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EXPEDIENTE
No edifício novo do "Correio da

Manha", no largo da Carioca
n. 1», estão já fnncclonando to-
das as suas secções, executo as
oíflciiias, uno cm breve estarão
também ali Installadas.

São os seguintes os números dos
«ossos apnnrcllH» tcleplionlcos:

Kcdncção. . . 5698-Central
«•Jeremia. . . B443-- r
Escrlntorlo. . 5701 •-
OHIelnns. . . 3T- «orte

Justiça cara
e morosa

Quando, nesta columna, rcp.-r-

cutíâm hontem as queixas contra a

morosidade de nossa Justiça, no 0

Imparcial, os prezados collcgas pU-
Meavam que a Cone de Appella;ão,

que se limita a julgar por anuo 200

processos, tem na sua secretaria,

acctimuladas (na sua secretaria ou

com os juizes), á espera de julga-
mento, 2.000 appcllaçõcs, sobre as

quaes- todos os dias se accumulain
novas. Já vimos cálculos escrtiptilo-

samèíitó feitos por entendidos, se-

gúndo os quacs nem cm 50 annos

aquelle egrégio tribunal terá julgado
todas as appcllações. 09 mesmos

collegas do O Imparcial fizeram

hontem um calculo interessantissimo
do preço por que fica cada sentença

proferida pela primeira câmara da

Corte de Appéllação. A 'Corte, des-

contadas as férias, os feriados, os

dias santos guardados pelos piedosos
desembargadores, trabalha somente
sete mezes no anuo. Tomando-se
cm consideração os vencimentos dos

quatro desembargadores de que se

compõe a câmara, annualmcnte
29:25o!?ooo cada um, e os quatro
U7:ooo$ooo, o admittindo-se, até

com cxaggcro, que esses magistrados

profiram uma sentença por dia nos

sete mezes úteis, verifica-se que custa
cada sentença 557$ooo. Addicioncm-
se a isso a ntédia da taxa judiciaria,
que é de I50$ooo, e mais a média das
custas, que é de 30o$ooo, e mais as
despesas dos processos na primeira
instância, e verificar-se-1:!, concilie o
(_• Imparcial, que cada sentença da-

qttella câmara da Corte de Appella-

ção fica aos cofres públicos e aos
interessados em nada menos de dois
centos de réis. A1 vista desse preço
¦de cada sentença, e considerando o
tempo gasto com o seu estudo até
o julgamento, com muita propriexla-
d- c razão os collegas daquclla folha

qualificaram a justiça do Rio, justiça
da nossa bella democracia, de togado

interesse direitamente pessoal ou em

questões irritantes da política, em

regra levadas á representação nacio-

nal pelo desgoverno cm que se deba-

tt a Republica. Em vez de dar anda-

mento a projectos uteis, urgentes,

reclamados pela opinião, destinados

a remover inconvenientes c males

prejudiciaes á administração e aos
cidadãos, o Congresso absorve-se na

política, como aconteceu este anno
com a Câmara dos Deputados, que
levou dias e dias discutindo o caso
do Espirito Santo e o das Alagoas, ao

qual provavelmente se seguirá o da
Matto Grosso. Nem sequer a Cama-
ra concluiu a approvação do decreto
d>' governo que reformou, ad referen-
dttm do Congresso, o Ensino Supe-
rior, e que já está na ultima pliase
da terceira discussão, isto é, em vo-
tação.

Na justiça local, do Districto Fe-
dcral, porém, o pessoal é mais que
sttfficiente para que a justiça se dis-
tribtia com promptidão e a tem-
po. Não se dá isto, porque os
juizes não temem a responsabilidade
em que incorrem faltando ao dever.
Os prazos são escandalosamente ven-
cidos, os processos protraidos, as
sentenças proteladas, adiadas indefi-
nidamente, porque o procurador ge-
ral fecha os olhos a esses abusos, e
r.ão respeita c não cumpre as prescri-
peões legacs editadas justamente
para forçar os juizes a trabalhar, a
despachar nos prazos marcados, a
não prejudicar, emtfim, os litigantes
com a sua desidia, com a sua negli-
gencia, com o seu relaxamento.

Gil VIDAL
m * m •»»'

blica os inevitáveis resultados de san-

gue que a modificação do staio «mo de-
terminará naquelias paragens.

Nestas condições, só 'na de esperar
que o nosso exercito, leal ao seu bom
nome, consciente de sua missão, recuse
o seu apoio á bambochata que, á fina
força, o sr. Azeredo deseja transformar
cm tragédia, e continue a manter a paz
em Matto Grosso.

Esteve hontem no Ministério da Fa-
zenda. em longa e reservada confercn-
cia com o sr. Pandiá Caiogeras, o dr.
Custodio de Magalhães, director da
carteira cambial do Banco do Brasil

GRAVATAS - Lindíssimas — S6 ria
Casa Manchester—Rua Gonçalves Dias 5
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A definição da
neutralidade

Tópicas & Njticias
O TEMPO

Hontem. sim 1 Dia authentieo de prima-vera. num céo de porcelana azul, tran lu-
cidu c risonho, a alegria na alma viuran*
te do carioca c, principa nictitc, d-as cario-
cas e das flore»...

A temperatura esteve entre a máxima de
2i°t2 c a mínima de i6°,5.

Estiveram hontem no Monroe, con-
ferenciando com o sr. Antônio Carlos,
acompanhados dos deputados Euzebio
de Andrade, Alfredo de Maya e Nata-
licio Camboim, os senadores alagoanos
'Raymundo de Miranda, Araújo Góes e
barão de Traipú.

lEssa conferência, que se realizou no
sala do presidente da Câmara, versou
sobre a marcha e effectivação do accor-
do relativo á situação de Alagoas.

O sr. Antônio Carlos — segun.l) in-
formações colhidas immcdiatamente de-

pois da conferência — teria declarado
nos alludidos congressistas alagoanos

que, apezar daa difficuldades que estão
sendo creadas para a solução política
do caso de Alagoas, por meio de um
accordo, este viria a corisummar-se,
dentro de breve prazo.

Podemos assegurar <iuc aqucllas dif-
ficiiidadcs provêm, sobretudo, da esco-
lha do interventor para o Estado, ao

qual incumbiria presidir ás eleições
para a recomposição da Asscmbléa lo-
cal c para, a constituição do chefe do

poder executivo c sem substituto legal.
Os situacionistas alagoanos, confoime
antecipámos, fecharam a questão cm
torno do nome do dr. Luiz Carneiro dt
Albuquerque, presidente da Ca.uara do
Estado, indicação rcpellida pebs oppo-
sicionistas.

i-

HONTEM
Cambio

00 n's A' VISTA
1217IC» 125I.12

$711 Í7
$7.10

O chefe do Estado-Maior da Armada
recebeu tclagrámmá communicando-Jlte
que o cruzador Barroso partiu de Alon-
tevidéo sem novidade a bordo.

Praças
Sobre Londres. . •" Paris" Hamburgo" Itália" Portugal (escudos)." Buenos Aires tpeso

ouro)  — ,1$oS4" Njvn York. ... — .|$io6" Hesnanlia  — S8l?
Caixa matriz 2 1I4 e 120Í3»
liancario 12 i|4 o uo|.l-

Café — 95700 c 9$8oo por arroba, pelo
trpo 7.

Libras — 205000.
Letras do Thesotiro — Aos rebates de

8 a 9 por cento.

De todos os pontos do paiz chegam
noticias referentes á satisfação com
que foi recebido o aceordo entre o Ta-
raná e Santa Catharina para a solit-
ção do seu negocio de limites.

Infelizmente, só no próprio Estado i
do Paraná o accordo não desperton ^^ ana,pl)aiJ(.ta trjumpha

S?-»S i sytnpathias. E' uma pena, porque a

Igyj verdade é que elle correspondeu ás mais
caras exigências nacionaes.

Não lia a menor duvida de que c di-
gna de toda a consideração a minoria
que não viu o accordo com bons olhos,

HOJE
Kstá de serviço na Rcpartiçfio Centrai de

Policia o 3o delegado auxiliar.

Na Prefeitura pagam-se as seguintes fo*
lhas": í,a!»oratnrio de Arialyses Policia Sa-

, i>:iaria, Necrotério, Instituto Vaccnuco, In-
(i' Otiro. i spectoria Sanitária do Commercio do Leite,

«obre a áctiyidadc e a diligcn.-iri \ 
*f} «^'.'P1 Veterinário «H^™3'

¦;l.os nossos juizes se referem coisas
(fantásticas. Lá vae uma. Um dos
nossos descmbdrgadores, qttq c/.me-

çbu como pn.-,»!', . .^heu, quando
nesse cargo, uns autos cm conclusão.
Correm os tempos. O pretor sobe n
juiz de direito, e de juiz de direito
a desembargador, uns oito annos de-

pois, sem nunca despachar aquellcs
autos. Já o pretor na Corte de
Appéllação, uma das partes naquclle
processo, que felizmente não tinha
dcsapparecido e antes estava bem
guardado pelo juiz, instou com este

para proferir, fosse como fosse,
pró ou contra, a sentença. O magis-
tiado, que é bondoso, fácil cm servir,
attcndeii ao pedido. Lavrou a sen-
tuiça, mas, ao datal-a, .mencionou

justamente o dia cm que na verdade
a lavrou, esquecendo-se de que já
não era mais pretor, e sim desembar-
gador. Resultado: ind.o os autos ter
á Corte de Appéllação, esta aiiiiullou
a sentença. E' incrível, mas asseve-
n>-no3 que não é aiiecdota, e sim
pura verdade, informante fidedigno,
No Supremo Tribunal Federal ha
causas com dia marcado para julga-
mento, que nem cm oito annos serão
julgadas. Que fazem alguns minis-
tros, naturalmente, para que os autos
não levem sumiço? Encaixotam-n'os.
Da casa de um ministro do Supremo,
que se aposentou, os autos, que elle
t'iíha em seu poder, foram transpor-
tados cm carroças para o edifício do
Tribunal.

