

i:XTI{IX0HKinAMi:.\TO
JXIMIGO

Roma. 7 — fA. II.) — O coniniuni-
cado do generalissimo Cadorna informa
que as tropa? italianas conquistaram
um forte entrincheiramento inimigo,
com os rospectivos abarracamer/üs, nas
encostas de Cime Costabella, 110 vallc
dc San Pellegrino, fazendo 102 prisiu-
neiros c auprehendendo tuna métralliã-
dora, armas c munições.

Xo Carso as .patrulhas italianas tive-
iam pequenos .encontros) com o inimigo
e fizeram cerca 'de 'trinta prisioneiros.

A campanha da Rússia
OS TURCOS COXSEGUEM ATUA-

VKSSAR O KIO ELUEX E
SÃO UErETJilDOS

Londres, 7 — (A. A.) — Informam
de Pctrogrado que na frente do Çauca-
so, os turcos tentaram a oífensiva na*
margens Ido rio Ellen. conseguindo at-
tingir a margem opposta.

'X< -v.ião, a artilheria moscoví'.:• 1 calibre, mascarada nas
ali'. lias, abriu cerrado fogo
ohi'igantto-o3 a retroceder, entre perda"
enormes.

mu*

üma victoria dos russos uns cer»
raniiis de Wysoro

Londres. 7 —/'(A. A':'r— >í.".s cer-
cnni.Ts ile Wyíocó '¦'¦•'•;- c Zarkow, oí
russos atacaram ,.: ^ forças autro-alle-
más que, a4>ezaj;.--(U desesperada resis-
tencia qaic ..ffèreceram. foram complç-
lamente derrotadas o obrigadas a re:i-
rar-se, em tiesordeni das posições qiM
occupivanv

I1

^Jàãk mm ilegível W::^::*^~^i-ll*,£&£tt>Èé-
'SaasHte'
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COUKEIO DÁ MANHA — Domhigo, sTtic Outubro dglOlC^

necessidades
da lavoura

VIDA
Eleições municipaes de Alagoas

!1 (Fizemos liontem referencia ao nos-

feo movimento còmmefCial niternacio-
nal, dando o devido destaque a parte
relativa á exportação. Conforme toi

assignalado, no anno corrente o valor

cm ouro dos artigos vendidos para
o estrangeiro é já superior ao que as

estatísticas registraram em 19,14¦ c
•1015 c porque os preços médios sao

também em geral superiores aos dos

quatro annos de 191-. a WS, .veny-
ca-se <iue a situação econômica da

nação tende a melhorar sensivelmen-
te o que é muito lisonjeiro. Mas

convém tirar dos factos as lições que
i-lles encerram, c.não nos,deixarmos
illudir por uma.melhora porventura
occasional. .,

Se o Brasil tivesse tido governos
ile verdade, 

"na União e nos listados,

e se em geral 'houvesse o desejo de

Hícm conduzir a nação para os seus
irraudcg destinos futuros, veríamos
açora não apenas a nossa exporta-
cão figurando .mo anno corrente çom
um saldo de oito milhões e meio de

libras, mas todo o paiz saturado de

ouro, enriquecido como o estão -ou-

trás narões sul-americanas, incluindo
a Argentina, que pôde legitimamente,
rangloriar-se de figurar logo após a

Ki-andc America do Norte na esta-

listica -das exportações 1
(Bfícctivamente, no anno findo, os

iKstados unidos, aproveitando 'hábil-

mente à situação creada ipela guerra,
citropéa, que impoz considerável pa-,
ralysia ao commcreio do velho mun-
¦do" viu crescer as suas exportações
até á somma íábulosa dc 487.S43*0/»'
libras, acudindo não só aos mercados
da lEuropa com os artigos que lhe
"foi possível exnortar para elles, mas
substituindo, tanto quanto pode, nas
nações sul-americanas, as iproditcçoesj
que estas estavam liahituadns a ad-
tjuirir da Aílemanha, da Inglaterra e
da l;rança.

¦A lAr-gentina, que se lhe segue no

jnovimento de exportação, cstu.un-
«cripta na estatística com tio.-wi.obo
libras, etnquanto que o llrasil figura
com menos de metade dos valores
argentinos, isto é, apenas com
52.970:000 libras.

IE' que no paiz vizinho existe a
convicção pratica de que a grande ri-
«njcza nacional provem da iigrictillu-
ra, e a prcocciipaçíio principal dos

governos, 110 meio de íiossivcis erros

praticados, tem sido exuetamente dar
á vida dos campos 11 maior expansão,,

já conduzindo para cites as correu-
tes immigratorias haWlmcntc estabe-
lecidas da Europa para o Kio da
Prata, já dando aos trabalhadores
ruraes facilidades no credito e todas
ii; seguranças da proíictiiiladc ifo seu
labor; já garantindo á producçãp o
conveniente transporte para os cen-
tros consumidores ou para os portos
de embarque. K será preciso fechar
teimosamente os olhos á luz da ver-
dade, para se negar o bom senso com
i|iic se movimentam a lavoura c as
indústrias argentinas 110 sentido dc
conquistarem melhor ifuturo.

•Veja-se, por exemplo, o que suece-
-tlcu com o xarque. Quando o Brasil,
empurrado pela pressão_ dos nossos
xarqttcadorcs que ambicionam a pos-
se rápida de grandes lucros, atlgmcn-
tou os impostos sobre a carne secca
estrangeira, siícccdcit que os sàladc-
ros argentinos fizeram simplesmente
islo: atravessaram a írpnteira e vic-
ram esl;íbelecer-sc tl.o lado do cá,
mantendo a concorrência com os na-
cioniics. í, agora, que a guerra na
iKtiropa obriga as nações belligcrah-
tes a um maior consumo de carne, e
porque não c (fácil introduzir o xar-
([lie nos hábitos europeus, os salade-
ros vão interromper a preparação do
xarque para se entregarem somente
á frigorificação, qtie darâ a seguran-
ça de maiores lucros com menor la-
luita. E a par da carne e dos car^
iieiros irigorlficiulos, ella auRiiicntou
a prnducção e exportação da farinha,
do trigo, de vários outras cercaes,
endiendo-se dc ouro, dt' muito ouro,
que foi avolumar-sc na Caixa dç
Conversão, sem que houvesse por lá
receios das iuílacções resultantes da
grande massa de numerário em cir-
ciilação!

ÍPor que não progrediu, numa me-
llior percentagem,' a exportação bra-
sileira?

iRcspoudamos a esla pergunta.
Variadas são as nossas riquezas

exportáveis, desde os minérios até
ao., mais modestas cercaes. De tudo
isso o Brasil possui- 0:1 de tudo po-
dera possuir em grande escala. Os
mármores são dos mais lindos _e as
madeiras das mais liellas; do ferro
sabe-se que o llrasil c inesgotável,
assim como de outros minérios, in-
chiiiido o kerozcnç, recentemente
descoberto, e de tão superior quali-
tlade, que dellc foram j'á extraidos
trinta e dois sub-produclos, alguns
dclles descoiihecidos ali; então._ Bas-
laria t|tic nos consagrássemos á pro-
itucçlio de e.linicutos e de ferragens,
para que a riqueza agrícola fosse
iuegualavel. Todavia, a verdade e
esta: não chegamos a produzir o ne-
cessario para o alimento da poptila-
ção', e continuamos a importar até os
cercaes mais comezirilios!

tXão faltará i|tiem diga que o la-
vrador não pôde trabalhar as suas
terras sem ter canitaes, e entre nós
o credito agrícola é ainda |*yn 'leva-
neió dos bons pensadores.

lE' certo que o dinheiro é o nervo
da vida dos povos, na guerra conto
11:1 pa;-.. c que o credito agrícola é
poderoso auxiliar dos que amanham
terras e fazem sementeirás. (Pugnar
par que se estabeleça esse credito,
desenvolvido pelo natural systêma
d"S bancos agrários especialmente
consagrados a esse gênero de. opera-
çes, será concorrer para o desenvol-
vimento futuro da nação. Mas, não
esqueçamos isto: o dinheiro ró é
realmente mil quando bem. applicado
è em condições de produzir lucros.

iQuem lia ahi que ignore <]iic mais
de tres quartas partes das colheitas
nacionaes ficam perdidas nos nies-
missimos campos qtie as produziram,
porque não ha possibilidade! dc as

aié onde cilas possam
em valores venaes apre-

Ph^j-do, 7 (Do correspondente) — O

pleito municipal corre calmo, grandemente
concorrido pelo eleitorado."Diminuto 

grupo de pcrrccislas 
' simu'a

eleição -na residência particular -do «r.
João J.essa, onde compareceram apenas os
carteiros do Correio, guardas, serventes e
remeiros da mesa dc Rendas Vcdcracs des-
ta cidade. '¦

tAs bccçõcs eleitoraes fiinccionam legal-
mente ein suas sedes -públicas, de confor*
n.idadc com, a convocação dos editaes pu-
bücados. '* 

# :|i"Osr. Mafisnler regressa
.Chegou .hontem dc 'Matto grosso, onile,

sé deteve durante--longos niczcs, o sr. Al-
íredo Wavignier, -deputado pelo alludido
listado c a" «ecretario da mesa da Câmara,

lionlem mesma, o sr. 'Mavignicr esteve
no Monrúe, dando copiosas informações
pesse-aes .«obre os ultiinos suecessos dc
licito Grosso c eomnientando-os sob o seu
ponto dc vista ipartidario.

'I m ¦*-- |

O poema da semana
DE TIRAÈÊNTES A

ANANIAS
' 

TIRADl-XTI.S -

A Gloria..; Sim, a Gloria... F"s tu que
linc sorris

Em meio dc moú pranto, enlrc os homens
[hostis.

Que me imporia morrer cm supplicio tão
[duro

S-j certo estou dc ter as bênçãos do Futuro?

Appnhensho. r vidente

Ai bênçãos do 'futuro... Ai de mim! Vejo
lalem

Km que meu ideal a dar um dia vem...
O' triste execução peor quo a rníe me espera
li nue mais do itue a morte a alma me

[desespera!
Com o que vae sticcedor lia de um dialalvcz
Vontade ter alguém de enforcar-mc outra

[vez...

Factos e impressões-..è
Novos aspectdi5!<da guerra

Portugal e a Rumaniá na luta
povo que pelos domingos s
dias santos, li assim deve

Diz "o

ram os
ti--

ser

FAZENDAS PRETAS
141, AVEJíIDA RIO

. BRANCO, 143
(Vestidos alta -novidade,

imodelos "haute coutttre",
garantidos, como sempre
novos e em primeira mão,
desde -sáÇodd.
il?0TA: — No intuito de

¦evitar' que os nossos
preços sejam aprovei-
:tados por -pessoas que
«e dedicam ao eomnier-
cio e que nos vehliãm
comprar vestidos para¦revendel-oos -com 'lucro,
-declaramos que-não ven-
«leremos niais de um
vestido á cada cliente.

Todos os concertos
Bcrão cobrados á parte,
á razão de 20 "|" sobre
o preço de «dn vestido
livre ,ao cliente com-
pral-o sem concerto.
Vendas só ú dinheiro

DE S. VAULO

A futura câmara municipal
S. Paulo, 6 de outubro dc 1016 —

Continua imiti to difíicil n órguuizáçõo
dn chapa dos futuros vercadore-s da ca-
Pitai. Dissemos, niiiiin das ultimas mis-
sivas, que havia liouca gente que qui-
zesse sair, haverdo íiiuila gente que
pretcille entrar. A situação ainda é a
mesma. O sr. Olavo'Hgydio começou a
apurar o seu ilrabáUio, para a formação
da cli;i.;i;i. mas quanto mais niexe o
caldo, mais elle entorna, como í coslu-
me dizer-se em familia. li aquelle mem-
bro da noinmissão diireetnra, encarrega-
do de superintender a ipoBlrca íminici-
)>al, jú se sente íffttigado, ames do
tempo.

Quiz s. s. sacrificar o sr. João Te-
retrai Gritou-Hie de lá o eleitorado do
liraz:

O João Pereira, não. Cortem o
Alcântara Machado...

Prçteiikloil o sr.rOl.avo ipór ;'i margem
o sr. Henrique Fagundes, llradou-llie
em coro a Liberdade:

O Fagundes não ,pódc sair. -Sacri-
fiquem o Sampaio Vianna...

'Ponsou o sr. Olavo cm convencer o
sr. iRooha Azevedo que elle devia espe-
rar.Cá fora uma. vaga de deputado.

O Rocha Azevedo ainda tem muito
o que fazer na Câmara! — objeclarani
agastados os «leitores da Consolarão.

i.Mas cii-lão não sairá ninguém, por-
que os districtos todos protestam. Pa-
reco que também na organização das
chapas municipaes, querem que pr-evale-
ca o principio 'da reeleição. I-. um
precedente iperigoso e qíic de .mr.do ul-
gitm se justifica. 'Consta que é assim
mesmo que entende a commissão dire-
ctora, O que é faclo, o^ que <o:la
a gíiitc sabe, ponitie não é segredo c
anda na ho-ca de todos,-é que o prclei-
10 Washington Uir. deseja unia remo-
delação no corioo legislntlvo (Ia Cama-
ra Miinieií-al. O prefeito, ce,ox-:\ e no
futuro exercício, já assignalou ate os
que devem sair e aprcsuilou a lista ."da*-.
iiik ifevem entrar. 'Er-ta .parti dos boa-
tos é que não .foi am.la publicada c sac
aqui oicla ipnmícira vez.

iFala-sc qüe é baseado nessa lista que
o sr. Olavo ilígydio trabalha... -- ¦-¦

 *m » «a»-»-»' —
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Dl.ODORO

Ouanilo naqitcll.i escura madrugada
Sai com passos por enfermo incertos
"Tinha de sonhos a alma povoada"
!¦ nas costas dois cáusticos abertos.

Sc fui consplrãiior pensei contente
Abrir á Tatria mais -felizes rotas.
Mas como me arrependo ! Francamente
fizeram dc minha obra tini par dc botas.,

1" desta .gente 110 mal enorme o aferro,

Da ingratidão na escola é que so educa.

I'uz nas contas os cáusticos... ioi erro:

Devia te-los posto — mas na nuca!

O lio>tr..M
n"atr!o para

III

no ciiAn:'o
a Europa.

ue Citn.fi, em-

limas soiças
Trazer postiças
K casacão... '*'

lira cm outros tcmr.os ir.ãO

líxigido no serviço
Dc qualquer conspiração.

IMas cm terra? brasileiras
Harbas muito verdadeiras ,
Mritram agora em ncção.
liarbaiíos conspiradores
Craves e sçrios senhorcà
l'azc:ii a revolução.

Fazem ? Procuram fitzcbá,
Oue ás vezes têm mi 'CStrclla

ií é fatal o trambolbào.
J-lu tive n caldo entornado :

Com as barbas vi-me .-.barbado,
l''ni -coibido 110 arrastão.

Íforçt(!o é U"e H"° c'-"-"'1''0 :

Conservo n chapéo de Chile

Mas ter barbas é que não.

Klispallo raspo-me ipara
IJistaVites Icrras com earí
lie aetor ou dc sar.istão.

iMeltidó cm tão pardas calças

As minhas barbas não falsas
Teores que ns falsas são.
Nada de. barbas postiças,
]>e cas.icãi. 0:1 suíças
1)0.1 tempos que já lá vão.

Vou-iiie embora sem delongas..*
Perdi minhas barbas longas
Iv cs o-.uros a rir estão. . ,
A' barba longa é que ficai».
¦K vênttirosos debicam
Oiiem. quer a restauração,

Afior.i (lc vez me cncMho
V. as barbas poiibn de molho
Com tão trimcntlà lição.
As barbas forani cartada5...
-Sim. 'Mas lèvo-aã bem guardatbi
Xa minha mala ile mão..:

IV

O CASTI-lUO BRANCO

Tiradciiics morreu, e a culpa não foi minha...

Mão é -isso! Supprima-se essa linha. -
'firadentes morreu por conspirar.
1-1 os outros -na prisão foram parar.
Mi- conspiro, declaro que conspiro
lv nem a tiro
1-ncoiitro alguém que queira me prender.
Isto não pó.le sor!
A' pri-ão recolhido fui um dia
Mas bom pouco durou minha alegria,
Muito juntei» lUivou,
Que if»Kf) liüo fultoui
O' nilnlia sur:e c:úa!

Quem me niáiulaesc pór no olho ila rua.-,

,-,„ sua Sélle. á rua | Respondam me os senhores po-; favor:
'n„, 

a conimissão exc-1 _. iVrqi-.e não posso ser conspiraüor .'

Coufifsn-lile surpreso..,
Não tenho a liberdade, de ser preso t

Contra o poder da União
Prego a revolução.
Dc rijo as botas no governo incito,

A cacos reduzir tudo prometto...
Pois isso ainda é peor:
Min liberdade de\xain-nie maior!

Desanimado saio da -cidade
I-'iiginiIu-ao 

'.tédio-dosla liberdade.-

Ií que será da mim? pergunto en .
Como a íuaiiinba cujo boi morreu.,:

À Liga da Defesa Nacional
boj¦ IReuniu-s

do Ouvidor -'. ¦ ¦-. ¦¦ - -.-— .. .
ciiliva da Lign da Desefa Nacional,,
coniiíarcceiulo o dr. I edro Le-.-.i, n-• ;
Miguel Calmou, beb.x Pacheco, joa-
niitiii Osório c Affonso Vizcti. ]

A commissão tratou, cm primeiro lo-
«ar da próxima organização dos «i-
r~ccíorio.s reisionaes dos . Kstadps, c lo-,;
mou conhecimento dc íiiiiunieros lelç-;
graintnns <¦ canas de ndlicsoes (lesta,
capital e dos lislados. 1-in seguida, por]
proposta do dr. Miguel Calmon, rc.-ol-
vcu uiianiiiicnicule congratular-sc com
o 'presidente da Republica e com 03 go-
vemos dos Estados de Santa Clitlin;
rina e Paraná, pela solução uatla a
questão de limites. .

iKnfre outras niaiiifeslaçoes dessa
sua maneira de sentir, a commissão
cxeciiliva resolveu, desde 'cozo; cõmpa-
recer incorporada an desembarque dos
governadores daqucHcs Kstadps;

, ¦¦1'TJQi HUlUlgW " —'
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com as noticias da guerra, cuja verdade
aqui chegada, c pelo que infiro do que
leio nos jornaes brasileiros, não mere-
ce mais confiança que as patranhas da
índia relatadas -pelo chronisra Bernardo
de Brito. Pelo que vou vendo, os in-
formadores officiaes, para cá e para
além da linha, nos irmanam, talvez.em
attenção ás afinidades raciács dos dois¦povos, na dieta de informações exnctas
em que a realidade 'entra dos'meirica-
jnente em bem reduzida parcella. K
não estranho por isso que os que uinda
não suecumbiram ao cansaço deste vai-
tissimo embroglio guerreiro, c que 

'3e

lodo não se desinteressaram dos acon-
tecimentos distantes e mal conhecidos,
se encontrem cm sérios embaraços para
dar-se uma approxiiriada idéa do pó em
que vão os factos da guerra. Uni todos
os leinpos, segundo diz o provérbio, ein
épocas de guerra houve mentiras por
mar e por terra. Mas nunca o abusd da
crcdtiliüade alheia assumiu, como ago-
ra, as colossaes proporções de desver-
gonha tendenciosa que não ha outro
salvador recurso que uma rigorosa quá-
renteiia a tudo o que pelos arantes ou
pelos ares nos vem dos "nientidcros"
mais celebrados dos dois intuídos.

Acodcm-nie e-stas considerações pelo
que acabo dc ler, nos jornaes do Ura-
sil, de que disponho, sobre as oceorreur.
cias militares e políticas que nus fan-
tasistas correspondentes, de certo com
louvável solicitude c zelo merecedor dc
melhor applicação, para ahi enviam' co.-
mo oceorridas em Portugal nesta..Iiorft-
vagiiineitte escura da nossa preparação
guerreira, li' certo qüe eu não'posso,
.pclo que desconheço do que se passa
nas elevadas regiões onde se está co-
ziiihando a nossa cooperação militar,
substituir-me com 

'vantagem 
a outros-

;n formadores ou menos escrupulosos- mi
melhor documentados. Talvez até,- se
isso pudesse ser, m'o não permitissem it
censura 011 os intereuses etatistas nesta,
hora suprema em que me dizem sé cs-
tão deitando as definitivas bases'"de
uma mais grande pátria. Mas nem -u
essa prova tenho de submeiter o meu
bom sonso, porque a verdade c que en
estou 11111 pouco como àquèlle^TnitiJciifc
político que cm dia perguntava'ao-, vii-
conde de Satilu Monica, ao tempo, dj-
redor geral do Ministério da Justíiía i
seu deputado: $£'.! 4

O que ha de novo, mci caro vis-
conde?... . ,- „Ií você .promettc segredo? ,\ rj

 Ora essa — aítirmava já aiicioso
o cacique. . f

Pois, meu amigo, a verdade c que
não ha nada!...

limão o...
Mas descanse, porque dizem que

vae cm breve haver coisa rija e, ¦ se
souber, eu o prevenirei... Descanse,
descanse... ;

1'. despedia o amigo com tnuilor, 'ges-1

tos de triinqtiilla insinuação para que
descansasse.

Ora eu pouco mais -tenho apurado' que
eleitor de Satlltl Monica e sei apenas

que, pelo que respeita á nossa paijtjcj-
pação na guerra, ha nas regiões supi;-.
riores do listado uma muito boa vonta-
de dc que entremos lambem na contenda
e pelos modos isso depende do final
juizo que da nossa capacidade mili-Rr-o
meios combativos viovein a fazer i.uns
delegados dos governos íraiíccz e;i iij-
glez que ha poucos dias chegaram a
Lisboa. ¦

Eu sei que or, nossos antigos brios
soffreriam se do exame sais.-cm.05 re-
provados e dados como incapazes de
lialalh.-.r pelo Diniio e pela Liberdade,
como é de bom estylo dizer-se agora
110 campo alliado. Comuitlo «&>„¦"):
daria longe da verdade nfíirmaiiüo que
é gerahhente niinguado, de norte .v sul
e do nascente ao mar, o desejo de hõn-
tar a palavra imprudentemente dada e
com líiiiu -precipitação de affiririativti»
que pedem agora o volo -pavlamcnta-t;
da pena de morte como remédio• pr.jj*
vt-nlivo, para os que pensem em descr-
lar ou se acobardeni quando lòr ó 111O-
uicntò de arreinelcr.

Ma quem julgue porém que o volo
desta 'luirrivcl penar ha lanlos annos-
expurgada dos nossos habito:; c das
uorsas leis, não é senão uma intili!

ameaça. cuja explicação deu pauta-
façiidanienle ò«\ .e-'irics ,i-'-rtepiitada;
Alexandre Braga, como um direito que?
o Estado se arroga de pxlcr matar,
(sic 1 i.-n hora cm gite os nossos sgfUti&
dos vão cumprir o dever de morrer. ?

A razão não é consoladorai mas tem
originalidades c como o íiuuido dc Me-
pliislopheles é redonda e õca.

Mas nem lauto seria -preciso dizc?
. ou votar, porque nesta passividade cnV

que decaiu a vontade nacional, PJírepSfo
soliiailo irá. 11a hora de nuirclirir.gscjn
alegria mas sem rccaleitrar e, uinaçvç?.
nas lrincheiras, fará como os; otttroi-
pnniiic cm todos dominará o mesmo
instinclo da vida. ., p_ ;

De resto'tudo o mais é ainda incerto
e. ao qtie parece, serão 05 que leiti de,
por as linhas os que decidirão qíiaiid.1-
e como terá Portugal a honra ininiau-.-
í-inl tle sl- cuíileirar aos lados dos qüt.
eoiniiatctii pela 

'civilização e pelo Ujrel;
to. Que a honra c grande, não lia' \f.\%'-
da : ü que poucos sabem é qual é Qrjiri-
veilo (jiló caiba no saco do hosSg/sa?
crilicio. Mas nem por ser pouco; Sfv
liido se deve inferir que não haja "qucni

lucre com a guerra. ,'j -\

vel que, desta vez- ao menos, coincida
.1 verdade com as aliegações officiaes
que relembram a situação angustiosa
dos ruinaicos dispersos pela Hungria c
outras províncias do império dualists,
anciosos de -integrar-se na mãe pátria
para o gozo iueffavel das liberdades la-
tinas. í?= assim não c, não ha ver-ss
outros fundamentos nas palavras offi-
ciaes que possam absolver a Rumama,
de um acto que-, nem por ter já prece-
dentes, poderia dar á illusão de unia
revoltante ícloilia. Mas porque isso
repugna ao apreço cm que tenho os
povos orientacs. ardidos de patnolis-
mo, não possuo -duvida em que a minha
ignorância é que me não deixa perce-
ber os nobres motores que devem ter
concorrido para vencer a repugnância
de homens superiores como Carp e
Margkitoman. neutralistas, do próprio
moiiarcha, Hohenzoliern de origem, for-
çado pelos acontecimentos a batalhar
contra as nações com cujo apoio se
fundou a independência riunaica, tantas
vezes ameaçadas pela política do pau-
slavismo invasor e imperialista.

A Itália, i certo, era também «ma
componente da Tripla AHiança. Pre-
vendo ipie não poderia manlcr-sc neu-
trai, denunciou o tratado que a ligava
a tempo de salvar aquelle, decoro que
todos 05 homens procuram manter
ainda nas crises da sua dignidade ar-
rastada por trancos e barrancos, boi)
esse aspecto a Itália ficou bem com a

própria consciência. E' de crer que o
mesmo sitcccda cora a Rumiima c, vis-
•tos de longí,' os factos assumem appa-
rondas que não temos apreciado den-
tro da esnhera dos interesses que des-
conhecemos.

Como quer que seja, a 'hora cm que
eicreVp,' vão tres cxerciitos. rumaicos
invadindo 

' aHungfid pelos montes da
Transylvania, -entranibõ por- sete des-
filadeiíos e divididos . ou varias co-
luninas dc'.'tná>cha'.' A que avançou
pilo 

'.-«csriludciro -de Vulkau - esten-
(leu-se io rongo. do^rio- Strelli,: afllueit-
te do : caudatosá --íMítros c oecupou a
eidadb."dt. -Pet.-oscny, importante 'Cen-
tro fabril a dez kilometros da fron-
tetra. ; .- ¦'¦'¦• (.'¦¦ . ,, ,

A que tomou a direcçap do yallc (to
Oliu 'ti 

passou pela gargáula da lorre
Vermelha, 'enlron em Ilermanstadi, im-
porta-nté centro de couimunicações fer-
ro-viaí-iâi, situado a' ttinfá kilometros
1:0 interior. ."'-'. . '

Outras duas colunmas, insinuanilo-sc
peles desfilailciros de Torzburgo c de
Tomos chegaram a Tlrasso, cmquanto
uma quinta cólmnnn invadia a Hungria
por a.õtr-a, lapóderando-se .da cidade de
Kezdi-Vasarliely. . ¦' ' 

, .
E' natural que -todas estas invasões,

bem como a que se. realizou pelo dos-
filudéirp- ¦ de ('.vimes,' se .não tenham
levaríp .. a cffeiio sem oppnsição das
lrópa,s atistriacas que os boletins ofti-
ciacs.-.« insuspeitos dizem que rcctiaiaiu
para a linha Oi-30v;i-'Dorna Valra o

que, além de encontrar a linha de de-
fesii, evita ; o perigo dc ataques (le
flaiieo;-íi, que. estariam sujeitas se se
não decidissem a'. evacuar o nordeste,
trànsylvánicd c' procurassem manter-1
se 'nessa extensa . fronteira austro-ru-
niaiéá ale seiscentos' kilometros.

A resistência'' será pois na linha do
Orsova-tiorna Vairri" onde se coiicen-
trntii as forças disponíveis com que
vliiidetnburgo de ecrio vae Icnlar as
suas operações contra o novo alliado.
caso, com o auxilio das neves du pro-
xinto invento, logre padlysar as offen-
sivas oceidentaes è da Polônia.

lintrolanlo um novo exercito runiaico
de concerto com os russos procura :n-
yádir a Bulgária; pelo sector ile Ritst*,
cliul,- — Varria, em soecorro dos allitt-!
dos büe na Macedonir  ...-.-..¦".¦¦.«. ¦¦»

O Congresso üe Estradas áe
Magem

A KE€NIAO 1>E HONTEM NA

GAMARA DOS DEPUTADOS

Esteve hontem reunida pela primeira
vez, na Câmara, na sala da comniissap
de Constituição e Justiça, a secçap Ie-
gislativa do Congresso de bstradas de
Rodagem. ,

Compareceram á reunião o senador
Eloy de Souza, presidente; -deputados
Bento de Miranda, secretario; Jl. dc
Eigiiciredcf; delegado do Estado da Fa-
rahyba, c relator; Gervasio Fioravante,
delegado do Estado de Pernambuco, c
Alberto Maranhão, delegado do Estada
do Rio Grande do Norte, e dr. Custodio
Alves de Lima. Deixaram de compare-
cer o deputado Jeronymo Monteiro, e
os drs. Costa Ribeiro, Leon Rottssou-
liéres e Domingos Bernardes. Assistiu
também á .reunião o deputado JoséAu-
gusto. ¦

O sr. M. de Figueiredo, logo depois
do inicio dos trabalhos da reunião, fez
uma exposição das tliescs que a -com-
missão desenvolveria, -tecendo em tor-
no dellas varias considerações.

O senador Eloy de Souza fez tam-
bem demorada argumentação sobre m
propósitos do Congresso, tendo sido
ouvido ainda pelos srs. Richard L'-
gonto, delegado do Automovel-Club do
Brasil, que prestou informações na rc*
união, e Jeronymo Monteiro.

Forani assentadas varias providenciai-
na reunião,' entre as quaes a de que a
commissão formule um projecto de lei,
a ser apresentado ao Congresso Nacio-
nal, promovendo as medidas necessárias
ao desenvolvimento e conservação das
nossas estradas de .rodagem.

A commissão, por proposta, do sr.
M. de Figueiredo, fará reuniões sue-
cessivas, até a dala da abertura do
Congresso, a 12 do corrente.

Eu bobo, tu bebes, elle bebe
CASCATINHA.

A SITUAÇÃO EM
MATTO GROSSO

UMA ESCARAMUÇA EM CAMPO
GRANDE

Cuyabá, 7 (A. A.) — Infelizmente
ainda temos que narrar mais uma oc-
correncia lamentável. Anic-honteni, ein
Campo Grande, um -contingente da for-
ça federal, coinuiandada pelo tenente
Leonel Vcll.isco e composto de solda-
dos que estavam presos, por serem hoa-
tis ás autoridades estuduàes, expressa-
mente postos em liberdade para uma
diligencia, atacou unia pequena força,

i legal, acampada na proximidade d.i-
quella villa.

Sem aviso prévio, rompeu fogo cen.
tra os legalistas, :'i uma hora ria ma-
nhã, resultando desse ataque dois inci»
tos e ires feridos, entre os legalista».

Por outro lado, -cm Campo Grande e
Bella Vista, contingentes de força re.
voltada invadiram a villa, obrigando
famílias e diversas pessoas a cmig.-a-
.vem para o Paraguai-. As autoridades
responsáveis pela manutenção d.i-ordetv..
agem no sentido do restabeliicel-a do-
finitivainenle, esperando encontrar da
parte da força federal o apoio neces

O sr Lauro Muller ei Belém

HOSARiMEHSDAAL-
FANDM

Foi íelta, liontem, a mudança
geral de conlerentes

O iuspecíor da Alfandegai baixou
liontem, as seguintes portarias dc 11111-
dança do pessoal:

N, 335 — O iiinpcctor determina
que passam a ler exercício nos ipoutc»s
abaixo mencionados, os seguintes fun-
ccionarios:

Cães do Porto -
Armazéns: — 3, Ângelo da Veiga o

Luiz Soares; 4, Manoel Aives da Sil-
va e iP. iMèdina Coeli; 5. J- Ataliba
1GÜK-80 e IHoracio Seabra; 6, AI. Pinto
da (Fonseca -e Honorici Gurgel; 7, An-
tonio Dias Soares do Lago; 8. C. Mi-
randa da Silva Keis e P, Alvares de
Andrade; a6, II. R. Loureiro I"rasa c
P. C. iMartins Costa; 17, O. Ti. iMen-
denca de Carvalho e J.'Lindolip-lin Ca-
maró; i«, Júlio'Sylvio dc Miranda.

(Bagagem: — Anniba-1 de Souza CM-

iltha do C-aju* — Kodollirio Alencar.
Coiníbra". .. . .•i-vj ^3g _ o litrspeeior -determina

que tenham exercício nas oonfercticias
interna» os seguintes empregados: 1

Conferemcs: A. Olavo C. de: Araújo
Góes, Antônio Cândido de Hollanda,

J.ovino Barrai. José da -Silva.Rego, A.
íf. -Leal VallLnt e J. íi. Pcretra de
Mesi)iti'ta. ... *u,«r(„¦ primeiros*'escriptttranos: 

— Alberto
Teixeira Coimbra, Atfonso II. da bil-

veiM -Faria. 'Rodolplio 1'inoco. .João
Fcíandes Barras, N; Lobo. Botelho.

T ,F. da Costa Júnior, José ..N. de

Castco Araújo. Armando de Oliveira,
N' Curvello dV Mendonça Jumor, Ma-

noeUlè Castro Lima, G* do Rego Mou-

?e°ro. 'J-heotonio de Almeida, Luiz C.

Yietor Paulino. .. A
Segundos cscripturarios: ,— A. cm

g,u,toB de Alnjeida., Maximrl.auo A. do

|ascimcn'to. 
üoni.ngos 

^.Ihuigo^
hmi r N flZ Rooha Lima, N,

l^A^t}o^ d. Ctnnara

Amarilio de 'Noronha, Carlos l . ua

siASor^j^«-^
dro 

¦[¦'rancigconi|'P||ttalufla. _

,,çSn tourenço" 
~ÊÊ"M

^^T^tH Br*-" mm

CABNES VERDES
MATADOUHO Í)'H SAXTA CKL')1— roíam abatidos lionlem:

(Í96 rezes,
Xiárcliantc

C, 1*2
13

e
re-

O DIA NO SENAOO
A1XDA O S«. Vl«^SE,IlA

KS'1'EVK NA OluM.fti
DO DIA

A sessão de ho-uen, foi. em parle

pedida > sr Pedro, Borges e, eu,

parle, V«=*o sr- A.nl3*" Vh nch da
dJcnois da -appiovaçao da ¦ici.i uV

..'Ti rinie-lio.ilcm, procedeu-se .=*^ ir2s^,r ar ss-S
cção p projecto sobre 

£;, ^"^.L-

porcos e 47 vitèllas.
Cândido F,. dc' Mello

511 rezes e 3.1 porcos; Dtirisch èl-íezes; A. Mendes ,v C, 67 reze
porcos; Francisco V. Goulart, io rezes,-'4 porcos e ; viiellas; João Pimentaüe Abreu, 50 rezes; Oliveira Irmãos <S-
r," ..I.3!' .rezes, 100 porcos e 5 vilell;—basuio lavares, 7 rezes, 13'porcos16 vitellas; C. dos Retálhistas f. -
zes: Portinho 6- C\, 4» rezes; KdganiHe Azevedo, 30, .rezes; Norberto Hertz5 rezes: P. 1'. Oliveira ,\ C. ,4 ri-zes; Fernandes & Maridmlcs, 56 nor-cos; Augusto M. da Mona. 4oVe*,s .10 carneiros; Alexandre V. Sobrinho.17 rezes e 32 porcos, '

Foram rejeitados :
651;.' rezes, com 13.300 kilos e tuporcos.

Stoel;: Cândido E. de Mello di rczes; Durisch it C. 232; A. Mendes &C, 236; Lima & Filhos, 31; Francisco
V. Coulart, 27; C. dos Reialhisias, 27-
João Pimenta de Abreu,' So; Oliveira
Irmãos * C. 443'; Basilio Tavares, jfi;Portinho •& C, 32; Kdgard de .'.fevcilo.
177: Norberlo Hertz, 30: Auiíiijla M.
da Motta, =83; F. P. Oliveira * f^,
322; Alexandre V. Sobrinho, 89. To-
tal, 2.123,

J^BIGOniPICOS —Os sr. Caldci-
ra S: Fihlos abalerani 4S1 rezes ipara ex-
parlação e 2 para consumo nessa Capi-
tal, rejeitadas tres.
„.ENXKE1'0SX0 DE S. D10G0 —
Vigoraram-os seguintes preçosr.

Vacca  $720 a $San
Porco -... $tJ5o a liioo
Vitella...-.... $700 e ^SlbôBanlancetc do gado abatidp *djírante

o mez"de setembro, para cousiitnp,nesta
capital:' - - -'ii^s>=-

Foram abatidos ¦•âS-'''.
16.780 rezes, 3.51 t porcos,.^jj-car-nciros e 1.333 vitellas.
Marchantes: Cândido K. de Mello,

1.452 rezes, 72 carneiros e 103 vitel-
Ias; Durisch & C, 565 rezes: A. Men-
des &- C, 1.040 rezes, 14 purcos e 22
carneiros; Lima ¦& Filhos, 1.290 re-
zes; 127 porcos e 345 vitellas;'Fran-
cisco V. Goulart. 2,611 rezes, 306 por-•cos, c 330 vitellas': João Pimenta de
Abreu, 814 rezes; C. Sul Mineira, 5a
rezes; Oliveira Irmãos & C. 3.822 re-
zes: 410 porcos.; 177 carneiros c 207
vitellas; Basilio Tavares, 243 rezes, 54
porcos e 207 vitellas: Castro-6- C, 31IÍ
rezes; C. dos Retálhistas, 216 rezes e
63 .porcos; Portinho & C, 642 rezes;
F.dgard de Azevedo, 6111 rezes; Nor-
berto Hertz, 173 rezes; F. 1". Olivci-
ra «S" C, 875 rezes; Fernandes & Mar-
condes; 406 porcos; Augittso M. da
Motta, 1.062 rezes; 241 porcos c 105
viiellas.

Foram rejeitadas cm Santa Cruz:
3'3 51S rezes; 171 2I4. porcos. 59 caf*

nciros e 133 vitellas.
Forani vendidos cm S. Dingo:
15.-353 rezes, com 3.746.145 kilos',

3.284 porcos, com 2311.773 kilos: 453
carneiros com 8.04; kilos; e 1.180 vi-
tellas com 07.8110 kilos.

Km Sanla Cruz venderam-se: I
r.'ai i-2i8 rezís, 71 2I4 iporolos ê' T

carneiro. •
Foram rejeitados cm São Diogo 4

porcos. __
Um São Diogo os preços foram os se-

gtlintes: rezes, de $600 a $8no; porcos,¦de ?i)o(i a t$ioo: carneiros, de ííóoo a
i$Soo; viiellas de $(">oo a i$ooo.

teno
nado projecto
li°Ogs;CnpiVcs Ferreira oecupou a tri-
¦buna para rebater. 95. acçusnçpçs <

he-fizen.' em discurso, .0 deputado An-^
i.inés Maciel, a propósito do. projccio

1 ,,,,,V:siii S ex. desafiou esse
de aniniat.1.1, * - ";;_•.._ - acl0

do 47° de caçadores, onde assistiu.... exercícios de czgriiiia, tendo sido
que na Macedonia g ega i'>oc»1J»' | sillidaüo ,nt.*n commandahte, major Al-

romper a .nha do 
Jardai 

e a oesli. ))cr!o y^àn. A esse discurso rcs.po.t-
C'par,"oh 

,arrr « c"-r. golpe que. a ,:«,!«!«¦ * ex„ que -fez um caloroso elogio1.11.1 uuaiai ,.„,.,-.,?,.-,,-h-i linl.-.t-i e a ordem e disciplina que ali consta-: iMiinn éT1iic;h a. ;i 1 ccutíiu.u n.i uuiMtii »i u ¦ i , i
a*"e can nho para Constantinopla, bul- «?¦ C01»? n,ai3 ««"» Prova-do traba-

ga os 
" "cos 

se apressaram a dccla- »'o orgânico do 'Para. manifestando o

?í,s ¦ en guerra com a Rumaniá e os! seu agrado pelo garbo e perícia exhi-
imos elegrammas dizem que as tro-1 '"dos pelos vollintarios de .na, obras

às 
'"das 

duas nações invadiram pelo . que eslao trabalhando 110 ,!-.xcrc,to e

Veiem. 7 (A. A.) — Constiliiiram
verdadeira consajíc.iviio cívica as festas
com que a sociedade paraense recebeu,..- ,,.,.-„
o cha::'--ciler Lauro Müll-er. que .passou I deputado a 'll'V'V,v. Wvcsu. defendi
iodo o dia, até á hora do embarque, cm qut clle._ orado.,. 1'oues^e 

g ^
meia-noite dc liontem, recebendo toda-'do 

'.os 'seus.^^"„c.;„,„,.«cs 
ocssóacs.mas

a sorle dc 'homenagens e visitas de defende sempri^L.'nl"P-„ dò. aiimistia,
iodas as alias personalidades c fazendo dç '«rc.c,.™^n^ 

cllà' porque o proje-
outras, entre as (|uaes a Cittliedial, que s- c.\. «-.--.Ç0"-1," "¦';.,' 

outvos o
o impressionou grandemente, e ao quar-1 cio pr.cjuçiiçnru.

DòbVtidja os territórios rumaicos que
ainda lia Ires anuns eram da llulgana
e esta leve de ceder depois de vencida
ci" ioí-Í- ... • , , 1Todas e.:!?.s operações do oriente tal-
knilieo.s l.cm sido levadas com inorosi-
dade e incerteza. V.\ possível que o-ses

com este as executam com Ioda a cor-
icção no 47" de caçadores, servindo

... Brasil.
O chanceller -Lauro Muller visitou

lairrbem os trabalhos municipaes de
melhoramentos da vasta praça de São

(lime e .ii.-enez.il. .. ,...--..-. ,»* - - ¦ . ..ü.r:lz- Vi?°% S- «\,e?1VVC "" '«í1»!"1
vagnícs tenham sido determinados mais c;a do dr. lineas ;àIartins.,.goyerii!idor
pbr n-.otiv6s'po)iiicos que inilitarcs. ..do l.-.slado. onde lhe foi offerccido. um

Nihàttem ignora :i que iitlrigas diplo* |.jantar oflicial dc despedida, seguindo
liiatioás e outras influencias tem eslado após o ágape para o ihealro da Paz.
sübmettidas a (irecia e a Rumaniá em lendo ahi recebido as delegações e uma
volta das quais Sc lêem agitado os op-; grande comniissào das. sociedades spor-
poslps interesses dos povos cm luta.] tiras, promolòras <!:i marche-^aux fiam
Venceu a diplomacia alliada a campa-1 (icíiii.r. e a Associação dos Kmpregados
nha ila Rumaniá, dizem que pela su-. no Coiníucvcio, com nicn.sagens c o
"estiva influencia do ministro Briaml. \ discurso do orador official, aos quaes,
5,'áo se esperará agora que se decida a [ em conjunto, respondeu s. ex.. piodu-
ilrecia, oppriinida 

"pelos 
aluados, e in-. zindo 11111a vibrante e inspirada oraçã'.

lernutneiite traliálhiida pela intriga div patriótica, definindo os deveres dos ho-
Venizellos? Não cslarão os chefes mens -públicos-, e de Iodos -pela tinic-i
aguardando as conseqüências dessa rc-1 política brasileira, praticada sem exclu-
volta da Macedonia, fomentada pela I sues, para o lcvaíiiamenl-o nacional,
•nHnrni--ii. Ao nntiúhs rivalidades de eondciuiialido a ,'oolilica de nersdlláli-

V

O AMANIAS

UM FACTO GR.tra

1I10 e traiKiuilIo.
sorte propicia

transportai*
:o!ivertcr-S'
ciaveis?

ibacultar
as despesa
tjniíica;
cursos |
levar os

r á lavoura dinlieiro para
as dos campos é coisa ma-
mas não lhe ministrar rc-
ira ii;;-.- ella depois po=s->
cercaes, os frutos e as ma- j

deiras que recolher até onde haja j
quem ós compre, *.'¦ ò mesmo que I
querei' que um iiomeni sem braços |
t-pqúe violão. Nessas condições, min- j
ca a lavoura honesta se soecorrerá ao ,
credito, porque ella não terá com que ,-pagar depois capital e júris. t

Aproveitará, sim. •quem tem a ifeli- J
cidade de possuir terras a curta dis-
taucia da^ estradas férreas; mas
esses lá vão tr.ibalhando c çxportan-
do as suas colheitas, apezar das ta-
riías serem mais próprias a arrazar
do que a animar lavradores. Mas.
como a grande maioria dos fazendei-
ros são precisamente os que vivem á
distancia das vias férreas, sendo
também os que possuem terras mais
•fecundas, esses não se prcoecupam
com o amanho dos campos, porque
todo o seu esforço seria perdido.
Cultivam apenas o necessário para
wiverem c para tuna ligeira permuta
«os pequenos mercados próximos, e

e isso limitas» a -511*- acção, deixando

que as terras VjjJVOc1" de capoci-

rõ,'s. <|ue esses ao ine.los servirão um

dia para queimar!... \.
Ouem tiver viajado TÍ.'-' ,l:'::'°

aertio, au *onas afastadai. a•,, v"3

Com vistas ao clieíe de policia
do Estado do Rio

Recebemos a seguinte caria :
"líxmo. sr. i-cdactor — Percorrem o

districto de Tabóas, miuiicipió dc San-
Ia Thcreza, diversas praças do destaca-
jiieuto de Santa Thcreza, para prende-
reni Aiiailias de Lima, (pie praticou o
grande crime de denunciar ao Çorr
reio". o cspancamcnlo de que 101 vicli-
ma o fallccido Cardoso, pelo sub-dele-
gado dc policia. As autoridades sabem
tanto quanto nós que o suli-delegado
espancou o velho Cardoso, c qm' o mes-
mn queixou-se ao :" supplentc dç sub-
delegado, e que este não abriu inquc-
rito'" como era de seu dever; para nao
so inconipatibilizar com o seu superior
bicrarcliico. O que o chefe de poli-
ela não pode pcrniittir é que soldados
do destacamento estejam pelo interior
do município amedrontando a sua po-
(uilaçâo com o pretexto de procurarem
Ananias de Lima. O que é preciso ci
que se faça um inquérito, mas He ver-
dade porque ninguém acredita que a

policia de Santa Thcreza vá apurar a
responsabilidade de uma sua coilega. |
Uni inquérito de verdade so poderia ser (
feito por autoridade estranha ao muni- 1
cipio, por que, mesmo
come lobo. O mais são

Kis-mc
'Corre-
lí ii;i cariei a não caio.
Coii.-ipir.idor novo cslylò
\'h:i lotlo dia á pnliciii,
Converso um bocítdo —

O mais recenii: e inip.orláhte acorde-
cimenol é a definitiva entrada ila-,Su-
mania á lula, ao lado dos adiados
Como ironicamente diz uma gazeta_ do
norte, essa nação decidiu-sn Jipr: CiiJi,
como em ioi.i. 11 intervir cm soccoi*
ro... dos vencedores.

Keulium dado especial lenho . para
concluir contra a nobreza dos motivo»
que determinaram a Uumania a rasgai
o tratado de alliança com a Auslr:a-
Hungria que esteve em vigor ate a
hora soletme da declaração de guerra.
Poiiderosos devem ler sido e ii possl

condciniiando a .'política dc pcrsonali
dades e -a idolatria individual, que tau-
to - tem .prejudicado o paiz.

Ao terminar o sen discurso,' foi o
nosso chanceller a-uplniidido eiillutsias-
tica incute.

¦Kitlre as itintuncrás manifestações
que o chanceller Lauro Muller recebeu.
o numero clicio. Por exceiiciicia. foi a

I marche nu jlambcaux, constitiikla por
! automóveis decorados o outros ychictt-

los de deslmiíbranto cffcho, conipondo
! 11111 iprestito colossal. ITÍm frente ao
1 ihcatro e lodo o âmbito da inunansa
i firaça da Republica e pontos convcrgcii-
I les, ficaram coa!'iador, de povo, (.-.ie se
. associou ás íuanifestações e acolanrou
i o miliistl-o, que seguiu dali para bordo,

de necessária paia espremer a noz nn-| acoimanliadi

c:;i)lnr;i(,"ão dc aníi
raça?

K' natural que assim seja e que, con-
forme a opinião da chancellaria fran-
rcr.a. esse lOiieiite seja o calcanhar do
Achillês germânico.

Os periódicos inglezcs publicam rc-
suiiics da ofifensiva do Soniinc, nos dois
mezes decorridos. Quanto "infiro do
empt-nho posto cm avolumar a impor-
lancia dos faelos, oa críticos julgam ne-
cessario o emprego de. novos esiorços
para os quaes a preparação durará á
próxima primavera. .Então é possível
que a guerra assuma aquella inlensida-

necessari;. ,
perial entre os braços da tenaz, con
me a pitoresca expressão de Lloul
George.

liui carta ulleriór resumirei os acon-
teciwmos da lirilia dccitléiital.

,1. iV, Azevedo Oastello Urancò.
Setembro de 101 d.

 ile enorme .mullHáo, t...
do lroçado com o íiovcrnador afCcctuo-
sas despedidas, decorrendo tudo na me-
Mior ordem: .

A imprensa descreve hoje resutniaa-
mcn.e essas ihianrf-estações, consagran-
(io-lhe o "Estado do Pará ioda a sua
primeira pagina

A imprensa
Traz uma c
Siílipotulo-tiu

(Mas qiial 1 '
Acha 11 po.i
11 gentil 'i

1 dramática
:nçàrcci"àdo_,
livre Anania

sympnUiira
,;»!¦'...

\'l
ceado : — lv

Pa imprensa que nao yao

O agente : — ífii doulot

j ha
Cuni bons

— lobo.

li embora cem c-

O .-Suanias... A

O Áiiani
One ma

Não Ha eo•.'.?^:'ra•
| dores-?

dizer os taes
1 senhores '

enrri tudo aíii
|por fora...

a Fi".- conspirador agora-
!(is inUv/ um ou dois

[cDiiscguisses
orço ura coiitplot desco-

| !ir;s=cs.
i está ! Vae lu.scar o

I Ananias '.

LIGA DO COMMERCIO A POLITICAGEM EM

O movimento contra a elevação | matto-ghosso

i ouotalio

I Toâos os freguezes i[R8 com-
pram moveis

.1 .í.i
1'uis

1,1 nuiilos dias

A directoria da I.iga recçbeudn As-
-sociacão -Cuniiiicrcial dos \arcjis;as de

'¦ S l'aulo o cfíicio abaixo:
"Tem este por fim comniiinicar a

I v. ex. que esta e\ssoci.T,ção, íiciian»p.
| justo o movimento dessa Liga sobre -.
i iiiiòln ouro, vem apresentar-vos in.eir.i
i solidariedade, felicitando, ao i'je,EmS

tempo, a dislincta asremiaçao <lllfftíLÇ
I snameiiie presidis, pela honrosa tiufila

a (|«c se iiupoz. -
Aproveitando a opporlunidade. tçnno

n prazer de transiinttir os nossos-fpro.
icstos de consideração e estima, c He
conjunto, as nossas cordiacs saudaçues.

/.iiiíi ISapt dc Camargo, presi-
iil-1 ueiile

ücaüzá-líic ideal:

— Ausente i-;'.á loiiibrn

Ilii

- T

o arranco :
o Castcllo

[Tiranço '.

.....listros da Fazend
Agricultura, attendendo a uma
mação que a Lisa lhes dirig::-,.
a pedidos de fornecimentos,
ram mandai* adpplar a idéa..ri V. '- • 

| 1,111) lll.lllU.ll. ll-.t'.'t'liil •• ¦«-•• • - .-rj -

i| llonito. 11 de (luas vias de pedidos, devidamente
nao
fia

'Mas co a -breca 1 O llrasil
esquisilo

1'. erni isso. An:
nrc

de Li
a não

na •lia pc

•eso pc'a policia.
Pl'::i publicação desta,
veisa, íCrçi grato a '•'• .

iilüarde
CX..-CIB ... ¦

é o

%i%êÊ***T:

-a-

ierreas, dità quão verdadeiro
que dizemos. I

Vae fnnccionar o .Còtisresso das
Estradasse Rodagem. Deve estar
nelle representada ã lavoura nacio-
nal. Ver-seú que a «ente nos caiu- :

pos ha de ali exclamar: sem estra-1
das, c sem transportei. ¦' nossa acção i
é'inútil, mesmo que tenhamos diuiici-.
1*0. Uéem-no; as estradas, décm-no?
os transportes, e cnião o credito pgn- j
cola será aproveitado com nitelligcn- '

cia c restituido com uíaiiia p.elps
nossos campos a.nora abandonados!* |

'Feito isso. a exportação do Brasil
aitgrncntiir".!, c o mundo recebera
eoiuo uma premissa celeste quanto
lhe oticrecermos para o seii bem-
estar.

O ouro aíiluirá ao Brasil e des-
apparcccrão de vez a' nossas crises
econômicas c financeiras, das quacs
sóraenlc são culpados todo? quantos
mal têm governado esta nação riutiis-
sirna de tudo, menos de homem!

-"' *XÍ

I Xissiicr,

Cer

O mxíGAflo, íí)tift-!ifii(o

A Rr.rucucA, n,-i-(ii'ii(
tiitt cfcapão x

ia!, autorizados pcl-.i repartição competem
! de sor'.c que agora o comnierciame'"¦ tora sempre.cm s.eu poder um do_--.uiv.-r--

:o. com que poderá provar o forneci-
incuto feito, caso haja extravio cli
conta. ,

IC mais um serviço prestado pela
eus associados, que são com-

o muitos dos quacs tèi.i rc-

I OS lHCIMT.UHrS üEiiilGXATAr
lllOS APiM-H.I.AM 1'AKA O

SÜPRKMO
(1 dr. r.-.-.ilo de Lacerda impctrqíi

hontem ao Supremo Tribuna! l?ederal
uma ordem de habeas-corpus em fa-
vor do vice-prcsidenle da Asscnililéa
dc Mattn Grosso c dos deputados .a
essa Assi-mliléa. qiw haviam reniilípiado
aos seus mandatos, de coiiforniidadç
com as commtmicações telcgràphicas já
conhecidas do publico.

O alludido advogado fundamentou a
sua peliçãp, rnllcgaudo que os dçpu-
lados resígnatafios foram compcllidos
violentamente a abandonar os scus_car-
go5 e ;i capital matto-grossense, só lo-
grando chegar ao Rio de Janeiro grã-1
c.is a um salvo-coiiductii, que obtive-
ram do i;ovcr:iador do Kslado, ao qual I
pretendiam depor por intermédio de um
processo dc responsabilidade.

O ipedidb foi relatado .pelo ministro
Mibiclii.

Dsfeiidendo a ordem, falou, durante,
o tempo r.cguinaictitar, o advogado.'que
fc estende» em considerações, sobre-;' luilo d-- c.:rac:er pessoal.

; Posto o feito, porém, em discussão, |
1 foi elle larga e acaloradamente deb:

dizem que elle.-; são
os mais modernos,
os mais elegantes,
03 mais delicados.
or» mais liem acabÃílos
.- os mais fáceis de pagai,

Gonçalves Diâis, 71
ÜRIJGUATANA, 82

O livro do centenário do Ensi-
. no Oííicial de Bellas Artes

A commissão directora da Exposição, ^
encerrada no dia ,10' <lo passado, pre-1
tende fazer -air até fins de novembro:
próximo o Livro do Centenário do lin-|
sino Official de -flelias Artes 110 Ura-1
sil, sendo relator o professor lírnesio I

| da Cunha dc Araújo Vianna, membro
i da conimissão. :

Do livro, que sr-á illustrado com rc-!
iralos e vistas de recintos, constará

seu
.¦curo. üídicial da" Armada, c não do

J-xcrcito. como dissera o Correio da

Itaíi^Miisseélici^m scuaordc-
fender os interesses, i.e eslrni '.°?.^1W

que negar-lhe a de tesa dos interesses
dew'SiUi. o sr. Pires Ferrei,,
reproduziu todo o seu discurse, pronu -

ciado sobre o assumpto em;-ae*»?0^."
terior e. após 40 minutos de oraloua,
5CXaU"ordcm 

do dia. foi encerrada a
2" discussão da proposição o,a unnara.
11 47 que autoriza o presidente tia
República a entrar em accordo com o

governo do listado dc Pernambuco, me-
diante ncrnuita 011 simples cessão, como
melhor'eonvenha. sobre a entrega ao
mesmo, nos terrenos do cães do poito
de «ceife, da área necessária ao esta-
lielecimciito dc depósitos para oleo
combustível. .

Xão 'havendo numere para volaçao,
foi a sessão suspensa.

«¦ rr^mt-^-T- '
Ar/1 QUINTA DA BOA ri ST A

O festival ei beneficio das
Caixas escolares

! Caso o tempo permitta, realiza-se
i boje á 1 hora, na Quinta da jioa \ is-

ia o festival organizado cm beneficio
I (liis obras da egreja do Senhor Santo

Christo dos Milagres c das Caixas I",s-
colarcs do Districto 1'cdcral.' 

O progi-ninma das festas ao ar livre
é o seguinte: .,,.-,,.. ,

A's"2 horas -- Rcnlnilo "match de
"football" pelo Jfunicipal 1'. CI11I1
llvcrsits'" Club úe Regatas Vasco da
Cama. Segundos "tcains", ás = lioras:
primeiros 

"teams" á; 3 horas, valendo
uma taça para o "Icani" velicedor.

A's 3 horas — Evoluções do Cyclis-
mo pc'.'.-! companhia dc cyclistas do Col-
leglo Militar, sob a direcção dn respe-
ctivo iiistruclor, tcncnlc Quintiliano.

-A's -l horas — Assalto dc armas
pelos aluamos do Collegio Militar, sob
a direcção do respectivo instruetor, te-
nctllc 'Raul JltilUr.

No salão ondr. funccionoti a antiga
escola, terá logar a execução dos se-
gitintes números:

1 -_ Concerto vocal e instrumental,
organizado pelas sras. Mnriatlt e Vacca,

U — "As duas linguas", comedia, dc
Castro Lones.

111 — Caricaturas instantâneas, pelo
•Raul. Calixlo, Luiz e 'Fritz.

T\" — "O sonho dc llcaíriz". opere-
Ia infantil, de Castro Lopes, musica de
A-. Boldoininniz.

Varias "bandas de musica -abrilhanta-
rão o festival, havendo muitas barra-
quiniias servidas por gentis senlioritas.

iig'11 im» ¦!> uri»1

Falsificação de vinhos
hespanhoes

Ksci-e.ver.i-iios il'ernar.'di:z y Alvarez:"Sr. ni.liidíor do Correio da llaíllA
— Km vosso co-tideiitua^io jornal <!«
Iionlliein ha uma ndtioia sob o tiliilo de"Falsificação de vinhos lieFCiairho-es",
qu; ipreeisanícis c.^larecer, para o (pie
ves ipedimos a 'publicação deátas Unhas.

•Não ha irem houve, jiuiuvs, por jiar-
te da ifir.ma díeriíandlez y Alvarez fal-
sificação de vinhos d'e iR-ioja ou dc ou-
tra qualquer proccdiciiciat.

illouve. sim, regisíro na Junta Com-
m'oróiá'1 dlê uma marca que corneu os
seus traniiC.es legates sem recbníação ai-
Ritma, que drjjoia -se viu ser .similar
da que os srs. IR, il.olpez dc Hierodia y
Ci cíiihaiu aiiferrarinente diapoDÍlado na
njaáma Junta ICoiininercia'1, por cuja ra-
zão e .por não ser nosso ititu-iio prejú-
dlid.tr os interesses d'c qnçin quer aiie
peja, não fizemos nem fazemos abso-
Eutamoiiite i:!s-o da marca em qta-íítão.

.A nossa firma recebe vinhos de -'Rio-
ja .cm caixas de marcas actlídi-itódas. e
cm barris, que aqui lengarrafaihos -com
rcUifo com o nosso (felíco de Fernal-
vares, 'sendo sfeneno puro •(• superior,
analyiistío dcvidamenlie no Laboratório
da Àlfanlíga pelo que nada receiatnoa
com respeito ao nosso credito bem con-
ceituaiT.i. '-¦

'Aluilo gr.illc,?. isontós dc v. s.nitiílo
ai tor,., amigos 'C obrigados •— Fcrnan-
tlcs y Alvares -~ 'Rjo._ 7_— to — P'¦"'"¦

O resultado das demissões in-
: justas de collecíores

íederaes

SANTA CATHARINA-
PARANÁ' t

\ UECIvPdAO VUO.IEOTADA AOS
SliS. •SCrlMlDl E QAIWAIIGP
Reunidos hontem. ás 2 lioras da tar-

1 dc. numa das salas tio 'Senado, os se-
nadores I-Iencilio Luz c -Ab-lcn Baptista

I e os deputadas Celso H.iyma. I.ebon
j Regis e Eugênio Milllcr, da represen-1

José Rusclii. collcclor federal no Its-
tal.io do Espirito Santo, dcmfttído desse
cargo 110 quatráciinio jiassado. iprapôü
perante o juiz federal naquclle Estado,
tinia acção contra a União, afim desta
ser condemnada a reiiitcgral-o 110 cargo
e a ipagar-lhe as percentagens que lho
coubessem desde a sua demissão ao
actn reparador.

O juiz julgou a acção procedente, ap-
peitando ex-offlcio .para o Supremo. Jíni
sessão do hontem. o Supremo reformou
cm -parte a sentença do juiz, conde-
ninando a União a reintegrar o sr. José
Rusclii no sen antigo cargo e a pagar-
lhe o que fòr liquidado na execução,
excepção feita dos juros dc mora.

O CASO^DE FRIBURGO
AIXDA O "Jl.VUEAS-CORPUS*

IConío se sabe, o SitPr-ci.no concedeu,
lia po-ttcòs dias, irm habeas-corpus ao
dr. Galdino do Valíe, .presidente da
Cantara .Municipal de Friburgo, c aos
respectivos vereadores, para que iludes-
sem exercer as suas funeções delibera-
livas. Comparecendo, porém, cm iFrj-
burgo o .prefeito -nomcaiilo pelo firesi-
dente do 'Estado, que errou nessa cida-
dc uma 'Prefeitura, os manittcnidc.s pejo
habeas-corpus op,puzcram ao accordão
do 'Sisprcitio embargos, dc declaração,
para que ficasse especificado se a or-
dom a clles concedida seria extensiva
ás funeções executivas, visto como o
presidente da 'Câmara, que, de accptUto
com as leis do Eslado, exerço fulíççõcs
executivas, equivalentes á-i do .prefei-
to, está na iimmincncia de sòflrcr con-
strangimciito, se se cfíccluar a possa
dn -novo prefeito de Friburgo.
•Discutido o caso.o Supremo não tomou

conhecimento dos embargos, por não
haver nada a declarar, contra o volo do
ministro Pedro Lcssa, que recebia o*j
embargos para declarar que, ao profe-
rir o sett voto. tivera intenção de^ cs-
teiilcr a ordem ás funeções executivas,

rlnrl

Liga _merci
cs còminerciacs com o

' ¦tss*^£*-<t»o{y-"—

O 11. LTttíÁDO

l'eis bem
Em

Jardim Zoológico
,.;..i, 11, An h*Vn tpimn ter i:!o lv..: o

Dcixac que
llonic

110

cohf|n
íi.icrt.

A lt:-.rriii,:CA
O Dc

,T. KCPOllTKr..

.MAliINilA 1>M GUBRRA

witai-':

preparo do terreno, para o «spc-
ciaoulo de gy.mnastica ao ar livre, fica 1
transferida a "matinée" para o domiii-J
go próximo.

.. ^wa-^^B^-g"11 ¦¦¦ .
OS OPEKAKIOS DA 1'üll- ;

FE1TU-HA

lido Recolhidos-os ^los. resolveu o \ tudo quanto ro ri ,!ac:o::c com a coihmç-1

g n^^^^^Wj&S^^^^ da
ainda resolvido pedir ao chore da na-1 V, agosto", da ro-1
çao as. "«=s"'''fs,.f<"''deÍlC!J\„S mària aos cemitério
qu-e sejam asseguradas ar '¦ ^l
dos Anjos, ¦correrigionario
redo e juiz seccional do

j '.ação de Santa 'Calharina. 'resolveram
promover brilhante recepção aos srs.
Felippe Schniidt, governador do mes-

1 mo Eslado, e AÍÍ011-0 Camargo, do
j l'araná. que chegarão, o primeiro,
i quartã-feirá, e o segundo, na quinta,

para nssignar o latido que porá termo
á velha e irritante *|tics!ão de limites
entre as duas referidas circutiiicrioçõos
nacionaes.

Deixaram do comparecer o sonador
Vidal Ramos, -pm- ausente, e o depu-
tado Henrique Valsas', por enfermo.

que o ombarganlc exerce.

Aprigio
Azi

ferido E
tado. toda.

¦cüG-^xtiâ-^-Ektvf

Regresso (los officincs brasileiros
que praücnvnin nos Estudos

Viiidos I aos operários municipaes
'Rcgr'ci3sa'm ao -Brasil, vindos de Xova ram pagas as

Yor!;'. a bordo do "Rio do Janeiro", os Foram assim
¦leiMiitca Carlos remia B0K0. Paiilo
'Nogueira Fcr.ldo, e A. Pojucaii Cavai-
caiili. quo estiveram em.H:içados pra-
¦í.icaivdo ,nos navios dc guerra da -esqua-
<l:-a norll-e-amer-icaná.

O navio do 'Lloysl é aqui espetado a
17 do corrente.

O pngaiiiento dos salários em
ntrnzo

A Dirccloria de Fazenda Mitnici-
pai, cumprindo ordens do Prefeito
iniciou hontem o pagamento dos sala
rios. do mez dc julho findo, devido.  , ........

lia dias fo-1 RaiKvay, cada vez
folhas'-do mez de junho, ' ------

pagas as folhas tia In

Os subúrbios reclamam da
Preíeitiira

llldlll Uõ=llll |"*',--.«- «- *"  —,-

jpectoria de Maltas c da Estaao Cen-
tra! da Limpeza Publica na importai;-
cia de -Rs. 175 :*>50$Oi7.

Na semana que amanhã começa, ;se-
gundo nos informaram, ficará liquida-
do o pagamento de todos os salários

i referentes áii"ellc mez.

,-\ situação em que se encontram vã-
rios subúrbios dcüa capital está cxigài-
do immediatas providencias do sr. Aze-

! vedo Sodré. Como se sabe. aquella cx-
- tensa zona do Districto 'Federal, ser-

:1a principalmente pela Leopoldina
_ mais se enriquece

:le edificações. Entretanto, so aos pro-
prietarios é feita íeda a -sorte dc exi-
gencias (pela 'Prefeitura esta não se des-
cura dos seus deveres para com o .pu-
blico que lhe paga impostos extorsivos.

'Conto vão, as coisas não podem con-
timiar, sob pena d • vermos, em, breve,
inteiramente! abandonada a região su:
burbana da capital.

,..,,.„ maria aos centitcnos, reproduzira o ca-,
1 J A,j, talogo da Exposição, dará noticia da"¦ "'festa 

do encerramento c publicará na
integra todas as conferências senutlàes
realizadas desde 10 de agosto até 30
dc setembro.

1 (1 <B C Bi

O sr. Pandiá Calogoras, respoiiden-
do ao aiiso com que o ministro da
Agricultura subníetteti á sua aprecia-
ção cópia de uma caria do sr. A. V.
.\rp;o;ío Frazão, lavrador na Bahia, rc-
clamando contra taxas aduaneiras co-
oradas na Alfândega daquelle -Eslado,
cobre produclo que importou, declarou-
lhe nada haver a providenciar por não
existirem 110 processo respectivo ele-
mentos de apreciação do caso.

ASSOCIAÇÃO niRISTÃ DOS* 
SIOÇOS

A conferência de íiojo
n rov. Salomão Giinbçry realizará

hoje, ás 4 horas da -tardo, na Asso-
ciação Christã dc Moços uma confcrcii-
cia sobre o tlicma "Os signaes dos ulti-
nios tempos".
..— -i6a^tf»^Bt— ¦—¦

iíistrucijão Pü&llca
O director fforr.l adsignott lionier

1>I CIDADÃO DlS RACAItATi
ESTA1 AMIOAÇAIIO DIO JIOltTK
'Recebemos o seguinte tclegraiiima:
"Bacabal, 7 — Montem, á noite esta»

va eu socegado cm .minha casa. quando
o delegado Castcllo Branco dizendo
agir por ordem s.ti.porior, .postou-se em
frente da casa do juiz municipal, iiieu
v-.ir.inho. com diversos scidados a paiza-
na. enibala/lós c provocando para que
saísse de casa; queria matar-mc e a
um serralheiro que eslava fazendo con-
certos 110 meu engenhei dc descaroçar
algodão, O juiz saindo protestou con-
irá minha aggressão, sendo injuriado
pelo delegado que o chamou de venal.

O delegado Castcllo Branco, meu mi-
miao gratuito, mancoairiiunado com o
collcctor esta-iual e ü tclcgraplnsta <--.
São Luiz Gonzaga, ameaça-me (lç
niorle, 'leit-lo planejado um ataque a

| minha casa*. . , .,., .-Peço garantias ,para/mnlia vi.
minha, familia - Francisco .'<
Abreu". ^j^.

de

os segtiiiilcs ac.os
Designando Alzira

maia Franklin c OJ.
para 03 logares de !
juntas licenciada

Guardot, Tra-
te de Carvalho,
ibstiluUs dc ad-

Clementina dc

Demissão tíe funccionarios
íaáa lctó

XA rBEFBÍTCKA

As folhos de nmannn
Pagam-se amanhã os folhas de ven- \

cimentos relativas ao mez dc setem- jbro lindo: Directoria Geral dc Instrti-
cção Publica, Bibliothcca e Posto Cen-'
uai de Aáiiitcnçia, '

•O sr .Frederico C. Hoch.ne. chefe do

gibinete dc botânica da Iiwpsetorta de
Ptóca e t-i demais funccionarios do
laboratório lio mesmo serviço, pre-pu-
zeram perante o juiz 1-'deral da 1» vara

ei uma acção contra a União, .para o um
í" de ser annttllado o atfo do mm :¦•¦ m

1

Carvalho, substituta, para servir no
1* escola feminina do 7" districto, e
Maria ülivia dos Santos, idem. na
6* mixta \lo 2";

| Transferindo os adjuntos, Marietta
I Fontes de Carvalho, Ernnni Joppert
1 Célia Botelho, para a 10* mixla do .1 ,.<: .-- •'•-" • ¦ -7 • .- . ,. .

e Adclia Godov de Almeida, para a Agricultura, que 03 demittui. for sen-

3' feminina do -,", e 0s coadjuvantes! -cuca 'homem lavrada, r> jmz rei.-i.-io
de ensino, Olegario Passos, para a i" julgou a acção improcedente por serem
masculina nocturna do 11- e Diony- os amores dítiussivcis ad im.iim na»
sio da ?:loeira e Souza, para a I* r-r.iv.' .. :u..:.- lc (1-- »«"-'= "le --r-

idem idem. I
í os 'f

conta
I viço.
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Realizou-se hontem a festa promovida
pela Associação Brasileira

de Estudantes

PELA POLÔNIA LIVRE

A1 MENSAGEM ENTRE-
GUE AO SENADOR
;« RUY, BARBOSA; \M

E' esta tt mensagem que uma commis-
.são de .polacos residentes nesta capital en-
tregou ha dias ao senador ««»
sa, pedindo-lhe pugnass. pela autonomia
da Polônio, quandu sc discutissem as ua-
ses da paz européa::..-';

"Exmo. ir. conselheiro Kuy
eminente membro do Tribunal
— A colônia polaca do

Barbosa
da Haya
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. Foi unia festa brilhante a que hon-
.em ú tarde se realizou no salão no-
bre do "Jornal do Comniercio ", orga-
mizada pela Associação . Brasileira 'lc
Estudantes, comnieiiiòraliva ilo cente-
liaria tia instituição official do ensino
artístico no Brasil.

Pcranfe numerosa c escolhida assis-
.encia, o sr. Raul da Rocha, presiden-
_e da Associação, iniciou o festival,
convidando para tomarem assento á
•mesa os srs. professor Baptista da
Costa, director da Kscola Nacional dc
Bellas Artes. dr. Mornles dc los Rios,
Nestor dc Figueiredo c Hnocli da Ro-
clia Lima.

Depois do sr. Raul da Rocha pro-
ferir um bello discurso, justificando a
solciinidaJe, seguiram-se com a pala-
via o dr. Moralcs de los Rios, que

Vm aspecto da assistateia

falou, enaltecendo o Resto dos estti.
dantes brasileiros realizando tal com-
memora.ão. Por ultimo falou o sr.
Eiioch Rocha Lima, cm nome da
Escola dc Bellas Artes.

Seguiu-se a segunda parte do pro-
gramma que foi iniciado pela bellis-
-sinta sonata op. 36, dc Oswald, inter-
pretada ao piano e violino pelos pro-
fessores Barroso Netto e Humberto Mi-
lano, despertando geraes applausos.

A professora F. Nascimento Jnnior
cantou depoi3 "Vecchio Tema" e
"Virgens Mortas", de F. Braga e "A
casa do coração" e "Soledade'', de
G, .Velasqucz em que teve ensejo de
patentear setfs recursos vocaes.

¦A talentosa pianista senhorita Ni-
ninha 'Leão Voloso imprimiu aingcle-

tm nome de suas congêneres da America
Meridional, vem por meio desta mem»-
«em solicitai a v. ex. uin destes nobi s
iimos gestos que tão i-icrecidamente ui<-
valeram o nome de defensor da bumani-
dilAiümad(»9 

pelo sentdmenta de Justiça
que fei de v. ex. o baluarte dos fracos
e oppriraidos na Conferência da «* ™
1907/ em Haya, e confiantes ua palavr.
autorizada do embaixador brasileiro par-
tida de Buenos Aires para, como um
eco dos Andes, repercutir cm •««]•'»__.'_¦"
do mundo, nós os foragidos da destuiç.10.
parcella de um povo victima de 11.1 dos
maiores crimes registrados na historia
vimos entregar a v. ex. a causa magna
-e^ffi^a^^^WÍ^S
«ob o patrocínio de v. «x. a. bb*r aç.10
da Polônia, a gloriosa terra de SobiisM,
nuando ao termo da cruenta guerra curo.
pfao Congresso da Paz traçar as novas
fronteiras no mappa da Kuropa.

Ha mais de um século a nossa infeliz
pátria tripartid» supporta uni jugo c^ran-
«iro. No entanto ella nunca, sc contor-
mou com a perda de sua autonomia tre-
•volu ç5es luccesswas . tem-na agitado çon
stantemente. O.espirito nacional ao.;<m»ez
de ,perder a vivacidade antiga, cada vez"ais "e 

intensifica : a língua., a li çratir»;
as artes, a religião, us tradições, as creu.
.as. os -usos c costumes,, conservam aquçl-
la Wreia de outr'ora inconfundível, -dis-
tineta. Sienltiewicz "escrevo para fortifi-
car «s corações". Zamenhof nara harmoni;
ur 01 povoV Parerewski procura na har-
monia dos sons dulc ficar ai almas, h «
«(¦perança do renascimento que 03 alenti

federação Marítima Brasi-
leira e o almirante José
[ Carlos de.Carvalho :

'Escrevem-nos da secretaria da Fe-
deragãó 'Marítima iBrasilcira:

"O 
..elegramtna com o qual o sr. ai-

mirante José Carlos de Carvalho pre-
tende isvar ao espirito do honrado sr.
presidente da 'Republica que a marinha
mercante está em desordem, carece de
immediata contestação desta Federação

Rio" de" JanêíroJ que representa no Brasil a concentra-

sa poética a Bebê s'cndort, Pierrot se
meurt e Cliauvc sonris, tres mimosas
¦paginas de Henrique OswaM, que ío-
ram justamente -admiradas s applau-
ilidas,

E depois das senhoritas Margarida
Lopes de Almeida e Celià Costa de
Azevedo, terem recitado duas bellas
poesias, foi encerrado, o programma
com chave de ouro: Arthur Napoleão
e Barroso Netto executaram ao piano
o bello Sclierzo op. 87, de Saint Saenz.

_2 assim terminou o festival litera-
rio-artistico. realizado pela Associação
Brasileira de Estudantes, que foi_ uma
nova demonstração do seu desejo de
commeinorar acontecimentos que tanto
interessam á pátria, ás letras e as ar-
tes.

UM PROBLEMA IMPORTANTE

Pbarmacias m pharmaceuti-
cos e sem licença

Xão é ;i primeira vez que nos temos
oecupado deste grave problema.

Como acaba dc ser publicada 110 or-
gào oííiciul do listado dc Minas a rc-
cente lei que regula o exercicio da pro-
fissão phurinaccuti.a, é oceasião di"
lembrar ao governo de Minas, a cou-
veniencia dei unia severa fiscalização
nas pharmacias do listado, pois grande
numero dellas (segundo estamos infor-
.nados) acham-se entregues a práticos
sem licença.

Parece que a policia lambem sc 111-
.romette no assumpto, causando dest ar-
te gravíssimos prejuízos e irrcgularida-
des. ...

Facto ú que existem cm Minas mais
práticos sem licença do que licenciados,
o que confirma a intromissão iiitcnipes-
tiva da politica cm tão melindroso as-
suiiipto. , .

Torna-se necessário que a lei seja
cumprida. .

Iv' preciso que a direciona de llygic-
lie fique sabendo egualmente que nc-
íihuni dos pharmaceuticos Jiplomados
que dão nome ás pliarmacia. eslão ge-
rindo estas pessoalmente, como exige o
TCgulatuéntó, sendo este o principal 1110-
tivo da desmoralização da classse; a
maioria dellrs reside cm logarcs muilo
diífcicntcs dos locaes cm que eslão as
pharniacias.

li' conveniente, porlanlo, que. a «'«-
rccloriá dc Hygiene. mande verificar na
sicrclnria das finanças a lista das
pliarniaeias que pagam impostos nos
municípios, e, dc accõrdo com essa lis-
tn, ordene a legalização das phanna-
cias. .

Ainda lia a salientar outra irrçgula-
riilade: são as pharmacias que pagam
impostos nas Collcctorias e, no cmtan-
to, os referidos proprietários não tem
licença de especie alguma...

Poderá, neste caso, o governo cobrar
impostos de uma coisa quo esti fora
da lei ?

li' evidente que nao.
¦líslcs abusos, grandemente moçi-

vos mini gcncro de coniniercio inclui-
drosu co"io ú o da manipulação c vçiuln
de > productos pliarmaceuticos, precisam
ter um paradeiro.

CENTRO LOTERICO rua sachet, 4

50:000000...

1 c-
Da Loteria Federal exlrahida hontem foi vendido

nesta casa-

DINHEIRO sob jóias c cautela!
do Monte de Soe-

íorro. condições especiaes — 45 c 47,
rna I.niz de Camõesi (."-.Sa Gonthier.
Viuid.ula cm im't._

OS INSPECTORES ES-
COLARES

,\'ae ser feito o. recensea-
mento cscokir

?oh a presidência do dr. Afranio
Peixoto, director da Insirtieção Publi-
ca, leuniram-se hontem os inspectores
c.-colnres. que trataram dc assumptos
que sc prendem á instrucção.

,\'c..sa reunião tratou o dr. Afranio
de conseguir elementos para uma esta-
Cistica que será organizada com os da-
dos colhido., pelos inspectores esco-
lares, ficando assentado que esses fun-
ccionarios; no desempenho densa ulil e
necessária missão, visitem as escolas
¦inrlicularcs, colhendo as notas iudis-
peiisavcis paia o recciiâcamento esco-
lar.

Ficou tambem resolvido que as aulas
terminem no dia 15 de novembro,
inicinndo-se «'o dia 1 de dezembro os
exames escolares, que sc prolongarão
ate o dia 30.

•m m __ ? fc—«

O CRIME DE BARROS
FILHO

Parece p Pedro Celestino Dão
tem cúmplices«

Ila dias noticiámos que o dr. Mar-
tina Costa, promotor junto á 7a prelo-
ria criminal requererá um novo iiiquc-
ifto sobre o crime oceorrido ein Barros
¦I'iHio e de que foi aulor o preto Pe-
dro Celestino, lisse novo inquérito, fora
pedido- em vista de ter o criminoso
aceusado como seu cumlplice no. assassi-
nio de Bernardino Cândido Soares o
¦proto Luciano de Assiuupção, justamen-
lc aquelle que, tendo descoberto o ca-
daver de Bernardino enterrado próximo
da casa do criminoso, inmiediataniente
foi levar ás autoridades do 23" distri-
cto a noticia do que descobrira.

«Depois dessa aceusação levantada
contra Luciano, còmeçoti-so a pensar
se clie seria ou não cúmplice de Pedro
Celestino. Não sc podia prcjulgar so-
bre tal, mas juslo era reconhecer que
o criminoso, vingai ivo como demons-
Iroít ser com o facto de ler assassina-
ilo um seu amigo e companheiro de fur-
tos porque fora por elle denunciado á
policia, poderia estar agor.. por esse
indo preparando tuna vingança contra
Luciano,

Montem leve inicia o inquenlo sola-
citado pelo dr. 'Martins Costa e diver-
sas .pessoas já foram ouvidas.

.linlrc esses depoimentos o mais 1111-
portanto foi o de Antonia Maria da
Conceição, que reproduziu Iodas as suas
declaraçilcs anteriormente feitas a rc-
spetto do assussiuio de Bcrriardmo
Soares. .

•lim referencia á aceusação frita a
Luciano Assumpção, nffirmou que era
mentirosa a declaração de seu amasip
a tal respeito. Segundo Antonia Maria
o criminoso agiu só, absolutamente só
e aceusa Luciano simplesmente por vin-

PACULDAHE DB MEDICINA

A manifestação dos acadêmicos
ao professor Aloysio
! de Castro

iRcaliza-se terça-feira, 10 do coí-rente,
á 1 hora da tarde, no Pavilhão Torres
Homem, da Faculdade de Medicina, a
manifestação que 03 estudantes, desta
Faculdade fazem ao dr. Aloysio de
Castro, recem-chegado de Buenos Aires.

Ü programma, organizado pelos dou-
loratidos, é o seguinte; 1", discurso of-
fiçial do professor Miguel Pereira, em
nónie da Congregação da Faculdade de
Medicina; 2°, discurso do doutorando
L,eonidio Ribeiro Filho, orador official
da turma deste anno; 3", discurso do
professor AJoysio de Castro, agradecei*-
do a manifestação c fazendo entrega á
Alliança Acadêmica da mensagem dos
estudantes argentinos aos estudantes
brasileiros; 4", discurso do bacharelai!-
do Alcântara Pocci, presidente da Al-
liança Acadêmica, recebendo a meusa-
gem.

Os estudantes de medicina e a Al-
liança Acadêmica convidam os estudan-
tes dc todas as escolas a participar da
manifestação.
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ção de todos os ideaes marítimos bra-
sileiros,

O sr. José Carlos de Carvalho está
absolutamente enganado pensando que
incute no espirito das classes manti-
mas a nccessiladc da sua pessoa.

A marinha mercante está cohesa c
forte_ em torno da sua grande causa,
que é a da própria Pátria, li para con-
quista dos seus direitos, não precisa
de offender, nem tampouco de procurar
longe da sua classe o sr. almirante,
que, apezar de conhecer todos os as-
sumptos, até 'hoje nada <íez pelos ma-
ritimos nacionaes.

1A desordem de que s. ex. trata, nós
a rcpellimos e a contestamos com
exemplos de absoluta ordem e paz que
têm .reinado na nossa classe.

Hoje, mais do que nunca, temos rei-
vindicado os nossos direitos, recebido o
amparo de que carecemos, progredido
no «aniinho da victoria final e. tudo
isso, vamos conquistando dentro da or-
dem e da justiça.'A Federação Marítima 'Brasileira,
que representa as instituições — Con-
gregação dos Officiaes da Marinha Ci-
vil, Grêmio dos Maehinistas da Mari-
nha Civil, Associação dos Marinheiros
e 'Remadores. Sociedade União dos Fo-
guistas, Associação Beneficente dos
Empregados em Câmara, Associação
dos 'Mestres Práticos da bahia do Kio
de Janeiro e Associação Protectora dos
Catraeiros — as mais poderosas do
Brasil e, portanto, a força máxima da
nossa classe, dispensa o patrocínio do
sr. almirante José Carlos de Carvalho,
porque ella tem para seus patronos as
próprias forças, a Constituição da Re-
publica e a banleira da Pátria.

«E repelle enérgica e severamente

Suem 
quer que seja que fale em nome

a marinha mercante, de que só esta
«Federação, pelo seu conselho superior,
tem o direito de falar. Saudações. —¦
/. J. Athanacio, i" secretario."

Ainda o suicídio do
corretor

Theodoro Lobo ,.
O i° delegado auxiliar faz

diligencias
¦ Empenha-se a policia em esclarecer
por «ompleto a causa que determinou o
suicídio do corretor 'lheodoro Lobo.

O 'i" delegado ainda hontem procedeu
a noiva busfca no escriptorio da rua. da
Alfândega, sertío aberta uma escrava;
ninha onde foi encontrado um nienv>
randum de operações de lotras no va-
Ior de 300 contos realizadas com p co-
ronel José da Silva Peixoto. . -"orara
encontrados tambem vários recibos de
teiegrammas ipara Bello Horizonte, 11111
coim a nota de urgente, passado 110 dia
4 de setembro; de 29 palavras, e um uu-
ipressu assignado Cuti. da .mesma data,
e que dizia: "'Espero dinheiro hoje sem
falta. Mande mais vinte contos. Xego-
cio feito". .

A ,policia tem interesse em descobrir
o telegramma que, lioras antes dc se
ma«ar, recebera o -sr. '1 Iicodoro I.obo.
Este. apczar de novo. já havia elle-
ctuado varias transacções. entre ellas a
venda de Sou apólices da divada ptiuli-
ca, de um conto de réis, «Ia bbcietlatte
Propagadora das Bellas Artes, dmliei-
ro esfc que serviu para a cows.rticça-o
do novo edificio do Lyceu. na Avenida.

O sr Lobo era muito religioso o 10-
dos os seus livros, num canto tinha as
iniciaes J. >M. J. - Jesus, >M'-*ia,

O'primeiro delegado auxiliar ouvirá
ainda hoje algumas .pessoas que tiveram
transacções com o corretor ,1-oüo.
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K0 CLUB DE ENtíENHARÜ

As experiências dum appa
rolho contra ladrões

H1';_;:«x_sI

Os drs. Oswalio e Oscar Prse.-t '
woâowski

e revigora, que 03 vivifica e anima, 15
assim gerações e gerações transcorrem con

ando

MOVEIS
MAGALHÃES MACHADO & C-

Ituit ilos Aiiiiiuilns IU o __1. Os
liinioro-i iiniiiqcijs ilostn t-iinitnl

CENTRO PARANAENSE
A directoria do Centro I-nranaensc"

por iuiciiindio ilo st*u presidente). O
dr. Ubaldino do Amaral, convoca para
iiinanhã, 9, ln 4 horas da tarde, unia
Kr.iiultí renniâo, dc sócios rc3Ídentcâ
ncslà capital, cnm o fim de tratar dc
diversos assumptos dc urgente solução,
r ile outros f|vie affcctam direclnmentc
interesses do listado do Paraná.

-u_*.«T _____
Bebam só Café Ideal

gança. . , .
O inquérito prosegtura ainda, cs

o escrivSo Gastão Pilar a tomar dcpoi-
hvei.tps de novas tcsteimmlins.

Hygienic Rainprooí
(Capas impermeáveis

snn borracha) Especia-
lidade da "Casa Ingleza"

UüV OUVIDOR 131

VM SOVO UOXEL

Fo. iiiaitgiirádo cm Petropolis
o j-iiliiec-llotcl

Pi.-tRorot.iS, 7 — (Vo correspondeu-
te) — Realizou-se boje a inauguração
das novas installaçõcs do Palacc Ho-

1 
Òs seus novos proprietários, sts.

1-alconc c Duprcz, aproveitando o cnse-
•o. offercceram um almoço aos rçpre-
scntáiius. da imprensa daqui e-dessa
a^' 

almoço, foi oíicrcciJo aos
pioluso luiicln

_¦ » _a » t*-
OKXÇAS do esiomago, intes.

tino, figado e nervosas. Exa-
mes pelos raios X. DK. HE*
X.VIO DE SOU/A 1-OPES.

Kua S. José. ,ío, das 2 ás a (menos ás
quartas-feiras). Craüs úos pobres ás 12
horas. A ..05

;\pôS O ¦
convidados

Um deposito de charu-
tos visitado pelos

ladrões
O sr. Bernardo da Silva Assumpção

ú representante, lia muito tempo, aqui
110 Rio, da fabrica dc charutos Vieira
de 'Mello e tem deposito á rua Gene-
ral Câmara n. i._i, pavimento térreo.
Hontem,, pela manhã, ao chegar ao es-
tabclecimenlo, encontrou aquelle senhor
a porta aberta, inoveis do interior ar-
romba-dos, dando por íaha dc grande
quantidade de charutos.

O facto foi immcdiatamenle comniu-
nicado á policia kio ,.«• districto, que,
chegando ao local verificou terem os
ladrões ali penetrado por meio de cha-
ves falsas, abrindo a porta do sobrado
e descendo rpor meio de unia corda ao
,pavimcnto tcrico. Unia vez no inte-
rior do deposito, arrombaram elles to-
dos os moveis, revolvendo ,j)iipeis, livros
de 'cscri'p.turação c ,ltvdo mais que en-
conlraratn. Xo mesmo pavimento tem
lambem escriptorio o representante da
Companhia Industrial Fluminense e o
sr. Alexis Courhard, presenlemente em
Paris e de unem é .procurador o depo-
sitario dos cliarutos. Os moveis desses
escriptorios foram tambem arrombados.
O sr. >Assitii.pç..o não ,póde precisar a
quantidade de charutos que lhe foram
roubados.

•A policia t.-lá cm diligencias afim de
descobrir os autores do roubo.

_¦>_*,
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O Circulo (Tu Imprensa
Piltisoi-ol.iS, ; — iDo correspondeu-

te) — O Circulo da Imprensa sc instai-
lará soleiineniciiie 110 próximo dia i-',
foli a presidência do cuiido de Affonso
Cilío.