No Supremo Tribunal Federal,
justiça é reconhecer, os juizes em
geral trabalham. As sessões se rca-
lizam sempre c duram muitas horas.

Na 1» pagadoria do T.hclptiro Nacional
"pnjíam*se as folhas dos aposentados da Ju?*
tKa, •Marinha c Guerra c do montepio ei*
vil da Fazenda,

O ministro das Relações Extcrto-
res, logo ao pisar a terra brasileira,
em regresso da sua excursão pela
America do Norte, aproveitou a pr«-
meira opportunidade que te lhe dê-

parou para reaffirmar de um modo

claro e vibrante a orientação poütica
seguida pelo Brasil desde o começo
di guerra européa.

Foi opportuna essa declaração,
cujo valor é tanto maior quanto o

sr. Lauro Müller pôde, durante a

sua viagem, verificar pessoalmente
a impressão causada pch nossa atti-

tude e teve, também, oceasiâo *.

observar como a grande Republica,
com cuja política externa temos,

dentro de certos limites, de harmoni-

zar a nossa acção diplomática, encara

o problema das relações do çontinen-
te americano com a«_ potências belli-

gerantes do Velho Mundo.
Não deixa de ser um facto estra-

nho que, sendo o Brasil uma poten-
cia tão secundaria no jogo interna-
cional e estando o nosso paiz, graças
ao seu afastamento geographico, tão

separado da zona conflagrada, a que-
stâo da neutralidade tanto nos tenha

pieoccupado. As indiscutíveis Ügaj

ções espirituacs que nos unem á

grande e gloriosa belligerantc da Eu-
ropa occidental, a influencia decisiva
e quasi exclusiva que a cultura fran-
ceza exerceu c exerce sobre a nossa
formação intcllectual, a vaga con-
sciencia de que na nossa complicadis-
sima mistura ethnica sobrevive como-
característico o typo neo-latino, não

podiam ter sid.o bastantes para deter-
minar a intensa agitação provocada
entre nós a propósito da guerra e

da neutralidade brasileira. Essas ra-
zões explicam o interesse da elite

pelo desfecho da guerra européa,
mas não nos fornecem a chave das

preoecupações populares e do cara-
cter político que a questão assumiu.
Em um paiz onde infelizmente a

incon-
dicionalmente na sua maioria esma-

gadora, seria incrível que considera-

ções de ordem intcllectual, ou que
apenas podem affectar a sensibilida-
de mais apurada da minoria culta

pebs concessoet e franquezas. Mas
não convém também esquecer que ba
outra vantagem na orientação syste-
matkamente seguida pelo Itamaraty.
Fechando os olhos a muita coisa que
mereceria um protesto, o Brasil con-
seguiu manter uma neutralidade de
facco tão perfeita que nunca os nos-
sos interesses collidiram, senão mui-
to transitoriamente e sempre de fór-
ma extremamente amigável, com os
de qualquer belligerantc Graças a
esse afastamento de todas as causas
de attricto, no fim 4a guerra podere-
mos estar com uma fé de officio di-
ploroatica que nos não compromctte-
fá com qualquer dos grupos euro-
peus e nos deixará livres para nos
approximarmos daquclle que maiores
vantagens econômicas e melhores ga-
rantias políticas nos offerecer.

Foi essa neutralidade imelligente,
inspirada pelo sentimento das nos-
sai obrigações americanas e dos in-
teresses brasileiros, que o illustre
ministro das Relações Exteriores re-
afíirmou no seu discurso do Pará.
E* uma boa noticia para os que cn-
caram a actual situação internacional
sob o ponto de vista brasileiro, e
tanto mais auspiciosa é ella quanto
o sr. Lauro Müller assegurou, tam-
ibeat, aos seus ouvintes que no
Itatnaraty é vedada a política in-
terna.

NOTICIAS DA GUERRA

A campanha dos submarinos allemães
causa pânico na bolsa de Nova York

" '
O presidente Wilson declara que a Allemanha
será obrigada a cumprir as promessas feitas

qual fôr a verdadeira

e por isso o combate. Mas é necessa-1 fosscm capazes de mover multidões,
rio que essa minoria se dê ao traba- j £ n.-0 ^ privei negar que, em torno
lho de põr a questão nos seus devidos ^ rra curopía( so tê,n movido
itermos para, recalcando os seus uts-l =
sentimentos, submetter-se á situação j 

multidões. ^
ereada pelos acontecimentos. "'as se,a ,

Com a permanência desse caso do! causa do phenomeno, o que e certo O,
Contestado cm foco perdia o Paraná,! que o Brasil — um dos últimos pai-
perdia Santa Catharina, e ainda mais' zes (]0 mundo de que se lembraram
perdia a União, obrigada a despesas i QS ijClligerantes — tem tido taes pre-
com a occupaçâo militar do território e! occnoaç5cs sorjre o.papel que;».» nos
sem a esperança de as rehaver de ^ 

<Mq rcprcsentaV, nos desti-
qualquer modo. E isso o que vae ter, U. 

^ ^^ ^^^ 
«iüejjá

Não s-rá com a perda de alguns ki-1 conseguimos attrair as attençõesfim.

Clinica Medica, 2* ediçSo, do dr. Miguel
Couio. i grosso vol. cart. uSoopi Peqtiç.
nos Males, pelo dr. A. Austrcgesilo, i vol.
br., 2$ooo. A' venda nii editor Jacintlio
Ribeiro doa Santos. Kua S. José, 82.

¦ i ¦«,¦' —;
Começam a surgir algumas queixas

contra o modo por que o Gabinete de
Identificação está a fornecer carteiras
aos que pretendem qualificar-se no
novo alistamento eleitoral.

Ò decreto que regulamentou esse
alistamento determina que, para o can-
didato a eleitor obter carteira de iden-
rificação, basta inscrever o seu nome
cm um' livro de registro especial, que
deve existir no Gabinete. Por ordem
numérica os pretendentes serão atten-
didos.

Ao que nos informam, porém, o li-
vro a que se refere a lei é coisa que
não ha no Gabinete, de sorte que os
aUsuuidos são despachados ao sabor
dos chefetes políticos.

Tudo era possível esperar para que
esse alistamento fosse falseado; menos
que do Gabinete de Identificação par-
tisse o primeiro movimento favorável
aos politiqueiros.

O que se poderia recear da acção
do Gabinete é que pela morosidade
com que são feitos os seus serviços,
checássemos no dia da eleição sem que
todos os novos eleitores, do Districto
estivessem de posse do seu diploma e
doa documentos que o legalizam.

Mas não è isso o que se dá.
A politicagem ali influe, e dali só
saem com
de futuros eleitores que estão de boa
amizade com os protissionaes da poli-
lica.E' unia irregularidade, que pree!-
sá* de.ser sanada quanto antes. O Ga-
binete não é uma repartição política,
coisa que só se conhece nesta terra.
Mas, mesmo que o fosse, não lhe cabia
entravar a execução de uma lei, com

n ¦.; ¦•v;-'^V'.,íí J?¦ ¦ ¦ '\.< . '•¦

Varias notícias
A bolsa de New-Yorte
em pânico por causa

dos submarinos
allemães

A vida mmiiK-rciiil \\:>* Estados
Unidos iiortiirbadn

Nova Yoi-lt, g (A. li.) — A renova-
ção da campanha submarina aücuiã na*
costas doi listados Unidos '.roíixe gran-
de perturbação á vida coihmcrçüil,

A tarifa de- seguros marítimos parai
a America do üul aiigiúéntou alguns
pontos.

Logo r.a nbrrlttra do mercado, o»
preços dos cafés subiram entre doze o
vinte pomos.

Nova York. o — (A. TI.) — As co-
tações tia iioisa softreram hoje ttránxla
dcpwsrão, motivada, segundo i-.ircce,
pelo grande pânico i¦ ;ic- causou n.i pra-
ça a acção dos submarinos allemães.

Valores do primeira ordem abriram
com uma baixa de cinco, dez e doza
pontos.

Houve muitas liquidações.

Um do

O espeçtaculo horrível de um contbate corfa a corpo

A enrno
.\trn a carne 'bovina iposta hoj* em

consumo nesta capital foram affixados pelos
marcliantes, no entreposto de S, Diogo, os
preços de $740 a Ç&20. devendo ser co*
brado ao publico o maxiipo de i$ojo.