A s.5:ão terá logar á 1 hora da tar-
de . 110 Centro Catholico, e á noite
haverá baile 110 palácio Crystal.

Reina grande anciedade por esse fes-
tiv.nl.

 «¦« — < ¦
TR ALBERTO DO REGO LOPES —

Do Hospital da Misericórdia. Vias uri-
.-.ulcí, operações cm geral.
DR. APIÜGIO DO REGO LOPES —

l)p Uosp.tal da Misericórdia. Moléstias ú.i
parpanta, vatU c ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES -
O.uliíla, prol. da Vaculdade dc Medicina.
Coníuiíorjo; ma Sete dc Setembro n. 99.

CA 8194)

E preciso pagar, sr, Arrojado
O i" ssoal da 4a divisão da Central

do Brasil ha muitas mezes que não
recebe os seus minguados salários, li'
uira irrcRitlaridade está que se náo
comprchi nde, pois todas as' outras di-
visões estão pagas em dia.

Um bom. movimento, sr. Arrojado,
em beneficio dessa pobre pente, que ga-
li. liv-je P<iri çouier íiiuaiihã,

NOTICIAS DE PORTUGAL
VAE SIX DECRETADA A

HORA LEGAri
Lisboa. 7 — (A. 11.) — O governo

decretará brevemente a hera legal.
Lisboa, 7 — (A. H.) — Partem por

estes dias para a America, em niissâ0
de serviço, o capitão Rodrigues Cas-par
c o caipitão-tencnto Ja armada Mu-
zanty.

Nós bebonios, vós ln*ln*is, elles
Ijcbcm HAXSEAX1CA.

¦ i ¦ n

COISAS DA CE.NXR.VÍj

O iiocturno uiiiioiio chegou
atrnzado

Chegou hontem á estação inicial da
E. I'*. Central com atrazo dc uma hora
o nocturno mineiro.

Motivou esse atrazo o facto de. ter
a locomotiva que o comboiava soíírido
um desarranjo. _ _

chies e clegan-
tes, compram

•eus cnxovaês 110 PALÁCIO DAS NOI-
VAS, rua Urtlguayaua 11. 83 — Rio —
Pejam catálogos.

Todas as Noivas

duzidas pelos mesmos ideaes, através dos
mais vários accidcntcs.'A guerra actual, porém, parece aproxl-
¦uar a realização deste sonho fagueiro.
Mus emquanto a Polouia, dividida em
russa, allemã c austríaca, segue destinos
differcntcs, os seus filhos, do seio bem-
dito do Novo Mundo, trabalham pelo in-
teresse da velha Pátria. Assim é q_ue, a
3 de maio do corrente anno, a Sociedade
Polaca de Auxilios 'Mútuos e Instrucção
Tcrfjzou cm sala, sede nesfc cidade do
Kio de Janeiro uma sessão para coinme.
morar a data histórica da Carta Constl-
tucional de .. dc maio dc 1791 do antigo
Keino dc Polônia e tomar conhecimento
de uma circular vinda da Sociedade ,Ccii-trai Polaca da America do Norte, dirigida
ás sociedades polacas dos l.Jtmlos Unidos,
do Canadá e das Américas Central e Me-
ridional, tendo por fim obter a adhesão
de todas as collectividades o indivldualida-
des polacas ao movimento iniciado na Ame-
rica do Norto cm prol da liberdade da
Polônia. Aberta' a sessão, o dr» Weiices*
láo Tcodorkowski leu a supra citada cir-
cular norte-americana que diz t" Compatriota] 1"A guerra que, .transformando a nossa
pátria num cemitério sombrio, abriu Innu*
nieròs sepulcros novos, que, sangrando as
veias polacas, dellas fez correr; rioa de
sangue, e «nue deixou npenas «ruinas, en-
liilbus c cinzas dos milhares das noisas
çiündes e aldeia?; não deixou indiffcrehte
á nossa cansa os corações dos diversos po*vos, pois dc todos os lados ouvimos a per*
R-inta : oue será da Polônia ? Como lhe
pèrão recompensadas pela humanidade as
rnieJdndcs" conuimttidas contra o mais in-
feliz dtis 'povos e que clamam ao céo por
jusiica ?"K a França, ,1 Inglaterra, a Itália, os
.•'..i.nlos Unidos, ciiifim todo o mundo ci*
vivisado pcrsunlí.. com mais freqttéiicta :
(pie pensa a Polônia, como imagina cila
o seu futuro", que é nue cila exifie c queespera ?,(K a Polouia nada pôde responder!" Ha me-mu fôrma como lia <|uasí um
século c nicio, acha-se ella amordaçada
pilo captiveiro, e poderia livrar-se por uns
instante:! cia mordaça, se se confessasse ao
todo de um dos seus inimigos eternos."A Polônia, no entanto, ainda não¦pede responder i pergunta aue lhe fazem
os povos amigos, recaindo esla resposta
sobre os seus emigrantes livres e especial-
incute sohre nós, Polacos da America, ci-
(ladflos de um paiz livre, que sempre de*fendeu os perseguidos e opprimidos e quenão d eivará de soecorrer a nossa pátria."Somente nós. emigrantes polacos viu-
dos do reino trípartido, podemos declarar
ao Universo livre e francamente; em no-ti»e de toda a Polônia, que ella exige cdeve exigir a unificação de tudas as suas
terras, .. liberdade c nâo a dependência —
pois nutras condições eqüivalem á conli-
nuaçã.o do assassinato nue ha um século
e meio sc vem pralicando contra um povoit_tc_ro_

"Compatriotas I
'•Reunindo as forças dns quatro milhões

qc Polacos dos listados- Unidos, du Cana-
dá c das Américas Central c -Meridional.
devemos conseguir oue a questão da Po-
lonia venha a ser a ordem do dia deste
hemispherio, c devemos a todo o transe
obter o seu apoio na próxima Conferen-
cia da Pen."

Actualmente quasi todas ai nações se
interessam nela libertação da folonia, con-
vencidas de que a Kuropa jamais gozaráuma paz duradoura emquanto suffocar sob
o absolutismo as aspirações de u:u povoaHivo, civil isa do, t qu«c quer ser livre e
indc]>ent!enle. Uoís Ks tados, porém, de um
!:jodo positivo peta voz dc seus parlamcn-lo.i mostram o desejo dc ver a Polouia
independente : são os listados Unidos e
a llalia, para náo falarmos da França
que sempre tem sido a sua maior .-lUiad.i.

V. cx., sr. conselheiro, bem compre-
hende quilo justa i n pretensão deste
Povo que foi. por quatro séculos o baluar*
tc da Kuropa onde sc quebraram as on-
Itlas <lo barbarismo. V. ex. bem sabe
quaes os direitos que lhe assistem parareivindicar a sua independência. A' Po*Icnh deve o Oc.idcnle a salvação daChrislandade que se não fora a bravuradus Polacos, ao choque dos bárbaros vin-
dos do oriente, teria perecido como pere-colosso Romano depois da partilbano quarto século

STAD1] MÜNCHEN
Restaurant e bar ao ar livre
ALMOÇOS, JAXTARES B CUIAS

ALMOÇO :
'Mnyonaiso de garoupa;'
„SaiTubulhu & portugueza; 1
iGhurrascos do cumpauliu e fa-

roía íi-iit.
JANTAR :

OrCmo do couve-flor;
«Pescada n portuguez»;-I-iiigun do Hio Grande;
Peru â brasileira.

CEIA:«.'
Canja especial, sopa á 1'oignnn,

ostras, frios sortidos, camarão
torrado, PESCAD1XHAS, SIIiVKI-
RA DB PERU' A' FRANCEZA.
1 — PRAÇA 11RADENXES — 1

Xelepliono 665, Central
O proprietário,

A. MOTIA BASTOS.

PliYMATOL • iomjnidões em
1,2 lioras. (Deposito: Drogaria llerritii.
'i'elc.ph., 579, Norte;

uai» -*

0 segundo domingo da Penha
E' hoje o si-gttiiiio doiiiiiiBo Ja ro-

inaria á Penha;
Haverá missas ás 7, S. o, .10 e 11

horas, em louvor da Santíssima \ ir-

iNa missa das 10 horas seni entoado
por um grupo de «Jistiiietas amadoras
unia "Avc-Maria" e o "Salutaris ,
acompanhado de harnionuiui, pelo or-
ganista da Irmandade,

A banda do Club l-.uterpc de Petro-
polis, executará, durante o dia, em um
coreto ornamentado, escolhidas pecas
do musica, dentre as do seu escoliido
repertório. _

•Em frente á Casa dos Romeiros, o
tenente -Madurcira apregoar»- prendas
e jóias para esse £iui oííerccidas por
irmãs e devotos.

A .ir.l.iiinislra.ão ser.i encontrada na
romaria e na egreja, para attender aos
•fieis romeiros, que forem abrilhantar
aquelles aiclos com suas peseneas.

Xa fôrma do costume, a Companhia
Leoipoldiiíá fará correr cm suas linhas
comboios extraordinários, para lacil c
còmínoda 'conduc.ão dos romeiros.

PRONUNCIADOS PRESOS

Agentes do Corpo de Segurança
prenderam liontem os seguintes pro-
nuiiciados: . . ,

José Macedo, á ordem do juiz da
4" pretoria criminal, como incurso 110
artigo 294. paragrapüo 1*, combinado
com o artigo ;...;' . . .

Armando Palini, a ordem do juiz da
1» vara crimina., como incurso no
artigo 357, combinado com o 3SP* .

João Baptista Pereira, á ordem do

juiz da 4" vara criminal, como incur-
so no artigo 2C7, e

Silverio Josd da Silva ou Silvino
Tose da Silva, como incurso no artigo
294, á ordem do juiz da 7' pretoria
criminal.

^mma 
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O netü itr^tlko e a sta inventor

UM BONITO QUADRO!

A rua Euclydes da Cunha

'Foi feita hontem, á tarde, na sala de
sessões do Club de Hngciiliaiia, pelo sr.
floresta de '.Miranda a descrip.ão de
mu. apparelho de invento do sr., José•Pereira Palma. A r_sa demonstração
assistiram diversos engenheiros, o re-
presentante do dr. Aurcl.no I.eal, ma-
jor «Carlos Heis, c numerosas pessoas
convidadas para tal fim.

O invento que tem por fim impedir
a acção dos ladrões, foi exposto em
miniatura — uma casa cercada de Iam-
padas eleclricas . lttslres, que á mínima
pressão fariam unia campainha, colloca-
da em determinado ponto, vibrar com
força.

Invento e inventor foram apresenta-
dos aos presentes Pelo dr. 'Floresta de
..Miranda, que discorreu brilhantemente
sobre as exeellentes qualidades do novo
apiiarclho. que elle elas.sifieou o "noli
nie tangere" armado contra os urrum-
baldores,

¦Essa demonstração do apparcllio de-
tentor dc assaltos c arroinDamciitòs foi
a mais completa possivel, prendendo o
orador a attenção do auditório por mui-
to tempo.

A extrema delicadeza do aipparçlhp,
sensível ao .mais leve coutado, foi de-
monstrada com clareza 'pelo orador.

Indubitavelnicnto o invento do sr,
José Pereira Palma é admirável de per-
feição e de unia sensibilidade cxtraò.r-
diuaria.

Eni seguida ao dr. •Floresta de «Mi-
randa, o sr. Palma, inventor do appa-
relho fez diversas provas da cxcellen-
cia do .mesmo, formulando liypotilieses
as mais diversas de assaltos e arromba-

é só buraco e lama
ÍS^S,**»*-*^-

mentos feitos prevenidamente. A toda'*
as experiências o apparelho correspon--
deu, dando o alarma ensurdecellor, coni
um 'liinir furioso dc campainhas.

A seguir, foi feita a descripção dflt
apparelho nas peças de que se compõe.
As principaes são um cyiindro inversor
de corrcnlcs, dois interruptores a\üv
uiaticos c 11111 pára-raios protiector. ^Terminada a demonstração do iippa,'*
relho cm sua parle teolitsica. o ívprc-'
sciitarité kio chefe dc policia, niajort
Carlos Keis fez algumas objecções bcnif
fundamentadas» chanianda a ai.cnção.
de todos pina o facto de que o a,ppa-l
relho não poderia ser inoulado em cã'-'
sas de grande movimento,, taes como)
hotéis, porque seria o alarmar constan-'
te, dado o grande numero dc pessoas af
entrar e sair a todo o momento.

iRespondeiiJo a isso, o sr. 'Palma dis-
se que, nessas casas, como cada qual
tem a cliavc do quarto que aluga, pode-»
ria haver 11111 aipjjarcllió cm cada (piar-
to. 'Mas isso seria caríssimo, represen-1
tando um grande capital empregado, t

¦Seja, porém, como fór, o apparelho)
inventado pelo sr. Palma é verdadeira-
mente excellente, muiti.simo engenhosa
e feito coni material nacional esco-
thido.

O sr. Palma já tem privilegio do
seu apparelho que é admirável de ,pre-
cisão e deücakleza e que serviria ma-i
ravilhosamente para as casas comuicr-i
ciaes e para os estabelecimentos pn-i
blicos.

O inventor brasileiro foi muito cttní-t
primentado pelo resultados da demòstsf
tração.
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Um ladrão divertido
Depois de seguro fugiu das

mãos da policia
Antc-hontem. a policia do 23o distri-

leio, numa diligencia bem succcdida,
conseguiu prender o ladrão João San-
tarem, ... ,'Esse individuo fazia parte de um
dos numerosíssimos grupos que operam
nos subúrbios, pondo em intranquillida-
de os habitantes de toda áquella exten-
sa c populosa zona. Havia clie, com
outros companheiros, cujas indicações
¦forneceu á policia, assaltado 11111 íiciCrU-
<>i_[i- cslabelceido á rua Carolina Ma-
chado n. 194, de lá roubando algumas
jóias que. sc encontravam expostas em
uma vitrine,

Iniciadas as diligencias, Santarém
caiu. Mas era preciso que se desco-
brisseni os restantes membros do grupo
autor do assalto. Assim, obtendo do
ladrão preso Indicações que íiies pare-
ecram preciosas, as autoridades poli-
ciaes resolveram proseguir nas dijigcn-
cias, fazendo-se acompanhar de Sania-

(Quadro, que offereccm os moradores da rua Euclydes da Cunha aó.
sr. Durão, director de. Obras. da. Prefeitura),

0 SALÃO DOS HUMORISTAS

0 certamen ioi transferido pari.
5 de novembro

Na ultimai reunião', os liiim.ori__.a_.
concorrentes ao grande certamen deli-,
berarani transferir ,para o dia 5 dc no--
vembro do corrente anno a inauguração!
do "Salão".

Os artistas e as pessoas; que. deli»
quizerem participar poderão enviar oa
seus trabalhos u«t«é o dia 25 do cor-,
íeiíte, ultimo dia cm que a commissãqt.
receberá os trabalhos dos concorrentes.,

¦Os trabalhos deverão vir acompanha-*
dos da quantia Ide cjnco mil réis, im-,
poriancia de inscripção. I

Toda c qualquer informação, será!
dada de 1 hora ás 5 da tarde. 110 I.y-,
cen de Artes c Officios, cm local indW
cado pelo porteiro do Lyceu. j

Os trabalhos destinados ao ccrlamci»
liiimoikiico do dia 5 «de outubro deve-"!
rã» ser dirigidos a B. Vianna Júnior,
secretario geral — Lyceu de Artes «
Officios.

r<.'"'. . - . - . ,A primeira diligencia foi iniciada e
a '"série" ficou apenas na primeira...

•Santarém foi conduzido pur uni po-
licial para mostrar o ponto no mono i
de S. José, onde, ao que elle üizia. de- f.ll_ÍFNTO ° 1 „ ,* Ulvia chcontrar-se um dc seus compa-1 VIIWI l_ I- I W III <-•"•
nheiiús. \Xclciilioiio 831, Central. — - Rua

No meio do caminho, o ladrão, natu-1 Snnti» Ti«/.ia 202
ralniciite muito amigo da liberdade j — PAULO PASSOS & C. — ,como todo o individuo (iuc sc preza

S. X. ÜK AGRICUIiXVItA

Ha em S. Christovão uma rua cujo
nome pcrpetu'a a personalidade illustre
do saudoso c celebrado autor d'Oi Ser-
tões. Sc houvéssemos de pedir algu-
ma coisa ao illustre prefeito da cidade
seria para que quantos antes s. cx.
mandasse mudar as placas da rua Eu-
clydes da Cunha c rebaptisal-a com o
nome do seu desleixado auxiliar que é
o sr. Durão, director de Obras da Pre-
feitura. Ao dr. Azevedo Sodré dedica-
mos a pbotographia acima, na certeza
de que s. cx. a rciliclterá ao funecio-
nario relapso, que não sabendo cumprir
com o seu dever comproiiiettc até a
alta administração do Municipio.

A rua Tuclydes da Cunha não tem
calçamento, por que a isso se oppoz o
sr. Durão. Acha o director deolnas
que uão ha necessidade desse niclho-

ramento e nesse sentido, estamos in-
-formados, tem procurado esconder do
prefeito todas as reclamações que lhe
foram dirigidas pelos moradores da-
quella rua, muitas das quaes publicadas
nesta folba.

Saiba, porém, o dr. Sodré que é sim-
plcsmente vergonhoso para a sua adini-
nistração que tão justamente tem sido
elogiada, o estado em que se encontra
a rua Euclydes da Cunha. Aliás a nos-
sa gravura dá bem uma idea de como
aquillo eslá, devido tão somente á falta
dc escrúpulo do sr. Durão, que está' fazendo jus a um prêmio... prêmio que
seria o de seu nome figurar em substi-
ttiição de Uticlydes da Cunha, para per-
peluar a sua incompetência e o seu des-
sr. Durão. Acha o director de Obras
da Prefeitura.

Optima cerveja ?

UA ITÁLIA

Piillociinciito dc um senador
Roma. 7 —.(A. II.) — Telegramma

de Ciiergné informa ter ali fallccido o
senador general Perruchetti.

¦ 1 ai > __¦
Ternos sob medida pelos ul-
limos figurinos de casemira
de cor. azul ou prelo. Teci-
cidos Inclezi-s Old-England,
22 — URUGUAYANA — 22

A POLICfA B O JOGO

O 3" delegado auxiliar rnrej.-i
casas ile jogo

O 3" delegado auxiliar varejou hon-
tem varias casas de jogo, entre ellas
as das rua I-rei Caneca, esquina dc
Paula Mattos. Constituição, 5., Cumes
Preire 122, rua da CVorla 42. Senador
liuzèbió ns: 156 e 262 e General Ca-
mara 363. onde foi preso cm flagrante
p proprietário Paschoal Lauria,

Como será recebido o sr. Lauro
Müller

Haverá amanhã, ás 4 horas da lar-
de, lia sede da Sociedade Nacional dc
Agricultura, unia reunião de amigos do
sr. Lauro Müller, para combinarem so-
bre a rtcep.áo de s. cx., que deve
chegar a esta capital 110 dia iS do. cor-
rente. Nesta reunião será organizada
uma comniissão dc representantes das
principaes classes.

Xa próxima terça-feira, ás 4 ho-
ras da tarde, n dr. Francisco Iglesiás
fará, na sede da Sociedade, uma con-
ferencia sobre "A raça Caracu' no
Brasil".

Acha-se cm exposição na sede
da Sociedade uma interessante colle-
cção de catálogos, objectos e appare-
lhos. relativos á industria pastoril na
Republica Argentina, que o dr. Ocla-
vio Carneiro leve ensejo de adquirir
em sua recente excursão áquellc paiz.

¦ ._¦__¦¦

ceu
c morte de Thcodosio,
_:i nossa era.'M.-is se a I',)loiii,_ salvou ila mina a Cliris-
tandaile, fora o mesmo dizer a civilisnção.'Como então poderiam os Hstados civilisa*
c'os do século XX negar-lhe justiça, quan-du não bastasse a gratidão ?

'Drmaís, são os pronrios belligcrant (.=
ene lhe iironipttein a librrta.ãn, sendo co-
nhecidas as idéas überaes do czar Nko*
lan II para com o povo polaco.

Kiiifini, considerando a dolorosa condi-
Cão deste novo soffredor mas Indomito,v. ex. nilidamente verá ser o mais infelizdesta suerrn : — Combatendo por umacausa estranha á s-.:a. scindido cm polaco;russos c auslro-nllcmães, mutilam-scí coa-
«idos, niiiiia lula fralricid.i, .-ceando como nronrio sangue o .-oio da pairia desola.oa.! Ncm< ao menos o consolo de "pro pa-1ria_ mori". senão o cruel sacrifício deirmãos em holocausto a estrangeiros qncsuo seus impiedosos senhores c cujo; avósforam seu.-; ferozes algozes.

Compeilidos, pois. nelas c'rcu:iistancias a
e-te transe de amarguras, fraccionados e
lançados

FIDALGA!

.VO FORO DE. NICTHEROY.

aproveitando da tüstracção da policia.,
deu ás de Villa Uiügo. por fi(|lic!,-_s
rccanlos que lhe são familiares, c «iu-
da hoje o policial andaria a correr, se
tivesse tido a idéa dc recapturar o cs-
perto Santarém,

Resolveu então communicar o fado
aos seus superiores, e assim as autori-
dndes vão recomeçar com poucas pro-
habilidades de exilo, as diligencias (pie
haviam muito hem começado.

unnn

U ministro da Fazenda comniunicou
ao"«eu collega do Interior que o dr.
Braz de Revorcdo Barros prestou fian-
ça 110 Thesouro Nacional, no valor de
,:ooo$ooo, em garantia da responsabi-
lidade do dr. João Baptista da Fon-
loura Xavier 110 cargo de thesouieuo
da Kscola de Bellas Artes,

INSTITUTO UOS ADVOGADOS

A próxima conferência
Xo Instituto dos Advogados fará

II do correnle,dia
noile. o i!r
da Faculdade I.iv
conferência sobre 1"Direito financeiro
e t(.ud'.u.ii»"-

no
S :\2 horas da

Porlo Cnrrero. nrofessor
de Dircilo. uma
seguinte th ema:

brasileiro, evolução

arena, tuzüados Fe se recusam
ao assassinio Je irmãos, aguardam os po-l_cos o termo da puerra.

Comtudo. só uma recompensa esperam digna
i dr tão occrlio ,ofírer : — a unificação com

a independência. — União sem liberdade
— é a opprc-s..o soh um só lyrano. In-
dependência sem união — é a
a discórdia, a luta intestino.

A v. ex. entregamos os destinos de
nos?a pátria. o"*e são ns nossos próprios
de-iinos. A restauração do um lisla.io pela
ver da justiça sy pôde compttir a um
predestinado — a quem a nnsteridade se

curvará íiradciija."

ueza

Tiro Naval Brasileiro
A cerimonia do juramento

da bandeira
'De ordem do caP:tão de corveta Fre-

derico Villar, director do Tiro i\aval
Brasileiro, são convocados todos os re-
servistas desta sociedade para o "jura-

mento da bandeira", que terá logar no
Uia 12 de outubro, no Arsenal de Ma-
rinha desta capital.

üs referidos reservistas deverão cn-
toar. nessa solennidade, os liymnos na-
cional e á bandeira.

Amanhã, ás 8 lioras da noite, haverá
o quarto exercicio, sob o commando
.do I-* teneille Arthur F. do Couio. in-
siruetnr do tiro. 110 Arsenal de Man"
nha. honrado com a presença das
alias autoridades da Armada.

A banda de musica do Batalhão Na-
vi pttcliará o Tiro ues rsercicios de
-i-a.cha, abrilhantando, assim, o Tiro
Naval com o sen enthusiasmo, que
imiHs hsnra iwiu.lla çorporaiáj,. ••

O promotor do confli-
cto no Sacco de São

Francisco
Severirío Ferreira da Silva, praça da

policia íluuitnense, juntamente com
11111 companheiro, promoveu, ha alguns
mezes, tim grande conflicto na praia
do Sacco de S. Francisco, s...'i,l_ feri-
(ias diversas pessoas. Instaurado o pro-
cesso, foi o soldado, afinal, pronuncia-
do. Ao ter noticia disso. por. 11, Seve-
rino Ferreira desertou, fugindo. O pro,
cesso correu, por isso, os seus últimos
tramites á revelia do reo. que foi, por
fim. condeninado pelo Tribunal Cor-
recciõhal a pena de 7 i|j mezes de
prisão.

Ko dia 7 de agosto ultimo, foi, toda-
via, Sevcrino preso, e recuihido á Casa
de Detenção. Impetraram uma ordem
dc habeas-corpus em sc-.i favor. l'or
despacho de hontem,. o dr. Antônio
Neves, ju«z da 2' vara, indeferiu o pe-
dido, devendo, por outro lado, o léo
responder ainda pelo delicio de deser-
ção.

207.
DESCONTO

172 Rua Ouvidor

OS VOLUNTÁRIOS DE
MANOBRAS

TERMINARAM HONTEM
EXAMES.

Com .-1 presença ¦ do general
Ribeiro, cheíc do Es.tado.Majòr,

(.1,1-1- DOS PUNCCIONARIOS
I*UKI.1C0S CIVIS *"

O delegado do Club na KstutNticit]
A directoria do -Club dos 'Funeciona-,

rios Públicos dirigiu ao ír. Angus',»
Arnaldo da Silva Castro. 2° official dal
Directoria Geral de Estatística, o se--
guinte offieio: , |"Cóiiimiinico-vos que, por acto da di-i
rectoria. desta data, fostes nomeado de-'
legado deste club junto aos funeciona-
rios da Directoria Geral de Kstalistica'.

dista directoria espera que presta reis
as.--.itn, mais uma vez, o vosso valioso
concurso ao desenvolvimento da nossa
associação. Saudações (a), João Líih
dolpho Câmara, presidente.

Os bilhetes ns. 2C751, 35387,
45520 c 10250 premiados coni
50:000$ tada um, na Loteria
Federal extraída hontem, 7, ío»
ram vendidos: d primeiro, cm São
Paulo; o segundo, na Bahia; a
terceiro, meio, na Capital e meio,
cm Juiz do Fora o o quarto nesti»
Capital.

D ormitorios eleganlc-. artísticos e
resistentes; mobiliários dc qualidade
superior e por preços relativamente

módicos, v. ex. só poderá encontrar á
rua do Ouvidor 911 95 e nos antigos ar-
mazens, rua dos Ourives 39a 43. Casa

LEANDRO MARTINS & C.

OS

Bciilo
termi-

naram hontem os exames dos volunta-
rios dc manobras, que -erão incorpora-
dos ao ,.° regimento de infanteria, para
tomarem parte nas manobras dote
anno.

Apezar do pouco teínpo dc instrucção,
os voluntários mostram-se perfeitos co-
nhecedores das evoluções e do manejo
da arma.

No dia 12 realizar-se-á o juramento
da bandeira e incorporação no Campo
de S. Christovão.

Hoje. ás 6 i«.;! da manhã, haverá
formatura geral para ensaio do hymno
nacional.

Concurso para liscaes do im-
posto do consumo >

Serão chamados, amanhã, S provi
oral dc noções de administração de
Fazenda ós seguintes . candidatos ari
concurso de agentes fiscaes dos im-
postos de consumo: «_)naldo Brancantd
Machado, Pedro Cunha da Gania e
Abreu. Oswaldo Galvão, Octavio Duy
que listrada Guerra e Manoel Catu.
lino~r.icr.-i. ;
•Mostruario da .

OASA AL.L.F-MA. DE S. PA!'IA «
encontra-se á rua Theophilo Of.uni n*
.mero S8, com

AKTOU.R COELHO

DR. REGO MONTEIRO. Mol«. das tt-
Õhoras e tíos olhoõ, 7 dc Setembro Si.

(.1 1519)
, m m m. • —

CENTRO CATHA1.1N_.XSI_

A recepção do coronel Sehmidt '
l.cunc-si: hoje. á i hora da larde, oi

Centro Cafliarinense. afim de Iratar dá
recepção do governador Schmidt.

«Kspcra-'se o comparecimemo dc todo?
os cathai-incnses.

 mm i_ mtim

umutmS

¦¦¦¦_¦¦¦¦¦

Exame coniplcto,
25$: dc sangue, joii

DR. MAURÍCIO FRANÇA, da Facul
dade dc Medicina — Uruguayana, 35,—»«~ " '

IRREGULARIDADES
NOS CORREIOS

PARA OS APOSENTADOS

Abertura de nm credito de
SOOtOOOijiOOO

O ministro da Fazenda rcmcíletl ao
presidente do. Tribunal de Contas, para
os devidos fins. copia do decreio que

A CASA DA MOEDA

0 levantamento de nma liança
no Tbesouró

O sr. Calogeras remetteu ao 2" oro-
curador geral da Republica o proces-
so formado pelo oííicio n. 3SS do Tri- T, ....¦¦,,
bunal de Contas c relativo ao levan- bilia eXOllCraçaQ a IXiH
tamento da fiança pretendida por An- çrrvirn DllbUcO• lonio Gomes Paes, ex-thesoureiro da; *-^1. ¦*.>-," ,„ ,,:
Casa da Moeda, e pediu-lhe informar j Por portaria dc hontem, ao a.

I a respeito da liiesma pretensão, tendo 1 dos Correios foi cxoneraao
em visu-l os termos dos referidos of-i serviço publico,, o agente
ficios e da certidão apresentada pelo ; Moacyr Simonetti. _4
interessado, porquanto não pódc ser I A comniissão mie es a apurani m
autorisada a entrega das apólices de-1 irregularidades "' "''''•«'"'«•,'«"'
positadas no Thesouro, para garantia| Contabilidade.^ y»-.--,^ ^--f- ^ cec_jfl

b<
emos

cH

ia
arcada

abre ao seu ministério o credito de da mesma fiança, eniqtiaiito não ficar
roo toooSono, stipplcnventar á verba 5*. definitivamente verificada % não exis-
i-peiçuiados da orçamenta viseute,._ I tencia de. _.s_*iti'._'ck

eslá apurando
sub-directoria

CSiTãfiiUdade P".=«««!- {*v.e 
"'•:vir r*

próxima quarta-feira o chefe
Alvarej de Azevedo, que »e aeba rnf
Be,U-?» ••
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CORREIO DÃ MANHA —•iftmingo, 8 de Outubro ãé 1016

Tenha sempre na memória
a TORRE DO TOMBO vende ternos de Casemiras
sob medida a 55$, 60$ c 65$000.

20$ Rua Sete de Setembro 204, junto a Praça
Tiradentes. Telephone 5576 .

sports
TURF

IA CORRIDA DE HOJE .
(.om um bello programma, realiza

hoje o jockey Club mais uma de suas
reuniões spontivas, tendo por base o

Orando Prêmio Imprensa, tia distancia
dc sono metros c o prêmio dc o :ooo?ooo
«o vencedor,

iA importante prova rettne este
anno. IVgaso, Interviêw, Paraná, Ara-

gon c Buckless, anintaes de forças
iiinis ou menos equilibradas, promet-
iu-iit!o assim a disputa um desfecho sen-
«acionai.

1 iDamos a seguir os nossos prognos-
ticos:

iTriiimpho — Dynnmite, .
IKspanatlor — Lady Ponde»
ITrunfo — Royal Scolcb. j
Flamengo — Voltaire
Klanay'— Cascalho
Battery — Jacy !
Jnterview — Paraná ,
Vesuviciiríe — Miss Linda

«
A CORRIDA EXTRAORDINÁRIA DO

JOCKEY' 
Para os seis pareôs complementarei

ido programma da corrida de quinta-
tfeirre próxima, foram recebidas liontcm
ps seguintes inscripções:

Pareô "Animação" — 1.600 metros
_ 1 :.íoo$ooo — Aragon, Trunfo, Bue-
nos Aires, Boulangcr, Royal bcolch,
IMérfy liay c Hclios,

Parco "Ypiranga" — 1.600 meros
c- 1 :5oo?ooo — Caugussu', Cascalho,
EsÜlletõ, Camclia c Canay. „

• Parco "Descoberta da America —

o. 100 metros — 2t5ooÇooo — Pierrot,
Biillão, Campo Alegre e Battery.

Parco "Prado 'Fluminense" —: 2.000
'metros — ¦ :6oo?coo — Monte Christo,
jPnrahá e Cuido Spaiio.

Parco "S. Francisco Xavier —
11.600 metros — 'i :<íoo$ooo — Atlas,
Mont Blanc e Buckless.

J'arco "Dezeseis de Maio" — 1.600
metros — 1 :soo$ooo —• Lord Çatilliug,
Souh c Scamp. . „

Os pareôs 
"Descoberta da America ,

"Prado Fluminense", "S. Francisco
Knvier" e "Dezeseis de Maio" serão
(reabertos nas condições em que forem
íiníiuhciados, encerraudo-se as respecti-
.v;u. inscripções amanhã, ás 4 M- "a
tarde

I» * !$
FOOTBALTJ

CAMPEONATO DO RtO
JANEIRO

DE

Os encontros de hoje
Segundo a tabeliã da Liga Metropo-

liínua realizam-se hoje, os seguintes en-
jcafitrós da 1" divisão :

'Flitiriengo versus S. Christovão.
Antlaialiy versus America.
Ambos os encontros são exccllentcs.

N'o primeiro, a effectuar-se no campo do
Flamengo, o bello campo da rua Pay-
sanilu', cnfrc-nlar-se-ão os dois ri-
ivacs que, no terreno, do foòtball,
á; se tornaram clássicos. As par-
ilidas entre os dois concurrcmcs são
sepiprc magníficas. O valoroso São
Christovão i o famoso adversário do
Flamengo, o club que melhor figura fez
nas lutas contra o glorioso campeão de
'I915; . , ,

O oulro embate, entre o Andarahy c
o America, será levado ti efícito 110
ctinipo do Andarahy.

li', por sua vez, uma pugna digna dç
atlrtiir a attenção do publico. U An-
darahy possuo uni conjunto muito bom,

pelejando combinada <: ituelligcntc-
incute. O America já se tem exhibido
bastante nestes últimos tempos, nos
campeis do "associatiou" e já firmou a

conceito solire o nosso meio despor-

Football

- G.
Ktifino

e Iitrica; Francisco Raul e Mesquita;
lEmygdio, Pedro, Petligrino, Iztdro c
Henrique.

2° "team" — Tihurcio; Adnenur e
Anselmo; Néca, Miranda e Moyses;
Bananeira, Pyndoba, Abilio, Ferreira e
Octavio.

O Ia "cantain" 
pede o compareci-

mento de todos os jogadores acima cs-
calados, á 1 hora, na sede social, a
rua 'Marque* de Abrantcs, 201.

O CAMPEONATO -DE TBXNIS

As provas dc hoje
lA commissão de "tennis" da Liga

Metropolitan* marcou para hoje as se-
guintês provas:"Courts" do IFliiminense
Club: •

A's o horas da manhã:"iCotirt" n. 1 — "Singles" - J.
Bello "versus" \V. Teague.

'•Cdurt" n. 2 — "Singles" — S. P
Pttllen "versus" H. V. eHriyne

"•Court" n. 3 — "üoubles"

Preohel-iH. Sarmento "versus

de Almeida-F. Waitz,
A's 10 horas da manhã:"Court" ti. 1 — "Donbles" — J.

Belio-J. Coimbra "versus" C. Criticks-
bank-H. Gwither."Court" 11. 2 — "Doublcs" — W.
Teagitc-IH. V. Hayne "versus" G. Pe-
arson-Aíbert Jones."Court" 11. 3 — "Doublcs" — Ruy
Peterson-S. iPuIlen "versus" Pr-echel-
Sarmento.

Vencedor contra Rufino — Wmtz.
Ã's 11 horas da manhã.:"iConrt" n. 1 — "'Singles" — J.

Bello "versus" W. Teague.
Vencedor entre S. P. PuUen "ver-

sus" II. V. Wayne.
"Court" n. 2 — "Doublcs" — Jair

Roxo-Julio \Vcrneck "versus" \V. Tea-
guc-.ll. V. Haync.

¦Vencedor entre G. Pcarson - A.
Jones.

«t * *
UMA DECISÃO 'DA COMMISSÃO

JJE TE-K-SM-S
iXão tendo sido avisados pela secre-

laria, conforme ntiitiUa o regulamento
do Campeonato de "Tennis", a com-
missão resolveu não considerar venci-
dos os jogadores que não comparece-
ram nos dias 24 dc setembro e 1 dc
outubro.

# * iS

REMO
A REGATA PRÓXIMA

Devido a um engano publicámos hon-
tem o programma da próxima regata
com 16 parcos quando são 17, sendo
esle ultimo assim organizado :

17o parco — 1.000 metros — Clubs
Federados 

'— Yoles a 4 remos — Ju-
niors — "Ballita" do Internacional:
"Alcyon", do Vasco da Gama; "Jára"

do Guanabara; c "Cacique" do Flamen-
So; (4).

1$ %> S
PELOTA

FRONTAO NICTHEROY
Este estabelecimento de sport da vi-

sinha cidade proporciona hoje aos afi-
cionados da pcioln, mais uma funeção do
emocionante jogo-basco; como_ consta
do annuiicio publicado na secção thca-
trai.

Sociaes

ÉilUl CO
livo. Basta dizer-se que c o grêmio co'.-
locado á vanguarda dos concorrentes ao
campeonato da 1* divisão.

Vamos ter, portanto, tliun tarde des-

Ipotiiva magnifica. .
Em restinio, são os seguintes os jo-

gos oiíiciacs dc hoje;
Ia divisão

Fluniengo-São ChritílóvHo •— No cam-

po do C. R. Flamengo, á rua Paystin-
du'. esquina da Guanabara-,

Aiidaraliy-America — No campo do
Andarahy A. C, á rua Prefeito berze-
dello, em Villa Isaliel.

2" divisão
Hóqueirão-Carioca — No campo do

P. Christovão A. C, á rua r-igttcira de
Mello. .

Catiole-Mangucira — No campo do

Carioca F. C, á Estrada U. Caslon-
na ua Gávea.

3" divisão
Brasil-Pnladino — No campo do Ho-

f a fona F. Cá rua General Sevcrtano,
CAMPEONATO INFANTIL ~- ' u-

miiiensc-Cariocii — No campo do Mu-
miiiense I'. C. á rua Guanabara.

Hotafógci-Flameiigo — No campo d»

Botafogo E. C., á rua General Scve-

TRATAMENTO DO KSTOMAOO
V1SAXIK) O FKiADO. URINAS

13 INTESTINOS COM O

TRINOZ
ERNESTO SOUZA

Extracto fluido das três no-
zos : An/, 1I0 Koln, \o/. Vomicn
e Noz Mosoitdii. conteúdo ainda
a MI.X1SSA, o AXIZ e o «EU-
VAO—DVSIMOPSIA. AXGMl.i,
DElIUilDAniO NERVOSA. Más
diüfstõüs, nino lialito, ueso do
cstoiiuiso. dòfvs de cabeça,

o falta, de aiinetite.
CiRAXADO St> C.-l" de Marco. 14

JOS
'-''campeonato nos terceir
-;'/.• | i/.s' _ America- Klumincnse — >>°

campo do America F. <-'., á tua Cam-

pos Siillés. ..
Villa lstibel-Maiueiigo — No campo

do lavdim Zoológico, em Villa Isabel.
Iliiiigu'-Ptilmciriis — No campo 10

Pitiiigu' A. C. situado á estação do

liicsmo nome.
f; :Jt %

fis inZES 
'PAKA 

AS PROVAS
'..',•.. DU HOJE

Esperávamos que alguma porvidencia
fosse tomada, ainda lionlcm, pela nova
directoria da Liga Metropolitana, a rc-
spéito da nomeação de juizes para os

encontros de hoje, da 1° divitao.
Tal não suecedeu.
A directoria foi liontcm representada

111 séile daquella instituição uiiicatiicn-
Ávila Mello. -"' secretario,

crão cscnladte pelo E
l'ot'tan

por íiccor
clitbs.

os juízos
do entre os capitães dê:

ESOOJiA ÜE REíil.AK-ARTES

Instiurçãd militar dos alumnos
O 2" tenente ErarJtlin Barbosa Lima.

inst.rirctor militar nomeado .para esta
escola, convida lüdos os alunmòs para
11111:1 reunião que deverá 'ter logar, na
próxima segunda-feira, n do corrente,
tias 4 á.i 5 hor;i:i da tarde. A reunião
será rcaliziiíla no edifício da escola, c
terá por fim escolher melhor meio dc
ser a iustrúcção icdiiiinistiai.la aos alu-
inuos.

PELO EXERCITO

Escola
A turma dc

como fomos
liu ha dias
um viagem (U

Eslado do

do Eslado-Maio
alumnos do

os únicos a
para o sul

3" anno, que,
noticiar, par-
da Republica

Ptudps, chcgc.i liontcm
Paraná cotn destino ao

DATAS INTIMAS
Fazem amioa hoje :
O sr. José Carlns A. Bittencourt; .o coronel João Ernesto iFerrcira Pi-

res, fuuccionario. da Keccbcüoria de Mi-
nas ;

a scnhòrita Sihylla dc Aguiar San-
tos, filha cio capitão ele mar e guerra Uar-
tliolomcii da Silva Santos, c de d. Igncz
de Aguiar Santos , .a sra. d. I.ilia Ccsar dc Freitas, es-
posa do commahdanle Domingos domes de
Freitas; ...

a senhorita Isaura Cmmarãçs, irmã
do capitão PatiJInõ Guimarães, antigo fun-
ccionario mimicijal ¦o tenente coronel Joaquim Ocraque
Murta, Riiartia-livros desta praça ;

a seuhorita Slella Pereira;
o joven Alexandre C. de Siqueira

Dias. filho do major dr. .Carlos de Sequei-
ra Dias, medico do Kxercito ;

Faz annos huje a galante Xailvr, di-
Iccta filha do capitão Õfcar dc freitas,
touceituado neRociante de nossa praça.

Festejando esla data, a Rcittil Nailyr,
mie completa 10 annos de Ciiadc, oííerecc
ás suas iniuiiiieras aiuiguiiilias uma modesta
mesa de doces.

-* 1'ass^iM hontem 'o anniversano na-
(alicio da gentil senhorita Cdcilda Corrêa
Kòdrigues, filha do major do lí\crcíto Au*
tunto José Júlio Rodrigues. Vor csíc mo-
t:vo a anniversariantu recebeu de suas
amiguinlias, muitos abraços.

CASAMENTOS
Kcalizar-se-á no dia ia ilo corrente, o

enlace matrimonial do sr. .Mario Qitartin,
com a senhorita Idqlina Judicy. sendo pa-
drinhoa, .110 aclo religioso, o sr. Antônio
Calmon e esposa; c, no civil, o sr. De-
cio Quartin. O civil será á 1 hora da
taide, c o religioso, ás 2 horas, na resi-
dencia cio sr. Juvenal Soares.

Coincidindo com o anui versaria de
ti. Isaura Quartin Soares, irmã do noivo,
haverá á noite, um batlc-concerto,

á•Casou-se no dia 6 dn corrente, na 5a
|,tutoria civil, a seuhorita Uttilin llandei-
ra com o sr, Nilo de Lamare Rüstcíro,
fiinccionario do Cács do Porto.

O acto religioso effecttiou-se hontem, na
residência da familia da noiva, devido a
luto recente. 1

foram testemunhas no civí! e paranym-
phqa no religioso o sr. Roberto Leio c
d, Alice l,eão, por parte da noiva, e João
de I.ainarc Itastciro c d. Sara de Laniarc
Hastciro, por parte do noivo.

Contratou casamento com n senhorita
Magdalcua Teixeira, iillia de d. Luizo
Çuedea Teixeira, o sr. Augusto Bragança
liWssumução, sócio da firma Carvalho Ko-
cha Sí C.

O !'! Si
COXFERENOIAS

Occupando a tribuna das conferências da
Sociedade de Ccpgraphia do Kio de Juiici-
ru, de (itie é sócio effectivo, o comman-
daute Cordeiro da õraça fará tuna con-
ferencia publica sobre "listradas dc roda-
gem", no dia n do corrente, ás 4 i|j
horas da tarde,

*
Realiza-se amanhã, 110 edifício da Tis-

Jcòla ; Polytecltnica, a terceira conferência
da série promovida pelo llireclorio Acadc-
mico, dissertando o dr. .\i. Amoroso
Costa, lente da referida líscola. ás 4 lio-
ras da tarde, no amphitheatro de physioa,sobre os apparellios integradores, mostrán-
do o conferciicisUi os apparellios inte-
ítradores chegados ultimamente da lúlro-
-pa. A conferência é publica.* * 9
BAKQITETES

O senador Ivpitacío Pessoa, ofícrccerà,
hoje, cin sua residência, á rua Voliin-
tarios da Pátria, um banquete de des-
pedida ao deputado Caniillo do Hullanda.
que na 'próxima quarta-feira seguirá paraa Parahyhn, afim de assumir o governodaquellu l;slado.

O banquete terá a assistência, n?ém do
liçiiícnageante c homenageado, dou sr*. d:.
Urbano Santos, viceiprcsldentc da Repu-
lüca; do vice-presidente do Senado: clr.
Antônio Carlos, leailer du maioria da Ca-
mara dos _ Hcputadus; dr. Collarei Morei-
ra, 2" vice-presidente da Câmara dos
Deputados: imiic, 1'lpilacio Pessoal senado-
ics João. il.jra. Cunha 1'cclrosá, cleDlttãdos'.\f. cie iIÜRiieiredo e Cunha l.ima, dr. Ve-
utincto Neiva, dr. João Pessoa; coronc-
Nciva de Figueiredo, clr. Oscar Soares c
dr. Tosca no J\-pinoIa.

FESTAS
Festejaram liontcm o décimo anniversa-

r:o do seu consórcio o sr. 'üregnrio Cha
ít.ís c d. Sopliia Chagas. Por cssíí acon
tcciniento feliz, o casal Chagas oiícreceu
ás pessoas de suas relações unia cliayena
t'í' chá cm sua residência, na Cavca.

li:
Tara commemcrar o seu melo centenário

dc existência, o st*. José llticques Soares,
cçnliecido catútalista e negociauto desta ca-
pitai, reunirá oà seus amigos hoje. cm
tua residência, offeccccndo-Ihcs um ai-
moçu.

For motivo dc força maior foi transfe-
rido ipara sabliado- proxintei, in lianquetc
que a classe medica oíferece ao professo?Aloysio de Castro, no salão nobre da As-
sociação dos l£mpregados do Com:nerc:u.

«S SiMA\rFESTACf>ES
¦Por ter completado 30 annos dc ser-

yUtÕs p* estados â Prefeitura, foi muito
cum;/rir.ncnKHlõ o dr. 1'uuliuo Weincel;.
director de satids e assistência publica mu-
tiicipal.

O estimado fimccionario, que começou
como modesto funectonaríü do Instituto
Vrcciiiogcnico, ipiIrou o iiiipõrlante carnn
que aetttahncnttí exerce, pelo seu esforço
e competência'.

* 1
KXFEBMQS '

Ksteve gravemente enfermo, sendo actual-
ncnle imiiio satlsfnctnrio n seu estado cie
saude, o sr. Alexandre Alves Kiticirn Cir-
no. fiinccionnrin do Miiústerio da Viação;
•pite do estimado clínico, ira estação do
/Itiacliudo, .dr. .Ajlexandro Cirne, e clo=
srs. José Alexandre Cirnc e Agenor Ri.
beiro Cirnc, funecionarios da hstrada de
Ferro Central do ltrasit, u i" tenente cio
l'.scrcito Othon Riheiru Cirnc.

O cnferiiio que foi esaminadó pelos drs.
professor Henriiuui Diii|ue, Octavio 1'inio,
Ar.gusío Coslallàt e tlililegardo de Xnro-
nhu, tem coiuo seu medico assistente o dr.
Atigu-rto Costallat.

í! * IP
ASSOCIAÇÕES

Keuncm-sc, a o do corrente, ás S hora1
da noite, os directores d" Centro Carioca.

Rio Grande cio Sul
líssa -turma £ chefiada pelo iiistru

ctor Joaquim de Sauza Reis Xciio.
— 'Etn ví-rlude dc proposta do ,.lirc

oldr da escola, «ri nomeado in.-tructor
cííeotivo da i" aula do 2" anno o ca-
•pi-táo do 5" regimento de artilheria
losé FcHsbcrto Dornclias.

AS FESTAS ISRAELITAS

Xamare. d. Maria Ciiirista de laiiifSS-
filhas, Joaquim de T.amaro filha, d. .ires;.
cilíana de I.amare Pereira Pinto :«:-=rA'n-'
tonio Plácido '.Marques. * *,.-* * - |e
EALLECIMEJÍT0S • •' -1

Com 59 annos dc cdacle. fntleceu hontetif,"
á tarde, repentinamente, na vizinha cidade
dc Nicthcroy. o dr. Luiz -d.ç Carvalho e
Mello, ícote da cadeira de tihysica c chiitu*-
ca da Kscola Polytechnica desta capital, e
antiKO político -fluminense.

Além dc outros 'cargos, o dr. Carvalho é
Mello exerceu os mandatos de vereador de
Niclheroy c de deputado estadual. No .'R0C
verno do sr.. Alfredo Baelter. foi oltito
2" vice-presidente do Estado, não iccjriscr
guindo tomar posse devido á aVcetifaçp dó
&r. Oliveira Botelho.

O enturramento do dr. Carvalho c,,Mcl{a.
será effectuado hoie, ás o heras, no"cè^
niilcriu da Confraria de N. S. da-Concei-
ção. saindo da rua Visconde do.: Uruguay
11. 6-6. - ""3;

¦ * m » ''
Mme. Laura Guimarães

Lera'ao conhecimento das suas dis-
linctas clientes que inaugura amanha, a
nova installação do seu antigo "Atelier"

no elegante sobrado da Perfumaria-Jlluí
nes, onde procurará como sempre, e
cada vez mais, corresponder af 

'sua

amável e gentil preferencia. 
""••>,,.,

LARGO DE S. FRANCISCO N. 23
(M.15S1;

— »»»¦- "'¦'•'' 
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Ernesto Souza
BRONCHITE

M\tàfy, áslkua,
Taltrcolut pulmonar.

GRANDE TÔNICO
abre o appsilie e produz a

forca moscoiar.

CKANADO * C, t* dt M«rSo, U

A CRISE
Destelharam a casa e fa-

ram para o xadrez-"- ¦?
iCom a icrise, o que acontece, a muita

gente boa, aconteceu ao Benjamin \fitaj.
Garcia, ciue morava á rua Bella dejSãq,
Joilo n. 229, em São O!irstovão| —jt
deixou de pagar o aluguel da casa? ; 

'!¦

O senhorio, cpic não vive de ca;ida-
des, tomou a extrema, resolução, re..
querendo ao ipretor o respectivo man-
dado ide despejo, com o perverso dese-
jo de íazer com que o Benjamini! a-
inJiilher e os filhos fossem pernoitar
110 "'cliateau das esírellas".

•Mas aconleccu que, ante-íliqntetii, os
offfeiacs kle justiça, proourando cutn-
prir o dever, encontraram a casa her-
metiieamehte fechada, sem nclla conter
a mais pequenina das almas.

Levaram isso ao conhecimento ' do
procurador do proprietário, o RJbei.fo
da Fonseca.

Ordens foram dadas ipara que. á noi-.
te, a casa fosse 'destelhada, e isso acon-
teceu justamente quando o Bcnjaniiii è
a familia já estavam recôtirdos, fugiu-
do á chuva que ca'a inipiedosainente,
cmqunnlo as plúmbeas nuvens cseou-
diam a lua e as cstrcllas

O pessoal começou a gritar, a poli-
cia do 10" districto compareceu o, des-
respeitando o mandado cçlp procurador,
recolheu ao xadrez o carpiiitcir 1 Roque
de Moura e o pedreiro Kraiicéllino Ma-
chado.

O mais culpailo, o 'Fonseca, o inseri-
sivel procurador, escapou porque áquel-
Ia hora estava, cheio de frio, envolvido
nos mais alvos lençócs.

INGLEZAS
As Icsitimas cascmlrns sú na

CASALONDON
Unlco deposito no Rio. Ternos

sob medida
5O$0OO, 60$000 e 70$000

Aviamentos de 1" onalitlndn.
Cuidado com os imitadores. A
nossa casa ú

!IUA URÜGTTAYAVA. 13C

Nas'Bro fio-

RKTilfilOSAS
No vasto templo da

hoje, com a pompa
S. 

"'
Antiga Sé,
cdstinnõirai

Aliiiàs.

rcauza'?c
a festa

X O 1'ORXO I)E MOXXEVIDiO

Fogo nas carvoeiras do"Jlroftonhitce''

Moritevidcô, 7 — (A. AV)
carvoeiras do vapor inglez
nliace", fundeado no porto desta capi-
tal, verificou-se hoje um violento in-
cendio.

O fogo propagou-se rapidamente, sen-
do preciso rebocar o vapor para feira
do porto, afim de extinguir o incêndio.
Nesse trabalho levou-sc mais de oito
horas.

O prompto allivio da tosso
XAKOPK DE LI.M.U) BRAVO E

BKOMOFORMIO DE QIK1R0Ü
Fabricado pela Socied. Prod. Chim. L.

Queroz — S Paulo
üe todos is medicamentos que têm sido

expostos á venda é este xarope o que
reúne tia sua composição tudo quanta a
terapêutica encerra de mais apropriado
para combater as moléstias bronco pulmo-
liarei.

li' um ppdèrosó CALMANTE 011 SE-
DATIVO. ef como tal. aííivia a tosse inais
pertinaz, niestuo que se trate da tosse tios
tvs'eo.4 ou da asma,

A' venda em todas as drognrins. Depo-
Kio: Luisui Ouciruz; run Tlieo-

il
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As operações do Some, se-
; gundo nm corresp-

É do "Daily Mail"

philó Otioiii o

í\ FlvS1T\ DO W;Dttl'DSE COLLFGE
FOI TRANSFERIDA

Devido ao máo tempo, foi transferi-;
Ida para o próximo
desportivi
movia
Criclii

vVROI

abbado t
que o Aldridge Colle

para lionteiii, no campo
l A. A., cm Nicthcroy.

festa
Se pro-
do Rto

N I XOS "VERSÜ,

LK1U0S
BUASI-

:' iF.scrcvem-iios:
"Amigo c senhor

conceituado jornal
Lendo 110 vosso
n forniaíão do

rtsçrtucir' brasileiro que deve enfren-
tar os argentinos, venho á vossa pre-
sença pedir-lhe a fineza dc publicar o
seguinte "scrntcli, que 110 meu fraco
entender não fará fiasco perante os
nossos respeitáveis adversários:

Marcos
Vidal —• C. Nelto

T.ats  Rubens — Lagrecá
Jleticies — Zuechi — Friedcnreicll —

\, Sidney — Sylvio.
i' üVntcfciipaidanicnte agradeço-lhe vosso
-Sssiduo leitor — //. Carvalho. Sete
íiagoas, s — 1° — 9^-"

) 
'ANDARAHY ATIILETIC CLUB

'Coinmunica-nos este club:
"'li.Mtio. sr. redactor sporíiyo do

Correto rfri Manhã.
I, Tcjilio o prazer de lhe informar que
para o encontro do Campeonato a rea-
lizar-se amanhã, no "groutid" da rua
Prefeito Serzcdcllo, entre o Andara! y
ie o America, ficaram assim constitui-
das as nussas "equipes":
t.- i° ''team"

America — Villela
/ Slariins — Monteiro — De Maria
Francisco — Cliiquinlio — Waldemar
-- .. i— Gil Alberto — Benedicto.

a" "team"

J. Pinkusz
(Magalhães — Mcnezc.' 

Decio — Jaynti — Cabral'/fosino — 'Rozitio — Áureo — Astro-
gilJo — Lindo.pbo.

A Commissão."
W * #

IÍBABYLONIÀ 
"VERSUS" EVERÉST

' 'Realiia-se hoje, no campo do scgtin-
Ho. um "matcli" amistoso entre as duas
.'•/èlevens'' acima mencionadas.
F O "kick-off" dos segundo- "teams'

íciá dado ás 2 horas da tarde, e o
Idos primeiro.; ás 3 i'--

', O Babylonia apresentara as suas
fétíuipes" nssim constituídas:
', 

i» "te*»" — Ca.-doeo; J. Ferteira

S. Paulo, 7. CA. A.) — F.in varias
synagògas israclUtas (|uc cxisiVm em
S. Paulo, realizaram-se hoje as tradi-
cionaes festas do "Jon lviptir", con-
sagradas em orações aos mortos -c

perdão aos vivos. Os preparativos das
cerimonias constam do jejum por 24
horas, iniciado hontem ás iS horas,
com absteucia completa de iodas as
diversões e trabalho. Durante 2\ lio-
ras os israelistas não comem, nem
accend-cm os fogos nas suas casas, não j
fumam e só andam a pé. \

Na rua Tyinbiras, 64, sobrado, onde 
'.

está unia das synagogas, as sob unida-¦
des de hoje prometteni se.- iiuponen-1
les. Será ali feiia p-.-lo respectivo rab-1
bino Mendell Libcrinaiin a seguinte |
oração: " Deus que ajuda os santos, j
que manda em todos e em tudo, cujo;
reinado existe e existirá sempre, a :
Deus que faz sobre o mar caminhos,.
fortifica as agitas nas estradas, pedi- jmos que reine solire o Universo, bem-1
diga. realce c conserve com louvor e 1
felicidade a pessoa e o lar do nosso;
presidente da Republica, o exiiio. sr. j
dr. Wcliccsláo Craz, e seu illmo. mi- j
nisterio e cpte sejam attemlidas as ¦
nossas or,i(;ões c realizados os nossos
de.-ejos para com todo o Brasil. Egiial 1
pedido fazemos com relação ao iioíso [
bom presidente do Estado, o exuio. sr. |
dr. Altino Arantes, _ Esperamos cpie i
Deus, que está 110 céo ouvirá nossas |
preces pelo bem estar do nosso go-
verno."

Um bando de piratas
A "MÃO NEGRA" VOI.TA A OPERAR

NO MERCADO NOVO
Toda gente acompanhou com vivo

interesse o processo que a policia
promoveu contra o bando de piratas
da "Mão Negra", a sinistra institui-
ção que tiniu o seu quartel uo Xler-
cado Novo.

Succede, porém, que a
qiiiz prestar braço forte
autoridade c deu liberdade
que volta agora a ameaçar
ciantes Jo Mercado. Aind
túlio da Praia, um
drillia, ameaçou de morte o
João Moreira de Assumpção,
á rua da Misericórdia 11, 104,
pies facto de ter o mesmo
declarações contra elle no
que correu pelo 5° districto.
dor deu queixa ao delegado
que Mello, apresentando como teste-
munhas Joaquim Francisco Marques e
João Francisco Rejane, ambos residen-
tes á rua da Misericórdia.

Veremos a seção, da policia nesse
grave caso.

com
em honra a S. Miguel

A's 11 horas entrará -a missa sólcnuci'sendo celebrante o respectivo parodio,
»ico'ytaclo .por nii.-ihiclos saeerdoi.es-. A:i
Kwinsolho oceupará a tribtina sagrada f.
eloqüente orador sacro cotiego dr. José
Antônio fiouçnlves dc líezcníle que Vara
o panegyrico da festividade.

A parte coral, sob a rejreneia do pro-
leásor Miranda 'Machado, ftirá executar

a missa do "Santi.-ístaiu Sacrdinento'1, do
maestro ".Pinxarrone", ornada de sulos c
í;'*ros que scriío desempculiados por cunhe-
citíos profesí-ores.

O templo Iietlamonlc ornamentado;» apre-
íentarí aspecto çlesliunhriiute.A mesa adnpnisínttiva incorporada e re-
vestida de s.ius itiisignias asiisliri a esse
r.ctci.

*I! JÍ! *1*
MISSAS

Na matriz dc S. José. fui Iiontcra celebra-
ila'mÍ5sa.por.alma ilo comiiiciiilailor )ofi t'..j-
mes Carneiro. Ao acto. mie foi muito con-
corrido, compareceram sua examn. familia c
irrantíc
tineto.

numero Je amidos do íllustre ex-

Compareceram á
celebrada na mat
ta da Gloria, em
sr. Alberto Xery,
dr. Sylvio Vieira
Vieira Souto, Ant
Kditardo -Mott.i. Cândido
5t* Augusto Ferreira da

missa de sétimo dia
i: dc N'oí=-.'i Senho-
stifiraBÍo. da alma do
:is seguintes pessoas :

Souto, d. Joãuiia N.
mio Lago e esposa,

Gomes Silva, Jo-
Costa, Fernando

e esposa. IIcnriQuc í.cmo: e
familia, .1. J^ da Slva Fernandes Couto,
dr. Alberto Flore?, Júlio l\ de Sá e fa-
milia, Raul Tagus e c«;i).«a, José X. 'fei-
xcíra Júnior, José Flavio -Moira 1'euna,

C. de Araújo Peuna, Isabel S. 1'aulo

Fugiram daqui mas foram
presos em Muzambinho
O chefe tle policia recebeu honlem

um 'telegrntnma do clelagaitio de .\U12a1u-
brinliojpediiido infoiiitaçü.-s sobre os iti-
diyiduos Armando P-odcitá. Paulo (le
miiiiaiio, .losé Salazar, Cludc-ntiro üzon-
dou e Roberto Laiffa, ali qiresos caiuò
ladrões.

Estes imVviiltios erant' conheci.los
aqui cotuo refüiados ladrões e, persegui-
ck.-s pela -policia, fugiram.

As informações seguiram liontcm
mesmo.

O instalo La-Fayette
Pi'e;>ar.i cut.liJal&s á matricula lia Es-
cola Normal e em -todas 'as escolas su-
periotvs, para concursos nas tviparti-
ções ptiliHcas e carreiras comincreiaes. 

4i'i

Londres, 7 — (A. <H.) — O corre-
spondente -do "iDaity 'Mail" junto ao
quartel general do exercito britannico
em França telegrapha ¦ab- seii jornal:"u\ão se ipeusc que faço uma affir-
mação^nerea quando digo que desle o
inicra-'-da guerra, nnnca as tropas alie-
mãs se apresentartiiii tão desmoraliza-
das. como recentemente os arredores de
Le Sras Eaueourt L'Abbaye. Um gru-
,f o de soldadç* .SBemães çlicgou a car-
rer o risco de sair das trincheiras para
correr'ipara nós',Vdç mãos levantadas, e
«rbnVf-se. Ameaçou o grupo; immddia-
Itamente uma' das suas próprias ni-ctra-
lliadoras assestada 110 parapeito de uma
trincheira afim de. varrel-qs. á bala, mas
do nosso lado, sem demora abrimos com
as metralhadoras tini fogo de barragem
para proteger 09 fugitivos c assim epo-
derem clles acolher-so nas trincheiras
inglezas.

¦As tropas britanntcas qtte atacaram
as trincheiras inimigas tiveram a feli-
cidade de deparar co.m 'O completo aba-
timento da resistência inimiga. Um dos
nossos batalhões que atravessoit 400
jardas de terreno descoberto a leste de
Le Sars e que veiu a occuPar uma trin-
cheira forteiiifiiío mantida pelos alie-
mães, escavada na terra, fortificada
dsde ha- um anno e incessantemente
consolidada desdo então, teve apenas
cinco soldados fora de combate. Outro
batalhão que entrou nessas acções não„
soífreú perua: algiirqa. ' • jt

A mais desmoralizada de todas as di-
visões allemas foi a <pie acabava de
chegar de Armemiéres. onde a vida ihe
correra fácil. A batalha do Somme foi
sem duvida 

"para- essa uma mudança
pronunciada em demasia. A «ossa arti-
Iiieria ilteralntettte crivava de obuzes o
sectoí, ás maneira que os reforços que
acüJrrahi aos allemães perderam muita
gente antes que pudessem. chegar ás
trinaheiras da sua'posição, A chuva de
projectis era tão densa que, nod-iaer
dos prisioneiros, os soldados não ti-
nham tempo nem coragem para procu-
rar os que ficavam enterrados. Cruel
tumuto era o desses, pois que -sobre os
seus coupos se firmavam os que ainda
pegavam em armas, mas a morte tão
jiouco tardava a surprchender estes

últimos cujas cabeças, apparecendo aci-
ma da linha de trincheira, offerecia
deíllc logo um alvo descoberto aos nos-
sos atiradores.

tNão admira que nestas condições as
tropas inimigas se apresentassem em
tal estado de desmoralização. Certo, as
nossas repetidamente sup-portarann _ o

que bastante seria para desmoralizar
tropas cQinmuns. Não havia dia em

que ellas não 'tivessem de avançar por
sobre «scarpadas encostas, inteiramente
desabrigadas, á mercê do inimigo que
as via íiumi distancia de três kilomc-
tros tías suas linhas. Avançavam sem-

pre a despeito de um cyclone de fogo,
despejado 

'pela 
artilheria, a despeito de

serem alvejados -por toda a parte por
verdadeiros atiradores de escol. Ivítla

os fazia desanimar, c a superioridade
dc nossa artilheria, o sangue frio da

nossa gente foram taes que se inverteu

por completo nessas acções a velha ma-
xima militar de que 

'o 'ataque prende
mais do que a defesa .

De uma unidade sei eu que, no cor-

rer das ultimas semanas, conquistou aos

allemães onze linhas de trincheiras,
avançou mais de quatro kilometros, ca-

murou numerosos prisioneiros e apç-

zar de todos esses trabalhos, conttnu ti

ainda -hoje forte e iprampta a íazer o

eme delia se exigir".
*

Importantes declarações
do prefeito de uma cidade

grega
Berlim, 7 - (*• O.) - Os jornaes

publicam as declarações do prefeito
grego da cidade de Drama, sr.

BaUçppulos, sobre a situação

pelas oecupações búlgaras. O

poulos disse o seguinte: _"Na qualidade dc prefeito dc Dra-

ma, declaro que as condições da nossa

cidade não podem ser mais satisfato-
rias do que o são no presente 1110-

mento. Após as conferências que, com

a assistência, de officiaes allemães,: se

realizaram com as autoridades bttlga-

ras, e após as diárias entrevistas que
tive com o coiitmandatitc búlgaro, tios-

sas differcntes èsphcras de actividade
official ficaram claramente definidas.
Todos nós trabalhamos' conjuntamente

prestatido-nos mutua cooperação c mati-
tendo as mesmas opiniões, dc accordo
com as promessas formuladas pelos nu-

perios centraes. Os funecionarios gre-
gos permanecem ctu seus postos e con-
tiuuam a exercer regularmente as suas

funeções. A ordem dentro da nossa
cidade é exemplar, desde a chegada da

guamição búlgara." O dcclarante nc-

crosceiila que cs búlgaros forneceram
as provisões necessárias de pão c fa-
rinliii nara a população, emquanto que
o chá*c os legumes eram fornecidos

pe'os caiiiponczcs dos arredores. A ad-
opção de vales de pão assegura, o abas-

(ecimeitto c evita desoerdicios. Outro-
sim declara o sr. Bakcpoulos: "Pos-

su garantir que na cidade sob_ minha

jurisdtceão não se derramou até agora
uma única gota cie sangue por causa
dos búlgaros. Todas as queixas chega-
das dos districtos ruraes se referem
a regiões nas quacs as autoridades re-

sponsaveis não se acham presentes, o

que induziu cs criminosos a comnielle-
delidos contra a população. Em

Nikole:
creada

sr, Bakc-

I1.-VDD0CKLO110.

Attaycle

justiça nao ;
á acção da

ao bando,
os comuier-'
hontem Gc-'

dos chefes da qua- j
pescador|
residente 

'

pelo sim- |
prestado .
inquérito

O pesca-
Albuquer- :

Joaquim Soares, dr. Fábio Hueuo UrandSb
e esposa, Agostinho Torres, Msuiocl Ro-
driiíiies Torr<3, Alfredo Augusto de Al-
tr.eida, dr. F. Livramento Coelho, Alfredo
Fernandes da Silva. I.uijt Feniande) da
Silva, mme. Batl.ly e íilha. tlodolplio lfcr*
n;.ndes Machado, Alberto ile Freitas, i^íu.
va IJftUíarcs e filhas, Januário Rodrigues,
João Cintra Filho. João Cavalcanti de Al-
buquorque Mello. Iria Ueis dat Cosia Hi-
Iveiro, julieta Reis, Maria Uenrlqueta Tor-
ns dos Heis, Francíãcp Calazans T**Ílho,
Cândido Cláudio, dr. Aruiando_ dê T.u:na-
re, Joàé Maria de Oliveira e família, dr.
Carlos Kiehl c esposa, dr. .Francisco Jc
Paula I.eiva Júnior, ilr. Ah*redo de Mat*
Ic;. clr. nenjaiiiin dc Mattos, Giiühér.ne
;! Milia Rodrigues, afaria Jcranna d^ Paiva
PaUtares, João dc Laiuarc São Pauti e
esposa, d. Marietta Guimarães, Klysíorio
Pereira Pinto, d. Jtilia Lemos, dr. Carlos
J',:.!ili.-,A-ir ila Silveira, dr. Carloi Gros!,
d. tCarilina Rocha P»attiiazar, dr. Toei!- í
Oliveira Coelho* Isidro Caídas, dr. -;-Joãò!
!';'iIr.-> de Albuquerque, tlr. Samuel N"cves,'|
d, Honorína de I«amare S. Paulo e f.imi-
Üa, 'Manoel Pereira Leite do Carvallio. {
IJlyssea de Oliveira, dr. Alberto üandelra
ii» Ml-Ho. Nelson de Lamare, Affonso Cnm- j
pos, d. Sarali Rást-eíro, dr. Affonso Ban-
dcíra de Mello. dr. Jor^e Conceição. An* |
tonio José Ferreira de Oliveira, Valentim i
Cardona. dr. Rodrigo S. Paulo, d. Lu'- 

'

7.1 Couto, dr. Krnesto Bandeira d>
famíiia Clito IVrcira. João Rasteiro, d. Ma-
tia Bastos, Pedra Salaii Bandeira dc Mel*
Io. -0,1,-iir Porcliat dc Assis. Maria Auge-
liea Toan c filha. 'Luiz Afíonseca c esposa,
d. Ouvia Vemundes Pinheiro. t!r. Adol-

I pho Poircli.it dc Assis, 1. Anlonicla Tor-
ren Cerqueira v filha, d. Carlota Bordim.
João Caetano da Costa, Stael dc Barros,

¦ dr. Luiz Lameir-] Ramos, ti. Lãvinia de
lumiarc, dr. Waldeniar.de Mace-lo Rocha,

| I.uií Palhares, cl. €cci'ia c ri. Catharina
rij Oliveira, Alexandre Garcia. Antônio
Ail-.-y.u-. d. Sophia Navarro de Atliáydc,

» •«!¦ AUria Garcia e W'iãs, Cândido úm.

Não liouve Iioiitem sessão uo
Conselho

Conto ainda não estejam uWniadas
as tiogociações para a eleição de pre-
sideiite do Conselho, vago pela teiitin-
cia do dr. Osório de Almeida) não
liouve liontcm scs<ão.

Apòntiiiii-se para aqttelle cargo os in-
tendentes Campos Sobrinho e Artiuir
Menezes, pleitcattdo-o tambem o sr.
A. de Moraes.
___ itaH^fSe-^-Trf"-¦-  ¦
CU.Miat TO DE JlKISDUrÃO

A Corto jttlgou-ó imiiròceilento
O conselho supremo da Corte de Ap-

pcHàção, cni sessão de hontem. julgou ;
irnaiiimcmente intiproced-ent-e o conflicto \
dc jiirisdicção suscitado pelos herdeiros j
insiituidos. cm testamento, .pela esposa \
do dr. Alfredo Vai-Jetaro, contra 01
jiú/.o da Provedoria, que ntandoii se- •

qttcf.rar os bens do acervo, em vista 'io ;
pacto suecesso rio ítmi-niípcial feito iv-
los esposos. Pelo jiilsaménfò do conse-"]
H10, foi reconhecida a co.tiipetcncia do j
juízo da Provedoria. ciando, assim, sa-'
iiltn de causa ao invcnlariante dos bens.

Uma reclamação do con-
sul francez

Recifc 7 — (,\. A.) — O cônsul
francez aqui reclamou ao chefe de po-:,
licia providencias sobre o desapparcci-
mento de 100 metros de cabos da linha
Coinpagnic Cabes Sud Americiiins, sub-
traídos a 1 metro de profundidade, nas

'; 
1 proximidades de Duarte Coelho, tio is-

rem
cinco c.isos houve cpicixas contra ;is
tropas búlgaras. Entretanto, pcditi-sc
urgentemente aos búlgaros que envias-
sem a todos os logares pequenos des-
taeamenlos, afim de manter a or-
ilent."

O in?pector geral das estradas de
ferro gregas, sr. Gregoriadis, confirmou
as declarações do prefeito de Drama,
accrescentar.do eme lamenta a impossi-
biliclade de ir a Athenas, para prestar
informações uo rei Constantino acerca
da situação, a qual é lão satisiutorúi
quanto possível, dn-das as acluaes cir-
cumstancias. Os alludidos prefeito c
inspector geral proteslalm pela maneira
a mais formal, contra as informações
ministradas pelo sr. Vcnizelos c sua
imprensa sclire a situação c qualificam
essas informaijõcs de calumiiia igiiomi-
lliclítl.

Nada de importante ao
sul do Ancre

II.) — Comntiuiucatto

impor-
; repel-

Londres, 7 (lA
official da tarde:

"Ao sul do Ancre, nada dc
tante. excepto o facto de termo:
fi.lt). durante a noite, um alaquc :t
granadas contra as nossas .posições em
Eaucpurt-PAbbaye.

Rehlizhmos, com suecesso. diversos"raiJs" contra as trincheiras allemãs
nas regiões de Armenticrcs c de I.oos.

Exercito do Oriente — Oocupamos
liontcm as. aldeias de Agomali, Yomor-
jan, iliristiankamila, Kukulul: e Eiis-
lian.

Xa noite de quinta-feira ropellimos
um contra-ataque do inimigo em Ne-
volyeiii Fizemos alguns prisioneiros.

Xa frente dc Doiran, nada houve de
importante."

*
O dominio dos mares

Londres. 7 — (A. H.) — Prcsidin-
do á conãniicia dada em Londres pelo
general Kier.nes sobre "O dominio

pre uma certa rivalidade entre gene-
raes e almirantes. JSTão assim na ffuer-
ra actual em que uns se acham unidos
aos outros pela mais intima coopera-
ção c pela mais absoluta confiança
mutua."

O confcrcncista expoz depois o
crescimento do poder naval europeu,
explicando a verdadeira significação de
dominio dos mares, c disse que não
era a posse de uma marinha que con-
feria a uma nação o dominio dos ma-
res. mas sim a capacidade de empre-
gal-a nos mares em beneficio das re-
lações comiiierciacs entre as nações. E
terminou dizendo."Para a Allemanlia, desappareccu o
dominio dos mares, uma vez que ella
perdeu o direito de se servir do mar.
Hoje a grande esquadra allemã é tão
util aos allemães como aos dragadores
do, canal de Kiel..."

NA FRENTE DO SOMME
Paris. 7 — (A. H.) — O3 jornaes,

baseados num nota officiosa, noticiam
que na frente do Somme somente a
artilheria esteve em actividade tanto
de uni lado como do outro. Os canhões
de todos os calibres trocaram grande
quantidade dc projectis.

O Eco de Paris diz que as bateria?
fraucezas estiveram .em constante acti-
vidade ao norte, 110 sector de Bouclia-
vesnes, Rancourt e Frcgicotrrt. A)gu-
mas operações locaes de infanteria
perinitiiram, apezar da lama que tor-
na o terreno quasi impraticável e do
tempo ciiorniemcnte desfavorável, que
os francezes fizessem novos progressos
na estrada de Bòuchaycsiics a Jlois-
lains.

As noticias da frente de Salonica
são egualniciite favoráveis. Por toda a
parte os bulgaros batem cm retirada
tão apressadamente que nem sequer tèm
tempo de levar o material de guerra.

&
O que informa o commu-

nicado francez das 15
horas

PcrrJj, 7 — Cominutiicado das 1$
horas :"A noite decorreu calma, havendo
apenas bombardeios recíprocos cm di-
versos pontos da linha de frente."Aviação : — Uma esquadrilha dc
aeroplanos inimigos lançou vinte c cin-
co bombas sobre Bcltort. Não ficou
nenhuma pessoa ferida e os daiunos
materiàes a registrar são insignifican-
tes."Os nossos aeroplanos realizaram di-
versos vôos de observação para a arti-
llicria. Travamos quatro combates ac-
reos. Além do ncronlano allcmão. que
annunciámos ter sido abatido ao sul.de
Peronne, um "Albatroz", caiu nas li-
nlias allemães, ao sul do bosque de Ron-
viílier. Lançámos trinta e quatro olm-
zes de 120 m|m na nova estação alie-
mã de Vigneullcs.

"Exercito do Oriente; — Na região
do Struma, os ihglezes que occtvpam
Ncvolyen repclliram uma violenta con-
tra-offensiva dos búlgaros.

"Na região do Lago ButUova, os ita-
lianos começaram a atacar.

"A offensiva servia dcsenvolvc-se 110
cume do RclreniksoUol. Os destaca-
nicntos avançados .-atingiram o valic do
rio Sabulova, af fluente do Cama. Vivo
canhoneio a oeste do Cama.

"Na região do Lago Prcspa. os fran-
cezes oecuparam a aldeia de Germtin."

Commentarios á entrevista
do kronprinz

Pnrí-t, 7 — O jornal Droil dn Pouplc,
dc Ziirich, publica uma longa carta de
Berlim, emanada sem duvida da mino-
ria socialista allemã, em que é longa-
mente commcnlada a entrevista que o
kronprinz concedeu recentemente a uni
jornalista norte-americano.

Diz a carta cm questão que ctisla
a acreditar que o herdeiro do tbrono
da Allemanlia se tenha transformado de
fogoso guerreira cm entranhado paci-
fista. O epie o herdeiro do throno qua-
li fica hoje dc terrível necessidade —

accfcscenta o autor da carta —- e chora
como "destino inexorável", i simples-
mente obra sua e dos seus. Xão foi a
vontade divina nem as necessidades ter-
restres que desenendeiaram sobre o
mundo o fogo do inferno. O Icaiscr, o
kronprinz, os gencraes e os minislros,
são os incendiarios c todas as suas la-

grimas não conseguirão extinguir o in-
cendio que alimentaram c que os ha-dc
devorar.

• ri '

VESTIDOS MODELOS?.
La Maison Nouvelle
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iDeclarações do embaixa-
dor norte americano em

Paris
Paris, 7 (A. H.) — Todos os jor-

naes reproduzem as declarações do em-
baixador dos Estados ümdos a pro-
posiúi do heroísmo, tenacidade, calma
c patriotismo do povo francez.

Entre outras coisas,' exprimiu, o sr.
Sharp profunda admiração pela r rança
e pelos homens que formam o actual

gabinete, insisiindo em salientar as

qualidades funclatiicntacs e perpétuas
do po-vo 'francez: poder do espirito de-
mocratico, firmeza de caracter, nobreza
de pensamento e de sentimento.

O "U 53" nos Estados
Unidos

Nova York, 7 (A. II.) — Informam
Xewportd "O

mão '

Uara
notte.

A cqttipageiii do
dc cinco officiaes
nuns."

coiumauclaiitc do submarino alie-
U 5.1" declarou que se preparava
deixar aqttelle porto durante a

"U 5.1" compõe-se
: trinta e três ho-

mares
%i

clava

, lord Burnhàm disse:
grande guerra demonsl

e pereniptoriainérite do
?c poderia demonstrar .-
<lo dcmltiio dos maré:

dos

0:1 mais
que já-
signiít-
Quanto

de Olinda.

POLÍTICOS Ü.VTIIAXOS TM
VIAGEM FARÁ O KIO

Eaiüa. 7 — (Corrcspoiidcnlf) — O
deputado Moiliz Sodré transferiu a via-
gem para alii por incojnmodo de saude.

Seguem para alii cm viagem de re-
creio pelo paquete 

"Ceará", o sr. Fre-
derico Costa, presidente do Senado, e
o deputado estadual Archimcdes Pes-
soa.

mais
; CÈÇiío

riais soffria delongas a decisão em
, terra, mais evidente nos apparecia aos
1 olhos a significação do dominio mari-

tinto. Dizia-se atues da guerra nos
| paizes inimigos que era nos mares que
| eslava o futuro da Allemanlia. Agora.
¦ sentimos bem o pouco que significa-

vain essas palavras que me lembra ter
vido repetir em discursos lísonjcíros

dos ao bür.BO-roèstre de Hamburgo
a ali kinçado ao mar

di: .
cada vez que
um novo navio.

Quando estudamo.
passadas guerras cm que participou r
Inglaterra, observamos que houve sem

a historia das

cias desta nova phase são .de'grande,
alcance, embora ainda occulras á nossa
previsão. Os rumtliços foram surpre-
hendidos no oeste, aa passo que espera-
vairi o perigo principal 110 sudeste,
onde também liniian» sido surprehendi-
dos. Actualnicntè os'. ramaiços estão
egualmente ameaçados no oeste c no
sudeste, o que torna séria a situação
da 'Rumania.

Dedeagatch está sendo
bombardeada

Londres. 7. (A. A.) — Tèlcgráphnm
¦de Salonica dizendo que as bcllonti-
ves russas estão bombardeando o por-
to búlgaro de Dedeagatch.

Uma1 revista aHemã com
a publicação suspensa

Londres, 7. (A, A.) — Noticisa da
Hollanda dizem que o governo impe-
rial allemfio mandou caçar a autori-
«ação c suspender definitivamente a
publicação da revista "Zukunft", di-
rigida pelo conhecido pensador Maxi-
íniliano Hardcn, em virtude da mesma
incitar sempre o governo a propor •
paz. |

*
A acção militar dos italia-

nos na Albânia
Roma, 7. (A. A.) — As tropas ita-

lianas que operam ha Albânia f.pnde-
raram-sc de iGeorguea.tes, 'Ediskopi «
Episkopi.

1A3 nosas tropas progrediram scnsi-
vclmente ao sudoeste, de, Valona, Ia-
zendo numerosos prisioneiros.

"À duqueza das Folies Bergè-
res", no Palace Theatre

Muito conhecido c da nossa platéa
o ciigraçailissimo "vaudeville"—A La-
ganira, que constituiu, ha tempos, um
dos maiores suecessos de hilaridade
em nossos theatros.

Pois A duqueza das Folies Bfygirosi
é, sem tirar nem pôr, o 

'prolongamento

da espiritttosa peça de Georgcs Fcy-
deatt,

A Làgarliva nclle apparece cm uma
nova série de aventuras piearcscámen-
te extravagantes c desabtisadas.

O novo "vaudeville" dc Feydcau
teve hontem, cnire nós, sua primeira
representação, dada, no Palace-Thea-
(rc, pela companhia I.ttcilia Percs-
Leopoldo 'Eró.çs, segundo um arranjo,
com grande intclligcncia c habilidade
feito pelo distineto escriptor thcatral
que é Luiz Palmcrim.

E' tuna peça alegre, movimentada,
cheia de alaeridade, dc scenas du uma
vivacidade extraordinária, entremeadas
dc episódios cômicos os mais hilariau-
tes, que conseguem manter o publico
numa incessante gargalhada.

A companhia deu-lhe montagem bri-
Hianle, dc grande appar.-ito.

iQuaulo ao desempenho, elle foi tão
uniforme, lão equilibrado, ¦ por parle
dos principaes artistas da " troupe",
que seria fastidioso enumerar os que
mais se salientaram, pois todos concor-
rcriim para a -magnífica interpretação
que iliontem .teve A dnquesa das Volies
Hergéres, que consliluc uni soberbo
cspcctóculo, por excellencia desopilantc
c que bem dispõe o espirito de qttan-
tos assistem á sua representação.

A acção dos submarinos
allemães

BcWiHl, 7. (T. 0.1 — Desde 20 até
29 de setembro próximo passado, alem
da destruição de onze vapores dc pes-
ca ingleses e quatro barcos belgas,
como já foi commmiicadq, os submari-
nos allemães metteram a pique 110
mar cio Norte e no canal da Mati-
cha 33 barcos inimigos, com 14.600 to-
neladas, inclusive 27 vapores de pes-
ca. Foram feitos 31 prisioneiros.

Um critico militar sobre a
situação nos Balkans

Berlim, 7 — (T..-0.) — Umcritiço
militar, oecupando-se da situação da
Rumania, escreve: "Quando a Rumania
entrou ita guerra, a imprensa da Fran-
ça c- da Inglaterra declarou immedm-
lamente que' o thcatrd ballcanico da
luta era o principal c que se devia çs-
perar a decisão nesta zona. Desde então,
passaram-se já cinco semanas c a cam-
panha balkanica apenas demonstrou
não passar de uma aventura fragmenta
ria. esforçando-se por isso agora o:
jornaes da 'Emente cm provar que o
theatro balkanico tem importância se-
ctinclaria, Xa realidade, emquaiito a
Entenie se contentava com simples pa-
lavras, a actividade principal c a ini-
ciativa nos Balkans pertenceram sem-
pre aos Impérios Centraes, Estes di-
rigem agora o curso dos acohtccimcn-
los militares nesse theatro de opera-
çcies. O piano da Emente consistia cm
reuni- as forças rumaicas e russas na
Dobrudja, invadir a Bulgária, dar ijm
golpe esmagador no exercito búlgaro c
destruir a linha Belgrado-Constantino-
pia. que é essencial para os impérios
ceiiivt.es. Entretanto, estes agiram pri-
meiro. invertendo-se então os papeis.
As divisões allemãs c búlgaras con-
quistaram Tutrakan e Silistria, elimt-
naticlo assim a ameaça inimiga sobre o
seu flanco. Graças a este rápido gol-
pc of'"o;'i.-ivo, os rumaico-russos foram
forçados a retroceder até aos antigos
muros dc Trajano. onde apressadamen-
te se reuniram ás reservas que recebe-
ram os destroçados, restos do inimigo
cm ifuga. Assim; não somente se acha
livre, o fXutco do, exercito búlgaro,
como ficou em oerigo o flanco do pro-
prio exercito rumaico desde leste. Etn
conseqüência disto, consideráveis re-
forços rumaicos foram apressadamente
mandados da Trausyjvania para .1 Do-
brudja e para o Danúbio. Esta nova
disposição da frente era um processo
cm via dc envolvimento, quando os ai-
lemães descarregaram o golpe aitniqui-
lador de Hermannsladt. Ás ccn3cquen-

NA RUA DO SENADO

Colhido por um ele-
ctrico teve morte im-

mediata
'Hontem á noite, na rua do Senado,

esquina da de Menezes Vieira, o hon-
dc linha Lins e Vasconcellos. cjue ti-
nha a guial-o o ínbfornõiro José Luiz
Eiras. apanhou Antônio Guimarães
Ferreira.

O infeliz teve o crauco fracluiado,
perdendo a vida iuimcdiatamcnte.

O corpo da victituti, que era dc na-
ciomiliclade portugueza, de 29 annos,
solteiro leiteiro residente á rua do Al-
cantara n. 185, íoi recolhido ao Nc-
croterio.

José Luiz Eiras foi preso e apresen-
tado á policia do 12° districto:

1« — «HE»
A POSSK HO XOVO PRESIDENTE

DA AUCJEXTIXA
Buenos Aires, 7 ¦— (A. A.) — E' cs-

perada amanha nesta capital ti embaixa-
da da Republica do Paraguay, que vem
assistir á posse do dr. llippolito Iri-
goycn.

A embaixada, como transmitli, é che-
fiada pelo senador Jcronyino Zubizar-
rela.

AJfliAd.V DE CRISE XO G0-"
VÉUXO AISGKXTIXO

Buenos Aires, 7 — (A, A.) — As-
segura-se que, inespcradíimcntc, o dr.
Victorino dc Ia Praza, presidente da
Republica, desgostou-se com vários dos
seus ministros, alguns dos quaes, se-
guiiilo ainda se afíirnia, solicitarão sua
demissão antes do dia 12 do corrente,
dia da posse do novo governo.

A noticia, que correu cclcrc pela ei-
dado, causou, como era natural, gran-
de sensação, sendo muito commcnlada.

A DIPLOMACIA RUSSA...

Tiimbcm so omiiin da musica
Buenos Aires, 7 — (A. A.) — O

ministro Etigcnc Stcin, desejando po-
pulàrizar entro nós a musica russa, está
organizando para breve uma audição
da mesma, com um coro da egreja or-
tliodòxii, rui que serão cantadas com-
posições religiosas.

A festa será 110 Plaza Hotel c pro-
ntéttc revestir-se tle grande brilhan-
lismo. — » «m * —

DE PORTUGAL
Lisboa, 7 (A. II.) — Partiram hoje

de Braga, Guimarães c Viahna do Cas-
tello, as forças recentemente mobiliza-
das c que se vão concentrar em Tan-
cos. A' saída dos trens especiaes des-
sas cidades houve cntliusiaslicas man!'.
festaçfles de parte do povo.

Lisboa,.? (A. H.) — o sr. Augusto
dc Vasconcellos, ministro dc Portugal
na Ilespanha., rccem-chcglado a esta ca-
pilai, teve hoje de tarde demorada coi.
ferencia com o presidente Bernardin»
llacbado.

m*-m~

A semana sportiva do
Automóvel Club

Em virtude do mão tempo a commis-
sao organizadora da Semana Sportiva
do Automóvel Club do Brasil, resolveu
transferir para domingo, 15 do corrente,
o concurso dc hydroplanos, a corrida de
canúas-aiitomoveis, das corridas de ya-
clits que deviam realizar-se hoje, na
enseada de Botafogo.

O dôyo governador civil de
Lisboa

Lisboa, 7 — (A. A.) — Tomou
boje posse do cargo de governador ei-
vi! daqui o sr.,Lopes (Fidalgo.

O aclo revestiu-se de toda a soljtini-
dade. estando muito concorrido.

€ÔPIADOR
DBCAhTAS

Copia a seceo, simii agnn. Tro.
d»/, copiiis nitiilas 1111 <lcc-iiiia
parto du tempo íieccístuio com
o 1'opiador coiuiumii.

Pedimos vir e.\aniiiuil-o. '

CASA PRATT
OUVIDOR 125 RIO

PORTÜGALJA GUERRA
Um ataque dos allatíãeâ

em Moçambique reppellido
Lisboa, 7 — (A. A.) — O .SVcjiiin

anutincia epte as tropas portugtiezas re
pelliram uni ataque dos álleniãcs cm
•Moçambique, iiifligiiido-llies avultadissi-
mas perdas c fazendo alguns prisiottei-
ros.