Forco» $950 g iÇooo e vitela, $700 a
$900.

m * *»»¦»¦
Estamos autorizados pelo senador

Ruy Barbosa a declarar que s. cx.
não levará, comsigo, secretario na visi-
ta á França, em acecitaçãò do convite
ouc recebeu, honrosissinio para s. cx.
c para o Brasil. Também podemos de-
clarar que o eminente brasileiro ainda
não tem marcado o dia da sua partida.

Não tem, pois, nenhum fundamento
o boato de que acompanharia s. cx.
naquella qualidade o sr. Sertorio de
Castro, boato aliás transmitido daqui
para La Prensa dq Buenos Aires como
noticia positiva.

t para o domínio de Santa Catharina
Sejamos brasileiros antes de tudo

sarem apenas no paiz, e acecitarem a
acua) situação, a que vciu ter a atui-
ga questão do Contestado.

BErifiA' AS — Elegantes e resistentes —
Casa Manchester -. Gonçalves Dias 5.

1» um • •'
I A 2" pagadoria do Thcsouro Nacio-

nal pagou hontem varias contas, na
importância approximada de
2oó:ooo$ooo.

¦ ''' ¦»

BRANDÃO

iA' audiência diplomática de hontem
no palácio Itamaraty compareceram os
niinis'ros da Argentina, da Áustria,
do Chile, da França, da Ilollanda, da
Itália c do Japão.

OS ESPARTILHOS "NASCIMENTO"
s3o ideaes pelas linhas de rara elegância
que possuem. *—*—* OUVIDOR 167.

Foram nomeados os capitãcs-tcncntcs
Raymundo Beltrão Pontes c Mario Pin-
to Galvão para exercer, aquelle, o car-
go de ajudante da capitania do porto
de Pernambuco, e este, para immcdiato
do "destroyer" Amazonas.

PUNHOS e collarinlios — Especialidade
C?:a Manchester — Gonçalves Dias 5.¦m-»**s~fl -oca-

ALFAIATE
Av Rn Branco

lometros de terra que o Paraná ficará curiosas das nações empenhadas no a ^\ Se faz a experiência do sanea-
empobrecido. Elle c uma das regiões gigantesco conflicto. Essa agitação j mento de nosso processo e!e!toral.
mais ricas da Republica, e o progresso ft|jri| a propósito da guerra, exacta-
que attesta hoje em dia não lhe n)ente por nã0 ser movida por uma
advém certamente da pequena faixa | ra?-o ]Uica c por n;-l0 obedecer a
territorial, que pelo accordo passará' . „.„„•„„ „ .intiní/tn rÚ

I um interesse pratico c uoiimtio na

e I nacionalidado Ibrâsilcira, apresenta
o meio por que paranaenses c catharinen- não poucos inconvenientes c já nos
ses podem demonstrar que esquecem as teria mesmo acarretado perigosas
suas qticstiuriculas regionaes para pen-1 conseqüências, se porventura a nossa

relativa insignificáncia internacional
não nos conferisse o inestimável pri-
vilegio de uma deliciosa irresponsa-
bilidade, que absolve das gajfcscias
inconveniências as nações assoberba-
das pela crise da puberdade poütica.

No meio das difficuldades crea-
das por essa internacionalismo de

praça publica ao qual infelizmente se
deu por vezes acolhimento em recin-
tos ond.e maior devera ser o critério
e discernimento, a chancellaria bra-
sileira manteve sempre um admirável j Santos.

..;,i.i; m„..„.,i„ „;„\1, ^,„nrp? Para a vaga deste, o

A GUERRA NAVAL
Os submarinos alie-

mães ao largo da costa
norte-americana

Nova York, 9 - (A. H.) — Tele-
grapham de Ntwport: ."Foi mcttido a pique o vapor wglez
Kingston. ..

Nos círculos navaes acredita-se que
estejam operando ao largo dois sud-
marinos allemães,

Londres, o - (A. A.) — Causou
aqui grande impressão a noticia, vincia
de Nova York, confirmando a perita
do.4 vapores West-Point, Stepliano

alguma presteza as carteiras ; Christian-knnilscn, Htonwershk e Kuw' 
ston. munidos a pique pelo submarino
"U 53".

Os teicgrammas de Nova York di;
zem ser ali corrente que collaboram
nessa destruição outros submarinos ai-
rcmães. ..... n

Washington, 9 — (A. H.) — O go-
vemo resolveu estabelecer severa yigi-
lancia das costas dos Estados Unidos
no Atlântico, afim de se certificar se
a neutralidade do paiz_ não e violada
pelos submarinos allemães. , -

Para esse fim está se organizando
uma esquadrilha de vasos de guerra
que patrulhará as costas norte-amenca-
n!A'0!'a 

York, o — (A. A.) — 0 go-
vemo norte-americano continua a en-
vidar esforços para salvar os tripulan-
tes dos navios que estão sendo torpe-
dcados.

baixador da Allemanha, conde de
Bernstorff, esteve em visita ao presi-
dente Wilson.

0 conde de Bernstoff pretendeu con-
vencer o presidente Wilson de que a
guerra submarina que os submersiveis
allemães fazem desde hontem na costa
do Atlântico está conforme as promes-
sas que a Allemanha fez aos Estados
Unidos."

A Recchcdoria do Districto Federal
arrecadou do dia t do corrente até
hontem a quantia de 8i6:8S6$ioS.

Em egual período do anno passado
a renda importou cm 888:e43$79p.

A admixistraçao do Corríio da .Mi-
n')õV assim como todos os seus agentes
c viajantes, acecita assignaturas para
t revista portugueza O Rostrio, una
das mais bem feitas pulAicações catho-
liras editadas em Pnrtntral, Ánnn^Sio"

Foi promovido, por merecimento, a
3" óffieial da Administração dos Cor-
rcios de Minas Gcraes, o amnnuense da
mesma administração, José Antônio dos

A causa do retardamento é a defi-
ciência de pessoal. Os quinze juizes,
dos quacs um é presidente c ouro
procurador da Republica, não bastam
para despachar promptamente todas
as causas que da Capital Federal e
dos Estados sobem ao tribunal. O
remédio é a creação dos tribltnacs
regionaes, já matéria de um projecto
apresentado ha dez ou mais annos 110
Congresso pelo deputado Pedro
Moacyr, c que dorme todo esse tem-
po na pasta da comniissáo, que ciim-
pre esttidal-0 C esclarecer a Cantara
sobre a sua constitucionalidadç c
vantagens. Tem-se, para adiar a
creação desses tribunaes, allegado
que são inconstilticionaes, A obje-
cção não resiste á simples leitura do
art. 55 da Constituição, assim redi-
gido: "O poder judiciário da União
ttri por órgãos um supremo tribunal

A titulo de curiosidade publicamos a
seguir o tclcgramma que o sr. Antônio
Azeredo dirigiu aos seus amigos de
Matto Grosso pregando a revolução.

Eil-o em todos os seus termos:
"Rio, 4 de outubro. OmctAt,.. Ur-

gente. Dcantc das violências que sof- ¦
freram os nossos amigos, devemos agir j
agora com maior energia, dominando o
sul, partindo cm seguida contra Cuyabá,
afim de auxiliar 05 deputados vio'eii-
lados e amigos ali perseguidos; Estas
medidas são urgentes. Saudações. A.
Azeredo, vice-presidente do Senado."

Transmittindo ao presidente da Re-
publica o teor desse despacho, num
telegramma que" eslá publico, o chefe
do movimento anli-azcredista, sr, Pedro
Celestino, historiou a s. cx. com fia-
grame lealdade os suecessos que ali se
desenrolaram, até á renuncia dos depu-
tados c do vice-presidente, accentuou
a situação de quasi completa paz que
se abriu para o Estado, exeepção da
parte do sul, depois dessas renuncias,
e por fim chamou a attenção de s. ex.
para as conseqüências que resultarão da
mnshorca pretendida por aquelle sena-
dor. E' textual na respeitosa adver-
tincia do coronel Pedro Celcsiino ao
chefe do governo: "Levando estes fa-
ctos ao seu conhecimento, peço a atten-
ção de v. cx.
gravíssimas que delies podem advir,
pois de terem sido tratados com a
maior generosidade pelos defensores do
governo os correligionários do senador
Azeredo."

Ha quatro dias, discutindo com abso-
lula isenção de animo esses suecessos,
onde dissemos que a renuncia dos depu-
tados c do vice-presidente matto-gros-
senses resultará do argumento decisivo

Defensores do sr. Gastão da Cunha
inferem do facto, constante de tele-

I granuua, hontem publicado, de se achar
, elle doente, que são falsas as informa-

ções (pie divulgámos sobre teiegrain-
mas enviados pelo embaixador a aini-
gos políticos, insistindo pelo augmciitò
da verba destinada á representação da
sua embaixada.

Uma simples ponderação destróe a
defesai. O sr. Gastão adoeceu súbita-
mente ante-hontem. Acommetteu-o um
accesso de angina pectoris; o que
aliás já lhe tem acontecido mais vezes.
Quando nos constou que o sr. Gastão
vo'tára a tclegraphar, pedindo mais di-
nheiro para a sua embaixada a titulo
de reprcscmção, luxo a que elle nunca
se deu cm qualquer das legações por
onde passou, a noticia, que de Lisboa
transmittiu o tclegrnpho para 03 jor-
naes cariocas sobre a sua pessoa, foi a
de que o embaixador tinha assistido á
estréa do casal Duquc-Gahy.