Lisboa, 7 (A, II.) — Estão seiulc
concentrados cm Tnncos Miais dczoíti
mil homens.

lEssas tropas dirigem-se para aqtielli
localidade ;i marchas regularcs,

m >' » * mv

O festival de hontem á noite
no Municipal

, Com uma concurrencia e.\lr.iordi,n»c.
ria, rcalisou-sc liontcm á noite, n»
Theatro ilunioipal, o grande festival
em beneficio da Cruz Vermelha Frãn-
cesa e Inglesa organisada rpeios srs.
Eiuiíe Granduiassoii. Gitslave Coalalc-
110, conde Varin d'Ainville, Mauricie
Arteges, D, D. Kcay, V. A. Parkin-
son, 11. L. Whcatlcy, R, L. Çáylcy e
sob o patrimônio dos ministros dc
França ,e Inglaterra.

A primeira parte do programma
constou de um concerto cm que. se fi-
zeiam ouvir ps: srs. Máuricc Ditmcs-
nil, Arthur Napoleão, as sehhorilna
Carmen Uiaga, Elviia Braga. ;i sra.
Mallii-iro e srs. Niiscinicíito Silva e G,
Dufiiolie.

Deu inicio á 2" parte a banda da
Corpo ele Bombeiros que executou -uma
das melhores peças do seu repertório,
seguindo-se as representações dos qua-
dros vivos, assim designados:

•1" — Os Alliados — quadro repre-
sentando as varias nações alli.aclas ac-
clamando o principio pelo qual se ba-
tem, encarnado na figura da Civiiisa-
ção.

2" — Crus Vermelha — quadro re-
presrntanclo o esforço nobilissimo dat
damas da Cruz Vermelha.

3" — Resnrgimenlo — quadro repre-
sentando o feito da Bélgica.

4" — Vcnlente Cordiulc — quadra
cm duas scenas, representando a In-
glaterra e a França -abraçando-se fra-
ternàlmcnle e a Inglaterra coroando
a França de louros cm reconheciiliçn-
to de sua coragem e patriotismo.

Nos finaes dessas scenas, pela or-
chestra, foram executados os hymuoj
belga, russo, italiano e portuguez, os
quaes foram ouvidos pela numerosa
platéa iciitrc cntliusiaslicas açdamações.

O bello festival finalisou com ris
canções patrióticas da MarXeiUuise,
cantada pelo sr. G, IJiifrtcbÉr. AViVe
Bnitaimiá. ipela inmc. GcrfruB* Ni-
clíálson 'Edgard; Il's a long, Vóng ma 11
To Tipperary. pelo .sr. A. Manoel;
Land of liope and glorv. por mme.
Gcrlriide N. 'Edgard: Till The Bõyi
come hope. pelo sr. A. iManocl c (<'iin
rafe lhe Iting .pelo afinado corpo d(
coros; *

Durante o itítervaüo gentis senhori.
tas ofíereciam aos espectadores, 111c-
diante esportulas cm beneficio da Cruz
Vermelha artísticos prpgranuuas c
flores.

¦ 1 m »»•

Os voluntários de mano-
bras de S. Paulo estão

mais animados
S. Paulo, 7 (A. A.) — Os voluitt.i"

rios de manobras mostram-se mais ani-
mados deante das providencias toma-
das pelo ministro da Guerra para que
possam participar ef.fectivamcntc das
manobras do Exercito abi, attendendo
assim ás queixas que haviam dirigido
aos jornaes e qtte transmittiinos ante-
hontem.

Vários delles, entretanto, ainda las-
limam que as noticias aqui publicadas
na imprensa não sejam bastante cia-
ras, pois ignoram se a partida para o
Rio deve ser immediata e obrigatória
para Iodos ou se cada um pôde se-
guir quando lhe aprouver, somente de-
pois ile terminada a instrucção e para
participar das grandes manobras.

A applicação rigorosa, como está sen-
dó .feita, da nova tabeliã de robustez,
tem egualmente desanimado rapãzcj

que, apezar dc evidentemente robustos,
têm sido rejeitados pela inspccçüo me-
dica, por não attingircm o coefficicnte
marcado, que sú pódc ser alcançado
pelos que tenham peso inferior a 65
hilos.

A ASSOCIARÃO lIESIUMIOiA
I)R BÜEXOS AIRES

Buenos Aires, 7 — (A. A.) — \ma-
nliã. a Associação Ilcspauhoía, iiiaitgu-
rara sua nora sede num .magnifico pa-
lacio. situado num dus principaes POtt-
tos desta capital.

O acto será solcnne. devendo compa-
recer ao niesino o chancellcr Josí* Luiz
Muralure, o embaixador hespaiiliol aqui.
dr. iPablo dc Solcr y Cuardiola, q con-
sul da ilíespanha, altas personalidades
da colônia, aíehi de outres conviiados.
:¦'!»¦ in 111 .1 . ¦rwTK><g>^g3'W"'i ' ¦

O CANTOR DOS LUZIADAS

O coronel Ahcl Rotclho fará uma
couforoncla cm Buenos Aires

•Buenos Aires, 7 — (A. A.'l — No
dia 21 do corrente, o coronel Ahcl Bo-
telho, ministro pleriipotsnoiario da Rc-
publica portugueza nesla capílal, reali-
zará na Faculdade cie Phylosoiihiá dn-
nui unia impoitante coitfciCUvia sobre
CaiiiOcs,

Como será recebido o sr.
Lauro Muller em Recife
Recife, 7 — (A. A.) — O paquete"Rio de Janeiro", cm cujo bordo viaja

o cllanceller Lauro Muller, é esperada
nesle porto no dia 11 do corrente.

O clr. Manoel Borba, governador da
Estado, òfferccerá no palácio do go-
verno a s, cx. um banquete de 120 ta-
lhcrcs.
As ruas estão sendo cmbaiJciradas í
augmentada a illuniinação publica.

For oceasião do baile que se realizará
110 palácio, tocará uma orchetsra de 80
músicos. Lima guarda de honra do Tiro
Naval formará nas cscanditrias do pa-
lacio, durante toda a recepção, cmquan-
Io a linha de tiro n. 13 ficará postada
defronte do edifício para prestar comi-
nciieias.

Os jornaes continuam occupandp-íe
das festas que devem ser realizadas
nesta capital por oceasião da chegada
do chancellcr Lauro Muller, publicando
artigos sobre a sua personalidade.

Recife, 7 — (Continuam os prepara-
tivos para a recepção do cllanceller
Lauro Muller.

S. cx. enviou ao clr. Manoel Borba,
governador dn Estado, o seguinte ic Ic-
sramnia: 

"Muito 
grato c penhorado

pc'o seu lelcgraiuma. Partimos a (< e
devemos chegar a onze. Afícclüosos
saudaics."

Um tiro casual
liontcm á noite, .• vigia do Collcsi*

Baptista, Heitor Mariano, entrou no
armazém dc seccos c molhados da rua
Antônio dos Santos n. 95. 'le Auto-
nio -Martins ela Silva, e mostrou a este
tt mrevolver q-.ic adquirira. Em dado
momento, a arma disparou e foi ferir
o caixeiro Manoel Francisco cia Silva,
na boca. , .

O ferido recebeu curativos na /\yi-
teucia c ficou 6m tratamento na san-
'a-A 

policia do 17° tomou conliecimea'
tn do facto

Sui( idou-se porque estava
desempregado

Pouco depois dc mnn-noii.- a po'
do 9° districto foi informada de
na casa n. ;6 da rua clr, Chichõrro,
homem se suicidara. Chegando ao
cal verificou o commissario trata
dc Gabriel Gomes Fortes, dc 31 an
casado, brasileira c que a'i re-
com a famíliai O infeliz doffcuára
tiro tto craneo, per se achar ilesetn
gado,

O seu cadáver foi removido, pa'
JCçcroterip da Policia.
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UM MUNDO DE OURO
LIBRAS £_. IO LIBRAS
Distribuídas pela easa VEADO aos fumantes dos seus clgar-
ros por melo da Loteria Federal de 28 de Dezembro de 1916.

41 PRÊMIOS constando cada premio de
urna bolsa de prata contendo

EM OURO
Que serão entregues a quem apresentar bilhetes fornecidos pela cosa

VEADO com números eguaes aos primeiros 41 prêmios maiores da Loa
teria Federal do NATAL ile 1818.

CONDIÇÕES
A quem apresentar na casa Veado a Rua da Asstiiililéa; 94-93 o coupon

aqui junto acompanhado de 10 viil-a das nossas carteirinlins dc cigarros,
receheri, em fraca um bilhete numerado cujo numero correspondendo
ain primeiros 41 prêmios malotes da Loteria Federal de 23 de Dczcmbro.de
|'II0 U-iii direito a uma boi-., de praia contendo dez libras cm ouro.

A Iroca «lor; bilhetes para o concurso terminará cm 15 dc Dezembro de
|ÜIOra. . Ser.in attcmlidas as temes.as pelo correio quando acompanhadas á>
um scllo dc 10U reis para o porte.

! Gs prêmios estão era exposição nas vitrines VEADO
Corte este coupon,

junte-lhe 10 valos

dos cigarros

O concurso de cirurgião
r adjunto

"Presente 
o sr. coronel Américo

Almada, officiaes e outras pessoas,
perante a mesa examinadora com-
posta pelos drs. Guilherme da Ko-
cha, como «presidente, Tito Oe
Araujo c von Doellinger da Graça,
realizou-se hoje a segunda e ulti-
ma prova oral deste concurso.

Durante 3 horas, os candidatos
em numero de cinco, ilissertaram
sobre o ponto sorteado: Tuber-
cnlnse renal. Em seguida, a com-

I missão fez entrega ao coronel
| cbii.itiaridáiitc do resultado da apu-
i r.T.'ão do concurso, que, com as
j provas cscriptits, serão por s. s.

reiiieitidas ao governo. Inscreve-
' rniii:se jiarn" disputar uma vaga,

onze cuiiüiiaiori; uni não terminou' 
as provas e os demais íorani as-

j .ini classificados!
Ivm i" logar, dr. Taylor da Cos-

ta; eni .>". dr. Ainait.iry dc Medei-
«ss; em ;,", dr. Arlindo Brandão.
Moita Rcaséiitle <¦• Leão Ciimilin

I listeyiío; .", dr. Claitdiáno Cava!-
canii; ã". «Ir. João Coimbra l-'i-
lho; G", dr. Silvino Pereira;;.'7",
dr. .Arnaldo Cavnlcanii.'Z ¦HB^-«»t.-«<g>--»tar««».

Dois fllms de grande metragem num só programma
AlTianhã — um fllm dedicado ao mundo nportlvo
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GRAVATAS
cores modernas

e seda
VáülAOO SORTIMEHIO

COHSARIA E PERFUMARIA
RAMOS SOBRINHO * C-
Ruas do Hospicio n. 11

è Rosário w 64—Bio
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e troque por um bilhete numerado da casa

para se habilitar ao GRANDE CONCURSO de

UM MUNDO DE OURO
33 -VI

II bolsas i na\ mau tm «pisa

mk CRUZADA
O "Jornal do Coiiimercio , dc

15 de novembro de «<«!¦!. Ae?»-*
«íe íóiiaa aprec ação sobi-e o. ¦.*--

MStre. «In nleo.lisroo no Brasil e
solii-e o?, meios de coiiibaleKo, ri-

fere-sc aos íiiiiilicrim-iit.o.
Ciuiliii Cruz pnra a cura
liriíigit-z nestes t-ei-nios:
"Siilviiüri" é quei- a»

rilir". E."««i niediclniéntos cujas

do dr.
da eni-¦-Quer o

Goltarj de

r, netos itff maior interespe e oiiginalidade da FOX:FiLM
...0I.P0UAT10N j;

Alia escola ile .quitai;..- — Quadro allr.ihento para os
«liiriínèn» — V'eii'_rinosii; curreirá de uma 100 H. P. — ln?
.-fíBSiinií. par' ns fervemos (lo ««giiidon» - binooiçmante
.iiuit-li» ilo lloxo - límpólgiinte p rn os aihlet-is -i 

jr.iba-
llio 

'(Iníií-àvel de um ttrsn doméstico - Curioso I llnro!
Inteires ante ! Éxlto principal de r-inaiiee : A conquista de
um corai;'i o.

Outro film ni) ...esmo pros-Míntna:
. ációs dramáticos do Ri-iiírte aetu-ilidf.de, editados pela

marca ínui-.iliiil l*A'rilK' FIUÍUH.S

Filho do Bnimi^o
Abnegação, ternura-, ospoiiítmcidí-ido, amor

-.am
ser
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tilde. ítiedieinaes nâo pork-ni
Ias. táeô os seus ininicdi.-i,

:ns "e nàlji-V-is tííi-ilos «¦ bi-mrl-.
cios. A ndojíçfto desses medica-1
meiiror-. se impo., pois, i-omo ««
cr-.rso salvailor contra
çnó nhysic- ir moral,

produzida pelar
ds

uno. .rife-
imi-icaiiien-

num. t QUA.
;i devastíi

em todu
bebidas al-

CARTAZ DO DIA

Theatros

Cina Meuii-iielS .qué
c pelo nu--b-j publico.

U:

liio aprecia'da

de

Ministério da Guerra
il-M IMjJfH.i-nÒ !>>•" IM3QUK-

NAS NOTICIAS
r.ir-i rcrviitiH na "" região. Umi\\\

nlc-iiiiiiidii. us ciini-íws-iiliariiiiiccuticos
Anlo-.iio l'crr_ir,-i «ia l-onsecn e Manoel
iM-iiziii. 0-..-..1.

.- N:« (iiiiilitlailo «l«- ««.rtrsciilntilc
<1«. «ninislrij ila- Cnerni ;uircsciitoii-s.e
ii ctimiuissao Twlu.it-i. Mím.i dc K.itl"»
tr!i-k*i;ip!>ia itislitlúil.» Úcló un. iS tjr.-
]ci n, 2,o;i> tle ii tle dor.cmVro 'i--'
iiji.s. o canltâo fiiiiii Sá Affonseca.

—- O ininisir') da Cnerni nmndeii
Birliini ller r'« coilsiderücrSo ilo sir-.i «¦"';-
lesa da linericr e Justiça o raiíien-
tiicnto eni «ne o i" wir^.ntn Scvcrtiiq
«Ia Silva Cnil.es inde eoneessúo «In
nicdallia iiitniniiilhria ü..:- Iinvcr nivri-
1a'lo sdi*'i*orroít, em margo ue 1906. u
iliversas faniÜias. jj.m- nceiihi"io tio uma
ciicíietiti», occorriilii nosta capitni.

--• Iím virtude d_ pronosla dó cliefç
do Ijstaiio-Maior «Io líscrcito, sei a
iiomendo itjmtonlc intoríno da com-
«lissâo 'iicuiailiidíi do IfVjnUaimMito da
enrla eiTiil ila Ucntlli'ieii. o i" tenen.
te l.ucio Còrri-ü .-';Ic Castro

—- Como Í.pt.c.an-O1
p;ir.i :i Ilnliia o ecue:¦ Mcsi '

veflo.

seguiu liòiTlcni
1 Cnrlos i;rei!c-

._. i-*.i
ino.)
«cri-ovjri

«leí-tíll
Af.iiH

\'r«/ pnra fuzer pari e «Ias sçai-çs
In .iitnln medica «!«i <" rcsila. d.iiranle

.1 fciirriiin iirorrinia. .-. foram iiiriiiiliidos continuar ndili-
lo.s á í11 rf-RÍão os «iircc-ritos Aruemirn
Kcrrcirn I.Imã - Antônio Cardoso ile gotl

desse
üassoii a pi-óiiipto de cniprcRailó

ilá iunla dc revi.ãò e sorteio, o ,sar-
Bento 1'i'jallrérlo dos Saimis Pinto,
íeudo " linindo paru s-.tlistitiiil-o o srrr-
lienlo ádilido Aittonio Cardoso «lc Axe-
vedo.

— O inspector da ¦-," reisiuo trans-
ferio a r.risâii «lns soliladus ilo 33" _»ÇCiiçadorcs Avelino l.nna. li'-«' dn o":
vn Cionics lunior. Oeluliii t.avalcailli
a Pidrn l'rinlo «le Azevedo Filho, liara
ri fortaleza de S. loão.
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C.SUI.03 GOMKS — ¦'•''"¦-•
sãs .revista). A".- a i|=, 7 .lU o 9.11-1.

f.V.ACIV-THlí.VrKIÍ —••' duque-
_„ «li:.i r„:;es llaiiércs (coiiicdira)
\'i .: i|j, Sc io,

riP.;.V!X— .¦I«'ii«i que rejl_r,-u (.«"o
l.-uiní.

(come*

l) "Correio da Manha , «le S
novembro do mesmo
i-indo-sç aos liicsníos
los. íiisir.i se exprime: \

"... ... dr. Lun.ia^ r:..-.. "¦ I «ictl-iiV o Noivo em 
'apuros

cendo liem a psyclioloaia.do l.aüi-1 *««Mi-

Itiaíio íi embrimin-z alcoólica, ene-
conclusão de "»e " ¦"'''¦'"

mal, na miiiorin dos casos,
e positiva c, enlão. foriiuilou lio»

preparados, altamente sug_e_uvos,
pelas iiulicai;«5c's qüe(, os acõnipa-

nliaiii, dciiomiiiiidps SaU-inis
"(".oíla:; de .ande", com os n«i
a ema do habito «ln embriague.:

diaia e radicalmcn-1 vM-'*í:It* '.\"0 — 7'niínfiío de mu-
i: Os bandidos Idiauirii

uunictl

Gottas Virtuosas % |™I
Curam liemon-liòide.í, males do nlcri

¦,i:iiir.'S e .-. pi-opria '.'y-t lc.- - s_—
'liCKHKXOS XO CARS

POKTO
DO

irnin csci-ipiui-ii «le coinpra
N'o Tli-sotii-o Nacional foi la-

vrada a cscriptnra tio cotnpra, M'-'
fez Leon Isaac, a Uiiiãn, «le dois
lotes de terrenos ns. i;,6 e i?;'.
situados no Cies do Horto, pela
iinpnvtati-ia de «H :S-!-I$Ooõ.

¦Gottas ii«

rn~r~m--^rf*^*-~™^'-^~ tki---7 t_t-__m. ___huc - i'"»j^*^^^*^.rJi'*^*™-^*r^^^

üesconfiados en cura da qnebradara (randifiura)

polo
lustüuto HK-ctro Orloiicdico lUri^ido

l-rot* EA;Z!é'Ít-;tÍSI - Lava-o S. l'*fiui-
cisco J'«í — l*io de Janeiro

C'imrTÍnilo um dever, venho ne Ia presente, com a maior iralisfa.-o;
e n bem «ra verdade, declarar a V. S. os resultados que obtive com o
-Cimo Heraiarlo" a mim fornecido. íob ricdid?.. por V. S. holfrcurto
liorrivdnientc Ia 13 rimos «'« "m-"> HÉRNIA; cheguei ultimamente a
pn=.ar moraentes atroaes. ikvldo á Incfficacia i!c todas ai fundas que
comprei quer an nacionaes. quer a s que mandei vir directamente da
Ineloterra c America do Norte. !")c vido talvez á defeituosa cons-.ructu-
ra"c fraca pressão dos compre.5ore3 augmentou a dilatacno «.a. poria
litrniaria iorliandcse muito volumosa a hernia. o q;;e me nana. e ocr.i' 

«eu .nrrdico. cor.stanies receios do estrangulamento «lo inlcsti-
minha morte ceria. tornando rre pcrtar.to inevitável urr.a

operação cinlrgica; Peliamentc, e traças ao Altissimo._ !cnibrarair.--ic cm
fcoa íiora da cfficacia dos APPARELHOS ..EKNIASIOS confecciona,
dos por V. S Ha dois mezes que estou usando o apparelho com ir.-ila
racieicia e critério confeccionado por V. S.. c posr.o declarar franca e
sinceramente que o.s resultados são ccir.pletos: appare.lio levíssimo, In-

ei conservando sempre a hernia na cavrdade abdominali passo

-.eali.r,
te.-.." , ,. I""Trata-se, pos, de dois niecli-
chmenios coiiscieiilemeiile esoçri-
nii-ntados, lónsaiuente _ applicii. os;
s.ientiíicaniente coiifeççio.nauoâ,
de effeitos iiiiliscutivéis, imnic.lãii-
tos s que alisoltitaniçnlj! não pre-
iu-jicam cs initivUliios."

O '?Imparcial" de 4 do m''*»"1
• mez, além de muitas nutras refe-

j rencins lisongéiras, assim conent-
1 sua noticia solire os «l«^is prepara-
i ilos para a cura <!<> habito da cia-
' briaguez, "Salvinis" - "''

! Sattile".:
| "... são dt' cfteiios

nai-ios lia cura diu[ueUe
I 

"A Noite." de i.i de
I do mesmo anno
; -ol-fc os mesiiiü- , -.
í "... o di-. Cunha Cruz, depois
I di- is annos de perseverantes estu-
idos e propaganda intensa; contra
' 

o alcoolismo, forni-lou dois pre-
1'in.ulr'í 

".Sslvinis" c **G«}!!as «lí
Sn-.iile", ;ili:ini'.r.'.e KitESeslivos !«"¦
Ias suas iiul:ca«;Ces i de et/vito?

¦ ruimiraveir. na «'ura do habita «.;'.
i énilir.iaiv..v. i'.lr.-oc!'i-,i."

Xr-.-. dro.aviiis: J. Paclir-:.o; .-.ri
dns Andratlas, ..;,. Rio de janeiro;
Bat-iiel & C., rua Direita n. '-.

?. Paulo, t nas boas drogãi-iii** e

pliavmacias, ehcoiiírai-.i-.e e.ter-
«los iriandcs niédicanieiiliis

\'« .. S c rn hoíaí.
líKCi.I-.ili) — O ««ni»-''"

dia). A's .- lU. S e .o horas.
Kl-:iH'lt!.l."A — Hspsctaculo da

conVpittihii. israelita. A's 8 3i4- . .
-. IflSK' — O pislo-ào (revisto).

\'_' sil.-,'rr, 8.1Í4 e tu il- horas." ' " 
(/ (f :»

JI Cinemas
i-rr 

"

IVíii surprcljcJidcnto é o nue
I hoie nus dará o luxuoso V.uhí: K
i uni irahnllio «ln coucéitiindii fabrica','',-1 l'*ox ImIiu CòrporaHoh, nue apresenta

v,o nosso ludilico um clrslvmitirante :ra-
hallui, iminladii com rara snniptiiosl-
.Inde. Ksse film denoniiiia.í.e -- l':ii-
.nio d°iniiuuilc c tem como pròtngo-•.i.t.-ís m dois ¦.¦(.'.".•.nados artistas Wil-
liam Sliav e Claire Wliiinev. IC mn
drama dc* víuoròsa a'c.âo e de Eceiía-
rios os mais ricos e ençáiHadores.

iPrograinma da retreta a realt-
zar-se boje, na praça Ssicnz rena,
pela banda de musica _o i" regi-
mento de cavaVaria do Exercito:

i" parte — Marcha Heroiquc,
Camille Saint-Saens; scliottjsch,
Nas horas tri.tcs; sargento bcar-
eella; valsa, Falsa promessa, 1-c-
lisberto J. Teixeira; polka-lango,
Viuva Laranjeiras, J. Santos; vai-
sa Picrrot e Colombina, arrj.
V:'rgilio Pinto; one step, üet out
and gct under, H. Pether; tango,
Bcnga, N. N. .

2a parte —Coro e sermone, i'ro-
rne.si Sposi, Fra-Christoforo; tan-
go, Familia Repinica, N. N.; valsa
Morrer. sonliando, J. G. Christo;
tango Milonga 7", Kl Amanecer,
R. Firpo; duetlo, Dos apaches

;ò(rev. "O. 31"); tango argentino,
•El Otarib,' • 0; Mctallo; dobrado,
yíftie e Tres de Março, B. Silva.' .Píograninia-i para a retreta a
realizar-se hoje, no. pavilhão de
regatas, pela banda, de musica do
3» regimento dé infanteria:

i" i>anc — Marcha, Estréa, B.
A "i.; seleclion, The Merry
Widow, Franz .J-ehar; two-step,
Silver Kcobs, N. Moret; Pas Re-
doulilé, 202, A. E.' 

2" parte 
"¦— Selection. Amor oe

zingaro, Franz I.ehar; valsa, Folie
Ivicsse, Wiildíctífél; two-step, On
lhe Mississipi, H. Carroll; pas re-
doitbló, Barão do Rio Branco,
Francisco Braga.

3» parte — Valse, Aniorctten
Tanze, Tosek Gtvgl; tango, Braço
é Braço!, Raul Martins; polka,
Tric-Trac, Waldtcufel; pas redou-
b!c, Cbioriel, Descoins.

—Programma da retreta que a
banda de musica do Batalhão Na-
vai effectuará no parque da Boa
Vista, hoje:
-1" part. —Victoria, grande mar-

cha, H. J. Cook; Urels prever,
valsa, Bernard Phelps; Memória
do passado, tango, N. N.; Caby
elide, two sUp, Luiz A. Hirsch.

2' parte — The Joy Ride 1-a'dy,
selection, Jean Gilbert; Destiny,
valsa, Sydíièy Baynes; Cavanely,
ta-.eo, Caldeira IKaniosi Oli! Vou
B-atitiful Doll, two step, Nat. D.
Ayer.

3*- parto —La P.olicme, faiilasia,
C, Puc-iiii; 1'ourquoi pas?, valsa,
Aline Martvn; A's hor.is vagas,
po:i;a, G, Silva; Right Lcft, mar-
cha. I. P. de Souza.

THESOITRO NACIONAL

Concessão de créditos a
duas delegacias'

A dircctoria lia -Despesa do The-
souro Nacional concedeu liontem os
créditos dc 50:000$ a delegacia fis-
cal no Ccani para ¦ oceorrer as despe-
sas com a Inspectoria de Obras '-011-
tra as Secea. e 20:000$, a delegacia
na llihia, para despesas com o ser-
viço de aterro c drenagem do niunici-
pio de Cachoeira.

A COXl-UUENCIA J)B
I._Y BAKBOSA |HM
ÍSVUXOS ATOUS
Bn-iioi Aires, 7 (A. A.) — 

,.''oi
posta á venda a edição, cm folhe-

to, da conferência realizada pelo
senador Ruy Barbosa, na I-aculda-
de de Direito, desta capital, e
cujos direitos autoraes cedeu a
Sociedade de Beneficência daqui,
que a mandou imprimir."

Tem sido extraordinária a pro-
cura desses folhetos, cuja primei-
ra edição está quasi esgotada.

KM S. PAULO

O i.iiiiis.ro allemão visita o
secretario dn Fnr.oiuln

LIGA FLlTaMINENSB CONTRA
O ANALPHABF.X1SMO

São tomada- varias medidas
Na ultima sessão semanal da

Liga Fluminense contra' Analpha-
betismo foram tratados vários as-
stimptos de interesse geral.

O professor Vieira da Rocha
communicou haver falado com o
dr. Octavio Carneiro sobre a es-
cola da Federação Espirita, obten-
do como resposta que s. ex. pre-
tende visitar a escola, de que tem
excellentcs informações.

Tendo em vista uma local sobre
escolas em abandono no Districto
Federal, o presidente, dr. Leopol-
do Teixeira Leite propoz que se
of.ficiasse aos professores, ; supor-
intendentes de ensino e ligas lo-
cães. pedindo para commitnicarem
á liga qi:.-.es as escolas nue não
possuem mobiliário c não estão
convenientemente installadas.

Foi resolvido, por proposia. do
dr. Luiz Pajmier, que a Liga se
congratulasse com o sr. Marinho
Sarmento, da estação de Antônio
Rocha, município ilo Rio Claro,
por haver fornecido mobiliário
para a escola local.

O dr. Ramon Alonso propoz que
fossem enviados oííicios de con-J
gratnlaçõcs ao Instituto Histórico
Sergipano c ao presidente do Es-
lado de Sergipe, general Yálladão,

CAPITAL FEDERAL *.
Resumo ilos prêmios do pinhon. 348 renlisaua em 7 out...

bro de 19:6.
PHEM10S DE 30:000. A 1.000$009
Í55.9 vend. J. de Fora 50:000_0OO

e Paulo -7 t \ \ ) — Esteve por lerem contribuído para a fun
hoje na secretaria dc l-azenda, em
visita ao dr. Cardoso de \linei-
da, o sr. A. Paoü. O dr. Mano
Cardoso de Almeida, official de
gabinete, do secretario da 1-azen-
da, retribuiu a visita.

ni i ¦ tr
NA FACVT.DAOK OR MEDI-

«CIXA 1>K BUKNO.S AIRES

Aitlíiu-

iillcniáo

\*.li!'RIC
lln-i- Ulrnri:

VV^NIlíV — " -«"rtiantío atiw»i»v,|
üentsèl-.tuiid («ío natural); As trage
,'íu- «ío fiVol.o die Cristal (rroiucilni',
¦I "jiilia 

i/u Celeste Império (comedia))
Uiih-crsal-JòriMl i.lo natural).

CINliMA IfAL.MS — ilciidtcantc
d,« oiiii.i-.- ('mil festa perto «íj Ler-
/kh/h i-Marrocos). ,

IDÜAI. — .Ui-iidii-m""-' de- amei
(drama)! í.'"i renlm >io.< fiwiú («ra-
ma): .-.'j maiioliriiJ ./_> -" batalhão de
cceadorci (du natural)i km bnseii
dc iiiim piieliinêlta lc media).

IKIS — Os pirata, socaes (drama),-
.-! (ilha do circo (drama): A num-

I ..'ii:...«'ri i.lj'ar.ia)i 'UdçoifAeSua-Maaçs
cxtràòrdi-! '«Io r.t.'-nr-i!).

'.-.alii...."! "l-ÜCNr-
novembi-i. |-.1 se exprime i

prepafado
CONVERÒAR È RIR NA

SCENA

ü
Um vcrdndeíro "clicf d'àiivrc*' ú o

quo lioic cxliilití-voos sciis iimumerü-.•,iti->:f»4!.( o tílcRaiitc Cine-Piihis, (juc
il:;i a dia ntais ciiitioiltado sc mostra
cm offerecer no | nosso imlili-o (>ro-
(jraminas ihi rciiuihtàdí. arto e nila-
menti: ciiiotivos. Tem o titulo dc —-
Mctulicaitte dc aml'r esse éxtraprdir
nario inlmlho, em,1 cinco t nossãntos
netos, cuja vigorosa aegão im pressiona
e arrcliata o espectador. -\o yÍRor d'

A COLÔNIA MINEIKA
1)E S. 1»AUL0

S. raulo, 7 (A. A.) — Xo pro-
ximo dia i-\ ás 14 horas, reúnem-
se 110 salão União"; do palacet.
Firatiiiiiiga, os phãrniaceuticòs e
vários niembios, da colônia minei-
ra, deslii capital, afim de tratar da
fundação .aqui, dc 11111 centro mi
lK'il-0. •m * -¦ « m 

•lv trar.c- i sllílS scenas;
»í.''. . ' iiòiitcada; o inajresíoso flíit] mine uma

eiisc.trtae.-ío ciíuricho-ía
mais deslnmurante.}';

togitdas . i»òr artistas de*i'm rtune
de effeitos os

L'A'1'lMr
ra)..

. Tiòi-e real-, (drama).
Paixão dominante (dra;

Sã
je, o

modo
iicíi*a

.11 111!

; quo se
.¦.ia.

¦.1Í0 põÜCOS, 1)0;

preocetipant em
quer nuaiito ao

no.
;iti mc
com esle

v.sn
,;i!ida.«r

mo.
rabaihnr

ao lado di E. F. C.

verme livro c dc-cmliaraca«lamii.llc, caminhar com
tem a menor fadi.a. A's pessoas «iuc tem a infelicidade de spltici tal in
coir.mcdo iccommcndo francamente o sc-.i apparelho.

Ar-:citc •,.icí<;
tnaía profunda c

com os meus votos de
sincera gratidão.

estima c consideração, a

De V. S.
W. HOLD3HIP

Ferrarin ila 1

i..:n;ia

viadorcfj
;clãmaudo
ra.ificaçfics

i-tauiua l'a;ui3ta i
Rio I.-I.-UO «'. — .0 — «)!«.. de ICstradaS de Ferro.

m___m__,_aa_a___mvm i w______ 1111 •_ ____!____________ — ...'

íi \ |t!Í:!'.Í TOltlA 1>.\ I João da Silva Alniciila : de ......

|)|.»S1'I«:.SA 1 irSr.rj',.1,. a delcgacin na 1 ..n.liv-; ,"'¦' ' '" lia, nara paganicnlo do montepio (
; ,1a viuva i-fi hos do 1" i-scriptnra-¦• 110

r.etlitns lioilli-lll con- i lio «Ia .-Vír.iuliuri d«« nismo Kst.i-.-j: __! do lonailias I-.. b:\ I.cttno. «<*imi.'«i°s ! __ _«•--<-.•-->«- ;
A directoria da Despesa doi XA UKKiADA POLICIAI.

TluSüiíro .Nacional coiice-.leu os! -._
sirguinicà crcil.tos.: ltueretns <L- 1'i'fm-nia

ile ii :«Mi'*.'i'\ á delegacia ii--- | ,•'¦-.;"', , ,
nl uu .-* Paulo, para oceorrer O ininistro do. Interior iiiiindou 1
as feu^as cenn o concerto •"¦ [publicar os segii.nu-s decretos ns- l.d
nina laiiolia da Alfândega «le Sai:- I íignados na sua pasta:' ,

,. . .. ,-ui"-o \ d •'«•'¦ u-irt rctoriiiando, na ilngaila Ponçial,!
fi«ciu".-'iii ÍVi-m-mbuci) para paga- .o cabo de, esquadra Alfredo «lo.-.,
nttmo «lc veneiiiieiiins do chefe de .autos Uaptisía e o soldado lhor
src.ão da Alfândega do Marantião, linaii Dias dos **-'"''•"_

»^_--.----vn-l--?r-r_-^f«.ar_-%-_-_-.-ear{"^_^

Fluminense-Hotel
Reicrmado s-b nova direcção

Aposentos pa«a =eo pessoas ~-
O çue mais convém aos passageiros' 

do interior • Preços:
Quartos com pensão 7$ e 8Soco.

diários Quartos sem pensão
4$ c 5$ooo diários.

Praça da Republica "7 — R-o i]«
Janeiro. Em frente ao Campo_i.e
Sant'Anra

mrrüi-.ssÃO ni: graiii-
i«.o.\ç»k.s

lim pequrt-intoiitn <1<- oin.irega-
tluK dii .Vllamlcua

O director chefe dó gabinele do
Ministério da Fancmla ri-nn-Ucti
ao inspector ila Alfândega
capital, para emiuir parecer
speitq, o processo
i|U'eriiiicn.tp

r,e vestrr, ip.ii-r
le rc cçniliuir. Cinvcncioiial

cc-.nò lu.lo i no llitalro, deide a rapi-
dca com t)'.i_: decorre o temi>o
rrcqão das pecas ntS á disposição
scena i.i.e faz com que o mata
ir l-.ixiiosi srilfro tenha no máximo ires
faces, o iictor «leve cnlrcgar-s. única-
meritc r.o sr-u papel, fa.-er «le conta q::e
nãu vè 'i publico, que não cr.rs-.e pia-
tia, nus uin trarun, uni entrecho cm
ijue sc acim cavo'vido c de^ tine tem
de air com uni sentimento «!c realiila-
de, «'¦ certo, sem csijueccr, poriJni, a
fiecí-o, o convcticionáÜsmo, a theatra-
lidade, eiiifini".

Assirii, rirula mais ilcsagriiiiávcl para
o espectador i!o ijtie ver entrar cm
scena o artista a passear a vista pela
platéa c camarotes, piscar o olho aos

O ci ifortavel Avenida ' fará lioje
correr na sua teia os mais alimentes
e liellos films. l'.sse nrosraiiunri está
iissini coiisiitiüdo: o erande siilimari-
o Diiitsclihud, interessante «loscripção
i!e sua recente vi.tjiein*jaos .listados
1'nidos. fita cm cuÍ:ú._:oufeccão o
operador leve de arr.iscifrri.a viila: As
tragédias do Globo dirkÜrysiãl. arlini-
ravcl prrarluccàó da l)'I,uxo scrisricio-
nal romance i'ju «luas '•vilirantes par-
tes: .'I filha dó Cela!,- lu:t,crio, co-
media dc iliàRistral concepção, com
episódios ns mais oaçaiitadores; Kn.i-
versai Jonial '.:'tiir.o Sufméro ç'pin as

novida les iniíndirics mais palpitantes;* flí.i l
O oòtmJar Ideal con.íitúa lioje a

i'\liil«ir dois ciaitdio.iia.ffilnis. O pri-
inènrd deles — McihUeanIc ile amor.
é mn formidável ilr.-.ma de alia soi-iç-
dado, cm sensacionais n.irtcs. de cpi-
sodios- os mais «npolcantc'3. deseriipc-
nludos our arlistas «lir nomeada. O
outro eí-traordinàriò film —-Um rou-
bo uas trevas o-.i Suspeita fratnca', e
um possante -ilraina <!c avcnlur.-s so-
ciaes. em qííatrb longos actos, ar-

na' listicamerite Iraliallrados. pela Pathé-
j.. ' Prtirês. Cbíiipletanilo o nrograiiuna;

. ! Irrenios ainda — As manobras do 2"
ri'-'0 batalhão de caçadores a pó e o film
ires! cântico — í*)ji bn^ca dc uma peçhin-

In'., cote sò na matinée.

VIDA ESCOLAR

COLLEGIO PAULA FREITAS

D n.tf.rido Íris deliciara hoje os,,
seus fremicntadorc'.-. com a. ultima sé-
rie do arraliatador drama ;le avcntij-
ras — .1 lillia Jo circo., cuios primei-
ros episódio., tanto emocionaram o nu-
blico carioca. A esse sensacionajissimo
film sn-iuir.sclno: a nrTmcira t'série do
estonteante romance —:.0s firulas so-
i.i.,-4. ocea de entrecho vinleiltissinio,
cujos dvialhes são ns mais extraordi-
nnrios. K nara fecho do nrocraiunia,
()iíi''iiii-.-l,-liiii/i'íí««/c«, o .ii" numero,
com as noticias locaes mais impòrtaii-
tes v. o tvtgtfcstivb drama — A tm-
maculada,

ss

dtrsia
a re-

rc'alivo ao. rc-
«lc patrões; niachinisls

ronlieeidos ou amigos, * distrair-se por, n ...,„„„..,,„ clmim Americano,
completo do que líic compete fazer, j nuc funeeionn cm Couacaliana. anmm-
ill.-Ma grave falta uor parte dos ai tis-i'ia para hoje um esucctàciilo dns mais

. „...., . :„,ii..i ' fcdnctiires (.onsla i-'lc ila velienien-tas, resulta que rr» conr-sas sc índi.vi- |(, ,,_.„„. Tentlí(So ,;,, ,,,„„ mulher,
plitiant e conversam e riem, umas com | t.|n (llIc tem um dc seus ntaíistrac..
as outras, de hianeira verdadeiramente
nffròntòsà.

Antitíameníc, iiviàndo o publico ti-
iilia mcllibr noção do tliealrò,

nballíos a nrurri.lri ndriai llellv Nau.
I cv.- d do drama ooücial cru 4 actos

Os bar, d idos. pes,

,.., mr-s-r.a ailtiãilB."*].¦ãi.i.oVSiti-"rírísr-iiti-i ^'"cáltigJos! ! MUSICA
outra supressão ile

por ácn-ivos nocUtv*

Ko sen interesse, não deve compr.i r
ronpaf. brancas sem ver o sortimenío
da "CAUISABI-L LUVA PBETA" á

Praça Tlrailente», 34

-.OMílTül-CÇAt) XAVAI.

l'.ii lintitíii, liontem', it iu'iim'1-
ni ciivlllut (ln l>ai'eii (lc

vitila iulitniieiiM "Siitniniiit!''
" 

ministro da Fairenda '¦: '"•
ute.n, nos cstaí-ínts

tc -úii-co. a primeira
niiillia ilii-. barca dç viif.a ¦
*• i_atamí:ic" tiue ali esta se:
-irtiilla*:-

\ssisiirain n ccrnnoina,
liut.-as persoas, ns srs.- Paula
va :irr.rrirrr;nr «I.i Alfândega:
•dir .Aluieiila, secretario «'n
da 1'a/i-nda, i- 'lr. Homcrii

A designação do >''u:11

Vi.
:vi'hrl

: iucorititicnli, sc. acaso sc davam; IC,
{ como actualmente cm nossos theatros
i se acliam .quasi na totalidade adores
¦ p0fuigue7.es; vem n propósito lembrar
| cj.ic o firaiide Ta-so, Virgínia, Joa-
i .(uim d'Almeida c llíaridão, ':?. «lois
| primeiros em 1». Maria c cs outros
I uo Variedades, foram cRtrondosamciv

te patcados por motivo dc rirem na
¦cena...

RECITAI. r.E CHOPIN
Ri

_.o M:u!)-ci.ri. rcpresénthnte dó club i:

rililrln

A

Pi-«
Cv.K'

eleição aa sua nova
directoria

í.ididn pcio

de

pu-

no
coninieiiuMtor
na. realizou-

al

<li>.

I :

Sx) Acróiiaultco
reaíizado )"> CijH.c, <
creto niu coiisiiaáni
lima iii'_littii'ão dc
l.ii.-a.

ilciicionamlp os serviços prati-
cos iniciados pela dircctoria, des-
rnc.i. entre muros, ri inaugurn.S.
da liscola de Aviação, i|ue actual-
mente fuiicçioiia no Aerodrohi.ó
dos Affonsbs, passando lo.so dc-*i'V 

i. ' pois a tratar tio iléschvolviniento""'dado ás officinas tio ini-sníõ Acro-
tlromo, que i'r,;ão cm condições de
fabricar íipparolhos, uni dos ¦ fltiács
está servindo com nula cfficacia.
sem cúiiUr vários outros que têm
sido reconstrnidos ultimamente.
Termitiam aá suas considerações
accciiiiuiiido o va'or da nova e
promissora industria das lieÜces
brasileiras, falivícadas pc!o s!\ Do-
iningues da-Silva, lieliecs que são
iis melhore., existentes acínalinen-
iliente o estão dcsiinadas á utili-
zaeão universal.

Os relatórios especiaes aos «lc-
paitainentòs são lidos eni -«irniila.
dando cònla minuciosa de todos os
nicllioraiiieiiios promovidos pe'.i
dirècloíia e revelando o -rão dé

, prosperidade attingida i'«!o Ae.
:n como ri creação das _. g,
ít'' (ixHtiçâo, inauguradas \ q parecer do conscllio fiscal,
cl ori a e >.i*e tem trazido j jjdo após o relatório, apnrnva õs
lc concurso no servíçò-t act6s-**"da directoria, p.-issanilo-sc
«'árida. Kvriudo ao Acra- f afinal á eleição da nova ,-idminis-
ma concorrência culta e j iraçfio, oue i!:'« o resultado seguiu.
d..' todas ;«s classes so-;.:.: Presidem

I gorio Oarcia
ío.s-o depois dos actos ao | sidente; dr.

«pie uio-tr.-ini <«'.".i interes- j Machado: -"' ".- .."«o. (li-stacaitilo-se Coelho .*•¦'¦ tti
ronítrações do poder Sebastião d ¦
;\c:s i\ sociedade, a I ;;"tt.i; j" s.cr
-ini-teri- «1« làiierra, -L,.«' Oalvíc:
s do l-Aercito entre- ; p.

léin dc
«. Sil-

Valle
ministro

Liápllstiy.
Sataminc",

liarei fui ítila pr'«. sr.
r.pprov.ida pelo sr.

couro lima lioincnascin ;a
dc Alexandre Affonso <«-'i
(nmine, um <ios últimos in-
d.i nnsfii aduana, .|.ie mr-.-

eviiienciou pelos serviços que
prestou no paiz»
_—--, ^_-_-a-»-^a> iM»1"

I Quem «piizer lêr sempre as ul-
Pan-Americaiio, i'""' nontlaüèj & ^ ¦» *»¦ 

^I.rruiia, ageine geral da Ail.A-N-

RECLAMOS
Theatros

vna e:sn
1'oula c .
CaloRcVás,
memória;
Uoélia
s[:ectorci
In

do Uc-'O ca-
teve tiirida

MCEflEl 3C_R9t_KR

l 01!

TIDA-!
íS. Ri"

Aèro Club HiíisiIçi-' io, convocada especiaimente para a
'leitura do relatório «Ia dircçtp
,'c do parecer do conselho :f

Uríi tomada de conta., nn.ee
se em seguida á «. -.-i^ão da nova '

administração.
I.ida «¦ anprbvada ri rida da ses-

são «.interior,, teve Itígur a leitura
d.« r.iiitor'.in, litie foi oityida por
grande numero de sociúí.-¦¦_

Principiou estç por salientar o
intircssc que vão despertando cn-
tre niis :>s questões referente- ri
aeronáutica, ao contrario do qr:«'.
.¦interiormente sc observava, o «nu-
i- ,k-\ido ein mando parte, se não
exclusivamente, ã campanha des-
envolvida pelo Acro Citib eni pró!
d.r aviação nacional. Neste senti-
ilo, d.-'.««ci cn.iv os-.-l--iie.iUos
i«iie auxiliaram a patriótica inicia-
ii.a. o pape! saliente «ia imprensa
«liaria «• do "Aerophüo"; órgão do
viu!., assini

GOXÇALVliS PIAS,;»
Ouyidor e Kosario

•OM A talUHT

O aiiRinento das contas
gaz

Kstã a despedir^e do cartaz
reio a .hilariante comedia —

i nario", cujo leccésso nâo
ali nn único o,., -lc deeli

Deve, pois. não perder hoje o cn-
i st jo . de aprcciul-a «iner-.i lesejà pas-sai' iinrai dá liwis franca alcçria.
I ( 

'*O canário" vae eni **mãttiiéeV c
( á netite.

A comedia do escriptor pilricíoIlci-.or Heltrãõ — "Alma cjúc rcílii-
riu" e o "vaudeviMe" de I.ahtclic —".Viriv.i cm apuros", que tão bellas
casas tem dado ao I'Iu-tii.\% jerão hoje
si-ias ultimas rcpresentaçüei;

Coiistitiiem ellas um cspectaciilo dr-
gno do mais exigente jiuhlieo, rjue
ccrtameii.o r.ão abandonará hoje
;n;:,cl!e tricatrc. onde ** Alnia qtie re-
floriu'' c " .Volvo eu: 'apuros"
tese na se.ssfio da tarde e nas
da noite.

aliza.se liüie. ás o horas da noite,
no salão «lo Jornal tio' Commereia, o
rcckal de Cliopin. omani-ailo pelo
notável nianista Maurice Duiilcsníl.
in-e sc d-spcrlc nesse cuncerto do nu-
Miro carioca, que o tem npplaitdido
muito justamente com sraiidc enthu-
sinsirío,

Maurice Dunicsnll seu-!!.' breve para
i] Buenos Aires, onde vae dar mna se-

í *-:'. ôr concertos, no theatro Colon. .
..e esperar que a concorrência

?cia grando nara omir tão interessante
I audição «Ias olirns dc Cll-pill, dada
j por nm dos arlistas iiuis iipplauuidjjs
1 Jo piano.

( CONCERTO ESTÉlER
SANTOS

Viçou transferido para miando se
annunci.tr. o concerto da nianista Ks-
• her Santos nue devia .realizar-se ho-
ic. no salão do Jornal «-'j Cíiiiin-rrfí,
ás t horas da titrilé.

* i.< *

Varias
A SCONAMIGLIO-

KAMBA
CA-

ilv' 2. do corrente que se cs.rearn,
cont ratão;

Sfl
Oueixa-sc o í

Comes. residr.-i*e á rua
lo. ,;,.¦ que, ao r-ci-i.cr
còu-.a '!«• coiisunio de _.::
dò-a cum -as anteríf

indo
des-

ido

. comiiienilador Cre- jce
Seabra : iv vice-pre- {"'
Francisco «ia Cunha i
vtee-prcsidt ii*.e dr.

: ," secretario, dr. j
Alt-iicastro Cisima-

lario, I.-.iiz ila !-'on-j
thesourciro, Joa«-|uini !-ii entre-j Pedro Üorniníiiies «i.i Silva: pro-ii-üio que | curador. Can.üdn de Oliveira: l«i-

Refere-se ' liioihccaiio, honorio Neüo Ma-
<->0i» freêtnio pel« gov«rrjo ao cb?.»'

VnniKal Pereira
.i.i IIii.lil.ck I.o-

ultima
.;•, e conrparan-

,,_. verificou um
| aiiinineiíto il. nia.'. do «lol.ro. se-.n «piv

na.la alisoliitainèiitc justifique .« diffe-
ri-nca,' pois «> sen consumo c sempre

| o niesillo' diariarni nti'. uão liai
I iirotiv". para run angriicnto *tâo
i pronorciónado.
I Coino, certamente, deve ler '
i ençano, chamamos para a -rrc^-.ilir:.

òriic a o-tteacão da directoria da Llgnt
1 and lV.wcr.

 ___-> qa '» »¦¦
IMIMIIÍXSA XAflONAIi

lim li)i'iio ile um processo (le
¦noiit opip

: d -ürector chefe do (çabinete do Mi-
'¦ nisterio da fazenda dcvolve-.i .".o di-
Irivtor «Ia Imprensa Nacional o proces-
I so relativo ao montepio deixado pela

tieti-ionUta da Caixn de Pensões. Ali-
VÜlares tí.i Silva qué o ministro

resolveu f|iie campetíndü cm face dos
artigos J7 e ho do rcga'amtntoi atine-

A companhia I.ucili,. Pére.—Lcòpol-
dò Króes obteve hontênt mais um i:i"
discutível exilo com o c.sp'n! o*o "vau.
devillc", de I*eydeau — "A dutiueza
das Foli-s Üergércs", arranjo dc Luiz
Palmciriui.

A engraçadissima peca continua
hoie no c-arlaz, uns sessões das 2 .|_»¦ia, tarde c hás duai da noite.

; '*^^r^ré de roia;.". a apparatòsa re-
vista portugueza, tem sido uma mi-
ha para a companhia do Eden-Thea-
tro, de I.isboa, que toda* as noites
vê o Carlos Gomes repleto de um nu
tneròsp publico,

K isso süccederá, naturalmente, aíti-
da hoie. pois .i excellente peca se *
repete hoje, nas tres ses-ôc..

"O iii-iolfui" prosegve nn mais!
lirilliühte carreira uo .S. José.

O publico não -e cansa de ir -apre- I
ciar a maiiiiiíica revista de Ignacio i
Uãpbsõ e lí cã ti cr .1 tinior, que con-c- •
guiram fazer uma peca do mais ob-1
soUito agrado do publico.

Hoje, novas representações,
de e á noite, da movimentada e ie-
liz peça.

lio Republica, contratada pelo empre-
sarro losé Loureiro, a grande coluna-
nliiá italiana de operetas Sçonamiglio-
Caramba, esperada nesta capital a bor-
do 'lo ."Arrumava".

A peca «le estréa será a linda ope-
reta a "Duque:, dei üal, Tabarin ,
representada com notável êxito no,Co-

Íúa*s i Ivscn, «le lluenòs Aires, pelos arlistas
I Stefi Csillas, Walter C.ranj, Maria

Ivnnisi, (..iuseppe Pasquim, Adclia Ba-
raiclli. Maria Oonçalves. Xelly r.ary,
Margtierita DorVri e Maria Zanaroli.

A seguir, serão levadas á scena as
operetas "Rei da reclame", "Oriio-du-
que Wla.loiniro". "Anonymo Potm .
"I.es iMérveilleuses", "Addio movi-
nezza'!, :'Cinema Sar", "Oarotò do Ki*
ris", ''Itella 1'.'solte", "Amor «ie z«u-
Sare", "ICva" e "Amor dc. mascara .

liontem, foi aberta auspiciosamente
a assienatura para \2 recitas, tendo
si Jo já tomados muitos camarotes c

Cinemas
* * *

Tor ter de partir nara o .sul,
veiu dcs.-edir.se desta folha o estima-
do actor Brandão Co nootilarissimo).

a^ Do dr. Il.rilor Beltrão recebe-
mòs delicado cartão do aRradecimentos
pelas ref.rcncias. instas aliás que fi-
vctinis á sua peca, cm scena no thea-
tro IMicnix.

aa(» Parte nara o sul o açtor Carlos
Abreu, oue a nossa olatéa nprecia.
indo em visita a sua familia. resíden-
tc no H',-1 Grande do Sul.

¦» ¦»«p ? —

. ir.j Pagamentos mm o Thesou-
ro vae ..Mar

nitre us den
pui. ico favor:
* ssão, pelo -
di". aeruplano
fvi - em troca do .«j
•frviu no Conicstado
•e i

a« «lecrclo ". -'«'Sn. á junta admi-1
•trativa da referida caixa decidiu j•rc a concess-io de pcníões. ii;'o ca-

na espécie intervenção do Tbesou-
c que o art. 115 do regulamento

urovado pelo decreto 7~~'>. invoca-
por aOhelle director só «e refere

interesses da raxenda.^ com .1 í|ital
i.i tt"-' de commum a instituição dc«era priv-da que é a Caixa dc P«;«-

O chie Odéon .«bl.vc t."o
suecesso coiu o empolgante c sensa-
cional romance — Tifffe real. que
a direcção da Companhia Cinemato-
Kr.;;.;!:c:i Brasileira s< viu obrigada,
att.ndendo ?. insistentes õ numerosos
pedidos, a náo retirai-o de *_e.i pro-
pramnia. K não era nara men.-1;. Ti-
<;jv real além de ser nm film# i\o seç-
nas de intensa accio dramática, tem
cear., protagouista a festejada aclri;

Provenientes «le dividas, dc exerci-
| cios findos o Thesouro Nacional vae

pendo 
' effcctüar 05 sc eu intes pagamentos :

sensa-1 -'4:noo$, a Manoel Uias dá Silva;
n:oiifoor, a Rrlgida Marra «Ia Con-
ceiçãd: i:2io$4Sj. a Silverio PigÜei*

'ra: líoo?. a Antônio M. S. Maitosoi
i^sSSso, a lldefonso Meijussen;

| .•C.if.-oo. a Pedro C. da -Silvar ,!.rr,í,
Joio fWofío P. Leme; segâSoô,

fosé í. Tavan-s: ;_to$ a Porfino ?.•
Paulo; 1 iS^so, a Sant*Annà T.ín» e
i6sl i Victor Essa Teixeira.

Para coinmeinorar o -14° rnniversa-
rio do Collegio, de l[tie «« direclor o
dr. Alfredo dc Paula l'rcr'.as, realizou-
se, no dia 3 do corrente, ás 11 horas
da manliã, a distribuição «le iprcrnios
aos alumnos dos di.terehtcs cursos.

Horatri conferidos, diplomas dc me-
rito e prêmios -de condueta aos abi-
limos" do curso primário de 1015 que
satisfizeram as condições exigidas pelo
regulamento. Foram tambem conferi-
dos os i.'tulos de ".auxiliar de. disci-
plina" aos aliimno. do curso primário
«pie mais se têm distisuido no correr
do anno lectivo c ;io3 aluiunos do
curso propedêutico c secundário que
satisfizeram as ccridiçõçs ex«g'das pelo
regü-aiheiitò,

O premio "Vlctorio «Ia Costa" (olira
importante de autor nacional ou cs-
trat .erro), foi conferido ao • oltimno
lorge lí: «le Souza .Preltas, qué obtc-
vo 

''.listimrção 
gr. 10 em Iodas' as ma-

trrias. Vnram -.colhido, pura saudar
o.s nliimnos premiados 03 segu iilcs j.,
lirofesores: Cliristiono dc 1-tgueiredo,,-'_, .
dr. Álvaro Hcrford c dr. .lonathas noas.
Serrano. Usaram tanilicm «Ia palavra |

professor Moreira c o alumno Híim
rolilo Costa Rodrigues. , . „ -

A's . lioras da tarde, o batalhão |
escolar desfilou pelas ruas do bairro.. 1

Os alumnos «lo Collegio assistiram .-1 |uma sessão citicmatograpliicà, especial;
nieiitc organizada 'Para esse fun, no
cvir.iia Velo. .

Xn campo do A merca disputou-se
um "malcli" amistoso entre os "teams
do Collegio c o do Anglo-llrasileiro,
empatando por o x o.

t'1-emios do .-i(i--o />i.iii?rii> — . AP-
pllcação": lídiiardb fi. Cruz, Jacnitlio
Al.itan, «Xcivton Diniz, Araiu i_.urin.-i-
rães, Alcyr Coelho, Oswaldo Cocllio,
Waldemar Coelho, «riosto I,. Her-
nacchi, Atalá Peixoto, Mano M... de
Abreu, Marro dc P. Vreitas l-ilho.
Seliiistiãò íernnndes. Aklo .Menezes,
Ow-aUn F« .Itastos, Ulcrnardino Cunha,
Antônio P. Freitas, Joaquim P. .''«!-
tas, José 1,. .Datalba, losé Martinelli.
I.uiz Fcnír.-iiles, Adalberto dos R.
Castro, Andréa Peixoto, Francisco A •
de Azevedo, loonulm F. Moreira, Au-
Busto I-*. Reis. Tlieoilorick ('.. dc Al-
meida. Iracy -N. Carvalho, rUcijio Pi-
nliero. Salomão Al.itan. I.uiz .11 •
llriiiu Filho, 1'e.lro 15. Costa, Odilon
1.. Ferraz, Arma ido l*. Coelho, Jayme.
P. I.lão. Tlenr:«|',i|. be.ntis, Vasco Si-
mões, Arlindo Moreira, Alcides O. uo-

Francisco Mello, Deòbndo Oli-
r.n, Moacyr Jardim, Iluinlicrln

Mcnnsicr, Renato Fortuna, Wall cinar
("orreita. Renato Severo, Adalberto
Ferraz. losé 11. Rezende, Annlcar Ku-
liim, Cvfilln Povar Filho, llarolilo l!o_
telho, Sylvio r.otcllui. -Mario P. tle
Oliveira, Rnnnro \ rllaça, Carlos t..
Cruz. Alfredo .\fo-.ta, Alberto da s.
Rocha, l.ilia de P. Freitas, .r.uiza k.
«Ia Moita. Ilclio Azaiiil.nja, Paulo b.
Faria e Woldcniar «Figueiredo.

Prêmios ,lo curso primário —"Con-
dneta": Eduardo Cruz, Jaévitho Abi;
tan, Xcwton Diniz, Aram Ouimaraes,
Alcyr Coelho, Ariosto Bemacchi, Atala
Peixoto. .Mario 3,1. de Abreu, 'Mario
P. Freitas, Sebastião Fernandes. Aldo
«le C. Menezes, Omvnldo F. Bastos,
llernardinho Cunha, Antônio dc P.
Freitas, Toaqtiini de P. Freitas, .Tose
I, Balãlba, losé Mariiiielli. Luiz Í-.
Fernandes, Adalberto Castro, Andréa
Peixoto. Francisco C. «le Azevedo,
Joaquim Morera. Augusto Reis, Theo-
dorick Almeida. Jccy Carvalho. Alcino
PViliciro, Alfredo Fernandes. Salomão
Al.itan. I.uiz II. 'Bruin 'Filho. Helip
\z,1mbttj.i, Paulo S. Faria, Oswaldo

«le 1*. F. Coelho, losé Ia. de Al-
inciila. Pedro d. Costa, Odilon Ia. Fer-
rar, Armando Coelho, Jayme P.. de
Leon. Henrique dc R. temos, vasco
Santos. Arlindo Moreira. Alcides . I.o-

pes, Francseo C. de 'Mello. Deolmdo
de P. Oliveira, Moacyr Jardim, Illim-
herlo Meinisier, Cdbcrto Ferreira,
Renato Forluna. Waldemar GorreUa,
Renato S. Ferreira, Adalberto Ia. Fer-
raz Josú H. de Rezende, Amilcar Ru.
l.iil'.- Cvrillo Tovar Junior, Haroldo
Ilutellio," Sylvio r.òtelho, Carlos I.yra
da Silva. iMiirio P, de Oliveira. Ra-
miro Villaça, Carlos Cruz, Alfredo
I! «ia Moita, l.ilia de P. I-rcitas, Al-
herto Rocha, l.uiza R. da Motta e
Waldemar C. de Figueiredo.. . _

Premio — "Auxiliar de disciplina —
Curso primário — 1" anno — Andréa
Peixoto, Frrdrrico I.cão, Sylvio da
S«lveira liiliiardó Motla, lídgard Bit-
tr.icourí. i|.il.'a «le Paula Freitas, rir-
mino Rrigido. Carlos I.eão, Antónm
dc Paula Freitas. Walter Santc. I.uiz
Paula Freitas e Waldemar Coelho.

2° anno — .''-.mando Avcliar. l>ar.y
Pragrif Epamiiiondas Santiago. Ocíaçi*
üo A.êiuniição. Fernando Silva, llil-
berto Ribeiro, Mario de 01. veira. Se-
rapliipi Soares, Carlos Cruz, l-.duarlo
Cruz. Arlindo Moreira, Olga Malho,
Mala Peixoto, Alcvr Coelho. Rosauro
Suzano, I.uiz Brasil, Alíio de Carva-
lho, losé Siqueira, I.uiz da Silveira.
Leopoldo Comes. Carlos C. Freitas.
Carlos Ascusi, Frr.ic-sco Pereira. João
(",. Vianna, Augusto Pereira e Fausto
de Castro. .

Premia — "Auxiliar de disciplina —
Curso- propedêutico — i° anno —
Henrique Lemes, Oivaldo F. Bastos,
Joaquim F. Moreira. Armanlo Coelho,'Francisco C. de «Mello. Albano Vieira,
Torce da Cunha. José G. Oliveira,
ilanlo K. Brigido, Luiz -'.mm e Car-
los S. Freitas. ._¦> a„no — -criuli Valle Aeuiar,
Torce R. Motla. Alberto B. Maça-
ihães. 'Pedro Suzano, Cláudio li. Ri-
l.rrrro, Oswaldo Lac.ste c Manoel F.
Leal.

Curso secundário — Io anno — J.
S. Freitas, Toão C. Maroiies, J. C.«s-
tro. Arol Moreira, A. Cunha, Co-
doaldo PiíSüs, Agòst-hho Sá, .Tayme
Porto Carreiro. Marro Comes, Javme
Villa'ônga, Frcncrs.u Valente c Moa-
cyr ifíastos,

_.n e :_n annos — Anlomo C. P.tta,
Armando Fernandes, Affonso Nelson
da Silva. Caries P.ira„uassu\ Albino
Lacerda. Cilberto T'rurahy, José O.
X-vi--. Aristóteles des santos,. Anto-
nio Mourão. Kuher-.o Peixoto, Oiiorrni"ivancini, ZeíerVio Goulart e Ari»tbeB
Tcixeir. Bastos,

A conferência «lo ilr
Xeiva

Buenos Aires. 7 C\. A.) .- °
dr. Arthur Neivn realiza hoje, na
Fífciíliladé tlc Medicina: uma ço"-
íerencia solire a "lcislinianjosc

l.gtiiiieiltaria", expondo tambem
os resultados dos'estudos que so-
bre esta m.lestia realizou nas suas
excursões pelo interior da Repu-
blica Argentina.

fliu-uos a-licM, 7 (A- A.) — «IV
nicrosos discipulos do dr. Arthur
Xeiva, director da si-ccão de zoo-
logia ilo Instituto Bacteriológico,
conlialailo pelo noverno Argentino
offcre.er-llic-ão um jantar dc des-
pedida, dc caracter intimo, visto
ter terminado o prazo ilo_ relendo
contrato, devindo o dr. Nciva, rc-

gi-essar ao Rio dc Janeiro, no pro.
ximo dia o. ,,

O l..\-COXSL*íi Al-Ol-XTIXO
xo nio

BlCiio. A!>''s. 7 —(-'V A.)Adoc-
ccn o sr. Liz lvlelt, ex-consul da
Republica Arp-rntiiia no Rio de
Janeiro, sondo considerado mclin-
droso o seu estado.

-m* m tm
O MILHO IíRVAXT.- O

CAMBIO
Bustos Aires, 7 — (A. A.) —

Deu-se uma. repentina alia de
cambio, rutlribuida ás importantes
compras dc milho, realizadas aqu;,
por agentes do governo liollandez.

il.-ncão da Liga Sergipana contra o
Anaipliabelismo, qne foi inslallaila
com a presença do presidente do
Estado;

O secretario J. Demardcs com-
íiHinicoti que realizará 110 dia i'i
dc outubro a primeira conferência
ila série organizada pela Liga, fa-
laudo sobre o thenia— " Familia.
líscola e Pátria", no edificio da
Associação Commercial.

Fintiliti-tité, por proposta do ma-
jor Ricardo Barbosa', íoi resolvido
que a Liga Fluminense providencie
para que as li.;as locaes c coniiuis-
síics municipaes procurem auxiliar
os superintendentes de ensino na
fiscalização das escolas, tendo em
vista a circular do director dc
Instriicção Publica, sobre as esco-
Ias que não funecionam regulai-
mente.

A. B. de Pharmaceu-
ticos •

49250 .. na Capital SO:O0O$00O .
26751 . S. Paulo 50:000$000
35387 . Bahia... SOiOOOSOOC»
31-111 IOiOOOSOOO
33417 10:00080011
1141)5 8:0001001»
6310 5:000500''8-r8 

!i:O00SOÜ(>
ÍÍ675 2:tXi0S00U
2Í271 2:(W0S00(»
8.I72  S.OOOSOOiT
34527 2:000.0;ii)
27577 2:000,.CO.
48726 l:D0'_.ri0O
31253 l:00ü_00(»«
42819 l:OJOS00t»
36741 liOOOSOOI!
7971 1:000,5000
535S 1:000S0T"I
12851 liOÜOSOO'1
311CS l:000,.«.o"

PRÊMIOS DE 500ÍÍ100
3-.Ô51 5484 11754 35500 43!õ(.
3.'6Í7 22047 41556 14431 Z2462

APPnOXIMAÇÕI-S
455'-. n 45530 SOO.Wft
49249 « 49.'ül 200.Q0O
26750 e 20752: ',00,'ilOlt
353SG 8 35:1*8 20.000

OTÍZENÂS
55521 a 15530 .'iOSOOlV
49211 a Í9250 50.000
36751 a 56760 íiOSOOO
35381 a 35390 50S00O

Todos os nnmoros terminados
em '.;) 50 51 87 31 17 05 10 o Of**
têm 2 >sooj
- O fiscal do governo, Manoel Cos-
me Pinto.

O dircclor-ássisieiité, dr. Amo-'
nio Olyiitlio dos Santos Pires, vice-
presidente.

O diiecior-presidciile, Alberto,
Saraiva do 1'onseea.

O escrivão, Firiniilo de Cantita-±- ;

FOI PHOCI.AMAnO O COX-
SEI.HO MUXICIPATj DB

rORTO lAliEGRE
Porto Alegre, 7 — (A. A.) —O

Conscllio Municipal terminou os
seus trabalhos, proclamando ciei-
tos, intendente, o sr. Moiit.-iury;
conselheiros, os srs. Beiijivinii Fio-
res, Athcvico Moreira, Eyaristo
Lopes dos Santos, Francisco Xa-
vier da Cosia, Franklin Ferrucgin,
Floriano Nunes Dias, Genaro V«ci-
te lUapliacl Eseobn.r, republica-
nos;Ovidin Silveira Martins, fe-
deralisla. O Conselho tiinibem pro-
clamou eleitos como suppleiitcs, os
candidatos fivlcntlistas, srs. João

Schmiílt, Antônio Tclles Vjllas
Lauro Azanibuja, Octaviano

llorba, Jrtrié 'Paulo Ribeiro, Pio
Conlrciras, M. F. Oliveira e Mo-
raes Fernandes, c dos republica-
nos, o sr. Xicoláo Ely,

A GRÊVÍ- OOS OPERÁRIOS
DAS FIRMAS COXSTRU-

CTORAS
Recife. 7. (A. A.) — Continuam

cm pareilu pacifica os operários das
firmas .'.lislr.ic.oras daqui O mo-
viinciito tende a ecneralizar-se. já
tendo n-.Hierido ao mesmo symlicnto
varias classes ile operários estando
0:11. espectativa a Confederação Ope-
rana.

Deu motivo á parede,a obrigação da
coiitribiiiçiío nara a Caixa de Soccor-
ros, creada nelas empresas constructo-
ras c que nãu ioi acceita pelos ope-
rarios.

A PIRATARIA EM GOYAZ
6'«).v_r.. 7. (A. A.l — Tclcgrani-

ma recebido r*cln clicte detiolicia an:
mi».ia que a cidade dc l'*ormosa foi
atacada, ho dia t"1 do corrente, por
uma erande turma «Ic innuncps, toado
á frente Kc.ilio Manduca e seu
União Adelino, havendo furte jlli»)-
teio,

lRiior.i-,!e aindn o resultado da tu-
ta. prcveiuio-Sü «éri.is conseqüências.

— 1 «a m —

Realizou-se a segunda
sessão scientifica

Teve grande importância a sc-
guridã sessão scientifica desta As-
sociacão. Diversos çonsoclos usa-
ram da palavra .sobre, vários assiuiv
pios, entre elles os pliarniaccuticor,
José Carvalho Del Vec-hio, inspe.
ctor de pliarmacia, e Reyritildo di
Aragão, pliannaceutico-inilustrial.
Iínltc as questões ventiladas, tra-
tou-se das bases para a confecção
do "Código Pharmaceutico Brasi-
leiro", questão magna ¦ no nosso
meio pliarmaccittico. No expedien-
lc foi lida uma carta do pharina-
cetttico Orlando Rangel, tm res-
posta ao officio que lhe foi diri-
«ido pela Associação Brasileira dt
Pharniaceiiticos, congratuIant1|-_t>.
com o digno consocio pela brilhan
te defesa dá classe no caso dt"sellagctn «Ias empolas".

F,' de esperar que, na próxima
reunião, haja uma freqüência caitl
vez mais animadora, pois, esla fft-
tuiosa Associação não tem poupa-
do esforços, afim de que seja cum-
prida ,i letra dos Estatutos que sc
refere a parte de "sessões scicnll
ficas". •

t-oleria do Estudo da Bahia
nésumo dns prêmios da 6".

exti-ncefio tln plano n. 10, em
bonoliuio do Instituto Oeogrnphi*
c«i e llistoi'|flo tln linhia e outras
insti.tiii_ií)03 ile beneficência e
instriic.àõ realizfitlu etn-7 de ou-
tubro i)e lülil sob 11 presidênciado dr. Eilgtiifd Uóri,-.. Uscal da
govetno.

InO- extrneção de 10IC.
PIÍEMIOS Lll'* 20:.00_, A 20O5OOÍ

LOTERIAS
ESTADO fle RfQ GRANDE DO SUL

Aü-iorisSilft por contracto de
C de setembro dn 1013

Kxtraccao de 0 de outttbro
101G
rilKMIOSDE 100:000$ A 1:0008
5,00
Sí*2í
•ÍÜ75

10S30
1507-*
2207
aífis
373S.... .
4712
6145
00M
7601

SODOo
ítr'1*.
8032
0623

10048
11101
11113
11105
11870
ltíTS
líiOV"
15133
15588
17000

O KXPl.OHATaOn SHA.
CKM-TON
.Voi.lr:«'«/.'o 7. (A. A.l — O cx-

plorador inglez Sbacklcion c seus
conipanliciros dc cineilição, rccrcisj-
ram hontem n Buenos Aires
deverão embarcar com destino
gl.it erra.

owíc
In-

100:000*000
IOiOOOSOOO
5:0005000
2:000.000
2:0008000
liOOOgÒCO
liOUOÍOtO
1:000í000
: :O0OSOl'O
1:000*000
1:0COS000
1-.OOO.SOI-0
1:000j000
1:000íu00
1:000SOO0
1:000?000
íiooosoao
líOOOSOOn
1:030$000
liOJOÍOOO
1:0001000
1:000SO00
1:0008000
1:00. SOOO
l.OOOSOOO
1:0003000

21733 20:00i"ií.il0rt¦7088 i:0J0S0Oti .
40703 1:O'«ÚS00(.
83410 1:0 OSOOfi
15310  uOOSOOS
57600 5001000
58302 - 500*. 00P
39500 sangro.
43152 300S0011
57872 300JOOO
46660....'. Ü0JS0OO
32300 200SO0O
33273 2O05OOO
33767  200M03
37380  200$00O
43487 200JOOO

ItltEMlÒS DR 1003003
4774 7055 14262 280SÍ 39.3V

50G4G 56767
PIÍEMIOS DH tiOgOO-

4705 1SG13 20fi.tl 22704 20503 !
28410, 48050 51013
APPROXI.M AÇÕES

21737 e 217.10  lnb$0G-
7687 e 76SO  lOOSOOi)

40702 e 40704 50..000.
53100 o 5JU1 50.000,

DliZIÍNAS
21731 a 217Í0 301000

7681 a 7600 20501)0
40701 a '.0300 .., 10S00O
53401 a 53110 IOSOOO

CI.XTENAS
21701 a 21M0 -. ÍOMG.

7601 a 7700 7.000
•'.0701 a 4 800 6..000
33101 a 53500 5S0UO

Todos cs números terminados
era 738 tem IOSOOO.

Todos os números torminíidç.
em 38 tom -'SOOO.

Todos osnumeros lermioado*)
em 8 tem 2JÜ00.

Os números premiados pelos
2 llnaes do primeiro premio nüo
tem direito a termina_&- sim-
pies.

Os concesionarios, J. Pedrci»
ra «i (*•

Faltam 1510 prêmios de 60;,000
que oonstamda lista gorei.

Tortos os r.:imei03 terminados
cm 1% tfim HiOS e 09 terminados
em 06 têm SOS, além do qual-
quer premio que llio caiba por
sorte.

Massa de Tomate-- £$j
n da Companhia' Manuíactora d«
Conservas AHtncnlícias,

NA ALFÂNDEGA

O lvilíio ile ailliinliã
Nos orinii-cns 3. 1, 5, -, 7 c 8 «lo

Cáes tio Porto haverá -.mc»*.!... leih.i»
dc mercadorias caidas cm coiniillsso,
havendo, entre outras: vasos de liarro
dc adorno, riiiiidon de arroz, Kemy,
anerlonas, tinta a oleo para navios,
enveloppe?, manVmadeiras <lc vlurn,
lanternas electrica., graxa, olira. de
ferro, .areão, fio de ferro, barro bran
eu, prancltõcs de pinho, pautas de
papelão, clinpas de vidro polido, obrar
de cobre, aniz, cognac e vinhos.

1-OLHKTI**! DO "COnni.fO DA MAXH.V" 13S
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•—Uma palavra, minlia senliora, tinia Palavra antes de tudo.... Ainda
v«ve?

«— Ainda.
]?,' ella quem a envia? ' .

Tem precisão de mim? A sua miséria atigmeníoti?
Xão, senhor. Agora está mais traiiqtli.lla.
One fez cila nestes vinte e cinco annos? .

Foi 
"operaria 

em diversas fabricas, depois esteve empregada. Fazia es-
"triplas, e conquistou, á força de privações, titi*,a posição mais independente,
dando lições de piano.

Onde mora cila agora?
Nunca saiu de Paris.
Mas a sua morada? a sita morada?
Xão me permittiu que lh'o dissesse.
Porque? Naturalmente receia a minha «presença? Teme as minhas

fergtintas? Está convencida dc que é culpada? Desgraçada!... lí ó a sc-
nhora a quem ella encarrega dc me vir procurar!... Para que? Depois de
vinte e cinco annos! Depois de vinte e cinco annos! Que quer cila de mim?.

O seu perdão.
 Isso é lioni dc Mizer. Quero primeiro conhecer o mysterio da sua

vida. O segredo que me tortura c que mc ia fazendo morrer. Depois de
vinte c cinco annos de abandono, «pensa em obter o seu perdão! Na ver-
dade. isso c próprio de uma grande alma!

fi,' uma desgraçada! Tem o coração despedaçado?
K a senhora julga que eu tenho sido feliz? Sabe o que tenho, sof-

fr:«lo? Merecia, porventura, esse abandono? 1'eriu-ine mortalmente, '-'ali.:

que quer ella de m'm? Porque a manda á minlia casa?
Quer que o senhor saiba tudo... tudo, desde o seu primeiro ciico:t«

tro na Suissa, até lioje.
Uma palavra ainda. Foi por seu intermédio, talvez, que Marcclliiia

me remetteu os etlclweiss, essas flores pallidas dos Alpes quc_ eu, um «lia,
colhi para ella com risco de vida, para lhe mostrar quão apaixonadamente
a amava?

Não se engana. Entreguei-as á Jan-Jot.
Por que motivo me mandou Marcellina essas flores?
Porque sal.ia que o senhor estava doente.
Então quem lli'o disse?
Xão posso re-ponder.
Então, ella conhece alguém de minha casa... algum dos mei»

»migos?
Marcellina abaixou a cabeça c calou-se. Beatifõrt proseguiu:

Sabendo que estava doente, doente do espirito tinha esperanças <J»
«ic salvar, enviando-nv: essa querida recordação?

Sim. se o senhor tivesse conservado a recordação daquelle «.ia,
-Então ella julga que eu a amo ainda? ,, _ , ...
Não. Infelizmente sabe perfeitamente que o amor.ja n.to e possível*

iBeauíort deu alguns passos lentamente pelo gabinete. tDiga o que ella lhe encarregou de me dizer; Escutal-a-ei.
•— Marcellina ama o sr. Behufort.
Este teve um riso nervoso, desesperado, desanimado.

Comp é possivel acredital-a? . ,,-
»Amava-o apaixonadamente. Sei-o eu. que vivi vule annos junto -üit
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3 IA3RICA

íbranca perfumada
És melhore mais pura que se fabrica.'' A '•Vaitiine ÇhtieiriugH"''
Bratrta Perfumada para a cutis.pelle e aindacomounguento.cdelicadai.
mente aromatizada e amaeia a pelle Experimcntem-na e verão quão
macias e finas manterão > sua cara e mabs. Insistam em receber a
'••Vastline Chistbrt>ugh"jeixs\o originalmente^condicionada e vejam
que wm o nome da: {

^^^^fcOl

—\mmmj ¦!__«¦ I CHESEBROUGU MFG. €0.
<CoaMtid>t«0

NEW VOU 10NDHS ItOlfTtttt

A* VENDA EM TODAS AS DROGARIAS E PHARMACIA*

*T-

COMMER1CIO
ilio, 8 de outubro de 1916,

NOTAS 1)0 DIA

rVSSKMlliníAS CONVOCADAS
Sociedade Tubos Màínicsmann l,da.,

dia 9, ás .1 horas.
liínprcsfi Constrúctora Kto Grande

<lo Sul, dia 1.1; ás ! horas.
Companhia Predial, dia i-l, a '

liòra.

CONCORRÊNCIAS
ANNTJNCTADAS

P.rigada Policial do Districto Fe.
iíerat, para o fornecimento, de 50 ca-
v.illos crioulos, pclludòs o'.t dc san-
euc, dia i.i. '-.'-¦

listrada de ferra Central do lira-
sil, para o fornecimento, de material
electrico, dia 16, ao meio-dia.

listrada dc Perro Central do Brasil,
para o fornecimento de. diversos arti-
ros dia íS, ao meio dia.

listrada de ferro Central do Ura-
feil, para o fornecimento de ú.ouo
tiarricás dc cimento.

listrada de Ferro Central do llrasil,
paia o fornecimento de artifíos diver-
tos. necessários para a officina auto-
Kraphica da iulcndciicia, dia si. ao
meio-dia;

Estrada de Ferro Central do Tira-
Rtl, para o fornecimento de óleos,
lubrificantes; estoca c graxa, dia 23,
ao meio dia.

tlistrada de Perro Central do nn-
6»], para o, fornecimento dc maclunas
diversas, d.'a ^4, ao nlclo-día.

Administração dos Correios do ns-
tado do Itiu de Janeiro, nara o fome-
cimento de material; dia 31, as 4
horas,

Lloyd Brasileiro, para a venda dos
cascos dos vapores Estreita e Orwn,
«lia 31. ás 2 horas.

R GüiriÓES TrÍCREDORES
.Valleticia dc Silva I,iina Kibciro &

C. dia o. á 1 hora.
Fallcncia de A, Nunes de Sá, dia-o,

as 2 horas.
M. da Caaia Ju-
libra.

Alves & Andrade,

mero de lo!cs expostos á venda, tendo
sido effectnadas, dc niahlia, vendas de
3.273 saccas, na base de y?roo a
r.ba, pelo typo 7.

A" tarde, foram realizados negócios
de cerca dc õ.ooo saccas,' ao mesmo
preço da' abertura, fechando o mer-
cado em condições estáveis,

A llIo!sa dc Xova York abriu com
2 .1 s pontos de baixa.

¦Passaram por Jtíndiahy (Jq.Ijóò ?ac-
cas c entraram por barra a dentro
243 ditas.

6. . . t < . . . IO$IO0
;-....... 9$;oa
8. ....... 9$.loo
9. . t • . . . • SÇyoí

Communica-uos a Agencia Geral
das Cooperativas A^ricolas do 1'Ísla-
do de .Minas (jeraes :

Apólices
Geraea de 1:000$.
O, do Porto. , .
C. de F. de Forro
C. do Tteouro. ,
S. da Baixada , .
Provisoriai . '.. •
Judiciaria . . .. .
E.-itb Rio (40l°)
li, do Rio, de 500$,

nom. . ¦ . • •
Dito de M. Ucraes

OFFERTA-
remi.'

Sio$ouo

774$ooo
?74?000

8s$5oo

450S000
800Ç0000

Ditas do lE., Santo' 8oo?ooo

Gafes do sul e I
oeste de Minas

Cnífcs deouíras
procedências

g I Commtiui I Côr ICimaiuni] Côr

ii$i.ii a
io$8-'5 a
10Í519 a ,

9$9-6 a

n$i.1i i
!ii$ií.'5 ;
Jo$.íJ9 i
I0$2I2 ;
<jí906 .

de J.

Coelho & Ci,

Terei ra

dia

dc

Pallencla
r.ior, dia,

Fallcncia- d. J.
dia 10, :i 1 hora.

.•'nllcneia dc A.
20, í\ x l'ora.

I'alichcia de liinygdlo
l.caios, dia 2.1, á 1 hora

CAMBIO
Ifonlcin, este mercado conscrvoü-sç

durante todo o dia em completa calma,
lendo vÍRorado pura os saques a. ta-
xas dc iírí.u c u-i|4 il. e paia a
compra das letras <Ic cobertura a de
I2.3|lli d.

O llnnco do Hir.isil conservou para
os vales ouro a taxa de 12 i|i(j d.

'Foram affi.sada; nas tabcllas dos
bancos:

, A 90 dias:
Jiòndrc:
illamburgo, , ,
tParisl . . ,

A' vista:'Londres, . * ,
iVaris, . . ,
ilaiiibiuiio. .
Itália. ...
r.irttiKal. . ,
INova York. •'-Monte ví dio, *
ff-lcsnaiihtt. . ,
Jtueuos Aires,
'Stiissói . . ;
IVollès do café.
\alcs ouro

i-'.l|io :
$,-.|u a
$,"'- a

11 t;|i<J a
$;-'2 a
*'4j a
Stisa a

2$Sjo a
45190 a
4$a«o a1 SS4o a
i$,Sio a

S70» 11
?720 a

1 12 i|4
$75')
$710

12 11.12
S/28
S755
?0.S2

3$oo.|
4Í230
4 54'5
$S«7

i$840
S3oo

.— 2%23i

1.U1UAS *
Os sobercwoa foram cotados

20?, ficando com vendedores a •
tf compradores a loÇy?0-

Caixa de Conversão
„-. c.

Observações
Merendo: estável.
Pauta: S(í6o.
Às qualidade;» acima de ; não nconi-

pánliaram rcíaiivamciile íius pregos;

finge Irwiòa cí
filia»» cotações

tíuintes :

iui)iinícatH;nos
ic café são a

nue

Typos
I

I Por 15 kilos

3.
•I.
S.
6,

9.

mSooo
iu$6úO
10$300
10$000
9Í700
í)$400
9J100

Mtmicíp. dc 190(1
Ditas, nom. . . .
Dita3 de 1914. port
Ditas nom. . . •
Dito de 1904 . .
Ditas de 1914, port

fíancosx
Commcrcial. . . <
Brasil ..••'•
Lavoura. . . . .
Commcrcio ....
Nac;onal
Mercantil. ... a

C. de Seguros:
União dos Proprie-
tarios

Brasil.
Minerva
Argos
Garantia, .....
Confiança ... *

Estradas de Perro:
M. S. .'cronynio .
Noroeste
Goyaz
Rede M.ncira, .. .
Norte do Ürasíl. *

C. de Tecido3:
Brasil Industrial ,-
S. Fclix. ....
Alliauça. . • a a
Corcovado . • . .
Pctropolitaha . . .
S. P. de Alaucata
Esperança', . . .
Carioca. . •. . •
America Fabril. •
Tijtica. ...»
Macéeiisc. .....
llonf. Industrial; .
Mnaf. Fluminense

C. Diversas:
Docas da Baliia. .
D. de Santos, uom.
Ditas ao port, . .
-loterias
T. c Carruagens
Centros Pastoris; .
Mcllti dp Maranhão
Ilánseatica. . . *
Caxaiiibu! ....
C. Bralntia, . . ."A Noite"._ . . .
1*. e Colonização *

Delittii/mrj:
Docas dc Santos *
America Fabril . •
T. e Carruagens, ,
Brasil Industrial ,
Tecidos Carioca. ,
Tec. de IloJafnRO.
Mere. Jllinicipal ,'fijuca
S. Aloixo. . . .
S. Helena. . . .
1'rog. Industrial. .
S. Rosalia'. . . .
Manuf. Flutnihchse
Tecidos lísperanca
Antarctica Paulista
Tecidos Allianca .
g. B. Fabril. . .
S., P. de Alcântara
Centros Pastoris. .
C. Industrial . . .
Ind. Cai)i|iista. .
K. U. S. Paulo. ,
Tecidos Mnüécnsc';
Industrial Mineira •
Calcado Clcveland

ig8$ooo
igt>$ooo
i8()$ooo
I(J_$0Ofl

3i8$ooo

r6o$ooo
301ÍO0O

iSoSooo

S1J?000

i4o$ooo

2u;iíou
30S000
,1O$0OO
3<1$ooo
i4?300

50$000
lúoSooo
1.10$000
l/0$000
jooSooo

15; $000
8j$.joo

=.i$;oo
4CU&UOO

12S230
<i_$0OO
iuÇt.oO

I.OÇOOO —

Comp.
80^0000
r)26Sood
772Ç00Ò
;72|ooo
7_.í?ooo
770J000
765S000
Ssjooo

430S000
780?0O0

JQ.|$000
lo.1$ono
1S8S500
IQO$000
.IIOSOOO
;i t _$000

I57$ooo
200$000
M5$ooo
1743000
I7ÍÍ0OO
20j$000

i_o$noo
S2$000
2.SÜO00

000$000
3'oo|õoq

26S000
aSçooo
^4$ooo
32$300

j8o$í>oo
3Q$00O

I52$000
i-'ijSooo

I()ii$OO0
roo$ono
I43$000
,ino$ooo
l7fi$ooo

¦ 30SÒ00
1roíqpo

5o$ooo

2_$noo
4'S$OfiO
4^fí$ooo

12J000
SS$ooò
I1J$1)00
40S000

LINDAS COMBINAÇÕES:
Saia com corpinho âe fluo nanzouck

de 21$000 e 1S$G00 vendem-se a
II

Combinações muito finas de 24^500
vendem-se a |4$SOO

-NO-

áO 1° BAKATEIRO

tf """"" . -' - 9mm*mmmm?&mWmmmm7mm\

J mTS^y ..•••'"7_TT_H__I

'.¦; ~^7•r-i>---i

Em definitiva liquidação

AVENIDA RIO BR AN CIÜ8-100
Pelo lugar porlugucz -Atlântico",

do Porto — Carga recebida: 202 cai-
xas dc vinho, a Teixeira Borges S;
C; 100 dtas, a Alves Irmão; 200 <li-
tas, a •Gonçalves Campos;. 150 ditas,
a L/itiz Camuyraíio: 100 ditas, a Ma*
rínho Pinto; 100 ditas, a Pereira Sil*
va; 100 ditas, a Aniandio Pinto; 100
ditas, a Azevedo Andrade; 100 ditas,
a Torres & Pinto; 100 ditas, a João

SANTOS
liin ti:
'KiUradas: .to.n.m saccas,
'Desde li rs.l.SiQ saccas.
•Mediai ,12.303 saccas.
Saldas: t,20o saccas.
iCxiãteticla: 2.197.2IÍI saccas„
Preço por 10 kilos: 5$Sou,
Posição do incrcadÕ! calniò;

ASSUCAR
ÍCntradás cm 6: ^.8,tt» saccos.
Desde 1: 3,1.006 ditos.
Saidas em à: ,i..|,t3 f-accos,

•Desde i: 13.749 ditos.
Ilíxistciioia cai 7, de tarde: i.|r*54^

saccos.
'Posição do mercado: csldveL

COTACOliS
Rrnnco cryslal . .
Cryslal nniarcllo .
Mascavo

sorte ,

I70S0OO
_(!5$t)0Ü

?$.ioo

200$000

]Q5$bòo
iq'o$poq
I20$Òoq
207$-op

sõÒSíioo
io;Sot)o
;*m)$otm
iãOSQOO
soq^õóo

li)8$ooo
iy.|$nno

ií.;tooo

7$ooo

2fi(í$000
ig_$(ioü
IOpípOO
iQÓçbbo
18õ$üou*o;,$ouo
Í0I$(I0()
í9o?aoo
i;q$o6ü

!305000
17ü$ooo
2on$ti00
IQjSÓOO
1 fJO?000

1_0$000
aobÇooò i9»J$'lí)(1

jg2$óoo
— . iSjfooo
If)Ò$ÓOO —¦

fi.Souo G;|ono
i5o$ooò 110$000

l'J5$ooo
20_$0ÒO '—

TIJOIíO DE ARfiAR
Rivalizando com o dc procedeu

cia estrangeira... Preço,
nacs.
Pedro

excepeto-
,1. A. Gonçalves & C. São
40, sub".