Isto se passou ha tres ou quatro dias.
Devia, pois, nesse tempo, estar o sr.
Gastão gozando bo.1 saúde c muito con-
fiante na vida, em que se acha farta-
mente installndo . Nada mais natural,
portanto, por muito conforme com a sua
ganância, a insistência por mais alguns

para as conseqüências j contos de réis ouro na verba, relativa
de- á embaixada, do orçamento do Ministe-

rio das Relações Exteriores, contos que
elle embolsaria sem emprcgal-os na me-
Ihor representação do Brasil cm 1'or-
tugal.

federal, com sédc na capital da Re-1 de força, usado pela gente do sr. Cac

publica, e lautos juizes e tribunaes
federaes, distribuídos pelo paiz,
quantos o Congresso crear." Custa a
crer que, repetindo-se as reclamações
centra a morosidade dos julgamcn"
tos no Supremo Tribunal Federal, e
com razão, uma vez que ali se etemi-
í.itn 05 feitos, porque 05 juizes não os
podem julgar, e podendo o Congres-
so facilmente empregar aquelle re-
iricdio, não o tenha feito. K' que o
Congrrsso consome todo o tem-
pt,, além d.o empregado na elaboração
«tti lá* annuat, em assumptos de

tann de Albuquerque, a'iás a exemplo
do pessoal do sr. Azeredo, que appcl-
Iara também para a força, mostrámos
que seria um desastre qualquer .teto do
poder federal, pretendendo modificar a
situação de faeto, que ali se firmou.

Mais cedo do que suppunhámos se
patenteia a razão que assistiu ás nossas
palavras. O' sr. Azeredo, que mais
uma vez bateu ás portas do Supremo
Tribunal da Republica, autos da solu-
ção do pedido de habeas-corpits, que, in-
sisiimos-, seria desastrosa naquclle sen-
tido, quer e priga a revolução; Os
adversários do vice-presidente do Se-
nado apontam ao presidente da Rrpu-

O ministro da Marinha visitou hon-
tem as ofíiçinas do Arsenal de Mari-
nha c em seguida vários navios de
ciierra.

Banco Nacional Ultramarino
Sí.DE EM LISBOA—FUNDADO EM iSÍ*
Rio de Janeiro—S. Paulo—Santos

Capital lil.OOO contos fortes
SAQUES A" VISTA E A PRAZO

spbr* todos os pai zes c todas as opera-
ções búticarias nos w.\$ variados ramos
nas melhores condições do mercado.
It. du Quitando esoiiinn Alfândega

Agencia. l*rncn 11 do Junho.

equilíbrio. Mostrando nitida compre-
Jícnsãò do problema especial que
confrontava as nações americanas
cm face do conflicto europeu, o sr.
Lcuro Müller não somente adoptou
a fórmula tlteorica de neutralidade
qttc nos conviuha, e que era,
de facto, a única compatível com
a nossa posição continental, com os
laços que nos prendem indissolúvel-
mente á orbita internacional pan-
americana e com os compromissos
definidos que nos ligam a Buenos
Aires, a Santiago e a Washington,
como também soube na pratica
adaptar a definição oMicial da
neutralidade ús circunstancias espe-
ciacs do Brasit e á natureza Sem
precedente da guerra actual.

Nesse esforço de adaptação, mui-
tas vezes a chancellaria brasileira foi
obrigada a levar a condescendência
para com os belligcrantes — parti-
cfilarmõnte no caso dos excessos da
pelitica naval inglcza — a um ponto
que desagradou aquellcs que assis<
tiam á tremenda derrocada do direi-
to internacional, acarretada pela luta
européa. 'Discutindo esses aspe-
ctos da neutralidade brasileira, jun-
támos por vezes a nossa voz ás
dos que criticavam a fraqueza da
acção diplomática do Brasil. Sem
recuar um único ponto da linha
de argumentação, que então manti-
vemos, não podemos entretanto dei-
xar d,e assignalar a natureza gravis-
sima das difficuldades materlaes c
moraes que cerecam a chancellaria
no tratamento dos problemas inter-
iifcionaes- suscitados pela guerra.
Cedendo, talvez, com excessiva con-
descendência, dcante de actos atten-
tr.torios á nossa dignidade de nação
independente c prejudiciaes aos nos-
sor, interesses, a diplomacia brasilei-
ri pôde reclamar cm seu favor mais
de uma justificativa valiosa. A abso-
luta impossibilidade em quo nos
adiamos de resistir a algumas da-
quellas arbifariedades ou mesmo de

ministro da Via-
ção autorizou o director dos Correios
a aproveitar o amanuense addido á
agencia de Juiz de Fora, Leonel Au-
gusto Coelho.

m m — >i»antes de visitar o
S. Francisco 25.

* 1 —

NA.O comprem perfume
Perfumaria Nunes — L,

na » «n
Foi incluído no quadro dos funecio-

narios effeetivos da secretaria da Via-
ção. o .1° official, addido, Paulo Vieira
da Rocha.

São duas notns que tem guardado
Nossis leitoras daa mais sentis :"Crvstacs partidos — Gillía Machado.
Çrystacs inteiros — Casa Muniz."

Um transporte do guerra, com
dois mil soldados posto a plquo

Paris, g — (A. H.) — O cruzador
auxiliar Catlia foi mettido a pique por
um submarino, no dia 4 do corrente.

O Gallia transportava dois nu) sol-
dados servios c trancezes, dos quacs
até agora foram salvos mil e trezentos.

Soecorreu-os um cruzador francez
que os desembarcou em Sardcnha.

— O Gallii era um dos mais bellos
transatlânticos da frota do "Sud Atlan-
tique". Em sua primeira viagem á Ame-
rica do Sul, bateu o record da travessia
de Lisboa an Rio, cobrindo-a cm pcrtciras
condições, cm g dias. li' curioso em-
brar que o grande paquete francez que
ae.-.lia de ser torpedeado no Mediterrâneo
tirara o record do paquete allemão Cap
fia/atoar, p-isto a pique por cruzadores in-
r!czcs na cnsta do Brasil, dias depois do
inie:o das hostilidades.

O Gallia deixa um irmão gemeo — o
Lutetia outro transatlântico de primeira
ordem que fazia com elle a carreira rara
a America do Sul.

Dois navios mcttldos a plquo
Boston, 9 — (A. H.) — Foram

mettidos a pique os vapores hollandez
Iíleòmerstlijli e norueguez Chnstian
Kniidsen, que tinham saido de Nova
York e se destinavam, respectivamente,
a liotterdam e Londres.

Os tripulantes dos dois vapores fo-
ram salvos por um tontra-torpedeiro
nortc-amèrcano.

min ii ¦ i ¦¦ ¦¦

Pingos & Refpiü|os
postoO navio Ingler, ".Tupiter

a plquo
Londres, o -- (A. H.)—O "Lloyd's"

tmnuiTcia constár-ihc de boa fonte que
o vapor inglez lupiter ici\
pique - ' '""" :":'

AS OPERAÇÕES
NOS_BALKANS

Os rumaicos retiram-
se na fronteira dos

Carpathos
Buearest, 9 (A, H.) — Communicado

ofíiciaI: ,, j ti."Na frente norte, no ralle de Alt,
na Transylvania, e nas regiões de Her-
niánstâdt, Fogaras e Crasso, as nossas
tropas, devido á presença de forças ini-
migas muito superiores em numero, ope-
raram uma hábil retirada para pos ções
esirategicas na fronteira dos Carpathos,
afim de solidificar a defesa de quatro
desfiladeiros e de outras frentes e de
preparar ura golpe decisivo nesta re-
gião. '.¦'¦'-. • ¦ ¦

A maior parte das forças inimigas
presenciadas eram allemãs.

Segundo as ultimas noticias aqui re-
cebidas, a offensiva rumaica já come-
çou no valle de Jiul e no desfiladeiro
de Caincni, na direcção de Herman-
stadt. _ , ,.

Na frente sul da Dobrudja a situa-
ção é satisfatória. „

,0s russos-rumaicos avançam ao sul.

Os servios tomam o Monto
Dobrcpolyo

Pom, 9 (A. H.) — Communicado
official sobre as operações no Oriente:

"O combate continu'a entre o rio
Cerna e o lago de Presba.

Os servios oecuparam o cume do mon-
te Dobrepolis. ,

Tomamos Kisere e as montanhas uc
Baba."

Os servios avançam para o norte
Athenas, g (A. H.) — Os servios

atravessaram o Cerna e avançam rapi-
damente 'para o norte com numerosas
tropas.

O raulionrio na rcçião do lago
de Doirnn

Londres, g (A. H.) — Communicado
do "W.ir Office" sobre a3 operações
nos Balkans:"No lago de Doiran continuou o ca-
nhoncio do costume.

Os trabalhadores inimigos têm des-
envolvido grande activídade.