RENDAS P.UBTÍI0A8
1ÍUCEDED0RIA DE .MINAS

Arrecadação do dia. 7 .
\)u I a • •
Um usualI neriodo do

anno passado ....

I7:202$IÍ4,l
i58:97'??6-'

llranco. ,V
Mascavo t

f.Xtn a $Í4Q
$4So a S300
5.160 a $.100
Sfiso a S640
?4|u a $480

—Ifotivc a sciniiiite alteração na
tianlii da semana dc 8 a 14 do cor-
rente: ,..,

Kilog.
Aniíãrdcntê, ..,...• *-l||U
Álcool. '« SáJP
Assucar mascavo |4«u
líito branro »S40
Dito refinado SOóo
Mantciita 3§oo°
Toucinlio. ......... W

Crani.
Diamante bruto. . . . ¦ 150S000
Ouro -í'l8u
Amtliyslas (iicdra) .... M<">

JLVNIFESTO 1)13 IMPOR-

V OKIO
São qtinni melhor

?_ AVENIDA KIO
nulo |iai;ani.

BHiVNÇO, 49,

I.HTRAS DO THESOURO
As letras papel foram cotadas no

relute de 8 por cento, ficando com
compradores, conforme a data de emis-
sjid, aos extremos de 8 a o i|i por
cento c vendedores du 7 *i O por cento.

Õs tictiõeios divttl.udo- careceram dc
íiuportattclá.

AI.OODAO
iTi-utradas em 0: mo fardos,
•riesde i: (>.f)6S dilos. .
Saidas cm 6: r.r-j.í fardo..
Desde i: _.oro. ditos.

•Kxiâtencía cm r. de tarde:
fardos.

Posição do mercado: firme,
COTAÇÕES

Pernambuco: . . ,
lt. d. do Norte, . .
Parahyliii

3.923

.Xotas
Iras do
detn-sc;

<l:i Caica, iirata. mel.'iMiesotiro; coinuraiiifse
Casa Reis, Candúlari

Kóihinal
Nominal
Nominal

IliclKl; le-
vcil-

1MXT0, LOPES & C.
Rita Iíloriano Peixoto, 174

1'icsiam as mclliores contas
ca fc.

dc

CA1T,'
M0V1.MENTO DO Ml'ItCADO

Kilos Saccas*•
343--TO

emilvíusicncía
dc tarde. . .
Ktitradag cm 6

n-:. !•'. Central. .
iK. K. Licopoldliia
Cabíitascm , . ,
lltarra a dentro.

Total
llimliarqué;

ilí. Unidos . .
Co-bo'. , . . ,
Ri.i da Prata
Cabotagem, .

o 1203)

1 tons a
Hontem; a líolsa funeciottou t des-

animada, ficando «s apólices Cíaraes,
as \Tunici'|»acs, „s íicçGcs do 'Uarico do
Iírasit; as do Commcrcial, as das Mj-
nas dc S. Jeroiiyinn, a^ da líúde Mi;
ucira c as" das Terras, n.aivUdás; ás
das .1).k-:is da llaliia, fracas; as ap.i-

n.dSo
312.

2.1.

cai 6:

o. 1C1

licés de ('. de ilí. de Ferro
C. do Tliesouro, sifstcntadas:
O. do I'orto e as Poptilarcs

VENDAS
Apólices:

Gèraes; dc :oo$, 2. a. . , ,
lutas de 500$, r, 
Ditas" de coou?, i, 3, 4, O,

27. 30. 
O. do 1'orio, 2. 
(\ de K. de Forro, 10, a. .
S. Judiciarias, r.' a, . . .
i\ do 'Vliesouro, d_ ;oo$, _, a
lUitas (le i!ooo$, 1, 5, a. • •
Muntcipaes dc 1906. nom.,

S.15+
3-37S

500
soo

°),

cmUí.tiatcncia
¦dc tarde .
lintrarnm de

«té Itontcni 81
ram em cjítial

llonttm, estí
coni procura

3.|1..'n3
dio 1 de jnllio

saccas c cmlrarca-
período 658.8,(6 ditas,
mercado abriu citavel,

cdnzkta e regular <iu*

de
-IÜ2

1 ^
E. 

*do 
Itio (4¦Ditas- idem. 5, 10,

20t 50, (1, . . .
Ditas liem, _, 3, 4, 1

• Ihvtcos:
Commcrcial, 1, a. *
Ijtrasil, t, 5, 15, a,

CouipanhUtxt
ííocas da Habia, 100,
Seguros Brasil, 100, a.
Minas dc S. Jeronymoj

a.

a,
Tecidos Cor, ido

d,
as das
firmes.

j*(iò$ooa
70o?oou

80j$000
o.\;Sooo
7/l'$;ioo
/6'5$doo
760^000
77ò$ooo

m.(Ãooo
_4?5C>0

8s$òoò
S.5?5"o

i55$oõo
aooÇòòo

s3 Sobo
25$000

2C1SÒ60
rab.Çoab

TAOÃO
Pelo vapor nacional "líaqnera", dos

portos do sul — Carga recebida: ..loo
cai.tas de banha, a Siqueira Veiga;
500 ditas, á ordem; 44 ditas, á or-
dein; 250 saccos de arroz, á ordem;
;o ditas, a Guimarães Irmão; 12
caixas de presuntos, a II. Uarcellos;
3 ditas de conservas, ao mesmo; 50
saccos de arroz, a íiitiinarãca irmão;
to burricas de carne, a 1'erras Irmão;
200 saccos de batatas, a Almeida Sic-
mann: 2110 ditos, a Soares Hastas',
100 ditos, n .Manoel Jos6 Gonçalves;
100 ditos, a Macedo ilbelro: a eai-
xas de sueco de uvas, a C. Silveira',
ÍI ditas dc queijos, a Anselmo Si-
mões; 2;ls de vinho, a C. Uuqiie;
25I5 ditos, a .1. A. Sotizaj 114I5 < 1-
tos, a C. iMoreira; 75(10, sl-t, 251.5
c ,17 caixas idem, a preste Franzoni;
j sacco3 de c;:ra, a S. "Paranhbs; 2-.\2
clixas dc cebolas, á ordem; 7- íar-
dos de fumo, ú ordem; 556 ditos, a
ordem: 131 ditos á ordem; 20 ditos,
á ordem: ,i;i) ditos, á nrdeni; 10 vo-
lumes de couros, a C. I'i,'ito jiiiuor;
1 fardo idein, n Pinto Anseio; 2 di-
tos. a laii.it Ilody; 2 caixas idem,
a !!. I.ima; 1 dita, a O. l\ (crquei-
ra; 1 fardo de sola, a .1. Silva;, lt
diíoi df' xarnue, á ordem; .vi «jitos
dc pcí:.cí, a Soares Bastos; 20 ditos,
a Soares Glinlio; 20 ditos, a Macedo
Silva: ,10 c.i.'xas dc linginis, a te-
nlia liamos; -1 fardos (le cavacos, a
lf. lt. VV.ilter; 25.1 saccos de bata-
Ias, 11 Cc-iito & C: 50 ditos de t.rc.-
iiioCiis, 3 A. iP. Coutinho; 1 caixa
de couro; a Pinto Ângelo; t dita,
a M. Andrade: 1 dita, 11 V. M. Mo-
reira: 1 rolo de sola. a A. K. Viannaf

dilo, a I,. Monteiro; *i «lilo, 11
CV. í*. Cerqucira; i dito, a Vascòh*
ccllos & C; 3 ditos. Si(|'.ici.-a „ C.:

ditos, a lUrcissau & C: 1 caixa de
charutos, .1 .1. Wahle; jj fardos de
bojrrcs, a Casaniiro 1'inlo; 10 caixas
de toucinho, a O. Moreira: 17 saccos
de tri-jo, o Guimarães Irmão; 6|.| bar-
ricas dc inattc, a A, Kisf, 20 ditas
dc carne, a Coelho Duarte-, ., volumes
idein, o .DamcU: o amarra los dc ta-
boVihas, a S. Itibiiro; 7 dilos, a A.
Cardoso: 41 ditos, a Ruiiieau „ C;
20 barrieas dc cerveja, _á C. A. Pau-
lista; 459 saccas dc cate, a_ í*ãge Ir*
mãos; 109 rolos de solo, a Carlos J,ei-
le; 6li de óleo, a Leitão Sobrinho;

i::<: O ílHÀIilCJO 1)10 .JAN-JOT — JCMÍS M.AlíV

sem qtie
Ií toilus o

lhe nctidiam aoò lábio.

a visse.
dias as

c (|ttc durante esses vinte annos não se passou um <lia
Sci-o eu. porque todos os dias ella faltava no senhor,
mesmas palavras de ternura e de desespero

Uiniiin, vou saber tudo então?
—• Tudo.

Se cila me amava, .porque me deixou?
¦— Começam agora as difíieuldaile da minha missão senhor. Começa

Agora a minha dolorosa narrativa...
Palie, minha senhora, fali-, repito, Infelizmente estou prometo para

ouvir tudo. Nunca
por mais pungente
gredó que nte vae
iilio imaginado, ha
foninia e nos meus

Vou a-ipellai' para as suas ròconlaçües, scnlt-or.
Fódc íazi'1-o sem receio de que falhe a minha imemorial

•— Quando o senhor encontrou Mareellina na Suissa não ícz
pua-nto dependia de si para o evitar

1',' verdade. Era um tanto s

.soííreret mais. do que tenho sofffidò e a sua narração,
que seja, por mais terrível e inesperado que seja o se-

Domingos IrniSoj 100 ditas, á 1'crrei-
ra Cabral; 50 d-tas, a Figueiredo" Ca-
minha; 300 ditas, a «Ferraz Irmão;
200 ditos, a TcixciiM dlorges; iou di-
Ias, a iMoiirio & C; 150 ditas, a l'e-
reira Sival; 125 ditas, a ' TaiÍü ta*
umyraiio; 250 ditas, a A, Galeão SeU
xas; 150 ditas, a Azevedo -Vorrcs;
_oo ditas, a Nolirega Santos; 300 di-
tas, a Coelho Martin.; .00 ditas, a
Azevedo Andrade; 50 ditas, a Del-
pliim Coelho; 250 ditas, o Vieira Mon-
teiro: ido ditas, a J. Ferreira & C;
50 ditas, a I'\ Alvarez; 700 ditas, «
Coelho Martins; 250 ditas, a ti. Af-
fonso; 123 ditas, ao niesmõ; ^oc di-
tas, a Vieira -Monteiro; 350 diias, ao
mesmo; 100 ditas, no mesmo; .J50 d-
tas, a Coelho Martins; 150 ditas, a
l.uiz Còmuyrano; 700 ditas, a Cailos
Ta veira; O20 ditas, a Vieira Moíitei-
ro; 2.200 ditas, a Ma::-.lo Júnior;
60 ditas de clianipagne, a Marinhe
Pinto; 200 ditas de azefòimsi a Soa-
res Ilastos; K.2 ditas d'.' azeite, a
Henrique dos Santos; 7 ditas, a Oli-
veira 1,0pes Silva; 5 ditas, a Alves
Irmão; 10 ditas, a Sarãmago Fonseca;
mo ditas, a r*uiz Camuyrano;; 300
dita?, íi Carlos Ta veira; 100 ditas; a
Caldas Bnsío.s; 30 ditas, « Teixeira
Ilòrgcs; 35 ditas dc sardinhas, ao
mesmo; 65 d-tas de legumes, ao mes-
mo; 100 ditas de azeitonas, ao mes*
mo; 5 ditas de peixes, no mesmo;
iot ditas dc molhos, ao mesmo; 85
ôilitas de sardinhas, a Coelho 'Mar-
tins; õo ditas dc legumes, ao mesmo;
80 ditas de ¦'¦azeitonas, ao mesmo; 10
ditas de peixes, an mestuo; 50 ditas
de sardinhas, a Fcniandes Moreira
& C.j ;o ditas de a/citouas, aos mes-
mos; 100 d-las, a (juiz Camuyrivni;
(Í50 ditas de conservas, a Carlos Tá-
veira & C.; 30 ditas de sardinhas, «
Caldas Bastos; «jo ditas dc legumes,
ao mesmo; i_p ditas de_ azeitonas, au
mesmo; 15 ditas de peixes, ao mes-
mo; 5 ditas de molho», ao mesmo;
2.00 -ditas de azeitonas, a Oliveira í/O-
pes Silva; ion ditas, a 'Onlz Cantil»
rauo; 125 ditas, a Alves Irmão; 70
ditas, a Cunha Pinho; 100 ditas a
Suramago Fonseca; .( ditas de azeite-,
a 'Macedo Jtihiòr.

Pelo vapor nacional "Oyr.pocl<",
do3 portos do norte. Carga rccehi-
da: 600 saccos de assucar _ 300 de
farinha, á. ordem; 4 de caiigica, a
Alberto Gomes; 4 de tapioca. q de
caeáo, ;o de cocos e KjS de farinha,
a Manoel }). Souto; 130 de arroz, a
F. II. YValter; i.w. a Zenha liamos;
50 de farinha, a Teixeira Borges; i.|
amarrados du couros, a Carlos Schwà-
le, c 42 saccos do café, a II. Albu-
quernuc'1'ela K. F. T.ronoldina — Carga rc-
eehida: 23 saccos dc milho, a Mci-
erllos Zamith; 21 ditos, ao mesmo;
tio ditos, no .mesmo; 20 ditos, ao mes-
mo; 8 ditos, ao mesmo; 20 ditos, ao
mesmo; _-o ditos, ao mesmo; 50 di-
tos, ao mesmo; 75 -l.'tus, ao mesmo;
25 ditos, ao mesmo; 59 ditos, fto mes-
mo; 40 ditos, ao jnesmo; 25 ditos,
a Alvares 1'ollcry; 21 ditos, ao mes-
mo; 23 ditos, ao menino; 50 ditos; ao
mesmo; 21 ditos, no mesmo; 37 ditos,
a Mario de Souza; 26 ditos, ao mes-
mo; 25 ditos, ao mesmo; _o ditos, a
Avellar & C; 30 ditos, nost .mesmos;
25 ditos, a llíraiidab Alves; 25 ditos,
ao mesmo; 50 ditos, ao mesmo; 2u
ditos, ao mesmo; 50 dtos, a Ilastos
•Martins; 20 ditos, ao mesmo ;r4 dl-
los, ao mesmo; 34 ditos, «o mesmo;
50 ditos, ao mesmo;; 14 ditos, a K. de
Queiroz; _i ditos, ao_ mesmo;, 43 di-
tos, ao mesmo; 35 -ditos, ao mesmo;
38 ditos, aõ mésino; 27 ditos, a 'Ca-
semiroi Vinto; 51» ditos, ao mesmo;
loi ditos, ao mesmo; 25 ditos, ao
mesmo; 22 <I;tos, a díry Voule; u
ditos, no mesmo; 17 ditos, ao mes-
1110; .|u ditos, .1 Marinho .Pinto: 35
ditos, *. A. Xcves; 18 ditos, a -llciie-
vides Irmão; 20 dilos, aos anesmos;
34 ditos, a Me. Kinlay; 30 ditos, a
Costa I.ciij; .|3 <litos. a Saliin As-
saf: 43 ditos; ao mesmo; 70 dilos,
a V. St Ladeira: -38 dtos, a Contai-
ves Campos; _'5 ditos, a 'Qucífòz Mo-
reira; 21 ditos, ao mesmo; 21 ditos,
a l?eHpp'c Miguel; 31 ditos, a ^^. Si-
mão Irmão; 40 ditos, a Ilocha &;C;
20 ditos, .1 José Guarino; ^o ditos,
a .F. Alves Rihciro; 72 ditos, a Vaei-
ra iPontetro'; m ditos, a 'Dias Garcia;
47 dilos. ao mesmo; 10 ditos, ;i Tci-
xeira Borges; 72 ditos, ao mesmo;
41 ditos, a Siijueira Vtiiga; 23 ditos,
a Kduardo Araújo; 23 d.'tos, a Soa*
res I/iivrador; 35 ditos, ao mesmo;
ú$ ditos, ao mesmo; ,^,\ ditos, á or-
dem: 12 ditos, á ordem.

Pela IC. F. Central do liras!! (Ma-
ritihia) — Carga recebida: 3 -saccos
de feijão, a Mario de Souza; 15 di-
tos, a Siqueira & C: t 10 • rdtíos, a
Gúiniãrães Irmão: 10 ditos, a Case-
miro Pinto; i_ ditos, a Prista & C;
10 ditos, a (Marques & C\; 14 dito.-,

a Prisla & C; ;o ditos, a Marques;
8 ditos, a Teixeira Itorfrss; 21 dHos,
a AvcIlSr & C; 25. ditos, a S. Cunha:
3S<> ditos, a Siqueira Vetga; ioü di-
los, a Brandão Alves; ro dilos, ao
mesmo; 165 ditos, a F. A. Andrade;
28 ditos, a Carlos Taveiv.v, 15 ditos;
a A; í„ I*'crraz; 1 dito, â ordem;
15 ditos, a Vieira da Silva; 30 ditos,
á ordem; 30 ditos, a Teixeira Bor-
ges; 24 ditos, no mesmo; 2. ditos,
a Álvaro dlarroso; 143 ditos de mi*
lho. a Teixeira Borges; 106 "ditos,

á Agencia li. Cooperativa; 20 -dios,
a A. Ferreira; 30 ditos, á Agencia
O. Cooperativas 86 dilos, a .Tolin
Moore; 95 ditos, a Pinto t/ipes; ss
ditos, a Cruz Vieira: 10 ditos, á
ordem; í! ditos, a P. Olival; 19 ditos
de arroz, a Joaquim Teixeira; 23 di*
tos, a João liosa; 50 ditos, 'a 'Coelha
Duarte; 60 ditos, no mesmo; 150 di-
tos, a lí. Albuquerque; ?o ditos de
amendoim, á ordem; 62 dilos tio írrãp
dc bico, á ordem; 70 ditos de fãri-
uha, a dl, Albuquerque; 242 fardos
de xarque, a Coeiho Duarte; 15 di-
los de carne, a 1!. Albuquerque; 25
engradados de alhos, a I,uiz Camuy-
rano; 13 fardos de carne, a Monar-
clia Si Pina; i.| ditos, a Alves Irmão;
ií5 ditos, a Teixeira -iorges; 20 dtos.

a .1. C. Lopes; 41 duos. a Coelho
Duarte; 24 ditos, a •Daniasio ít C;
¦i\\ ditos, nos mesmos; 23 ditos, a
Zenha liamos; 50 latas de doecí, á
Casa Fracalanza; 3 caixas, a V. F.
Coelho; 2 ditas, a M. Torres; 10'
volumes, n A, Pestana; 5 dito?, a
V. A. Coelho; r» caixas de biseoulOF,
a I,. Fernandes; 128 latas, á C. T,
Mercantil; .1 caixas, a 1. 11. S. Il'as-
sos: 4 dilas, a M. Carvalho: 3 eu-
era.lados de doces, a F„ .1. Silvai t>
jacas de carne, a Na/ar Irmão: t
caixa dc lamparinas, a Antônio Ura

Tornar 6" pericranéõ" macíoT fortei branco." com
pspecto de perfeita saude.e a missão de.

Tricófero de Barryi
devidoão*qttèrse obtém uma formosa e abundante
cabelleira que é admirada por todos.

J

ordem; 27 latas dc uhosplioros, á lei-
.xeira llnges ;a caixas dc lamparinas,
a Alhcrto Comes; 1, a M. R. Mar-
tins; 10 saccas de ícijio. a Uias lia-
malho; 42 de talco, a Queiroz Mo-
reira; 40. á ordem; 20 latas de plios-
phoros, .1 Zenha líamosj 4 caixas de
óleo. a ). Uaiiflio & C; 61 saccos de

! resíduos, á Cqnipanhia I. Tcxtis;
28u tainhocrs de carbureto, a Carlos
Pàrcto; 25 quartolns de sebo, a- Jj.KalkuM; ú tardos de íunjo, a C.
I.cal; 33 encapados, a Kii|tteira « Ci
26. a Azevedo Silva; 40 volumes, a
Siqueira „ C.i_25 pacotes, aos ir.es-
mos; 37 encapados., a Nuues Santos;
7 fardos de papel,"', a A. Piüheirò.i 4
da papelão, a fc limão; i encapado
de couru, a Tinto Ângelo; 122 cou-
ros.a W. Jlar.x; 2S7. á ordem; 1 en-
capado, a J. Üody; 21 caixas de col-
Ia, a l'\ Lobo; 1 encapado di' carona,
a Janot Iiody; _o rolos de sola, a 1?.
II. Waltcr; 38 rolos, ao mesmo; 1
encapado de pelle.; a Uoeha J.ima; ti,
a J\oiz Ferreira; i encapado, a A,
Costa.

Ií. 1\ ThcrczopoÜs: 7saccas dc
farinha, a I.cbrati & C; ib jacas de
batatas, - Tliomaz Pereira; 12, a II.
IJma; 16, a Asce-ncão Santos; iti, a
Corrêa Kibciro; 12, a U. J.ima,
7H7. saccos dc milho, á ordem; 20 de
feijão, á ordem; 35. a lf. D, Chás-
nor; 20, a Uonçàlvea Campos; 37, a
Teixeira Boijjes; 50, a 11. A. IJuar-
te; 17, a J. Carrázedo; 15 a Mari-
nho Pinto; 5, a Almeida Chaves; o,
a( B. Albuquerque; .10, a Rocha i^
^.; 3. a Eduardo OVijú; 48 ri Mc.
Kinlay; 3. a Ucnevides Irmão; 100
de arro_, a Alyaro llrasil; 10, a A.
Ü. Dutra; a*; a .1, J Cortes; /,o,
a .Marinho Pinto; 21. a .1. Alvos Ri-
beíro; 25 de farinha, Carrapatoso
Costa; 20. a Ilraiidão Alves; 14, a
11. I,. Prito; 8, a Souza Valle; 27,
a Salitn Assafj oO. a João Marmo;
50. â ordem; 230 dc assucar, á or-
dcm;_ 200, á, urdem; 400, ú ordem;
18, á ordem;' 52". ;'» ordem: 250, a
ordem; .150, a Meirclky Zaniilh; 333.
ao mesmo; 4 'de sementes, a ltrandão
Alves; 28 pacotes de fumo. a Aze-
vitela Silva; 26, a Avellar _ C; 4
jucás do carne, a J. Ferreira Irmão;
17 amarrados de so!a, a Siqueira Vci-
Ka; 1 de couros, a Angellno Simões;
3 de esteiras, a Teixeira Mello; 2
caixas diKqoiabada, a Cunha Pinto;

de tintas^ a Freitas Dantas; 1 de
alhos, ã 1'. Irmão; 10 pipas dc
awiardcitc, a l'\ 11. YValter; 10, ao
mesmo; 3I5, a .1. Soares: 10 toneis
dc álcool, a Thomaz da Silva.

Pela K. F. Central do Brasil (São
Dioiro), Carga recebida: 30 latas de
manteiga, a Guimarães Irmão; 4 en-
eradados. a T..I,. ordciu; 3.1 latas, a
Brandão Alves; ío, ao mesmo; io; a
Caldas Bastos; 17. a Asccnção San-
tos; 4, a Andrade Monteiro; 4, a
Cascniiro l'into; 2;t a Carrapatoso
Costa; a jacas <je queijos a João da
Cunha; 2 a Pereira Almeida: 7, a
Cabral Irmão; 3, a Gaspar Ribeiro;
3, a Madeiros Rocha; (>, ri Gaspar Ki-
beiro; 2. a Damasiò lt C; 10, a C.
Vnsuucs: 2. a alartins Saraiva; 6, a
Alves Irmão; 13 cestos dc carne, a
F. Moreira & C; 4. a J. Ferreira
& C.i 2(13 fardos, a II. Kalktihl; 10,
a Coelho 'Duarte: s, a Gaspar Ilibei-
ro; 1 iàcá; a Medeiros Rocha; r, a
Ribeiro Cruz & C; 13 íarilcis. a
Gaspar llibciro; 8 iaeás dc toucinlio,
a Alves Irmão; 1 sacco de cora. a
A. A. Filho; 103 utiurtolas de sèho,
a II. F. Gonçalves; ú saccos dc ba-
latas, a João .Pontes: 8. a Antônio
Garcia; 1 jaca de mocotó, a Ribci-
ro Crtiz: 2 caixas dc mel de abelha,
a T. Costa; 3 laias de manteiga, a
Adojplio Séltinidl; ío. ao mesmo; 10,
a Tinto I.odcsí r caixa, a II. MnRcs-
tic; 1. a Ayrosa; i lata, a Artiuir; 2
encapados. 11 Aracy: ei latas, n A.
Ainarantc; 16, _á Leitcrb Boi; 4. a
Martins; 2 jacas do queijos a Mar-
tins Saraiva; 2, a João Cunha: 7, 11
C. Vasoues; m. a João da Cunha; (í,
a Torres S; Kciro; .1. n Alves lrmãei
r, a A. Vidal; i cesto de rcqiièüão,
a ].3i. Ribeiro: 1. a I,. Fernandes:
í caixas, a C. Vasttiiesj a cestos, á
ordem: 2 jacas de rentieijíin, a V,
Santos; 1 eticãpàdo. a M. C. l-aria;

j.irás, a I,;.^B.;roosai 2. a Martins
Sarr.iv;.; 2 4,.r,as|iar Kiheiro: 2, a
Teixeira Hi.rjics: 5. a Guimarães Ir-
mão; 1. a l onsiantíhn («ornes: 1 eai-
xa, a 11. Costa; 23 iaeás. a M. lio-
cha; n. a 'I eixeira Carlos: r. a Cas-
par Ribeiro; IO. a Teixeira Carlos;

-' caixas, a Lobato; 13 jacas, n A.
Irmão; r. a Teixeira Carlos; (i. a C
Vnsoucs: 7, a João da Cunha: 2. a
Coelho Duarte; a a Cabral Irmão;
K. a C. Yasqucs: t\. a João da Cunha;
s. 11 A. ],. nrdeni: 2 a João da
Cunha; 8 a Marinho Pinto; 2, a
Teixeira Carlos; i dc rnoltdos. c K.
Grijú: 11 '.ic 

frutas, a João da Cunha;
caixa dc liuiniiça. a Carlos,

C0KRI5I0 — lista repartição expe-
dirá malas pelos seguintes paiiuctcs:

Hoje: _ .. _ .
Sergipe para Batia. Recife. Para,

S. Juan e Nova York. recebendo im-
pressos até ás 8 lioras .da manhã, car-
tas para o interior até ás 8i|a, idem
cora porto dsplo e oara o exterior ato
ás 0. - n-

Itussucc, para Santos, Paraná Sao
Francisco e Jtio ürande do Sul, rc
cebendo impressos até ás 8 noras da
manhã, cartas fiara o interior ate as
8i|2, idem com porte duplo até as 9
e para o exterior até ás y.

Amanhã:
A-íiiii. para Santos c Rio da Prata,

recebendo Impressos até ás n horas
da manhã, cartas para o interior ate
ás ii ii-, ideai com norte duplo c
liara n exterior até ao mejo-dia, e
objectos para resistrar até as io da
manhã. _. .

l.eãa Xllt. para Santos e Rio da
Prata, recebendo inioressos ate as O
lioras da manhã; cartas para o inte-
linr até ás 6 i|_. idem com porte du-
pio e oara o exterior ate ;is 7 ¦ 

Ç
objectos para resistrar ate as 6 da
tarde de hoje.

Vcniaííi di Savoia para Santos ç
Rio da Prata, recebendo impressos ate
ás 9 lioras da manhã, cartas para o
interior até ás Q 11-. idem .com porto
duplo e para o exterior ate as io e
objectos para resistrar ate as o da
tarde dc hoje.

7'ocfliitiiií, para Bahia. S. .luan ç
Nova Vork, rccebo.ido impressos ate
ao meio-dia. cartas para o interior ate
ás 12 1,2 da tarde, idem com porte
duplo e para o exterior até á 1 e
obiectos para resistrar ate as H (Ia
manhã. .... ,

Pyrincus para Victoria o portos do
norte até Ceará, recebendo impressos
até ao meio-dia, cartas para o interior
até ás 121 |a da tarde, idem com por-
te duplo até á i e objectos para ru-
«istrar até ás li da manhã. 

INDICADOR
ADVOGADOS

Iltia

CLINICA MEDICA, MOLES-
XIAS DAS SENHORAS,

SVIMIILIS

DK. ANNIBAL VARGES — Mol.
das senhoras, pelle e trat. espee.
da syphilis. App. clectr. nas mol.
nervosas, do nariz, garganta e ou-
',-idos. Cons.: Av. Ciomes Freire
oo, das t ás 6 hs. Tcl. 1202 C,.

DR. JULIO XAVIER •— Clinica me-
dica e dc moléstias dc senhoras.
Kes.: R. Felix da Cunha, 43. Tcl.
Villa 9.19. Consultas: .dc 2 ás 4 e
das 7 ás g lis. da noite, na K.
liarão dc Mesquita 241.

DR. JOSÉ' CAVALCANTI — Cli-
nica medica c syphilis, Cons.Sete
de Setembro 139, das 10 i|- as 12
c das 4 ás 5 i|-'. Res. r. Seiudor
Octaviáuo 23S.

DR. RUBEM BRANCO — Cl. me-
dica cm geral, partos, mols. das
senhoras e syphilis. Cons.: Av.
Mem dc Sá 115, (das 2 ás 6 hs.)
lies.: r. Haddock Lobo ti. 0.

DOEXCAS MEXTAES E
NERVOSAS

DR. HENRIQUE ROXO — Prof.
de clinica da Fac. com freqüência
dos principaes hosp. europeus.
Cons.: r. da Assembléa, p8, das 4
ás li, 2as., 4as. c Cas, Kes. V.
da Pátria 355- Tel. Sul S24.

DR. W. SCHILER — Cons.: aas.,
4as. c Cas., r, Hospicio 8.1, (das
4 ás 5) e Casa de Saúde Dr. Ei-
a.as, 5,as c sahbados (das 2 ás ,0,
:tas. $àq: c sabbados (das 2Ús .1).
lies.: llaiubiiii 40, Tcl. u.|3 S.

1'ellü e syphilis — Curas pelo"lSadium" c 014—Estpiíuí-
go, pulmões o doenças ner-
vosns.

revelar, iiiiiicrt ultrapassara jo que eu pensei; o
vinte e cinco annos, nas minhas longas noites
dias. aind.i mais longos do que as noites.

que
de

le-
iti-

ella tudo
. para o desanimar? Tara o afastar.'
vagem, tuas por fim amansmi.
.0 o sen amor. Tinha cotnjifehi
causava-lhe horror.

MARÍTIMAS
VAPÒillSS ESPERADOS

(Portos do sul, "Satcllite", . . .
ItiRlafcrra e escs.. "Desna". , .
Vijrò e escs.. 'T/coii XI11'. . .
Gênova o es.^., "Touiaà. dt Sa-
voiii1'.

Nova Vorl: e esL-_., "Ci.i.ter
iiaii"

Rioi da Prata, ".Vollairc". . . .
Inglaterra e escs.. "Araííuaya",.'.
for tos dò iiurU-, "Ceará". . . .
Ajnsterdám c escs., "íloilandiá"..
liio da_l'rata, '.'Saatara", . . ,
Nova Vcrk e escs., "Rio do Ja*
nciro?

Portos do norlc, "Olinda". . .
¦Calláo e eácsi. "Or^-a". . . .
llbrilúqs c ases. "Garonnn**. . .
Tortos do sul, "Ruy Itarbosa". .
Portos do sul, ''.Mayiink", , , ,
Rio da Prata, "Dcsna". , , .
liio da 1'rata, "AraKiiaya", . .
Tiin da Prata, "Vauban", . . .
Rio da Prata "lloliandia". . .

VArORKS Ã SAIR
Amarração c escs.. ''Pyrineus"..,
Nova Vork e c?cs., "Sergipe'*.-.*!
Kio da Prata. "Leon XIII". . .
Nova York e e^c*., **Tocantins"-.'
kio da L'rata, '* Tom aso de Sa*
voia"

Itio da Prata, "iDcsiiá"
Cãravellãs e e-c>., "Arassuaby". .
tir.guna e c^c?., "Aur.;i". . , .
Nova York e escs,, "Tocantins"
Nova York c-escà,. ''Aracaty". .
Pará e esc?., "'Pirangy1', , , .
liio da 'Praia, "iMossorú?. . . .
Nova York e escs., "Voltaire"..

I Rio da Prata. "Arait.i.i.va". . . .
Gòlònià do Cabo. "Cdcnorchy". .
Itio da Prata, "¦lloliandia". . , .
Itapuliy e escs'., "ItaiUihi", . .
Ãfatiíío- e escs., "líaliia*', . . .
Hio da Prata. "Siri-"
Nova York e cács. . Cavour". .
ííordeatix c escs., "Saniara",' , .
Portos do Norte "IVará". . .
Aracaju' c escs., "Itapncy"'. . ,
lnglãlerro e escs., "Orisat, . .
Ili.i da Praia, "Garroniia". , . .
Inglaterra o eses.i "lio-iia". . .

DR. AMALI0 DA SILVA —
Uríguayaha 7, i° andar.

DR. ALOYSIO NEIVA — Advogado
— Kua da Quitanda S — Teleplione
Central S.

DR. ARTHUR CHERUBIM—Advo-
.(tado — Adcanta custas. Escriptorio:

{.'armo 71. Telcph. Norte 481.
DR. BERQUO' COELHO — Rua do

Rosário 81. Tel. ,10,17, Norte.
DRS. CARVALHO DE MENDONÇA

(M. 1.) e SALGADO FILHO —
Advogados, Kua do Hospício n, 27,
Tcl. 5,104, Norte.

DRS. EUGÊNIO DE BARROS BU-
LHÔES PEDREIRA e JOÃO PE-
DREIRA—Advogados— Rua Buenos
Aires n. í_f,

DR. FI.AVIO J. PARETO — Advoga-
do. Kua do Kosario 11. 70.

DR. HERBERT C. REICHARDT —
Causas còmniérciaes e inventários.
Adcanta custas, Uruguayana 77 —
Residência: P. de Botafogo 384."Pensão J.Iagestic". Tel. Sul. o.it.

DR, HEITOR LIMA — Kua do Car-
mo 68. Tel. 4254; Norte.

DR. JAIR CUNHA — Advogado _
Rua S. Pedro 8a. T. 24:.;. Norte.

DR. MILTON ARRUDA—Processos
eiveis, còmniérciaes e orplianologí-
cos; dc aposentadorias, montepios;
tem representantes nos Kstadose em
Portugal c adcanta custas — Sacltct
11, 4. Tel; C. ,146o.

DRS. OLIVEIRA SANTOS e AL.
BERTO ALVES RIBEIRO—Advo-
gados. Escriptorio: r. Kosario io,t.

DR. PADUA VASCONCELLOS-K.
llticnos Aires 35 (antiga do llospi-
cio). Tel. Norte 34jo.

DR. ED, MAGALHÃES — Mol. da
.pelle c mücosas, ttlceras cançcro*
s;is, tumores fibrosos; artliritUmo,
s-yiiliilis e morphéaj ncurnsllienia,
doenças do peito, e d>-spe|«ia: 7
Setembro, 36, ás 10 c ás 14 lis.

MOIA/STÍAS 1)0 KST0MAGÕ7
FÍGADO, 1XTESXINOS B

NERVOSAS

PARTOS. MOIíES-1A8 »A9
SENHORAS E DAS CREilJí-
ÇAS.

DR. BEKTO RIBEIRO DE CAS-
TRO — Consultório: R. Assembléa
74 (das 3 í|3 ás S lisO. Kcs-: rua
Ruy Barbosa n. 458.

MOMJSTIAS DAS SENHORAS,
OPERAÇÕES, PARTOS

DRA. ANTONIETTA MORPURGO
 Da Soe. de Med. c Cirurgia,

com pratica dos liosp. da Europa.
Ros. c" cons. R. São José 40.
Consultas, ás 2.as, 4,as e ó.as, de
1 ás .3 li»! Tcl. 318 C.

DR. CASTRO PEIXOTO — Cli.cfc
do serviço de partos da Fotycliiu-
ca de Creanças da Santa Casa.
Tel. V. 2269. Res.: Hadd". Lobo
j62. Cons.: rua Untgnayana, 25,
dos 2 ás 4 horas.

DR CAMACHO CRESPO — Par-
tos e moléstias de senhoras. Kua
Conde dc Bomíiiu 577. Tcl. ri?r,
Via. . .

DR. CORRÊA DA VEIGA — Assist.
da Maternidade dó RVj.de Janeiro
e da Ass. Aux. M. da Kst. de F.
C. do Brasil. Cons.: Hospício 83
(ás 4 lis.) Res.: R. Monte Ale-
gre 313 — Santa Thercza.

DR. DACIANO GOULART — Da
Polyclinica de Creanças. Cons.: r.
Uruguayana 25, das. 4 ás 6 hs', T.
3/Ú2, C. Res. Rua Hadd, Lobo
no. T. ruo, Villa.

DR. DANIEL DE ALMEIDA —
Cura radical das hérnias. Cônsul,
torio: rua do Hospicio 11. 68. Re-
sidoncía: rua Palmeiras 59 (Bota-
íngo).

DR. HERCULANO PINHEIHO —
Partos, íliorcstias ilacl senhoras c
creanças. Consultas das i'i á* 17
lioras. Uriiguayãna toO._ Kes.: rua
do r.ope*i i-;4. CMádnreira).

DR. HELENO BRANDÃO — Cons.
rua (ta Assembléa, 98; á« terças
quintas e sabUádps, das 15 ás 17
horas. Res.: Boulcvard 28 dç Se-
te.tnlfro. 3«B (Villa Isabel). Tel.
Villa 1.073.

DR. LINCOLN DE ARAÚJO —
Da Acad. de Med. e do Hosp,
da Misericórdia, Cons.: ruti Ciai,
Câmara tiG, (2 ás 4). Tel. N.
sdiii Res.: Haddock Lobo 416.
(Tcl. Villa 320).

DR. LUIZ DE MARCOS — Cons.:
ÜniRuayana. 105. Das 2 ás 4- Kes.
S. Francisco Xavier .112,

DR. LAFAYETTE VIEIRA — Med.
da Meitcrnid. Dípl.i Pela Mirtietr
iii(J. Tarnicr, e com longa pratica
nos Hosp. de Taris. Cons.: Hos-
(licio 83; ias., 4as. e (ias. feiras
(: ás 4). Tel. 3770, N. Rcs.i K.
Barroso 34 — Copacabana.

DR. MASSON DA FONSECA —
Docente da F-ic. de Med. e medi-
co adj. do Hosp. da Misericórdia.
Cuns. rua Uruguayana 37, das 3
ás 5; Tcl. 1013, C. Res.: Larau-
jeiràs .13.1. Tcl. 5858, G.

DR. MIGUEL FEITOSA — Do
serviço <lc gvnccologiii da S. Ca*a
dc Misericórdia. Cons.: Uruguajja-
na 33, das 3 ás 5. Kes.: Cal. Ca-
mara 328, sob. Tel. 3067, Norte.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
PARTOS o VIAS URINARIAS

DR. CUNHA CRUZ — Cura o ba-
bito da embriaguez, por supgestãÒ
c com os medicamentos "Salvinis"
c "Gottas dc Satulc". R. Carioca
31, 3 ás s. Tcl. Central 5695.

MOIíKSTiAS DO PULMÃO,
COKAOAO 13 APPARELHO
DIGESTIVO

DR. ADOLPHO DA FONSECA —
Cons.: largo de Santa Rita 11. 10,
das 2 ás 4. Res.: rua Dr. Dias da
Cruz n. 301, Meyer.

Clinicii mpdico-cirursicu dos
drs. Fclix Nogueira c Julio
Monteiro, ú rua Senador
Euzubio -28, Tel. N. 11S6.

sa; 60 saccos de
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ciihor er.t digno delia, mas cila era... indigna dt
Mareellina calou-se.
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Continue, disse elle com voz alterada.
Marccllih havia sido enganada, seduzida 'par um miserável, e

o senhor a encontrou ua tíuU.-a. cila tinha ido ali para esconder t
tlttcto do seu erro.

O seu erro?
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quan-
. pro-

etra

tmlvillio, a Guima
litos, á Companliia i

I. Kahiú: 4 dl
Souza & Ci

l llanz: 2 eai.
.... de massa de -tomate; a D. "Mello;
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?reL'i=a-5e dc Vhias fcóas sa)ás, com j
direito a liehliciro, «sndo na ivtrte
mais central da cHade; cartas a
K. & IP.', neste tscrlptorio; (J 1130)

CÃES DO PORTO

Um, grito de
loucura!

— Tinha inventado mil loucuras para explicar o abandono de Mareei:
lina; tinha pensado em, uma (leshonra inconfessável de familia, cuja revê-
lação a ameaçasse invmediatametite; tinha pensado em tudo, talvez... cx-
cepto nisso!... Casei com, uma mulher indigna, com uma mulher deshonra-
<la, manchada... com, uma mãe solteira!... lAh!_miserável! miserável! lí
cit que a amava tanto! <.'omo poderia adivinhal-o? Visto que tiriha_ tido :»
triste corakctn de me fazer acreditar no seu amor, bastante energia .par.i

ir até
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OLVSIOA MEDICA

DR. AÜENfÍR mÃPRÃ — CoiistaftO:
rio; rua Luiz dc Camões, 6, das 2
em deante. Residcneia; r. Kiaeliuc-
Io, 232: telephone 1024, Central,

DR. AGENOR PORTO — Vroí. da
faculdade. Cons. Hospicio o?, das
2 its 5. lies.: Marqucz de Abranles
\2. Tel. a88. Sul.

DR. A. MAC DOWELL. — (Doe. da
1?bc, de Medicina). Moléstias inler-
nas,—Appl. dos raios ' X, para o
diagnostico; Cons.: r. Hospicio í\l,
das 3 ás s—lies.: S. Clemente i8?.
Tel. 1710. Sul.

DR. ÁLVARO OSÓRIO DE ALM-I-
DA—1'roi. da Fac, dc Medicina.
Con?,: r. As.ctnbléa K7, da t ás 3,
3**., 5">. c sabbados, liesid. trav.
Cruz Lima ei. Tel. Sul 893.

DR. ALFREDO EGYDIO—lísu. llol.
das creanças. Vias urihífriàí, Cons.
si. ('. llomfinl 817 (l'h. Freire de
Aguiar); das S ás io e Sdor. Etizc-
liio 59, 1.: ás 2. Wcs.: r. C. líom-
fim 

';o.í 
Tel. "85, V.

DR. ARTHUR DB VASCONCEL.
LOS — Assistente de clinica me-
dica da Faculdade. Cons.: Iiusa-
rio 85 (das 3 áa s l'5'! Tcl. Nor-
tc 1114, lies.: r. Voluntários da
Pátria 286. Tel. Sul 1600.

DR. BANDEIRA RODRIGUES —
]__p. moléstias scnlioras, creanças,
syphilis c cirt'. cm geral. Cons.:
S. José 30 (piiar. ás 12 ¦]_). lies.:
rua 1). Coxias 6j (V. Isabel).

DR. C. BRAUNE — l.onsa pr.ilica
dos hdspitnes tia Kuropci, Clinica
mcdicfii. íisp, coração (C cstomajfói
Con?,: rua dc S. José, 112, da 1

DR CAETANO DA SILVA — Esp.
inoíe-siSis pulmonares. Cün_. mia
IJrttguayana 35» das 3 ás 4, ás ter*
easo f,'*wi,la^ 'c sabbados. Jiesid,
li, 24 de Maio, 154.

DR. COSTA JÚNIOR CA. F.) —
JJe volta tle sua louca estadia na
Europa. Cons.: r. Mareclial Fio*
riano, 99. Tcl, N. J0S7- Esp; em
vias urinarias, ^ypliiüg e^jllc.
Cons.: das 10 ás 12 c 3 á? 4.

DR. CIVIS GALVÃO — Clinica me-
diea, sypiiili., vias urinarias. £sa-
mes di: pus, escarros, urina, ete.
App. « OoG e yr.|, Cons. e res.:
r. Constituição 45, sóbr; Tel. 2111,
Ccnlr.

DR. EGAS DE MENDONÇA — As-
sdstcnte de clinica . na Faculdade,
Cons.: r. do Hosario 1 (o, ás zas.,
aas. p das.. d:is j ás .1 lis. (Tel.
Norte 3670);

DR. FLAVIO DE MOURA — Clh
nica medica. Esp.: mói. do esto*
mago e do fígado. Kes.: rua Uru-
Ritav. ?f).S. Tel. 1050, Viüa.

DR. GARMELD DE'ALMEIDA —
Director do Hosp; S; Sebastião.
Docente da Vae,, chefe ilo servi-
co da Liga C. a Tultcrculòsc;
Kes.: S. Salvador r_. Cons.: 7
de Setembro 176 Tcl. Go-.

DR, GUILHERME EISENLOHR,
trata da tuberculose pnr processo
especial tendo conseguido n cura
radical ein cen lonas 0'e doentes,
1'ratica o processo de "Fornalini".
Cons.: r. General Câmara 20.

DR. GAMA CERQUEIRA — Cl.
medica dc adultos e dc creanças.
Cíynccologia c vias urinarias. lies.:
K. X. S. de Copacabana O21 (Tcl.
S. 11Í84). Consultas das 12 ás 14
hs. Chamados a> fptalníier hora

DR. HENRIQUE DUQUE — Con-
suUorio: rua da Assembléa, 8,), re-
Etdencáa: li. Kiachiuclo, 332'.:

DR. HENRIQUE ROCHA -Ailjuii-
to do Hosp. da Misericórdia; As.-i«-
teme ila 1'olyclinica creanças. Dá
consultas das u ás li lioras c oe-
cçita chamados a qualqrcr liara do
dia ou da noite, na rua S, Luiz
Gonzaga ::. M'< (siliarniacia S. Luiz
— S. Christovão,

DR. HILDEGARDO DE NORO-
NHA — Clinica em geral. Trat.
especial da blenorrliagia. Cons.:
Sete de Setembro 11. 09, sob,, ás 2.S.,
.|3S. e (eis., d.;3 2 ás" 4. Res.: (iou-
c:iive* Crespo ej. Tel. 15S1, Villa.

DR. MARIO DE GOUVEA — Cli-
nica medica, partos c mol. de ;.c-
nlioras. Cons.: lt. 24 de .Maio 1J4,
sobr, (5 ás íi). ás 2as., 4ns. c
sextas-íeiras, ltcs.: r. Delia Vis-
lí! 20 CE. Novo). Tci. 161, V.

DR. PIMENTA DE MELLO —
Consultas diárias uxcepto ás 4as,
feiras). Ourives, 5; ás 3 horas,
lie-.: Atíonso Penna n. 40.

DR. PEDRO MARTINS — Espe-
cialidades: moléstias de estômago,
coração, fígado e rin*. Cons.: r.
dos Andradas 52, sob. (das 4 Ã5
5 hs.) Tel. írju' N. Res. rua N.
S, tic Copacabana oon.

DR. RAMIRO MAGALHÃES —Da
Sta, Casa de Misericórdia; Dòen<
ças do puímáo, úõ coração e dos

Cons.: rita José dos Ki'

DR. FELIX N03UEIRA — 0|).
partos e mol. dc senh., bydroccle,
estreit. da urethra, fistulas c cor-
rini. Trat. esp, da syphilis; appl.
de "606" e "914". (u ás 2) lies.
trav. de S. Salvador sir. -

DR, JULIO MONTEIRO — Med.
do Hosp. de S. Sebastião. Mol.
internas, ip;:liiifio, corarjãlp, ficado,
estômago c rins. Mol. infectuosãs
syphilis, ete.) Das a ás 4 hs. ltes.
rua do Ibittiruna 35.

TK.VTAMKXTO BA TülíEIl-
OUCOSK IMiliMO.VAH 1'EfiO
l'.\'i:iJMÜT1101{AX AKX1W-
OIAL

(1'i'occsso ile Forlauiui)
DR. EDGARD ABRANTES —Cons.

¦r, S. José n. .u6 (2 ãs 3). Tcl.
C. 5.5J7. llcsid.: r, .liarão de
Flamengo n. 1;. Tc!. Sul ofio.

MOLÉSTIAS DAS ÇKEAKOAS

DR. MONCORVO — Director funil.
do I, de A. á Tnf, do liio dc
janeiro. Oi. do Scrv,' de Creanças
da 1'ulicli. Esp. doenças das crean-
ças c pelle, Com.: r. I!. Dias 41,
ás it lis. Kes.: .Moura lirito n. 5S.

DR. PEDRO CUNHA — Da 1-ac.
dc Mcdic. e do lust. dc Assist.
â luf. Cl. medica fl das creanças,
Cons.: üoinjilves Diíis 41Í. Tel.
30(11 C, das 3 ás 5. Kes.: S. Sal-
vador 71. Cattete. T. ifi.i.í. Sul.

DR. MARIO REIS — Do hospital
de N, S. das Dorís. Consultório:
rua da Assembléa 3-, das 3 ás 4.

DR. CARLOS DE FREITAS —
Prof. da F. da Bahia: Cons.:
Uruguayana ai, ¦ ás 5. Ti 4».
C. lies.: Trav. S. Salvador Oi,
II; Lnlio. T. 10:14, Vill.i.

DR. OCTAVIO DE ANDRADE —
Cura licmorrli; titcrinns. corriincn.
tos, suspensão, etc. sem operação.'
Nos casos indiciados, evita a gra-
videz. Cons,: R. 7 de _ Setembro
.186, das o ás 11 e da l ás 4, Tcl.
I.59I.

Dr. Castello Branco -.
KVA DA ASSEMBLÉA N 31DR. FRANCISCO CASTILHO
MARCONDES _ Assist; .]' r"S
Med. H.tJssist. dó 1'rof. n-;,,,,.,
(Ilreslait) e do Prof. Kllluiii ti!-.
lim), Uruguayana cí, i á4 ,,:",'
T. »fi.;t. lies.: „u„el.,/. , r\
3750 e.)

MOLÉSTIAS DA P.OlClT'
B-SEUS -VNXKXO.s"

ciilisia —
.Vovcin-

1. Paulo

AUBERT1E — Clnrííit,.
Espccialisla — Kua 15 d¦liro 33. Tcleph. i.Jjü ._

DE. J. TELLES -'l-,„c,
moléstias da boca. <\n-
ás 19 hs. R. LucidUi i.iMeyer.

__MLYSBS CÍ.IMías k
MICKOSCOPIA

DR. ALFREDO A. DE ANDRADE
— Prof. dn cspeeialid. na ('.,. ,|,
Med, do lnst. 1'asteitr de 1'ati-i.
Trabalhos .para diagnostico mel.'.
eiKilyseS clumit-JS, cxau.es mi;; ...
copicos; etc, líruguaymiíi n. 7.

DR. HENRIQUE ARAGAO e AK
THUR MOSES — Laboratório
rtia do Rosaria; 134, próximo :
avenida Rio Branco; Tcl. 448»,
Tel. de resid. 1023, S. e S 11)6.
Ex. de urina, escarro, fezes. Keae
de Wasscnnann, ele,

DR. SILVA ARAÚJO (PAULO^ -
Syphilis: 914 —. 606, Mol. iníe
ctuosas; váce. de VVright; An. At
urinas, sansrtie (rypho, malária, <y
pliilis), escarros, etc. i"_dc Sliir.
ço 13, 9 ás 11 e de I ás 5, T.
5.103, NT.

ANALVSES DE ÜIttNAS

A. AFRANIO PEIXOTO. MARIO
BELLETE e BLAKE SANTAN-
NA — Aualyse completa e.í?. l-i-
tioratorio Clnmicò de analy|Os; rua
Sele do Setembro 11. 133. Tel.
iSod, Central.

Serviços médicos, phiiMiiaeeii*
ticos, ileiitiuios e visitas a
domicilio

CENTRO MEDICO — Dez clinicos,
allopatltas c homòepatifas de re*
spcitabilid.lile moral. Mensalidade.
3$uoo. Directores drs. Hraulc l'iu-
to e Ernesto Possas. U. Fr.ci Ca-
neca 153.

TUATAMENTO ÜA CUT1S
CRAVOS, espinhas, .pannos, saídas,

desapr.aieccnt rom o- uso do 1'lii-
loderma, de Samuel dc Macedo
Soares. Philodèrnva crentie, a$ooo,
1'liilodcrma loção, 3$oüo.

ORTHOI-EDIA

CASA ORTHOPEDICA — Av, Go-
mes Freire 17. Tcl. 1806 C. Con-
titróem-sc pernas c líiviO.os artiü*
ciaes, fundas c instrumentos dc ei-
rurgia e app, orrliopedico„ para
qualquer deformidade do corpo.

PABTOS E MOLÉSTIAS I>A
MULHER — TUMORES 1)0
VENTRE E DOS SEIOS

DR MAURITY SANTOS — L.
docente da Faculdade. Kes.: rua
Riachuelo n. 2» (tel. C. 018).
Cons.: rua Carioca n. 47 (das 4
em deanlc). Tcl. Cent. 3.217-

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS
E PARTOS

DRS. FRANCISCO DE CASTRO
ARAÚJO e CLODOMIR DUAR-
TE — Assist, da Mat. da Santa
Casa. Com pratica dos_ Hosp. da
Europa. Cons, r. Carioca 6o, 3
ás 5 hs. Tcl. 2727, C. Res.: Al-
zira Brandão n. g. Tel. 2838, V.
Tel. Maternidade 955, C.

PARTOS, MOLÉSTIAS DE
SENHORAS—TUMORES

NO VENTRE

DR. ARNALDO QUINTELLA ~-
Docente livre da l'ac, ile Med.
Cons. R. Assembléa, 28, terças,
(piintas c sabbados, ás 4 horas da
•tarde. Res, K, D. Carlota, 63,
(Botafogo):

DRA. EPHIGENIA VEIGA — Mo-
leslias dc scnlioras c partos. Cons.:
Assembléa 18, ltes. rua das La-
ranjeirafi 374'

DR. QUEIROZ BARROS — Cons.:
rua Primeiro de Marco 18, da 1
ás 3 lioras. Residência: praia de
üotafofro loa.

DR. RODRIGUES LIMA — Pro-
fessor da Faculdade dc Medicina.
Consultório: r. Assembléa 06, re-
sid.: Flamengo RS.

DR. TIGRE DE OLIVEIRA —
Cons.: Assembléaj cS, sas.. 4as, c
fias., das 3 ás 4 horas. Tel. C,
loon. Res. Traia de Bplafono 100.

MOLÉSTIAS DA PELLE
E SYPHILIS

MOLÉSTIAS DE ADULTOS,
DE OREANOAS E S1P1ULIS

A's 11 lis. ltes.
fler.trn n, 18;.

DR. TAMBORIM
Doenças internas,
cream;as-, Tel» i;
«uayajiA u. 3i

nu Engenho dê

GUIMARÃES —
e?pccialnient- das

55, Central, Ura-

DR. CARVALHO CARDOSO —Do
Hosp. de Miseriordia e do lnst.
de Assistência á Infância. Cons.:
Assembléa i)8 (4 ás ií Ins.). Res.:
iMarquez de Abran.tes1 189. (Tcl.
Sul 17O1.

CIRURGIA INFANTIL

dX~SYLVIO REGO^Ijo Inst."dõ
Assist. á Iiifançia. Cirurgia geral,
partos, cirurgia de creanças, Kes.:
V. Itauna 141, ítel, 2066, Nor-
te), Cons.: Gonçalves Dias 41 (tcl,
C, 30O1).

CLINICA CIRÚRGICA, VIAS
URINARIAS

DR. ÃT^ÕSTÃLLAT — DcT"HospT
da Misericórdia." Com pratica dos
hosp. de t Berlim e Tori?. Cons.:
r, da Carioca 30 (das 3 ás O lis.)
Üc=id.: rua das Laranjeiras; So
(tcl. 3056. C.)

DR. CARLOS WERNECK — Cirtir-
gião da Sta. Casa. Cirurgia de
oduitòs c creanças'; mol.' das vias
urinarias c das senhoras. Cons.:
r. Ourives =. das 3 ás 5 lis. Kes.
r. Senador üelaviaiio u, 52, Tel,

DR. CARLOS NOVAES — Mcmb.
da Ass, Frr.ncezr. de Urologia.
Trat. da bknorr. oguda c chroni-
ca, estreit. c prostalites chronicas
pebs correnlüs thcrmocílHeas,
Cotas: r. Carioca 5°. dos 12 ás 17.

DR. CAMILLO 13ICALH0 — Ci-
rttrgião fia Santa Casa. lies.: Con-
«le de Bomfim 150 (tcl. 1272 Vil-
Ia). Cons.: rua Ourives 2(1, 3as.,
ias. <¦ Esvbbado5t ás 4 horas.

DR. JOAQUIM MATTOS — Do'Hospital da Saúde. Moléstias de
fcnboras, vias urinarias, hérnias,
hydrócelcs, tumores dos seios c do
ventre. Rua Rodrigo Silva n. f.

DR. NELSON MARCOS CAVAL-
CANTI — Dos Hosp.: Misericor-
dia c Renef. Port. Cirurgia, mol,
itás senhoras c vias urinarias. Cons.
30, Ourives,' 3 ás 5 hs. Kes. :
Passos Manoel 34. T. .1197. C,

CIRURGIA GERAL, MOLES-
TIAS DAS SENHORAS,

VIAS URINARIAS

DR. BONIFÁCIO DA COSTA —
'Kx-interno dos Hosp. da Miseri-
cordta c S. KrancÍ.co de Paula.
Çons, a resid,: Avenida Gomes
i-rcire 127. Tcl. C. 4293. Con-
sultas das 3. ás Ci da tarde.

DR. CÂNDIDO BOTAFOGO-Com
pratica de hosp, ria Europa. Cura
rápida dos estreitamentos c metri-
tes chronicas pela clectrnlyse; li.
Buenos Aires io: (da 1 ás 4).
Tel. X. .te.it.

DR. NABUCO DE GOUVÈA —
Professor áá Vae. de Medicina.
Chefe do serviço cirtirqico do Hosp.
da Saúde, li.^ i° dc Marco, 1*0,
das 4 ús G. Tcl. 816 Central.

DR. OSÓRIO MASCARENHAS —
Formado e laureado cela Faculda-
dc de Med. de Paris, ex-interno
dos Hosp. de Paris. Cons.: Av.
Hio Branco :57, a", 3 ás 3. Tel.
040. lies. V. da Pátria n. 220,

DR, LEÃO DE AQUINO — Da
Acad. de Med. do llosp. da Gam*
boa. Ueã.: Costa ííastos 45. T,
256, C. Cons,: Gen. Câmara nfi,
de 1 ús 3 (excepto nas 4.as fet-
ras); e nos sabbados das 3 ás 5.

DR. C. DE ROSSI — Cirurgia cc-
ral. Moléstias das senhoras. Vias
urinarias. Cura radical das her-
«ias, li. Oultanda, 27, da 1 á.s 4.
Res.: R, 

' 
.Viíiiuail Silva, 38, lio-

. U!v_o_ ¦

DR. ALFREDO PORTO — Com
pratica dos Hosp. da Etir., niemb.
da A. de Med. Siihs. no scrv. dc

• tnols. da pelle, de Polyel., etc, C
.Rodrifço Silva, 5 (tcl. __7J, C R.
c\v. Atlântica. ?jí, T. S. 1.93.

DR. F. TERRA — Prof. da Facul-
dade do Medicina, director do
Ilosp. (los Lázaros, tt. Assembléa
11. 30, dás 2 ás 4 horas.

DR, SILVA ARAÚJO FILHO —
At-sistcntc da Faculdade do Medi-
cina. Kua 7 de Setembro 38, ás
3 hs. Tcl. C. 5510. Res.: Mar-
quez de Abrantcs 67.

PROF. DR. ER. RABELLO — De
volta da Europa, reabriu o cou-
sultorio. Trata pelo radium os tu-
mores c outras doenças da pcllc;
cons.: rua da Assembléa m. 85.

CIRURGIÕES DENTISTAS

EMÍLIO DÊZÕNNE — CiruniiihT
dentista. Diplomado, com long^
pratica. Preços e condições dc pa-
gameiitoi ao alcance dc todos. Cons,
clectro-dentario. Alto da Con feita*
ria Japão; lvsil do Meyer.

DR. MIRANDOLINO M. DE ML
RANDA — Especialista em extra-
cções sem dôr _e tratamento de fis-
lulas. Das 8 ás 17] horas, nos di:ij
uteis. Gonçalves Dias 23, sob., tel.
5.66o, Central.

DR. LUIZ FERREIRA DA COSTA
—¦ DipIfOmado pela 

'ICscola T.ivn:
de Odontologia do ttio _de Janei-
ro, com 10 annos <lc pratica. Cons-,
r. Uruguayana n. 31 (tcl. C.
1C79).

DR. J. TEIXEIRA DA 8ILVA ¦¦
Formado nela Faculdade de Medi-
cina do U. de Janeiro. Consulto-
rio: Tt. Uruguayana 3*. Tel. tí>;t
Central', Das 8 da manhã ás 8 ds

DENTES ABALADOS — ryórrliéi
nlvcòlar — O cirurgião dentisti
Hugo Silva, applica a vaccinn nu-
togena de Wnght. Cura radical i
perfeita consolidação dos dentes.
Quitiiiida CO, iu and.

PARTEIRAS
ANNA C. TEIXEIRA LEITE -.

Partcira da Maternidade, da l'actll<
dade, alumna do curso medico.
Rua General Delgado dc Carvalho,
Si (ant. Industrial). T. 1871 V,
Attende a chamados.

MME. HELENA DIAS PARODI _
Parteíra formada pelas Pac, d<
Medicina de Itucnos Aires e lti(
do Janeiro. Kes. e cons.: rua
Marqucz dc Qliuda 11. 33, lluta-
fogo,

PHARMACTAS c DROGARIAS

MOLÉSTIAS DE OLUOS
DRS. MOURA BRASIL c GABRIEL

DE ANDRADE — Consultório:
lariro dn Carioca, 8 (das ia ás 4).
todos 09 dias.

DR. PAULA FONSECA - Consulto-
rio, r. Sete de Setembro 141 (das 2
ás 5 hs. diariamente).

0CÜL1STAS

DR. AMELIO TAVARES - Oetdista
Livre docente c Assistente da Fa-

cílldade. Cons. rua dos Ourives 5.
DR. MARIO GÓES : Assistente da

Faculdade. Consultório: r, 7 de Se-
lembro n. 38, das 3 ás 5 hs. Tel.
C, 5510. Resid: Barão Flamengo
32, _el. S. 1440.

DOENÇAS DOS OIjIIOS, OU-
Vidos', jíariz o garganta
DiTHILÃRlãT:DEÜiOUVÈA-H-lias

Universidades de Paris o Hoidcl-
berg. l?ròf. da Fac. do Kiu dc
Janeiro. Cons. Assembléa zú (das
2 ás 4 horas), ás 2.1-5., 4as. c fia;.
feiras. Tcl. 1957. C. lies.: Praia
Flamengo t.;o. (Tcl. 321. C.)

DR. R. DAVID DE SANSON —
Consultório: 11. Assembléa au. das
2 ás 5 horas, ás terças, quintas e
Kibbados. Tcl. C. 1937. Res.: r.
Pereira da Silva 40 (Laranjeiras).
Tcl. C. 5270.

DOEXCAS DA GARGANTA,
NARIZ, OUVIDOS E ROCA

DR. EURICO DE LEMOS, profes-
sor Hv. da Faculdade dc Mediei-
na do liio, com 20 annos de pralí-
ca. Cura garantiria, c rápida do
Ozena (fetldez nasal), r>or proces-
eo novo. Cons.^ rua da Carioca,
13, so., das 12 ás 5 da tarde.

PHARMACIA E DROGARIA F.
GAIA — Lalioratorio de produel.oi
chimicos c pharm. F. GAIA. Com-
pleto sortimento dc drogas. Se-
cção de homoeopatliia. Ii. Scnadoi
Eiiicblo =38. Tel, 1186 N.

PHARMACIA E DROGARIA SAN-
TOS — Conde llomfim 43O. Drs.
José Ricardo, das 9 ás 11, Ahnei*
da Pires, de 1 ás 2. Arseno qui-
nol, para os fracos. Cyano. Cionot
e líleno-thanalo, para gouovrlién.

PHARMACIA CAPELLETI _ llii.
niiiytá 1411. T. 104^, S. Compl,
sort. dc drogas e íproíluelos pharm.
Cons. Dps. : Emygdio Cabral (c
As 10) c Santos Cunha (10 ás 11).
Grátis nos pobres.

PHARMACIA CRESPO — Colidi
Hcmíiiii 250 T. 2479, V. Cons.:
dr. Camacho Crespo, 9 ás 11; dr.
P, du Souza, 8 ás 9 da m. e t
ás si dr. I.inncu Silva, das 7 ái
8 ii.; dr. S. P. Lima. 2 ás 3.

PHARMACIA ALLIANÇA — IX
Isaiais P. Alves. Laranjeiras 131.
Tel. C. 2141. Cons.: dra. Sou-
za Carvalho (9 .ás 10); C, Sain.
paio Corrêa (10 ás 11); Raul IV
checo (12 ás 13); A. da Cunha t
Mello (13 ás 14.) ücp. do NER
VILOL. Para pltosphatiua, Jieu
rasthenia.

PHARMACIA PEREIRA DE SOU
2A — Laboratório e drogaria, Con
sultas médicas diariamente. Tcl.
Villa 2030. Rua e\ dc Muio 16Í
(Kst. dc liiachvielò).

PHARMACIA LARANJEIRAS -
Tel. 5754, Laranjeira, 45S. Cons
Drs. Leopoldo do Prado (9 ;'u
10); Souza Carvalho (10 ás 11).
Fabrica c dep. do "Palitoforniio"
para tosstes, rcstSriadoa, "CoijucfU'

PHARMACIA HADDOCK LOBO -
(M. Capeleti) — R. llad. Lobo

204, T, V. 1387. Fab. do Carbo
vieirato de Dorges, do Elixir d(
Citro-vieirato c Dcpúrsaii, Cons.:
dos drs. A, Alves e M, Autraii
Othon Pímentcl e João Coimbra.

PHARMACIA FERNANDES —Es
tabelcctda cm 1K80. li. Cattete 9.
Tel. 4(166, C. Cons.: Drs. M. Na
varro (9 á_ 10); R. Freire (11 áí
12); Bemítca (1 h.); L. Moranc
(2 ás 3)« , Garantida mauipulaçãc
dò reeeiiuarío medico.

PHARMACIA POPULAR — D<
João Corria, R. Archias Cordci-
ro ei-', IMcyer), Tcl. 1403, Villa.
Consultório clinico diário: dr. Hei*
miro Valverde (8 ij_ ás 10 da ma-
tihã); dr. Gonçalves Júnior (io á»
11 da manhã); dr. Artidonio Pam*
plona (11 á 1 da tarde); dr. Os-
car Carvalho (i ás 3 da tarde),
dr. César dc Barros (3 ás 5 da
tarde); dr. _ Luiz Andrade (das 7
ás 8 da noite).

IIOJIOEOPATllIA
PHARMACIA HOMOEOPATHICA

— Dc Araújo Nolirega e C
Completo eortimeuto dc drogas ho-
mòeopaUi. recebidas dtrecl. I*'sp.
ipharin. "Ximphca Virilís", pira a
cura da impotência; V. Pátria _«.

PHARMACIA HOMOEOPATHICA.
—5. F.co dc Assis, de Alcino liar-
roso & C.a; r. S. Francisco Xa-

vier 400. Prus purs regulariza e
combate a prisão de ventre, tubo
2$ooo; dr. Américo Tavares, c ms.:
grátis, diariamente, íi ás o.

ESPECIA Li DA DES IM ÍA11-
JIACEUTICAS

MODÉSTIAS DA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS

DR. AVELINO DE OLIVEIRA,
com pratica dos Hosp. dc Ilcrlim
Vjcnna'. Cons.: r. Uruguayana 21,
das 3 ás 6. T. 40, C, ltes.: .Saiita
Sophia 77.

DR. CASTRIOTO PINHEIRO —
Ex-Assistente da clinica do Prof.
Urlrjhtschitccli, de Vieinia, Rua
Stic de Setembro, S2, das 2 ás 4
horas.

DRS. PECKOLT E PECKOLT FI-
LHO — Especialistas: ouvidos, na-
riz, garganta, vias urinarias e ope*
rações. Cons. rua Sete de Sctem-
tiro 63, í" andar, de 1 ás 3. lies.
r. Fclix da Cunha 29,

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
NARIZ V. OUVIDOS—CURA
DA GAGUEZ

DR. AUGUSTO LINHAflES —
Chefe de clinica na PoÜclinlca, Ex-
assistente dos Profs. Killian, Gutz-
mann e Brulil. Cura da Ragtiez
fliroc. GuUmann, de Tlcrlim;; rua
Uruguayana 8, ás 3 hs.

DERMOPHENOL — Uc S. dc Ma-
cedo Soares, cfücvz na tf rfcanis
cezemas. cmplngens, JUWIPERUS
PAULISTANUS — .empr. ha jsn-
nos na impotência viril. Vidro, .-,>:
1'eio Correio 6$. Pharm. Macedo
Siares, r. Senador Emehio 123.

EUPLINA — formula de Orland.i
Rangel. Na ioilette das senhora,
não tem rival, Usa-sc no, banho:
como denírificio; nas iori'| ps e
mol. da pelle; cm gargarejo c era
iuhãlaçues.

GUARAWESIA — Mols.; do jslo
mago, intestinos c coração: Una-
ranesia"; t."m cálice ao deitar, ao
levantar, ás rflfeicões, evita min-
tos soíírimentos. X.ií pta™»!?»8 '
drogarias. Dcp. Campos Heilm <

C". Úrtigeavana .-=• • •,
SYPHILIS - Cura defini.tiia, si ia,

sem Ilijecção, pelo h'-"•¦;;;¦...'„'.
linado a revoucionar «';•"¦.•;, ';

tira. Cada e.-ivi 00 compruido».
Informações: E. C. Vaulclct, .'.
i": 1» dc Marco.

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS, RROX-
co-EsoriiAGoscom

BESIFECTMTES
C 1NSECTICIDAS

MORTE ÜA-FORMIGA S.1UV;\
COM O FULMINANTE NACIO
NAL, de applieaçáo rápida c mm-
Io barata. Muitíssimos attestaUos
dc fazendeiros e (Ja Lcopoldiiri
llailway C». I.imiicd: rua U.W-1-
da úõ, 3" andar. Iti"-. hocieuaoc
Anoiiyina Fulminante Nacional.

ROBERTO ROCHFORT - I. 4313
N. Antiscpticos, dcsinfeclantcs e
insecticidas para plantas t gaiio,
em pcral. R. do Mercado 49. ÇM;

, t* I.II, Sio <le Jaut-Uf.

m
í

'&'¦(¦



pfil iWoíen'^-^menta^
§AL DE MACAU — Aos doçiltes do

estômago só 'ó' pcrniiltido usar
.' como ingrediente nos seus aliraçn;

»os, pela eiia pureza o csjpecial
Knfócçâo, o "Sal de Macau", .da

.-'Cotnp*. Commercio e iNavegaçao.

fl~~ lÃvRÃmÃa
ilVRÃRIA 

"ALVES, 
livros collcgiaes

» acadêmicos. Kua du Ouvidor ti.
\ tM, Kio de Janeiro — S, Paulo,

¦ Jl. S. licnlo, 41.

fiSOOI/AS, CWjSÕfT
I E GVMXASIOS

CORSOS PARA A ESCOLA NOR-
MAL 1- Direcçiín do In*sp. Esc.¦Prancisco Fi Mendes Viaiuia c da¦Frol. d. Raolicl de Moura. Ha-
triculas c informações fias 3 :|J
ás 6; f. Gonçalves Dias n. 30.

HSCOLA DB HUMANIDADES —
Av. Rio Branco 133, 2''. Director
Alplicu Portella V. Alves: 6ccr„
Francisco Malheiros. Corpo docen-
te de if ordem. Meus. 20$, 25$,
.10$. 35$ o 40$ooo.

JÍYMNASIO FLUMINENSE — Iii-
ternato c externato para o sexo
masculino. R. 24 do Maio 41:
Programma da Gol. redrai li.
parcdl.idos. Uir. r.ro-f, J. dc Ma-
lha.

ESCOLA SUPERIOR DE COM-
MERCIO — Órgão do ensino te-
climcQípro-.ss.otâ.l tia A*s. rtos
Kmpr. no Commercio. Kua Gon-
çalve» Mias 46. Cursos dc gi-.nr-
da-Hvros e de còntabilistas;

CURSO DE MATHEMATICA —
Dircet. capitão dr. Mario Marre
to. Preparam-se aluninos «para oi
exames das Escolas Normal, Na-
vai, Militar, Polytucliulca e C!y-
mnasio; Av- Passos iiG, i°. In-
formações dfts .8 ás 21 horas.

ÜYMNASIO TIJUCA — K. Conde
ile llomliin 6.18. Tel. Villa p,)7.
1 nicrnnlo; semi-inter nato*; externa-
lo. Curso de preparatórios; Aula^
praticas (le línguas vivas.

INSTITUTO NORMAL — R. Ha-
rão dc Ul>á, »8p. Direcção do pro-
fessor Ilcmcterio dos Santos; Kun-
ceioiíárà loda's os aulas dc 1" anno
dn Escola Normal.

GARAGE SUISSA — Avenida Sal-
vador de Sá" 6.j-ttec«Ue' automóvel
cm estadia e fui todo. e imalqucr
concerto .para o, qtte dispõe dê* mo-
delar oCIiciua mecânica.

GARAGE ÊÕYÃL~
TELEPHONES C. 320 o 1386

Senador Dantas 115

PUBLICAÇÕESA PEDIDO

XIXTUUARIAS

ANTIGAIi DO I)B. MAC HA 00
lí' o melhor remédio, por via

gástrica, para curar a syphilis.
E' de gosto agradável e não tem
díela. Vende-se em qualquerpjiar.
macia.

TINTURARliA RIO BRANCO —
Av. Mcm dc Sá 29; Allohdc ini-
mediata.meri.tc aos dminàdos pelo
lei; Central, .1931, para,buscar ròu-
jw c entrega nai residências, de-
pois de paga o trabalho.

T1NTURARIA POPULAR — R. II.
Aires s'$t (antiga do Uos-pleio).
Lava c Mitigo chimicamente cnm.
per[ci(.'ão. Secção esnccial para con-1 liraça (juinzi:
cértar roupa de homem, tornando*
;k da moda. Knlrcii.i e iccebe a
domicilio, T, 1055, N.

ÍiEIIiOEIUOS
AlBERTO* IGLES1AS -- Leiloeiro

piíbtííio — Eseriptorio: rua ljos*
iplcio ?S. Tel. Norte 1701. Resid.;
111.1 Haddocl: l.obu -69. (Tel. Vil-

.1.1 1747).
.«IGUEI. DARBOSA — Casa' fun-

dada cm 1893; rua do Rosário n.
isS (antigo 12Ú A). Tel, N. 1053.

MOOISTAS

AU;COSTUME TAÜ.LEUR ,— llüa
da Carioca í», i" andar. Tri. (}.
311/1. Esiabeleclnientd (le p.iiinlei;
ra ordem. Especialidade cm còslu-
nics de SEDA. Caetano Grõttçra..

ãÕÍÃifí EHÍiOCÍIOS o ÕlMlí"
GXOS 11H ARTE

MANOEfÃTElXÊIRA ._ 
"joallicriii

e relojòariai Compra ouro, prata;
.- pedras (inai. Otf, de ourives e
rclojoclró, Concertos garantidos de
iiiias e relógios, llòdliso Silva 40,
.pcrlo da r. 7 dc Setembro;

FORMIC1DA. MBRIJÍO
O único externiinadoi- das for-

migns, Merino & Mau'.;', ruil da
Ouvidor 11. 163...

MEIiLE. MATTOS
iMAiNIOÜRiE

Para senhoras e cavalheiros —
Quitanda, -'4.

AXTONIO QUEH0B1NO DE
SOUZA

GOA - INDÍÁ HORTUGUEZA
Precisa-se falar urgentemente

com este senhor, assiimplo de seu
interesse, á rua do Rosário. 11" G6,
,», _ Falar com Jacintho Maga-
llifles. Companhia Minerva.

(J w.67)
*il C' » « ¦*»

Para curar o escrophuloso c ex-
traórdiriarip o resultado dai verda-
deira '• límÚlaãò de ScottV. -Áttes-
to que tenho empregado com bom
resultado a "Eniulsão de Scott"
nos casos dc escrophulas e lym-
pluilismó e affirmo ser a cxpr.es-
são da verdade.

Du. /o.\o Mmíüues
iReci fe, Pernambuco;"

....-.¦¦  ¦<]-<.-o-<j^y—
COMPANHIA 1110 SAO

CHKIS'1'OVAO
AVISO AO PüBMCO

Por ordem da Prefeitura, a par-
tir de domingo; S do corrente, os
carros dn linha dc "URUGUAY"
passarão a trafegar novamente
pelo atiUgo ilitierario: ruas Míire*
chnl Flpriáno Peixoto, Visconde
de [iihauinn, Primeiro de Marco e

de Nuviiiibro.
Rin, 7 de outubro de njifi.

346-8,
34704,
.15.18-",
355-7,
35915,

Albino líiiiiiuuãe.i, represenlan-
lo cònüucrçial nesta çãpitid, dccla-
rn não .so qntcndtír comsjgò n iioti-
cia cotn ogtia! nome sobre "Autos

que desaparecem"; exarada no
Correio da Manhã de hoje, e pre-
viuc que, paia todos os effçitos,
passará a assignar-sc d'ora nyah-
te Albino dc Souza Guimarães.

Rio de lanciro, 6 de outubro de
IQlfi, (R IJifiã

(iRAXOES HOT151S

HOTEL AVENIDA — (.) niiiis im-
portante do Itrasil. Aceòiniupda-
võeii para 500 pessoas. Confortável.
Disliiicto, Central. Serviço dc ele-
vadores dia e noite, endereço lc-
lesrapliico. Avenida.

HO'DEL METRÓPOLE — Confor-
lavei c luxuoso no salulierriiiio
liairro das Laranjeiras, a 20 muni-
tos do centro da cidade; rua das
Laranjeiras ti'. 519.

iNGLISH HOTEL — R. Callete,
176. Tel. C. ;ouS. Complétanicn-
le reformado, dispõe de conforta-
veis aposento!*. Boa i-liacara. Só
<i íairiilias c clivalliei/efe. Prsços
ICíltlzill-.iS.

AS MEIiHOlSES PENSÕES

ÜEDHN-CTlUIÍ"¦M. .DH OI.A1UA
'Convldiim-sê or. roríotí rpiílts a com*

parecer á assenililín geral; que sc
effèctuará. paru tratar de interesses
soolaesi domingo, S do corrente,, ás
15 horas, fia sede do Club. — José
Attaitsto Miranda, i" secretario.

ij "2?)

CAIXA ECONÔMICA 1)0 1110
DE JAÍiEIBO

(Secção de cijipréstiinós subre
(penhores)

Prescripção dc, saldos da venda Ac
penjsores

Convida-se aos srs. mutuários
a virem receber os saldos da ven-
da de penhores 

' constantes da re-
Irção abaixo, cffectúada em lei-
lõcs de 10, n, 14 e 3u de outu-
bro de ign. . , .

LCstes saldos, rccülludos a Caixa
Econômica, estão á disposição dos
mutuários desde i«jn,e dc confor-
midade com os decretos 2.6'u, ' ue
14 de novembro dc 1S60, e 11.«so,
dc 15 de dezembro de I9'5. !"."?;
screverão em favor deste estabele-
ciuienlo no corrente mez, se nao
forem reclamados antes das se-
guinlcs datas: -

)Dia 11 de outubro de 101.O< —

bátitclas da casa Rocha & l-ar-
rulla, ns.: limo, 1S148, íoQljij
20374, ::3i9<), 21231, 23-67, -3p7Aí
21350, 2.141 ¦, -3475, -35»°. 23543.
23505, 2368,5, 23694, a4q?9i 24102,
2413S. 24210, 24417, 24475, 24738.

'Dia 10 de outubro dc ioifi —
Cautelas da casa K. Samuel llofí-
mann, ns,: 34474, 34545. 34627,

34636, 3477", 34783, 3-179°.
34800, 34967, 3;u8o, 35-'4°.
35384, 353'M, 35396, 35415.
3574-'. 3583>. 358'j6, 35920,
36018, 36034, 36047, 36067,

36184,' 36192, 36193, 36260, 3627,').
Dia 14 dc outubro dc 1916 —

Cautelas da casa Raul Cerqueira,
ns.: 11928. 12733, 12037, 1305-',
13183, '3335. 13373, I.W37, 13573,
13580, 135S9, 13516, 13615, 13634,
13672, 1.1719, 13738, 13832, 13861,
13X84. 13893, 14007, 14027.

Dia 20 de outubro de 1916 —
Cautelas da casa V. Gonfliicr, ns.:
40776, 40994, 41337. 4138", 41132,
42066, 43007, 28128.

Dia 14 de outubro de 1016 —
Cautelas dn, casa Guimarães & San-
s.everino, ns.: 33842, 34006, 34524,
34755, .11799. 34s6n.

Uio dc Janeiro. 6 dc outubro de
1916. -- O gerente, dr. lloraCio
Ribeiro da Silva.

NÃO HA DCVIOA AlilJlMA
QUE ESTA RECEITA IA/
CRKSCI3IÍ O ÒAllEJifcO
Ha tempos li cm sen jornal ;i

receita de um .preparado nn <|11;l1
se allriliuia a propriedade de d(S-
trnir a casptu e -favorecer em alto
grão o crescimento dos cibeltos.
Se bem que já houvesse oiiperi-
uiciilado muitos e muitos prepara-
dos 'ic.u proveito algum, ikanl: do
,"nado lastimável ilps meus. caoel-
los, que caiam dia, a dia cm inaior
proporção, resolvi, submctler
prova a sua receita. Por
ao meu pliariiiacculico
misturasse em um frasci
granniiiis, 50 graiiinias di
90", 7 dccigramiiias de
crysialiiadb c 45 graiiima
distillada c que me
parle 11111 frasco de
de Lavoná

CMTU 1IOS PEPINOS CAR*
NAVAIiESCOS

I<evo ao conhecimento dos asso-
ciados que, por motivos de força
maior, ficam suspensas -têmpora-
riamenle as diversões desta socie-
dade.

Outrosim, participo que, no dia
11 do corrente, terá logar o betie-
ficio em favor deste club, no Ci-
nema Central,' á rua Doutor Ma-
noel Viclorino n. 137, hhigdiho dc.
Dentro. — O presidente, Ag"'li-
nho D. N. d'Altncida. ) 1553

CNIAO BENRFICMXTH DOS
M1MTAKE8

Convida-se os associados para a
assentblca geral extraordinária a
realizar-se cm, 10 rle outubro cor-
rente, para tralar da reforma de
estatutos. —A directoria. J 1521

A' PlíAÇA
Viuva Guerreiro, eslabclccida

nesta praça, cbnvmtinica que, em
suecessão aquella firma, organizou
uma outra a contar (le 1 dc julho
do corrente anuo, soli a razão so-
ciai dc Viuva Guerreiro & C, teu-
do admittido para seu sócio soli-
dario o seu antigo gerente, sr,
José Deoclceiano Gomes Júnior.

A nova firma continuará com o
mesmo ramo de negocio — vendas
de Pianos c Musicas, no prédio
n. 169 da, rua Sete dc Setembro —
aguardando as ordens dos amigos
c freguezes.

iRlo, 7 de outubro de 1916. —
José Deocleeiano Gomes Júnior a
Viuvo Guerreiro, , j 1524

Aliatiours de porcellana. . S900
de folha. ¦ • Sjoo

Boxs curvos 1I2". .... .-'.'$700
11 remos cie 112" . . . . ?3-l0" ." de .1I.4". ,. .. '.|450

Rotõis para canipaniiihas ?3»0
CAMPAINHAS El.ECTKI- ¦' '

CTR1CAS ...... 3%i»°
CUMDUIT de ila".'; . . '. ifijo
CAIXAS dc fero c| tam-

1)3 l|". . . . . , •.. •
CAIXAS para. (K-nvaç-jts..
lio de prelo n. 10, metro

" " 14, metro" lirniico 11. IJ.'metro" prelo n. 12, nietr.

$1)00
$900
$210

-.$250
í:, ?í6o" 

3$50
frexivi'1 cstánliado 18 5260

Aranhas de inctal  $220
¦W-ivnanios as p;a-ti(.ipat;us swu a menor demora e

MENTJft
CAfSA ELÈOTHIOA

íio para canio-iinlin». nn-
cerado. k. . . . . ¦' 6$T00

Fiu auplo cm ehuniDO, 10. »
metro . . . . .". • 5?00

Eio duplo cai chumbo, 14,
metro íOS11

Fita isolante. oreta. . lio»0" de borracha; pma 3*ooo
Tubos de porc. dc 1" (ro.
Sela) „ • í?35

Tubos de P'ire. de .1 Ç"/»
Quadros peroba jo X 50. 25000
Kosclás c. fiiíivcis. . • if5»o" s| ínzivcis. . . 4?»uu

. !• " Cl. lí., 2?.v.l
Pilhas seccas Red Seal. i$ú°o
Iiaiiuiádas carbônicas. . $5"f

CKATIUTA-

QCTAVIO GOMES

80 - RUA 00 HOSPÍCIO - 80
TELEPHONE' NORTE 3709  f¦' -¦^^warviargiM

EDIÍAES
ÍNTKXDENCÍA VA GCE1U1A

,. , OOSTUiUAS
Distribuição de peçiú de farda-

meiito a iiianufaeturar às costu-
rciras matriculadas sob, ns. 1.301
a 1.600, nos dias 9, 11 c 13, até
íis 14 'Imitas.

¦Prcvine-sc ás sras. costureiras
que só serão altendidos os nume-
ros anniinciados, assim como . o
não coinparécimenló implica nn
perda da distribuição a que tem
direito.

li G.. 8 de outubro dc 1916. —
Fpaiiiiifindos Cunha, capitão.

BANCO LOTERhGO
R. Rosário 74 e R. Ouvidor 75"O PONTO"

130 -R. OUVIDOR- 130
São as casas que offerecem as

maiores vantagens e garan-
tias ao publico

AO MONOPÓLIO
DA FELICIDADE!

lllIJIETKS 1)B E0TE1UA
ltcmottoin-so blllictcs pu*

rn o interior iivuliunti; o
porto «lo Correio

FRANCISCO & C.

^14 — ishii Sachot — lí

Casa Guimarães
ai-RUA SETE SETEMI3K0-1'jV.epliouc i$$2j v
In-.porlaiite -¦--'-- 

i,a!ca'n,,>
37

rcducçfm em
Calcados

Borzezuins Cóllegiaes n. 27 a

Ultima Criação dos Sapatos
giaes Mis-.ion

Culle-

| As dentaduras feitas pelo espe-' iiciinlisla Dr. Kilvi.iKi Mattos,
¦ não "têm nenhuma (liffcrcnça das
I dos dentes naturais", A confecção
1 dc taes trabalhos obedece a mu
systeam vomplctuiiipittp novo,

1 cujo effeito é realmente agradável,
| Kcformain-se, cm 24 horas, denta-
| duras velhas, ficando perfeitas e
I novas. Gõnccrtani-sà dentaduras,
\ per iuais quebradas que estejam,
• ein horas, bem como se lhes dá
prejsão quando a não tenham. Os
seus preços são os vmai$ razoáveis
possíveis, swn competência e urj
alcance d-q tidos, c os seus traba-

í lho.í garantidos por nuiito tempo;

13-RUA DA CARIOCA-3

s LLQYO IMoliiuliill
PRAÇA DAS MARINHAS

(ENX1ÍE OLVIDOU II I10!-.V1U0)

LLVÜA DO NOliTli
O paquete

. . . 5$6.M
, . . lifuuii

. . . 7ÇÔÒ0

Depositários aos alpercatas
3L«:iC3r3sro3ísr

Canto du rua tln Ciu-iocii
O '535)

A CAFETERA FLUMINENSE
IMPOHTAÇÃO DIUIXTA

x.
N.

.13-
a ai-

*^t0t3«tt££&f3

uma
isso pedi
que nie

a dc 125
¦ álcool a

mciilliol
de agita

fornecesse á
30 graniínas

<le Gòmpqsée. Levei

Tdãr !|.il!
sta-

TENSÃO BRASILEIRA — Kua
Hiiddoclc I.obo, ua, tel. 1.716 V.
.1 -'o iniunto? da cldíide, bondei
ü toda hora, òífcreçc boas
mbdaçòcs a fnniilias
dc tratamento.

PENSÃO NOGUEIRA
Florianp 193,. T. 1!
1'cusuo continua a ihicc:. ¦- aos
ürs, viajantes e CMnas, i •. ''/
conimodos cãnitortàveis c:n e-.ci-li-
cúe-i Hygienicas.

."ENSÃO ALPHA — II. ('.mete
j3ú. Tel. Ccnt. 4585. Esplendidos
aposentos para famílias e cavallicí*
ros. Opltina cozinho fanúlinri lia-
Jijhciros» de «míjiicrsão, dliuveirto c
hguã quente. Próximo «ioí banhos
tlc mar.

níNSÃO MAGESTIC — V. Unia-
fogo 384. Tel. o.u, S. Filial—1-0-
ranjéittts .118. Tel. Ft.iG, C. Optt-
mas nccommodnçõcs para famílias c
cavalheiros dc Iralaineido.

IIOIANDADE IM3 S. MIOCEfi
E ATjMAS DA ERRGUEÜfA
1)0 SS. SACIIAJUÍXIO DA
ANTIOA SE'

KKSTA PU S. MIC.UKL
A Mesa Administrativa desla Ir-

iiiiiiidiule fará celebrar, doniingo S
do corrente, a festividade de -seu
Oragoj n Arcliaujo S. Misuçl, com
missa solenne, ás 11 horas, e ser-
mão ao Evangelho pelo insinue
orador sagrado coiiego José Auto-
nio Gonçalves de Rezende.

A parte musical eslá confiada ao
professor Miranda Machado, que
após a Ouvortiu-e VFlojla du Bre
sil do maestro Mesquita, fará exe-
cuiar a missa do Santíssimo Sacra-
incuto do maestro li. Pinzarroiie;
ao pregador será cantada a Ave
Maria do maestro líuclydes 1'ouse-
cã 1" audição Credo dè Ch. dou-
nod; Oh salutaiis do professqi

. üc.coin- j 1'edro de Assis, Sanctus Agnií)
riilliéiro/l.rjel Je Cli. Gounod.

Para assi.slir aquelle acto com!-
do aos nossos irmãos ém geral c
os fieis devotos.

I Secretario da Irinandado, em 1
de outubro de K)i6, — U Ir. se-
cretario Júlio Malheiros Fernandes1 
Silva:; (R 833

LEITÉIIIAS

MANTEIGA 
'viROEM 

-- PasieurT
zada, kilo, .1? (reclame). Na Lei-
teria Palmvra; Ouvidor1 iro.

I.EITERIA CARIOCA — Casa es-
pccinl cm leite, manteiga, creme c
coalhada, liiitregfa-^è a domicilio.
Tel. 6246, ('.; rua Carioca 39.
Gonçalves Silva & ('.

tudo 'para casa", c meia hora iuitcs
de usar a loção, addiéionei áipiel-
les ingredientes metade da Lavona
de Gòniposéo o agitei bem o iras-
co. Preparada esta loção, eu a:ppli-
i|iui-a com regularidade, dc ma-
uliá e á noite, durante dois dias,
ésfregandp-a hem 1111 cabeça coiu
a ponta dos dedos. Passados dois
dias, aecrescentei a outra metade
da Lãvona de Cp.Uip.qsuc. Com
grande alegria c nao menor súr-
presa, verifiquei que a comieíião,
que era intolerável, cessou logo á
primeira appHcação, a caspa,' des-
ainiiarece.il, não mais se manifestou
11 queda dos cabellos, e observei
que depois de usar quatro frascos
apéllas, o cnbcllo voltou a crescer
mais macio <; abundante que nunca
anles. Dalii em deante tenho re-
coninieiidado essa receita a muitos
dos meus amigos, os quaes, por sua
vez, têm colhido idênticos resul-
tados. Tenho certeza de que esla
formula pôde obter-se cm qualquer
pharmacia e. aconselho calorosa-
mente todos os seus leilores que
experimentem sem demora aquella
reccila.

ANNUNC10S
RODA DA FORTUNA

DERAM HONTEM
Antiga
Moderno ...
Rio
Salteado....
2- piomio
3'
4- .
5,

¦751

611
037

Gallo
Cavauo
Coelho
Avestruz

387
, 52ii
, 250
, Í17

The Rio de Janeiro City
liííproveiiients Co., Ltd.

OS MEDríOlílSS OAEíaS
CÀKE' GLOBO — Clioeolàle Hhc-

rhiff. Uoirbon.3 finos. 'Rwà 7 de
Setembro lo.i. Fabrica: rua i.i de
llaio. ío, Tel. Coiiüal, iiS.

CAPE' IDEAL _ Sempre puro. A'
venda nas casas de primeira or*
dem. Deposito á rua da Saúde,
i.ij « iso. Tel. Norte ?o--.

CAPE' TRIUMPHO — Praça Tira-
dentes 56. Tel. C. .1806'. Torrefa*
cçáo e inoitRCtii- Chocolate, chá,
mate, boubons, assucar, balas, etc.
Teixeira & Fonseca. *

IMPOiriAlíOlSKS

jl 'FERREIRA & C. — Praça Ti'ü-
dentes 27. Tel, C. üuti. Hlcli-.a-
dos finos e único; importadores do
ncfcdtfcndo vinho "Kio Dão".

T.OTIÍHIAS
AO TRIUMPHO BA AVENIDA —

IHlhctes de loteria, üstampilhas de
todos os valores, Cartões iiostaos.
Avenida Central pi Cportn larga).
Tel. rgni). Ari Ini r A. Mendes.

CENTRO 
'TURFISTA -- Ouvidor,

185. Apostas snhre corridas c bi-
ilictc* de loteria1-.! Vilial casa
Chautcclcr: Ouvidor ijo. Paramos
Sentiu & Comp.

O LOPES é quem dá fortuna rápida,
nas loterias e offerece maiores vau:
tajjcns ao publico; K. Ouvidor n.
iSt, U. Quitanda ;>) t* ig de Nu-
vèmbro so (S. L'aulo.)

CiRUTA BE S. JOÃO — A cisa
nue rnai.í vantagens offerece a seus
fretruezes, sita á ICstrada Jícal de
Saiita Cruz ,112o. 1'iliacs: Gruta
ilo Engenho Novo.a, e rua Manoel
VKctorino 80 CE. Dentre-.; iDc
João 1'ülm.

MOVKIS 15 TAl'i:c.\ltl.\S_
ALBERTO & TEIXEIRA cxíiitcrõ?

sodos ila CASA DOUXl Arinailo-
:c- e estoíadoros. Movei; de fan*
lasia, Tel. Ccut, 5G.J j; rua do
Cattele, 2^6.

M0VI1IS A IMOÍSXAÇÕKS""

CASA VÉlbÂ  l-ijn.i-i-o Veiga*»
('.— Cirande Kal>rit-:i de Moveis.
Conduiúeá vaulajòsiisi Preços dn
3''abrtca. Attende a chamados a
domicilio; rua Sciiador Iiuzeldo n.
222. Avenida de Maligno, Te!.—
$334 N.

1'KEÇOS DE FAÜRICA,. o o ptc;-
tàçõcsi Venham apreciar nessas
condições de vendas, sorteios se-
inanacs. Ueformam-íe eplcliòes; ú
v. K. Euüebio 3.1, V. Itauiia jS.

~ 
JlT)VKIS iTcÕljOkoATtlA 

~

COMCANHIA 1)13 SECUIIOS
'riilHKKSÜIIIIS K MAIUTI-
MOS UNIÃO COMMK.IICIAIj
DOS VAKKGISXAS

RUA PR-UtUlRO DC MARCO 37
Asscmblôa geral extraordinária

2" còiivócaçãp
Não tendo havido numero sufii-

ciente pura effcçtúar-se a assem-
•idéa geral, nmiiiiiciada pr.i"i liojc,
são convidados, lioviiniciite, 05 srs.
acçioiiistas a reunirem-se cm as-
semblua geral extraordinária, 110
dia 11 (Io corrente, ás 1,1 horas,
na. sédc da Còiiiptittllia, liara se
Iriilur (Ia reCornia dos estatutos e
intcsralizaçíio de capital.

Rio tlc .lanciro, 5 de mituhro Oe
uiiií. — Visconde de S. João da
i/,„/i,-,'». _ J. L, Comes IJ. As-
sumpção. — Agostinho T''ixeira dc
Novaes.

VÍIKVTIÍHXCIÃ
CAIXA PAULISTA Dlí

TKiCSOKS
Secção de Pecúlios

Tendo fnllccido cm Santos, Es-
lado de São Paulo, o niiitualista
Antônio Affonsò Costa, e ein^ Hío
Grande. 110 listado do Rio Grau-
de do Sul, o imiütiilislíi Antônio
Fernandes do Naseimcnlo, inseri-
pios 110 Pecúlio Popular, rogai.üps
aos sócios pertciicenles ao mesmo
peculio íealiitaiieni a entrada das
iliiotiis no valor de RS. -'oíooo.
até o dia 11 de outubro próximo
vindouro.

.Rio de Janeiro, ->o de setembro
de lyifi. —: A Directoria.

i'í:i:\ii)i;\cía
CAIXA PAULISTA de

EENSOES
Secção dc Pecúlios

Tendo (nllecido em -Rio Grau-
tlc, no Estado do Rio Grande do
Sul, 6 mnlualisla Arthur Eernan-
des do Nascimento, inscripto no
Pecúlio Tispeeial, rosamos aos so-
cios pertencentes ao mesmo pc-
cuWo realizarem a entrada da 'itio-
ta de RS. so$ooo, alé o dia 14
dc outubro vindouro.

'Rio dc Janeiro, 29 de setembro
de iniC'. — /J Directoria.

Agave
A Hora
A Real
Garantia

678
331
142
981

M 15G7

106--RUA DO OUVIDOK-106
.Filial á praja n de Junho sr-Rio

dc Janeiro
CÒMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Os prêmios Rão pagos
ro mesmo (lia d:i extracção.

FERNANDES & C.°
Tel. 2031, Noite

IIBIII!IBI!II!»!IBIIIiíNia!iílinilllHI!!l!!SE»!iIS
lA CURA DA
¦
I SYPHILIS 1

a todos um meio ""
mEnsina

HJ dc saber se tem syphilis
ja adquirida ou hereditária, in- §j
m terna ou externa e como j|

podem curai-a fai-ihneine g
B cm Iodas as : ínauiícstawes H
S e períodos. Escrever: Cal. ||

xa Correio, 16SG, enviando fe
ffl sello para resposta. H
!l!siii:ai!i«i:!iíii:i:i!ii!iiBiii»ii!iiniiiii ¦üíi:

SIM!...

O LOPES
é quem dá a fortuna mais rapj-
da nas loterias e offerece mai-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151;
Ouitanda 79. esquina da Ouvi-
dor; 1° 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.

M a s
Laban
ca & G.
são os

quo tôm pago mais prêmios
e que mais vantagens of-

íerecem a seus freguezes.
Largo de S. Francisco de

Paula, 00. A casa mais an-
liga neste gênero. R 552

C0LCHOAR1A DO POVO — Dos
.subúrbios, o maior sortimento do
inoveis novos e usados; coMiües

HiKVlMONClA
CAIXA PAULISTA D15

PENSÕES
Secção í/í* Pecúlios

Tendo fulíccidò cm V.irginba,
Estado dc Minas Geraes, a soeia
d. Maria Kalil Jàcob Becliara, c
em S. Paulo o íocío Aiitonio ,lu-
lio da Conceição Uastos, inseri-
pios no Pecúlio Geral, rogámos
aos sócios pérteucenles ao mos-
mo peculio realizarem a entrada
da quota no valor de R3. óo$ooo,
¦alé o dia i-i de outubro próximo
vindouro.

Rio de Janeiro, jo dc sclcmbro
dc iiiKi. — ,-l Direciona.

SOCIRIIAUM IX1Ã0 rcxi%
IIAKI.V 1'IÍDU.IKO DK

.111,110

ESfíÒTOS I>0 DISTRICTO
lrÉDBBATJ

ntOVIDlíXCIAS A TOMAR
A Inspectoria de Esgotos da

Capital Federal previne aos
moradores desta cidade que. de
conformidade com os contratos
da Companhia City Improve-
ments, e com os regulamentos
em vigor, ninguém, salvo a re-
ferida Companhia, poderá con-
struir quaesquer obras de esgo-
tos. mesmo as addicionaes ou
extraordinárias sobre as canali-
zações respectivas, e alterar o.u
reconstruir as já existentes, sob
pena de multa e demolição im-
inediata, a expensas do infra-
ctor, das obras clandestinas,
maiormente as que afrectarem
a hygiene da habitação.

Por meio de petições conve-
nientemente selladas; os pro-
prietarios que desejarem quaes-
quer serviços dessa natureza
deverão dirigir-se á sede da In-
spectoria, á rua D. Manoel n.
10, 011 no eseriptorio da Com-
nanhia. á rua de Santa Luzia,
6q. e casas dc machinas á Praia
da Saudade, em Botafogo; rua
Mello e iSouza ti. 57. em São
Christovão; rua Amorozo Li-
ma n. 23, Cidade Nova; rua da
Alegria 11. 2, Caju', e escripto-
rio, á rua José Bonifácio nu-
mero 128. em Todos os Santos,
e rua Barcellos, esquina da rua
Marinho, em Copacabana. " "

Quando o pedido fôr feito
para os prédios novos 011 re-
construcção de antigos, os in-
teressados deverão documentar
as suas petições com duas có-
pias da planta e da elevação do I
prédio, indicando o local para jos dispositivos sanitários, ap-!
provadas pela Prefeitura do!
Districto Federal e crecisamen- jte authenticadas pela autorida-'
do municipal competente e com
a certidão de numeração ou o
ultimo recibo do imposto pre-
dial.

Sobre desarranjos e obstru-
cções deverá também o publico I
dirigir se á mesma Inspectoria,'
nos dias úteis, das n ás 4 ho-1
ras da tarde.

^guia de Ouro'&ir.i.. 
.13

805... 2
(i

1
Rio-7-H)-'.)lG

A Cruzeiro
563

Uio, 7—30—013.

A 5S2IAL
07B

r.io—7—10—01c. M 1897

Propaganda
ois

Hio _7~10-!U0. M 1G01

i Americana
4S6

1ÍÍO-7-10-101C J 1551

GONORRHEAS
cura infallivel cm ;\ dias,
sem ardor, usando "Gonor.
rliol". Garante-se a cura
completa com um só frasco.
iViidro, 3$ooo, pelo Correio
5$Soo. Deiipsilò geral r
1'liarmacia Tavares, praça
Tiradentes, 62 — Kio de
Janeiro,

V. Ex.a precisa
collocar dentes artificiass ?

Não sc deixe illudir, pro-
ente um especialista, porque
esse gênero de trabalho exige,
na verdade, estudos cspcciacs,
tiuc falham por completo a
maioria dos dentistas, mie üi-
vldcii» a sua actividade pelos
diversos ramos da pro.issao.
Não aconselhamos v. ex. 11
abandonar o dentista de sua
confiança; mas a procurar-nos
de preferencia; exclusivimien-
to para collocação de ilontos
uriificiaesi por ser essa a

especialidade e .por cs-
convencidos de. que os
trabalhos executados

nossa
larinos
nossos
Sói processos hipdprnos sa-
tistazcin mesmo os mais cm-
Kcnlcs, sem que cobremos po.
isso preços exagerados. A pri-
iueira consulta para informa-
cões é inteiramente üratuilji;
Ür. Sá Regoj Espcclnllsttt --
Rua do Carmo, ?i, canto do
Ouvidor. (A; M

l!': tlf;
"eJiSS-i')"

. _t\ rjúni-lci feira, 11 do
correnlc, 

'ás 1.: lion.s, para
Victoria. Bahia, Maceió Kecl-
te, Cab?de!lo, Xatal, Ceará.
Miir.inliã.i 1'anY, Sanfiticiii,
Obldbs, ttícoatiiira c Mimãos.

LINHA AMURIOANA

O piuuietç

SERGIPE
Sairá iiojc, S do corrente

ás 14 hur;t5t para Nova York,
Recife,

U31IA DE LAGUNA
O paíiitcte

MAYRI^SK
í>Hí?A tcr^ijfeira, ,m do cor-

reíite; ás '-'i liiT.is. pára Oois
líios, Angra dus Keis, Raraiy,
Ulialiilia, Cáraüiuiititiiba, Villa
ltella, S. Sclr.i5VÍ.H.. Santos,
Caiiüiié.i. . Tyi:;:;i ¦. l'iiraiiágtiá,
S. Francisco, ttajalty, Floria^

escalando
Pará c S

em Hahia,
111 Jitaiii

LIMIA Dlí SteXtOIPIS

Almirante Jaceaiiay
Sairá (|U:n!a-feira, eíiilu cor-

reine, ;'ih ui honiSi para Cabo
Frio, Victoria, (.'aravellas. P;
Areia, tilitós, llaliia, Aracaju',"
l'eiic:!n, Maceió e Recife^

fVV"lfiO — As pessoas tjíic
tp"-;"-in ir a htirdrj dos p;i';ui--
1; ••* ar ou receber pássagei-
r-Ps. [Uivcrão solicitar cario,*-:
de iüsviis-o, lia Secção dò tra-

TRECICLONETE
Vende-se niuilo barato; c

para esta folha a A. B. C.
(R nofi)

Cofre Americano"Remington"
Vcride-sè tiiri bom cofre, tnbUra-

se ipor favor na rua da Constitui-
ção 11. 57- M I.35.J

Banco Sportivo
Ciiinprae liilhcli

lereis o futuro ;
certa, pagamento
da Alfândega. 42',
da Quitanda. .1.
Tclepli. 412. N.

s nesta casa, e
araiíiidò, c'ortc
iiiimcdjalo. Kua

esquina da rua
DUTRA fi- C.

GRANDE HOTEL
— I..VRGO DA LAPA —';

Casa para famílias e cavalheiros
dc tratamento. Optímós ' aposen-
los ricamente mobilados de novo.
Accessores, ventiladores e cozinha
de 1? ordem.

djnil. Telegr. "-Grantlliotel";

Vias Uriuarias
Syphilis ó moléstias ile

senhoras

DR, CAETANO JOVINE
Formado pela Faculdade de

Medicina íe Nápoles c liabi-
litado por tilulos da do Rio
de Janeiro

Cura especial e rápida de
estreitamentos urelhraes (sem
operação), gonorrhéas clironi-
cas, cystites, hydrocelcs, tu»
mores, impotência. Consultas

das o ás n e das 2 ás 5 •—
Largo da Carioca, 10, sob.

A i-aiuliii dns ínnchiiins para
cafó

Prlrilegíndas e premiada*? cm di-
| veraiájs cxpoii^ôes nhcionaçs e c*;tr.in-

íítrir.is ,A sua siiperioritlatíe foi reco-
l nliecitia -pela illusir-adu secção dc ma-
I chinas e auparelhos da Socítídade Au*

xiliadora du ' ímUtstria Nacional.
A' venda cm todas as principaes

casas de ferragens e bazares desta I
Capital e dos K-siados.

tabrica e dep; R. MARECHAL;
FLORIANO N, 157. — Tel. i5(">-', 1
Norte.

SI. A. SAM.PAU0
Grande fabrica dc artigos para il*

fúmiiwçãoi pharóes c lauicrnas"; para
estradas dc ferro, e das chaminés dc
malacaehcta, para gíü e kcruzenc.

Artigo3 para cSoctricidade; gaz, Ue
rozene e niolàcach&ta em placas.

l^í^ Aa flcUt Coaccnirodii Ct ^B^Am f$m® 1
Brap e*1oa rRacdiansUiEtjtraíra Rffl

Bffl\ PALTA <1» PtirtCA* !^E
Efflfcj . CSrcí PíiliUrà Ram
HM Todii rí)«iujr-!co e tre&-* JJSfflf
^ffitoU fH iltti iiLeikMb fim Ã*»3
Wd|^ag'Vw''y3Ct**v *J'C '¦ w***meammé£fvjjA3

Estômago
Tridigéátivo Cr.-,,:, é o iinico r

medio íjúc cura as dociltjas do c
toniagó c iniesliiios. Drogarias
pliariuacias. Vidro, 2$50Ò,

laubia uo LGUiil
FADIUCA DE T()'COS

Traspassa-s- uma e.f-tancia compietamentn
montada, eom serras emachados mechanioos,
motoros ele et ricos,
protnpta para fabricarati> 30.000 tocos pordia, e-nroças, animaes,etc, situatla no pontomais central do Kio ©servindo a todos osbairros. Tem cáes pro-prio para receber lo.nha por mar. preço ba-rato para liquidação.
Informações : Avenida
B«o Branco, 11 • 1- an-dar, das O tis 11 e das115 ás 17 horas.

CAFÉ TRIUMPHO
Puro e saboroso; á

toda parle.* Torreía^ã
r.ríiea Tiradenics 56.

venda cm
e moageni.

.1 7111

9

Tosses,. Astliina, Brõncjiile
Tiilierculõíe, Infliienzn, curam-
sc radicalmente cm pouco tem-
po com estü maravilhoso xa-
ro|ie.

Preço do frasco, jfôoo em
iodas as drogarias e pliarnia-
cias c nos depósitos: lí. Uni-
guayaiíá; oi. R. Sete dc Se-
tClilbroí 81 e 11. Andradas. .1.1
a 47. (.1 USO

í GOTTAS ESTIMULANTES i
¦C E' O ÚNICO PREPARADO ATE' HOJE RECONHECIDO
•5 COMO El'1'ICAZ NA CURA DA IMPOTÊNCIA, LM QUAL-

QUER PERÍODO.
Depositário: Drogaria Berrini
RUA DO HOSPÍCIO N. 18 (JiiS.O

Caridade
S20

Fluminense
S649

MODISTA
Kazem-se vestidos chies pelos

últimos figurinos; pregos módicos;
lambem se faz a jour dourado,
Mine. Passarelli; Telepho.ii.e, .1.5,
Central. Assembléa 117, 2" andar,
entre Avenida e largo da Carioca.

(B 157S)

ei*ai*aa
0689

Variantes
49—SO—20—Si—78

hio-7.--10-.916 U 15S9

APOSENTO
Aluga-se um bem mobilado com

pensão meia 011 inteira, a rapazes
de tratamento, em casa muito so-
¦cegada e todo conforto, á rua An-
drade Pertence 24. Cattete.

(M 157.O

Patente de official
O capitão José Tliom.iz Gomes,

pede a pessoa (ptc tiver .1 referida
patente de entregar á rua Luiz de
Camões 11. 1, barbeiro; sendo gra-
tificada na oceasião. .1 1318

Iiliíi
126

i nio -7-10-910 M 1615
irrwirrr i 5 " n inili i n 'iiin Ti'irÍMiTiBirL

andar, centro com-
mercial

2° andar ti li rua daAliiga-se o 2" andar dn
Quitanda, 123, cnlre Alfândega e
Ce11er.1l Câmara, com 2 salas, 3
quarlop, cozinha com fogão a gaz.
banheiro com at-uecedor o gaz,
próprio para familia de tratanien-
lo, aluguel, rs. i,;o$oou, próprio
lambem para grande eseriptorio.

M 1.152

MAISÜN CLÉMENTINE
Por oceasião de transferencia

de casa da rua Vise. dc Mara 11-
gur.pc 1S á av. Mcm de Sá 20 A,
vendemos cliapéos cliics |>ara se-
nlioras a 15$, 18$ c 20$, preço dc
reclame, só durante oito dias. Tc-
lepil. Ç. 5,*.'.i. s 5e7

1 PALnCE-HOTET

A CURA
lnfallivel da

Impotência viril
A perda tolal na mcstno p.ircialda

virilidade deprime o homciíi phystco,
o melhor dotado, cncamitídiandOfo pa*
ra unia velhice precoce. Não In aí-
fecção rjue Hie cause tantos soffri-
inciilos moraes, que lhe traga nnis

i discussões iiílimas, ás vezes mesmo
! sawasmos c caçoadas, .tornando assim': sombria toda a sua existência, Deixar
I este estado sem cuidados, na esiiect.v
I tiva dc uma cura próxima, e embalar-
i sc com uma esperança chimerica, riuau-
j do pedindo a 'brochura do dr. /íélíc,
1 intitulada a "Rcsl.iuração do nomeai",
I Hcómp&niiailã dc uma folha de con*
I sulta diluída franca oos mie não po-I dem ir ás consultas na
Rua Uruguayana 93, sob
das 9 ás u c das 2 ás (\ adquire*
se a certeza de rehãvcr a totalidade
d.i sua virilidade. ilSssa interessrintc
brocluira, dc_ distribuição gratuita,
contendo explicações c conselhos in-
dispensáveis aos homens, deveria ser
lida e relida e ponderada nas horas

i dt* desanimo e depressão invencível.
(II isç-.-

PROFESSORA N. MJLTINY
A mão, imagem da alma

I CÍIIUOMAXCÍA, MAfíífRTÍS-
MO li TEMüPATinA

Se os olhos são n espelho da alma,
c a mão o reflexo da nossa pt-rsonn-
licladc. ,7á a líscriptura nuzera na
boca tlc job estas nalávra3: 1'Ihscrêvcu
Deus SICXAKS na mão iíor homens,
afim de òüo Iodos com 'AXTKC1PA-
(,'AO pudessem conhecer os seus dcüti-
nos''. As linhas das mãos são como
um aipliabeto que permitle ler 110 nos-
so próprio coração e no coração dos
outros. £(io siiíiiaes moraes e signaes

1 rei ralo traça Jo pelos fios
! nervosos e extrasen-jiveis ilo ccrèbro*

Sc o cérebro c o coração pensam, c
,t mão nue executa c. aclna.

A professora SI, M. AHÍny, r.èceiv-
teiiíonte ciicRàda a esta capital, é a
única Bcienlistá da America diplomada
ua leitura pelas linhas das mãos —
assumido enj uuc r.c dedicou durante
o annos; K' lambem occullsta. Tira
qualquer malefício* Resolve alrazos de
vida. realiza casamentos e cura pelos
fluidos oceultos — a «URuetismo in-
clüsívo  e não como Rcralmcnte se
¦faz. Não .acceita paKantçnlos senão
depois de obtido n nue se deseja.
Allende a clianiadós RUA DO MAT-
TOSO 20. (M 1352)

Sua cura radical pelo llau- ¦
seiucida l.ima. — Para intòrmri fl
ções, dirii-ir.se aos srs. Araujo y]freiías ü: C. Ourives SS, ou ap I
inventor, Manoel Fernandes I

Xiima, residente ém S. João Ne- ¦
poinuecno. K. d» Minas—Bra- ¦
sil. Aiircscntii nrova sciciltifiea B,1
da virtude curativa do prepani- H
do, que extermina por complc- I,
lo o bacillo dc ítaiibcn. H

esIriptorío 
~

CASA FORTE
i ínsliilliulii no cdifiçld da As-
| sociaçtid (.'(iiiiinorciiil (upin
| luz t-lcolricn), Kiut PriiiiviiVi
, do >lui'(,-((, Indo «lo (.'(iiin-io.
] .lí' o i'cquiu(u du .sogiu-iiiiru
i paru (Iciiositiif-sc todo o qiiaí-
| quer valor, .jóias, dinlioii-n,
I (lociiiiieiiliis, etc.

Aliigani-so cofres ile 10$ a
i 100$ por li-iincslic. 'i'clc|)lio-

ne, 101, Xorle. (,I 70» 1)

Aluga-se i-.ni espaçoso por .|o$,
rua do Ouvidor 71, 1" andar.

? ???'?.?-O ?.?.?-*???•??????

MARROZ
FINÍSSIMO, ADHRRENTE
c UELICIOSAMENTE PER-

FUMADO
Catsa 3$--Pelo correio 3$soo.
V.ciidpjsc ms prtnciiiacs perfil-
marias. Pedidos por ntacadu e fe
tio interior ao íabricante F, pSanipait». Caixa postal So,-; —
Rió. CS i.jèa)

Km Caxãmbii', ainda tem
mos aposeplos disponiveis.
rias. ;$ooo e Síooo.

opti-
Dia-

Pensão Abrantes
Tem lions coirimodos desoccnpa-

dos. Kua Marqu.éz de Al)rantcs;
26., Tcleplione Sul 151. (B

AOS AMADORES
• yeiiilem-se dois lindos quadros
para ul^o; tratar á Av. Uio Uraii-
co 151, saiu u. J 1355

JOJMALLARÈ
Ourives ÍI9

—rs 10 -•

•2"T' 7 <mi '^MS&Si&h. "il

MME. VIEITAS ain-
da mora na rua Maré-
chal Floriano- Peixoto
rí. 117, sob. (l u^

t v, n n 1? x o s
Vcndein

promptos
magníficos lotes

dific.li- na 111:1 D. Jn-
lia, prolbiigaiiienío ale Krci Caiic.
cn. Hem assim na rua Senhor da
Màttosinlios, entre os prédios nu-
meros 11.1 c 145 parellclos á ave-
nida Salvdaor dc Sá; tratai- C.O111
Duarte, Av. Rio Branco, 45 (casa
Opel), das 12 ás 1,-, lioras.

K 1450

LOIBRIGâS
OURO

Prata, brilhantes, cautelas do
Monte de Soccorro, cpmpràin-se;
ua praça Tiradentes, 04. Casu
Garcia.

ÊMTERITES
.0 DOUHM CAtTRa-WTISTIHAU.

Iniirrtua verd» í<m r««n»tfl*itído«,
iBntsrlte ffluoomembntaott, toberculoia;
|Prb&o tfa vantr», Arddentei •pptaodi-
Iculatei, r«Jire ty-ptiotda, Doanças A»
IpeUOr Acdo, Kcubui Furtinoul-J*. «lí.

cura «Mura umuiqV>

PENSÃO
Vende-se uma muito lioa sita no

melhor ponto da av, Rio Branco
Kslã cheia de famílias, tendo uma

numerosa freguezia, de avulsos c
marmitas.

li' um alto negocio, o molivo
dir-sc-á ao pretendente, não sc ad-
inittem intermediários. Infornia-se
á rua 1° de Março 39, Casa dc
Cambio. (10S1 J)

CAIXA lTXIÇIt\IÍI.\ DA 1";.. ..^Ti.-nr.l>IVIS.-,0 l»A K.V|-!{A|)A OH 
|«ü QUADRO»
I UesuUailo de. hontcai;

Dc
¦ido

liiria: 'RUA
CORDIA

ordem do sr.
a todos os s

OA XIÍSBRI-
N. 4?
presidente con-¦s. sócios remi-

almòíadás. 1'iccos sem
ei(i; üiii =4 de Maio 11. "03. Jei.
IT85, V. M. Costa e Sa.

CASA MACEDO - li. S. Clinslo
vao 375. T. 1304, V. ConlpleK
sortimento de moveis, cstylo ^ ian
tasla c iiitisns <ie colclioaria. %
formoniíe colc5iõo3. 1'rcços modi
COS.

(los para, em cumprimento ao que
rc«i]vcii n apsembléa geral de

cqiujielcii- de setembro findo, virem a esta se- I
303. Tel. | cretária, munidos do:, documentos

que garantam os seus direitos so-
ciaes. afim do serem substituídos 1

Mobílias modernas
Rua Carioca

Casa Martins íl
1

AS PKIX01VA.ES GAllAOliS j
IDEAI. GARAGE -¦ lí. Silveira

ilarun-.- iio, Cattete. Tel. C, 14,
Jlcctbe rhomados( a ijúatíjuer Iiora
éo diti e \\it noite, Carros confor*
M7ti.. Ch.iuifturs dc coiitiançi,

jpor u.iu certificado fornecido .ca*;I luilamente pela secretaria, e po-
di-r-se fazer a revisão da mniri- ;
cuia social, como foi resolvido pela

: mesma assiunblé.i.
I Kio, 1 de outubro de ioiC. — ]

O 1" secretario, Cosia Fà>'lo.
K i'4?3 ;

ASSOCIAÇÃO HÍíNWKlOUXTB
DOS PltÇ'1'OS MAKITIMOS
Convida Iodos os associados

par.1 uma reunião especial, para
tratar du assumplos de alui im-
portancia, na su:. sede, no dia q, ;
ís 3 horas da manha, 1630

rniüío okxtuaí) no
BRASIL

De ordem do sr. presidente, dc-
clãiro aos srs. nssociados, que, ten-
do o capital social attingido á
quantia superior a quarenta contos
de réis (40:000^000),, ficou o fit-
heral tios sócios acerescido da im-

! portancia de ,io?ooo, assim como
I dc ij$ooo o das respectivas pes-
: soas de família, desde 1 de julho
: ultimo.
I Outrosim, faço notar que tal
«"ccreseiiuo ê extensivo aos func-

; racs dos sócios e pessoas de fa.
í milia inscriptas c que tenham sido

pagos de julho de io;G a esta
, parte, ficando, portanto, convida-' dos 03 respectivos herdeiros, nu
: quem dc direito, para se habilita-

rim 11 receber a quota attirmcrita-¦ (Li, na sole social, á rua João Cae-
t.ino Si, nesta capital, das 17 ás
in" hora?, ou perante os srs. dele-
gados, no interior.

Rio de .lanciro. 7 de outubro dc
1016. — Jóvclino Cas Figueira,

K 1467

Vacca
Urso
Pavão
Cabra

Anliso. .
Moricrno
Rio. . . .
Salteado.

Variantes
27—l/i—22—S?

j iuo, r -10 - sifl

Â Capital
792

Amanliã ás C horas
hio, 7—10—9:6

Machina Photographica
Veridé-se pela metade do preço,

;>, 1 tuna machina Gocrc-Aitschiiix, 13 x
Suo 1$. câmara /)n.ijo, ohjectiva Dop-

— I pcl-Anastigmat-Dagor. Foi com-
piada diiectamcnte na Allemanha

 e está completamente nova. Ver"•-?«' 
c Ir.itar á Av. Rio llranco, 59.

.^ndar. das 2 ás 3 da larde.
(119c J

M
OiNTIliEPTICOM-.ISf-UUSItOSO

som Kairourlo nem Cobra
títaUiA itgtkvútnente a amitepia \mut\-wl

nadoM Ce 00 i i!» gottus iliiris.) de
ANiOOOL IMYKaíoO

k n'umt Ufa Jn dores 4e luransclra.
^PVil.íS.e.AHlbiUiliiltlklUtlU»"

SULBSk BXaiSTRAO*

SHo cxpclti*
i.i*as eom o U«'
10 U DAS

ÇWEAííÇAS;
ÇT.íi n a c c t a

coiiipósto). do
dr. Sloptc LI.,,
diiilio, approv:i.
dn pelíi Dirc-
ctoria Gera) «iti
Situde fubjicã
c Assistcuclíi
Publica cio Ks.
ludí) do líio.

tC «i liielhor
remédio cont ni

E'

as
e mqlcfil

iriíallivel

niiiiiriBa

V.l-Jvidas á vermes,
se íiiterà.

lí' dc gosto ngfadavçl, ti3o exig,e
dieta; sem |Uirg-.inte?. X*3o é veneno:
so. tlào irrita os intestinos, \ü' í^i"
bom !]".c é muito receitado i'c!o5 iv.e-
dicos. Drogaria dò IVvò, rua dc S.
José d. (u, ê cm iodas as drogarias.

Fabrica de calçado
Prciisasc de officiacs, l.uiz XV
enfeitadeiras; na rua da Alfa ti.

 I.desa "ini. S 5pj

Casa na Av. Mem de Sá |v. Êx. não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro?

Acccilam-sc propostas pura ¦<:¦
rendar o grande e esplendido pre-
dio n. ,14o, com magnifica loja
para negocio e dois amplos anda-
res com sete quarlos cuia um e
mais dependências para familia dc
tratamento; tem varanda e quiii-
tal; trata-se na tua dc S. Pedro
it. 72, loja, com o= Srs. Cosia
Brasa & fj^__ .Lio )

Boulevard 28 Setembro
Medico solteiro procura um tipo-

?cnto c pciiíão cm cisa -tlc familia
de tratamento! Canas ncslc jor-
nal p:fra dr. V. V. V. M 1.150

i|ue púíic SÇglHl* fucil'
mente, por aluguel mensal '' modi'
co, todos os inoveis: rua do Ria-
cliuclo n. 7, Casa Progresso.

PHARMAGIA
Prècisa-sc de uni pratico, com

bastantes liabililações c que dâ
provas de 511a conditcla. Itifoniia-
ções á rua dc S. losc S.j.

M 1C20

BARBOSA ãt O

\m
M 1587

scprctíirto

AVQ.í:
OAP.

i i. titmm
| nin-T-lO-Ol M 1602 , ||

íein l^rnin de pílulas)
O iríais poderoso fispecideo para a cura

philis e de todas as doenças resultantes
pureza do sangue. O DEPURATOL 6 im-
minontemente superior nos seus effçitos a todas

• as injecções. Garante-se a cura.
TÚIjo com 32 pílulas, 8 a 10 dias do tratamento,

53000, pelo Curreio mais -100 réis; 0 tubos, 27&000, pelo
Correio mais ÍSOOO.
DEPOSITO GERAL: Pharmacia Tavares
03, Praça Tiradenles, 6'i — Rio de Janeiro

Ia Sy-
da ira-

B SIIU,.:,
. i'i:.\n:i{.

1'AxOI.A
Pi

çunda
1 Ir.

uip.ireciiiu nií
Jo ipuulro
} lío • corrente,

do coátuille, pois haverá
extraordinária de finanjas
Aéi.v,

liOJ.:
KS.

de lodo
para

I)i» GOXOUIllIfe\ OHROM-I
CA ou K.ECEAT15, cm poucos]
dias, por processos modernos, sem jdòr, garante-se o tratamento. Tra-
tamenio da syphilis. App. íefi c!
'd4. Vacc.inas de Wright. Assem, j

hoTj-jbléa =i. das 8. ás n e ii .is 18.
ü.:. SERVIÇO XO( TI lt\(l, 8 ás;

¦ I : 10. -- Dr. Pedro Magalhães. ;
14^0 t,U 9.'.!; i

AOS PADEIROS !
Ip.econimenda-se uma excellento

anrassadeira para pio, completa-
mente nova e o (pie ha de mais
moderno e higiênico no gênero,
com cuba dê tombar e par:i 300
l.ilos de massa. Aproveitem a
oceasião, por;pie durante a guerra
não vem m;iis. Trata-se ua r.i-i
£g;c dc Scteiiibro n. 141.

Optimo negocio
Vende-Sfl por oo cnntos <ie véi*

cm rua central da cidade, proxi-
mo da Avenida Rio Branco, uni
Brande e solido prédio de dois
andares,. ¦frente dc u metros por
120 de fundos, com 36 conimodos
e rendendo no mínimo 15 contos
dc réis animaes, Iiiíorinações ri
rua Gvarislo da Veiga n. i.io.

DROGARIA E PHARMACIA HOMOEOPATHA

Grande prêmio na Exposição Nacional dc 1000— Quitanda 10G c Ourives ííss
CUKASTHMA-Cura nn m .57». çjnn. «jjb. PB»!» nn «¦ ea« ,» perigo; o Iralwlim

as bronciiiies ..-':. GirAAÍB S ¦ aU? RJ? "H_SÍ m Iml ÍVt An i.-.ivlo,
thicas e .1 asthma,
por mais antiga que
«cja.

FLOURESINA—Re-
médio heroieò para
iflores brancas, cura
certa e radical;

V ARIOLINO —
Preservativo contia
bt3 'bexigas.
HOMQEOBROMI- f ^ yf\ tjfff^ "'^IrN figidó c i-no-

UM — (Tonleo
recoiistiiuinte ho-
mrcopatlia) para ój-
bilidade, íasti.o.
falta de cresci-
mento, etc.

C-HiENOPODIUM
ANTHELMINTI-

CUM — r.ira cx-
peíiir os vermes
das creanças, sem
cuusíir irritação in-
testina.

CURA FEBRE t—
Substituo o . sul-
pliato dc quinino
em qualquer febre*

PARTURINA •—Me-
dicatiicnto dcsttnn- ^ r —-—¦ *- - .?*v.
do (i accelerar, •''«- í«.í^*S»SHSíR9aí:
sem inconveniente
t, portanto, serja

MOMHUmA
(Olco dc ligado dç bácàlháo, cm lio.moéopàíhiá). Sem

gosto, sem cheiro o sem' dieta
Pesai-vos antes e 30 dias depois

r« ^—-^ 
y^y

/^% «4^-x.
CURA

Inllucnzas, constipaçüec
e infeesões grippaes

OH13 dias

/

\
J

LIGA OSSU - !'..¦
deróso mhecUo -íwí
liga inimcdiaüi*
mente os corte»

c estanca íis i'.*;'
movrliajiiüs.

PALUSTRINA -¦
Contra impaiudís»
mo, -,,'.i ã-i du ven-
tre, moléstias dc

iJssimuM
•-¦roíi:';» iriclii

ESSÊNCIA 000N'-
_ Ke-

" 
dor' dt

o anii;,'!
titã, t c
compíetd

im: ties*
líccíiatbi'

o* mo-
emprega'

lhe são

anti

TALOICA
mediu Ins
con.:ra ;.
deiftes.
PóoMie e-í

Csr.ídiclecimci
sprtiptento i
em todos i»s
mentos Imm
ci»-. mc-it'11
rjcrnamenlc (
dos. t: que
forn«i.|na |.<

cou, o sr. Maurcio. (H96J

Especifico contra aCOQUEi.UCHK
Díil-OSIXAIUOS EM IODOS OS liST.VPOS — 15M S. IMII.O: — ií.lUIKÍ.

d;

.V. ;_, t,^>.^h,i-.^a -W— --^-**?> - ^'«í-^!f4^*-*»^^"- .^m.',*.-.'jt.v'"*' ^-****J'..-..i'.**;"'',:.''.'.1.'!' -*1
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"
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AULOUYRB
Inauguração da esta-

ção de verão

XJUBCISA-SE ile uma bo:i copeira
e arrumadeira que durma no

aluguel:, rua S. Januário n, 40 —
S. Cliriítováo. C1258 C) R

PRECISA-SE 
dc uma mocinha de!

13 ti 15 annosj para serviços le-
ycs dc un casal;' não se faz quês-
tSJ (li cor; da-sc bo'rh trato e peque.
110 ordenado! rua Dr. Souza' Neves
n, 36, casa 1—Estacio. Qc86 C) R

iriBiirian:

XANDR
Wissm

PTRF-1ISABE <le um menino ale
annos, limpo e de lioa con-

dueta, para companhia <le uma
nhnra e serviço* leves, á rua
Francisco Xavier ri, 8t, casa n. 2.

(p-jj C) R

São

RECISA-SE de costureiras
damos-; Avenida Gomes

19 A. (6141 D)

aju-
Freire

S

PRECISA-SE 
de

pura casa do
á rua da l.apa 63,

uma éniprèsadà
pequena família;
Sob, (1175 1^ J

Crepelines, voiles, ploumettis, opalmes,
marquisettes, últimos desenhos. Lmhos

brancos e de cores para costumes

RECLAME~ÜN ICO
V.>üe eufestado com uín me-

tro de largura, metro.....
Crepon á pompadour, metro
Tafetás largos e estreitos, to-

das as cores, desde metro
Sedas lisas, crepes de chlne e sedai-

tinho

PKHCISA-SE 
de uma menina de

12 a 13 anno5, para serviços le-
ves; á riw du Matriz n. 58 — Bo-
talogo. (046 D) J

Faz com que os cabellos brancos fiquem pretos, nSo quei-
ma, não mancha a pelle.

A Juventude Alexandre desenvolve o crescimento do ca-
bello e extingue a caspa com tres applicações

VENDE-SE EM TODAS AS PERFÜMABIAS
PHARMACIAS E DROGARIAS — Preço 3^000 rs.

ai«tel«iMllÍM

* t.ug.vsi;
XÜSilvn

i-asa da rua Joaquim |
xA.Süva 11. 92, Jjapa, com boas ac- ,
cominodações, lu« electrica e gaz; tra- j

j ta-se com u sr. Valcittim na mesma '
| rua ti-\ venda. d jgíi I') M
| ——wnm mmammvâiaawÊBam

! Cattete, Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

PRlíClBA-SE 
do uma pequena

para serviços leves, até 15 an-
nos; avenida Mem de S4 n. 330,

RECISA-SE dc boas corpinlieiras.P
Rita.

1JUECISA-SIÍ 
de uma

afiançada, dormindo

I CALCADOS

ALUG.VSE 
'

rapaz solt'
Valladares

uma sala de frente a
ciro, na rua Henrique

n. 24. d! 8u) J

ALUGA-SE 
uma lioa sala de fren-

te, lindamente mobilada, entra-
ila independente, a cavalheiros ou ca-

Leitão; largo de Santa j sàl; e um bom quarto mobilado. Tra
(1367 D) J

t$í)0O
1S500

4$800

empregada
o aluguel,

para cozinhar c ílavar para pequena
familia; 'ordendo 45$; rua Condo de
Irajá n. i.i-ltota:fogo. • (rji-t C) J

modista de
PRECISA-SE 

de uma
clmpéósi tendo muita habilidade

c uma aprendiz^ sabendo bem coser,
na "Maison Clúncntinc"; av. Mem'
de Sá n, 20 A. (1334 D) S

Í>RECISA>SE 
de uma menina de

14 a 15 annos, para serviços !c-
rua Gonzaga Dastos 11. 42.

(1340 C) S

e

ROUPAS BRANCAS!|
O melhor e mais vasto sorttmento em camisas x

de dia e noite, corpinhos, calças, matinéss,
saias para senhoras e mocinhas

Variado sortimesiio de vestidinhos,
toetcas, camisolas e sapatisihos pas*a

creanças de ledas as edades
Colossal sortintento de artigos para

cama e mesa
Milhares e milhares dc peçns du mori.ns e cre-

tones, iitirioiiue* o estiaimcirus, em to»las ns
larguras e para todos os preços

AU LOUVRB tem o maior
interesse em bem servir á sua disitincta
clientela; se no entanto algum dos seus
freguezes não achar a seu gosto o artigo
comprado, tem o maior prazer em trocar
ou restituir o dinheiro do mesmo artigo.

PRECISA-SE 
de um pequeno para

serviços leves em casa de fami-
liai na rua da Quitanda n. 15?, 2?
ndar. (1345 D)S

vessa Muratori n. aa. (Eim) R

LUGA-SE tuna sala de frente
próxima á Avenida, trará escri-

ptorio; trata-se á rna do Hospício
11. 80. loja.- (E 990 J

A1

AlIiUGA-iSE 
uma casa com dois

quartos, duas sahs, varanda, ter-
raço c cozinha c lun quintal. Aluguel
55Í; na ladeira do Barroso n. 156.

(i3*3 E) J

ALUGA-SEBranco,
perto da avenida Rio

unia sala bem mobilada,
tendo telephone, á rua Azevedo Lima
n. ISO, em frente ao theatro Phcnix.

(13=9 E) J

LUGAM-SE gnintes casa»

ALUGAM-SEfamilia;
lix n. 171.

quartos, em casa de
na rua liarão de S. l'e;

(1331 E. J

A
Rua General Pedra 11. , 150.

para ncRocio e família. .
Rua Mariz c Barroa 11. aSQ,

diversas casas, lã "Vil.
Ia E'iRenie" desde. . .

Rua José. Clemente n. 47. .
Rua Santo Christo dos Mi!;i-

grea n. 102. .....
Rua Sanir- Christo -U.is -Mila-

gres, a loja do n. 149. .
Rua do Cunha, a loja do

n. 64. • •
Rua da Alfândega, o sobra-

do do n. 220
Rua Viuva Cláudio ir. 321.

próprio para neaocio .
familia. ,¦ M»$ooo

Rua do S. Pedro, a loia do
n. a8j 233$ooo

Rua N. S. de Copacabana
n. 033

N. S. Copacabana n. 8ji. •
José Clemente n. 4:1. . > •
Ladeira do João llamcm og
Luz, hjjc Contrã-Almlraute

Baptista das Neves 11. 30 302Í000
Trata-se á rua de S. Podro n. 72,

com Costa Braga & C. (i90 E) J

10IÍU00
IJjfOOO

oi$ooo

no$ooo

101$000

Í52$òõb

Ameiite mobilado, para descansar
durante o dia; pede.se toda descrição
e respeito; quem pretender, pode es-' • ' deste jornal

ALUGA-SE 
um bom quarto areja-

Jo, cem luz electrica, em, casa
Je familia, á rua Vicente dc Souza,
antiga Bauibina Í29, Botafogo.

\ 
LUGAM-SE espaçosas salas e

auartos bem mobilados; com ba-• com exccllcnte
le Sá 25. pro;

(C.I174)J
nhos o teleplione c
pensão; rua Carvalho
xitttõ ao larito do Machado.

Af.ljGA.M-SK 
quartos com pensão,

confortáveis, desde 4$ por dia, e
¦tinia sala com pensão para dois cava-
lheiros ou casal :oo$ mensaes. luz
electrica, teleplione, etc. Pensão I'a-
miliar, praça José dc Alencar 14.
Cattcle. (5474 G) M

crever nara
a M. M.

o escriptorio
(1561 IO M A LUGA-SR o sobrado da rua Ge-

TJRECISA-SE de .uma menina de
1.4 annos, pára serviços !o-

ves, em casa dc tini casal; ordena-
do 10S; na rua Uruguayana n. iOR.

(13S9 ») J

ijREClSA-SE de cüslurcifas, roupa
Ã de l.rini de huincm e creança;
Cisa Colombo; av. Central 111.

(1294 I>) J

li Bííl 1 Mlí
Próximo ao Mercado de Flores

A Gerencia*

TJREÇISA-SE de...um;i creátla para
A casa de pequena familia: á rua
Pereira do Siqueira n. 24 (entre
larjro da Scgundi-feirn e ma Manz
e Manos). (13.IS P) J

T>RECISÁ-SE para casa «Io familia
X dc tratamento, de tuna empre-
cada com htgttma pratica de fazer
biscoitos o doces, dc coiiducia nfiaii-
cada c tine durma no aluguel; traia-
<o á ríia Dczemb. Izidro 11. 2» —
rabriea. (1515 g) J

T.MiKCISA-SE de uma moça portu-
L guezai com Iwsumfe pratica de
cupeirn e arrtiniadcíra, para casa dc
pei|uena família; á rim de N. Se-
jiliorà de Copacabana n, 1017.

(1504 D) J

ALUGA-SE 
o I» ondar do predio a

rua Uruguayana n. 131; trata-se
na alfaiataria. (1327 a) }

A I,UG.\M-SU magníficos commo-
x\(los, a moços decentes do com-
mercio; na rua Silva Manoel 158.

(1280 E) J

ALUGA-SIi 
um bom quarto com

ires jàtiellas ao ar livre, em casa
de familia, com pensão; na rua Ju-
lio César 65, 2° andar. (1275I'.) R

LUGA-SH o bom armazém da rua
de S. Pedro 11. 25; trata-se a rua

Primeiro de iMarço n. 22.
(1372 W J

ALUGA-SE 
uma esplendida sala de

frente, com bonita vista, bem aro-
jada, com ou sem pensão a um senhor
distiucto ou casal esm filhos, a JU»da Carioca 44. 2° andar. (fii3 ») J

unirt casa com dois
quartos, duas salas, etc.J na

rua Conselheiro Paranaguá n. I»,
trnu-se ira rua Uruguayana n. 27
ALUGA-SEq

(1403 E) R

ALUCA-SE 
a casa da rua Possolo

11. 34, Aldeia Campista, com 2
quartos, duas salas e mais dcpemlen-
cias, com rhz p elcctricidadc,, peque-
no jardim e regular quintal; as cha-
ves estão na quitanda; trata-se na
rua D. Maria 38. (1017 L) J

Juventude
Alexandre

Faz com que os cabellos
brancos fiquem pretos, não
queima, não mancha a pelle.

A Juventude Alexandre des-
envolve o crescimento do ca-
bello c extingue a caspa com
tre9 applicações.

Vende-se cm todas as per-
fumarias, pharmacias e droga-
rias. — Preço 3$ooq.

A'
salas, dois quartos,
etc, cm frente ao
'Club; trata-se 110

terraço, cozinha,
Botafogo Football
1. 90. (Gn.17)J

A IiVGA-SB na rna tio São
^iBcnto n. 30, 2" andar, es-
quina da Avenida ltlo Branco
sala e quarto do frente, cora
uensão, com ou som mobília,
casa de família. (B1264)K

,.. com clectricida-
dt da ruã Setilíor dos Passos, 04!

tratando-se na rua da Candelária, 53.
(6182 li) J

ALUGA-SE 
a loja

di 
'

AI.UGA-SB 
um bom quarto de

fronte por 35$ooo,i casa de pe-
quena familia; ru» \piramra. 11. 44,
avenida, casa 17. (U917) J

AI.UGA-SU 
uma bonita casa a

travessa do Commendador Olt-
veira ti. 16. 2 salas, 2 quartos, ele-
ctricidade, etc., 9Q$ooo. (" 9io) J

ALUGA-SE 
uma bonita casa â rua

D. Marciana 5. 3.quartos, 2
salas, porão, gaz, electricidade, etc.

ao3;ooo. (" 915) J

ALUGA-SE 
a casa da rua de São

Clemente 161; chaves na casa 3
da avenida Junta e trata-se com o
ap. .Moraes, praça Maua 10,
II ila as 4. (741

Grande liquidação por motivo de obras
Calçados por todo o preço

CA.SA JBRAZIL
Rita 1 cie Setembro n. 135

TELEPHONE 5438 - Central

ALUGA M-S B quartos com
-^pensão, confortáveis, des-
do 49 i>or dia, o imiti sala com
pensão para dois cavalheiros
ou casal 2009 mensaes, luz
electrica, telephone, etc. Pcn-
são Familiar, praça José do
Alencar 14, Cattete(.115474»

Constipação
Tome

PEITOltAL MAUINIIO
Una 7 de Setembro, 18<l

ALUGA-SE 
um quarto a casal quatrabalhe

trata-se na
45. C. 28.

fora
rua das

a senhora ..
laranjeiras n,

(1574 G)M

das
G) J

A LUGAM-SB casinhas n a
.^Avenida da Gloria, rua do
Catteto 123. As chaves na ca-
sa 15. Trata-se com Paulo
Passos & Comp., rua
Luzia n. 202.

odos
AT.UGAM-SE 

magníficos conim
a cavalheiros e moços do çominer-

ALUGA-SE 
um bom quarto

(os solteiros; na travessa
Artes n. s- Telephone 4oíi,

(1603

a mo-
Mellas
Norte.
5) M

i:iUIÍ('ISA-SE de um meio, official
A dc cnruinteiro; tratn-sc á ru» ;
tle Setembro n. 172, Io. andar; das
0 ás 5 da tarde. (91- 1» s

Quereis ter uma bella, CaTaelltuira. ?
U8AB

tJ!lltí?|(3ISA-SE de uma creada pura
Jl'i Indo serviço, menos cozinhar e
etitçommar dorme tio alugiiel; tin run
Mariz c Biirros 11. 358. (qti.i O M

1J<KICI.'TSA-SE do tuna empregada,
Ã na r»,t Senador rompeu 11. 101.

(1610 Q M

PRECISA-SE 
de uma ciiiprcsada.

para casa depequena familia; á
rua P-mta T.uiza n. 6?, casa fi — R.
Cliristováo. (1616 C) M

_ VENDAS EM LEILÃO
PENHORES

LEILÃO DE PENHORES
Km 17 dc outubro de 1910

A. CAHEN & C."
22, R. Barbara do Alvarenga

(Antiga Leopoldlnn)
Tendo de fazer leilão em 17 dc

outubro, As 11 1I2 horas da manha,
Je TODOS OS PENHORES VC.N-
CIDOS, previnem aos srs. mutua-
rios que podem resgatar ou refor-
mar as sitas cautelas até a referida
hora.

Kstit casa não tem flliacs
VBUVE TiOUIS I-KII1 & C,

suecessores
R 914

LEILÃO DE PENHORES
•CAMIMU.I.O & Cia

Rua Luiz de Camões n. 36
Fazem leilão 110 dia 10 de outu-

bro de 1916, das cautelas vencidas
t orevinciii aos srs. mutuários que
poderão reformai-as ou resgatal-as
até a hora dc começar o leilão.

1>KEGISA-SE 
de uma menina para

. uma secca; não se faz questão
dc cor, nem de nacionalidade; não
sác á rua; á rua Bemfica 11. 4-'5.

{929 A) J

1JRECISA-SE 
de tuna boa ama sec-

ca, quer-se pessoa que tenha pra-
bom ordenado; ; a
n, 227—São CUriá-

(932 A) J
tica, [Kigando-sc
rua S. Januário
iovão.

Cozinheiros e cozinheiras

TJRECISA-SE dc uma pequena dc
JL 13 a 16 annos, nara todo servi-
ço de pequena familia; rua Goncul-
ves Dias fio. a° andar. (Dl

TJRECTSA.SE corpinlieiras e falei
Ã ras, nas officinas de vestidos do
l'arc Royal; travessa de S. Frailcis"
co dc Paula. ("07 D) .1

POMADA AMERICANA
elimlnii a cuspa, dá brilho e evita a queda dos cabellos

VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMARIAS

t.o; na confortável avenida Comnier.
cio; na rua Christovão Colombo 3»,
próximo ao largo do 'Machado; trata-
se com o encarregado, av^ciuawaer
hora; (68'0 G) J

bem mobi-
arejado, ein casa

de familia, com ou sem pensão; na
rua Senador Octaviano ti. 3=o, Águas
Férreas. (6°" g) J

ALUGA-SE 
um quarto

lado, limpo e "'""

ALUGA-SE 
a casa s8-A da rua

São João Baptista, aberta das 8
ás 11; dahi cm deante chaves-na rua
Real Grandeza 82, Botafogo.

(G U35) J

ALUGAM-SEdeccn leniente
vnres Bastos n.
tetc.

dois bellos quartos,
mobilados; rua la-
30 (antigo a), Cat-

(149 G) b

ALUGAM.SE 
boa sala de frente

e quarto com pensão, em casadc familia decente, ã rua Voluntn-rio» 45'. sobrado. (1441 Cl) R

ALUC-VM-SE,na familia,
em casa .le peque-

dois grandes quartos,
a rapazes decentes; ua rua da Glo*
ria 11. 10. (1456 (-0 K

ALUGA-SEda
por 142$ a boa rasa

ladeira i\o Ascurra¦] n. '3°i
í\guas Férreas, com jardim, ^igu*
nascente e pomar; a chave está com

o vigia da casa em obras ao lado.
(146! G)R

A LUGA-SE em Botafogo, lio bec-
íi co do Leandro ti, 13, quasi na
esquina da rua Real Grandeza, uni
predio cõm quatro quartos uo sobra-
do, porão huimavei, com ttm quarto
e grande salão; reformado o pintado
de novo, eoni illumjmição electrica e
Koz; esta aberto para ser* visitado e
traU*.se na rua da Alfândega n. 91-
sobrado. Aluguel v. taxa 16.-$.

. (G 901) J

ALUGAMSH 
os

Real Crundeza
predios da rua

is. -t;t e 4 tt tcasaVI, com s quartos. 2 salas, cozinha,
copa. dispeufli, dois banheiros e dua?
sanitárias, jardim e nuintal. luz tle-
ctrica e aquecedor a gaz para banho;
para ver e tratar na mesma rua, es-
quina de São Clemente n. 355.

«5 95«) J

Poderoso ^^^ Talisman
Para vencer difficttldatíes püysloas e moraes, dominar

?:os, 
<lestruir invejas c malefícios, ganhar dinheiro em negociou,

ias em amizades

da*
fe-

. gosar saude c bem-estar, compre já uni CASAI.' «l.ts le-
gitimas PEDRAS DE CEVAR', poderoso talisman recebido ila índia Orl-entnl. — Rcminello, GRÁTIS, informações iiiliuiciosas e interessantes <
quem enviar 300 réis cm scllcu novos do Correio, dentro de carta —
ARISTÓTELES 1TAI.1A-RUA SENHOR DOS PASSOS, 9S, sobrado.
CAIXA POSTAL, 604 — Rio. (J i;K7)

A LU.GA-SE
xVluntarios

sobrado da rua Vo-
da Pátria n. 271, Bota*

fogo, próprio para familia de trata-
uicnto ou escriptorios; trata-se na
casa de ferragens. (i224G)J

.LUGA-SIC por 100$ boa casa no-AJ._.
nha, banheiro, luz electrica
á 'porta;
tafngo.

bondes
rua G. Polydoro 310; Ho-

(G953JI J

A l.UGA-SE um bom quarto,
XlLiiida'. IMcm de Sá

(i3-'iE) J

A 
LUGA-SE o
neral Pedra

armazem da rua Ge-
n. 144. para peque-

no negocio 011 lindustiia. Aluguel
muito módico, pôde ser visto cm dias
titeis; a chaves está no predio 142
da mesma rua, por especial favor;
ipara tratar na rua da Assembléa 64>
loja de couros, com o sr. Gil.

(1013 E) J

ALUGAM-SE 
quartos a .

na rua da Quitanda 11. 196.
J5$

. 19
(1377

C 33?

E) J

T>RECTSA-SE de um rapaz de con-
X dueta afiançada, para copeirn e
outros serviços; á praia do Flahièn-
go n. 366. (i=53 D) .1

A l.UGA-SE uma cozinheira•A aiarriunádelra;
Laranjeiras.

Alice
(G or.-) S

'ORKCISA-SE de um casol scni^ii-
X Hios, que seja chegado de fora,
dá-se cisa para, morar, nara tomar
conta do um/i chácara. infornia-.=e na
rivi Marqucz de Pombal n. 9.

(10.10 D) J

ALUGA-SE 
uma boa cozinheira por- -ra

tugueza, com bastante pratica <«••

OlUÍCISASE dc uma rapariga ate
J. 15 ounos. sadia e nsseiadn, para
serviços! leves; trata-se na rua Gon*
cálves Dias 8-', 1" andar, ás 10 bo-

0143 D) J
Llugll
:tinlia;

Dlís u.
tratar rua üonçalvc

andar. 03-'o Bi J

/\FKE
V" un

LEILÃO DE PENHORES
Km 11 do outubro tlc 1918

JOSÉ' CAHEN
T—KUA SILVA JARDIM—T

Tendo de fazer leilão em 14 dc
outubro, de todos os penhores ven-
cidos. previne aos srs. mutuários que
»s suas cautelas podem ser reforma-
das ate á hora do leilão.

FEERECE-SE uma sciibura com
ma filha de 3 anuo*, liara co-

7Í'i!i;ir cm casa dc familia; rua da
Misericórdia n. 100. (033 D) .1

PUBCtSA-SE 
dc uma coziiíbcira

liara o trivial, para uni casal sem
filhos e mais alguns serviços leves;
na rua Francisco Manoel n, 50—E.
de Sampaio. ('487 H) R

dc uma creada para
lavar, rua liarão de

196. (14.19 B) R

Casas e commodos, centro
UtGA-SE quarto do

biiatlo e com pensai
moço
co n.

PRECISA-SEj. cozinhar
Tinpagipc n.

PRECTSA-SEcozinhar
dc uma creada para
lavar, que durma no

empreso: rua D. Maria 11. 45 —
Aldeia Campista. (1498 »)R

uma boa cozi-
licir.i; Informa o armazem Fiel.

Volitutarids da Pátria 447. (n;S l!)J
pUKCISASE.
Vol

P RECISA-SE dc uma
rüa Cassiano n. si

cozinheira
—Gloria.

(ia'39 R)

1>RECISA-SEcozinhar e

Leilão de Penhores
Em 18 de Outubro

DELGADO SILVA IC
Successoros de

Rocha & Farrulla
179, Rua Sete

de Setembro, 179

Rogam-se aos Snrs. mutuários
reformarem ato a véspera do
leilão as suas cautelas vencidas.

R 12GS

IMPLORANDO A CARIDADE
í.MANCIA, viuva, com 68 annoa

ír edade, quasi cega.
.'.N!JA DO AMARAL, viuva, cega

i tem disso doente e 
'sem nmgu-m

í>;u* sua companhia, recolhida a viu
Qttaflo;AMGELA PECORARO viuvo, com
66 annos de ed«de, completamente
cri,¦• "¦ paraiytici*

AN,VA EM.tlí ROiA, pobre ve-
líiitila, com yo anno» de edade;

CARi.OTA, pobre velhinha ítu •*¦*.•

KLVIRA
fí-, ; «em

ENTREVAD.l, in«. Sênior de
tor-MK oi '14. docttTc íiní>3«;fl)tIÍMdi
êe trnoalbar, te..Jc d\ns ninas, se„uo

iFRANCISCA DA .QMEICAO
J1ARB0S, ci%t '¦' ir"D-s o.hus e

ir JOAQUIM FF.KPEIRA CHAVES,
rntrevido sem .-£<.- *oí;' I.UIXA, vitr.í, :om C4to i.hos

de uma creada para
lavar, liara um casal

dc tratamento. Dcscjàni-se boas ro-
fereucias e preferese porlugueita;
trata-se na rua Barão de Boin Re-
tiro n. 526. ("7.) D) J

frente mo-
a casal ou

solteiro; travessa" S. Kraucis-
6. -"' andar, perto da Carioca.

.. (1400 E) .T

m'I,UC.A-SE a casa da rua Lcopol-
do n. 18.!, a salas, 4 quartos,

salctn. cozinha, luz electrica. bondçs
a toda a hora. tem boas conimodida-
des; as chaves estão por favor no
n. 180; para tratar rua Marechal
Floriano Peixoto 122. 'Preço 815000.

(E 10S4) R

andar do predio
65, pro-

para pensão, officina de . costura
Ifãiate, Trata-se ua loja. ^

(nnt E) J

ATvTJGA-SE 
o 1" an

.da rua da Carioca
•prüi'

A LUGA-SiU » casa «Ia rua
tíiltlo Sonmlp n. 108, As clw
ves. cstào. no n. 110 o truta-
so 1111 rija tio Rosário 62.

(lt 1470) B

ALUGA-SE 
a casa da rua da Glo-

ria 6 e 12; as chaves no 11. 8;
trata-se ua rua da Quitanda 151. (E

AMJC.A-SE 
.... ----- ... -,

pensão; na rua da Quitanda 107,
bom quarto com

andar.
"(1500 

E) B

LAPA E SANTA THEREZA

iala dc frente,
para rapazes solteiros ou para es-

criptorio; rua dos Andradas "-..^.S.
sobrado. US"o E)
AI.UGA-SE 

uma
par

M

A LUGA-SE o i° andar, da rua do
^•jLRczende ti. .lt. ipara moradia dc
familia, com quatro quartos, duas
salas e mais dependências, luz ele-
ctrica e gaz; para ver e tratar 110
mesmo, das 9 i|'J ás 11 da manha
c tratar nos dias úteis, c depois dos-
sa hora, na rua Sete de Setembro
11. 75, a" andar ou ira rna da As-
sembléa n. 64, com o sr. Gil. no
armazém. (un K) J

4 I.UGAM-SE, oor 120$, saleta c
Asila de frente para escripturio ou
gabinete medico; trata-se na loja; rua

ALUGA-SE
líjumicic Mictu.v, ww>-^ "" ""'J*1* "w À 1 1 • J
Sole dc Setembro 166. (1571 E) M Candelária n.

AOS DOENTES
CURA RADICATi dn jçono-

rrhéa elirouíca ou recente,
estreitamento tio urcthra, em
poucos tlias, por processos mo-
liemos, som dor. Garante-se
o tratamento, Impotência, sy-
pliilis o moléstias tia pelle,
appl. 606 c 90-1. Vacelnas
niitijjjonococeica. Pagamento
cm xircstaeões. Consultas dia-
rias, tias 8 ás 13 o tle 2 lis
10 tia noite. T. C 59S1. Ave-
nitlti Mem tio Sá, 115.

4 LUGAM-SE dois quartos arejados,
xXsendo nm com duas jaiiellas Ac
frente, com ou sem .pensão, mobila-
do ou não, em casa de pequena la-
inilia, muito socegada', na rua dc São
José 72, 3° andar. (1198 b) J..

da

ALUGA.M-SIS, 
em casa iranceza,

«.•om bello jardim e bella vista so-
bre a cidade e a bahia, magníficos
quartos mobilados e com pensão,
liara casaes sem filhos e cavallici-
ros, cozinha iranceza, luz electrica,
logar mttiio fresco c perto do cen-
tro da cidade; na rua Costa Bastos
n. 44. Tem telephone. (ooil'") J

ALUGA-SE 
uma sala de frente,

na rua da Lapa 53., sobrado, a
um senhor de edade e só, em casa
dc familia. • (1' 1002) J

ALUCA-SE 
por 80$ mensaes, a boa

.casa da rua Pctropolis h. 36, com
duas salas, dois quartos, porão habi-
tavcl e grande terreno; as chaves ao
lado 3S, onde se informa.

(1304 10 J

ALUGA-SE 
por 45$. em casa de fa-

miüa, um quarto de frente, mobi-
lado, com gaz e roupa de cama; na
rua O. Carlos I n. 94. Çattde.-'(0544 G) J

ALUGA-SE 
em avenida

si
distante e

socegada, uma boa casa nova com
duas salas, cinco quartos, bom banhei-
iro 'C dependências. Voluntários da
Pátria 8), onde se trata. (670C1) 1

A LUGAM-SE quartos, .para casal .«
ÜLsolteiro. com pensão de boa casa
de familia franceza; 3. travessa Mar-
quoz Paraná; esquina rua Senador
Vergueiro. (811 G) K

ALUGA-SE 
o segundo iravimento do

predio n. 96. á rua Tavares lias-
tos, co mtres quartos c duas salas,
e o 'Predio á mesma rua U2, com
duas sa'as, dois quartos, um gran-
de salão e mais commodidades /.ura
familia. Estão abertos das 11 as_ 4
da tarde; trata-se na egreja de hao
Pedro; a rua Tavares Bastos prin-
cipi-i na rua Bento Lisboa, no Cat;
tete. («90 CO R

FERIDAS lí;,i;iv
dartbros, cczenias, sardas,
pannos, comichões, etc, des-
aipparoceni irapidamente lisan-
do Pomada Luzitana. Caixa
1Í000. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praça Tiradcnles
11. 62 (Largo do Rocio.

A 4030

ALUCA-SE 
uma casa por

rua do Caltcte n. 214, tem graudc quintal,  ' ' "
88?,

gr:
t.484 G) R

ALUGA-SE 
liin quarto para cava-

lheiro decente; na run do Cattete
n. 98. 035-1 CO .1

CONFORTAVKIS 
falas de frente e

quartos, alugam-se com optima
pensão, a rua CarvnWio dc Sá 11. 25.

(1-1.145 S)_.f

AUUGA-SE 
com contrato o magni-

fíco predio próprio para família
de tratamento da rua Voluntários da
Pátria n. 403. As chaves estão na
mesma rua n. 397 e trata-se na rua
da Alfândega (15. (1506 G) J

Leme Copacabana e Leblon
4 LUGA-SE uma casa muito bem

1\. mobilada, paia família de traia-
mento; /contrato verão: trata-se na
rira uruguayana 75. '" andar.

(II 811) .1

ALUGA-SE 
por 60$ a casa <la rua

D. Carolina 11. 32-tj trata-se
rua da
& Comp,

Alfândega n. 12,- Peixoto
(1340 G) J

4 I.UGA-SE. por ioo$. ria rua Dr.
A.Mnia Lacerda u iro. unia casa com
3 salas. 2 quartos, cozinha agita e
electricidade; as chaves na loja |ij.
gada. (1103 M) H

ALUCA-SEvador t0 predio
Corrêa a. 42,

á rua Sal-
T.eme,
(7.12 ») .'

4LU<;A-SE. oor soo$,
jíTLda rua Augusta

boa casa
(Santa

Tlicrcza), com cinco auartos. salas,
cozinha, banheiro, nuintal o jardim;
as chaves estão no barracão ao Indo, c
trata-se na rua Sachet 11. 12. sobrado.

(854 i;) R

um quarto cm cisa
moço sério J na rn;j
93, 31. 11590 li) M

i LUGA-SE. por 230*, a hoa casa
Ada rua Áurea 56 (Santa 'fhereza),
toda reformada com boas accommoda-
ções para familia de tratamento; as
chaves no barracão ao lado o trata-se
na rua Sachet ti. 12. sob. (8í5 l')R

bons quartos com
mar, pára moços sol*

Gloria n. 37.
(IJ39 F) J

ALUGAM-SEvista ijmrá o
teiros; na ladeira da

Fomos os ppimeiposl^ti^
Que adoptamos as vendas a prestações e com este bello

Systema são innumeras as famílias que mobiliaram
Suas casas com os nossos Moveis e assim vivem felizes

E cheias de conforto. Visitem-nos e avaliem os nossos preços e condições
MARTINS MALHEIRO & C. >HHW4*W#*RUA DÁ ALFÂNDEGA N.

ALUGA-SE 
cm casa de familia cs-

tratigeira um quarto mobilado
bem arejado, por 50$ooo, a cavalhci-
ro dc tratamento 011 a senhora <iuo,
trabalho fora. á rua liarão de Gua-1
ratiha 20, Cattete. (C1190) S |

4 LUGA-SE a casa assobradada, da
XA. rua D. Marciana 67, em Ilota-
fogo, pintada do novo; as chaves no
li. 65. (182 G) S

ALUGA-SE 
uma porta .própria pa-

ra tintureiro ou qualquer nego-
cio; rua Voluntários da Pátria 367.

(G 180) J

m'LUGA-SE a casa da rua D. Car-
los I, antiga Santo Amaro 29

casa II. Tem dois quartos, duas sa-
Ias, luz electrica, está linij a. j Trata-
se á mesma rua n. 33. (G1097JR

ALUCA-SE 
uma boa casa

quartos, duas saias,
com 3

etc, á tra-
vessa da Lagoa 11. 16 (Botafogo).
Às chaves estão ao Indo e trata-se á
rua i" de Março 9, sobrado.

(G 95') J

III.

dc fnmiliit
para casal

PUKCISA-SE 
do unia cozinheira

que durma cm casa dos patrões
e seja perfeita no trivial; cxlgeui-se
referencias da sua conducla; na rua
de S. Januário n. 182 — S. Clins-
tovão. ("8-' D) J

RECTSA-SE de
para cozinhar

tos; quer-se pessoa
e que durma no
Sorocaba u. 77.

P uma empregada
e arrumar ()Uar-
.praticai osseiada

ahi'-".icl; travessa" 
fi.-5oH)R

ALUGA-SE 
em casa

unia sala mobilada
ou um senhor de todo o respeito;
na rua Evnristo da Veiga n. 4?.

(E 117O l

ALUGA-SE 
uma boa casa grande,

para família dc tratamento. S rua
Francisco Muratori 11. 53: as cha-
ves estão por favor «a" mesma rna
n. 3S e trata-se na rua Primeiro
dc Março 11. 9". '»'>• (153P EX: J

t LÜGA-SE bom conimodo frente,
JX cm risa dc familia. no 1" an-
dar: rua Acre 122. esquina Maré-
chnl floriano. (1? 1140).'

ALUGA-SE. 
em casa dc familia dc

todo tespeito, na rua da Quitanda24, 2" andar, um bom quarto de fren-
te, com pensão, a cavalheiro decente.

(I2J7 E) S

empregado
da Carioca
(944 li) SALUGA-SE 

uma sala. ;
no commercio, á rua

n. 48.

LUGAM-SE boas salas. casal

1JUECTSA-SE 
de unia

praia do Flamengo

4 LI
.Asem filhos, um casa dc viuva mui-
to seria; preço* razoável, podendo ser
com ou sem pensão; ver c tratar, a
rua Visconde Inhaúma n. 57. í" e ?°
andar, pro-iinio á avenida Central.

(oai E) S

4 LUGA-SE. ria rua Visconde de
Àltaunatm. 203 (Avenida) uma ça-sa com boas nccommodacoea jaiiellas
nos quartos, quintal c electricidade;
aluguel mo-lico; aa chaves estão ¦ no
n. 1, onde se informa. (t»iylv)M

ALÜG.jt-SE 
por 150$, o grande e

claro armazém da rua Vasco da
Gania 11. 170. pronrio nara varejo;
para ver c tratar, ua rua Sachet 11. 12,
sobrado. (852 10 R

4 LUGAM-SE esplendidas salas de
XXfrente e quartos, cm casa socegtt-
da c de respeito; na avenida Mem
de Sá n. ;;, esquina da rua do
Ijavradio. (1500 F)J

ALUGAM-SE 
bons

modos,
arejados com-

. próprios uara casaes; á rua
Riachuelo 62; trata se na sala 4.

(1170 F) M

cozinheira, a I fará um
11. 360. ;
(1231 ÍI) T|

4 LUGA-SE o sobradinho da rua
FA. Senhor dos Passos 32, próprio 1 —---__- ,-*- j 1 moços íl

tià
casal ou atelier. U'*1100)

I OS QUI: SOPFRliU l>0
ESTÔMAGO Dr.VIíM USAR

DE CAFVAUiÒ, P"brt
Ai..píiii da rtuii-li-i,- Afat.

SOARES, vim-. . em-. .em yodci
ti

MAKIA EU0EJ41A .-oore velha
«111 o menor ríc-irV pari a «ua sub-

• «tencia; ,
SANTOS. viav«, :--m íi inno» ,de

f !:-.!(• graveincitt-t doente •'( n >le-.ti»s
1 i:iu-,.v'cií: ...

THEREZA, pobre .-iguinha sem
íuxiüo ie uiiigjciu.

BÍ:;'»!Í!B,::Bí!!;3f8iB:s;ii:'!Hr'9ni!Ii
Guaraiietiia 1

'¦ .1 2S U

SBiiEaiiaasn^KavnwiiBiiniiM^»

|i

4 LUG.V-SE o 2" andar do predio
XV á rua do Rosário 113 • Trata-se
uo cartório. (Eo-19) J

4 l.UGAM-SE imporlantcs aposen-
XA. tos na \'illa Adão, acabada dc
construir especialmente para e*te
fim: a melhor desta capital, a preço
eonvidattvoi .to$ooo mensaes!!, lívi.i
Mcnéües Vieira li. próximo á ma
Viscoriilo do Rio Itranco. (S S92)

LUGA-SE um esplendido quarto
frente, mobilado, a casal ou 2

commercio, sem pensão; cn.*a
ic familia; rua Senador Dantas 1

(121S E)

4 LUGA-SE um bom quarto o cm-
/V 'pregados no commercio oU ca-
vatheirós decentes, na rua do Hos-
picio i/4. (E 1186) íi

Ar^cLIJGA.se nm bom quarto em ca-
de iwqpena família, w um mo*

co serio do commercio; rua Santír
Anua 221. <E 11S9) »

4 LUGA-SE uma boa sala. para ga-
iVbincte de medico ou advogado, ]
com direito á uma sala Jc espera dc- ; m
centcmeiito mobilada; rua da (-çnsti; | g
tüiçáo 4i trata-se com o dr. heim. (i'-;H
"iT.lTÇ.AM-SE 

em caia dc familia,! B
XÍ.uma sala dc irenie c um quar.
tO, com luz electrica; na rna dos In-
validos 69. (142Ó

Ki:!S!ii:iB;ií;!B!!;.ia!!Í;IBUI«!lll«l!l!IK
DOIS CÁLICES DliSTB

PODEROSO ANTI-ACIDO
Et'1TAM AS MAIS GRA-
PUS DOENÇAS

mm
I

a::\.niobihda. com
indcpeiideiite; na

«7.

sala
janella

rua d(

frente,
entrada

Rezende
8 E) J

I
Guaranesia 1

BPiiacwüiwjiiai^sisüBiaiiifliiaciiiia
Í'L1'Í1A-SK em Santa Thereza, a

imensa da rua Oriente n. 67, com
duas salas, quatro quartos, vista es-
prendida c bonde á porta. Trata-se na
mesma. (1313 V) J ic trata-se

A Iii;<íA-SK optima sala tio
^Vfrontu iimliilíiriii ou não
eom luz cluvtricá e,in casa do
ruinillii socegada; r. V0I1111-
taiios <1a Pátria 439i

(J 1211) G

AtóI.UGAM-SE uma sala e um quar-
de frente, para modista ouça-

sal sem filhos, cm casa de íamilia:
na rua do Cattete 11. 28, 1" andar.

(i3f>5 G) R

NEURASTHENIA • FADIGA
PROSTRAÇÃO DE FORÇAS

PU PHOSPHATADA
De "WESr5.3Sr3E303BC

E'o mais poderoso tônico empregado
contra as moléstias ou excessos, que

produzem esgotamento nervoso

ANEMIá CEREBRAL ®o
•e *9 PH08PHATÜRIA

14 lEUGA-SE
xVp

ma loja, com tres
portas, na rna Pedro Américo 8,

Cattete. Excellente >ponto para neijo-
cio. .As chaves estão uo n. 2. loja.
onde se trata. (1349 G) J

4 MJGA-SE ior 200$
Aile ' ' "
rico 11
cozinha

o bom' predio
sobrado da rua Pedro .Ame-

. io*/, com duas boas salas,
c despensa, Ianque e terraço

¦e t r\o sobrado cinco excellentes dor-
mÍto»'Íos; está aberto para ser visto
do meio-dia ás -J horas da tarde e
tirála-isc i|o Cate 1'apagaioj, á rua
Gonçalves Rias n. 44. O513G) J

111
Tomo PEITORAL MA-

KIMIO
Kua 7 de Setembro ISO

ATXTO..VM-S'R 
bons comómdos

frente, com mobília, a moços
teiros, empregados
rua D. t.uiza

ALUGA-SE por 120$ o predio da
rua Real Grandeza n. 33-» do'

commercio;
Gloria.

(1453 G)

A lilJGA-SH a boa e liygieni-
**ica casa da rua Jí. S. de Co-
liiicahaiiii 108», para faiiiilin
di! tratamento, por 350$ iihüi-
siios, fii/cndo abatiinonto com
contrato; trata-se uo larjío dn.
Carioca III, com o sr. Diiav-
to Fcllx. II

A'I,l'G.\-SE 
uma casa nova, â rua

.Annitu Garibaldi, Copacabana, tres
quartos, duas salas, ele. Informaçfie»
á rua Nossa Senhora de Cbíiacabanã
n. 5S7. de» II) .1

l.UGA-SE, cm Copacabana, rua
Krancisco n. :(í, uma casi

pro::hna á praia, por iij.-ií. .\s chaves
âior obséquio ao lado n. iS. Tra-
ta-sc á rua Conde dc Bomfim í.?. 1 •

I :. -i•'. |l,i l<

A iliiHil

A1,L'GA-SE 
a

ta Clara n.
casa da rua .!.- haii-

34. cm Copacãbátiá.
está próxima íio mar e tem accóm-
modaçõés para faniilia dc tratamen»
to; informações no n, 52. (ii8j_H)J

R AI.TJGA-SE 
uma

Ipâi
lioa

Ipanema 91.
casa,
l'3J4

a rua
H) .1

lado do túnel, tendo tres quartos,
salas, cozinha, íor.ío a gaz, clcctnci-
dade, etc. As cliavcs por favor no
n. .«o. Tratar na rua General .Po-
lydoro n. 272, com Campos auva
& Comp. 112.10 G)S

|

ALUGA-SE 
na rua Corroa nutra;

n. 30, sobrado, um quarto mm-
to bem mobilado,
mercio.

um rapaz do com-
(1306 G) J

4 l.UGA-SE um bom quarto mobi-
/Viado e independente; na rua Ba-
rão do Guaratiba n. 2;. Cattete.

(1330 G) S

4 ILUGA-SE <
-cjurun dc S.
ro, .Iluminada ;
accommòdações
cliavea na rira

DR. CRISSIUMA R" - c^^ fX%l
Dpróprkidas, trató, com especialidade, íis doenças* da tirethra, bexi-
ga, tC3tÍculo5. próstata e riná, utero c ovarios, Cura radical das
hérnias, estreitamento da urethra, hydroccles e tumores do ventre.
Operações em geral. Cons.*: rua Rodrigo Silva, 7, nas terça*, quin-
Uís e siytibados, das 2 ás .; c dinrianicnte, á rua dos (nvalia03 16.
sobrado, ás 10 horas.

casinhü n. 17 da'Manoel, cm Hotafo-
luz electrica e com

para um casal; as!
General Polydoro 141

4 il.UGA-SE o bom predio da rua
ixGeheral Severiano n. 142, liota-
fogo, com excellentes nccommodaçõcs
l?ara familia, tem boa installação de
banhos, luz electrica, etc. As chaves
estão no n. oi, com o sr. Machado
c trata-se na rua D. Marianna 83.

(1520 G) J

,4 MJCA-SK tun commodo com
XV sã o e acccitftm-se ¦ireiisionislas;
mesa; na rua Silva ^(atinei ti. 5

11517 E)

pcn: AEUGAM-SE.mobilado?, • a
macuiiicns commodos

idos.-a casal sem filhos e a
empresados do commercio com banhos
üucnles e frios, telephone, etc., á rua
da Lapa u. rio.

'CREMOS 
e creadas

PUKCISA-SE 
dc uma creada até

16 annos, para tonçira = anima-
deira de pequen*» família; ;< trnveâso
S. Salvado. 202 _ __ __(9i>_/ O. S

PRECISA-SF 
de «ima creada pata

lavar e cozialiar, para duas pe,-
soas-, t.avessa Crut l.mia n. 2t,
018,1 11. 5.  1,1.175 D) J

PRECISA-SE 
de uma m»nin.i de

cor preia. dc to a 12 annos. dan-
do-sc casa, comida c roupa; á riu
Malta 11 22  Quintino nocayuva»

(1809 O J

e para as RfSOLESTflâS DU PELLE

(1310 lfj J 1 chaves na
Botafogo.

na rua dos Ourives n. 60,
(13-18 G) S

I.UCA-SK por too$ boa casa.no-
com tres quartos, duas salaí.

etc. e illumiuada a Iuzt electrica; as
rua Real Grandeza 290,

(134a G) S

4 I.U(
XV va,

A l.UGA-SE o .predio da rua Dam-
Xl-bina n. 36. com chácara, nove
quartos, salas. .As chaves no arnva-
zcni fronteiro á rua Bambina; traia-
fc na rua .Marqucz de Abrantes 142
ou Urugtlayana 3, sobrado. Preço,
4.1o$ooo. (i35<> ti) J

Mi .1

>

i°BArSHO
U^A6 5£MPR£ o

SABÃO
MANCHAS.
BARDAS,
ESPINHAS,
UUGOSIDADES.

5"? CRAVOS.

VERJÍKIJIIDÒKS,
OOjriÒHõES.
IRRITAÇÕES,
FRIFIKAS.
FERIDAS.

0ASPA9.
PERDA DO
DORKS,
ÊCZIflIASi
dArthros.

(IOIíPES.
CAIIEMiO CONTUSÕES.

QUEIMADURAS.
EKYSIPEIvAS,
IXPLAMMAÇOES,

Deve-se cnipregal-o sempre de aceprdo com as instmceões que
aconipimliiim rada vidro.

.4 J.UCA-SK metade dc uma casa, a
XVcasal, -por .(o§; na rira Pedro
Américo n. 189, casa III.

(1302 G) J

\má\smEÈ
4 l.UGA-SE

X\doro n. 20.
na rua General Po'y-
avenida, uma casa com

dois quartos, duas salas, cozinha, ele-
elricidade, etc; trata-se na rua da
Passagem :8. fioso G) J
4-LUGAM-SE quartosXXpnra casal e para

com pensão,ilteirbs; pen-familia, á rua Christovão Co-
a. 1J4, Cattete; Tem bello

(ioji G) J

Evi-
Ia-se
u?an-

do aa velas autiseptioas. São
inoffensivas, commodas e de ef-
icilo segmo .Caixa çom 25 vc-
Ias 5$ooo. Pelo Correio mais íoo
réis. Depositário: praça Tiradcn-

(s2, pharmacia Aavarcs.
(iS°4)

tci

4 'LUGAM-SE por j=o$ cada mim,
XVas casas ns. 63 c 65 da ru.i Sii-
va Telles, Copacabana, com «eis
quartos, própria para familia dc Ira-
lamento; trata-se na rua da Aifàn-
dega n, \2, Peixoto & C.

Ó34-!

Saude, Praia Formosa
e 1RÜ3

^M^<^^M^4t^^^^^^^^^^^4^^^<*^^^^^^^^^^

FRECISA-SE 
de uma sala próximo

á estação do Mcyer. Carta a M.
1'.: Dr. Dias da Cruz n. j;t —
Mcyer. (1336 C) J

PRECISA-SE de uma pequena de
\2 o iõ annos, para ama secca

•ervicò3 leves: rua Luiz llarbbsa
63—Villa tíalicl. (15^3 C) J

uma loja. na rua dosl
n. 94; trata-se na _ rua |

do Ouvidor ti. 173. ('3''J E) J !
ALUGA-SEInválidos

LUCAJJ.SE
x Vsa
Ma,a ;

.1c rtinum- aiuU
dum

rtos em ca-
.!í$. (Ml
(B41 E) J

A 
l.UGA-SE a casa
n. 40, nu Uiachuclo,

duas salas, etc, por O'
na rua i). Anua Nery
mnzem.

da rua Sonhia | 4 'I.U.GA-SI
, ; XVrios, natres (piai tos

5; as chaves
n. £08. ar-
(1570 E) J

na

um ou tres escrinto.
ia rua da Quitanda n. 27,
ora medico ou costureira;

pharmacia. (is^SlO J

AMAS SECCAS E DE LESTE
MA fecca — Prensa-se

vessa Rio Comprido J4
lõ, es.|iiina de Haddoek

iiz-tt bem.

•AJ 1 tia-
sobra*

Lobo. Pa-
(896 A) R

1 de uma ama «ecca
para uma creancc

branca e que dè fian

n -n> Bcwro iU -r Andarohy Gran-

•>!<ECISA-SB
com pratica, paro uma çreança

1 niczc<. branca e que de_ dan-
,Te sim condiicta, 4 rua Rarao do

¦Or.BCISA-Sr. de um penueno dc
-l lioa condueta. para casa dc fa-
nidL; rua -ia Gloria n 91. (1480CIM

AtAJGA.SEentrada
Passos
miüa.

4 LUGA-SE bom copcir.i para casa j Àjí.
Ade tratamento, não f.ií questío " ¦¦¦
de ir nara fora; na prata de Bota*
t'050 l8d. Tel. 2194 Sul. 04'?C)J

44

esss
EIKGOS DIVERSOS

LUGA-SE
um quarto Je

mobilado, em pi«li-> d
íorto, casa dc familia;
¦Manoel n. 83.

um I10111 quarto com
independente; na avenida

sob., cm casa dc ia-1
(¦5--S E) J|

senhor dc tratamen-
frente, bem
todo o con-,

na rua Silva
(1337 E) J!

4I.UGAM-SE novos
XVsentos, a moços solteiros ou

boni apo.

saes sem
n. 77. :

tilhos,' andar.
rua da

(1382
Carioca

E) J

ALU
XV;i;o<;
na rua dc

CAM-SE bons commodos
iros, de
Pedro n. 145.

(1373

para
40$;

E) J

LUGA-SE um quarto bem mobila-

AÚ.UGACE 
um senhor de edade

para tomar conta de ciins de com-1
inodoSj sabendo lambem de pi ator e jforrador* c ptatico na arte de pe* i
dreiro. dando carta de .'ua condii. | miíia,
cta. Trata-ic aa riic, das Laranjci-
ra ¦> 1::. bottq.Kx. (icie D) J

ALUGA-SE 
uma grande sala mo-

bilada, com ou sem iiínsão, casa
nova, com todo o conforto; ua ave-
nida Gomes Freire n. 130-A, entra-
da pela praça dos Covdr-nadjres.
Preço módico. 05*9 E)J

Ag
um moço;
sobrado.

ALUCA-SEde
uiva casa. rua

Mesquita c-m: chaves no
na rua -j;t Ouitanila 151

Fiarão jojs; '
. 