Abatemos um aerop'ano.
Nas proximidades das nossas linhas

comamos mais de mil e quinhentos ca-
daveres."

meltido
¦pelos submarinos inimgos.

O ministro da Vinção pediu ao iitspc-
dor de Portos a relação dos preços
unitários pelos quacs está sendo feito
administrativamente o calçamento de
todas as ruas c praças comprebendidas I exercer represálias cfficazes, ja vem
nas obras complemcntarcs do porto do d ir ^ muit0 a responsabilidade
Recife.

Diz um telesranima de Buenos Aires que
o povo daquella capital accuipanlia com in-
teres-e á discussão do Conse lio Delibera-
tivei sobre o projecto que concede a proro-
g.ição do contrato do serviço funerário.

O povo deseja que esse serviço seja en-
tregue A Santa Cata.

E coinprchcnd.vse a moral dos povos 1
Aqui todo o mundo reclama... justamente
o contrario.

«a
O sr, Gonçalves Maia trir,

tomado ti parti mais saliente
na discussão do caso de Ala-
Coai.

(De um jornal)
Abi está, dizia um malvco,
A falada intervenção
Não partirá da União;
Já partiu de Pernambuco,

*
St *

Póde.ie itecr sem rins t indasi um ves-
pirtino, o propósito de uma autópsia feita
pelo dr. Domingos de Góes Filho.

"Pódc-se viver sem cstomaío ? é o que
pietendç verificar o Congresso com os seus
projectos sobre os addid'js.

#
* w

Noticiando a candidatura de Hastos Ti-
gre a uma vaga ira Academia, diz o Cor-
reio que o candidato é. como o escriptoí
fallccido, Garcia Redondo, engenheiro civil
e humorista.

Peik-nos o candidato para declarar que
ha confuão (que cumpre evitar em tem.
po), cm semelhante classeíicação ; elle não
í engenheiro civil c humorista: — í en-
§, nheiro civil c poeta humorista ; ou vice-
vem.

Cyrono & C.

Um "rnid" de tõrpedclros da cs-
quadro russn do mar negro

l'ltro:irado, g — (A. HO —- Com-
municado do Ahnirantado:"Os tonpedeiros da esquadra russa
no mar Negro fizeram a 6 do corrente
um "raid" contra Sainun e Sinope, na
costa turca, destruindo cincoema i e
oito navios veleiros. Os nossos navios
bombarVlcaram também aquellcs e ou-
tros portos."

Uma declaração do commandanto
do "Stratlidoiíè"

Nora York, g — (A. H.) — O capi-
tão Wilson, commandanta do vanor
"¦Stratlldene", declarou que o submar -
no allemão que metlcu o seu navio a
piotie o canboneou sem qualquer aviso
prévio.

A equrpaerm do "Stratlldene che-
gou hoje a este porto.

Tres cruzadores inglczes ao largo
dos bai.vios de Xantuokot

Boston, 9 — (A. H.) — Chegaram
esta noite ao largo dos baixios d

Os russos-rtimnicos avançam
Londres, g (A. A.) — Os russos-

rumaicos avançaram sobre Karabalca,
Sopilar e Temeu.

Os rumaicos resistem em
Kronstadt

Londres, g (A. A.) — Noticias vin-
das de Buearest informam ouc os ru-
maicos resistem ainda e.m Kronstadt í
enorme pressão das numerosas tropas
aústro-alletnãs retiradas nestes últimos
dias para a Transylvania. 
ROUPAS brancas — Sortimcnto sem egual
— Casa Manctiester — Gonçalves Dias 5.

No Mosa o 110 Som me
Os ailomães atacam

os franceses
em Sailly-Sallisel

Paris, 9 (A, II.) — Communicado
official de hontem á noite:"No Soiume, bomhardeios intermitten-
tes de um c outro lado.

Os allemães, depois de violento ca-
nhoncio, atacaram as nossas novas po-

Nantuckct tres cruzadores da marinha sicoes a oeste de Sailly-Sa lise'; quebra-

discurso do chefo
gnbinctn italiano

Milão, 9 — (A. II.) — Respondeu-
do a uma saudação que lhe dirigiu o
senador Mangiagalli, no thcalro Scal.i,
o sr. Boselli, cJic<fe do gabinete, profe-
riu um discurso que foi vivamente ap-
plaiklido pela assistência.

O sr. Boselli disse, mima das passa-
gens da sua oração que só uma visão
o excitava: — a da Itália cercada de
uma gloria nova; só uma vontade o in-
flam.nt.iva: — a da viçtoria da Itália
e da civilização.

Exaltou a concórdia do povo italiano
em tudo o que diz respeito á guerra,
na qual accentuou — devemos prose-
guir a todo o custo até á viçtoria defi-
nitiva.

Na época de Barbarossa, continuou o
onallor, declaramos: •— "A Itália livrei
Deus o quer!" Hoje dizemos:—"Todo.
a Itália livre". E com a mesma pliriiso
nos lábios, "Deus o querl", o povo Ha-
liano levanta-se cheio de cnlhusiasnto
para a conquista da suspirada liberda-
de e envia uma ardente saudação ao rei
e aos commandantcs das prodigiosas
tropas do Trcntino c do Isonzo c aos"
combatentes de Vallona, affirinando
que as suas aspirações no Adriático não
são oppressoras para ourra9 nacional:-
dailes, mas ames rcivindicadorns da na-
cionalidade italiana".

Dctpois de saudar também as tropa 9
alliadas que operam cm Salonica, o sr.
Boselli e>qiõz os esforços que a Itaba
tem desenvolvido no terreno industrial,
principalmente no que se refere á pro-
duoção de armas e munições e ao Pro-
gresso da aviação. Elogiou o patnoiis-
mo do povo italiano, que tanto tem çon-
tribuido para tal resultado, e termino-.t
fazendo votos pela reconstituiçap éc-t
Estados sob o principio das nacionali-
dades, que é a base solida e durável
da paz na prosperidade e no progresso.
'Noticias 

do Rott.crdam sobro des*
ordens om Brunswlclr

Londres, 9 — (A. H.) —O Times
publica um telegrnmma de Rotierdarr»
dizendo que na aldeia de Brunsmçlc
houve sérias desordens, motivadas pelo
facto do governo allemão querer obri-
gar os operários das fabricas de nntn:-
ções a subscreverem o empréstimo.

O tclcgramma aceroscenta que foi
preciso enviar tropas de cavallana par.k
Brunswick afim de restabelecer a ori
dein.

Nma nota recebida pelo consulado
Inglea desta capital

Londres, 7 — (Official) — Emquarl-
to o Reichstag allemão está serulo sa-
cudido por lutas e intrigas violentas,
quanto á tentativa de reassumir a cant-
pardia submarina e do< "Zeppelin" nu-
ma escala de "error", sem precedentes,
Londres está gozando a exposição do
um dos maiores super-"Zcppelin" até
agora derrubados.

A tripulação eslá prisioneira e o pu-
blico está sendo admiti ido a examinar
o vasto monstro aéreo inerte, mas com
todos os seus detalhes tão iperícítos,'
que pareceria invpossivd que um tal co-
losso tivesse caido por terra sem ficar
¦damnifieado. 'Emlwra to-ta e empena-
da, a armadura metallica mostra chi-
ramente as linhas geraes do apparelho.
Atravessado no caminho, elle repousa
com cada extremidade nos campos de
caria lado e o caminho no centro está
bloqueado pelos fios de arame farpado.
De dentro da armação a vista asseme-
Iha-se ao esqueleto de um palácio nu ao
fundo da armação de algum immenso
navio a vapor. O apparelho. que é um
dos maio-es da Allemanha, foi construi-
do cm julho c está munido com maelii-
nismos para 60 lança-bombas. A sua
tripulação era de z-z homens e carrega-
va cinco canhões Maxin com dois ou
tres orttros canhões de maior calibre.
Foi- no seu terceiro "raill" quo temi:-
nou a sua inglória carreira.

Um oiito irônico commentario sobro
o desespero allemão, o "bluff" que a
Allemanha t-enta tão furiosamente dia-
simular em "terror", é demonstrado por
um documento encontrado cm poder do
general allemão Sixt von Arniin. Ne9ta
sóbrio- relatório o escriiptor, para a sua
iproPnia informação, relata o progresso
das forças briiannicas e as falhas nast
provisões allemãs, nos methodos c pre-
parações. etc. Elle rende trib-.üo á su-
perioridade da artilheria britanniea o
ao inquestionável domínio inglez dosi
ares. Discute, em seguMa, as falhai
da organização allemã e a necessidade
de um maior supprimento de appáreV.iost
e metralhadoras. Este documento ainda,
é mais antigo em data do que o i?ri-
to de anciedade do general von ÍFalke-
nhayn acerca da insnfficiencia de mu-
nições em agosto e assim lança muita,
luz sobre o aiigmento das dtffiçumadea
com que o exercito aillemão está agora
lutando. Pelo relatório de von Arimn,
de julho, podemos calcular o ainda,
maior effcito de depressão produzida
sobre o commando do exercito allemão,
com o grande avanço aluado de agosto
e setembro.

de guerra inglcza.