' 
(E

4I.UGAM.3E do-s liniis co
XVmobilado; t;a avenida

1 -
umodos'
Gomes

(7-3 1:) B

Lpa
-.5o de
lombo
jardim.
4 ILUGA-SE uma loja,

XVqtialquér negocio, ;
Inl.inus da Pátria }S,

ALUGA-SECal '

própria pra
Vo.

a casa da rua Soares 1'abra! n. 11, Laranjeiras, com
quatro espaçosos quartos, grande co-
zinha com ío.eão a Raz e coke, etc,
electricidade. Aluguel -'4.1$. As cha-
ves cstjo no n. 9. onde se trata.

(1448 G) R

. r"a ,,.Vo;. A'LUGA-SE 1
t,I-a»7 U) J . xxpciiucna fai

4 I,UGA-hE um espelndido predio. | 4 ILUGA-SE por nio? o espaçosoj\.cm\ •• ,111.lares c ,loja, rua do 1 Xlarmazcm da rua da I.aiia n. 47;Acre 64; i.'.itü-su na ru, Ia Umlan- < :i chave está no sohrado e trata-se"a '3'- .. ('•' ' na rua Acre

4 LUGAM-SE a 110$ casa
XVcoin dois quartos, duas salas, ele
ctricidadc e juintal; na rua D. Car-

I 11. 61-A. (1207 G) R

,, rua dc30va9|„„ l8oç.Ç3.

unia casa. própria para
milia de tratamento, â

Clemente n. 460. Tre-
1 ate-se no n. 46^.

(1491 G) R
IJ207 W K i LUGA-SE uma casa

A LUGA-SÍ uma casa, á rua Con
Apc-llieirií Pereira ila Si!
chaves no armarem ao lado;
na rua Gmiianda 151.

1 ia.|;"^^Í «r.r,

3ó. (1377 E) J
A T.UG.V&K por módico preco o

XVbello c confortável predio à rua
rua

Vàllè
Carioca cS.

rata-se
(13,-6 F)

LUGA^nSK 2 quartos Juntos, cm
e família, «rande quintal o

electrica: preço 60$; rtta Senado
194, sobrado. (1577 K) M

A lu<
il.c-.sa

casa muito asseada, so para
do Riachuelo 92.

(ICO! E) .1

LUGA-SE um bom q*irt". com
ou sem mohilia, em casa de fa*

moços ou a casal -*¦'•", *'-
Hios; na avenida Henrique Valiada-
re» a. J3, lerrec. ('359 '•) J

VI^UGA.Si; 
unia casa. á rua Arau-

jo l»ima 12; as chaves no t.t:
trata-se ra rua da Quitanda i;i. (K

ALUGA.SK 
nm esplendido ^atina-2cm com sobrado, â rua General

Cainara 98; as chaves estão no hotel,
defronte; irata-se na riu di Qaitan-
da ISI.. .* (E)

4 LUGAM-SE bo
Ama do Hospício
esquina da rua da
na loja. Panela ria

escriptorios,
.18. i" and,

ALUGnida.
da sala:

Ouii
Iirasil. (iJ3iE)I

A-SK, de frente nara a Ave-
linda, areja^a c bem mobila-
roa Evaristo da Veiga ij.

(15Í3 K) M

A í.UG \-riK. por módico preço, o
XVprcdio recentemente construído, da
rua Moraes c Vallc n. ji, Capa,
com duas salas, quatro quartos c dc-
mais commodidades. Tfata*se na rua
da Alfândega n. 14, sala 6, da3
-• ás 4 i|j horas. (13=0 F) J

AT.UGA-SR 
a pequena familia, hoa

casa na avenida da rua Fernandes
C,uiinar..es n. 70. Rota fogo. Aluguel,
Si5. ;is chaves estão na mesma run jn. 81, onde se trata. . (1271 G) K|

4 LUC.A SE a pessoa de tratamen-
XVto, tm casa de familia, uma sala
de íreníe c um quarto; na rua Fer-
reira Vianna n. 20. (1-255 G) J

por 15-$, »a
4, còm qua-

tro quartos, duas sala', «rande quin-
tal e outra por iaa$; na rua Bcnlo
Lisboa u. 89, c outra por 87Í c ou-
tra por Ci*. tem grande quintal.

(1483 G) ií

i LU.GA*SK para neiíocio a boa loja
XVn. jqi, da nia. dc Santo Christo
dos Milagres, já eom nntiaçúcs c có-
ou para um bom botequim ou tendi*
nha. Trata-se á rua de S. redro
n. c.|6. (718 I) J

A LUGA-SE por r?j$ o, grande ,,re-XV dio da rua Conselheiro Pereira
Franco n. 33, 1" e 20 andares, com
quatro bons quartos, duas espaçosa»
salas e dependências, illuminado a lu»
electrica; trata-se na rua da Alfan-
dega n. 86, sobrado; a chave está
"O n. 56. (1333 D S

4 LUGA-SE muito barato o grand,XVe esplendido predio da rua Alice
a. 79, Laranjeiras. Trata-se no mes.
iho que se acha aberto, ou na rm
Ur. Rodrigo dos Santos 11. 76, cm
Machado Coelho. (mcft I) J

ALUGA-SE por preço barato,
casa com dois quartos, uma

e bom qiün|al. ÜnfoniAuse <á
Cardoso iMannbo n
Praia Formosa.

boi
sali«t; ã rua

escriptorio.
(1350 I) .1

ALUCA-SE por
casa com dois

Ias e bom quintal.Cardoso 'Marinho
Praia Formosa,

preço barato, boa
auartos. duas sa*
Informa-sc á ru»

1. ,-. escri;. .íio,
(i.ijS 11 t

ALUGA-SEdente
do Cattete

um commodo, indepen-
om luz e asseio; na. rua
n. 85. esquina Guaralyba.

(1381 G) I

4 LUGA-SE uma sala bem mobila-XVila, em ca?a muito socegada paradescansar; no becco Jo Rio, ;8.
(1304 *) J

AtUGiVlM-SE 
m rua

'1? 5:. |nj, bons qi
nella, .'-ara jicii-.ii «

•WLUGAM-SE
Ias, .1

duas sa
moços

K) 151
-ida nau teu

O'.-nu3
outros

Freire 1

», junina ou .
Jo com mer* í

lependeme, A ;inquilin-».. \v*.*

A t,UGAM*SK um bom quarto e i
XVla, mobilados ou :úo. com ou .sem I
pensão, entrada independente, próximo I
aos lr.ial.es iç mar; na'rna do Catlcic1
n. j-'-. esquina dc Machado le Assis.

(1301 G) J i
A-LUG.VSE cm casa de Lamina de-X\.lr;.t:.mcnto um 0:1 dois i.":ir!.i-. .1 '

PEIO IIM BMl

¦33
senhara

D. 34.
r:-;. de S.ÍO

(Ú31 G) i*

(NOME REGISTRADO)

Cura a inflammaçâo e pur-
gações dos olhos

Bnn todas as pharma

ÍÜJÈÍjí.«, -^.u. t ¦*„-rt»"tfeil-.^- - il^ga^titf í. ±ttk:i*.£i~.s~jJÊ*i **it-u:i
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CORREIO"-DÁ :tátôÍTO i^^^S^^^M:?^^-^i^k.

AOS GRANDES
AEMA2EN

AMJGAM-915 
harracúes »-i;$opc*

e t ío$, muita ,agu» e «rluile.
terreno;- rira Visconde de Nictlicrojr
•n. :s6, EStaç.ai>; dc 'Mangueira.

ALUGAM-SE 
commodos

JoLjoão Alvares
rua
(D

DIPâBS
façam uma tisita e verifiquem

a veracidade do
que abaixo annnneiam

Filós de todas as cores, desde 2$700
o metro.

Voile negeusse, todas as cores, corte
para vestido I3$600.

Cretones para lençóes, a preços sem
competidor.

Mortas lotes e lotes desde 5$8QO a
peça.

Costumes dc linho branco e de côr
para senhora, últimos modelos.

Aventaes para creança, desde l$00O

Gafumby, Estado
e Rio Comprido

AiLUGAM-Si; 
juntos ou separados,

-a loja e o sohrado, inteiramçrt-
to novos, da rua Coronel Pedro Al-
ves n. 3H0, próximo á rua Senador
Euzcbio; trata-se na avenida Passos
it. 30, loja dc clectricidadc.

a casa da rua
-*.,.. *-*,  ... --J, .«•'«de;
ta-se na rua da Alfândega nALUGA-SE 

por -«, » -..-.--
da Gamboa 11. 263, Saude; tra

Peixoto & C. il.vtl I)'j'

ALÜGAM-SB' -"J>" -i_.™~ . .^-r.,*, quartos, duas salas, etc.:-rim Cònse
SKCÇ.M) DB ITtOPIUEDADEB ff

ALUGA-SE 
por i4o$ooo a casa da

rua Dr. Aristidcs Lobo n. 181;
tein tres quarios e mais dependeu-
cias, jardim c quintal; os appare-
llios estão guardados e as chaves cs*
lão no 1S5; trala-sc á rua Miseri-
cordia 2, sob. Tel. 333 C. (Jn63)J

ArjUGA-SE 
por 8i$oooa casa V

da rua de -Santa Alexandrina
11. 104, com duas salas, dois nuarto-,
quintal, clec-tricidadc, forrada de no*
vo; chaves e tratar 110 11. 417 da
mesma rua. O 94O .1

ALUGAM-SEindependei
rua Ilapiru'

uma sala c quarto
lentes, com 4 iatiellasi

(J9-J) J

AiLUG.VM-Sli 
hoas casas

dadas, 'pintadas
«OVO;

joura*
,.„.,.-. ,....,.,  forradas dc
próprias para familias regula-

res. a 75S c 85S000, bondes do 100
réis, na rua l-'roi Caneca -.'õ--, trata-
se na Avenida Salvador de,Sá 114.

(v. 610) J

Eoxovaes para noivas
o mais completo sortimentò a 65$, 85$

c I20&000

ALUGA-SE 
,i5$obo

qtiartq moliila.io
ceia. jíira pessoa s
Uarão Uápágipc.

mn pequeno
, cm casa fran-
iolteira; 44. ma

(J ii19) 5

Officinas de costuras e tailleurs
Vestidas de linho branco para senhora

a

ALUGA-SE, 
nor :oo$, unia casa.

nova, na rua Barão de Itapagipc,
perto dos hoiules llispo c Itapagipc.
com .1 amplos quartos. 2 salas. 2 quar-
105 banheira com todas ns tnstallaçucs
hygiciiicas. para familia ile iiataincii-
to, f(ii;.ui a gaz, cook e pequeno jjir-
diin: tr.-u.i-ie 110 222. fundo;. (30iJ)J

"SUL AMERICA"
Rnn do Ouvidor 80

Os seguintes prédios:
As chaves nos mesmos ou confor-

me indicação nos respectivos carta-

Para tratar das 8 ás 6 da tarde.
S. CIIRISTOVAO — Rua Gene*

ral José Cliristino, 44. com niagniii-
cas accommoilaçfies para familia (le
tratamento, porão hahitavcl, luz ele-
clrica, grande quintal, etc. Aluguel
3oo$ooo.

SIATTOSO — Rua Campo Alegre
11. 89,. com magnificas . aecomnioda*
eües para familia dc tratamento, tio*
rão hàbitavcl, lua electrica, grande
quintal, ele. „

ALTO DA BOA VISTA — Tra-
vessa da Doa Visa, eo, com 4 quar*
dos, a silas, luz electrica, etc.

LARANJEIRAS — Una das La-
ranjeiras 11. 45.1. eom niagiiincas ac-
commoikições para familia dc trata-
mento. .quintal, etc; as chaves 113
mesma rim 11. 410. Aluguel 3005000.

SANTA THEREZA — Rua de
Santa Cliristina, 104, com boas ac-
commodaçõcs para grande família dc
tra.ten.cnto, pnrSo, quintal, etc.
"A LUGA-SE o armazém, com 8. por--
IXut, do predio novo, da rim ile
S. Francisco Xavier 404. esquina da
travessa Dcrby-Club, (1496 K) K

ALUGA-Sli a loja do predio da rua
S. Luiz Gonzaga n. 3O6. para

.qualquer negocio;: aluguel 70?; traia-
*-c na rua Sole ac Setembro 11. tou.

OsGS L) M

A LUGA-SK 1101' preço modi-
-íjVco a beija casa d» travessa
do S. Salvador 49. As chaves
estão na rua Ilnddock I10T10
11. «03. (J 1559) K

A LUGA-SE uma c»sa. de conntru-
Ácção moderna, por oi$. cora 3' uartqs. duas salas, etc.; ¦ ru» Cònée-
.liciro Thomaz Coelho-Í4. Aldeia Cam;
pista; trata-se no r=*" U&* W S

ALUGAM-SE 
casas, por 80$. com

dois quartos e duas salas, na avo-
nida S. Christovão n. 02.1. ponto de
bondes de 100 rs. (730 L) 5

A JTjTJGA-SE » casa da r. Se-
-fünador Àíòiiiar 189, com 2
quartos, 2 salas, desiiensa,
eoaiiilia c bom .quintal; Trata-
se na rua do Kosario 62.

(tt 1-169) h

,,. „... -. •. com 2 sa-
3 quartos, cozinha,, despensaALUGA-SE 

uni 'prodio
Ias. 3- quartos, cozm  —,—

é maia installácúis necessárias entra-
da ao Indo. ha rua' Dr Silva Pinto
n. 44, Villa Isabel;. as chaves acham-
se na nadaria da esquina ilo Boulç-
vard n, a-t-'. ¦_lX___lü—-

LUGA-SE o prédio novo, de so.
biad-i. eom 4-,auartoj. jardim o

entraih ao lado. tto:.prolo!iaainiutto da
rua Mariz e Ilnrros &}7, í"« d*i rll,a
Barão de Amazonas; arara.se ttorf-\:
onde estão as chaves. 04.1-. LI K

ALUGA-SE, 
por 130$, unia, casa,

com ires quartos, na rua Senador
Furtado 100; trala-se «o °9* 

n R

AIUG\M-Slv 
I10113 coininoilos, com

gVanilc larguei*, na rua Morena
ila Silvo, fundos d:i pensão üinaliar-
ro- 11. dc Aiidariiliy. (i.'.7*i L) J

A. galvaçao aos Bezerros""¦ A "FONTE LIMPA"
E' o único remédio ¦ veterinário que

cura a dhrrhéa destes.! e . desinfecta • os
intestinos do gado vacçurn. — D=PO*-ltj!,-
rios no Rio: Alfredo de Carvalho & C.
R. 1" de Março, 10. • 

A LUGA-SE unia cisinha com. sala,
Aquário e cozinha, na rua halletc
11, -'S; n.ira informaeues, 1111 venda.

(270 J) h

A LUGA-SE casa nova. 80$. traves-
Asa S, Salvador 32-VM (llad-

dock Lobo); 2 quartos, salas, luz
electrica. ele; trala-sc 110 32-VL ,(100O K) J

X LUGAM-SE boas pequenas casas,
Acom nuinlal c niuila nguai nor rua
Visconde Sapucahy .lio. (S-t. .1) M

,i LUGA-SE uma casa, nova. pro-
Apria para pequena familia; rim. do
Ilapini 140. liais J) o

ALUGA-SE 
o predio ti. 90 da rua

Di*. Arisiides Lobo, com dois
quartos, tluas salas, mais dependências
c iitiiutali a chave está 110 n. 93.--

(134.DJ

^DASNm

Tailhe Ottoman todas as cores. Tafetás
em cores, xadrez, listrada e changeant.
Crepe da China, charmeuse, voü de se-
da,gaze chifoue, chainalotes, gorgorao,
nobrezas, linho e seda, seda lavavel,
sargeline e polonaise.

Variado sortimentò de roupas
brancas para senhora

A LLT.AM-SIC os i-asas assobradadas
Ada rua Dr. Aristides Lobo ns.
9Í e ioi, com cinco quarios, duas
alas, mais dependências e quintal; as

chaves estão na mesma rua 11. .0.1 e
trata-se na rua Mineiro du Marco

.1-, (<1'2 .1) .1

ALUGA-Sli 
casinha pintaria e for-

rada dc novo, próprias pura íann-
Ha regular: na rua I?rci Caneta 2?;j
Irata se na avenida Salvador dc Sa
11. 114.  UI49. )) ¦"

A LUGA-SH tnii.i L.-isa. nara peque.
A-ua familia. muito próxima do lar-
ro do riflaria de Só: iníormo-tc ua
rua S. Clirlalovao 11. 27. nrniazciu,
onde eslãn ns chaves e Inila-so na
rua S. 1'cdro 11. 60. armazém.¦:

(;(io J) R

S. Christovão, Ai.dara.iy
e Villa Isabel

A I,l.-Í>A-SH por i.joÇ um bom e
A.11Ò.VÕ sobrado, com quatro quartos,
duas sala?, grande terraço, banheira
esmaltada; nu rua Barão tle Mesquita
li. -38. C9/-a .1) J

VLUGA-SE 
barato, o predio novo,

com 3 quartos, ;: salas, luz, i;xz,
terreno, jogar saudável; -' linhas dc
bondou á rua D, Romana f'H. ilrpois
du .1. Zòòlodeo. (0C5 L) J

A I.UCA.SI-. 0"i-
A.coni .1

i2^$. uma casa,
-—.... ., quartos, 2 salas, luz cie-
ctrica, etc; rua, da Egrejiçlia *o; as
cliavcs ho açougue bròximo; tVálá-ss
110 bntiarinlio Azfirèdo Mcyer; a casa
é cnh S. Christovfio, («joo \t) li

A LUGíVM-SIC bo.-.s salas independeu*
iAxlentes, pequena casa nos fundos
dc grande quiniai; na rua do llispo
io.l, luz electrica, e muito a.-scin j.ap.ua: (971 J) J

A r,l'tiA-Sr', por So$ merisaes, a
Acasa « da villa á rua 8 de Dezem-
bro n. S.t-A. com pala dc visitas que
tanibem podo servir <!e quarto, por
mt independente, sala do iantar, dois
fl^artos, cozinha, \V;C. t* banheiro coiii
cpmuiunicai;üo interna, tanoue para lã-
vagem, luz electrica e nuintal; paia
informações, á mesma rua n. no, c
trata-se á rua Theophiio Ouoni ti.
.15. sobrado. (SjS I.) M

Al.UGA-SH 
o predio

llotllèvard -8 de S(
 .157 do

Setembro, pro-
nrio".'parãVquálquér negocio; ao chaves
esta., na Coiitcitarin Villa Isabel;
traUVso á rua do Carmo 79. sobra-
do, das io ás .( da* tarde,..'(380 L)S

Al 
l'l'.AM-SH duas casas, com boas

accommodãçõès liara moradia dc
familia, com hv electrica. ga? e bas-
lante água. á rua l.cneral Sijyn U*l-
Ics ns. 55 c 57; alugueis módicos; as
chaves estão no 11. 31 da mesma rua,
onde .se trata. C1301 1.) U

ALUGA-SIÍ 
n boa casa da rua Tbeo-

doro da Silva «iv. -17. para llti|ite-
ua familia. entrada no lado. tociio a
ua:-., batihi-ira csmaliada; ver c tratar
íias S ás 9 horas da .manhã; illuiiima-
da. etc. (1414 L) J

ALUGA-SH; 
l'Of prego módico, uma

casa, lia avenida da travessa Her-
hy-Club .-l.t, com duas salas, tres
bons quartos, cozinha, banheiro, ele.
ctricidade c fogão, a gai; trata-se na
casa n. H. d'497 '<) u

A ¦LUGAM-Slv l)6r 107$ eada l™*
Aos 'jircdios da'ladeira de S. Ja*
ntiario ns. 1.1 e 13, com dois esplcn-
dldos quartos, duas salas espaçosas c
f.opendencias, grande (jiiullal; as
chaves estão no n. i7t tratn-sc ira rua
da Alfândega n. 80, sobradu.

(113^ D S

Ai' UCAM-S.IS
scoáradôo

quartos, juntos -u>S.
í; rua Itapágipo rpo.

(isCo J) M

A 
LUGA-SK. por 14-?, uma grande
casa, na rua S Cla-adio 23, com

4 quartos: 2 salas, copa. cozinha, po-
rão, quiiiliil e electriridadi;; as chavçs
na rua ll-iria José 43, Ksiacio, ondi*
se trata. (i57f. J) M

A^(;.i
Meias em cor marron para senhora,

desde I$000.
Voile fantasia, corte para vestido,

10$, JI$2Q0 e 12 SOOO
Grande sortimentò em toucas de

seda a 2$, 3$, 6$ e 9 000
Voile enfestado em todas as cores,

metro 2$400.
Vestidinhos em mol«mol. com finan

rendas, desde 6-1800.
Camisolas para baptisado em nan-

zouk, mol-mol ou seda a 6 ;500,9$, iS$,
25$ e 85$000.

Cachemira ingleza cores escuras
corte para vestido 9$600.

Variado sortimentò em Eoliennes,:.
fantazia, perfeita imitação de seda; cortes 1_I
para vestidos a 8*400 .2$, 14$ e I5SS00. ' "

Cortes de voil em xadrez, grande
moda, Í2S0Q0.

Grande collecção de grampos
com pedras

„ porão haliilavel do
 304' da rua Dr. C-irmn

NeUo, Cidade Nova. (1,141 J) .1
A LUGA-Sl-l

A-prcdiu li,

AM-SM as casas ns. 23 f
D. llcciiia, ac-.badas

de consü-uir, com qtialro quartos, c
tcJ.is as demais ilcpcndencias de Indo
o conforto; trala-se no n. ¦'<)• 1^'Ç
Uoninrido. l'-°" .1) !

A 
'LUGASK a casa da m.i Jorire

A.Uiidsc, com initallncão electrica.;
as chaves na rua Oiio de Pezem*
bro n. ru; trata-se na ruai líítaclo
dc Si 37. frJ.if.-i .D J

i?.i ila
... .....  coniple-

tamente Hmpo, com duas _ silas, rjua-
trò quartos, copa, banheira c?ma!ta-
da, foitão a Rir. e pira lenha ou
cokc. dois \V, C. c tanque. Alu-
iinel eo;f. Cliavcs e informai)""--:
no 1:0% piiarniacia, ua mesma av.

ALUGA-SIÍ 
o sobrado n..

avenida Salvador dti Sã.

A/LVíiA-SH o iirodiii ila vim
¦í^.São Lu!/ (.'oii/.iina 11. 3-1S.
As rlmrcs esliio 110 aviiinzoni,
um frofite. (.í 

'810)

AI 
l'1'.A.SIv unia casa. lia csccllcn-

le avenida da travessa Dêrby-Gltlh
,13, COÍ11V2 salas. 1.-quartos banheiro,
fnijão a «an e uleclricidiide; (ral.i-sc
na casa n, II da mesma avenida.

(14-7 I.) K

AI,OCA-SKcòmmodòs;
unia casa com bons

idos, tendo lu/ electrica,
quintal c jardim; rua Ernesto de
Sotira 11. 3S1 chaves 110 11. .16. Alu*
Suei, 110Í, AnJartjhy-Grande, ví-i

CuCj 1.) J

s.'. r».-. ii.-.
rã, livre do qitalt|uer retribuição; os meios
V1H.M ri.U.O COR.RI.-IO, ein caria fechada
syni|itoinas ou manifestações da moléstia —
sposta, tittc receberão na volta (to Correio,
SIVEIS — Caixa do Correio, 1123.

Cat-t;

A todos
os que sof-

f r e 111 de
qualquer
moléstia es-
ia socieda-
d c envia-

ciirar-sc. ISN-
tiomc. morada,
•lio para a rc-
,i aos 1XV1-

A 
LUGA-SK.
casa nova.

AI.UC.A-SM 
por C.jS uma boa casa

rara pequena familia. com todas' ] as commodidades, inclusive luz ele*
Ctrica, banho dc chuva cé lipudc 'ie
rr:n rl-\*, á porta; ver â rua tios
Coqueiros 11. so (Cnliiinliy) c trata-

Treze de Maio 11. 33.
(1530 .1) .1

mn quarto

t>or 220$ mensac-s» a
casa nova. dc sobra dn. á rua S de

Dezembro 11. 81. tendo, rio pavimento
superior. 4 bons quartos, bom quarto
de banho com banheira servida . por
aeua quente e fria. lavatoriò, o \\ .-(¦-.
o 110 inferior, salas de visitas c de
imitar, copa, cozinha, dospensn. »-r
C. e 1:111 iiiiarto; paia informações, a
mesma ,'ua 11. no. e tr.ita.so a rua
Theophiio Otlòni 11. 45, sobrado.

A LÍÜTÍTSI*; ii casa da rua llcrelrá
aVXmucs ti. -113. con bons accommo-
dações ...ira pequena lantiliti. Crcnic.de
rua. entrada ao lado, quintal bondes
á nona c aluitucl módico; as cliavcs
eslã... por favor, 110 11. eu. onde sç
inforáia. (S'7 W »'

ri

\ J.UC.VSlv ...
IxA.cu.n \wi cleçtHícii, cm

moços,
 ... :afa <!-e

uma viuva, a rua Carmo Nctto i:
(depois da estrada). Cidade Nova.

(i.'5t; D I

HADDOGH LOBO E TIJUOA
BOLSAS E CINTOS
mm\V&aMm\Wm\VmmmmMmmmWm^mwmWMmMmm-^^

DE VERNIZ
COLLETES e cintas para se-
nhora, os mais modernos, desde

9?5oo, ll$5oo e 19$6oo
Variado soB*fiménto em te-

cides de iâ
Gabardines, casimiras, tricots, cache-

miras, sarjas, drap e bengalines.

A I.L'l-A.SI'i uma formosa sala de
-íXfrentc, por 46$, na respeitável
casa ila rua Pr. Mattos Rodrigues
u. 35, amiga d. Leste, (l.t;-' .1) J

-.» IIT.A-SE por jCi.S. a nova c
Acóiiforiavcl "ia dn ma Amaral ir.
o,. (Andaralivl. própria nar.-i pequena
familia dc Iratanicnto; 3S cliavcs com
o encarregado da avníútm; ¦ r.-ó .u!csmo
local: tr.-.la-se na rua Sacliet n. 12',
sobrado. ÍS5.1 L) K

* ti.UGA.SK unia *A.Uida oecupada, na cidade; inf(ir:na-
asa dc cominodos,

._.  t cidade; infurnia-
õcs á rua Salgado Zcului 47, (pjK)J

A LUCA-SK uma bõa casa, com to-
^i.das as commodidades para íamilta;
11a rua General Roca n:; a3 cliaves
estão 110 rua Dczembargndor Izidro 5
(padaria), (95S K) .1

i LUGA-S13 nina casa. 2 quartos. -•
A*\.salas. cozinha, nuintal c jarditn,
por iuo.$; na rua Silva tíuiniarãcs
fabrica das Chitas,

A LTJGAM-S12 casas
irVCoude lliiinfiin 22')

(1093 K)H

i:os.. na ma'C&5 K)11

àLUGA-SIÍ 
uma casa, própria para

familia de tratamentu. com s quar-
los. jardim na írente o ao lado c
grande quintal com pomar; ;'i rua Ge-
neral Andrade Neves n. 33, Tijucal
podo ser vista <hs 10 horas da manhã
ás 5 da tarde. (962 K) .1

rteS E
rou xovo rRoniísso

Orando perfeiçfio. Mais du-
rabilidarle. 11 muito mais
baratas üo quo as fabricadas
atú hoje.

FUNDIÇÃO INDÍGENA
KliA CAMIU51X0 a

lyUGn-SK, a -um senhor ou se-
..nliora dc tatlo p respeito uma sala

independente; na tfUa General Silva
Tclles 17. Andarahy. (901 1.) 11

Á LUC.AM-SM duas boas casas asso-
A.iira-ladas. entrada ao lado, lendo,
uma, 5 quartos, 2 salas, porão liabiia-
vel. grande terretíò arborizado, etc,
Por iijS, c (Hilr,-!. menor, por 91$;
as chaves, á rua Chaves faria r-, ar-
niazoni Cauccllo, S. Christovão.'••i - ¦.•••¦, (--•,-• LI J

ALUGAM-SIi 
cs,' 'prédios da rua

líarSo do Tioiu Retiro! entrti os
ns. 1 i.í c n7, dò ns. 2 c .1, com
bons commodo.') o bom quintal; ns
chaves estão lio n, 113, onde s? tra-
ta. Aluguel, qi?iioo. (U1336.)

Francisco
.,,,. -. com..- quar-

los. 2 salas, cozinha, quinlnl e mslal-
latão, nor -Su?, Ú.1- ¦¦<) J

A LUGA-SI!, á ma S.
A.Navier ii.15. boas casas.

ALUGAM-SU 
os prédios da rua

Conselheiro Jobíni ns. -'j cio,
com bons commojJo8,qu iutnl c jar-
dim; n< chaves ci-lão nò n. 11.1 da
rua Uarão (lc, líom Retiro, onde ser
trata. Aluguel, y:?ooo, (l,i.\i;)

AiLÜGAjSE o predio ila rua Con-
-ia. Bãlheiro ferrar-. 8S, com 4 quar-
tos, duas salas e bom terreno, Cita-
ves na rua Cabuçii*, -I9-A e trata-se
na rua Uias da Uni/, yu. Aluguel
:õj$oo-í.

A IiUtí.V-SB 11 picilio dn rua
-^.Vovn America 1S, IVdrc-
íliillio, com 'i siilns, 2 qiliwtos,
niiiis (li'|ii>iiili'ii(:iiis c, griimlc
quintal; iivcçò 100$. As chu-
ves estão no 11. 37. 3 C03) L

ALUÍjA.SIÍ 
tinta' confortável casa.

com pris ,V,;?.rlns, duos grnudes sa-
Ias, eozinlia, quarto (io banho', pcrão_,
grande terreno co:u duas eB^ias; a
rua Torres IfOinfeí Í79; as cli.iVC'
¦—tão 110 181. C. Ií. (9.19 Li .1

íf*§íà tlit'i,jii-se ú caixa tio Correio
**¦»»* 1047 — Itio do Jiincii'6 —

Io o iiotuo, rcsiileiicin u o sullo phrà respostu,
tAPIDA IO GÁBANXIBÀ — (ilíATlS.

Knviiiuilo o 110111c,
ÕDRA I

A LUGA-Slv
104'

Campista;

um liiuii predio, por
ua GonzaRa líasios n.

cliavcs estão i:o ioi; Aldeia
(,10S L) lt

''.i LUCA.M-SIC ar, casar.
^lr,',sta

11 11 11
Preços Fixos

Iii 
" 
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VLUGA-Slí 
o solido predio á rua

Conde dc Üomfiin ". p-|. esqui-
na da rua Alzira líraridfu). completa*
incute novo, com um bom sobrada
para familia, tendo 5 quartos, coiupc-
tentcsi palas e demais dependências..
todo illuminado a luz electrica; c
amplo armazém para. qualquer nego-
cio, com portas «para duas ruas.
.Acha-se bem localizado, alugatulo-se
junto ou separado. Ad chaves estão
á rua Alzira Ura.ulào 11. 13, c -pa-
ra trr.tar á rua Uruguayana^ çf», so-
brado, (iCuos) !'•

ALUGA-SIv, 
por , 152$, a casa da

ma Club AlMetieo 91. com ,\ sa-
hs, .1 quarios. banheiro, luz electrica.
jardim c quintal. - (021 K) J

lovas, da rua
_ Guimarães ns. 39. 41 e 43.

S. Christovão, próximo :i praça
Arireutitia, bondes de S. Januário, com
boas aeconimodosüos para familia iç-
Kiikir: as cliavcs ctá.i 110 armazém do
sr. Dran.lão, e tralatn-so r.a rua da
Alfândega 11. 122; alusucia razoáveis.

(511.1 L)S

X I.UfilAiM-STC as cnsàs ila mn
-ü'1). Mavlu 71 (Altlcia Ciun-
pista), transversal á mu IV-
reira Nunes, novas, com dois
quartos, a salas, cozinlin, ba-
niiclro e tuiiqnc tle lnyngom,
loilus os commoilos illuniina-
rtus á luz electrica. As cliaves
no local. Trnta-st; nu rua fiou-
çalvcs Dias 31, próximo da ci-
titule, a poucos passos dos
bondes de Aldeia ('ampistn,
cuja passagem cm duns se-
ççGcs ú dc 200 rs. Alugueis
lOOlji c 110$000. Ii

A LUGA-Sli. por sooS. o sohrado da
XÃJrua Conde de Honifim .c.jo, próprio
para numerosa família, com todo o
conforto que fc oossa desejar.

1.922 K) J
À LUCt-Sl; uma prande loja,, pro-i"VprÍa para qüalquçl ncfiocio, á rua

Dr. Campos Salles n. 59; ns cliaves
estão no ü.í. 018* K) J
A LUGA-SK um bom commodo dc

jTJLÍrontc. a unia senhora dc respeito,
em casa dc nutra nas mesmas condi-
ções; rua do UruRuay n. 12-, C. X:
ponto do bonde uruguay. (m')K)J

A LUGA-Slv o prçdi" lia r;:a liarão
•¦£¦»• do Hom liitirirn. i itt, cora bons
commodo.". v grande quintal: trata-se
nu mesmo predio. Aluguel 132Í0Ò0.

(1, 
1-M.O

X Ij V (i A M -S M esplendidos
-íieoiiiniodos para familia; na
rua Jlattosp 10(J; trata-so na
íncsnía. (.1 956)

A -TíUOA-SIÍ a boa caça, para grande
xXfamilia, á rua Seijador Alencar
?(í; trata-se no yò, da jncsina rua. S.
Clirislovão, (1160 l.'i J

A LUGA-Sli a casa dá rua do Mat-
í"Víoío i'[), para íamil:- •- Itarameu-
to, com seis quartos, salas o quintal;
trata-se tia rua do Mattoso 06, otide
estão as chaves, '. (njt U) }

ALUGA-SH 
uni osnlcndido icrrcnp,

com i5-.\".So, próprio para estância
de lenha, garage, ele., ele.; preço
excepciona!; á rua Coronel Figueira
de .Mello 164; tnita-sc;iio local.

.4 LUGA-SK o tnaunifico predio do
ixUoulevard Vinte e Oito de Se-
tenibro n. 40S, com oxcellcntcs ac-
coiniiiodacõcs para íamili.i de trata-
mciilo; fica próximo á praça Barão
de nruntiuoiid; 25 chaves eslão no
Boulevard n. 40?. com o sr. Tas-
choal. (iSo I.) J

i A LUGA-SI-l, por 101S, a casa n. Co
-fida rua S. Jdtninrjo; os cliavcs,
por favo»', tio 5S: carta dc fiança,

fea i.i J

ALUGA-SIv. por Po$. .uma casa, cora
2 quartos, 2 Fala?, eír.; ver o tratar

á rua 1'osjolo n. 66, Aldeia Campista.
l.'"7.! 1-1 .1

A LUGA-SE a casa da raa Cosia
Xl-Lobo o. go; duas salas, tres quar--
tos, cozinha, eloctrieidade e quintal;
as chaves á rua Jockcy-Chib n. io;-
onde se trata; aluguel iojí. (jS.|.|l.).I

A LUGA-SK. Casr.s c avenidas, no
XxÂndaraljy o "£",' 1'rcitas. do Ar
mnzem Kco do Amíaraby Grande, cn-
camea-se rle alugar e conservar, mo-
diante Pequena cjoínmissão; rua lí.
Mesquita n. -z6. (mi- 1*1 J

A LUGAM-Slv for.-nó-oe cojnmódos na
XlJjDnita c nova casa da ma 'Mariz
e Carros t:. 354; com grar.de lar.
RUCS.Í. (1.1-0 L) .1.

^ LUGA-SK o pavimento térreo de-
XVpredio.ú rua Santo Henrique n.
158, ,próximo á praça Saenz Pena;

trata-sa no mesmo. (1016 I.íJ

19-21-23 Largo S. Francisco
de Paula 19-21-23

JUINÍTO ^V» KOF8£5J^

A LUGA-SK n casa ila n.a da San-
ITilv n. 1S1; trata-se na rua Had-
dock I.obo 6r. (127.; K)I.

4 LUGAM-SE dois bons quartos.XJUaõbiladoa c com pensão, a casal
o-i a oessoa de tratamento, na rua
UaJdock Lobo n. 13. (306 Kl J

OPILAÇÃO—ANEMIA PRODUZIDA
por vermes intestinaes. Cura rápida c segura com o
Phenatol de Alfredo de Carvalho. Fácil de usar, não
exige purgantes e é bem acceito pelas creanças. Innu-
meros attestados de cura. A' venda em todas as pharma-
cias e drogarias do Rio e dos Estados.
Depositados, Alfredo de Carvalho & C, Rua 1" de Mar-

ço numero 10.

A LUGA-SE a casa -j r-a Visconde¦â»- Figueiredo n. 8,;, recentemente
reformada, com tres quarios, duas
sala?, inMalhçâo electrica, c mais
dependências; preço 200$; trata-se ria
rua Jlnddock Lobo 37, (1401 K) J
AiLUGA-SU o predio com boa chn-

-ii-cara da rira Uruguay n. 3S:; as
chaves no armazém Araújo.

OjSÓ K) M

ALUGA-SE o novo sobrado dó Bou-1 A LUGA-SK a ca:
XXlcrar 1 =S de Setembro n. 333. -fiAIcncar 45; tre
lendo 4 quartos, 2 saias,
mais dependências precisas;
vhavcâ, na loja. charutaría (I349WJ

AIíUÍiA-SIÍ 
o predio, com $ bons

.quartos, da ma Santo Henrique
l 118; aclia-se aberto de 1 :U 4 Uoras.

4i.|6.i Si R

AT.UGA-SK 
1 predio novo. com to-

do conforto, á familia de trata-
mento; rua da Alegria 165: as cha-
ves eslão no ;6;, S; ChrisWvfiOi
preço iíu?; iuforma-se á rua do lio-
sario 105. (1380 L) J

ALUGA-SE 
o bom nrc.lio da rua

Leopoldo 133; c predio novo c>
tem resrnlttres commodidades; as dia- '
%e* estão na venda ao bjo. (i557l<)J I

de S.

á rua Senador
tres quarto?, quintal

Christovão. 
' (Vi": 

L) J
A IXGASK o predio assoIiradaHo

XXda rua S. Luiz Goníapa n. 3"^:nara tratar, com Santos Moreira &
U.; rua Visconde dc luliaunia n. 3S.

_^_ (i.U? I.i .1

ALUGA-SE. 
Xingue

no Andarahy. Bem¦fine n armarem '• KcoGrande" tein p.-.r,McSíiutta n, 7^0,

ir. alugue casa
primeiro ver rts

Eco dn Andaraliy
ahiRuri rua ]t.

om o sr Freitas.
(mu u J

3DO

E IDO
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PREÇOS ÚNICOS
•-*

üouble Phateon com 1 logares
1

© cyKnsSpos Rso 3:ooo$ooo
» 6:7oo$ooo

Barata com 3 logares
4 ®2f§5iui&*os Rs- 6a5ooSooo

T®dos

STUDE
OS c}UfomGV@!5

BÀKER
têm marcha automática e

illuminação electrica

Stnf oraiaçêes e catálogos gratuitos

ÜIGOS AGENTES E DEPOSITÁRIOS:

MCllIlj, fi
BBggg3£gB3M

IBM & [.
cEgaaaBaBE v^bjumi

avenida Rio Branco 65, 67
Caixa Postal 1281

Te!spho?se 7S6 — Norte

RIO DE JANEIRO

ALUGA-SE 
«ma titã. 5 rua Le».

piddu 14 (avenida); cliavcs no n.
iti; trata-se na rui da Ouitanda 151.

Alt.UG.VSE 
por iS.*$ o confortável

.predio da rua Tavares Gtieíra
ti. 87, com quatro bons quartos <|traa
saiais c dependências, perto dos"l>a-
nhos do mar; trata-se na Compa-
nhia Edificadora, á rua General Gnr*
jão n. 4, onde está a chave,

(ii.ti L) S

A LUGAM-SE. cm S. Januário -iS;,
^\comnioilos (lidcpsndcníès, com l.it
electrica, cm casa Ue familia.

í.y^...I£...J.
AI.UO\-SK 

ou tirrenda.se, por con.
trato, o predio n. rO'? da rua Ma-

rão dc Alesquita; trata-se na rua tíe-
nornl Câmara n, 45Í com Qüeir.07. Mo-
reira & C. (41H1 l.j U

ALUOA-SK 
uma casinha, com ula,

quarto, cozinha c hom quintal; na
rua Bella do S. João 11. 34.11 por
50?ooo. (ií-*-' L) J

ALUGA-SE: por .-«5$. uma caslnlin,
ua avenida da rua S. Luiz Con-

zasa 55. (i.ii.i L) J

AIíUGA-Slí 
a esplendida casa á rua

Velinpc C-.111.-1r.in ;8, junto ao
-Uoulevard. com hoas acconnnodavOcs
para familia, grande iardim c cliaca,
ra; aluguel 300$; cliavcs na venda di
esquina, c trata-se á rua Kenl llr.-indo.
za r4. BoiafoRo. (i,|?íj L) R

AltUGAMr-SlE 
os sobrados novos, no

Uoulevard \inlc e Oito de Setcm.
nro ns. 3:9 o 331 (Villa Isabel).
1 rala-se na lojju (131S LI .1

AT.UGA-SK 
a boa casa nova con:

duas salas, dois quarios, copa, co-
zinlin, dcspcns.i, bom quintal com en.
trada ao lado, cem mil réis; ua ms
Jorue Ituditc 23; 'Maracanã.
„_„ (1.110 L) J

A 
LUGA-Slv por 66$ uma boa casacom. uma S3la, dois quartos, cozi-nlia e arca; na rua Visconde de S.mt:iIsabel n. jj, frente de rua.
0313 D S

ALUCiA-SU a casa assobradada datravessa Azevedo 11. 7, largo dat-ancclla, com tres quarios. duas sa*Ias, eozinlia c grande quintal.
o-..ii r.) .1

ALUÜA-SE. por 00S, a cisa 11. -i,
0 d?., ,rua . U. Sa Krclrc, éiu

_S. Cliristoviio.. (,„,„ r<) j

AJ'P.GA-SE, 
nor E6$ o predio darua Jockey-CIub 223, S. ltrau.rraucisco Xavier, com duas salas «dois qu-iiios, cozinha privada, banhei,ro, luz .-lectrica c oiiiuial: n5 cliávean« ii. ;;-¦. onde se trata. (_2ojL) J

ALUGAM-SI?. 
a cavalheiro, em ca-sa da muito asseio c soceRo. umabella saia e gabinete, ou lindo an*parlamento, esplendida vista para cmar, luz electrica o mais comtiioilida.des. mobilados, bondes á poria, umpasso dos banhos de mar na ruauirislavio Colombo n. u quasi e=-quina do Flamengo. (uq8 L) j

A LUGA-SE uma boa casa, eom todr-i.vo asseio, com 3 quartos, boas sa.Ias dc visitdü' e jantar. W.-C. banhei-ro dentro dc casa. porão para arrii-inaçlio, «az, clectricidadc, na "Villa
Uura. 11. j, da rua Jorge Uu.lge 11.40, i.0 se aluga a pequena familia d«tialaniento jaluguel 90$; trata-se Srua do Hospício n. ;S. ( j(|

ALUGA-SE 
uma csofcndlila casa,

çom Iodas as comniodidadcs uai:,família; lem luz electrica 0111 lodo!os conipartimcntos. sita á rua Presidente Barroso «S; irata.se nà rú.iiplippe (.ninarão 11. 145, casa -• sl<cliaves, por favor, ua venda & es!¦"""*¦¦  (ijo-t 1.) K,
A LUGA-SK a casa. ile consiriiccãn^xir.odcnia, com duas salas, liesquartos, eozinlia, banheira esmaltada',chuveiro,; lu*: electrica, dois W.-C.entrada índepciidentc com boa Srea,londo quarto nara cieailo; na rua 11.:.rao dc Cotccipe n 08, Villa Isabel;preço commodo; ns chaves no u. 100e lrala.se no mesmo, (918L1I

ALUOAM-SL. por iii'$, boas casas
çom tres quartos, duas salas, ele,bonde de cem Téis S. Luiz Durão, íijruas Maurao do Valle c S Januário:as cliaves no praia de S, Clirlstovaa101. c trata-se ua rua do HospicioM4, 1° andar. (,.,-4 t) jj

A 
LUGA-SK por go$ o pequeno nr.niazcrn da praia do S. Chrislovãn177; as chaves no 11, 1C1. t (rala-sana rua Buenos Aires n, 441, 1» and.

 0.154 D M

A 
LUGA-SK. por Si$, uma casa, naavenida Anua. rua B, de Mcsqui.Ia 127J as chaves 110 XV: trala.se uarua Buenos Anos 144, i» andar
(1.1 vi L) M

A LUGA-SE o espaçoso áritiazcm di^í-rua B. dc Mesquita 120. completa-nienle novo; as cliavcs no XV da ave-nida Anua. e Irata-sc ua rua BuenosAires 14- 1° andar. (1334 f,) M

SUBÚRBIOS
AliCGA-SE a clincaru ií Ms.

I^ti-nda «lu Coviuica ai, Ja-
ciirépnguá, eom casa piiitad» c
furradu de novo, luz cliictriçn
o todas as coiiunodidades; si.
tuada a dois minutos do bonde
As cliavcs estão á rua do Itar-
ro Vermelho 21. Trata-so ú
rmt do Ouvidor 94. ,1 1200) N
A LUGA-SK uma confortável casa, á-ili-iia Alice do I'lguoircdo 31, esta.çao do Riachuelo. (i„S'(i Al) li

ALUCA-SI',. por 90$ mensaes, o
predio á rua 1). Alice n. 80, cs.tac.no do Rocha; irata-se na uicsinn,

(1092 M) II

A 
LUGAM-Slv casas, na estação Cos.ta Barros, Linha Auxiliar da ICs.Irada de Ferro Central do Brasil,trala-sc com o sr. Bernardo na me-..ma retacão, (963 _ , |

ALUGAM-SK 
as novas e boas casa;da rua Dr. Dirs da Cruz 11. 18S.e Magalhães Coulo n. 11 (Meyer).tendo ;ada uma 3 quartos, 2 salas,cozinha copa. quarlo para creado, ba-nheira esmaltada, luz electrica ga», 2fogões o bom quinlnl; as cliaves estãono n. 13 da rua Magalhães Couto, etrata-se na rua Sacliet 11, 1* sobrada

(£5_ M).-.K

ALUGAM-SH 
casas, na Villa F.d-

inundo; 2 quartos 2 salas, luz ele.
clrica; aluguel 56$; rua losé Domin-
gues 1 l.t. na Piedade. (173 M) K

A LUGA-SE o predio da rua
•¦tS-aà Uclla Vista 11° 113, Éii-
genlio Xovo, com *1 quartos,
duas salas, rosiiilia, grunde
quintal, olcetricidude, ele.
fava ver o tratar no mesmo,
com' o" |,;.oi»rietario. AIuizik-I
1329000.""" "

Af.UCA-Slv 
era casa dc familia uni

quarto com pensão, n uni casU
dc tratamento; ua rua Dr, Dias <1:i
Cruz 237. iMcycr. (4oi-.\!ÍA

ALUGA-SIv. 
,na K. liamos, toda

esquerdo, boas t.-isas. para mora.
dia tem água, luz, W.-C, e quintal,a 50$, 60$ o 70S. com caria de fian-
ca; s trala-sc no uicsmo. a "Villa An-
dorinlia", onde estão as cliaves.

(C94 Ml D

AT.UCA-STC 
a casa da rua *S. Joãíit5. no ircyer, Cachamby, 

"com
duas salas, ires quartoa c mala tle-
pendências, luz c'cclrica, fogão n [-.u,etc; traia-se ua mesma rua ioí.

CM 9i-;> S
,4 IfUGA-SK. oor nreço modicò, nXXinctade de uma pequena casa, em '

log.-.r saldavcl. com LonJc c trem, com
quintal, iardim c mais necessário, •um casal; na rua líella 49. estação dtTodos os Sautcs. (çiuS M) J

AI.UGA-Slv 
uma casa, còtn 2 quar..tos, 2 salas.c cozinha; aluguel .i;^;no liccò dos Üspinlioiros 11. ioo; Pie-

dade (1165 M) J
A I4TJCAM.SE os oredios novos, pro-Xiprios para f::nili.i de Irataiueuto, i

rua SanfAnna do Mallieus ns. 51 e
53, liora do Matto. bonde Lins de
Vascoücellos; as chaves no )iottK_uim
da esquina; tr:ita-sj á rua Uruguiiya-
na rfi. (oji II) )

A 
LUGA-SI-l, por 70$ mensaos, um»
casa, com 2 quartos, 2 sala?, cozi-

nha e crando quintal, em Caseadu-
ra, á rua da Lstação 100: chaves
no iSfi. (601 M) S

A LUGAM-SK. baratissimo, txcellcn-
XXtos casas novas, com acua. esgoto
e quintal murado, próprias para ptv
qucua familia: rua de Cascadura ».
53i estação Quintino Bocayuva.

(iodo IM 1 R

A I,L'OA-Si', por Sj$, o predio no.
étX.vo e clepamc, da rua Lardoso n,
2(í6-H; 2 quarios, 2 salas, eozinlia,
W.-C. c banheiro interno, installa-
ção electrica e íofião a fM.ES cliyves
no soo-A. ímC Gj 11

ALUGAM-SE, 
a 80$ e roS, casas

novas, com 2 sahs. ; quarios, .co.
zinha. b.iuliciro. lu: clectric-r e j..r-
dim á trente. á ma 1'orlo.Alegro 1,-.
19 c s.i. perto da rua Uarao uo IJolri
Retiro, lingenho Nov". __] _ _

A LUGA-SE por 153$ boa ca.-.i 3
iJLrua Bittencourt da Silva u, -22,
perto da rua \ inte c Quatro (Ie Ji.,1.1
com (luas sal..í. quatro quartos, sa.cli
e ir.ais dependências. A chave na ru.i
Vinte e Quatro dc Maio n. ps. cs-
tasãi da £»si£ii.ií. (iü'ixlJ J

M

:,.  VMÜ
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I ALUGAM-SE 09 confortarei» pre-
Adieis i rua Anna Nery 430 e 433.
em frente í E. do Rocha; trata-se
Ueneral Câmara 89. (bóç, M) R

ALUGAM-SE 
os pequenos armazéns

d» rua B. de Mesquita 133 e 143;
sa chave» no XV da avenida Anna,
c trata-se na rua Buenos Aires 144.
1» andar. 0.1S4 L) M

ÍÍfe&

ALUGA-SB 
ura pequno commodo

independente, na --- '-">'""• '*"•
Meyer; aluguel 15*.

ALUCAM-SE 
«Ia. quarto

nha, independente; 11a :
Knsenho Novo.nha, independente

Toledo 176

cozi-
Vazna rua

(1ÕÍ5 M) J

ALUGAM-SE' 
as casas novas, da

riia Tavares ns. 210 e «'•.£• 
f

J Encantado; alugueis 61$ e 76Í, tis
chaves achain-sa ao lado. (743-»>s

- Tira es cabellos «tiperflucts U ro»
to, collo e braços. Encontra-se nas
casas: Bailn, Hcrmany e Cino.

ALUGAM-SE 
confortáveis casas, de

41 $ a 61$; trata-so com Alberto
Rocha, rua Cândido Benicio 502. Ta-
earépaguá. (000 M) J

ALUGA-SE 
ou vende-se. na Boca

do Matto. a casa da rua Aqtnda-
han 281. bondes á porta, com .2 sa-
Ias, 4 ouartos, etc. o no meio de
enorme terreno de .13x148.-; todo ccr-
cado e plantado, tendo ainda galli-
nheiros. lagos para aves aquáticas*
barracos para empregados. E íWK»;
dida residência de verão ou para quem
queira explorar av.cultura. Pode1 í«
vista das 10 ás 4. (I023 *"'"

XAROPE DE S. BRAZ
Cara tosses, bronchite, coquem-

cbe, tuberculose e astluna. Tomai-
o é ter certeza <le estar curado.
RECUSK OS OUTROS BONS
XAROPES que voa offerecem.

Preço do vidro 2jj|500
Exija, o de S.-BRAZ

Drogaria Barcellos — Nictheroy
Dopositos: UniBuayana, 91 j ntri
Marechal Floriano, 55 r IXLVJ
Assembléa 31.. '

CQMPRA-SE 
uma casa era presta-

(des com bom terreno nos sub-
urbios, de 3:500$ a 4:000?, dando
500$ ú vista e mo$ mensaes; para
idformações, na rito Tenente Costa
n. 84, com o sr. Cyrillo. (1852 N) J

COMPRA-SE 
uma casa com 4 o

S quarto», 2 salas e outras depen-
dencias; bastante terreno, etc. Pa-
ga-se 3:000$ i vista e o restante cm
prestações mensaes de 300$, Infor-
mações a F. Lemos, á rua S. Pe-
dio n. 20t. (1113IW «

rtONSTRUCÇoES, reformas, peniie-
\J nos reparos e pinturas de prédios
a preços módicos e pagamento» em
pestaçõe9, com o construetor Micha-
fslti, no rua Uruguayana n. 8; tel.
S33fi, - (1444 S) R

COMPRAM-SE 
prédios ainda mes-

mo precisando de concertos ou
interdictos mesmo nos subúrbios, na
rua Dr. Rodrigo dos Santos 76, em
Machado Coelho, das 10 ás 1: e das
17 ás 19 horas.- (1485 N) R

COMPUA-SB 
um predio com .1

quartos, 2 salas e mais depen-
dencias, nos subúrbios, flté á esta-
ção de Todos os Santos, cujo preço
não exceda de io:ooo$ooo, dando-se
metade á vista e metade cm presla;
ções. .-.Informações á ma de S. José
n. 106, sobrado, das 4 á* 5 da tarde,
com o dr. Amaral. (ejdi N) J

VENDE-9I3 
por 15:000$ um lindo

predio para familia de tratamento,
na rua lYIajor Fonseca n., 21, ponto
dos boiideá de S. Januário. Vale a
pena ver; trata.se oa rua S. T.uiz
Gonzaga n. 344. O 150?) N

V.ENDEM-SE 
a 50c? bons lotes.de

terrenos, com ogua e luz electrica,
na rua, construcção livre, logar secco
e saudável; são todos, nivelados e
promptos a receber edificação, a di-
nheiro á vista ou em prestações, «Jra-
vessa Laurinda, em Ramos; também
se vendem em couta 2 lotes de fren?
te de rua e um de esquina, na W
Rio Branco, no mesmo logar; trata-
se com o dono, rua Fagundes Varella

«1. 116, E. da Piedade. (J 155«)N

ViEN-DE-SE 
um terreno de 8 :

por 20 ms., por preço barato,
„. _ „ - l|201

. por 20 ms., por preço barato, per-
to do Cães do Porto e em optiino
logar; informações á rua da Alfan-
dega n. 137, sobrado. (J I35i)'í<

^rE-SBEM.ge 
iuatr° ,0,{> de ter'

drenos, ili. .121, 123. i« *'*7'
dois minutos da estação de uyigc-
nheiro Nclva. Preço 300$ cada_ uni;
trata-se à rua Ivaby n. Si estação dc
Villa, morro- do Capão. (J I37°)N

MOVEIS ã PRESTAÇÕES

— Á.PliíTO^C. —

ViENWvSE 
um terreno «"V- ?„3,5'

„a rua Visconde de S. Vicente,
quasi á esquina da rua 'Barão oe aies-
quita, lote n. 20. Preço único 3:000$,
traio-se no Bazar. Elias, largo do l.s-
tacio. *' -. SS? O lie°' *

VESOE.SE 
.por 13 contos um bj"1

predio á rua Bella ^fícdSem centro de terreno de '£%""'
«rndil de ferro e jardim na frente,
cótn três janeltas de frente, entra-
díao lado eot». varanda »J>"
«tensão do predio, duas salas, três
ouartos, sçndo nm destes um salão.
Soa coznha despensa. quarto com
banheiro c VV. C, clectricidade cm
«ode o predio e boa chacariniia; trata-
se com 

"Mourão, rua do R?»"»^

1TEN.IVEM-S& P" M conto5,,„doLs
f prédios á rua Tavares ns, JM e

-21 OE. do Encantado), novos, feitio
moderno, assobradados, altos no cem
iro de terreno, jard.m e gradil üe
ferro .ia frente, entrada ao lado, -
salas, 3 quartos, cozinha, despe,, sa,
¦banheiro tanque e W. -C.: tra ta-se
coni Mourão, 4 rua do Rosário 101^

nega n. 137, sourauo. cj issu -' ,.¦...«. ¦ --r -__ ÜÍÍÍmmmm»»»»

COPACABANA 
— Vende-se um

terreno em prestações; carta no
Tornai do Commercio, a A. Z.

(141 N) J

A LUGA-SE n casa da praia dc S.
iVCIiristovão 11. 163: a chave no,n.
1C1. o trata.se na rua do iiospicici
n. Ml. 1° andar. (1.155 L> M

., .. casa da rua
 iMcycr n. 17, .com

«iiiãs salas,' dois quartos, cozinha,
quarto dc banho, jardim e quintal.
Chaves nu "Pliarmacia Popular", no
Meyer. Trata-se na rua Oetulio. 28.

(1341 cM) S

i \ LU GA-SE ipor 100$
/Vlluque Estrada 

*'

i A LUGAl
uíinenle

, l.UGAM-SE as casas, completa-
reformadas, da rua tielulio

..-.- v- 24, na estação dc Todos os
Santos; com 2 quarlos, 2 boas salas,
mande cozinha o mais dependências,
c-ciiii electricidade, bom «imitai, um
minuto do trem e bonde: alueiicl.
81$ e 86$, (íaCq M) R

ALUGAM-SE 
dois quartos, sala ,c

cozinha, por 40$; na rua Victpria
n. ,i;7, Ramos. (1376 M) J

ALUGA-SE 
.por 71$

.rua Imperial

ALUGA-SE 
por 60$. uma casa. no-

va, assobradada, á rua Vaz cia Cos-
ta n. 35. com grande quintal fechado
e plantado; trata-se á rua General La-
mara 11. 115. ('°<"> ¦">'')

„ casa II da
*». ,.-..». 271 (Meyer), com
dois quartos, duas salas, luz electrica,
grande quintal. As chaves estao na
casa I. Trata-se na rua de S. Pçdro
n. 207, dias uteis. (1593 M)M

LUGAM-SE prédios, a 50$, 55$.
00$ e 100$, com dois c três quar-

tos, grande quintal, electricidade, hon-
des na porta, c perto da Estrada de
Ferro; para ver o tratar, rua Assis
Carneiro 139. Piedade. (1471 M)J

ILUGA-SE por 35$ooo uma sala,
.dois quartos, cozinha, luz electn-

ca; na rua Prudente de Moraes 119,
berto da estlação (Quintino ««wayu-
va; trata-se na esquina, (1518 M) J

CHÁCARA Vende-se 
uma S de

verduras em boas condições, fó-
ra da «ona proliibida, á estrada Vc-
lha da Tijuca n. 09, lado direito,
próximo ao ponto do bonde; o mo-
tivo i falta dc saude. (1250 N)J

cc
COMPRA-SE 

um predio em Boto-
fogo, com cinco ou mais quartoi.

carta 110 Jornal do Commercio, a —
A. Z. (142 N) J

OMPRA-SK bem perto ila esta-
^- oão do Meyer, em logar alto,
uma casa de boa construcção, em
bom estado dc conservação, com .1
a 4 quartos de dormir c outras de-
D dencias, cm centro de regular
terreno, até o preço de 10 contos de
réis. Pagamento: 4 contos á vista
c compromisso de 2 conlos de reis
annuacâ (no minimo). Offerias a E.
Dezonnc. Altos da Confeitaria Ja-
pão — Meyer. ("30 N) J
-¦ , .- 1, . — ¦' -*¦

PREDIO 
— Vcndc-sc na rua da

Capclla n. 19, Piedade, próximo
00 bonde, e em frente á estação,
centro dc terreno todo murado, jar-
dim .potiiar, estufa, 2 quartos, 2 sa-
Ias, installação electrica, etc.

(1202 N) J

\TENW-SE 
um terreno com 10 m-.'.

de frente e 33 dc fundos, na rua
Nova João Rodrigues, estação de Ula-
ria, E. F- Léopoldina, . a 3 minutos
da estação; Irata-sc na rua da lassa-
gem n". 84. loja. Predial' Botafogo,,
ou na Garantia, na rua Llappc n. 1.

(.1 10-M) 2,

\TENDE-SE 
por 16:000$ um bom

' ,prcdio, a rua Leopoldo; trata-se
no n. ia da mesma rua (Atidarahs).

(J 1019) N

Não comprem remédios
sem primeiro visitar a
Drogaria Granado I Filhos

RUA URUGUAYANA N. 91
Pesagem gratuita eiv\ balança sen-

sivel a 1 grammft

Al.UGA-SE. 
para familia, a casa da

rua do Caliuçú n. 58 (Lins de
Vasconcellos); as chaves eslão 110 11.'56, 

c trata-sc na Companhia Predial,
il rua da Alfândega n. 28, (M)

ALUGA-SE 
uma casa. com "duas

salas, dois quarlos, cozinha c ele-
clricidacle; á rua Olga n. 67, Bom-
Suecesso. (1221 M)K

LUGA-SE a casa da rua D,. Ma-
ria n. íoi, 3 quartos. 2 saals, luz

electrica; aluguel 81$; na estação da
Piedade. . (1280 M)R

AI.UGA.Sli 
a boa casa n. 46 da rua

Lucidio Lago (Meyer). com gran-
«Ic quintal; as chaves estao no iv.81
larmazem).  (1279 M)M

ALUGA-SE 
a boa casa n. 65 da

|rua Tenente Costa (Meyer), com
quintal: as chaves estão 110-armazém
<Ui Céiinina. (127S Jl) il

ALUGA-SE. 
por 81$, a boa casa ca

rua Figueira n. 199, estação uo
Rocha; a chave está no 203.

(1493 M) R

cia
ALUGA-SE. 

por 130$, o predio
rua Lia Barbosa n. 105, Meyer

minutos da estação, com 4 quartos,
3 salas, cozinha, tanque, banheiro, 1
quarto para empregados, installação
electrica. quintal, etc; trata-se na
mesma rua 11. 109. U451 M) K

ALUGAM-SE 
as casas, , com dois

quartos, duas salas, quintal, etc
sitas ás ruas Miguel Fernandes .31,. «
Angélica 86, no Meyer; a primeira
por 71$, c a segunda nor 91$; trata-
se á ma Figueiredo 26. no mesmo
arrabalde. (1526 M) J

ALUGA-SE 
a pequena casa cia rua

D. Romana 29. com 2 salas e ,2
quartos; trata-sc ua mesma das n as
12 horas. 053' M) >

TERRENOS 
_ Vende-se um gran-

de área com frentes para trcs
ruas ou em lotes separados. Ver e
tratar directomente com o propricta-
rio. 110 prolongamento da rua Mariz
e Barros 514 ,h'm da rua Bartio dc
Amazonas, todos' os dias até ás lo
horas da manhã, ou rua do Hospi-
cio n, 15, das 12 ás 16 horas.

(M34 N)R

VENDEM-SE lotes do terre-
V nos de 10 por 50 o 10 por

67, por 350$ c 400$, a pres-
tações de 10$ por mez, «a cs-
tnçíio do Vigário Geral, Estra-
da de Ferro Léopoldina; tem
água do rio d'Oiiro canalizado,
35 minutos de viagem, sendo
as passagens de ida e volta
300 rs. No local tem pessoa 0 .-.,..,», , ., .----, . , .
qne «tOStro ps terrenos pavaj nua^ com, banheiro e. bom quinta.
tratar das 4 as 7 horas da tar-! sario „, l6l
de, na rua S. Januário 89,
com o proprietário. (It'80)N

I Grande Laboratório é Füarmacia Homosopatliica
f FONDADÍOÉM 18SO

ifiwSífflaSfe0.' =SPca'íoJíca?^cceS f ^consc

CARÜOSINÀ^^Ciira tosses, broncliitçs, dores no peito, costas e

CARDUS CÁ*T?0 - Cura moléstias do coração e licmorrl.oidcs

GY-ESUM.IJRlluEXaE - Facilita a dentição e tonifica as crcaii-

¦ ÚjniÊ&MÊÊÊurí febre intérniittente (sezões ou maleitas).
ineíriv\ *fíi?iírn e previne a losse coqueluche. . .
COXSÓ!aRIX~\ - Cura 

Pa íuberculose pulmonar em primeiro e

qVWSTiHMA^-^Cura^a asthma hereditária e adquirida.

| UYaENÍlERlÜNIPI Cura a diarrhéa de qualquer caracter e prove-

S\\-\ RIIEUMa'- Cura o rheumatismo .em geral.

I. tK&^C- Í?SS a^crT^flamniaçOes da

SAX.VOl.VBlírf-IvS - Cura a diabettçs saccliarina e suas conse-

f,IIPKnPODÍV)«CÍ A\-TII'l;'I<MI>>"riCUM - Pó vermifugo — lnfal-,
lOlIBNOPODIUM A> l^''nmbrt 5 ,0„ vermes-.iittcstiuacs. .
SANACRYPbÈ -Tborta a influem» e cura const.paçocs com feliie,

Cimei «IKRrcíx*- sígiSSiG." « evacuações ç combate os

SAXAFLORÈS - Cura o lcitcorrhéa (flores brancas) caraçicrizada KWJ* ^^'^nrientes.
IDOLORIFORA - Auxilia o narlo, combate as çollicas|iterinas Ç 

™"s >'K 
^5HALSAMO UE ARX1CA _ Cura golpes, contusões; fnciras c »nlias e' ',»Wan' 

BCrai,
CfíXO DE FÍGADO DE BACALHAU _ «Tônico reparador".^Confra f.iini cm gera. coquctuchc

?.* rVLI IU.M S\T1VUM — Especifico para abortar e curar a nfluenza.-constipaçucs, co»» , i
14 * 

febre c todas moléstias provenientes ,«le resfriamento. .«nmiiiieas
IIEMORRIIOIDIXA - Combate todos os ineohimodos t^WgJH^ 6S Os n li . «tos acima

| são smm 7ios"^d^=,,.|r;.o ^
1 ^m^dlT^^01^.li^l!KM 

-TS^r^oK^-l^ULAS E TAU..ETT.CS. -

1 S'ilÍÍScI.àl Floriano Peixoto, II RIO DE JANEIRO
ft A' V.KNiDA NAS PRWCÍP,VES"d:RÒGARTAS <Í> PH'\^IACI-^.^.AIIJAL»^^

—" ~ ' '"" " ' - 
ViliXiDÉ-SE, -cm Jacorépaguá, por
\ 7:1100$, unia boa casa com duas

BÕPÕmÕj

Rua Marechal Floriano, 11!
RIO DE JANEIRO

«
J.t
II
«
y>.t
?#*.*
:.:
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y
#
V
%ií:.:«
y
«
3.:
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VÍENDE-SE 
o predio da rua Pedro

Américo n. 19J, esplendidamente
situado, em local alto, ; salubrçv com
bonita vista para a báhla da ijiiana-
bara, com trcs quartos, duas salas,
ccVpa, cozinha, W. C e grande qum-
tal. pelo maior Jance que obtiver, em
leilão, seeunda-feira, 9 do corrente,
ás 41I2 horas, cm frente. 00 niÇS»io
predio, pelo leiloeiro Llviro Caldas.

um bom sitio, com
com pomar, . ogua,

etc, próximo aos bondes, por u:".""*;
trata-se na listrada da Banca vclna
11. 143, Jiicarépaguá. (.1 i?ot>) *N

ViEXDBM-SE 
terreno dc :oX.ir

casa niobiliada ou não; íc rua Al

VtENDE-SiE 
u

170X0S ms.,

senhor XÍtcrcjues 11, 106, Taoaiíipaguá.'(.I 
io.'?) XT

"irE-NDiHJM.SE, na estação dc Ra-
VmoSi á rua Quatro de Novembro,

«1. 75;
aí tia.

>, il 111» wiiuiiu «V *' »- • »....• - — •

terrenos já arborizados, com luz e
(J 1320) X

PO' DE ARROZ ÜUDT
VEXDE-SK 

um
ra habitação de

clialet próprio pa-
. ._  familia, com jar-

dim na frente c caixa d'agua, Es-
trada Real de Santa Cruz 11. 2.5Ú2;
trata-se no mcsino. (R 39-) «

ViENDE-STE 
casa e obacara, na rua

dos Esjiinheiros 11. 73! trata-se na
mesma, Piedade, bondes de Casca-
dura.  (J '-47' X

VENDA DIVERSAS
T^EXDE-SU 

por 4$, cm qualquer
pharmiicia ou drogaria, um fras-

co de AXT1GAL, do dr. Machado,
o melhor remédio da actualidade, pa-
ra curar a syphilis e o rhlSumatismo.

¦TM-XDKM-SE armações, balcões, có-
V pas. mesas para bolequis e utensi-

lios para todos o snegocios, assim
como se faz qualquer armação, a 80S-
to do freguez e a prcoç sem com-
petidor; na rua Scnlior dos Passos, 47.

(bõiss) O

é oinàl&m .nertntc,
medicinai

perfumado. Cai.._ -VJ„„, ,,[wCorreio 3$2oo. Vende-se em to-
das as Perfumadas. Phannacio»
c Drogarias c no Deposito: Per-
fumaria Lopes, rua Uruguayana;
44 — Rio. Al adiante 100 réis de'
sello enviamos o catalogo dc Con.-'
sclhos de Bèllesai (7891 A)'-

V'E.\'Di;-SiE 
-barato um deposito da

pães, por motivo de viagem, ur-
gente; r. Barão de Itapagipe 11. 333.1

(R 
1284) O.

ViEX'l)E-SE 
optima pensão .por

3:500$, sendo j:5oo$ á vista «
i:oòo$" enrlctras; tem 2:900$ em mo-
veis e utensílios e -clá lucro liquido
dc 5011$ a <lon$ mensaes, negocio ho-
nesto e de íon;a 'inaior, como se pro-
va; cartas a Guedes, «este jornal, Si'i
serve* para quem ttnlia <l!nlieiro c von-
tade de trabalhar, fura disso não pro-
roque caceteações. (S 070) (1

TPJXiDB.M-SE 
duas estampas par*

fazer copinhos de massa para 501-
vele, unia de cnnoinlias e vendem-
se viagens; trata-se com Matheus, á
rua D. Caros 1 11. 59. (J 5474)0

ríífiXDE-SE por 5 :.?""$, a casa da
V rua .Nova do Cachainby 11.. 04,

com trcs quartos, Ires salas,^coznlia
com dois fogões'a gaz, \\. C„ água
e grande terrcno; trata-se na mesma.

(R 9I0) iS

\rENDR.M;SE 
terrenos em Lopacn-

bana. nas ruas 'N. S. de topara-
bana, ConstiKite Ramos, -Domingos
Ferreira c outras; trata-se na rim iU.
Manoel 11. j* liJi.'!'-—

VI-'NrD 
li-SE unia casa com grande

terreno todo plantado dc arvores
e com uni lindo jardim na frente e
cios ludos, lodo cimentado, tem cs-

goto c muita fartura daguà; a casa
é nova, porém, pequeno; tem varan-
da do lado. Freço 8:000$, noi rua
Cirneza li. ?8, Líigenlio dc Dentro,

pude ser vista a qualquer hora.

i.-XDl'-SI'" uma residência com ter-
reno dc 11X50,. por 21000$: ver

. iratar,
Scrpa 11.

aos
9'i.

dcíniinsos, rua (lonies
con, IpP^giechu^

VÍEXDE-SE 
por 27 contos um pre-

dio novo, feitio moderno, á tra-
vessa Dcrby Club, rua esta trans-
versai à de S. 'Francisco Xavier,
próximo ao Collcjio Militar, assobra-
dado, alto, no centro de terreno -de
i2X4t, com duas jancllas de irente,
entrada ao lado, com varanda corrida,
3 salas, 5 quartos, despensa, cozinha,

(J 709=) N

BHiiíiliiíBI!BIIÍÍIBIBI»8i'M!!l!MG»í!í!l»
IS Coração Coração do
¦B norma1 bebedor

¦íiuiibi

t: rapina ^
SAI.VIN1S

¦!:lilf;«lillllii!ii»iiail
A CUBA DA

EMBRIAGUEZ
radical com oe as Gottas

de Saude, ^«..t
Cruz, com 16 annos dc pra-
tíca dessa especialidade. Ven-
ilem-sc nas drogarias: TA-
CHECO, rua dos Andradas
45 _ Rio. e Ilarucl & C1,
rua Direita n. j — São
ratilo, (Aí -181)

 casa da
J-ua Vieira da Silva 11. 35. ''••

Sampaio, com 5 ouartos, ,1 salas e
mais deocndeiicias; chaves 110 "•.'»•

A EÚOA-SE. por 142$.
ífl.í-u 

4 t.UCA-SE
U\'ti'cs ciuartc

uma boa casa, com
quarlos. duas salas, varauila

ao lado, luz electrica; na rua Álvaro
n. 17, Engenho Novo; as chaves, na
mesma; Irata-sc na rua S. l-rancisco
Xavier ti. 102. (¦''7 M) J

Al.UGA.SE 
unia casa. 2 quarlos. 2

salas, grande quintal  ' """
ral Bcílegarcle 11...
ma; Engenlio Novo

rua Cenc
traia se na mes-

(1263 M.IR

ALUGA-SE 
o predio da rua D. Ali-

ce 74-A. Oara Bcciucna família, com
exccllentcs coiniuodos; a casa esta
limpa c o clima é excellente; as cha,-
vès 11a casa vizinha, 7<i; nara tratar, a
ma da Alfândega 91. sobrado.

(902 M) J

,-SE confortável casa
ALUG  

.-.
para familia dc tratamento. 11 rua

Antônio dc Padua u. i. estação do
Riachuelo; as chaves estão na mcsmai.

(152Ú M) J

Al.UGA-SE 
a casa d.i Estrada Kcal

dc Santa Cruz 11. 298.1: as chaves
estão cú-u o sr. Braga, no 11. 2977,
próximo, c trata-se na rua S. Pedro
n. 60,. snuazcinj (700 M) R

Al.UGA-SE 
a pequena casa da rua

B. do Bom Kcliro 28; chaves ao
trata, das 10 ns 11

(1532 M) J
lado,
li

 Bom
onde se

AI,UG\-SE 
a boa loja. para íami-

lia, da rua Martins Eagc n. 12;
chaves na praça do E. Novo 18.

(1532 SI) J

ALUCA-SE 
uma senhora, para to

do serviço, á rua Viuva Cláudio
11. 2.15. (1421 Jl). J

Vaccina contra Coqueluche
Preoarada de accordo com a technica do Prof. Krauss

VACCINA DE ALLEN CONTRA A ASTHMA
BRONCHICA

Autog ena e stock
Recentes descobertas scientificas empregadas -£õm

grande êxito. Encontram-se em todas ãs 
"pharmacias,

drogarias e casas de cirurgia e no
LABORATÓRIO .PAULISTA DE BIOLOGIA

--.Rua_guin>,i:;3 Bocayuva — 24 — S. Paulo
Mandamos material estéril gratuitamente para co-

lheita de secreção necessar ia á vaccina autogena.
Deposito 110 Rio de Janeiro: — R. da Assembléa, 7.sob.

VENDEM-SE 
as propriedades abai-

xo, sempre, das 12 ás iS; infor-
'formes, e tratos á rua líuenos Aires
11, 198 — Hospicio:

Prédios:
6:000$ predio á rua Vinte c Seis de

íMaio, na estação do Sampaio.
35:000$ .predio á rua Bcnianvn Con-

stant, perto da 'Gloria; ver.
30:000$ .predio á rua do Riachuelo,

dc moderna construcção.
15:000$ predio i rua Dr. Luiz Au-

gusto Pinto, perto da r. Sc-
nador 'Euzebio.

8:000$ predio á rua D. Maria An-
gòlicã, perto da rua du Jar-
dim.

j8:ooo$ predio á rua Guimarães Caí-
porá, perto da Avenida;

i8:oco$ predio á rua Alzira Brandão;
perto da rua Conde dc íloni-
fim.

33:000$ -prédios, trcs, ;1 rua T»a1iilon;a,
ou retalhados a cada um. .

16:000$ predio á rua Formosa, de mo*
derna construcção; ver.

23:000$ predio á rua Xove de Fcvc*
rciro. em Copacabana, mo-
demo.

26:000$ predio a rua Xove de leve*
rciro. em Copacabana, mo-
demo,

90:000$ predio á rua -Marques! de
Abrantes, perto da -praia.

70:000$ predio moderno, â priiia do
Flamengo, hoiu commodo|,

70:000$ predio á rua Gustavo Sam*
paio. de moderna construcção.

N, B.—Oífcrtas raioavcis' serão nc-
ccitas. (S 213) N

VEM'DE.SE 
um predio por 6 con-

tos, riovo, de construcção moder-
ina, á travessa José Bonifácio >n. 51
OE. de Todos os Santos), 2 minutos
dos bondes, assobradado, com duas
jancllas de frente, entrada 00 lado,
¦portão dc ferro, varanda corrida na
extensão do predio, duas salas, três
quartos, despensa, quarto com banhos,
etc ; trata-se com 'Mourão, Kosario
11. iúr 011 á rua Souza Franco n. 47,
Villa Isabel. N

VíENDE,SE 
por,- 21:000$ um .confor-

tavcl predio novo, cm. centro ele
terreno, junto a ir. Pereira Nunes;
trata-sc á r. doiCartno' 11, <i6, 1" an-.
dar. (R '3J<i> '•"

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Cura rapidr com a

INJBCÇÃO MAUINHO
Rua 7 de Setembro, 18tt

VENDE.SE 
o predio novo da rua

José Vicente n. 7. (esquina da
rua 'liarão dc 'Mesquuita), bondes de
Andarahy Grande na porta, com dois
quartos, duas sàtò, bom quintal mu-
íado, etc. Preço 8:Sop$- trata-se no
mesmo, ou avenida Rio Branco. 5».
A. iFiírlâna. (» HÍ3) N

salas, quatro quartos, cozinha, rçtrc.c,
banheiro, etc, muita abundância dc
agira; a casa eslá cm centro dc ter-
rcuo c todo arborizado, medindo aa
metros dc frente por 104 dc fundos;
uni outro lote pegado, dc cgual tania-
nho, com duos casinhas que rendem
íoi mensaes, se vende por 2:000$;
vende-se tudo junto ou separado; para
ver e trftar, a qualquer hora, na rua
Dr. Bernardino n. ?5, Jacçircpagiia,
ponto--de 100 reis. (Ki4(io)^

VENDiE-SE 
por 11:000$ um predio

novo, na rua Paula e Silva (lar-
go da Cancella); trata.se a rua «o
Carmo n, 66,. 1» andar. (R 13=4) M

IjNDÍFsÍÍÍ por 35:000$ importante
predio com porão habitavel, a rua

Vinte e Quatrh dc Maio; trala.se a
r. do Carmo 11. 66, 1» andar.

(R 1328) N

inONDE-M-SE na "Villa Tavu-
V 111»" cxcellçntcs lotes ile toe-

1-cnb.s cm pequenas pi-çstnções
de 5$ em deante. Os srs. pre-
tendentes poderão tomai- os
trens da Linha Auxiliar do
Kio d'Oui-0 o pvoeiiriu- em
frento á estação dn Pnvtina o
escriptorio dn Companhin Pre-
dlal. Prospectos e plantas são
distribuídos na rua da Alían-
dega 11. 28. X

TTIÍNDKM-Silí, em Botafogo, * ma
V Assumpção ns. 29 e 31, três pre-

dios assobradados, novos; renda meu-
sal de 300$, no mínimo; na base de
20 contos, n -proprietário ácceitci pro-
postas razoáveis, á mesma rua n. io.
elas 10 ás 4 lis. ela tarde. Não se acl-
mittcin Intermediários, (Ri -;-) N

17ESPE-SE o tci-renò Junto
>' ao pietlio n. 49, da rua

Palm Pamplona, em canto d»
rua, com 23 111._ de f;'i'-iin-. As
chaves; cstllò 110 mesmo pre-
iiio e trata-so á rua do Ouvi-
dor 11. 94. (,T 1204)X

¦m&CO COMPQSTO

VENMllvSt; 
o at5"o$ cada lote de

superior lerreno, a rua Souza i-ruz

n. 13, nivelado c prom-plo a ser em-
ficiiclo. bondes dc Anilarahy e U"i-
uuay na csiiuina; trata-se com o uo-
no, a rua do Kosario n. WjJ^

XTiESDE-SE 
por 35:000$ (pechin-

cha), 
'o 

confortável predio da rua
General Polvduro 11. 60, edilicado em
um terreno que mede 1.1.50X52, con-
strucçã-o solida e com varias linhas
de bondes á porta; trata-se com o

proprietário, á rua do Rosário n. My
Caía 'Dixie, das 3 as 5. W--1!

Vi;.\DE-SE 
-- -

10X36, prompto para .
na rua Xocniia Nunes, ju

um lote dc terreno dc
ediíiear,

imito fó
 trata"-sc"na .ncsaia rua ti. 7;

estação dc Ramos. (j <™°> "N

\riiNDU-SE 
um barracão na rua

iDiorivsio Fernandes 11. 50; traui-se
na rua Covas n. 9, Engenhe1 dç _l)c-n;
tro. Preço 1:6oo$ooo. U i25o;.\

Vl}Nil>K-SE 
a bella casa com dois

quartos, duas salas, cozinha f «
electrica, da travessa (.osta S endis
n. 3, Ramos, Léopoldina. (JH94J*

ÂIBEÂL
74 74RUÂ 8. JÜSE'

Telephone Central 5324

Moveis e Tapeçarias
F. VESGA & C.

TENDAS 4 üiSEEIRÕ E PRESTAÇÕES
DORMITÓRIOS DE PEROBA ESTYLO MODERNO

COM O PEÇAS A 5509, 5808 e 6009000
SALA DE JANTAR COM 10 PEÇAS 800», 850$

e 1:0008000

E OUTROS MOVEIS DE QUAL-
QUER QUALIDADE 

'

POR PREÇOS BARATISSIMOS

Rua Theophilo Ottoni 173

VENDE-SE 
uma esplendida

em Santa Thcrcza, '  casa,
- » em Santa Thcrcza, logar snuda.
vel, preço barato; para. tratar na rua
Claprí ns. 47 c 49, Mercado Novo.
com o sr. Eontcs. (-17 «) -M

IfENDK-SB por 9 contos cs-
V pleudido pi-edios com eu-

tradu ao Indo. 3 quartos, 3
salas, gi-andc quintal, etc. Of-
fei-tas o tratar com dr. Tolen-
tino de Campos, ma Tlicoplii-
lo Ottoni 83, 1" andai-.

(J 700)

TfENDE.SE 
um automóvel FIAT,

em bom estado dc t-onservação; pa-
ra ver e tratar na Caragc '¦ Kiat, es-
criptorio, com o 'sr. Silva, ate ao meio
dia, (S 1324) O

VENDE-SE 
um bom piano

to, grande formato: ma
Amaro 11,

perfei-
 Santo

casa de familia.
(J 129O O

e compra.se;
sobrado.

VEN'1>E-Silí 
uma cas ano Realengo,

com anua e luz perto; trata-se .na
avenida Rio Bronco 11. sçj,- 

['vrnrm.

TTiEtS"DEM-&E P»r =21000$ dois pre-
dios dovos, cciin armazém c casa

de moradia, alugados 'twr contraio;
renda liquida 250?. em Ramos; traia-
se i r. do Carmo n. 06, 1" andar.

(R 132.") N

\TÍlvN'DE-SE por 46:000$ uni terre-
no cU- ífXS; ms., i r. do Cattçtc;

trata-sc á r. do Carmo 66. 1» andar.
(R 133") N

\TiÍ5S'UE-SE 
por 22:000$ importante

.predio novo, r. Imperial, 1'.. do
.Meyer: trata.se 1. do larnioj «.
i-> andar. <R !33l) N

\71ENil>E-SE'cia
n. 34,
trata-se

confortável predio
rua Visconde- elo Tocantins
estação ele Todos os Sadios:
nn mesmo. (J 1200) N

VENDEM.3E 
lotes de terrenos á

rua Dr. Rego I.opcs (largo da
ScBUiida-1'einO;, lrata.se a rua elo
Carmo n. 66, 1», andar. Tcl. 5.848.
Norte,'. ¦ !- (R 1329) N

"ITiÈNDIj-SE unta nova c linda casa
V com duas .salas, três eniartos co.

zvilia, porão habitavel, ga/ c electri;
cidade, grande terreno plantado; na
rua Minas n. 102, Sampaio.

f TENDE-SE uma chie casa assobra-
V dacl.i. com oito aposentos, com to-

dos os requisitos cia hygiene, terreno
com arvores frutíferas, entrada par.a
duas ruas. Preço de oceasião, 5 nu-
mitos da estação do E. Novo; trata-
se ua rua Uruguayana n. 31, loja-

(J Mio) N

Í 

CIMENTO |

f

üriíXDEJl-SB terrenos siipé-
X riores do 11x50, em Vaz

Lobo, estvndi» Marechal Ran-
gel, 

"perto de Madnreira, a
prestações e á vista; preços ao
alcance de todos. Trata-sc nos
mesmos, run Professor Burla-
ínaóui 8. Todos os dias.

(J 1118) N

uni solido
com qua-

tro 
'quartos, três salas, etc; r. São

l.uiz Gonzaga n, 4oo. (R406) N

VENDE-SE 
um terreno com duas

frentes, com 22 metros por 66,
com «luas casinhas em constryfiçAc,
estando em condições dc gc HlOrar, por
2:500$; rua Mario il." 5, 'Moranga —
Jacarépaguá. Saltar na rua Pinto Tel-
les,.cfiaciu de Cascadura. lS?i6)N

tfENUBM-SR em pequenas
V prestações mensaes, lotes

dc terrenos de 7 e 8 metros
do frento poi- 44 do fundo,
situados na rua Araújo Lima,
esquina da rua Barão de Mes-
quita, Andui-nliy Grande. Tra-
ta-se na Co«ipanlii».Predial, á
rua dn Alfiiíidcgn S8. X

VENDE-SE, 
cm Jacarépaguá-, uma

chocara com caça nova. ."tendo 3
quartos, 2 salas, cozinha, despensa e
muito terreno lodo -plantado,' perto do
ponto de 100 réis, praça Secca; para
ver e iratar ¦ na mesma, rua üninia
ii. 1 D, O-.'39) iN

ViENDE-SE 
um correr dc casas, no

Eng. de Dentro, que rendem 250*,
por 7:300$; o terreno -tem ¦ 11N50;
com o sr. Affonso, rua do Carmo
11. 60, sola 4. ás 3 horas, <]: peeliin;
cha. <s 38O N

V1ENDE-S1E 
um bom 'Piano Pleyel,

4 bis, o melhor modelo; troca-se
rua do Kiachuclo, 423.

(J 1290) O

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,' 

Ncurastlienia,
Ksiicrmatorrkúa.

Cura certa, radical e rápida
Clinica clcclro-mcdica, espe-
ciai do

Dr. Caetano Jovine
das Faculdades de Medicina
de Nanoles e Rio de Janeiro.
Das 9 ás 11 e das 2 ás 5.

Largo da Carioca 11. 10
sobrado

TTiENDEM-SE um guarda-casaca» de* espelho, uma estante e duas co-
lumnas; na rua da Carioca n. so, 1*.

(R 1105) O

\TKNDE-SE 
«wide quantidade de

chapas para grumoplionc, dentre
as quacs bons trechos das operas:
(luarany, Ki-eolctto, Aida e «utras,
olém da colfccção eoin-pleta dos Pa-
gliacci; ver e tratar á rua D. Anna
Ke ' " "" "v'ery n, 648. (J 816) O

\TENDEM-SE 
muitas folhas dc' zinco c todos 05 materiacs- das

«randes demolições da avenida do Kip
Comprido; á rua lladdock (Eólio, 112.

CM S4üo) O

VilíNDE-SE 
uma bemfeitoria em

•Rio das Pedras, com 10 minutos
da rua Carlos Comes n. 106, Preço
fixo 450$; trata-se com A. J. Oli-
veira, rua Guanabara n. 4, Cascadu-
ra, ou rua Visconde de Inhaúma
11. 84, 1». (S 37<i) N

VENDErSiE 
optima pensão com »j

pensionistas, moycis e utensílios
precisos, negocio serio e vantajoso, por
1:500$; acceita*se a terça par.t« «m
letras. Cartas neste jornal para G. Au-
gusto. (M 1612) O

TT1END1lvM.SE -nor preço de oceasiád
> um eixo de transmissão com

ftnXo.moflo e .diversas polias leves,
11111 motor de s IIP, .Hastingouse;
rua Senhor dos Passos n. 8a,, loja.(Jtfjw) O

TfiENDI-JM-SE duas vaccas, sondo
\ uma em vésperas dc ter cria; duas

vitellas e um bezerro quasi boi; na
rua Erct Caneca n. 519, casa i;
informa-se com o sr. «Glycerio, das 9
da manhã ás io da noite. (J 945)0

\71lvNDE-SE 
baratissimo um superior

violino: rua S. Erancisco Xavier
n. 84, Villa Ziziuha, 2. (Ri45?) ü

VI-SDE-SE 
por ir.:ooo$

prédio, cstylo moderno,

i 4 LUGA-SE uma casinha, com 3
Lcomoartinicntos, á travessa Eran-

cisca ZÍ7.e 11. 71. na estação da lerra
Nova; as chaves ao lado. uiule se in-
forma. (lousM) J

cova ele-
Al.UGA-SE 

unia boa casa. ....
ciricidade, na rua Vaiontina 1'on

teca n. estação do Hii.eltuelo; tra-
4i. dou M) J

ALUGA-SE 
metade dc uma casa,

.independente, na rua Valcntina
Fonseca ti. .17. estação do Riachuelo;
tràta-sc no «¦ ¦¦'¦ (""2 -")J

1 l.UGAM-SE casas novas, na rua
XV/iraul.o Cordeiro 11. Co. próximo
A parada Ileicdia dc Sá e aos bondes
de Cascadura, por preços muito ra;
20aveis; trata-sc no n. ;t. (ii5oM)b

4 l.CGA-HE um clialet, a casal,
i/Xdomestico; 54$ monsaes, í: salas, -
ouartos, jardimsinho na frente c
quintal, com todos os mais pertences;
rua llelmira n. 90, subúrbios.

(iu(i6 
~Sl) R

N1CTHERO í
ALUGA-SE a esplendida casa á

A rua Ni'o Pecanha 90. cm Ni-
ctheroy, completamente reformada e
illuminada a liiz electrica. Trata-se
na serraria dc Kstcvcs & C, rua
Visconde Kio Líranco, naquclln cida-
dc, ou com Paulo 1'as-os & C,, rua
Santa Luzia 202, nesta capital.

4 i.rr.A-SK
a\c Barro

predio da rua Mariz
_..  ... s.j.í, Icarahy; trata-se
rua da Constituição n. 1*15. Xi

ctlioroy (1440. .T) R

EM PAQUETA
ÀLUGA-SE. 

para grande familia. a
casa 11. 6 da rua l.uiz de Andrade,

em l-aquetá; trata-sc ha Companhia
Predial, á rua da Alfândega u. 2S.

ALUCA-SE. 
p:

lamento, umapari familia de tra
.. ..ma casa asobradada.

Tua Nery Ferreira n. Só, pintada
forrada de novo, rom 5 quartos, 2 sa
Ias. cozinha, banheiro, quintal porão
habitavel com inr.rallaçfto electrica; as i
chaves cstào na mesma rua, na pada- |
ria defronte", trata-sc na rua de ^"'O
1'cdro n. .li, com o sr, Mario Bastos: O01A10G0
telep. norte- 391S. (5.Í.-S M) .1 ->-> (''*' » l>»

— 1 caba n. r^; tn
9 ás 11 da mar

¦ Compra e venda de prédios
e terrenos

AI«UGA-Sl; 
um grande UTreno.com

bastanlo capim entre as estações I - „„'.'„':'. rr~
Dr. Erontin c Cascadura. nroprio para { iOMIJKA.M-S>fc i>.-ectins
11111 ou dois estabulos; inforraa.se na V bem lucahsados; ti.
rua S. Pedro ». 69 armazém, Ruayana 11. 6;

(joq SI) U Micnalski.

—• Vende-se ou olti
dio da travessa Soro-
ta-se nu mesmo, das
!iã. (700 S) 11

tcli

c terrenos,
rua l'ru-

533Õ» com
(1466 N) JuOVEIS

AM-IXDF.JI-SI'- em prcstaoijcs
V magníficos lotos <lc torras,

na rim Silva Tollos. om Copa-
ouliaiia. Trata-so nn rua ila
Alfândega n. 2S, Coiiipanliia
Predial. X

\7 EXDE-SE superior predio em To-* dos os Santos, com .( quarto?, 2
salas e mais dependências, com o
sf. Leite; rua Larga 11. roí. so-
brado. U35ò X) ,1
"l^ENDESE 

por i) contos, prosimo
1 ao campo de S, Christovão, bom

predio, com entrada ao lado e pran.-
de quintal; trata-se n rua Theophilo
Ottoni n. 83, 1" andar, com o dr.
Tolentioo dc Campos. 11.175 Ni .1

üTBXDESI-SE em pequenas
V prestações de S.i! 0$, IO!;!,

etc, mensaes, magníficos lo-
tes de terrenos 1111 magnífica
localidade denominada Sapo,
sorvida pelos trens da Iiinlin
Auxiliar. O escriptorio t; em
fronte da estação do Sapé.
Ainda existem alguns lotes nn
Praça das Pérolas, muitos nas
ruas Opalas, 'J'iir<)iiczus c Sa-
pliiras. Os prospectos com
plantas são distribuídos no os-
criptorio da rua da Alfândega
11. 28, Companhia Predial. X

I "BANDEIRA SUECA" i
DEPOSITÁRIOS:

HOLMBEEG, BEÇH- & G.
1102, RUA GENERAL CAMARA102 (

TEL. 2.SI5-N0RT^
:0.1o DES JA.KT3eJI3FtO

^^IíNDÍEÍSH, 
á rua Umilia n. A I,

2°, enr Jacarépaguá, uma casa com
seis conmiõdos, incluindo a cozinha, c
uni harração nos fundos; o Jerre.no
mede 4.|X;-' de fundos, plantado; tra-
ta-se com o dono, rua Cândido lleíii-
cio 11. íoj. ('.VI 103) N
¦\7-l'iNI>K-SM 

um grande lerreno, na
\ rtia Petrococliino". medindo A.\ me-

tros de frente por 9S de fundo?, ter-
reno piano e prompto a edificar; tra-
ta-se com o proprietário, á rua Tòr*
res Homem 11. 274. lj 2772) N

TTE'X1>K-Slv um predio na rua
V Tlieoeioor da Silva 11, 310, Villa

lsaiicl; trata-se no mesmo. t,l!G,-o)N
"\^JvNÍ.)KM-S.lí 

magníficos lutes dc
t terrenos, situados em S. Christo-

I vão, na rua Bahia, logar muito sau-
davel, e-por preço razoável; para

1 mais informações com G. listrada, á
! rua do Kosario n, ,14, cartório, das

ás 4 lioras da lard? (S 35-11 N

AriUNDlv-SK, 
em Villa Ipanema, a

rua Prudente dc 'Moraes, um ter-
rcuo de ioXío, liaralinlm; tiav. ,sao
Francisco de Paula n, 20, das n.aso.

(J 1360) N

\TiI'"\.ni'l-Slf, por 200:000$. Propric-
\ tario que se retira para a lliuropa,

a tratamento de saude, vende livre
e desembaraçado, negocio dirccto com
o mesmo, grande e mapiifica proiinc-
'l-i-i- em fôrma ele Villa, com 39
casas', todas novas e alugadas, epic dao
acliialtiicnte a esplendida renda tle
i;:oooS anmuies, podendo em breve
render muito mais, liou construcção,
recente, com to.los os rcnui.suos da
higiene, água cm abundância, calça-
mento 11 parallelepipeclos, luz electrica,
etc; acecitam-se eluis terços a vista
e 11111 a prazo longo; informa-se a ira-
vessa dc S. Francisco dc Paula, 3»,
cosa de calçado, era cartas ao sr.
Draga. <b '•1") 'N

TJIli ÜPUtffl
Cura radicalmente a queda do cabello, destrde

a caspa, evita o embranqueci mento e faz nascer
novos cabellos - VIDKO 4»000.

Vende-se nas Pcrlumarias e Drogarias. —
Em São Paulo: Casa Lebre, c Baruúl & G.

^jrlR^'OiiM¦SEl 
na 1'alirica <le Cera-

tliica Ur. Araújo VJanna, á rua
llonifiin n. 20. S, Cliiistovão, louças
ele barro, dc fina qualidade, filtros,
moringas, vasos, etc, cm barro bran-
co c vermelho, (J 6468) O

VKND'K-S:1Í, 
por preço cie oceasião,

á rua lladdock Lobo ti. 4'", uni
granioplionc Victor, n. 5, e respeeti-
vo armário, com grande numero de
discos, (U 149;) O

^rKN'l>K.SK 
uma casa rcccnleniente

construidfl, cin Vaz I.obo, Madu-
reira, por 1:8oo$, podendo ser parte .

prestações; irata.se |
á listrada -Mareclial.
uitigo (deposito; clç -

(.1 13-3) N ,

parte
Uetilò,

139,

á vista
com o sr
líangel i
pão);

ICNDK-Slí pur 15:000$, na^rua.p.
Zuliuira, junto á rua 3. 1-ranciseo

N avicr, um bom c lindo prcdiu,. .em
centro dc lerreno com K1N5I: intor-
ma.se e trat.-.-se com o sr. Júlio, rua
do Koskrio, ,;.-, ultima ..ta.^ 

N

Commentos
Curam-se cm 3 dias com

InjecçãoMarinho
Kua 7 ttc SotembroJ 180

\TI''NI>K-SK uma casa nova,
> àgüa

 casa nova, com
água e luz electrica; tem dois

! quartos, duas salas c mais dependen-
I cias; tratar na mesma, na rua Vir
[ctoria n. -'o.í, estação de Kamos. Pre-
I ço é pechincha. (J Go-0 N

»? i "jr!'.'M'iv-si-:
 I f com bom t

uma casa pequena,
.erreno todo arborizado

frutífera'7^ I com arvores irutllcras c parreira es
TTi.vnpiiei? n.„ ....iim.ims i 

"lCriiíNinK.S>l'..-Jepjii urgência, um ma- trãngeira, sita cm logar o mais sau-
AflvM)l'.M-Sl'i 0111 pequenas V-.gniiico Vcdio em . construcção; i (lavir, 0 motivo ê 

° 
|;r„p,-ietario se

V lll-èstlições, IH) «K-ailCC ClCj trata-se ,á «na Joie 'Bonitacio n. 45. , rclir„r aei;n capital; na rua D. 'Ma

todos; magníficos lutes ih' ter- Sr^l^Wgg; tK U30) I na '-uiza n. 40, Iloca do Matto.
l-Clios HO lliaglliflçp e «OVO TriÊMJdTii o predio da riíã liarão' íll—.—L
ImilTO (leilòlililliulo 

''OlimpOS \ de Itapiisiie n. 95, perto da r,ia I TriKNDBM-SE os prédios da rua
(los ClINlosos". Estos sflO os do Mattoscí ;h logar. minto cnaiio, y ao pinto ns. 70 ,e 86, com ur-uoa >...,',„„ 

„ ,,,„. «.-„> N "m dos rlc'Ilorcs ,ont?s 'k"a ' :gene aj pois o proprietário lem queniclhoi-es terrenos C que sao tral.,.sc C0|,J w proprietario,- na mesma \ fcrclir,ir'.sc' 
„ara 

',ra!;lr 
de saude.

rua ii. 91.' lK '¦'"-) N (j ,0?7) x^— -

ttiendk-sií; 
V rua Dr. José Hysi.no

bello páláceíe á
.... _.ygmo — Tijuca.

com optima9 accommodações para
grande família, com grandes jardim c
pomar; trata-se: Assembléa, ::. 11.!.
sila 11. 1. Ur. X., das .1 ás 5 lio-
r.is| (t.ici N) J

enos c (Uio
vendidos em prestações. São
sei-viilos pelos trens du Linlin
Auxiliai-, tom as estações
"Cavalcanti" c "Engeiilièii-p 

j
T.oal", bondes de Cuseiuliira cj
Estrada de Ferro Central pelai
estação de Cascadiu-a. Escrl-1
ptòvíoi rua dos Cartlosos 352,
Cascadura. Prospectos com
plantas na rua du Alfândega
11. 28, Companhia Predial. X

Afl-INDKM-SK
t terrenos, em

mmm pulmões
€nr» rápida com o

PE1TO.KÀL MA «UNHO
Kua 7 <le Satcmbro, 1.80

Tapeçarias e ornamentações — Armadores e

Mobiliários artísticos paia todos «s godos e preços
Cortinas, stores, reposleiros, sanefas, colchoaria, etc.

•Capas para moliilias, 9 ps. 60$ e 70$000

/53-RUA DA CARIOCA-63
'AJAveüQ iSuues «St Cf

\TKNDE-S1C -jin predio nn r::a Sc-
%' nador José Bonifácio, que ain-

da não foi habitado, com 2 salas, -
quarto?, cozinha e mai» pertences.
Bom quintal, todo muradOi varanda
ao lado, installação electrica c esgoto,
bondei á por;a c 3 minutos da esta*
ção dc Todos 05 Santos: informa-se
na mesma rua n. 81, armazém—l£s-
tação dc Todos cs Santos, :i:6X) K

MCNDK-.nIC hoje mesmo o predio
da rua Benjamtn Constant :i. 1-1.

iria; aberto da» S ás 17: trãta*se
r. do Hú.-!)!c'o ri. ig?. iM ijoqíiN

TTESiDlí-SlS confortável pred:n. per-
V to do jardim Serzedello Corrêa,

Copacabana; trata,;c á r. do Hospí-
cio n, :çS. (^t 1590) N

irKNI>EM-SE cm presUções «ças
V c tere-o?, no Ren'e:igo, na Es-

irada Real de Santa Cr-jz: traía-se
cem o sr. Marques, na Estrada Rtal
de Santa Cruz n. 165: mais informa-
ções á rua da Alfândega a, 2$, Com-
fiiibil Pred:aL X

superiores lotes 
' de

lugar saudável. prO-'| •
xiraos eí.i treni e dè varia» linhas 'le
bondes, á r-.ia Ferreira Nobre; :ni_ta-
«e á r. Marques de leão ,1. 10. el'.ii-
genlio Novo. CR :«'.') N

\7i;NI)It-SE .,0». aluga.se o predio
> niodcrnóí da r'rtia Allianca n. ;8

(Laraiijeiraâ: trata-se no n, 26.
•' i %\ <R 147S) N

Gonorrhéa
curcv-ÃO em 3 dias com

IÍÍOIFÉO
Kua 7 dc Setembro, 186

\Ti;NDl\-SE por o conlos csplcviclido
j % predio <j0jp ,tres quarto?, duaá sa-
i Ias, etc, á ,"'-ia.' Darão do Boni Retiro,
ijunto ao Jftrrlim Zoológico; é novo;
j ver c tratar com o sr. Píerre, á rua

liarão de Cotc-gir.c n. 20, das 8 ás
j :o da manhã, c com o mesmo, á rua

dos Ourives 11. '3. das 12 ás 14 lis.
Tem três linhas dc bondes. (R14S91N

\riltNHIvrvK 
um^ bom predio,. a-.il.a-

do de construir com madeiras de
lei. tendo um bom terreno alto e
muita abundância^ d'agua. distante 2
minutos da estação òe Ramos: trata-
se á rua André Pinto n. 65. Precn
3:5on$uoo. il^* negocio dr oceasião;
só visto. c.R 1249) N

T^KNDE-S!3 por 2:3005 a cisa da
> rua Souto n. 25; trata-=e *io n. ti.

(R 1270I N

V^ilvND.U-SK uma casa com lerreno* 
próprio, cm Madurcira, estação de

Magno, rua Nwics de Souza 11. 6.
(J 1001) N

"IflíNDlvSIÍ um terreno de 10 ms.* dc largura e ,17 ms. do, fundos,
todo arborizado, na rua Gallileu. 33»
estação do -Meyer. bondes dc Cacham-
by, jior sooSooo. (J mSo) N

ITHNDivSl; um sitio com*' x\n 10 por 50, ua estação
. ... .. lotes

... . por ;o, na estação de An-
drade Araújo, I,inha Auxiliar; infor*
ma-?e na rua do Cattete n. 103, sn:
brado, com Manoel 'Lago. (J 

"itÒ2)N

TTENDEM-SE .-.'çt-.ns prédios e ter-
renos, na avenida Atlântica; ia*

íurtr.cs e tratos r, do Hospicio, 19=:
(.M 15991 'N

TTENDE.SE uma esplendida casa,
situada na rua Dciphiin, próximo

á rua Voluntários da Pátria, em
liotafopo, no centro de grande terreno,
medindo 14 metros de frente por 55
metros de fundos, com muitas arvo-
res frutíferas, jardim na frente, sete
quartos, trcs salas, cozinha e mais ... ,.,„,...  ,..,..
dependências, quarto uo quintal para' concertos, em centro de terreno arbo
creado, tanque, etc; trata-sc com j rizado, medindo 44X70, ou terrenos e:u
Amaro da Hiive-ir,:, na rua Buenos lotes; t:a:a-se * — - -

Aires n, 45, "ia, U '550 > ' n, ns-

TfKNDK-SF. um bom tefeno nohoii* levard Vinte e Oito dc Setembro
esquina da rua Duque de Caxias
optimo ponto, com 7X^3 dc fundos;
trata-se co\n o proprietário, á rua
Ribeiro Guimarães ti. 3, ou á rua

do Ouvidor n. io8, sala 3. (J9-°)N

ViKNDE-SE 
por i;:ooo$ um bom

predio, com 2 salas, saleta, 5
quartos, etc. porão alto, jardim c
bom quintal; terreno de i iX6o,# Rp
negocio de oceasião; com T. Pinto,
rua do Rciario. 134, tabcllião.

(.1 92O) N

\rENoivst;da rua Gc
vc na
trata-so

por 15 contos o predio
lomc-s Carneiro, i.iS; cha-

padaria do Tonto, _lpatiçitltti
lospieio, 198. (3-:iqS) N

á rua
duas

ira'a-
!CjS)N

^rlE^'DEM•SE 
por 60 contos,

1 Aciucducto, na I.agoinha,
lindas' residências paru
se á rua do Hospício 15

verão;
3. IS

•\TiEN'iDE;SE um terno de pijlyilms
> brancas, raça Orpington,'; legitimas,

preço 40$; rua Magdalona 11. 50. Ka-
mos. <R '350 O

TfENDE-.M-SB á r. lladdock I.obo
V 11, 417, casaca de canários prom-

ptos para rcprolucção c cães "Eox-

Tcriiers", puro sangue. (J S07) O

^r>K^^l>E.^!¦SE 
300 telhas de canal,' na na liarão dc Mesquita ;9.1

prçclio - Li

"fTENDE-SE-, com lirgeneia
\ preço de

TTHvNDE-SE por 8 conlo
V da rua II. Maria Anei-ilM n- -47

no lardint; ver e Iratar a rua lluc-
nos Aires, 198. (S.iiqS) N

v.  . per
__2asião, para fainUia de

liat.inicuio. o bem construído predio
á rua do Mattoso 11. 97. emn liellas
nccomiliodaçücs c muito conforto; pa-
ra ver c tratar no mesmo,: com o
pr;ir:elario, todos os 'dias.

(b 5050) N

boa

I t na rua
I (Andarahy.) (It 1091) O

xri'.\-D'E-&E
V Martvis Ferreira

casa da rua
 .1. 7-, com 9

quartos e duas salas; trata-se á rua
IIeiito I.islioa ii; 174. TB j^y2_^

^^É^fDK-Sl•:, 
cm Pctropolis. um su-

í perior terreno próprio. com
2Í.S30 ms, a dinheiro ou em pres-
tatões. Acha-se cm cajioeirãb, .-.gua-
da abundante e superiores nascentes
dc água potável. Clima magnífico.
Dista 30 minutos ,1 pé. A estrada é
niacadainir.ada e illuminada a luz ele-
ctrica até á ponte do Torres, que ..
fica distante 20111. a pé. Brevemente | y0»»'1
terá bonde? clcctricos c a estrada Uto
a Pctropolis passará . p.'rto.
7:000$; trata-se com Silvino,
Wrstplialia 11. 139- O 7'°l) N

T7ENDE-SE. para dentista, um ap-
\ pardlio 

"The Solbrids", coniplclo
e novo; canas 11 A. li., nesta reda-
cção. ' ¦ '."'¦ (J 113S) O

TTENDEM-SE 25 garfs de vlnli.
V Riu Craude, por o$uoc.. Mel de"iorianopoli-s, 

garla. í?ooo,
1. 1 — "Forte Lusitano"

Caltetc

VENDK-SE 
.urna ccjua, boa para

reprodução, nova; rua Martins
Costa n. 31 A, Piedade. (1203 S) J

VIWDE-SK 
um botequim bem mon-

tado e. em hom ponto, por qual
quer preço e condições de pagameii.
to á vontade do pretendente, por mo-
tivos que se dirão ao comprador; •
casa lem contrato bom, aluguel ba-
rato; informa-se na rua do Rosário
n, 40, telephone. Norte, 1.897.,

(J 
930 O

\7>:N'l>EM-SK oito gallidhas e uni
V gallo YVy.-iiicloltc prateado; na rua

Desembargador Izidro n, 81 ('Fabrica
das Chitas). (J 1382) O

TRASPASSES
mRASl.'ASSA-SE uniu loja de fer-
JL rugens e louças, " Bazar" ou te*
ccita-se sócio para desenvolver o ne.
gntio, depende de pouco capital, no
(raspasse facilita-se o pagamento,
ponto comniercial, próximo á pouti
das Barcas. Ver c tratar, á rua da
Conceição, 63 — Nictheroy.

rpUASPASSÂ-Si; o contrato ele unia
X casa de secos c molhados, fazendo
bom negocio c dependendo de pouco
capital; informações com os srs. Tei-
seira Couto & C, rua Uruguayana, 99.

IM 10(10 O

rpRÁSPASSA-SE um café caneca.
X fazendo bom negocio, livre c

desembaraçado, em Nictheroy, quasi
defronte á-s barcas, ao lado do t'or-
reio Geral; o motivo se dirá ao pre-
tendente, pagando pouco aluguel; ó
logar dc futuro; iníorma-se á rua de
ft. Leopoldo 11. 14 — Nicthcroy.

(l! V) I

\rivNDE-5K 
a chácara

gdalena n. 41, estação
..._ da rua Nfa-

....^  ,.. v.tação de Ramos,
com 33 metros de frente por 50 dc
fundos. (J 934) N

\r!:.\T>K-?K uma casa cam terr7hõ \™NnE-J5E um bom terreno
V A rua Ruy Barbosa n. :.i. parada T C01II 23 H metros por 50,

(Rijio)N'i]io Pcflrcgullio. Iiiforniiitse nado Safe, I.inha \;:>:iii.-

TMvNDE-SE, uo melhor
V rua Aquidalir.i. Boca

um predio preci.íandn de

....,.„ dillrua S. Pedro 142. loja, com
do Matto. Cniiton. (,T GO-1) X

pequenos> "iri^NHK-SK -por^ 23:000$ um predio
•',-'. mi iiíituiiua v.u 1 y novo, dois pavímentos, em Copaca-
rua General Bruce ¦ bana; trata-se I rua de Carmo n. 6C.

ü 991) Ni i» andar, ,(R 1325) N

Tendes alpiim desejo qne apezar
de vosso esforço não conseguis
realizar? Sois infeliz em vossa ia-
milia. r.u em comniercio ? Preci-

saes descobrir alguma coisa que
vos prcoccttpn? Fazer voltar par.i

companhia alguém cjiic se
1 mo 1 tenha separado? Curar vicio de
Preço bebida, jotto. sensualismo cm álgn-

rua, ma moléstia? Destruir algum ma-
Icficio? Recuperar alpiiin olijecio

y;^;.ucV rp :; <iue vos tenham roubado? Alcail-
y.F;NDl',M-SE quatro . prédios para !- , emprego ou negocio? Fa-
t„\raltU?a°.a.sr,n!a"u;,eraZAireUzer casamento 

8van..-,joso°? 
Revigo-

„ 103. (J S.'i) N i rar a potência: Augmentar a vista
lou memória? Adivinhar numero»

TTE.\I>KM-SE algumas Villas, dan- da sorie? Atlrair abundância de
Velo boa retida; informes e tratos dinheiro? Empregue os ACOUMU

á rua Buenos Aires n. ioS, com I*i-
gucireclo & C. (J 82=) N

GANHAR DINHEIRO
GRÁTIS O MAGAZI NE DO DINHEIRO '

AfENIHvSE bem pr.-dio á rua Ma-
> gitlliãcs n. 45, perto da r. Frei

Caneca; trata-se rua Buenos Aires
n. 198. O !-3) N

LAD0RI5S MENTAES NUME-
KOS 5 c 6. Nada lem tle feitiça-
riu 011 contrario á religião, E'
uma descoberta da influencia oc-
culta da própria vontade, para dar
ao magnetismo da vontade o po-

! tc-ncial realizador, tal como o au-
AMCXDKM-SK nas ruas Jar- xiMo da limeta cm relação á vista,

V dim Botânico, OitiS,Mngno- ou como o phoiiògrapho que fala
lias, Accacias e outras, em' Por «"« da voz , 1ue llcllí '?'

prestações mensaes dc .m\f^Zn\^lX^ 
""

em deante, magníficos lotes j Todo o dinheiro que se gasta
de terrenos em ruas recente-! com os accumuladores recupera-se
mente abertas e onde já exis- logo com grande lucro! Numeroso;
tem magnificos palacetcs. Os;a,lestf-dos favoráveis estão nos

preços TSriajn desde 
f.^&^ã^^v^^o lote de 10 metros de fron- didos dcS(I(, ha quinze annos! Con-

te. Informações nn Compnuhinj tra factos não ha argumento
Predial, r. Alfândega 28.

a inetos 11:10 na_ uruiiiiic-mu^: cessartos os trabalhos de feilicaria
XlUm Accumulador BiJzinho di rt- <m cartemancia.

iiilladp.; mas os dois (ns. 5 c 61,
quando eslão reunidos cm poderda .mesma pessoa, servem lambem
para bypnolizar ou magnetizar,
curar só com a mão ou em dis-
tancia, enifim, são nmiio nu>is ef-
ficazes para qualquer fim. PRE-
CO DE CADA UM. 33$ooo. E'
o melhor talisman. Attrác sem ser,
imaii!

Se não pttderdes comprar já ei
Accumuladores, comprac o llypno-
tismo Afortnnante, cotn o qual
obtereis muitas coisas, e que cus'a
apenas 10S000. Federação Theozo-
fica, 5$ooo.

Os pedidos dc fora devem s*r
enviados com as importâncias em
vale postal ou carta de vapor rc-
gistrada a — l.AYVRKXCK & C,
rua ela Assembléa ri. 45. Rio de
Janeiro. Dá-se grátis o Magazine
do Dinheiro, .

Ávisa-se que os ÃCCUMUl.N-
DORES MENTAES são marca
gistrada e privilegio da nossa casa.
c que. nada tèm de parecido co .1
05 intitulados radiadores, pedras
ile ceva, um pedacinho de ferro
iniantndo sem valor, on medàlhi-
nhas, visto que sem serem itnaii,
"cm a<;o, ferro ou corpo magneti-
zavel, podem, entretanto, fa/.er
mover cm distancia a agulha de
unia bússola. O simples us.-. dos
ACCÜMU.LADORES torna desne-

trabalhos de feili
(A íüe»

-¦

-.:::-!Ü!^« pjírtríE-Wá usas» ,ri *-ff.a* $ ^rtfr^^zásve^'^
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Companhia Mechanica e Importadora de S. Paulo

Oliveira, 27 de jmilid 
'de 

1916 — A' Companhia
«Mechanica c Importadora dc São Paulo — Rio, de Ja-

Amigos e -Srs. — «Rm data de liontem o seu hábil
mcchatiico terminou a montagem da machina "(Eco-

nomica", para beneficiar café, que lhes comprámos, e
Ifói cum grande satisfação (ine tivemos a oceasião de
constatar a resistência do madiinismo e aperfeiçoamen-
to de suas pecas, cujo trabaHio consideramos na ver-
dade muito vantajoso, sendo o beneficiamento o que se
pódc pretender dc melhor, o mesmo acontecendo com
a' separação dos typos de café, que são perfeitos.

•Queiram, pois, acceitar as nossas congratulações c
aqui estamos promptos a confirmar e attestar os cs-
plciididôs resultados obtidos com sua machina "Eco-

nomica".
tiniprc ao seu dispor, 1f1nna13.o-t1.os coi.t toda a es-

lima «dc VV. SS., amigos álteii.os c obrigados,— João,
Milfe - Irmão.

.•j, Nova Friburgo, C2 dc julho dc Kjtfi. — A' pompa-
ttiiia iJMechanica e Importadora de iS. Paulo. — Rio de
%nciro.

••ií- Pelo correio, enviaremos hoje duas amostras, ttma
dc assucar e outr a 'dc arroz, ambas .preparadas pelas
•machiriàs que lhes comprámos c que demonstram cia-
raniente os resultados superiores que por meio dellas
temos obtido.Comparámos os seus resultados com os dc

outras e, sem exagero dizemos, não deixam que inve»
«jar, pois o typo de arroz que thes apresentamos pôde,
sem medo algum dc errar, ser classificado JitEiÉHOR
QUE QUALQUER TYPO DA MESMA «ESPÉCIE,
e o assucar egualmente.

[Assim, pois, deante dc tão evidentes provas dc su-
«perioridade das vossas madliinas, não podem ser nega-'
dos os votos de louvor daquelles que sc subscrevem,
com a máxima estima e consideração, de VV. SS., ami-

,gos, creados c obrigados — Kassab _ Ainelió.

'S. Geraldo, ,1 dc agosto de 191(1. — Illmo.
rente da Companhia '.Mechanica c Importadora

Ge-
São

«Paulo. — Rio de Janeiro.
Amigos c Srs. — Tenho a subida honra dç parti-

tipar a VV. SS. que a machina "Econômica", para
Jiencíiciar café, que compiümos a esta Companhia, tem
liado resultados magnificos, descascando muito bem e
separando o café com toda a perfeição, etc,

Acho-me agora satisfeito c agradeço-lhe, dando os
meus parabéns pela 'boa compra que fiz nesta Compa-
mliia. 'Desejando tambem ifazcr acquisição dc machinas
para arroz, peço a VV. -SS. detalhes so«bre o descasca-
dor de arroz, preços, pròdticção, força, revoluções, etc.

Aguardando sua resposta, subscrevo-me com toda a
estima c consideração de VV. SS. amigo; creado c obri*
gado — llonorio Teixeira Barroso.,

1

Süxir de Nogueira
Empregado com sue-

) cesso nas seguintes oo*
lestias:

INFORMAÇÕES E PREÇOS HA

Companhia Mechanica e Importadora de S. Paulo
Avenida Uio Branco, 25 Rua 1G de Novembro, 36

CAIXA POSTAL, 1331 CAIXA POSTAL, 51

KIODEJANEIRO : : S. PAXTXiO :
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Effrophala».
Darthros.
íoulias.
Éoutnns.
InílauimarOes So mer»,
Corrímento i'jh oavidoi,
Üuiiorrlif.-is.
Carbúnculos.
Fl-lulàs.
Fspinhus.
Cancros von.r.oi.
lliictiiiis.no.
Flores Urancu.
lilrer-is.
Tumores.
Sumas.
Cryslus.
niiciimatisinn tm fíTtl
Uaucbas da pelle,
Aflttítlcs râilitlttieu,
Ulceras da Iiocca,
Tumores Branco».
Adecçíes do figado. .
Pores no peito.
Tumores nos ossos.
l_,iK__iui"Bto das arte»
rias. do pescoço e fl-
imlmente, em
todas as moles-
tias provenlen-
tes do saugus.

Encontra-se en

todas as pharmacias.
drogarias. casas que
vendem drogas. .

iira
¦___, I, —¦ ¦

Novo modelo de Espartilhos, curto,
de seios, longo de aundris driiit ;de*
mnt orthonedico, coniniodo. imati-
ftãytli elesanie; cora o domiiiuto peso
Av ,100 grammas*

Nâo pode ser
imitado

Confeccionado sob medida cm su-
perior tecido de varias cores, com ap.
pllcacúo bordada, expressamente ar.
mailo com baleia e com 4 larrotcllcs.

O Espartilho
Normalista

está destinado a grande sucrrslo; pre-
ços ao alcance dc todos

¦IMATtUU DO OIUGIMIE.

GRANDE DEPURATIVO DO SANGUE

SOBRADO2" andar,
— AlüffíifSé magnifico

riui do Hospicio n.
nS, cm frente a praça (lon.alves
Dias. Trata-se no «,' uo, loja dc
papel pintado, (s$3 S) S

Thesouro

I 1ART0MANT1C c faz qualquer tra-
\,.J ballio para o bem ,nãp usar tlc
cerimonias cm falar no que deseja-
res c trata dc feridas-clironicas c
outras doenças; rua Oliveira n. 38,
fiindiis da capella do Amparo—Cas-
cadura. (1797 S) J

01'AC'AIIANA — Precisa-se dc i
casa, aue, (ilctn das dependências

communs, esteja limpa, tenha 4 quar-
tos c fogão a gaz .Tóde ser em rua
transversal, mas não muito longe da¦praia. Paga-se até 200?, não _c dá
fiador, mas faz-se contrato por uni
mino. Oífcrtas cm carta, para Arol-
do, neste jornal. (.S)

r|lHASl'ASSA-Slí, em condições mui-
jl ta vantajosas, com ou sem 03
moveis, uma excellente loja, esquina
<«.c rua, própria para qualquer iicru-
rio, em rua central dc 1* ordem; in-
forma-se á rua da Assembléa n. _2.

(363 l'« B

;T raspassa-se 1 |t.a_íla
tembío, completamente mobilado c
dividido cm escriptorios, que estão
iodos alugados, diihdo os alugueis
jiara pagar a renda do mesmo, íican-
ilo tlc graça vara o altigatarió, sala
de espera, quarto, sala dc jantar, eo-
jia, cüiúntia, dispensa c área. A sala
«le jantar é espaçosa podendo servir
para pensão. Motiva este .raspasse o
1I0110 retirar-se desta capital. Cartas
a Esperança, neste escriptorio.

(.611,7 TI J

(tOMPRASl. 
qualquer quantidade

J de joías velhas, com ou sem pc-
ílvaé dc qualquer valor c cautelas do
Monte dc Soccorro; paga-se bem;
na rua Gonçalves Dias 11.37- Joallic-
ria Valentim. Telcph. 991, Central.

(si«>( S) S

ACHADOS E PERDIDOS
/1ESAR ALVES (participa, que per-
X) deu as cautelas (lc tis. i.-.snS

¦c i_,1.414, dc sua exclusiva proprie-
dade, da casa dc Veuve I.ouis Laili
,.;• l_'.\ suecessores dc A. Calien __
Comp. <!><«i (!) I

(I.WirKI.I.O 
& C.»; ma T.uiz de

J Camões n. 3C. Perderanv*sa as
cautelas ns. 64.363, 65.470 e 65.471
desta casa; ns providencias estão da-
das, (1303 O) J

& C: rua Luiz de
,l6. Tcrdcu-se a cau-
desta casa: as provi-

dadas. (1303:Q) .1

das

Hyi-OTHBCAS 
de predios a jurose condições que sc tratarem, faz

t> Ur. Tolentino dc «Cam-pos, na rua
Tlicopliilo Ottoni 11. Sj, 1" andar.

(¦3=7S) J

H
Uart

VPOTIIECAS de-dc S •]», conlor-
111c localidade c garantia; J, ti.

rua da Quitanda ti.i, Icitcrui.
(-'43 S) S

HVl'OTni_CAS-Empresta-se qual-
quer quantia sobre prédios c•terrenos, na rua Uruguayana 11. S,

cora Miclialskr. (1463 S) J

(^FFERECE.M-SI-t dc Colíegio, C(
vários pertences

como sejam cartei-
ras, mesas, bancos, etc, c tambem
uni lindo altar próprio para peque-
na capella em família, tendo todos
os paramentos*,' rua Torres Homem
11. 111—Villa Isabel. (377 S) S

PENSAmodi'
AO farta

co; larg,
idar.

o variada, á preço
do Rosário 11. 3.3,

(1409 S) J

PEXSJO 
— Fornece-se bem feita,

de casa de família; na rua do
Cattete 11. 287. (160 S) J

Hra_gTTTTTTTg»T»lITIHTTTTyTYTYTTT«I_<t«_rTTmLI
UM REMÉDIO INDISPENSÁVEL I

EM TODAS AS CASAS DE \FAMÍLIAS I
AS CÁPSULAS ROSEAS QUINO- „THEINA, FAZEM ÜESAPP ARECER A5 DORES DE CABEÇA, N

nevrálgicas e dores rlicumatteas em poucos minutos. n
l*óde ser usado por qualquer pessoa sem receio dc atacar qual- m

quer orguo. sendo por esse motivo, superior a todos os «similares, n
DEPOSITO GERAL: **

M**«
GRANADO & FILHOS

Ol-X-luEii Urufsuayana -91
xssxziz-gxgxi-iia-3-3_xs_tr_axaxxxx_iiM

SO' 
far economia: quem comprar

mantimentos dc rí qualidade, que
su vendem nos Doi-
Iistacio de Sá

¦ Mares; largo do
o. (4955 S) R

SEN.HORA 
de cdade, cmprcssi-se

para serviços domésticos, cm ca*
dc

Mari.*
senhor só

Danos,
com lilhos: rua

sob. (1310 S)J

SITt(
10 para verão, com bastante

o logar
mais saudável do Urasil, a 4 horas
da capital, com casas modernas, for
rtidas c assoalhadas, insta Ha ção sa-
nitaria, esgoto, flgua encanada c íl
Iu mi na çfio electrica. Criação de gal
linhas e porcos dc raça, bons ca-
vallos dc montaria para homens <
senhoras. InslalUiçâo liydro.clcctrica
(uòprin do sitio, i»ara illuminação t
moinho. Vende-se ou tióca-sc por
casa no Rio, rua ú-jl Alfândega ;,i,
iu andar. (749 S; J

dc: fina çduc. dá lições
Xfil 

moço _. . ...
J em allcmão, contabilidade, cor-

resip. comniercial, pr.im. letras de
portug., ing., e francen. Metliodo ra-
pico, preços módicos; . 74, sob., rua
Dr. Corrêa Dutra, 74, sob. (Cat-
tetc).. ' ,(!'3I5S> J

ÜXt 
senhor vindo (lo interior, ten-

do usado um medicamento vc-
getal para' cura rápida da impotçn*
cia, neurasthenia c fraque™, indlc.
grátis a todos que precisarem, en-
viando um envcloptie com a dire-
c.üo e sello de 5100, :'i caixa postal
914, com iniciaes R. F. (Si3 S) J

UMA 
senhora viuva, eom um ,i-

lho menor, vivendo modestainen-
te cm «ua casa, precisa a protecção
dc um senhor decente, distineto c
sem compromissos; caria nesta re-
dacção, a J. V. d«"17 **) .'

TTMA senhora só, aluga um com*
¦Ü modo bem mobilado para des-

canso dc um senhor distineto; para
informações, avenida Mcm de Sá n.
57, sobrado. --'.:. (1317 S) S

riTKIXF.S — Vendem-

logar

2 boas,\)T vidro dc crystal, para desoecupar
7 de Setembro 11. 193,

(1544 S) J

TT S. tem diííiculdades com seus
V cabellos? Escreva sem demora

ao especialista noile americano.
Cairá do Correio 190;, Rio de Ja*
neiro, para informações gratuitas.

(1379 S) J

FABRICA A*
BUft DA ASSEMBLÉA

xi. 101
encontram-se todos
os artigos para ma-
nipulação de Espar-

tilhos

Augusto Freire

ffl
llii

Maravilhoso «stock» de
Roupas Brancas para senhoras

e creanças

Tecidos de fantasia, próprios
para a estação, artigo novidade

Magnifico sortimento ae
vestuários para creanças

OS GRANDES

MÉDICOS

DR. ALVINO AGUIAR
MOLÉSTIAS IXTI.RXAS

ESTÔMAGO — FIÜADO —
INTESTINOS — RINS — PU-
MÕES, etc, Coíísítltorlò: rua Ko-
drigo Silva ti. 5- Tclepli. 2.-71,
cia: travessa Torres 11. 17. Tcl.
Cent. Das 2 ás 4 liora* Itcsiden-
-(.265, Central. () 839-'.'

Consultas grátis?
Faculdade dc Medi-
medico e operador

rVPOTHECAS 11a cidade sub-
XX ur-bios, firandej on pequenas
quantias; rapidez c juro módico, In-
forma o sr. Pimenta; rna do Kosa-
rio 11. 1.7, sobrado, fundos. (1508S.J

IMPOTÊNCIA 
—

pida c inoííensiva,
sil", largo do Rosário

Cura certa, ra-
l-lora Bra-

11. 3.

Ct*,MIM.A'SI_, 
iiuer dincr veiideni-

' fc ^.'t'I!C^,-,'4 aliihònticios a pre-
ços baratissimos. (Ao Forte Lusita-
no)— -Catlctè n. i.

"1ARTÍIES DE VISITAS — Cen-
J lu ÍJJH. Ourives 11, íit) — Pape-

laria. Uni S) J

|-1AMPlíU-0vy Camões n
leia 11. SÍSM2,
denciti"-* c*ião

\J quer quantidade, mobiliário cum-
plcLo ou avulso; paganvsc bem, na
rua Visconde de Itauna, n, 15;, pra-
ça 11 de Junho, (3C9 "S) S

Uma

COSTUREI 
KA a ponto a jotir,

cisa>sc de uma que saiba i
lhar cm machina electrica; Altar
II, 112, loja. (ioi.| !

pre-
aba-
lega

«1 r

CCOPIASJ trabalhos
machiiu c pequenos
de improãsão, acceita*

se ;preço razoável; rua 7 Ae Setem-
bro 172, 1" andar, U.tiúíjj.l

CA.VAI_IU_.UOtineto, dc
estrangeiro; dU*

.)?; annos, em optima
posição, sócio Ae importante firma
dtsta praça, deseja conhecer senhora
de bens costumes e dc i.suns recur-
sos financeiros, para tratar casanien-
tn. Máxima seriedade, Carla- a Ma-
cdonal 24, ic.t.i folha. (126.1 Si lt

INSTITUIfrancez,
TITOTO dc linsuas — Inglez.

portuguez, allcmão c 1:l-
tim; ensino rápido, rua S. Pedro 51,
1" andar, esquina du rua da Qui-
tainla. (i5'J« Sj '¦[

IJUECISA-SE 
dc companheiro

. quarto com pensão, por 65?;
da Carioca n. 49, 1 andar,

(1053 E)

PK.VSAO 
— Pequena fainili,

ceita alguns pensionistas
ae-

mesa
fornece para ióra; rua da Carioca

(I--J8 S) S

I)1..\SA0 
-

riada du restuuraiit,
Fòrnecc*sc farta c va*

por preços
moilicos. Av. Kiu -llranco 157 —
AhiB_m-.e (íuartos. (369 S) Al

I>EXSAO 
MOXTJ.-.IRO — E" a

melhor no gênero e tambem forr
nece a DOMICll.Lt); Rosário, 105,
1" andar. (Kio S) II

PEXSAO60?!
— Vxirr.eccse á. mesa a

a domicílio a 70$ c 80$ c
avulso. ,»...i_5.ij'o, Cozinha de , 1» or-'
dem; rua' 1»'de -Março n. 23, =". ,1

(890 S) J |

IJílCXSAO 
— Vorncce-Fc ú> mesa c1

a domicilio, farta c variada, ga-
ranttndo-sc cozinha dc Ia ordem; tua
da Carioca 11. 8, 2" anil. (1194 S) 11
-|;>l''N'SAO faria e variada — Avul-
X sos i$2oo; pensão bo$; fornece-
si. a domicilio; avenida Passos 118.

(13.13 S) S

casas
I.V1 

f01.MAÇÜES, syndicancias. pra
pagandas, cobranças, professores

de magnetismo, poesia, etc. Caixa
do Concio u. iS_;. (.1S0S) J

(1ARTAS 
(le fianças para casas,

) mais barato que noutras partes;
ma dos Ourives n. 115, 1" andar,

(í.iofi S) J

;|3EI.DEU-SE n cautela do Monte
¦i- Ae Soccorro n. 27.861; quem n
achou tenha a bondade de entregat-a
nesta rcilaeção. (1 joi tj) J

IJERDEU-SE 
unia apólice do va-

lor dc 5oo$oooj Ae n. cjííi, emit*
tida em 1S68, dc juros de 5 "l", con-
vertida em i.oo, cm juro de 4",",
miro c ainda não reconvertida, perlcn*
t.r:itc ú Cicnovcva filaria de Almeida,
f-oiteira. Kio dc Janeiro, \z Ae se-
tembro dc 1916. — p.p. Kmtlio Kd*
uard Bbktl;

DERIlliUiSI
Caixa

n, .10.007,

uma
Econômica

oatierneta
da .1* si:

(1070 (.11

1)E11DEUAM-SE 
cinco apólice; de

um couto dc réis cada uma. de
ns. ,',.1.047 n .13.051, uniromusadas,
de juros de 5 °|u óo anno. pertenceu-
tes óo menor Armando, filho da ü-
nada Juditli de Magalhães (l_doy e
ile Armando Augusto dc Godoy. —
líio tle Janeiro, 3 de outubro dc
tini» — Armando Augusto de Cio*
<l,>y. tt."

kí. I.i Kl-SI', a cautela de 11.57.3=7
da caía Cnmpello __ C.í! rim

l.-ji/. de Camões 11. 36. (i--r,c, Q) J

CONSERVE 
suas roupas limpas.—«•BENZINA TlTl.S", sem rival

para tirar manchas dos vestidos, ta-
peles, sedas, luvas. cie. Yenile.se cm
todas as pliarmacias. Preço iSuoo.

(1.179 S) J

JOSK' 
AYRI.S

gado da E
FORTES, eniprc-
[¦'erro (.'. '.do Pra-

dcelara que desta data em dcàn-
te passará o assignar-se José Kodri-
gnes ''lfòrtc3 Ilttstamaute. (1474 S) li

L...MINAS 
CilLLETTE — Afiam-

sc bem. Duzia i%y.u>; travessa
de S. Francisco de Paula u. rS.

(7107 Sl J

MACHINA 
de escrever — Vende-

pc nino, quasi nova, on troca-
se por outro objecto. Tem fita de 2
cores, retrocesso, tubulador e teclado
universal. 1'rcço de oceasião-, á rua
do Cattete 105. loja. (895 S)R

MODISTA 
com

vestidos
figiiririo-s;
Andarahy.

muita pratica, faz
hies e chapéos .pelos

rua Uruguay 11. 350 —
(n.-SS)J

MANTEIGA 
ESPECIAL recebida

diariamente de S. João d'El-
Key, vende-se naa melhores condi-
ções e preços; á rua de São Pedro
11. IÍ'). (9.19 SI .1

INSTITUTO DE
PHYSIOTHERAPIA

EstíilíelecímoíitÓ moderno c unico no Itrasit pnra trn-
tamento gnriuitido de quasi todas as moléstias
tlironlcas ic agudas —sem medicamentos internos,

TABELLA

Bittencourt, da
chia da Jlaliia,
especialista cm
moléstia» dos Olhos,

ouvidos, garganta,
nariz e doenças ner-

vosas.
Todos os dias. das ,1 ás 6 liíras

da larde. Rua Rodrigo Silva..11. 2(<,
1" c/idar (entre Assembléa e bete dc
SctBlllhrol. Consultório .perfeilaiiicnlc
apparelhado e aiteude chamados a do-
mieilio. Telcp. a.jii, Villa, ou S-IÍ47,
Central.

Arljliiflílsiiso ç.. suas ínani-
fesfáçõcs (rliei',iiiat.isn-.o, ceze-
ircis, sciaificu, gctttá, tiirèas do

5-'i_;_i!-Io e 'Rins). Iitflammaçüo
dos.Riii!i (nepliritesl übesi-
dadi.*, Diabeiies,- Inipaltidfemo,
An.mia, il.yiitpliatitsiitcl, |A"ntc-
riogolcrosc, Cryppa. Cotvslii-

páçõc., .Moléstias, do systema
nervoso (Nciirastínia, esgota-
mento, Ilystcrismo, falta de
mciuoriiá, indolência etc.) .
PcXitrliações diH-tiveiistni.-iQào,
¦Astlima e bronajítes rebeldes,
Enxaquecas, Dy|p.ci>sia, Dores
gastiileaV; Pris6>-; Je ventl.10,
lilu-ttniatisir.o .esvJodiis as .mo-
l.ssiaa do. HíicaSgtgo, <los Ui-
lesittnos, do «I?.ie?HQ, ^° S!"-"
guc o muitas piftras são cl-
íicaziiventc atradãs. .pelos

DE PREÇOS
'Massaçcns, ;$ a. , .'Banhos <lc Luz. • -..
iBanlios de Vapor. . »
'Duchas, 2?ooo a. . >.
llai-íios Sulfiirosos. .
Banhos 'C.arbngazozos .
Banhos de lodo. . .
ííanhos Ile.011.' ; ."".
«liaiilioii <le (Oxygieaiio.

. Bauliqn Quciites. . .
iK oulros de _Sooo a.

6$ooo
d$Soo
4J000
..Sooo
3S.OOO
.|Ç000
íl^OOO
..Sooo
5?5oo
l$5P2
5.000

IIAMIS -- Compram-se a dinheiro,
. .paiíiiinse bem; ninguém |>aga
,e'.lioi-, Ao Piano de Uliio e oííici-

de (itii.iinrãcs; rua l-iachuelo n.
4__, sobrado. (1594 S) M
na

As assignatitras têm descon-
to de 10, 20 e 30 por cento.

Banhos dè luz — Duchas — Banhos de vapor —
Massagens —, GjmnnsHcas —- Banhos mediciniies:
Sulfiirosos¦'&*}>: Carboguzosos — do-Oxjgeiiio — de
Iodo -4"tte ^nildo,. etc. . ., . ?yf \

•¦;..." - JWàtótô-líífenferfc'-evitarmos .remédios intürno* que;
qttáóío' aniilStecõiitados- ar rairtam vosso orgatv.snío. Cur,w-
vos pelos -Ceie. physicos (pie em qualiprcr moléstia só pto-
diizcin «siSadòs benéficos. Os Banhos Mcdicinaes, pótleni
ser tomados em casa. Vendem-se Banheiras e apparcHios
liara Banhos de tuz e tlc Vapor c enviatn-se Banhos para
o ititeniòr. Qualquer pessoa .pódu se tratar no Instituto
gastando apenas ?.Soo ,por dia.

AVENIDA GOMES FREIRE, 99
Tilephone 1202, C. —Ss— MO Dlí JANEIHQ
Eriviatn-se gra',is mil livro com ;cxp_Fi„.õce, |,>lvoi'Og«ra'ph|.fc,as,

etc. mandándo-nos ^oo réis em sello
Consultas aiariàmcntlc das rj ás ii e das 4 ás íi lioras

Director medico — IHI. ANXJItAíi VAIJ(il'.S

Clinica de moléstias das
senhoras pelle e syphilis
--Dr. Valentim ltittcncoiirt, parteiro,
cura os tumores dos seios c do ven-
tre, ns moléstias das vias urinarias
c gcnitae-9 da mulher, as nictntcs, oâ
corrimentos utcrlnos e vaninacs c re-
Riilarisa a menstriia.ão por processo
seu. Applica o O06 e pi., com uu
sem injecção e csla sem dor, trata
a tuberculose e liemia (queliraduro)
sem operação. Consultório jicrteita*
incute apparelhado; rua Rodrigo Sil;
va 11. 26, esquina da rua da Assem-
bléa, das 11 ás 2 da tarde. Iclepho-
ue 2...11; residência: rua Senador
Euzebio 11. ,.4-«- Consultas g"-itjs-

(.1 is.l) S

fAntiga Casa Souza. Car valho)

á 7{üa der jTssenjb/écr, 1òb
estão fazendo GRANDES ESPOSI-

ÇÕES de todos esses artigos, dos quaesacaba de chegar uma considerável
remessa.

Dentro em pouco serão publicados os
seus preços, que estão sendo

cuidadosamente calculados e marcados
e que desafiarão a concorrência

no mercado
PROCUREM VER DESDE JA ESSAS

Grandes Exposições
CUKSO 

em l-aboratorio —
diurnas ue elnniica. pitysiç

Aulas
. . ca o. II.

Natural, preparando para us exames,
no Colíegio"íPcdrò IL e vestibular na
Faculdade dc Medicina. Informações:

Academia de Comniercio; á praga15 «Íe Novembro. (340 S) li

INTtM-./. 
— Uma senhora ingleza

ensina e.-*!c idioma cm nula ou
particularmente; rua S. José 70, 2"
nlidar. (MSS S) lí

INGLEZ pratico, «Mr.
1'ctcr garan-
te ensinar

cm seis mezes. I.argo de S. l'*rnncis-
co .16 e rua da Carioca 52. in andar.
Vae a domicilio, por preços módicos.

(.6S..9 S) .I

IATIM 
— Lições particulares, 5$J por hora .Curso: 15? a 30$ meu-

saes. Informações, largo da Sé vi, ,i_.2" lindar. (s;o S) S

PROFESSORA 
de

theoria, leceiona

Doenças dos Olhos
DR. RODRIGUES CAO'

Com lonso estagio da Fòridatlon
Uoluelild de Varis. Asscmbléa, 56,
das 2 ás 4. Teleph. C. 3.17b-

J UíS

piano, solícjo c
cm sua casa ou

fora; rua General Câmara n. 40, 2"
and.ir. (774 S) S

IJIA.VO. 
violino e bandolim —Pro

. ie-ísor — Cartas pi

COUROS, vcrdos falR;,i'°.
' ou seccos o l'cl-

les de vitello, cabra e carneiro,
compra qualquer qiianttdl.de paraseus amigos, os maiores consu-
Jnidores NORTaí-AMliUICAXOS,
pagando os mais nllos preços .lo
mercado. Caixa <lo Correio ,.,-f,—iVlcgraiiiiiias: Marx, Uio — \V.
Marx — Kua da Alfândega .|--.

S i<)4'num
Miguel Braga, especialista em e*tr.-ic.fio dc callos c unha. eucroVailaa,sem dòr, cu-., r. Ouvidor 165, sob.T. N. 1505. Aos domingos aUcntíecliamaílos a domicilio. Tcl, Norte26^9,

ta redacção, para
por favor, nc<

MOXTICIIICI.I.O.
(ioS;Sl 1.

pnra o dia5i._5.i-
co e ir.ilnmçiuo

d:is doenças do es-
loniago, intestinos,
figado, pulmões,

coração, rins. ossos, ele., pelo
DR'. RENATO Dii SOUZA 1.0-
1'1'S. Preços módicos. Rua S,*.o
losé, 30, das 2 ás ,'. (menos ás
q.iártas.fciras). A 20J

RAIOS X

I)!íO[;KS50!vA, 
leceiona portuguez,

francez theorico e pratico, de-
senhoj pintura a olco_, aquarclla,
pastel, etc. pyrogrnvurrt, photominía*
tura, cerâmica .traballios Ae. agullui,
e piano. Chamados á rna Pereiro dc
Almeida 11. ..-• — Mattoso. (in?S)H

Cllll
con

tinu'a a ensinar, íne-mio á noite, por-
tugttezi francez, arithmctica, fteogr.,
bordados, pintura, pyrogr., -etc, na
rua da Asscmbléa, 79, _". Vae n do-
niiciliu. (1-51 Sl J

asseladas

WACIIINAS de costura Singer a
prestações; á vista grandes oba*

limentos; attende a chamados a do-
mieilio, pelo te!ephonc# Central ifio?.
rua da Carioca 55. loja. (6/7,1 S) J

SO TITASSÀC1STA,
I 1T1 ropa. Toda;
1 tamento especial
| Copacabana, rua

T\IMU-:i!íO sob liypotliecas de pre-
X.P dius c terrenos, jnro*\ módicos,
límprcstinios sohre inventários a her-
dciròs. Uci.cor.tns dc juros dc npolt.
cos, íicçõcs o alugueis mesma dc
menores ou usofruta. Com E. Fer-
reira, rua dü Rosário n. 114, (abei
Uão. O!-''.! S) II

DIVERSOS
' \ LUGA-SE, quer dizer t:."_ ficam
¦A*, suas compras sem primeiro, sa-'«t>cr o preço nos Armazéns "Ao For-
te Lusitano"—Ottctc n. i.

IA K.MAZBM c moradia para {.imi-
-aV lia, por 120$, na rua I*creirti de
Almeida n. 811 Trata-sc no OS —
Jtattoso. (o--o S) S

\i\.NTO.Ni- cisa
TONIO üopes Murity«Ja—ire-

falar com uri; encia 00
^c'.l amigo Henrique de Farias que
e. ou íòt empregado <la Comixinhia
dc Ksfrulo, «na rua Ermclimla iSt,
Santa Tíicrcra. (".I«- S) R

D ENTADUHAS —
horas, pôr p

) Kiclict; rua

Concertam-se
cen nioütco;

do Tlicatro
lijíó Sl 11

Tel. Sul.

diplomada na Eu*
as inasiagetis; tra-
para emaíltccer —
Hilário Clouvc.i S;.

(4053 S« K

PHARMACIA 
_ Vendcíc em boiri

local, tem sortimento, hoa írc-
gút*?.i/ c casa para famiiia, com cha-
cara. Drogaria Azevedo; rua da As-
scmblra n. 73. (i.--_ S) II

1)E.XSA0 
— Fornece-se cm casa de

família brasileira, ou a domicilio.
Máximo asseio; r. Larga 71. 1" and.

(.1580 S) B

— Aftnam-s por 0$

CJAI.A
O de

— Aluga-se uma cm casa
senhora viuva- dc cdade. na

Avenida Mcm dc Sá n. 130, sob.
(i--i. S) R

rpEUNOS de casimira uira lio-

ia; rua da Carioca
phonc Central, 350S.

54, sob.
("8

Tele-
S) S

UM 
«.-negociante desta praça,

do as melhores iiilormaçôes de
dan-

sua comlucta c liadpr,. ofíerecc-fe
para ía-er cobrançás^-qc ' alugueis dc
cis:.s, contas no TlíBonro c 1'rc.ci-
tura. Carla, nesta fedac.ão, a (.'. A.

.., ,(2231 S) A

UMA 
moça nova, branca, brasilci-

ra, dc boa família e sympailii-
cn deseja encontrar a protecção dc
um senhor distineto, que fl possa tra-
lar: resposta para o. escriptorio des-
ta folha, para Amélia- C (891 S) a

UMA 
senhora — J. V.. tcm.-_carta

neste jornal. (1449 S)

ÚLTIMOS A1UNCI0S
* LUGA-SIÍ, nor 112$, unia rasa,

_í_ua Villa lacylú. á rua PeSro Ame-
rico S-'i; as chaves tio u. íoo, e trata-
sc ua rua lluciios Aires 114. i° andar.

(1.155 C) M

DENTISTAS
DENTISTA

Ií. Tinidas Von riiiiickcnsloiii
Ksp. cm 0btur.1c.ucs a ouro, pia,

tina, esmalte c cxtracçíícs com-
•' lamente sem dôr; colloca den-
tes com ou sem chapas, a preço.*
reduzidos. Garante iodo c qual-
quer trabalho e acceita pagamen-
los parccllados, Uar, >S da manhã,
ás 6 da niiiu*. Aos domingo; ."'só
at.! i:o 3 horas. KuafMarvchal Fio-
riano Peixoto n. 41 (sobrado),
proxhfto ,i ru.i Uruguaj-aiia.

r;UCA-SICi por o*?, uwt casa. ua
.lnevlò. :i rrifa 1'cilro' Ame'-
s cliaves no u. too. o trata-

se na rua Buenos Aires n. 114. i°
ahdar. (1J55 C5)M

AI.lTG>Villa
rico 84:

DENTISTA
A I.UCAM-SI?. "por 

preço razoável,
_f_as bonitas casas da ma Jardim
Botânico 78. c I c III, com entrada
pelo 8.1 { :is chaves no local; Ira ta-sc
ua rua do Hospicio 144. i° andar.

(1.155 ('•) M

A I.UCA-SK uma moça norUiguo^a,
,_rY.__ada. para. servente de escola;
rua Visconde Uio ií ranço iq. loja,

(1605 L> M

INIIICIUO a prestações mensae.
dugucis dc predio?. chipre.

ta;c na rua Camcrino 97, ,1c 1 ás .
(937 S)

D1
T\._t._tErt.|p sob hypothecas, alu-
.1' gtreis d- casas, prom!issoria_»,
adeanta-fc juros de apólices o ju«
ros módicos com C!. Pereira, á rua
iL. Allandcga u. 42, 3" andar, sala
:j (elevador). (-*?3«- S) E

AIíXJGA-SR, 
quero dizer, um ou dois

moços, dispondo mesmo d^ pou.
co capital, poderão ganhar. (Unhei,
ro mesmo ua presente crise, cm-
pregando-o na compra dc uma of-
tticina montada com machmas • a
electrieidade, a anal se .vende p.'.r-
ü-.ic o dono precisa rctirar-sc. As
obras fabricadas se vendem nesta
jiraça o 110 interior, omie te:n lwa
occcitaçiio e a, dinheiro n vista; per
ií-so o ganho é certíssimo. So o pre-
tendente não tiver pratica do nego-
Vio, a iranltará cm menos dc ;.o dias.
iTanibeni sc admittirá_ como sócio, com
a condição <lo ficar á tesla do nego-
cii). 1'ara esclarecimentos, par cs-
lucia: favor, o sr. Villaça presta-se
d-ir, à rua írrei Caneca n. i_6, basar.

(«-T4 S)_
í "(01.I.i: l'ES
\' MEDIDA n
ÍT.cmo

DE SEXHOKA SOB
1--. — Mme. Marie

eteíra diplomada pela Ac.v
n caro cm Pa-

;ou seu atelier á rua di As-
35, i" andar, (io; Sl }

V:

COMMODO 
—. A!usa-se ei- casa

de senhora discreta, para descan-
ao tis um casal, á rua l*rei Caneca;
Cjc::i d^ejar, deixe carta ne : i re-
okçj,), com <__• iniciac. A. R.

(978 S) J

¦pkl.N'HEII.0
.1 / pre-ta-se,
na cldad

dc
c subi

hypotheca —Km-
1:00o? para cima,
biosi a juros mui

Ijianos 
_ /

concertam-se
simos; recebe chamado? h rua do
ílospicio n. íííg, loja, papelaria Tet-
xcira. próximo á rua dos Andradas.

(¦5-7 s> J

TJRECISAiSE falar cum Castorluò c
jl Adriano, filhos dc Rachel c .loão
Vicente (lc Carvalho, na rua Minas
n. 17—Sampaio, Domingos Machado.

(1443 Si K

itkUÀHTOS mobilados— Alligam-K
j V£ em casa dc família de respeito,

a ratiiízcs; rua Moraes e Silva 150.
cm írente ao Colíegio Militar.

(9?.-- SI J
dar uni passeio agrada-

.^! vel, iilc ao Leblon c lá encon*
traveis rtn bar com todo o a?--cio c
conforto e os hellos petiscos t á lã
minuta; podeis acreditar quo c o rc-
tiro sem egual, bondes ate á poria:
Jardim Lcblon. tijiSSiJ

I fflJÔiiíjfoilTÍü 1

gOÍtã

AUliREIS

n,x?Uva¦ riu.-, berij' ra Brasil;

1 ura certa,
le qualquer
1, próstata,
largo do Ri

TITOVIÍIS usado-; — Compram-fc ca-
ITA sas mobt|ada_?, avulsos, objectos

fiança: rua
ma sala, com Julk

1.-".".PLICAD0R 
particular, formado

_— 1'ara concursos e exame-s. I.on-
Sx pratica, preço módico; General
Caldwell li. :w, sobrado. (Í2S3 S) J

STOMÁGO — Cura ceria. rápida
positiva tle (qualquer mal do

estômago ou intestino, na "Flora
Brasil", lar.ío do Kosario n. .".¦

dc «ru*. inoveis dc escriptorio, etc.;
rua do Rojsario n. 145, («íi-t-t S) S

Cottdcrç — Manictira,
massagista diplomacia;

(1308 S) Jl rua S. Clémenlc n. ioj, Tel. irro,
1 t Sul. Vae a domicilio. Só ás senho*

ras. (--ili.i Si S

favoráveis c pc;íoa de toda con- : "YTMH. Clara
ilo Koíario n, 172, ulti-1 ifX pedicura,

ACIIliVA de escrever "Uignoní

Al.1.1 MIAS Legliorn— Vendem
cinco em piena postura, com

sem gallo; rua ü. Julia 11..32,
(MAL;J te

casa n. (924 S) .1

r<i.AMOraO_.l.S e chapas — Tro-
\T cam-se (le 5300 a 2?. Vcndcm-sc
dc $;''o n 3$. Compram-sc usadas.
Concertam-se gramopliones. e vcnde.-n.
sc a ao? c 255. Contpram-3ej r. Xíru*
guayana 133. (158. S)M

p 0XOURII6A — Cura rcrla. r
IT ipida c positiva, na " Flora Bri
i«.:. largo do Kosario 11. ...

J VPOTIIECAS11
73, alfaiataria, cota l;rcitas
4. horaa. 1.7*2

;m-se de pro
nos subúrbios,

la Ouitíi:ub" da 1
S) U

31
do o mundo. Mais
xa postal 138S—T

to-
informações. Cai-

1 de laneiro.
Í0.S4 S) R

MAUAMF. 
DOIIAMEf. — Parlei-

ra diplomada pelo Real Institu-
v\ Ae Flòrença, ^ acceita chamados a
qualquer hora. Telephone Villa 3t-o,
rua S. .\Ii_',!ci 11. So — Tijocí.

(CSoo Si R

rapina e post-
moles fia, dos

etc. ; na Fro*
sario n. ,t.

d'499 S) J

basta

l___3^aB^^SÍs

¦ . \lHr _^"-____,ww 3 _L_-_W_.rTT¦*"'•''__T_?^K5*_t:

COLtARlNHOS DE LINHO
VIRADOS OU DIREITOS '

3 por 2$~>6por 4$ —12 por 8$
.COLLARINHOS DE UNHO

SAMfOS OU MONT
3 por 2Ç50O — 6 por 5$ - 12 por 10$

; ÚNICOS QUE SS
ENGOMMAMBfM

IGUAESAOS
ESrí.Af.G_RC5

ro c
mon!:
nos ,
lllCOs

Ilèlfpi- Cor-
r.a, especia-
liità cm tra-
iialliur, a ou-

dentes artificiaes. Oabinctt
do . com apparclhos nioilcr-
lc electrieidade. Preços mo.
. D 7 ás 6 horas. Dotniii-
ale ás t horas. Travessa

1'rancUi'o dc Paula, u ,

PARTEIRAS
PARTOS
A.VDI.ADA

mol Cátia s
mulher, o

Ul!. II. DE
cura corrimentos. Iiemor-

rliasias c suspensões; ile modo sim-
pies, evita ti cravldêz nos cá sós inji-
(lulos. fazendo niiparecer o Incomnio.
ilo sem provocar liemorrnaRÍa, tendo
como enfermeira mine. 1*-SKPIllXA
«;.\I.I.1\D0. partoira do Hospital
Clinico tle Barcelona; consultas dia-
rias. grátis aos pobres, Acceita clieu-
tes em pensão. Consultório c re?.-'
tlcucia: rua do I/a vradio u. m, so-
brado. (Sm 1)

PROFESSORA 
com csmeradi

.cação recebida na Ktiropu,

Colíegio Sylvio Leite---
rua Mari/ c Ilarros 2",G e -.í.S —
ínierríató, semi-intcniato e esternato.
Cursos preliminar, primário, secunda-
rio, commercial, artístico c tle prepa*
rato rins para admissão á*. escolas su-
periorci rle aecordo com o program*
ma do Pedro Jl. lín-^iiio pratico tlc
línguas vivas. Tratamento cxccllente,
tei ilo os ahnmion as refeições cm
commuui com a família do director,

(i6_ S) M

Cartomante
i.?5, próximo

seiemifica —
iiiiicii no tí't*-

herõ. — Kit»
da Alfândega

í rua Irugiiaya-
J IM4

SYPHILIS

Casamentos

Mr. Edmond
;. grande

clari vidente", (listingtiiiiodinm"
imprensas brasile
acerto das suas
a dar cònsólias
qual,píer e=|i<*.i.;

Carlomantc,"me-
pelas

a e estrangeira pelo
prcdit,'õc., continuai
para descobertas de

na rua do Matto-
so, ri;*, sobrado. Air. K.lmoud tem
sidi) freqüentado c admirado por nu-
nierosos clientes da ni-üs alta ca tetro-
ria, a quem predisse o roubo do "Ma-
pcu fCaetoual". fi morte da fina irmã.
n cclelirc " Afudame Xí/in.i", c ou-
tros acontecimentos notáveis.

U5«'M S) M

i suas conse-
Iticnciá*. Cura

radical, iiijec.ôes
completamente

¦—¦M—m INDOLORES.
(le sua preparação. App!; CoO c 91*.AssemlilOa 11. si, das i-j ín iS lio-
ras. Serviço do Ur. PEDRO MA3A-LHAES, Telephone 1009, C.

(R u-1.1)

trala-sc
com Ine-
v i d a de,
111 esmo

srni certidões, civil. 2..?, e reli*
«ioso, 20$, cm 24 IlCíis na fornu
da lei, inventários e justifica..cs,
etc com Bruno Sclicguc, á rua
Visconde do Kio llranco, .jj, so.
brado. Todos',.os dias; ..domingos
e feriados. - Adcndciii-sc 11 éliaina.
dos a qualquer hora. -'cloplioiu
11. 4.5.12, Central. _\ 113Í

Cura-se
es!c ter-

rivcl vicio, sem (lar rcniftdios ipara
beber. Dão-se provas das curas
realizadas. Travessa da l-uz, 11. ....
sobrado, Haddocl; I.olio. Attende-
se gratuitamente, segundas, quar-
Ias c sextas-feiras, das 8 ás ,1 da
larde. Casa d!e família respeitável.

Cimauria - jg ^Á
pacões com febre, bronchites e
aíttlima. Preço i$ooo. Deposito :
Pliarmiioia RotUiiigiics, rua Maré-
clial Floriano 11. 99. (.i;Si Kl

Embriaguez —

üsac . ÇiPo°v

TURERCULOSKc mais mo-
lestias infccto-roiilnsios t
Quereis
Evitar f+^WV^

\0V

J Alugn-se, compr-A-se o
vemlo-se moveis. Grande

fabrica üc colchões e moveis
K. cio Ctittcto Ns. 55 e 57

Telephone SMI Central
CORRÊA DA SILVA

Os verdadeiros levam a marca acima. Preços comiriuns

ffflf

RUAOA
CARIOCAS- RIO

PARTEIRA

Gomicnao

MADAME
PALMYRA!

Com lonjrn pratica, trata de moles-
is t!e senhoras e suspensão, por nm i f* '.._____«•.«'_.4tA___

processo rápido e garantido, Accc-la | DOCÜÇaS CllVilgarillllUln

• | m darthros, cmpin-
gciia, eczchiaiS,
friciras. samas,
brotoejas, etc,
des a pi parecem

fácil e completamente com o
DHI.M1CURA. (Xão c pomada)-.
Venílc-sc cm todas as drogaria-
do Rio c Nictheroy. Deposito ge-
ral: Pharmacia Acre, rua Acre,
n. ,.S. Tcl. Korte, ,_--<55 • Vteto"000.

partuncuteCamcrino
em *

11. 105
rc5ídcricla, á rua

Tel. 4428. Norle.
(.1 U-)

Parteira Mme. Bar-
roso ___ Com pratica da Ma-

ternidad., trata das
i do mero c evita a gra-
Acceita parturientes em
e a:.-,eiul..- a chamado..

dg é rápida do
garganta o_5Eüiv__

nariz (fclidcz do nariz)
CUVidOS processo inteira-

IJOCa mciüo novo.
Or. IO lírico <le Lemos
pròfcssbr.livrc dessa especia-'idade na Faculdade de Medi

TTM rapai
\.J dèíeja

O melhor remédio contra lambrigas,,
oxyurcs c sclilarias é o

AMBROSIL
Vidro i$s'«o — Dçp. An-lra.!.'.?, 43

(\VOS 
dc raça Legprlm garanti-

/ «dos, a 4$ooo a dúzia, ovos fres-
co*i (lo dia a 1Ç500; na rua Assis
Bueno n. 52 — Botafogo, (3oíS)J

QUEM 
TEM CAGELT.OS DIF-

BICEIS DE SE PENTEAR ?
O "Matriol" aíiãa. faz crescer e per-(uma. Substituo com vantagem qual-
quer brilh_ntiaa: 2$ooo, pelo correio
3S; iid, rua Marechal lloriano.

(S16 S) M

serio c bem collocado
ija auxiliar uma moca nova
compromissos, (pie trabalhe

durante o dia. Ca::as a csla reda-
cção, para X. V. (noo'Sl R

sem

TJ-MA senhora viuva, dc-eja encon-«L- trar um senhor ou senhora para
combinarem alugar uma casn; quer-
se pessoa séria: pura informações
melhores, dirija-se á rua l.uiz Soa.
rc. ri. 4. á Companhia do S-inca-
mento, e;taçãü dc SampaÍof com a
;ra. Alzira. (973 S) J

Or.V 
e Orobó, frescos

Pimenta da Costa <
mn-ieir-. de diversos ta:
de-sc, rua Senador Euz
pr.;,_ u de Junho,

Pcmba
e figas ü<
ninhos, ven

Si T ! QEDAS I H idem,
Taffctá, 0,30 m., 4$200;

5 a, iq$$-io; ecia lava-
vel, :oo c, 5$Soo. Peçam «catalogo
cc preço?, que s« envia T>e!_ correio,
«Casa 1'cHppc, rua íí. «Clemente ao.
Telcph. o.-.-. Sul r-, Botafogo, I.i-

í-';3 S) R q.t*i_.i . iúiil. (;jí? Sl J

¦rn =;
no aitUI 

rapaj branco, solteiro, eoi
I annos Ae cdade, collocado ti

to commercio, deseja protes: uma
moça, tambem branca, dc ao a .10
annos, í^ni compromissos, e_ que te*
nha oecupação. Negocio serio e Ais-
creto. Caítas a esta re l.-.cçSo, a —
Amaro de Abreu. (ngtS) S

A I)UC
xjLrodc,

IjUCA-SK bonita sala de frente," nda dc janellãs. com optima
pensão, mobilada ou não, c arejados
quartos, por preços módicos, em casa
de familía dc U.Jo respeito; rua Çar-
valho Jc Sá 22, largo do Machado;
telephone Contrai 41:9. (1G1. G.B

llioHsti
videz.
pensão v ii,.itii'i-.- .1 Mi.iui-iuu.i ,1 I
qtialqiS.r liora. Telephone n. 45S9, \
Central. Rua General Caldwll n'.i-i cilia do RÍO dü Janeiro. Con-nniim: ________! sultorio rua da Carioca 13,

Mine. _ Jlaria
Joscpliina, dl-
domada pela

Falctddode dc Jledielii.i dc Madrid,
trata de todas as doenças das senho-
ras c faz opparecer o incommodo, por
processo -Cicntiíico c sem doe nem
o menor peripro para a saude, ira-
balhòs garantidos e pre.os ao olcan-
ee de iodes, Avenida Comes Freire
n. ;,-. telephone n. 3C4", Central, cor.-
sultas grátis. Jüu frente ao theatro
Republica. (104) S

2:000$000 ~ I'<ÇCÍM..c sob Sa.v "v raniias, pagàndo-sellirps que -'e convcr.eion.ir, com o sr.I.eue; a rua Larga 11. _•„;, sobrado
Ó.15-- S) /

CATARATA...

PARTE1BA li sobrado, das 12 ás O da tarde. | roeçao
J *5U

Cura da
ca tar ai ;i

por processo opcralono sc-
guro, qualquer aue seja a
edude do doente, pelo Dr. Ne-
ves da Uoelia, oculisla comi
longa pratica de sua espe-
cialidade no pai:; c nos lios-
pilacs dc Berlim, Vienna,
Paris e Londres; medico
dc diversos Jiospilaes desta
cidade. Avenida Hio Brinco-,
90, das 12 ás \ lioras. Ilo-
nòrariòs moderados. Dispõe
de aposentos para liospc-
dar doentes que queiramestar sob sua completa di-

A ISüj

Partos. Mo-
das

Tratamento
dos abortos e
suas conse-

quencias, dns

Tratamento pelo Dr. Neves
da Rocha, com exilo seguro,
dos zumbidos dos ouvidos,
pela massagem vibratória,

APilllA-HI AI pelas correntes coniinuas e
\|>SlHllH_ãS I"lis rürreillC:; d(' itUa f,'c-
ÜLllIlUlInU quencia. Os zumbidos dimi-

niiem logo na primeira ap-
j plicaçuo c acabam desnppa-

GRAVIDEZ
Alfredo ria CarvalhAlfred
ás rcfci<;üi
tram n tf
phato dc
diastasc e
rantia

O usn can-
Stántí da li-:*-
nuitügcnól de

Carvalho, cm uni caüx
i cuja composição cn-
Icola, coca, lacto-plios-

cai, «pepsina pancreátina
Rlyccrina . a niellic: %a-

do feto c da mulher

ma,

çravida. pois o Hcmatogcnol. aléin
de poderoso Unico ê diRCSlivo, veri»
de-se cn todas as pharniacias e dra-
fiarias^do Kio n des listado?. De o-
sito: 10, Kua 1'riuiciro d. ilarco.

Dr. von DollinÊ'er
:i 71c-

A r.UOA-Si;, cm essa dc fan.ilia.
x\o::c.ll_ntc coniniodo dc frente, a
moços solteiro:; na rua Senador Dan-
tas 27. Ç1608 I;) M

A I.rc.A.St; grande sala dc frente.
__£___.com ou sem pensão, por preço
módico; rua Carioca 49, 2a andar.

(1O1.1 Kl M

corrimentos, , i.ii^u;,,.^ ~ _.-.u.^..., ..,.„.|,H,. , -
das eólicas utero-ovananase dm reeras , , nnmnl_ilnm_i>il_i ila S-fíSfí. «,0 "

I Irregulares e prolongadas. Asseniliiía. | • C C C 1. Q 0 CompietameillC. i UO U. tt^tl r ,,-ic„„c;;i
M. das ta :is iS. Serviço do dr.Mra Consultas dc primeira claS- tüfrueza c còtil cMagib na.;„.,:.',;;•,. K-..;... . ... Ler,., (k o-• ;4 | cn fl._, , /„. ,, i.nn.c ri., In,..._. . universidade f'e nerliin. D

(exámps com a ! -•
raticnl das li

TTMA moça de ;.,m«.!ia, leceiona
U portu-gticz cm «casas .particulares.,

das .i âs 6. Preces «'módicos; Av.
IUo Branco 5, 2" and-:. Újj; ±) S

caro-
nicas

e re-
cente-s.
Quereisdicalmcnie _ curado em poucosatas r. Procurae informações com o

sr. 1'ctjo. quo sratuítamciite as ot-
ferece, n*to conlicccndo caso nenhum
negativo; rua Ihcopliilo Ottoni. 16;.

(86 S) J

Professores e professoras
I__.TI.RXACK.XAI.

ali-
de

ncar

A CADEiMIA
_____! í-
ca (Mcthodo Ucrliti) e tlico:
todas as línguas modernas c amigas,
su-ccesso garantido. Aulas diurnas c
nocturnas, particubrei e geraes. Ca-
rinea 4--, S3b. Telephone Central,
561J.

. se da 1 as 4 lioras da tarde;,
! consultas de segunda classe j „°r(,™" cira
|das 10 ás 12 da maiihã. — iicnioVrhoiti_
Avenida Rio Brauco 901 «.«rerhra

A 1360

eal

Ci-

TXGI.1.Z, FJ.A_.CEZ t
X GUEZ, pelos protege

ri)!!TU.
Rod.er

Ilenri (metliodo Tierlitz); preço
nodico; ru» da, Alfândega n. 190,
ourado, **' Í31«JS; M

cstrei-taniicntos
içõcs sam clil

Perolina Esmalte -^
que adquire c conserva n belleza da
pelle, approvado pelo Instituto dt
Ucljcza de Paris, premiado na F_\*
posição fie Milano. Preço 3Í000 PO
DE 

' 
ARROZ PEROLINA. suave e

cmbcÜczador. Preço 4$. Exijam Cã-
tes preparados, á venda em todas _i
perfumaria! e no deposito des;e c
de outros preparados, i rua Sete dr
Se'.em'.'."0 n. soy, sob.

0,?c .
forn-jio c coni a ancslli
nal. 'Mem <k Sá 10 (si
ia e ás 3 i|2. Telcph.,
trai.

Talisman grátis r:f^,".
dades c sofíríincntó _ moral c. -'«V ••
cu natural c sohrenatural, gani:.: ni-
nheiro. escreva á posta resume ne
Cascàdura. enviar envcloppe -teitaflo,
e sóVreiçriptado pira resposta. Ke-
mette-se para qualquer distancia '-•¦

U íJ«->(5Ü9,'SJ Al Estado—J, P> *-"v*«

' 
y§



V,i>»i)»-^aMMISh,»....u,^^

ggAjjK^^^
'Sf^^WJi^ .-f <-(••. ¦ ragSSwPl ¦íc-f •- m;-i rí"'T *:W"VSttr -r;

¦¦;!*.-.;*'¦:*¦ *
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ACTOS FÚNEBRES

Luiz dos Santos
Leonor

Seus cx-companheir09 de ttaba-

lho, na redacção do "Corteio da

Manhã", mandam rezar terça-fei-

ia, ás ío horas, no allar-mór da

eprcja de São Francisco dc Paula,

missa de sétimo dia, em suffragio
de sua alma. Para esse acto dc

religião e caridade convidam seu»

amigos e parentes, como tambcin
os do finado- •' '*°

Francisco Ernesto da
Silva Chaves

Í 

Margarida Chalréo Çha-
ves e filhos agradecem a to-
das ás pessoas (pie levaram
ao túmulo os restos mor-
taes dc seu idolatrado 'cs-

poso e pae, FRANClSCOiHRNbS;
FCIDA SILVA CHAVES, e as
convidam para assistir a missa de
sétimo dia que, cm intenção a sua
alma, será celebrada, amanha, sc-
giinda-ieira, o do corrente, as 9
horas, na matriz de S. Christo-
vão; pelo que desde já se coirfes-
sam gratos. — K 145S

João Augusto Fontes
*» Idaüna Teixeira Fontes

M4 e filhos, netos, cunhados,
I sobrinhos, primos, nora c

A demais parentes agradecem
á todas ás pessoas que com-

pareceram c acompanharam os
restos mortacs do seu sempre lem-
brado e saudoso esposo pae, avo,
cunhado, tio, primo, sogro e anil;

go, e os convidam para assistir a
missa de seiinio dia que mandam
rezar por sua alma, no altar-mot
da Irmandade da Cruz dos Mili-
tares, amanhã, segunda-feira, 9
do corrente, ás 9 i\- "ora5' 99,1'
fessando-se por esse acto de reli-
eião eternamente K'nJps_^_J_l£IP

Sebastião de Almeida

Í 

Alberto c Joaquim de Al-
meida, Manoel de Almeida
Pinheiro e Francisco Leal,
convidam os seus amigos, ç
parentes para assistir á nus-

sa dc trigesimo dia que, por aluía
de seu pae, tio e amigo, SElIAh-
TtA'0 Dli AI.MEU>A, mandam
celebrar ainanliã, segunda-feira, o
do corrente, ás o i|2 horas, na
egreja de Santo Cliristo dos Mila-
gres, pelo que desde já agradecem

R Mb4

Julia Marques de
Almeida

tVirissimo 

Marques dcAl-
incida, Gloria Marques da
Ciinha e Augusto Duarte
da Cunha convidam Os seju
parentes e pessoas de sua

amizade para assistir á missa de
anno pelo passamento de sua mãe
e sopra, que será celebrada na
egreja do Sagrado Coração de Je-
sus, ás 9 i|ü lioras, amanhã, sc-
gunda-feira, 9 do corrente, e dei-
de já agradecem c se confessam
gratos. .

Antônio Rodrigues
Fontes

ÍAmbrosina 

Bnldracco F011-
tes (viuva) c mais parentes
agradecem .1 todas as pes-
soas dc sua amizade que
assistiram á missa de 7

dia e de novo as convidam para
a missa dc mez, que será celebra-
da amanhã, segunda-feira, 9 do
corrente, ás 9 nana, na egreja (Io

M>| «¦¦¦¦

COROAS DE BRONZE
llliSTOS, JIEDAIiHftBS, TiK-

TUAS o nftributos fúnebres
piira monumentos

FUNU1ÇU0 INDÍGENA
150, rua Cuinerlno — RIO

t
Adelaide Teixeira

Loureiro.
Carlos dc Abreu Loureiro

c seus filhos Maria, Carlos
e José participam o falle-
cimento dc sua extremos»
esposa e mãe c convidam

a v. s. a acompanhar os seus res-
tos mortacs á ultima morada,
amanhã, ás 9 1I2 horas, saindo o
feretro da travessa Hertneiigarda
n. 19, Meyer, para o cemitério de
lnhauniai, pelo que antecipam seus
agradecimentos. Kio de Janeiro, 7
dc outubro de 19K). Terá condu-
cção á disposição dc vv. ss.

BENZOIN
• Para o embcllczaniento do
rosto c das mãos, refresca a
pellc irritada pela navalha.

Vidro 4$ooo. Pelo Correio,
5$ooo. Perfumaria OR-
I.ANDO RANGEI;;

Fabrica de Fiação
e Tecelagem

COMPLETAMENTE NOVA
com machinismos dos mais modernos e
dos mais afamados fabricantes mundiaes,
machimas estas construídas em 1913, pouco
antes de rebentar a guerra.

Vende-se por motivo de saúde, devendo
o proprietário retirar-se por algum tempo,
em boas condições: ,
Uma fiação modernissima, produzindo ate

20.000 kilos de fio por mez, até n. 24,
aptos pana quaesquer typos de tecidos
e especialmente para malharia;

Secção de tecelagem com teares e machi-
nas de (acabamento dos melhores, para
uma producção mensal até 120.000 me-
tros de brins de quaesquer qualidades;

Terreno e edifícios. O melhor situado e os
edificios bem ,e solidamente construi-
dos. em frente da Estação de Estrada
de Ferro, duas e meia horas distante
da Capital de S. Paulo, numa cidade
importante, onde hja operários suffici-
entes e baratissimos, força clectrica
barata, água em abundância e terre-
nos pana grandes augmentos; a Fabri-
ca dispõe egualmente de boa officina
mecânica. i
A referida Fabrica acha-se em pleno

funecionamento, de franca prosperidade e é
de muito futuro.

A entrega, tudo livre e desembaraçado, poderá ser feita
iniinediataiiicnte. -1 ¦•'-• „..„„,;,,„,,"„'

Poderá se ceder ao comprador também boa quantidade
matèriaes corantes, '

Não se ndmltte Intermediarl os. .... ,
Os interessados queiram dirigir-se á Expedição desta

1'olha sob o endereço "B. R. 1879". J Wí

CORREIO DA MANHA —Ipoming^ 8 de Outubro de 1916

fi

 Triisji Lop
Me lipiluÇio Anal
j.i. ' i

Ferros de en^mmar. .- •• ••>•«• -•' rr «i '•-¦ '•"¦ n
Panellas de ferro esmaltado, kilo. . :, -.- ¦•• -.

6 facas e 6 garfos, artigo superior. ¦%• ••• ir .

6 colheres lavradas para sopa. ..'.- v v w
6 ditas lavradas, para café. . .. . . . ,.<
Fogarciros para álcool, ?«22k**«nn 

'lia
Fogareiros para carvão, 1$200, 1ÍJ500, 1$»

Tijolo francez para inibas
Ratoeiras •' • / •' •'
Passadores jcoin cabo, para cli». :: .
Passadores para bule. . . -.•¦ . •• •' ¦•¦
Concha ou espumiuleira. . .¦ . • • •
Saca-rolhas. •.-¦,...,---
Faca para cozinha, artigo superior. . . w •

Ferros de abrir latas ,: • '•' "¦

Lampeões para mesa. . . • • • '•• • '•' • '•

Lanipeõès de parede, 3$, 2$S00 e. v ;-¦ .- m r*
Mantcigueiras, $700, *900 e. .- v •• •• •- v

6 copos sem pé. • • • • •. •' >•' '•' * '•' '•' *

6 cliicnras brancas para chu . .i.r.i r.i -.- . i.

c.

'•i ••;

.1 !.;

2(200
2*500
4«500
19200
$000
l$20O
29000
«200
$600
$200
$100
$400
$400
1$000
$aoo
1$500
2$500
1$500
19500
2$500

Lustro Americano
para dor lim l«s-
tro brilhante e ra-
prdo em todos os
engomniados, como
sejam: Collarinhos,
Punhos e Peitos
de Camisas, sem
emprego de força,
nem acção «lo sol.
Este maravilhoso
preparado não con*
téiu drogas que
sejam prejudicial*
aos tecidos, pc.o
contrario, cçnscr-

— va-os, podendo <"
ew-ommar a pessoa mais fino e deli-
cada. A' venta em todas as lojas de
ferragens, louças e armazéns. , reai-
dos ao representante R. Ferreira.

RUA THEOPHILO OTTOM »5»,

Irrigadores de yidro, 2 litros
completos, que em qualquer casa
custa 12$000, por 6$000ü 1

"AUGUSTO LEWIN"
a\S\ DE MACHINAS A' RUA

•D. GBRARDO N. 54

Vende seu grande sortimento ds
malchinas pura Industria c Lavou-
ra, por preços sem competidores.

Motores clectricos dc i a 150
cavallos, dilos a kerozene, gazo-
lina c óleo bruto, de 2 a no ca-
vallos; iiiachinas a vapor, de 2 a
200 cavallos; caldeiras, idem (lc
3 .1 400 cavallos; dyiiamos de 15
a 200 amipércs; dito conjugado
com motor a vapor, de 35 hwatts;
macliinas t»ra serrarias e marce-
narias; dilas para officina.i meca-
nicas; descascadores de cale e
arroz; bombas de todos os syste-
mas. até 15 pollesadas; loconioti-
vas, trlihos c wagonettes; ferro
em chapas, vòrgalhões c barras;
eixos, polias, mancaes e correias;
cantoneiras, vigas e colimiiias.
Etc, etc, etc. R '-ls7

Loterias Ia Caiai Filtrai
Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil

Eitracçoespabllcaa sobattseattsaçftodo governo
federal do 2 U2 o oos sabbados

do 3 lioras, á
Rua Visconde de ltaborahy N. 45

330-31*

16:000$000 2o:ooo$ooo
.» ^ a aa  -»  •# AflAA um 111 «Ias
Por 19600, cm meios

Depois de amanhã
340-10-

Por 1$600, em meios

D. Carlota Ignacio de j
Faria Pinheiro j

Í.Sens 

filhos, cuiinniinicain .
aos seus parentes c amigos [
ipie, a missa dc trigesimo i
dia por alma dc sua idola-
trada mãe, d. CAUI.OTA

1GNACIA Dli 1-AR1A 1'INHhl-
KO, será celebrada amanhã, se-
gunda-feira, 9 do corrente, a»
9 1I2 horas, no allar-mór da ma-
triz do Sacramento. " jj*S?WÊÊÊLmÊmÊÊÊLwammÊÊm

Manoel de Simas
Macuco

ÍA 

esposa, filhos, sogros,
cunhados, tias, sobrinhos a
mais parentes do finado
MANOEL UE SIMAS MA-
CUCO pcnliorados, agrade-

«cm aos parentes c amigos que os
tem acompanhado nesse ,doloroso
transe e participam que á missa
de trigesimo dia do passamento
do mesmo finado, realizar-se-á,
amanhã, segunda-feira, 9 do cor-
rente, ás 9 iU boras na egreja da
Immaculada Conceição, á rua be-
ncral Câmara, antecipando seus
sinceros agradecimentos aos que
se dignarem assistir a esse acto
(lerelÍKÍão^^^^^^^^l^4£*

Julieta Moreira da
Silva

A familia manda ceie-
brnr unia missa dc segundo
iinnivcrsario de seu fallcci-
iiiciiio, na egreja dc Nossa
Senhora do Carmo, 110 dia

do corrente, ás y i!-- horas.
R moS

D. Eponina Martins
César
íXÊNf-l

Í 

Washington Coar. 'filhos

e parentes; Carlos Martins
da Silva, senhora, filhos, e
parentes, agradecem pculio-
i-adissinios ás pessoas que j

enviaram seus pczames, e acom-1
paiihaiain os restos mortacs dc
sua extremosa esposa, mãe, filha, |
liora, tia e cunhada, d. EPON.lnA;.
MARTINS CÉSAR, e as comi-!
dam para assistir á missa que, pele,
eterno repouso de sua alma, será
celebrada amanhã, seguiida-feirn,
y do corrente, ás o, iU horas, na
egreja de tf. l'raiicisco dc Paula,
Desde já se confessam eternaniçii-
te gratos, por esse acto de rel|g áo
e caridade. J MJ-'

Moléstias dos olhos, nariz o
ouvidos - O 01. NEVES DA
nnnui membro da Aoa-
HULHA demla de Medi
clna do Rio de Janel-
ro, medloo do dlver-
eoe hospHaes desla
oldade, oom longa
neatloa no uai* e nos
hosplÉaes de Berlim,
Vienna. Paris o lon-
dres, dà consullaa
diariamente das 12
às 4 da larde, em sua
clinica ú AVENIDA
RIO BRANCO 90. Re-

i sldencla Barão de loa-
rahy 17-Flamengo*

A 716

FAZENDA
Vende-se ou troca-se por prédios

na capital ou grande cidade ue
Minas, uma bem localizada, no
fertilissinio vale do rio Negro, lo-
gar saudável, a nove kilonietros da
estação dc Laranjeiras.