A altitude dos Estados Unidos
Nora York, 9 — (A. II.) — O pre-

sidente da Republica, sr. Woodrev
Wilson, que se encontra na sua casa
de Longbranch, Novarjerscy, respon.
dendo a uma intcrpcllação a respeito
da attitudc dos Etsados Unidos deante
dos ataques dos submarinos allemães,
declarou que a Allemanha será obriga-
da a respeitar completamente 39 pro-
messas que fez aos Estados Unidos,
ha, mezes.

N°va York, g — (A, II.) Informam
de Longbranch:

"A's ultimas lerr.s ia tarde o em-

mos, porém, o esforço de todas as mas-
sas de ataque que se succcdcram. nc-
nhtima das quaes conseguiu chegar ás
nossas trincheiras.

No Woevre bombardeamos vários
comboios de transporte, bem como a
estação de Tliiaumont."

Os inglezes progridem .ao norte
do Soninic

Londres, 9 — (A. H.) — Communi-
cado recebido do gcneralissimo sr
Douglas Ilaig, ás primeiras horas da
tarde:"Progredimos durante a noite ao
norte do Sorrane. Restabelecemos os
nossos postos a leste de Le Sars e na
diroeção do outero de Dewarlcn-
court. Fizemos, com suecesso. descar-
gas de gaz em diversos pontos_ da
frente ao norto do Ancre. O inimigo
respondeu com pouca energia. Pene-
tritr.os nas suas trincheiras e fizemos

CAMISAS—O que ha de melhor e elegati-
te—Casa Manchester — Gonçalves Uns 5-

prisioneiros. Levámos a offcito. con»
suecesso, "raids" 'contra as trincheiras
allemãs em Ncuv lie, Saim-Vaast o
Loos, infligindo perdas ao inimigo, ia-
zendo prisioneiros e damn fcando as
suas trincheiras. Destruímos ires basej
para a installação de metralhadoras.

Uma nolto Uo calma no norte
do Sonuno

Paris, g - (A. H.) - Commi:uiea>
do das IS horas: . .

"Ao norte do Somme, a noite dceot*
reÃoCasul'1'ilo 

Somme, bombardeios re*
cprocos na região de Rove. O inmugo
boml«ir<leou activamenic as nossas po-
sições eni Canny-sur-Matz tUis..,. i\
nossa artifheria respondeu com wc-
cesso."
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LIVROS MQVOS"Pequenos Males,,
(Do Prof. A. AustregesiU)

Recebemos um exemplar do bcllo
trahal'ho em que o -illustre professor da

ütossa 1'aculdade de Medicina c distin-
fcto clinico, dr. A. Austrcgesilo, rcunc
nina série de interessantes estudos so-
lirc assumptos que, embora tratados^ do

jionto de vista do medico e do seien-
tista, foram, comtudo, pé5'03 ao ai-
cance do leitor intelligente c culto
pelo literato primoroso que o é tam-
Jiem o autor.

¦Discorre o dr. Austrcgesilo sobre
vários top:cos fascinantes como o "'Cul-

íivo artificial da dór e "A moléstia do
ciúme". Trata, com a elegância do ar-
lista aluada 6 competência do seientis-
ta da "Nevròsc do Medo" e analysa
com íeveza, que não o impede de fazer
boa sciencia sobre as fôrmas pathologi-
cas do habito da mentira. E em um
capitulo tão erudito quanto iiilercssãn-
le disseca os males que o homem tem
acarretado sobre si pelos erros com-
íric-t-lidos na anciã fundamental e irre-
sistivel pelo Pão c pelo Amor.

'lísle capitulo, que o autor intitulou
"dirros do Pão e Erros do Amor", é
uni ensaio dos mais interessantes que
:;e podem fuzer sobre os desvios desses
dois inslinctos que formam a polarida-
de pliysiològicã e psycltologicà tia per-
sonalidade humana.

Nao podemos fazer nesta apreciação
rápida — resultado apenas (lc um li-
«ciro golpe de vista sobre o interessan-
tissimo livro do dr. Austrcgesilo —
nina analysc capaz de render justiça aos
Pequenos Males. Esperamos poder
com mais vagar voltar ao exame mais
cuidadoso dessa obra com que o dr.
Austrcgesilo vem confirmar a sua repu-
itação de scientista profundo e> de de-
licado c elegante cultor das letras.

Os suecessos fle
Matto-Grossa

.'vena-se puouuuj m .»»»"«..»- .. n
iteressantc conferência realizada a 10 I)ia(;m>gj|u1. & UTODOSltO» M vfi'
c agosto do anno corrente, -no Gre- m""v » ~ 

i, • •*„ ^' ¦'- mura, os srs. Mavignier e
Pereira Leit6

Natnreza e íorças econômicas
• do Rio Grande do Norte

Acha-se publicada cm fasciculos a
int

mio"1tio"'Crandensc do Norte, pelo dr.
Amaro Cavalcanti.

Dessa inslructiva palestra extraímos
a seguinte curiosa nota, que bem me-
rece a attenção dos poderes públicos:" De informações fidedignas, reco-
lhidas acerca dá industria do sal no
Rio Grande do Norte, verifica-se que
a mesma mostra-se muito pouco lucra-
tiva para os que a exploram presente-
incute, NSo obstante carregarem com _ _ _„r
impostos pesadíssimos do Estado -c da foie^ tclcgraphado ao general Carlos
União, se encontram cllcs no maior (!e fjampaS| solicitando, angitstiosamen-
desamparo por ptrte do poder publico. te notic'as e informações acerca do
A União arrecada 1.333 T sobre o seu „ia|.jd0i 0 commandante das forças
valor do produeto; e, no emtanto, do uxercit0 cm Matto Grosso respon-
nunca puderam os seus_ industnaes dcu vagamcnte, dizendo que o alludido
conseguir que cila mandasse fazer, ao tiepiitatío seguira viagem, sem declarar
menos, ligeira dragagem _na3 acuas on(ic_ 0 próprio orador ignorava
próximas dos portos de Macnp * Mos- > 

n5(( atinava para que logar teria se-' afim de poupar-lhes o transpor- • • ¦ • ¦---'-

Na hora do expediente, hontem, da
sessão da Câmara, oecupou a tribuna o
sr. Alfredo Mavignier, para tratar dos
suecessos mattò-grdssenscs. 

'

O sr. Alfredo Mavignier denunciou
á Câmara que, tendo d. Flora de lo-
ledo. esposa do dqmtado Annibal de

0 noío ministÍÍ||ntino apresenta
hoje as suas credenciaes

ao presidente da Republica

'iCSn —¦ Cigarros

_ 
i.uui,H|{u pnlBrca ik fmno

']?io Novo, para 200 réis, com valiososlinndes. — LOPES SA' <&• C.¦um -

uma
l> pro

POEIT1CA DO ORIENTE

Está organizado o novo gabiue-
te japonez

Tpkio, p — (Ofítcial) — lista or-
fanizado o novo gabinele ministerial...' reside-o o general Suh-i-Tciacbi. que•ircuniulara as pastas do Interior c das'•mancas,

Para a pasta dos Negócios Estrnn-
Rciros será iilleriormentc nomeado oliarão de Motono, embaixador do Ja-p;io cm 1'etroprndo, que já foi convida-uopara o cargo e declarou acceital-o.
DE S. ''¦¦IULÒ',J^"m —

Recebedorias e recebedores...
S. 1-AUi.n, S de outubro — Com olouvável intuito do promover o au-

gmenlo da receita, 'Providencia indis-•rwnsavel i>ara equilibrar o orçamento cnormalizar » situação econômica do Es-«tido, o governo vae decretando
sene_de medidas urilissinns. K,
nioitçao que a iniciativa governamentalse arcentua, também se vão patente-ando escândalos ou alisnnlos. que se.ignoravam ou que oram generosamenteitoleradas. A começar .pala Kecebedoria
lia capital, está sendo diniinuida a per-contagem que os resfoíottivos ftnwcio-
manos peroebiaíivi Essa -porcentagem
1 ornava uics repartições fontes de ren-
da particular de primeira ordem, sendo
lircjtfdicado notavelmente o -thesouro.

iKoi cm conseqüência das medidas
tPpstas em acçüo pelo governo, em bene-
tiicto do t-rario. que veiu a publico a
jnteressanto noticia da existência de
11111 porteiro de Kecebedoria de Rendas
qtrei faz, annualmcnte, quatorze contos
de réis t

Já não í um funccioilario, na sua
categoria: é uni capitalista, mas capi-
tulista que não arrisca nenhum capital
<t tem a sua renda certa -e segura. Pa-
ivre que o sr. . Cardoso do Almeida
entrou bem orientado nesse enorme e
complicado labyrintho burocrático.

Estão-se tirando sof-friveis recursos
financeiros, dessas aparas, que ha mais
ICiinpo deviam ter merecido a lionru ele
•¦,1111a thesoura firme. Nus liecebedorias
ainda ha muito o quü icceber; com os
ireeebcdores é preciso usar de memos
política c mais energia... li1 o que se
vae fazendo, a julgar-se pelo que já
item sido publicado. 'Deve o governo
continuar nesse caminho. — C.

— o-ot: » run '
NAVEGAÇÃO PORTUGUEZA PARA

O BRASIL

te e embarque, despendiosissimo c pe-
nosn, du sua mercadoria em alto mar.

Por ouiro lado, o governo do Esta.
do lambem só se preoecupa de anda-
gar "quando ha navios carregados, de
sal", para/fazer a arrecadação dos
impostos; não tomando nenhuma me-
dida em beneficio do desenvolvimento
da industria, e nem sequer providen-
ciando para que os despachos da mer-
cadoria sejam feitos de modo a faei-
litar-lhc os movimentos.

Do processo defeituoso da própria
arrecadação resulta a demora írequeu-
te dos navios por tempo, mais do que !
o preciso, e dahi novos ônus e prejui- ¦

zos paia os produetores. . ; I
Tratando-se; realmente, de uma in-

duraria, capaz de dar os maiores re-1
siilt.idos ao listado e ao Pãiz, é evi-1
dente que muito outra devia ser a.
condueta dos poderei) públicos para
cum a mesma. í

Dos poucos algarismos, que vao em
seguida, cada um poderá julgar, por
si mesmo, da verdade das coisas, a,
epie vimos de nlludir. I

Custo médio de uma tonelada de
sal nos aterros das Salinas de Macáo
e Mossoró, iÇjoo; embarque fora da
barra, 3S000; imposto do l''s'-'do
(440 "Io) sobre uma tonelada, 6$6oo;
imposto de consumo federal (i..1.*,.)"l")
tonelada, 20$ooó; frete nara Santos,
aliás em vapores da União (l.loyd')
nu subvencionados por cila (I.age Ir-;
mãos, cerca de j.ooo °|° sobre o va-i
ilor da tonelada. üSSooo; imposto mu-,
niripal, idem, Ç330. Sbiiinia,. 5984.10. I
Preço actual do sal em Santos, iiielu-
sive direitos de consumo, 6o$ooo. Sal-
do resultante, $570, que será o lucro
do produetor se cite não estivesse aiu-
da sujeito a despesas do custeio das
salinas c á própria diminuição do
produeto durante o seu embarque c
transporte. •

Ora. basta attender ao custo mtni-
mo do produeto e ao exagero das car-
gas e sobrecargas, com que o mesmo
é onerado, para concluir desde lqso
une semelhante industria não poderá
jamais progredir ou p-osperar cm 'acs
condições. Seria impossível acreditar
na' incúria com que os poderes públicos
se portam para com uma industria, tão
futurosa para os próprios cofres da
Uni.To c do Estado! Isto não deve
continuar assim, do contrario acaba-
rão por matar a gallinha dos ovos de
ouro...

A titulo de exemplo, talvez convies-
Se lembrar que nos Estados do Rio de
Janeiro e Ceará o sal paga apenas o
imposto de um real por kilogranima,
sendo garantida á industria cearense
essa taxa por 10 annos. " ." ¦—1 s

guido o seu companheiro de bancada,
na representação federal daquelle Es-
tado. E porque ignorava, não podia
oceultar as appreliensõcs gravíssimas,
que lhe tomavam o espirito pela sorte
do deputado Annibal de Toledo, dadas
as condições anormaes em que presen-
temente se encontra Matto Grosso.

O sr. Alfredo Mavignier concluiu o
seu discurso, pedindo á mesa providen-
cias, para que se saiba qual o para-
deivo do sr. Annibal.

Ü sr. Pereira Leite, que discursou
logo em seguida, protestou, preliminar-
mente, contra a vulgarização feita por
um suspeito e clandestino matutino, se-
gundo a qual o orador seria um cor-
rompido e, no mesmo tempo, corruptor
de jornalistas. , . .

O orador contestou que jnmais tivesse
tido a idéa de corromper, ou subornar
jòrnacs. O único periódico -qtie o ora-
dor poderia corromper era cxactanicnte
aquelle que lhe havia feito a ilisul-
tuosa e indigna insinuação; Mas 11:10
pretendera corromper semelhante jornal,
pela razão mesma de se julgar muito
honrado com a atthudê opposiciomsta
ene clle assumira, em relação ao gover-
nador de Matto Grosso, com cuja causa
se achava identificado o orador.

O sr. Pereira Leite, .proseguindo no
seu discurso, c depois de assignalar que
o sr. Mavignier. havia ido a Matio
Greso, onde se detivera largo espaço
de tempo, para fazer revolução, disse
que eram infundados os receios do rc-
ferido deputado sobre a sorte do sr.
Annibal de Toledo, que haveria de che-
gar ao seu ponto de destino sao e
salvo, até porque o governo do general
Caetano de Albuquerque nao era um
governo dê assassinos.

1 m 1 ¦ t ¦
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Todos os fretjuizes que com-
pram moveis

REDSTAR
dizem que clles são
03 mais modernos,
03 mais elegantes,
os mais delicados,
os uiíiis bem acabados
!• ns mais fáceis de panar',

Gonçalves Dias, 71
URÜÍÍÜAYANA, 82

"Lingua Portugueza", do sr.
Mario Barreto

Ao proíessmi Mario Darrcto, que
mais um precioso volume acaiba de pu-
bliear sobre coisas desta bella 1 ngua
portugueza tão maltratada, endereçou

senador Ruy Barbosa a seguinte
carta:

í "Hio, o de outubro, 101G. — Meu caro
' 

sr. Mario liatretó. Agràdccciidò-lhc miiito
cordialmente o exemplar, com que me obse-

quiou, do seu ultimo livro, peço-llic que
iicceitc os meus mais vivo» npplausos, na"
só por esse, Fados da /iiibim pohiiauçza,
nas (linda- pelos tres interiores, Estudei,
lloves Estudos c Novíssimas Estudos, de

¦ ci.d.-i um dos quaes me distinguiu com o

piedoso mimo.
| Rclêvc-nic a falta, grave e indesculpável,

de ser esta a primeira vez que lhe venha
significar o meu reconhecimento por tac?
flucias, prczando-03 aliás tanto, quanto
Fiiiqire os prezei.'' Káo conheço niè'liorcs
trabalhos desta natureza cm nosso idioma,
nem sei de pliü^c-So r-"sso, a quem, pela
\:,lia dos seus escrlptos nesta matéria, se
dera hoje attribuir maior autoridade. Ksscs
seus livres, não menos úteis aos proles-
sores do que atts estudantes, devem ser li-
dos c relidos com todo o tento por quem
quem que dc;eje, aprendendo o que lano-
ra, ou conservando o que sr.be, encontrar
numa condensação completa a summa dos
th>'30Íros da nosra boa liiiguagcih.

O sr. Mario Rttb ãe. Ios llmtos, o novo ministro

O dr. Mario Ruiz de Ios I.lanos, que
hoje á noite apresentará ao presidente
da Republica as suas credenciacs de

ministro pleuipolenciario da. grande
Republica irmã, c um velho e sincero

amigo do Brasil. Ha cerca de ücz

annos esteve o dr. de Ios Llaiios entre
.nós como i° secretario da legação. ar-

gentitia, tendo durante algum tempo

desempenhado as funeções de encarre-

gado de negócios. . ,
Graças aos seus dotes de inlelligen-

cia c de coração, ao seu esmerado tra-

to e á sua gentileza, adquiriu logo .0
dr. de Ios Manos uma posição de gr-an-
de destaque na nossa alia sociedade,

onde fez numerosas amizades. Entre

esses amigos notava-se o barão do Rio ,

llvanco, que se sentiu atlraido pelo. jo-1
ven diplomata, cm quem via, além de | tre cilas a meno

culos muito melindrosos. Seguindo

sua política tradicional de intrigar

OS ORÇAMENTOS NA
CÂMARA

O SR. SIMÕES LOPES
FALA SOBRE A

CAIXA GERAL DOS
PORTOS

Na ordem do dia da sessão da Ca-
mara, hontem, ao ser aiinuuciada a con-
tinuação da 3* discussão' do projecto
n. 6ç C, de 1916, orçando a receita c
fixando as despesas para o futoro exer-
cicio financeiro da Republica, oecupou
a tribuna o sr. Simões Lopes, orador
iuscripto.

O sr. Simões Lopes começou decla-
rando o assunipto que o levava á tn-
buna: analysar o orçamento da receita,
na parle referente a Caixa Oeral dos
Portos.

Os conceitos formulados a propósito
pelo sr. Carlos Peixoto podiam sof-
frer — asseverou o orador — uma ia.-
sa, on equivoca interpretação por -parle
(laquedlcs que de jonhecem as condi-
ções especiacs dos -portos do Estado do
Rio Grande do Sul e do regimen sob
o qual elles se desenvolvem, -ha cerca
de cincoentn annos.

O sr Carlos Peixoto, declarando a
existência de um déficit de 12 mil con-
tos ouro em relação aos .portos, expli-
cou que tão grande differença deve
correr .por conta dos portos da Ualua,
do Recife, do Paraná c, sobretudo, do
Rí0 Grande. O orador, porém, procura-
ria -provar ser infundada essa affirma-
tiva do relator. .