Tem 47 alqueires de terras em
maltas, lavouras e pastagens dc
capim gordura e d'Aflgolla, cale-
zaes, caiinaviaes, grande pomar,
boa casa de moradia e muitas
obras, inclusive grande casa em
bom ponto para negocio. O, moti-
vo da venda é o proprielano nao
ter familia. Para mais informa-
ções com o proprietário A. Barbo-
ia — Estrada Nova — listado do
Ri0j ^J

Ouro a i$8oo a gramma
PLATINA, 7?3oo

Prata 30 a 60 réis a gramma;
ibrilliaiitcs, cautelas do Monte Soe-
corro e dc casas dc penhores,
compram-se á rua do Hospício
11. 216, 'hoje Buenos Aires, única
casa que melhor paga. M i.íSS

9, Largo da Carioca, 3
(Grande armazém junto ao portão

da Ordem)
Moveis a prestações, capas para

mobília, 9 peças, Co$ooo; oleado
de 0,60 e 0,70, a 3$5oo e 4$ooo o
nieiro; dito para mesas de 3 a
5 taboas, 6o$ooo e noipoooj capa-
chos de 1111 c 1111,10 a, 8$ooo c
9$ooo,

Souza Baptisáta & C.°

6 cálices broncos .1 í.i w w w m w rp w "Oi rn rn

6 cálices, cores. .- . • • ¦•;¦-• • •. • '• <*¦ [¦" 
'-1

GaiTafas braucas, artigo multo bonito., ••• m m m

Snpollo. ... .1 .1 ... iti r.i tfi . '.i w "•¦ '•' '•"• '»• '*>

Creolina, vidro. ,.i i.i -ii ¦¦« '¦•' •• w w '•' '•' '•' ¦•' "

Creollna, lata. . '.< -.- '•- •* '* • • • •, •" '• •*" '"

Grampos do. madeira parairou-in, dutía. .1 m *>

Barbante, uoyello. .- i.i 1.1 r.i -.1 1Í1 -.1 np * w rn. w

Sabonetes medicinaes. r« •¦»• uí jü v w '•' '•' '•' '*" '* ']

Facas para ção. . .1 m rei m «i ,., -•* '« • '•' • V í'
Raladorcs para coco. ••• v ••• ro w "•' '•' T '* "*" v ""'

Óleo pai-a maclilna de costura, vidro, v uj uí.w
Pratos do graiiito, legítimos, dúzia. . .- -n . .- -'

Pratos do louça, dúzia 49800 e. . ¦•• ¦•; v re. üü m

Gaiolas, 19300, 19600, 29000 c. *. v. v «. v w

Copos com letra dourada. . . .: a; tf w w ">"¦ '•¦"°

Esteirluhas paru praos (jogo) .. rn m rn m rn rw rn

Bseovas paia calçado v -.- .- •«' v •' •»<

Borracha para irrigado!-, «^tifo. . . • •¦ • • •

Bacias dc folha, $800, 19200, 19600, 29000,

29800, 19400 e. . • .¦•.••.-•.-••¦• •' ¦•'

Regatlores do folha, 9700, 19000 o. . . •¦ .'

Regadores do folha pintado, 9900, 19200 e. >i

29000
29500
29000
9300
9300
9700
9360
9100
9200
9800
9400
9200

69500
59500
29400

9400
19000
8300
8800

59400
19300
19500

COMMISSõES
Pessoa habilitada, residente no sul

da Bahia, ciiearrega-sc (le vendasse
Agencias de lodo e qualmicr ramo
eommcrcial nas praças dc llclmone,
Cãnnavieiras, Rio de Umas e Ita-
bnna, mediante co.i4ml.Ssuo. Pecam
informações na casa Costa &. K1Ç1
ro, á rua V. Inliauma n. 81, 01.de
pôde ser procurada. t— "O"-1

Restauram A FIDALGA
Casa especial cm almoços c jan-

tares. Grande reducção nos preços.
RUA S. JOSÉ' 81

J i55<5

SSafobado, 14- cio corrente
A'9 3 horas da tarde—310—ai* ^^5 0:000500 O

Por 8$0OO, jpm décimos

Sabbado, 21 do coirente
A's 3 lioras da tarde-300 - a*

loojooojooo
Por StgOOO, cm décimos A

Os pedidos do bilhetes do interior devem ser acompa-
nhados de mais 700 rs. para o porte do Correio e dirigidos-
aos agentes geraes NAZAKETH & O., RUA DO OUVIDOR
Jf. 04, CAIXA N. 817. Teleg. LUSVKIj, o na casa F; GUI-
MAKAKS, RUA DO ROSÁRIO 71, esquina do beco üas Cau-
cellas — Caixa do Correio n. 1.273.

FABRICANTE DE SABÃO
Precisa-se de uni, perfeito

conhecedor do fabrico do sa-
bão a qnente e a frio.

Para informações deixar no-
me o adresse na caixa deste
jornal, á G. W.f para ser pro-
curado. (J 1029)

Compra casa commercial
¦Ura rapaz, dispondo de 40:000$,

deseja comprar «ma casa couuner-
ciail no centro. Cartas com todas
as informações para A. C, caixa
deste jornal  R '48tí

A MANIGURE
Aluga-se gabinete, com sala de

espera e telephone, em casa dç
Coiffcur de Uaincs. Rua S. Josc
11. 122, sobrado. J '54°

João Pinto da Silva —
Proprietário na rua do Çupcrtitio n.
3 a S e dc sua residência n. 7, tra-
ta de todos os nesocios na 1'rclcitu-
ra c Thesouro c plantas para con-
strucções-, brevidade, seriedade c pre-
cos módicos; otteiide todos os dias,
das 8 da manhã is 9 horas da noi-
te. O «ü)

Advogado

t

— Acçües, cobrau-
cas dc notas pro-

inissorias, lallcncias, concordatas, re-
oistro dc marcas de falinca e de
couiniercio, privilégios, invcnturios,
dcMicJos, penlioras, minutas , ue cou-
tratos o (lislraetos divórcios, etc.
Com o (Ir. l-oneio l.cal, rua da Qtli-
tanda, 50, sala <i^ W3 *> >

Mme. Thouipson ^1™"
cm 8 dias, responsos, casamentos dií-
liecis, paz no lar, etc. Encarrcip.se
de trabalhos para os lístnilus. ruga;
nicntíi no fim. Máxima reserva c se
ricdndej rua Maurity 73 — Maiiguc.
Au lado da (inligii C ." do Gaz.

(1041 S) 51

Ouro a i$8oo a gramma
PLATINA, 7$joo

Prata e brilhantes, compra-se
qualquer quantidade; na rua Uni-
guyana 77, loja de ourives.

M 15S5

VENDEDOR
•Dá-se cotnniissiío, artigo de fa-

cil venda c gfandé consumo. O

pretendente deverá mencionar ai-
.numas firmas «om as quaes conta
fazer negocio. Cartas para esla
redacção para 

"Fabricante!'.
M 159-

A NOTRE-DAME DE PARIS
GRANDES SALDOS EM TODAS AS SECÇÕES A PREÇOS
ui.uiu.-f PRECEDENTES

Consultório medico
LMiiga-sc lim, com dois conipar-

timentos e sala de espera 1110I11-
lada. Largo da Carioca 24, '" an-
dar, esquina de Gonçalves Dias.

J 154'

10
DOENÇAS 00 APPARELHO Dl-
GESTIVO E DO 3YSTEMA NER-
UflCn — OR. REMAI O
vm- DE SOUZA 10-
PES, docente na Fa'
culdade* Exames pe-
los ralos X, do esto-
mago, Intestinos, oo-
ração, pulmões, etc-
Oura da asthma. —
Rua S. José 39, de 2
às4, (menos ás quartas-
feiras). Grátis aos po-

\ bres às 12 boras. (km
COLORÍNA,

Casa especial de bor-
dados, plisses, etc.

RUA DOS OURIVES N. í.t, sob.
Ponios á jour e picot, desde 200

reis, plisse desde 100 réis. A uni-
ca casa que faz plisse chato, ac.
cordeon e machos em pregas finas
e borda soutache em pé. R i;i49

MECÂNICO
Precisa-se de 11111, para uma ci-

dade do interior. Tratai-se a rua
>\erc Sj. c iicdc-se referencias.SI 162S

Grandes descontos em
todos os artigos

Grandes saldos de esmaltados para serem
vendidos por qualquer preço

APROVEITEM
AOCCASIÀOÜ!

CASA CENTRAL
Ri Meio de Sá n. 24

1 im frente á ma ür. Maia Lacerda

SÃGGÕS DE PAPEL

UTERINA*é o uni-
co re-

médio quo cura FLORES
BRANCAS e o Corrlmento
das Senho.-as. , ,

Vende-so nas prinolpaes
pharmaoias e na, Drogaria

Araujo Freitas & C.

MALAS
- Artigo solido, elegante e bara-

tisoimo, só na A Mala Chinesa:
Rua I.avradio, 61;

PRÉDIO
Vende-se o bom t; lmin con«

sti-uido prédio da rua Sena-
dor Dantas 32; truta-se com
o proprietário & Avenida Rio
Branco 122, onde estão ns
chaves. (S1354)

AO PUBLICO
Collarinhos e punhos de linho

CÃBÊLLEIRÊÍRO
"Kspecial pam senhoras^.OnJulMao

Marccli que conserva muitos mas.
•i-enteados dc "soirée" c nitva, etc.
Tiiwteni-se cabellos dc todas as corts,
preços sem rival, dc i5$ôpo para cima.
«rande deposito de postiços a preços
sem coiupcicncia: e tamhcm> eom «ca:
hellòs caldos. iMaison T. ««>»»'"•
Kua S. José 113, sobrado. Telcphone.
c, 3.419. ____Ü3ÜLi:

LOJA

Os m«is perfeitos e aue melhor se engommam. Vendem-se na co-
nhecida FABRICA CARIOCA

Collarinhos de linlio _ Virados ou direitos, .1 por, t 2S000
Idem dc linho — Santos Divmont, 3 l™r. ...... 2JJ"°
Punhos de linho — Simples, par 'ÍJ™
Idem de linho — Duplos, par '*-00

21 RUA DA CARIOCA — próximo ao mercado de flores.

AGENCIADOR i
Precisa-se de um, que tenha

boa3 relações, para negocio que
poderá dar muito bom resultado,
dando-se boa commissão. Cartas á
Caixa Postal 1305, a J. Silves.

J 1550

CASA
Compra-se até 6:ooo$ooo. uma

casa, nas ruas traversaes da rua
do Riachuclo, Caítcte, Botafogo,
Laranjeiras, Jardim Botânico e
Gávea; Cartas a D. C, rua do Ou-
vidor 163 (Casa Merino). J 1549

U
AGENTES

Acccitai-i-se agentes cm todo o
Bnisil para Carimbos, Typos, Pia-
cas, Gravuras, etc, etc. I-acil
vendri e uso ger.il. Commissoes
vantajosas. S. T. I.ongstrclli; rua
di Quitanda 11. no sob., Rio.

M=7 J

COOPERATIVA ESPERANÇA
. . 1 . _ r> !1 ,:.!-, nn.-

pára se-
nhoras

mwvm*^ -.- só na

CiSu DAtlD FEIO
á rua Sete de Sclcmbro, 124

em madeira, prcçka-sc de mn ha-
bil; Tratál-se coiii'o sr. l;elici'o Mi-
ragliaj do meio-dia ás 2 horas da
larde; na rua Luiz Gania 11, so-
brado. '* '477

Fabrica qualquer quantidade —
Consultem os nossos preços, que
encontrarão vantagens.

— B. SOUZA & C. —
51, Iítta da Misericórdia, 51

Telephone Central n. 3469.
CM 6500

Gonoppheas-
c -.«uns complicações. Cura radicai po
processos ícjturoa c raptJos. J)r
JOÃO ABKEU. Das 3 ás 11 e da
15 ás jS lioras; 64, rua dc S. Pi
dro, (íj.

Tr.ispassa-se no melhor ponto
da ma Sele, com contrato, módico
aluguel, com boas vitrines, arma-
ções e mais mobiliário, própria
para modas, fazendas, sapateiro ou
negocio chie; o motivo e a docn-
ça <lo seu dono, .que tem de sc re-
tirar; cartas no eseriptorio desta
folha. J [jj3

VITRINES
Vendem-se quatro vitrines e me-

taes para qualquer negocio, uni

balcão envidraçado, um regula-

dor americano, tudo novo, como

ferramentas para ourives.- Trata-se

á rua do Cattete 47. das 8 ás 11

é dá 1 ás 5. I '54?

Industria lucrativa
Vcndc-se uma pequena fabrica

dc torneiras de estanho e metal,
dependendo de pouco capital, . re-
cebe parte a prazo, negocio .serio,
com urgência; informações á rua
Sãcliet n. o, com o sr. Costa ou
sr. Canariin, i" andar. J 1534

«A IMMOBILIARIA"
Sociedade Cooperativa do Responsabilidade Limitada

«Caixas I*rediaes»
Prestação Única e goso de direitos durinte 35 aAn"°».D
SÉDEí AVUNIDA RIO BRANCO, N. íji, a» ANDAB

Caixa Tostai 11. igíi

Participações semanaes

s dc outubro de 1916 — 4* participação da CAIXA PREDIAL
A. suSooo, coube á matricula n. 7.1716.— i* seMao; nmAr

1 de outubro de iqi6- 4" paruciiiaçao da CAIXA PREDIAI,
B 

' 
looíooo, coube á matricula n. 4.12.1 — 5* secção.

Acceitnm-se (joríspondentea nos subúrbios desta capital c cida-
des dos Estados.

Júlio de Oliveira Memória
Deseja saber noticias do sr.

Francisco José da Costa, consta
ser elle empregado na Alfândega
desta capital; quem souber, nueira
dirigir á rua lvahy n. 5, estação
Villa Militar, morro do Capão.

] 1367

Pensão Englisli Hotel
Rua do Calteto 176, Helcplione

11. 2.008, bons aposentos, com to-
do o conforto para famílias e ca-
valheiros, grande chácara, trata,
mento de primeira ordem, preços
reduzidos, perto dos banhos de
mar, tudo reformado. M 6405

1
Antonietta Moreira

Moraes
(NÊNlíj

Eliclydes Freire de Mo-
racs e filho, Manoel Morei-
ra Sobrinho e senhora, Ncl-
sou Moreira, Antoniiia Ma-
rcira Silva e esposo, l'"er-

nando Moraes c familia, convidam
os seus amigos c parentes para as-
sistir á missa de trigesimo dia, que
por alma dc sua sempre lembrada
t-posa. mãe, filha, irmã, nora.
cunhada XfcXf? ni.indani rezar
amanhã, segunda-feira. 9 do cor-
reme, lis 9 lioras. na egrcja-1111.
triz do Engenho Novo, e desde j«
agradecem petiliorados a todas ai
pessoas que se dignarem a compa-
recer a mais este acto picdò.11.

I 14:1.1

Tintura ideal
garantida, para

restituir ao cabello a sita cõr, (mi-
Riiial .pi'cta 011 castanha. — Ire-
ço io$oòo, pelo Correio, mais 2?.
Deposito gorai rua 7 <)ç Sctem-
bro 11. 127. R. tv.-VMI/.

Autorizada a fuiícciohar cm
patente n. 23.

Clubs de jóias e outros ar.ig
prestação.

Resultado da semana finda
Segunda-feira . . . •
Terça-feira . . . • •
Quarta-feira ....
Quinta-feira ....
Sexta-feira .-..<•
Sabbado ....••

O fiscal do governo. — Ur.
Jóias, Relógios, Griuiioplioncs,

vas com casulo de ouro ou praia,
Pistolas, Carabinas, Bicycletas,
cas para homens, Harmônicas, le
má, palha coiniiuins, de lebre e ou

Acceilam-sc agentes idôneos,
Peçam catálogos illuslrados e

Hiato.
Rua dos Andradas n. 79-

todo o Brasil, garantida por carta

os com 6 sorteios por um» ló

Casamentos 2;$ 110 ci-
vil e. --o?
rei ígiosit .
com o vi
sem cer-

tidücs o em 24 horas, tonos os dias.
para provar quanto esta casa o seria;
só pagam depois dos papeis l'i'om-
ptos; trata-se á ru.i ¦ Harbara de Al-
varcngii il. -'4, cm frente á 2" I'rc-
toria, próximo ao lltesuuro, com Ca-
viUu Silva. (,--'"5S) J

para todos os planos:
 .... 16

...... r " • '•' 23

...... . • •¦ . 15
• •¦••••'••• 35
.......... 6.S

51
Joscphino Fclieio dos Santos. .
Capas de borracha, Giiardá-chtt-

Macliinas de costura, lispingardas;
Mobílias, Filtro Fiel, Roupasbran-
mos de casiniira, Chapéos Pana-
Iros artigos,
dá-se boa commissão.
pròspcclos a Ricardo Atigtislo

Rio dc Janeiro.

CASA SEGDBA
Fabrica de malas e moveis de

vinie, TAPETES, OLF.ADOS
para cima o debaixo ila meza,

para forrar salas, prato-
leiras, etc.

JOGOS E SPORTS
de Iodas as qualidades.

r.emette-se a iiuem pedir o ca-
lalogo de 191(3.

Segura Campos & C.
Rua 7 de Setembro n. 84

RIO DE JANEIRO

GLYCOLINA
FORMULA Dl- h. R. DE

1JRITT0
Âppróvada a premiada com meda-'lha 

de ouro nas exposições
de hygienc

¦Kxccllcnle preparado da antiga
Pharmacia Kuslpail, . tínipregado
com suecesso nas cmpingens, co-
miLohSes, freiras, daijiliros, acnç,
pannos, aspereza e irritação' cia
cutis, rugas, suores feudos e to-
das as moléstias epidérmicas. ' 

;
Deposito: Drogaria Pacheco, a

rua dos Andradas, 451, •'' ™i' J
de Marco ío e 31. e a rua .Sete
de Setembro, Si e 00. Fabrica:
Pharmacia Santos - Silva', a rua
Dr. Ai-i5'.'-li-s l.oho 229, tclepho-
ne, 1400, Villa.

O SENHOR PRECISA I VENDEUSE

Homoeopathicos videntes
A todos (pie sotfrem de qual

quer moléstia, esta sociedade be-
ncticcnle fornece, CRAlUUA-
MENTE, diagnostico da moléstia
Só mandar o nome, edade, resi

Doenças da pelle e ve-
nereas—Physiothe-

rapia
¦Di-, J. 1. Vieira Filho, funda-

dor c director do Instituto lJcrmo-
therapico do Porto (Portugal) —
Trataniciiio das doenças da pelle
e sy.phüiticas.Applicaçào dos agen-
tes iphvsico-naturacs '(clectricida-
de, raio X, radiuni, calor. eic).
110 tratamento das molesiias chro-
nicas e nervosas, cons.: rua da
Alfândega 11, 92, ^as - ils 4-"°-
ras.

Dr. Carmo Nettoi A familia faz
missa de primeiro
sano, .'tmanliiíj fj
ra, o ilo corrente
ras. na matriz d

celebrar
;iiiiuver-

guiid.i fei-
ás 9 ho-

¦ S.itu'Au-
124

Júlio Aragonez de
Faria

profissão.
.•7, Rio dc
resposta.

Caixa postal
anciio. Sello

.1 71.16

Ermelinda Ba-
Paria e filhos, j

ÍA 

viuva
ptista de 
João Nilo de Souza c Al
incida, senhora e íilhos e
mais parentes do finado

jn.IO ARAGONEZ DE FARIA,
reconhecidos, agradecem a iodos o3
»migos e parentes i|ue os acompa-
nharam em tão doloroso transe e
conduziram seu querido chefe a
nllfina morada, c do novo os cou-
vid.1111 para assistir .1 missa dc
sétimo dia, que pelo seu descanse
eterno mandam rezar, amanhã
guiidií-fcira, o do corrente,
lioras. na egreja de Nosí.i £
Satita'Anna; confessando-se mai

delicia
11 . 1 .o
para a

ENGENHEIRO DE MINAS
Tri-cisa-se de um engenheiro

com pratica para dirigir os iraba-
Ihos preparatórios. Offcrlas com
referencias c attestados. Indicação
sobre vencimento desejado. Diri-
gir-se á Caixa do Correio 51.

 1,1 -'O JJ

1MAXO, VIOl.IXO, liAXDOI.IM
K THKOai.V

20$ooo mensaes. duas
semaiia. Assembléa Go.

Pomada de R. L. de Brito
(ANTI-IIKUPKTICAl

Appròvada e premiada com meda-
lha dc ouro

Infallivcl nas empigens, dar.
thros, espinhas, fileiras, sarn.is,
lepra, comichões, eezeinas, pannos,
feridas e todas as moléstias da
pelle. Laia i$.íoo. Deposito: Dro-
gária Pacheco, rua dos Andradas
11, 45, e Sete dc Setembro Si.

1100 J

dc um auxilio liara augmenlar ¦sua-
entradas I Combinação licita, fruto de
estudos matháiiàtícos, ]iódc-l|-.c lazer
ganli.li- olgunsi; contos . anmiaes ; sem
íacrilicio. Dinjiise n MAI 11KMAII-
CO Caixa 1..108, enviando sello pari
resposta. NAO RESPOXDE AOS
AN0NYM03. O 1-0-)

.'.cs por
amlar.

MANTEIGA
ÀOS 1'AB.RICASTKS

Oaerc;s colorir a vossa manteiga c
queijos tis.10 a Coloranlina llrasilei-
ra: é 

'um 
nroduclo sbnyar .1 diversas

marras estraneciras extraído, da flora
brasileira, não contem ni.itcna nociva,
coniu [lenioiistrou. uo Laboratório .\J-
cional (lo Analyses 11. S39-- ,

Garaiite.se a sua boa qualidade, c
dá uma rôr 11.1 manteiga cçual a cs-
traiigeira: osles producios ja saobr.u
conhecidos, pelos principacs labrican-
H-s destes gcnçros.

Pretos: em laias cli htroji. 25S000:
Je 100 litros para cima, 10";" dc (ta=-
"Ueíiosilarios - Miranda & 1-ilhos.
rui, Barão de S. Vcl.x 26. Rio de Ja-
nclro (K -">

AUTOMÓVEL

Acção'entre amigos
Por motivo de força maior fica

transferida para a loteria de 28
do corrente a'ri ia aiinunciada pa-
ra o dia 10, desle mez relativa a
uma bandeja de christofle para ser,
viço de chá. " '4?2'

Vma senhora deseja este logar
em nina casa commercial. Dá in-
formações de sua condueta. Pode
ser procurada na casa 16 do beco
do Carmo. (R 1=76

Averdadeâpaamisade...
Traduz-sé no presente dc Festas ! A oiícna que mais sensibi-
lira. prova segura de amizade sincera, .e-o retrato da pessoa
mie rida sobre verdadeiro esmalte, cm linda medalha, anncl ou
broche:'ÍA Foto-Brasil, rua 7 de Setembro 115. releph. Ccnt.

1 -24 c-cccuta estes traballi 03 primorosamente, em todos os lor-
matos c cores, a preços rcdufzidos. Pedir catalogo. (.1 1560)

Sitio em Petropoiis
Compra-se, '.indo ao menos ;o

alqueires. Dirigir-se a Sevcrino, na
Sociedade Brasileira Aviculiura,
por cs'ripto, com todos detalhes,
preço, bemíeitorias, culturas, etc.
Riu Sete dc Setembro n. 1.

R 1494

Ácido pliosphorico.
Oxydo cálcio. . •
Oxvdo niàghçi.i.o.

BROCHE

15.17!

Sérgio Soares da_S_ilya_
mZmmm0 só'ÍJado"T'èTÍro José dói
J4 Santos convida os amigos c
'?" 

companheiros d'nrmas desta
JL guarnição do falleçido cx-

¦ - inspeçada do ? rcgnncmo
de infanteria SKRG10 SOARES
D\ SILVA, uclima dc unvde»as-
tre na Estrada dc Forro Centra,,
afim dc assistirem à missa que !¦¦¦'¦

celebrar na egreja

Perdeu-se um dc ouro. com as le.
trás V. C, enlaçadas e pendente
uma cruz d.- Malta, no trajecto da

. Repartição dos Telcçraphos á Ca-
ío | thedral. Quem achou e levar á rua
'¦-1 M. Floriáuo n. .-i será gratificado.

ás ,1 tS 747)
" l 

í QUKRHIS-:ATálÒÇAR WM B

Vcndc-se de particular um dou-
iile-phaelon 20:30 de fabricante
francez, perfeito, capota, pneu
novos-, ver na rua do Riachuelo
n. 2.11. Universal, trase Ed. Boi-
sa 10. sr. Bastos. 1S21 J

GÃBB10 CORRIDO?
O cabello crespo torna-se cor-

rido com a afamada Brilhantina
Figaro. Frasco i$joo, pelo Cor-
reio 2Í500. Depositário, 36, rua
Rodrigo Silva 3"- entre Assem-
bléa e Sete de Setembro. Telc-
nhoiie 1.027. Central.

BOTEQUIM
Vende-se um dc i" ordem, ou

admitle-se 11111 sócio: informa-se .1

praça TiradcntCi ri, 40. K '-li-

SITIO

4* çme»t\ ' '*J4

JAXTAK MIII.IIOK POR
l!jl500 '!.

j Visitac o restaurant La Table
Idn Connucrce, Av. Rio Branco
111. 157. 1". Alugam-se quartos 

"a
¦ lamilias e cavalheiros, c fornece-
! se pensão a domicilio. M 1606

íau
:: casal sem filhos ou
distineto, com ou sem

rua Marciuez dc Abra»-
Sul.
1607

iAluga-sc
cavalheiro

Em S. Gonçalo, vende-se um
sitio eom grande terreno plano e
uma pequena capoeira, muitas ar-
vores frutíferas e uma bella casa
prc*:es a concluir. Tem bonde a

porta da Tramway Rural Htimi-
nense, passando próximo luz ele-
ctrica e o encanamento gorai das
agitas. Ver e tratar, rua Nilo Pe-
canha, 34 A, com o proprietário
Antônio Soares, em S. Gonçalo
de Nictliero". J 6-5-l

MOCA

CABELLOS BRANCOS
Tintura Figaro é a melhor para

tingir os cabellos inslantat-.eamèri-
;c. Caixa 10S000. pelo Correio;
i2Í(ioo. Para acastantial-òs usae
Brilhantina Figaro. Frasco 3?ooo,
pelo Correio ^Sooo. Depositário.
Casa A' Noiva, 36, rua Rodrigo
Silva 36. entre Assembléa e Sete
de Setembro. Telephone 1.027,
Central.

A VANTAGEM DOS CLUBS l TER MUITOS SORTEIOS
Com uma, só prestação tem-se 6 sorteios por semana

o direito a repetição
, COOPERATIVA CBRONOMETRICA

O maior e o mais antigo estabelecimento
no gênero, Clubs de jóias, relógios, gramo-
abones e discos, ternos de roupa, calçado,
louça, moveis, Guarda-chuva com castào
e argollnhade prata e muitos outros artigos
de utilidade.

resultado das cxlranç.Jes para todos
os planos

de Outubro segur.da-foira Tlii e 10
» ii terva-feira 12i> e 33
» » quarla-feira uir> e 15

ã ii quinta-feira 13õ e 35
* sexta-feira SCó e 6r>
» sabbado Tõl e 51

DR. ANN1HAL BESSONR.
Uio de Janeiro,-7 de outubro de 1916

Barbosa e Mello
Âcccitam-se agentes na Capital e nos
i;stados.

ADUBO PHOSPHATADO
(l>0' 1>E OSSO)

Annlysado officlnlnieiito cm
Bcllo Hoiizontc, Minas,

dunilo o soiíuiiito 1'osnltmlo :
37,8o "l"
50.30"''1,23 "Io

ÔIIKRKIS TI IR «OA C01A1K1-
TA DK CAFIV, DE CANSA,
UE OKREAKS, DE «OAS
FRUTAS E DE BEMiAS
FLORES ? Comprai' <> 1'0'
DE OSSO qm; se ai-lin & von-
dn nos depositários:

Hermann Kalkutil & C,
Caixa Postal 197 — R;° de Jsueiro.

Trata-se na Secção de Repre-
sentações:

lí. General -Câmara 91, sol).

ALTA CARTOMANCIA
Mme. TA.GÍLD, iniciada nos

mysterios do occullisino, possuído-
ra' dc grande poder em scieneias
occtilias. diz o presente, o passado
e prediz o futuro. Faz qualquer
trabalho para o bem osiar, como
sejam: casamentos difficeis, rc-
conciliações e embaraços coninier-
ciaes, cie.; na rua Frei Caneca
n. 5S, sobrado. J 13OS

EMBARCAÇÕES
Vende-se o barco dc pesca

"VOADOR", armado em cutter,
com esplendido motor Dcutz, e o
saveiro de 70 toneladas "1TAPA-

RICA".'As referidas embarcações
acliam-se cm frente ao estaleiro do
sr. Antônio Pinto, na Quinta do
Caju e trata-se com o sr. Bastos,
á rua S. Pedro 11. 66, «as 2 ás 4.

815 J

supprime a dõr e déslróe a raiz s
á venda em iodas :is Plianhacias
Andradas j.i e S. Pedro n. 8^.

ALOPLASTER
Uma maravilha para os callos

llasla c.ibrir 05 callos com "Kalo-
plnstcr" ao deilar-se. para no outro
dia não tc-ntir mais dores: unico/ re-
iiicdio ene r.upprimc as dores após a
iiiü npplicaçüo e destróa os callos no
mais curlo espaço do tempo; o que
íqúalqucr outro não faz. São milhares
os attestados e elogios recebidos pela
sinrr-cíílcacia e raoidcz com que

lOsc.illos. Salve maravilhosa descoberta?
e Drogaria:), Depositários: Ourives, 88;

(1181) J

EM BOTAFOGO
Aluga-se a caoa da travessa Mo-

niz Barreto n. 13, entre rua Bani-
bina e D. Carlota, com água queii-
te e fria, entrada para automóveis,
e uma outra pequena, com muito

Serraria de lenha á vapor
Vcndc-se a dinheiro lenha de

superior qualidade em toros de
metro e cm tocos -, na estação Mu-
riquy Ramal de Mangaratiba. Não
acceitando reclamações; os com-

SITIO 
"BELLA 

VISTA ItòfcnõrtrTta-srT^iiã^de: querendo," assistirão ao
ÚIIIU UtLl.n IlUin |fogor/,ân, R 1,428 I embarque. S_iQ4>

fff[\ 1 ^-_'VTm _ ^~i|j

DA- P1ÍXSA0 COMPl.KTAr„A
HAZAO DK i20$ooo POR -MK/.

,1/ciu íi-.na 111 coipere sano
Adeus, calor Adeus, poeira! Adeus.

I rui lo 1
Pa-i a Serra da Kslrclla eniíiin, eis-

Imc partido!
Vou-mc internar na limita e vou fa-

Izer-mc artista:
Ali c o ar tão purol F, ali tão bella

a vistal
Riacl-.o cncacliocirado e limpido coii-

lylilil
An banho frio. que é o tônico da vida I
Das aves o KOrgcio a goritcar me cn-

[sina!
15 veraneio — são—nesta estância dl-

| vma.
Passeando, tranquillo c alheio .1 Im-

[manos mates*
Tor flóridos jardins, por,, iiiontr; e

[por valles.

K«erciva. hoje ainda, á "Sommér-
koloüie" caixa postal:=ai.-Petropoiis.
Informações neste c-viiptorio

f;^oi J)

GELADEIRAS
Para açougues, cervejarias, botequins, armazéns,

leiterias 1'riictas, resdencias, etc,etc.
Fabricante: x>. t\xxtier. Rua Vasco da Gama 163

Precisr.-sc de unia limpa, para
serviços leves, cm casa de pequena
familia. Av, Mem ds Si 63; 9>1 J

COMMÂNDITARIO
Precisa-se de um com 511 :nooí-

para uma industria privilegiada e
em franca prosperidade.

O artigo é de primeira necessi-
dade. Seus proprietários são pes.
soas idôneas e conhecidas no alto
commercio. Informações com Rp-
dolplio Tliomaz, rua do_ Hospício
n. U9, i° andar, de i ás 4. '.163;

RÜA BUENOS AYRES N. 154 - (Antiga rua do Hospício)
Tel. 15.10, NoHe-.l\>teute u. 7.-BAl!BOSA & AlULÍA»

PENSÃO
Compra-se uma no centro da ci-

dade. Propostas detalhadas para
M. S. nesta redacção. R M^7

BOA CHÁCARA
Vende-se, Irotiteira o uma estação

dos subúrbios, li. V. C. B., o ,w
minutos da cogitai, bondes á porta,
be\i chácara, eom magnífico prédio
de residência, dispondo «le grande
árevi ele terreno, o;ide se ciicoiura po-
mar, horta, pequena criação de su:-
110-, legirir.ios Uerkshire. puras vaç-
cas leiteiras, gallinhas de raça, lai-
zoc- e marrecos de Xelcin. Abundán-
cia" dc acua. pequeno r.jsceute pro.
pri.i, capin2»l, e-.e. Informações, cem
o proprietário, á Avenida Kio Erau-
co n. loó, i* ondar, aftaiatana
Vier* '- U .'S»5>.

Botequim e bilhares
Vcndc-se em bom ponto, com 2

bilhares, livre e desembaraçado;
ver e tratar na rua Conde de
Bomfim. 246. (R 126°

Maciiina de escerver
Compra-se tinia sem defeito?,

ultimo modelo e bom fabricante.
Trata-se á rua do Hospício S-l, so-
brado, com J. BastOS.i j*;B M7A

^HYPNO-MAGNETISMO!
?e qtnzérdes ãdquíiíf rápida-

mente esses poderts psyclíicos,
procurae vos inscrever hoje m_es-
mo 110 Curso do professor KA-
DIR, o primeiro e único no Br.isil!
Pelo seu metliodo de ensino.¦ com
S lições apenas, já podeis intluen-
ciar e dominar outras pessoas.
Também faz trabalhos de Spninánv
bulísmo para investigações parti-
cttlares. Rua Marii t Barro?, ?7-

 -¦- 
S 1»-»

Hotel Miramar e Babylonia
Leme. a 30 passos dos banhos de

mar
RUA GUSTAVO SAMPAIO 64.

Telcphone o,--', Sul
Xestii praia, ideal agitam-se as

mais límpidas e puras águas do
Districto Federal! As de Santa
Luzia 011 Flamengo são condemna-
veis para. banhos ao menor exame,
pelo seu mínimo movimento pro-
ximo das galerias de esgotos do
hospital da Misericórdia e do rio
elas Caboclas. (Documento official
dc uma autoridade ao prefeito do
¦Districto.)

GRANDE OGGASIÃQ
Familia que parte, vende novos

e bonitos inoveis de sala de jan-
tar e dormitório. Preço baratissi-
mo. Depositados ú rua: Livra-
mento. 211. onde sc trat.i, cinco
mii.utos do bonde Praia Vermelha
na rua Sete t Uruguayana.

MOVEIS
A CASA QUE VENIIU MAIS

BARATO É'
"A COMPETIDORA"

RUA SENADOR KUZKBIO. ;.<
Camas de peroba para casal, 28?»

.10$. .15$. 40%. 50$. ;oS. So e 9"?.
loileltcs. 00$ ioòS. noS a i.!"$: rae-
sas de cabeceira, ãa$. 25S a Í5$í Pnaf"
da-vestidos. 4í$. 5°S i°°S a I30{:
Ritarda-louças. 30$. 35S. .I:S c 1-í'-;
meias mobílias. 00$. iüo$. i 10;, 150*
a 2S°$! cuarda-coimdas, -"S. 30$, 45*
alé 60$; Ruarda-casacas 100?, i'l%
até jooS: preços a dinheiro.

Ricos dormitórios, estylo allcmão, «
a Capitei, vendem-se a úinheiru ,e *
prestações. (S s!»>

CASA MOBILADA -;
Aluga-se para familia de tráuw

mcnio a esplendida casa n. 4."'
da rua Voluntários da Pátria. Po-
de ser vista Iodos os dias, das i»
ás ia < das 15 á» 18 borai. .

{0[
. ~iÀ'£~£'*mi~+ ... *¦** ,
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"i£í MÀimÃ ¦-líoiBihgo, ãde Outttftfofle

ITO 0TB
E' indispensável em qualquer casa coitimercial ou

pariicular a existência de um superior cofre do aço M. W.
Americano, registrado sob o n. 11317, pois é o único mo-
vcl qtie traz a verdadeira felicidade e tranqojllidade em
qualquer logar onde se encontre c justamente*' o único
meio de pôr a salvo dinheiro, Joiai, dòwiiiientoB,
papeis de valor on livros á sanha de audaciosos ga-
tunos ou de devastadores incêndios; por estes motivos tão
justificáveis é que todas as pessoas nao devem estar nem
mais u_ sddia sem um superior cofre Americano contra
tíi»30 e roubo, podendo adquirir a dinheiro ou a presta-rcões por preços sem competência; encontrando sempre
no deposito da Rua Camerino n. 104, em stock, cofres de
uma ou duas portas com segredo e chaves e de qualquer
tamanho, assim como também se acceita .ncommenda de
qualquer cofre dc dimensões especiacs e portas para
casas fortes.

ÚNICO DEPOSITÁRIO

jfieyer Wigder
104, Rua Camerino,! 04

Os fracassos no mié raisla ntír te =
tas si cansados pr sipw p os sspitós: B|

B ________J_B_I _______HI_MB___rB! _^^B_^"¦!' 1 W
1'

PHOENtX

n MVG

Ouro a 1$850 a gramai ALUGA-SE
rLATINA A T$200

Prata, brilhantes e notas da Cai-
xa dc Conversão; compra-se á Av.
Rio Branco, 105. .Roberto - C.

(S 1356

Uma sala de frente em casa de
senhora viuva, só, dc etladc, para
um senhor do commercio. Aveni-
da Mem de Sá n. 130, sobrado.

J. 6191.

gtj Energií poderoso tônico
_âs Novo anti»rhe {3 matizo
gfjj Et-erçjil depurativo agradável
-XS Rei doa laxativos
S Grande remédio da mulher
t—i Integra a força do liomem
C™« .Licor o mais saboroso

A' venda nas drogarias J. H Pacheco
Granado & C. e Araújo Freitas A C,

e todas as boas pharmacias J 59,

1 
Mercadorias são vendidas a vista c nao ó ferfà uma anotação im-

pressa c inalterável do dinheiro recebido. -
Muitos contos dc réis são perdidos desta formai5';

2 
Freguezes recebem mercadorias a credito e alguém se esquece clc clc-

bftal-as ou de tomar nota. i; • <
O freguez recebe os artigos e o commerciaiite; nada. \

3 
Pagamentos são efíectuados. Não c feito nenlium lançamento e a

conta ó enviada pela segunda vez.
O freguez resente-se e passa a comprar cm outro armazém. •

40 
commerciante e os caixeiros retiram dinlieiro para pagamentos

e esquecem-se de anotal-o. V
Isto faz com que muitos negociantes se admirem dc encontrar á noi-

te tão pouco dinlieiro na gaveta.

5 
Mercadorias são mandadas condicionalmente'aos 

'freguezes 
sem to-

mar nota do que foi, ou apenas duma. par-té.
Os còmmerciantcs perdem muito 'dinlieiro desta maneira.

.Uma Caixa Registradora "NATIONAL" moderna põe termo a essas
falhas todas. Ella força uma anotação i nal terá vel de todas as'
transacções efféctnadas c fornece o total no fim do dia.

. O cstabelecitminto qne tem
os melhores e afainaUos Gramo-

pltonos VlÇTOB e «s mnis
conliccidos em torta a parte do

mundo.
tonde cxp»slç3» do VICTROLAS.

Grande e variado repertório de
DISCOS VlCTOReoutras marcas

Julio JBohm & CJ*
ASSEMBLBA, TX

Bem montada oiBclna pnra concertos em Gra-
mophones e Maclilnas de e screver

OUSA NOVA
Aluga-se uma, tendo armaüem e

¦i* andar, próprio para escriptorio,
na rtia da Alfândega. 238. próximo
da avenida Passos. Preço, ,ioo$ooo.
As chaves na Companhia "Amcri-
eu dn Sul", rua da Carioca, ií, so-
brado. J ''79

CAUTELAS
Compram-se as do Monte de Soe-

corro e das casas dc penhores, na
mais autista casa Avenida Passos tt.
29 (antiga rua do Sacramento).

C. MORAES & COMP.

GABO FRIO
Vende-se pela metade de seu ya-

lor, as importantes Salinas \ pi-
tanga, cujo proprietário, que deltas
se desfaz por não poder estar a
testa de seu movimento, é encon-
trado nessa cidade ale o dia 10
do corrente. (R 1087)

BOTEQUIM
CASA DE KSQUIXA

Vende-se em boas' condições.
tem as licenças pasas, fazendo
bom negocio. Kua llemfica, 433.
Praia Pequena. (J '395

Dota Fluminense
t09, Rua Marechal fhf»no, 109

Canto da Avenida Passos

ULTIMA^77
NOVIDADES

EM CALÇADOS
FINOS

PARA HOMENS,
SENHORAS

E CREANÇAS

Rua Ouvidor 125 -Casa Prált - Rio de Janeiro 1 Galeria Artística Portugueza
_____

•i j BORDADEIRA ; ICasa na Avenida Atlântica
Uma perfeita bordadéira ensina

n bordar cm .branco, toma discipu-
Ias em sua casa 011 vae á casa das
mesmas, á rua Bento Lisboa, íon,
casa 3. Cattete. , J 99C)

Aluga-se, por prazo determina-
do, boa casa mobilada para faini-
lia de tratamento. Informações
na rua N. S. dc Copacabana mi-
mero 1.057, das 14 ás 17 horas.

MOVEIS BARATISSIMOS
Leonel dc Carvalho & C.

Eua dos _4Ln.ca.r&GL»s 29
Dormitórios, salas dc jantar o dc visitas cm vários

cstylós, grande variedade de cadeiras c outros moveis., Ja-
potes o capachos a preços cxcnpciòriacs. R 1-105

Gasa em Petropoíis
'AUiRa-sc bem mobilada ,'c con

todo o conforto pnra. familia d.
tratamento'. Para informações ;
i-ti.-i General Oüorio 6j, nesta ci
dade; (J 113?) >

Sem -compromisso dc compra queira mandar-me mais detalhado
esclarecimento sobre a maneira cm que a Registradora National
pôde auxiliar no meu negocio.

NOME

RUA CIDADE

NEGOCIO ESTADO

¦ ir*^__B '
k^2____t_^v

^RRmh H_E9 _b
I, -^w It_b_b^^^> ¦

*Ía^^_â_êÍi€l_B^__SI

•_32!_&_i-j;'; ¦¦v-^^eWt^Bi H____K«>^__S^É!_?'^i&s^&__íSHI

I>_í__

176, rua Sete de Setembro, 176
RIO DI3 JANEIRO

líasri

Dr. Heraüam Piielío Gabinete Dentário Escripiürajã^Mercantil I LUSTRADOR
Avisa aos seus aniijíos c clientes Vende-se um, com numerosa

citie transferiu o seu consultório clientela, com cadeira Columl.ua.
para a rua Üritfruayauâ n. ios. inova; na ma Alfândega 35••

Das 14 ás ililioias. (S751) IR 1125

Profissional competente, ltabili-
ia cm pouco tempo.'; preço modi-
co. das 7 t'13 o da noite. Av. Rio
Branco • iSj, 1" andari ¦• (II ;i-'l

Precisa-se uni, qtie seja perfeito
na arte, não feudo artista é cs-
cusado apresciitar-sc; lia rua Sc-
uador Dantas .15, ü "-J

Ilesullado do sorteio dos clubs desta Galeria, dc
accordo com a cxlracção da Loteria Federal

em ? do corrente

O NUMERO PREMIADO

Rio de Janeiro, 7 dc Outubro dc 1010
O fiscal do Governo O proprietário

Frankljn Gsoi^M^]or__J^J_ÇLF8rreira
A Galeria Artística Portnjfueza com-

111 única aos sócios de seus clubs que »nu-
dou a sua sede para a rua Sete de Se-
teinbro n. 170. s ioS

16$000
vernizada,
nioda.

16$000
niagis, com
lado.

iSS e -o$, liorzêgtúni
càsimira « iicüica cn-
ai'tit;os finos c d>

e iS$ — Sapatos d»
jpcHica envernizada e

2 e 3 fivclinlias ao

18$000 c ;o$(ioo — Chies «••
jiatos d.;- .pallica tenyer-

nizada com uma íivclinba no ^»ei.
to do pé e salto Luiz XV.

(H_AAA 1(15 * '-'? SajK>!tw de
y«pVUV vc||u(i0, Conj .Uras uo
peàto <lo ipc ou pulseira, ártico
moderno, custam nas outras ca-
sas 15$ c i6?ooo.

fittCAA io?ooo c i:$ooo, sapa*
OipjVÜ ,10s de vt,,.niZi ,,,,.„•., «-
r.horas. artigo moderno, entrada
baixa ou eoni tiras nn .p.;'ito do ipé,
saltes de couro ou at'.o.

CCAAfl e 6$ — Sapatos dc lonx
jyWV |)rani.;li saltos baixos ou
altos, ínin tiras no peito do pé.
para senhojrtts.

15$, 18$000 ^^:. z
nos dc fantasia, «rtairo fino e mo-
demo liara homens.

.1

A-AAA 'Borzcguins d« bezerro,-
V9VW --tf,,; aitltigo forte. i>ro-
prio ipara collcgio, dc -7 a 3.V.

9CAAA « i$3oo — ChineHo»
iaVVV fc bczcrrinlio. belboli-
na eu amarellos, a iikuiio, muito
fortes';

\To dia o, segunda-feira, será le-
varia á praga uo Fpritm, rua dos
Inválidos, a casa n. c-'?. rua
Fonscc-i. avaliada por _:ooo$ooo. \

(J i.i'3=3

Bexiga, rins, próstata e urethra
A UKOFORMINA cura a iiisuffi-ieiicia renal, ns cystltes, pyctiles,

iieplifites, tiretlirites, cnlarrlio da bexiga, inflüiiiniaçãò do próstata; Dis-
eolvé as arêas e os cálculos de «cido urico e inatos.

Nas boas pharmacias - Ru a V de Março 17-Dpsito

PENSÃO ALPHA
Optimos aposentos ^mobilados,

para familia e cavalbciros disttn-
cios, Diária desde 5$ á 8$r)oos
fornecc-se .pensão a domicilio;
r.i rua do Cattete n. íSCfttelcplio.

C. 45851 ' R 6?9.3

GASA EM IPANEMA
Aluga-se uma linda casa á rua

Vieira • toulo (avenida Mcridio-
nal) n. =3.|. com todo o conforto
paru pequena familia dc trata-
incuto. Trata-se na rua da Quitait-
da 11. 130, sobrado. (I 0-0)

I Instituto JPoIygioticoj
- Èstnb funcciònando

CURSO HOKMAL
CURSO AKNEXO
CURSO PRIMÁRIO
CURSO COMMERCIAL

»uintes cursos deste iiistitiUò' 
CUUSO DI3 LÍNGUAS
CURSO DE VIOLINO
CUUSO DE PIANO
CURSO DE DACTYLOGRAi' ;IIA

çÜRSO DE TACHYGRAP.IIA CURSO DE PRENDAS FEMININAS
O corpo docente é escolhiilo a capricho-c inerçcc absoluta coniiança.
A disciplina' do estabelecimento e irrcprdicusivcl.
No gênero è o imico cstabclccitnenlo da capital.

Avenida Hio Branco — 106 e 1 OS

BibliOuieca de Obras
Celebres '

Vende-se uma colV-cção de li-
vros, coiüplcta, inteiramente nova
í dc t|iialidade superior, por -00$.
li' encadernada cm Ro.rburgh. —
Custou 450S. >'ropos:a>, por carta,
a Antônio, pn?'a restante do ''Cor-
veio da Manhã".

PENSÃO 
^

Vende-se uma no centro _da ri-
rladc ponto muito commcrcial, fa-

i zendo frente para duas ruas. com
! muitos còrnrnpdos, aluguel baratis-
I simo, cm grande uiiiiiero de fregite
j zcs. c conforme verificará o pre-t teüdenle, para informações com o
I sr. 1'i'edcsvinu, á rua do Mercado
. n. 51. loja. (A i-'St

59

Fuiicciouani-coní a máxima segiíisiucae
ein liada inferiores aos mais perfeitos

typo» c systémsis coiihcçütlosQ

GARANTIA ABSOLUTA
Fabricação esmerada da acredis

táila fabrica 1

a
DFlUEit CJs_r_i.eíriiio 1.BO

o
Kio do Janeiro --;— Teleplioao Norta 3S7

PENSÃO
Vcndcse uma familiar, no tnc-

lhor ponto do centro conunercial.
1 predio c moveis novos, nada fal-
I tando pata uma boa pensão. (.) mu-

1 tivo da venda se dirá ao compra-
j dor. Informações á rua do Rosário

157 2" andar, com Mme. Araújo

PIORRHEA ALVEOLAR
(Seercção dc ptts 'nfc a gengiva

e o dcnlc)
Tratamento racional pelo •cirttr-

sião dentista Ascanio Ribeiro,
lente da, faculdade dc Pliarinacir.
c Odontologia do 'K. do .Rio. As-

2 AAA sapa"05 com »'-**•* hnn.
.VVU -0Si amarellos ou enver-

nuaíios, de 17 a 27.

AtrrcncATAs
dp ir « 2T sssoft" 28 » as 4.S-00" 33 1» 40 5$500
Tara o Interior, «tais 1$ o pa»

TJlbLiuna novidades c.m sapatos
pata senhoras.

(J 1151) I scmblca 60. Ilí 1005

FEBRES
INTERMITENTES,

SEZÕES,
PALUSTRES.

MALEITAS, etc.
Cura radical em .3 ErlAS. pelo

ANTISEZONICO JESUS
Rua Marechal Floriano — 173

Tel. Norte, 4013
1 601

Ulccras, cliagas, cczcuihs, frici-
ras, r',c. "Uilsitenlo Santo Hrazi-
Mciiíc". iKtta Marechal l''iorlario,
173. A, .Gcsleira Pimenlcl,

J 60-

TRILHOS
Vendes.: 3.000; metros dc linha,

com trilhos dc 4 1 j-, 6. S c i.| lii-
los por melro, trata-se 15. :8 dc
Seleiiibró 11. 94, com o sr. lli'.-
Icncottrt, ou Assembléa 11. 00.

(- -15?'

Moveis a prestações
V. [.v. ipicr mobilar v. casa

nor preços baratissimor., cnlregauí-
f<- mói,-i.i na i:l prestação, sem
fiador. ua Casa Sion, á nia do
Cattete 7. teleplione 37<)o Cfliitral.

(S tSoi

f:a
* ÍISllBipiBiHlBiHIBlMIlBB^^^^^

ESTA' CONSTIPADO? RESFRIOU-SE?
^5^ TOSSE MUITO?1 üse a

i _«_-___-_-- ÜÂPIL
n

El

»im

O medicamento.inais ctflcaz dã homrçopalliin _
contra as moléstias ilo apparelho respiratório

1MIECO do 1 VIDIÍO Rs. t&UÒO
VBNDE-SIi 1ÍXI TODAS AS PHAHMACIÁS

Depósitos princlpaoà! DlíOGAUlA PAClIlíC.o;R. dos /vndradns M a -!,
Laboratório Homotiòpatlnco ALBBUTO LOPES iíV,.

I\UA ENGENHO D li DKNTUO 26 — ItlO '.'$.589
'_!.;igv-i!KBr;«

Gura da Tuberculose i' Moveis a prestações
1)1!. A. 1UXTÁS DF. Q-1011tOZ

Rlodcrnos incthodos dc tratameti-
to medico c cirúrgico, conforme a
melhor indicação. Cons. Das S as
11 da manhã. Rua briigitayana,«.

Qucrent comprar moveis ;i pre
tacões por preços Haratissinios, cn-
tregando-se na 1" prestação, sem
fiador, visitem a Casa Sion, na r.
Senador Ett-ebio. 117-111). Telc-
phone ?:..'! Xi.r.v. ÍS 1791

O m»is podevoso morticnmonto cm\nc a 'o
«as Bioncliites, Tosses robeldes. Ço«iuclu«ue,
Asthmu. Ilemoptyses, Fraqueza pulmouais o o

Elixir de Mâstruço
Vetulc-se cm tortas as pharmacias e drogarias

ALFREDO DE LEMOS.
Pliariunoia S. J. Baptista - Ií- General Polyiloro, 2

Dcpositarios-RodolplioHessc^ C. r.7 do SctcmbroTl.
(Casa Uurbcl)

Alllíji DASillIlUS

g~.;

¦"Tíiwaa:-.-^,

adquirida ou heredi.aria,
interna ou exterssa em io-

das as manifestações;
niicumatismn, Eczenins, UIco-

ras, Ttimores, Doros nuiscnlures
<* ósseas. Inflaniavão das glamiu-
Ias, Dores »lo cabeoa iioctiiihasj
Esçrp-Hiiis; Ujcèras do Estorna-
go, Rtieuitismo, Fcfidas da ,
lioca, JXariz e (iarganta, Dar-
tliroK, Inrunculos, etc ,

se consegue ãn^atlivel-
mente con. o

X,

lárca (Registrada

r.m de rs»s:

viV-*-.-

O mais poderoso ántisyphtlíticOi O eliminador por excellcncia úon nii«
crohios _ impurezns 4'» Srngúe. O IvUiKTYI, actun ?''ire todo organisnío,
curantlo a Syjiliilis, tanti. externa (da pelle, Olhos, N'ariBctê), como interna
idos II'iiliiiõe.s. Córaçüo, lEstomáEO, Fígado, Intestinos, clc.l ilí' ds tfíct.i
rápido c enérgico c òe paladar R_ro davcl c nâo tem resguardo. C ira i*
fortalece. Pí*.vo.**: ps, Tomac uma garrafa de Luctyl. Pesac dc. tw: o,
que, se fardes magro, . vosso peso terá auginetttado d: i a - <* ate 3
kilos cm doze dias. Uma garrafa dc httclyl eqüivale a m de (jiiplqucr de-
p-.ttativo! Os àepwativfis fa-tet» bem, mas só J.v.cly! cura Syphilis, Tom_;*c
uma cuílirr após ns refeições, 'líiicõntra-se nas boas pharuucias.'<

Quereis coutiecCr o "1'erjgo do Syphilis**? -íscreva-iioã que enviaretnos

í LEMEGASA PARA FABRICA Alu,.s- n casa aa,-. ™
; Antônio \ icira. 20, proxinio ao

Aluga-se a casa ii. i-tr da rua mrir c n0 bcnclc c |iar<t pequena
Viícotnle dc Itauna, em frente ã I jfamttia dc traUtmentp; tem tres
iiraçn Onze de lunho, própria pa- quartos c duas salas c mais do-
ra a installação dc mn.i fabrica, nemlcncias em cima; e cm baixo
nn:s alem iic nrniazeni na frente, porão alto. forrado, assoalhado c
tem'mais uma -rttuue tircp dc ter- , dividido. Alugttcl, n;o?onc. Só se
reno no- fundos. Está aberta ate alima-por contraio c fiador 1J0-
V- 1- horas- trata-se na rua de -neo. Trata-se na rua l.usíavo
São¦ ÍWto%; 7-: com Co«a Draj 

j ^^J^ '. ; ; 
' '

l'êngo
^DliPÓSlTO nHRAT.: AV. COMI rRIUIUi, 00. Vi

AUTOMÓVEL Lulú da Pomerania
„!,-.= 1,Vende-se um doublc-pltactoii com! Vendcm-sc .1 cacliorriiilias legi-

capota íranccza de afatuado fabri- Umas. Travessa dos Arnujos 1111-
cante belga; ver c tratar nn ruaj mero i-l. Fabrica das Cliitas.
Selo dc Setembro 11. iSa. .1 11S0I («pS J

Todos os jri-n|ncíès,Hospitae8 como sejam:

Â Santa-Gasa. Sanatório Santa Ca-
thariha. sdo ilHtstre Dr. W. Seng,
Hospital Humberto I, a Beneiiceu-

cia Portugueza
c outros,; h|a l<mj_os mulos só usam o

Íc*'«-ititiio

Emplâstro PHEM1X

Segunda8
Terça

Quat'a

OiiintJ

Sexta

_btj -urso

KOLA-SOEL
e por isso

sou o homem invejado
gordo e forte

I-OLÃ-SOEL
E" e tônico mais poderoso qus

aa conhoce, para combalcr, ano-
mias, fraquezas, neurasllienias, lim-

phalismo, dendo um augmenlo do

Paso em 15 dias do um kiio,
Ulil nas moleslias de osiomago

e a todas as senhoras que ama-
menlani.

A venda cm todas as 
'

VHARMAGIAS E BfiO.&RIiS

Xarope Peitoral de Deses-
sartz e Alcatrão da

Noruega
FORMULA D1Í BRITO

Approvado pela Inspccloriá a»
Iíygíctie c premiado com mediilli»
de ouro na Exposição Nacional d»
1908. Este maravilhoso peitoral
cura radicalmente bronchites, ca-
tardios clironicos, coquelticlic.:.as-
llima, tossi-, tísica pulmonar, dòrci
dc peito, piicttmojiias, tosse ucrve-
sas. constiprVçgbs, rouquidão, silffo;
cações, doenÇa's dc gargania, Ia.
rynce, defluxo aítlimatico, etc.
Vidro, i$5oo. — Ocpositos: Dro-
jrarias Pacheco, rua dos Aittlrailaa
n. ,15: Carvalho, á rua Primeiro
de .Março, 10 c 31: á rua Sele d<
Sctcmliro. 81 e 90. c á rua da As-
scmblca n. 34. Fabrica: Pharnia-
cia Santos Silva, rua Dr. Aristi
des I.olio 11. 22g, iclcplione 1.400
Villa.

# } Araújo Freitas 1C.
t!W AGENTES GERAES « '¦'!

W 9 RIO DE JANEIRO

AOENCtA COSMOS

GHAP EO S
Ultimo? modelos cm palita, seda

c velludo a i-'$, 15$ c 23?. tin-
Eíóm-se rcforiuíim-sc a 5$ c 6$.
M. lios, á rua da Carioca ti. 10.
Acceitani-sc alumuas. (S 13,13

AVICULTURA
Nà rua .Minas ot, Sampaio, ven-

dem-se dois esplendidos grupos
dc gaiiinlias, sendo unia Plymotith
Ibranco e outro Orpington bran-
co; preço muito razoável.

(110- ]

MOVEIS

paru curas infiillivéis ííus moléstias do:
IilioumiUismo. Tosses, Asthmu, Uronchite,

Hnnbago, Aiig'»" l>»i'ca mis (Justas, ct«.
Kxijam nà% 1'hfii-iiiricias c r)ro«arins o

l\-<yitiii5(j :'oinptí»s'l;ro com o pássaro
S-_E=» __^JE3 _KTX_a__

gravado no iiropti» panno <li> eaiplastro

erican mm Min. & imp. Co.
vNew York

IleiHcsoiiíaiíte 110 Hio de Janeiro JULIO D'ALMEIDA

& c

m
SKMKNTKS 1)10 CAPIM GOK-

1)11ÍA KOXO ii JAKAÍÍUA'
Vende-se qualquer qtiantHadç. Sr-

\ mentes novas e gnranüdas. Xa casa
; l'into. I.opcs & C, comiiiissaria de

rarticijia que 5^ mudou. da rua da café, .nianteiBa epccreae!.;Ktta;ia-
("nripp.i r 11 iw-.i a rua Harão de rcclial 1'lariano 1'eiNOto 1.1. tei^-
'lapagir.c' 11. 50 (.M.uiu-o'. ÇHafiS)';-! -pltotle_>[ortc_^°ji '¦' --"'¦''

PÍLULAS DE £AFERlNÃiSSSi»uo
C3UItAZ»t

Sezõcp.-^laleltas
Febres i»altistr<>s

IiitPftnittencCS
ISevral^fiagi

Jlnilo toldado rum ns lrnliic»''» «• fnlslHcarne»
Smcos üepositarlos, Bragança ?ifl & C.-R. fio Hospício 9

QÜÁRTQ MOBILADO ! ESSÊNCIAS SCHIMMEL
Aiuca-sc um bem mobilado, a j para fabricas de perfumes, sabo-

má senhor de tratamento ou do j netes c de licores. Grande sloclc
co-mic-rcio' di":"'r-s,-- á rui Sil- j com os representantes á
veira Martins iaí Sjjot R. UA. QUITANDA. t47

;.B'dRÜjDíb MAÍA & CS_
CASA FINDADA EM 1STS

Unicos.cÜepòaitavtoa <lo cimento ingrlcz
"W IíllMS c BlíOTIIlCKS".

tinta liyaieuica OLS1NA, íSAiüNO^ ^
TKIPM; para matar ò carrapnto do íí-rto

TELEPIME 274 - iíwa do Rosarão 55, 53

MOER PEDRAS
Compra-se .-.riparpllio próprio

para reduzir a pú biolos refráçta-
rios. Kua da GamBoa'""iSi'. Tclc-
phone Norle 2313. -í t J r 145

TERRENO
A' rua. Barão de Mesquita. Um

lote barato') por seis conto;. Tr.i-
t.-.r Sambo. Uruguayana 3, Tele-
piiotic 4fij4, C. 6S3

^1 Soliioàonsta.riiisaàli para anestheslá local era _..-——-"
petittcná clfãrgLi e oirurgii _____-" eçéçèi

tlctitnWiit., _----__«_ ^J ^pl^L--i t
Vo-J^^r^" Klíeito 1 i I Bfe-í-.'iniraediato, semi- a 19 mt

R

mò tia

¦tetti cocíiina nem setts ú

p.

e Inotfensivó—Jfüo con
rivados—A'

çonfá rias casas : Hermnny, Cirio, Moreno, etc. p I kHSHSSSK
Junàtro -"Pto;) caixa de 24 atnp. :í*)0J. gj;

lIBHaQKIgÉfi^^

i rp.'^i5-_-^£->^r-',_a_-_B^--g-J-gV-W-tvg-^^

"MIMIIIID^ I

Compram-se c vendem-se movei»,
ao i" Carateiro, da Cidade Novn,
hancos a 15$, 20Í. 25$ e 40$; suar-
da vestidos a ao?, 23?, 30$ a linS,
guarda louca, a 23$ 30$, 40$ a
So$: elagercs a 4"S e 70Í. guarda
comidas, a 15S. 20$ e 30; mesas
elásticas a 30S e 40S. meias cqm-
modas, guardas roupas, _ mobilias
40S, ,So$ e iou; lavatorios. 50$,
611$, SoS c 90$; escrivaninha c
banco, 20S; uma machina dc cos-
tura, guarda casaca, 90?, camas de
creunça, cadeiras tlc comer.a mesa
colchões c almofndas e muitos ou-
tios artigos, todos ao Mundo Novo
á rua Visconde Sapucahy n. 369'.

(J '.t»o

XAISÓP li ¦ADSMUXfíKXTK du
yil.VA, CASCáRITJHA c

STMARUBA

Foi-inuln ile 1!. dc V.rilo, dn
rlinriiiacin Raspail, íipprovn-
da pWit Ihspcctoí-la dc H.V-
fçlciie.
Itcdatado 'Pelos mais alialisadoj

médicos contra as affecçííes <lo tu.
t>(, gastr&liiitestiiial, Iprinci^ilineiite
contra as diarrhéas rebeldes ;:':tt:niia-
nliadaí ile eólicas, clyscritcriiis c me-
seuterites, diarrhéas da dentição e
das convalescenças (bs febres (era-
ves c das moléstias pulmonares, con-
scirüiiido sempre inaravilhosas curasi
Ülodo de usar : vejá-sc no vi !ro.

l'Iíi:C". .tSuoo. Deposito — Dro-
pnri-i Pacheco, rua dos Andradas 451
Fabrica, iptíaf macia Santos Silva, á
rua Dr. Aristides l.obn .-"i. Tel.
1.400, vtlla, Kiu dc Janeiro".

1

ALUGA-SE OU VEHOE-SE
Cata o macriiíico terreno :'t rua

X. S. de Copacabana 57S. Trata-se,
Urusuayana 77, com o sr. Oitn-
ndlo. R 11-4

Convém a todos
PHÃBlVillOlA

com sortimento

DRA, M. OE MftGEDO
K-occi ísta em creanças, c comVende-se '.mia cum :ui nmnnv •.•"•¦ ¦•*• *"j» - ~w

I em alcalóides c especialidades l»ns-i pratica nas moléstias rlc se-
,Vr o,,- -, "Trid.-oic'!,^ rr„," x pltarmaccuticas, em uma estação nhoras, trata dc Iodas as doen,;assaliçrquc o Jndiges.ivo Cruz e, suhurbios da E F. Central, inftcionáes. Ilemorr iag as, ©us-o -.mico remédio . approvado dcUi 1 r ?uvM,-",Va ' M' .¦""* 'I - . ... ,

Directoria de Saúde
cura ás
intestiiii

moléstias do estômago c
Publica, 

"que 1^™ coiíocada, com contrato nor 7 ! Í.CI!5Í5;-'3. c,c-- Attende a chamado!¥'C \T\\U

C£ Pêndula Biazil'' 149 Kua da Quitanda. 143
RELOJOARIA E BI-

JOUTERIA
— Esüeciaüdadc em concertos de relógios e jóias a preços mo-
dícoa. Grande sortimento de rríogior Vigia. Torre c outras
qualidades. "Clubs Maisonnette". Jóias e re!ot~ios a presta-
jões senianaes de s$ooo. Recebem se assignaturas.

aiinus itiútada para fanuiia, alu- . * clcpíjotie, lilla -.57^. as nu>n*
jaicl mensal ioo?ooo, desembaraça- tas-feiras, grátis aos pobres. Con.
da de qualquer ônus; por 7 :ooo$, ] sttltorio, rua do Theatro, 10, 1*
liacos de uma só vez. Informa- andar, das 2 ás 5. Residência, rua

Praça Tiradentes n, 7-,. com] Ihiluruna, 107 (antiga C;
o sr. Vieira. (S 1355' Alégre)i

ampo
S 7S-

SALA PARA O VERÃO ^t£\&nJS^%Í
tratahietttx), rnaçnifica !ala liem moljihda, em lindo íirfiüo situado em
centro dc juriini. o|itit;« pensão, tratamento 8 eonnnorlidades o que *c
pôde desejar de melhor; preço 'ara c\x-n pessoas, jtitS mensaes: iníor-

1 mações, cariai neste jornal, a M, i'ária, (S 1454)

Fregii82ia de Irajá
Veudcsc uma confortável situa.

rão. proxinio á estação dc Inhara-
já, linha auxiliai', com 135 niettí).;
Oe frente, 30o mais ou menos do
extensão. Casa systema moder-
:io, C. quartos, 2 salas, corredoreí;,
cosinha c varanda ao lado. toda
forrada e assoalhada, 3 quartos
para cnipregados, cocheira e uai-
íiiiliciro, pasto pata .'inimacs. fru-
oleiras rlc diversas qualidades,
tuna pedreira de cryslal. agua nas-
cente. Agua dp rio d'Ouro, mui-
10 próximo, tríita-sc com o sr.
Luiz Machado, proprietário, na
mesma, Preço i3:ooo$ooo.

NEUMSTHBÜA
Eu soffri liorrivclihenie deste

mal durante muitos annos, (Oman-
do tudo quanto me indicavam, sem
ter um ipctmeno aJUvio. Unje.
acho-me perfeitamente boa, graças
a um remédio que uma casiliilida-
de m„ U'7. conSiecer. Km apraíU-rí-
mtnto indicarei aos q-.-.c soffrcre
da.* coasequencias desie mal, eu-
mo sejam: anemia, moléstias ncr-
vosas, .pabitações do coràyão. etc.,
como épder.i recuperar ", saúde,
liscrever a D. AincHa C, á cai-
xa do Correio 11. 3jj. Kio ds .li-

Pilr.las Purgativas e
Anti-büiósas de Brito

iApp:oi3,'.i;is le r,vri-miaJí.s çptn
niedaiha dc ouro. Curam: prisão
de ventre, dòrcs de cabeça, vomi-
tos. doenças do fígado, ruis e
rbeumÀHsthõ. Kão Jirodurem co-
licas, Preço. iS.soo. _

Doutos: D.-osana (Pacheco,
rua dos Andradas, 45: S ruaS-fe
,|e Setembro ns. Ri c po_; 1'iiori-
ca: .Phartnaciti Santos Silva. rf<-
Dr. Ariátídes hobo tt. 220, Tc-
lcfíiOttC n. 1.4CO. A'ilia.
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TforXo W¦•BHÒÉiaeW-^halNCt^> OuftiEro fo *»**•'

ODEON
Companhia Cinematographica Brasileira

HOJE - Ultimo dia - HOJE
Resta o dln de HOJE, somente, para os que

ainda nfio viram o trabalho da divina
artista

pina (Henichelli
em:

TIGRE REAL
nomnnco sensaoion^^cnredo P^on^x^_moVANNI

VEKGÁ - Kilmda — -
em (1 netos utrebat ulores

AVISO — Funecionando allcriuulauienio
os dois salões obedecerão ao seguiiiw?
liorario: . 0 -

S«lão Sete do Setembro - 1 hora - -.o -
0,10-/1.1")— 5,20 — 0,25.—7,00 - 8,0o - 9,40 —

!'salão Avenida - 1.80 - 2,05 - 3,40 - 4$>
_i 5 50 — 0,55 — 8 horas — 9,5 — 10,10. ¦

Amanhã
Novos louros a colher com o magistral fllm

em quo é protagonista a linda

Mlle. Trouhanova
da Opera, dc Paris, tambem sobnrana na graça,
na arte e na bèlleza de sua plástica upparceorá em
um film maravilhoso, de arte e do attracção que
se intitula  ¦LEDA
ou O CULTO DA BÈLLEZA

Frontão Nictheroy
HO JE-Domingo 8-HO JE

Do H2 dia ás 8 da noite
Sport de pelota cora entra

das premiada»
AS 3 HORAS

EMOCIONANTE QUINIELA
DUPLA

Solozabal — Júlio
Hermeuegildo — Antônio

Vergara — Eusebio
Aragoncs— Armando
Casimiro —Chiquito

Goni —Goenaga
Resultado do concurso, ás

7 da noite
Quinta-feira 13

Idêntica I^uucção
Bonde 1'onta d Areia

Saião da 'Jornal
II Commercio I g
HOJE — HOJE

Domingo
ús 21 horas

lillll 111
- POR-

Maurice
Dumesnil
Bilhetes a6^000

na porta j. 1530

Cinema Ti?@aii*o §u José
KMfüBSA PASCHüAli SBGUEIO

Comnaiiliia Niicloniil. fumliiila em i ,1c juv.io dc.njn — Direcção sce-
nica do actor- Eduardo Vieira — Maestro de irclicstra, José .Nunes.

A maior victoria do tlieatro popular
£IOJrS3 8 do Outubro do 1916 KCOJB
A's 2 M2 da tarde-Craadiosa matindj-A'3 2 H2 da tarde

A' noite - Tres sessões - As 7, 8 3(4 0 10 1|2
Peça que recebeu elogios unanimes da Imprensa
13-, li-, 15- o ifi- representocuès da revista du costumes cariocas
em 2 netos, 0 quadros « duas upotheoscs, original dos conhecidos
escriptores lgiuiciu Itnposo e liestior Júnior - Musica do inspi-

rndo niaastro 1'aulino Sncraniento m'

O PISTOLÃO •

 > ULTIMO DIA -

Um llto «rtiitico d* grtnde títie ptomettldi pelo PALAIS I

MENDIGANTE DE AMOR
Um ex«ntilificativo e arrebatador drama da vida real, estudo apn>

morado doj costumes sociaes, assumEto verosimil e vibrante ¦

Compéres ALFREDO SILVA, no "Pobre Diabo"
JOÃO DE DEUS, no "Pistolinha".

Brilhante desempenho de toda a companhia
M1SE-ENSCENR DESLUMBRANTE

As representações ¦começam peia exíiiuit,>o uc
piiicòs das melhores fabricas.

ümLMS einemátogra*
(S u.10)iiiituua una iiiuiiviM inu,i»»d,

Êxito cstraordiiirrio Grandioso snceesso

O BA1XHDU SEOUOlO*...
Cinco actos empoleantei I

Cinco actos intellectuaes e Ineeualaveli ,
Cinco actos de perfeição e deslumbramento I ;

Froduccão dn notável labrica italiana AQUII.A-FILM. ,'
COMO EXTRA — Uma grande lesta perto de Zerhun (Marrocos)
durante a guerra, em honra do general LYAUTbY.. •

,j^» Amanhã: O magestoso drama de
amor louco e paixão indomável:

O PRIMEIRO E ULTIMO BEIJO

Wmm OSS«¦*»««ainmama8 a

Leiam na papina interna
o grandiosoProgramma d8 amanha

HOJE nainatinée
3 actos por

affaac Xilxxder„ _
I! L»f\ IE? Ultimo dia do grande apparatoso trabalho de arte da
| * HyjE Fox-Film-Corporation da sua serie extra

ÜTpaixAo DOMINANTE 1

da
Espera FATHE ¦ Amplo" Arejado

Confortável

I í ^ P* ^1 m Mm ' ®
! i ® .wWaJRl : * 

v JÉM m
Ia vs' ¦ > -PrlèA ' (nt\

s ,4 i^h^^u i 'iiimh' tf ®

Sublime! aiagnllico Arrebatador 1

Romance Indiano em 5 actos - Scenarios naluraes e locaes - Uma ^iropca
Síada pela fascinação do olhar de falcão de um Príncipe indígena. Arrebiv-

-. tadowsesuggesUvas «cenas de «Haren» - Bailado lascivo e enebriante do 100
S^^SaorasfÒdâHscW^RiqMza de aspectos, magestade do «cenário.
I S erandiosidade no apparato. Sf»Ma.en.1io hoje

Sbbíbbbbr

I^^BSSflTtrv-¦ 

t^mmt" im ^wn"-'i -'''^'WÊ/Mi r"MWKHk -fc;j(r3iiStí ¦'¦*-'WÊmmY''- 'SZA G
9> ySuSks í -iWw <ÍL|B *• \laBff 

".^Btit 
J*\ T">c MmmwmmJkr C

{ | Hr^lB bIbkÍI'uÉiaiaiaiai Ww-

, i isE 
' 
da«amlâai^ aaWt %:™^àm\^%M^BSÈÈam\\\\I j rnp % fHkJHIi^iH V«V' ' ''' -^M\mm^mW^Sm mm?

¦MaBti!nBin:iBH!tiiiHni!ian!riBiii'.iaB::::tESiin r:!MVHie!:!SiaBr!rsiLLi!iss:i!iaü:iia::sMi«i;iHaSi:i
1 MàttBàBâCiia A ííl

iGiaiEiSKiiBíisai-íSiESKiiwatlíSiííaGilHEM
5» F^LItA,

transmissão
Mais resistente e mais barata quo qualquer correia de couio

ou de balata
I Especialidade para Engenhos Ceniraos, Serrarias, Fabricas, de Tecidos, Moinhos de
E Triso, Fundições, Macliinas de Lavoura e Olllcinos do jMecaaica em geral

Peçaô a tabeliã de preços e comparem com os de correia de couro ou balata
FABRICADA POR

The Sandeman Stanley Ootion §eltiiig Conpy, Ltd. mm
Fabricas em Dundce-e Stnnioy-Esçpssjft Fornecedores jlo Governo de Si M. Britanniea e outros

Ajsente» ê representantes no Kraall ;

I PEREIRA ARAÚJO êt C.
CASA BORLIDO 3VCOKTIZ

Escriptorio e armassem: RUA OE 8. PEDR9, 87 # Caixa Postal 262
DEPOSITO : RUA CAMPINO, IOM37 - RIO »fi JANEIRO

¦¦¦il!!llIBI«il«

mtym^mí^m^mmmimmmcguste^/ca. ^.¦vehstiida.
»

PAUTE " ^^ i^l I W Ba a-^ *an*«—» ^m v

0 Submarino Dcntsehland

i

XXOJES - O sutomarino allemão « hoje
DEUTSCHLAND no sen ultimo feito viajando debaixo dagna da Allemanlia aos r.stiulos Ijmiííos
MB>U I OVniiíiiw '"» ¦ ¦ _^ -,_ _'' . ^m^ m m am aj|w ¦ ^» ¦ rioni ns mais recen-IT.IMI.IUA. 1 HVIIV/C" B SAL. J O URIMAl» tes

^^ ¦ ^ ¦ ^ "¦" _ apresentado na sua permanência e sahido do porto de
Nova York com os seguintes suli-titulos :
VICTORIA iz*VL MORTE

O submarino Dcutschland desafiando os crmidores
inglezes o francezes que estão cruzando os mares com

enormes holophotes e redes de «"^^^ milhas" d°o %8g8$$&
timore, Md. Universal. O eomma^ L » _ Q „, ue 0 submarino vae tomar,
pela marinha dos Estados Unidos, que mm^^S^^m^ôõ^máfi em 3 longos actos de umVgcno-
Ás Trasredias do Globo de trystai r0 completamente novo.

. tÍh^í /i a T.«WA;.:A trabalho mimoso do BLUE BIHD executado pela joven e formosa actriz VIOl.i:-
A Filha ÜO <;el6StO llliPGUO ta MKHSEKKAU. uma das ostrollas Americanas.

. ,„M , ,..,,.„„,„ rtoq "PIRATAS SOClAES, 3- episódio U PAIIAS1TA - V. episódio A GÜEnRA DOS ES-
PiniTnS ^tafflSeta primeira vez no Brasil KITTY GOHDON a mulher mais bella que tem suas espaduas no sega- |
ro de 1Õ.Ó0O dollars, no fllm EXPÍAÇÃO SUPREMA

I
i

ks

06 ¦¦ ¦¦l.„M,-«| ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦!.»>.r.^..w 
¦mí-»ti71 nnmlnso. Grande MaT1NK'i3 Infantil, oom fllm cômico du Kci do Kiao —
HOJE, "om,nS°^^"|s 

BlTCHB - o querido da 1'ctlzada B 1031

m-xgM®0m:Mamm£^^
I

mama Inflammado — Romance psycnoioglco
extraído do trabalho de

AN ATO LIO KJVMENSKY
Uma palavra decisiva na arte do silencio — Film em

mio se admira o enredo magestoso, a enscenaçao soberba,
o desempenho confiado a artistas dos principaes palcos
parisienses, e a plastiaa modelar, o corpo venusiano da
bella artista russj Mlle. TROUHANOVA.e tudo em um
Drama de paixão e de sentimento —Um romance

nsychologlco de grandes ensinamentos
eestricta moralidade..

O «uri» no Cinema ODEON, é nm nú tle
arte — Uma estatua viva, eis tudo.

Lembremo-nos
do que Íoi a «VERDADE NUA» H

OOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOOCMKIOOOOOOOOOOCOOO

J THEATRO CARLOS GOKFtt
Companhia dc sessões, dn Edcn-Tlmal

Empresa Teixeira Marques — Gorcricia de A. (icrjuo
HOJE —:— 2 sessões 2 —:— HOJE

A'S 7 3i4 e O 311 DA NOITE
Matinée da 3 11'í

TRES IMPONENTES E8PEOTACULOS
cora a celebro, querida e popular revista-iantasia, em

dois actos e nove quadros

gBMa«Ma*aw«aBc*aaMan^tacfc*«««w«««aMa^ —--- —• 
• -

ro. dn I.i-!i-m< (>.- ^*" =^as^=a ~'.j

MARÉ' OE ROSAS
Comp

O maior êxito desta companhia
c (Zó-Lerias CARLOS LEAL
S (1'intasilgi) : •• LUIZ BRAVO

TOMA PARTE TODA A COMPANHIA
Sumptuosos scenarios - Luxuoso guarda-roupa —

Apparatusia "mi-.e-cn-scísiio'j
£ Hoje e sempre - MARÉ' DE ROSAS
ÍWlVw^ftlVA\vww^v/y^wíaV."AV^vyv.vw^lS^"Jl

RIO DE JANEIRO
— E -—

S. PAULO
Apncia Giitonlii limai

ftUEOi 13 de iMCaio n, 25

Eniprega J. Cruz Jnuior
Rua da Carioca ns. 49 o 51C1NEWIA ÍRIS

HOJE OI-T.;.?l05^.5S9ETEEpi2?S^"*- HOJE
A FILHA DO OIJROC

15- série - A. RECOMPENSA, em duas partes
Triumplio de Grace Cnuard c do Francia Ford. Final deslc grande film.

INICIO de um fllm monumental:

INMMNMNMMMNf

Casino Phenixi
s THKATRO PEQUENO

Único theatro por cessões que
fiincciona na Avenida

HOJE a* stss5°
MATINÉE

8 horas A'S io horas

g i" sessão
ás

MATINÉE

4 HORAS

OS PIRATAS SOOIAJES |S grande drama em 15 series da acreditada tabrlcn D LUXO |PrntaffoniF.tas duas lindas artistas: MA1UN SAIS e 01X115 Kllllil !'•
g 1 sbríc - O 1'equÒMO aionte Cario. 2- sério - As Irmãs Corso J;

| Vma familia de melomanos Com "a cmla3 ffiW, |
| Co,n?i#tjn4 OPEON ACTÜALID4DES N. 15 IMia"> 

|
S AMAN1IA-Ã'ultima pnlavra em cinematografia TINA MESICHEL.U norpmanca do fogo, K
0 em li parles «O TlGIUi llKALt o mais o líolli) Illm om ã partes da faljrlealJniversal O g

MAS GARRAS DA. JMIS33R1A g --

Ultimas rcprcsontaçCes %
A alma que relloiio... %

Original brasileiro ~ i
ile Heitor Beltrão

3CtOt I

r/&^,tt&z&tt£Z&3S&2Z&COX*3^^

j K01V0 EM APDROS
S (Uma f:i!irica ile Éargálliailüs)
$ Misc-cti*£ccne de Olympip No-
fll ytteira -- Mobiliário da A.

IDEAL -- S. .losú 74.
2 Amanhã _ ENTRB A CRUZ
SEA CALDEIRINHA. — lin-
S gt*açadisd'mn comedia de Ro- ma bert de l lers e Cailliivet —Hii- {comiiieiidaa pelo tel. 5.<»-'i, ~

v Gcntral. w
es«es>«??-j3as«?398«ata»

ssBSBEsgs^a^^ss^sastagamEEES^ I

" PERNAMBUCO
PORTO^AL-EGRE

À maior importadora de filma cinematographicos
A única Empresa que mantém duas linhas diyeraas de fihns das melhores

fabricas americanas
A representação exclusiva das marcas: BLÜE BIRD, RED PEATHER, LAEMMLE, VICTOR.

BISON, BIGU, GOLE SEAL, REX, NESTOR, L KO, FOWERS, UNIVERSAL SFECIAL,
JOXER e I. M. P.

—a«a^—aa^a^a—al^a—— i '-¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦»" "¦"¦¦  "¦ X

Mais um mez apenas, e a UNIVERSAL apresentará mais um dos seus trabalhos em série, no
qual tomam parte a escól ^^ dos seus artistas, dentre
os quaes destacam-se os ^^Sf^V nomes de Marie Walcamp,
Raymond Nye e do querido A iWMM m\. Eddie Polo, o inesquecível

-OJE HOJE
ULTIMO DIA DESTE -

„ Colossal programma b
Jí Ení primeiro locar ilcitacamos-o iiicgulllavel trnbalbò¦_ ilicav.al, a O
í, nuis .ilia alliniiação da nrle itüliana, ila íirovècla laurica Aquila- V

i*'ilmS| dc Turim \

THEATRO RECREIO
Companhia Alexandre Azevedo —Toiiriiúe Crernilda cl'.0liyeira
JBirX... IííõjêT'1 Mir!..,

JRirí.o.
Matinée
2 1\2,

A's 9 3i4
Mir !¦¦¦

Mendicante
de amor

5 ACTOS DE CRANDE POMPA E EXTRAORDINÁRIO LUXO
A* scenas, dc uniu violência «tro2, são vividas cm meio da

cita sociedade, onde Impera a riqueza e o esplendor dos adornos,
(i;ic occiiltaiu oà dramas mais tenebrosos..

i— i i ¦¦ ... i ¦ - ¦¦¦—'i

O CANÁRIO
Brilhante e

IO SERRA enf

U^r Amanhã

Brilhante creacaò.do CniSMlLDA D'OI.lVEinA, ANTO-
MO SERUA engracadissimo no protagonista.

RECITA DA MüDÃ - A'a 8 e ás 10
O CANÁRIO

A seguir—A comedia ingle/.a do Finero — MENTIRA DE
MUI.IIEU-Exito absoluto. 13116211
¦HMHRm

M.iis ttm surprclicnJcnlo trabállio »l.>s iticxce.livcli faliric.irlcs
Pnilié l'réres, convém assignalar: i o imnresslon.inle drama po-

UM ROUBO NAS
TREVAS

(TRÁGICA SUSPEITA ) — .| longos netos dc aventuras .«eci.tts.

PALACE THEATRE
Orando Companhia Lucilia Pcrcs — Leopoldo Fróes

HOJE r MATINÉE A'S 2 112 HOJE

Mats o film dc actualidade
TALHAO DE CAÇADORES.

AS MANOBRAS DO a» BA-
Lfinu vü ^nynLiuni.j- _-
COMO EXTRA na matinée, o esluslante film cômico de Ame- K

rican Kinema — EM BUSCA DE UMA PECHINCHA. w

AMANHA — O sensacional drama versado sobre os dolorosos im-
previstos da guerra — O FILHO DO INIMIGO — 5 commove-

doras -partes — 5.
>-¦¦ ¦-¦¦  - ¦ ¦¦¦'»——

Ko tnc^mo programma — Continuação do celebre e famoso rn-
mance policial — RESURREIÇAO DE ZIGOMAR — 3 panes
elcctri«antes.

JTJINTAFJURA — Mais o formidável drama policia!, na se-
K* An deieclife Sexton Black, c denominado HOMEM DE FERRO

) A's 7 liã~( e ) 9 3i4 (
0 engracadissimo vaudeville em 3 actos. de GEORGES

FEYDEAU, arranjo de Luiz Palmcirim

JDflP ias Folies íite

íf PriiX film aob o S-OCHMBE SALSÕJ ., ..... .
• oaia a acclam.ida_pEUSA_ DA BÈLLEZA, no Bronde_,drotna

portei?.
o, mais ã acciamaoa u&v«" •*« *****-•<*-.**», «« g(»t*uv u>uin,i
ttcM — CIÚMES POSTHUMUS—5 octos upparatosos. M 1604)

(Conlinnaçiío da 'A LAGARTIXA")
A Duqueza, LUCILIA PEKES — Arnold, L. FROES - !

Juvenal, ALVES DA OÜNHA
Aceão em Paris. Actualidade. Mobiliário da Casa Mo

reira Mesquita.
Esta peça, completamente nova para o Brasil, vae á scena I
com todas aa exigências do original francez, não tendo \

a mais leve escabrosidade.
Amanhã — A*s 8 e ás IO

»A Duqueza das Folies Bergères» ÍB 1020

i«R0LLEAUX» que neste
é um dos prTineipães

21 SERIES

#ji Rsi^wi n
mm W/m.- v^H U
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m^mmmmmmUT .Si mWM mX^C ''A 'Rr" ' ^BHVOm\zj^\Amm\ <*>* k^B
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a^l I^P^Sjií"*' 'b'ÀÍw£f&!mmmU mWmW

Wm\\ wSêÍ' 
^'fSJtfM Iff
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drama tem papel saliente,
protagonistas:

44 PARTES El 1

O mais portentoso e arrebatador dos films em séries que a UNIVERSAL tem editado.O que mais agradou na grande Republica Norte-Americana.
Um fllm que fará época!
Emfim, reapparição de ROLLEAUX!

Os films em séries da UNIVERSALOs films em séries da UNIVERSAL não precisam de grande numero de eloyios nara apresentai-os, recommendam-se pelo seu valor incontestável. «««3»«* p^» api e

ATTENÇÃO
AOS SZ

llí^heal«UeaaíSnSS^:Í h°je' a Üstados programmas dâs nossas riuaslinhas que damos esta semana -4 programmas novos, 4 films de valor.
I. EXHIBIDQRES

Telephone 264V Centra? Ca.xa f^$^0§^^^}Í^!^^^^^?: 
»
s con-

25-

%

,^-tj.çi^.;. mm ILEGÍVEL
- wli>j;Íj3L'. • iii.;;~ ik Jr^..^,.,,^, -^jjv