Combatia a unificação da uuxa «os
Portos, sabendo, embora, não poderem
os pequenos listados do Brasil, eoni
seus próprios recursos, arcar com as
despesas de melhoramentos c constru-
cção de portos; achava, por isso, natu-
i-al que dos orçamentos da Republica
se deduzisse uma quota para _a exc-
cução daqueilas obras. Isto, porem, nao
queria dizer que o orador approvasse
um systcmá de arrecadação de taxas
era virtude do qual um Estado tivesse.
de concorrer com as rendas de seus
portos para construcções que beneficias-
sem outros Estados. Demais, ha vertia-
deira3 anomalias no serviço da Caixa
Geral dos Portos, .porquanto, se ex;s-
tem portos onde o imposto de 2 °|» tem
concorrido para as despesas de sem-
ços contratuaes, ha outros, como Suo
João da Barra c 'Nictheroy. onde aquel-
Ia arrecadação nunca se verificou.

O systema agora creado, se.fosse an-
1103 atrás applicado, não traria nenhti-
ma desconfiança ao Rio Grande do
Sul, que não recuaria de modo algum
por unia cotlocação dcsegual de seus
portos. Hoje, -porém, cm virtude de -fa-
ctos que se ligam ao contrato da aber-
lura da barra, não acontece o mesmo.
e o Estado se vê ás voltas com uma
verdadeira super-taxação, dadas as con-
dições de sua hydrographia.

Realmente, o Rio Grande do Sul, in-
dependentemente do oorto do seu no-
me nossue muitos outros, onde a arre-
cadação de taxas já attingiu a sortima
de 11 mil contos, ouro, portos que aliso-

do

jtfo sol/

Brasil e a Argentina, os poiuicos P-'-1 ae ,, rail contos, ouro, portos que aiteo-

racuavos já se tinham habituado á ri- |:lutamente não gozam das vantagens do
?., , n«„eli dos partidos contrato das obras do -porto do Rio

validade, que a astucia dos P«»°?» c t an sum,11:li qMi ^SM.
 t~.~mf.~n «rí«»ir cm rC O .- .1 _ _. _.!t -locaes sempre logtára crear entre o jr/" g^v ^ ^^ asn;j0 melhora-

ministro do Brasil c o representante j0Si
A-, Arncntina. O dr. de Ios Lianas re-I Em seguida o orador externou seus
aa nrfecmiu.i. ¦¦' , .-.i.-.-l n„„=.,,„„nin= ,.,., r,.l:,,-ri,-, ;,o momento fi-laçíio
•¦ -- . ,, ,,. „, i nanceiro. Achou
prejudicial aos interesses das «nas por i ca(,-o cjvjcj.. ,j0 po.,-0aniento, transporte,

E tendo encontrado credito c educação profissional. Sobre
do estes pontos, estava convencido, não I13

solvcn acabar com essa exploração, tão 
j jJ^f^S que" precisamos de edu-

interesses das duas po-, ^ 
-o 
^

teucias amigas. 
"' ——.-.

intelligente cooperação da parte 
^„ ãivurgcnciâTerãfé õs teisileiros, que ei-

illustre diplomalr. brasileiro o

vino do Amaral, que ali chefiava eu-

tão a nossa legação, conseguiu o ilr. de

Ios Llanos inaugurar uma política íe-

cunda de acção combinada das duas

missões. As vantagens desse accordo

foram inestimáveis, não sendo de cn-
r ter levado aos para-

convicção de que o período
um espirito culto e brilhante, um aniir j guayosU ' 

c um dedica- de rivalidade brasileiro-argentina esta-

A política municipal da «apitai,^ g£» aa*;^,
paulista Ido sen .amigo.c admirador Ruy Barbosa."

Declarações do dr, Bernardiuo
Machado

11o seu delegado em I.i.-boa, sr. Ra-
miro Leão, asaba a Câmara Porluguc-
:ta de Commcrcio e Industria do Rio
<lc Janeiro, de receber communicação,
mor 

"carta 
com data de 21 de setembro,

de que logo após o recebimento do te-
ilcgrtunma expedido ipèhi Câmara ctu .1
d-0 mesmo mez pedindo a interferência
>lo mesmo senhor secundando o pedido
da Câmara junto dos -poderes públicos,
iiara que se resolvesse, com a .maior
brevidade .possível, o problema, da na-
vegação entre Portugal c Brasil, havia
iniciado os seus esforços perante as
entidades a quem a Câmara se havia
dirigido por tclogríimmn que lia tempos
publicamos. Além de diversas eonferen-
cias que teve com a direeção do P.aneo
Kacionnl Ultramarino e outras cnlidn-
des, " delegado da Câmara . solicitou
mui audiência especial do 'presidente da
Republica, que lhe foi concedida :'
iliatamcnle mqstrando-sc s. ex.

'S. P.U'i.0, setembro dv íqtC — Cada'1
vez mais complicada, a política muni-
cjpal. A chapa dos futuros vereadores
é o pesadello do sr. Olavo Egydio.
Quando este chefe procura os conwa-
nheiros da commissão diivclora, parti
lhes pedir um alvitre, i-li-cs respondem,
invariavelmente, ao sr. Olavo:

Yocè é o chete da política -muni-
ct-pal. 'Daremos -por muito bem feito
tudo o que você fizer...

Qi o sr. Olavo Uigydio volta a me-
xer o caldo.. O desejo da direeção
Politica do -partido é que não voltem á
Cantara Municipal alguns dor. acttia-es
vereadores. l>«tes. tnes ou quatro de-
ciaram, percniptoriaincnte, com as cos-
tas quentes do apoio 011 encosto dos
resipectivos direciores districtaes;

Saimos, não ha duvida, mas que-
remos uma compcnsaçãioi,,.

IJm emprego ?
K-stVi visto — replicam.

Poiiieração oppoiltuna e curiosa; o
cargo de ver-ador é gratuito em São
Paulo. Todavia, certos vereadores só
o querem largar com a compensação
de uma collocaçfio fartamente remune-
radr-ll... Are parece troça! — C.

go sincero do nosso paiz
do apóstolo da politica de confratevrii-

zação americana.
A subsequente carreira do dr. de, Ios

I.lanos foi tão rápida como brilhante.

Pouco tempo depois era o joven (liplo-

mata nomeado sub-secretario de lista-

do das Relações Exteriores, cargo'can

que firmou definitivamente a sua repu-
-tação como diplomata.

Foi ainda o dr. de Ios I.lanos minis-

tro argentino nu Paraguay. cargo dif-

fictl, onde o representante da Rcpubli-

ca vizinha tinha de lutar com obsia-

va definitivamente encerrado.
O acto do governo argentino, no-

meando o dr. de Ios I.lanos para a le-

gação do Rio de Janeiro foi uma nova

prova do desejo 'da chanccllaria de

Buenos Aires de tomar cada vez mais

intima a "cnteiite" que felizmente

hoje liga cm um bloco solidário as

duas nações, que, na phrase tantas vc-

zcs repetida, mas sempre opportuna de

Sacuz Pena, nada têm a separal-as

cmquanto tudo as une, como amigas c

irmãs. ¦ ¦

tildam a situação de seu paiz, e o iiratlor
sentia gosto em verificar que todas as
classes se esforçavam no estudo dos
meios nuc nos facilitem aquelles recur-
sos. Não podia mesmo deixar de rc-
conhecer o amparo que vêm .prestando
certos órgãos legítimos do commcrcio,
da industria e da nirricullura, que. pela
voz dos centros e das associações, ate
bem pouco tempo sem significação, tão
fundo era o hab;to de encararmos o
governo como tutor do povo, procura-

,vatn eollaliorar na tarefa de reerguer .0
pai* e <le. restabelecer-lhe o equilíbrio
orçamentário.

O orador entrou, em seguida, a ta-
zer um estudo comparativo das nossas
condições financeiras e economicas.com
as dos paizes estrangeiros, espcciidizan-
dn o confronto em relação & Republica
Argentina, até esgotar a hora regimen-
tal da sessão.

Eu bebo; tn bebes, ellc bebe
CAStt.vmir.A.

¦¦¦< w» *mm

O DIA NO SENADO

Uma sessão de dez minu-
tos apenas

tA sessão de hoiU',«n não passou de
dez minutos, rcsiunindio-so á leitura e
approvação da actti dos trabalhos ante-
•riiir.s e á leitura de um .penueiiÒ cxne-mine-1 . - ... ,

empe-1 dicnte, sem importância. «110 Houve
oradores: nem o sr. ilYivcs Ferreira,

anhnttissimo -cm levar a bom termo este
•íssnnuno autorizando o sr. Raiuiro que estava iuscripto para continuai.
Leão a «larticipar á Câmara, que esta- sua arenga sobre o projecto Uc ainnjs
va fazendo instâncias, junto do governo tia, quiz dar o ar de sua graça aquelle
mm mie tivesse este etiso estudado ate.| ambiente morto. \a orrfceu <lo dia,
ao fim do mez. c poder-se
principio aos trabalhos
•tiuit'

assim tia
a sua d

conclusão._

vcríiteou-se falta de numero
Ivotaçõcs, E foi tudo.

•9 ma> d 1

r>„fA r*Tr»Krt — Chocolate, lionbons
Cate UlODO fi.,„, c ,-,,,.,U5in do eho-
«aiote, só de Itlicting St C.*, r. r Sct. ioj,

Ainda hontem não houve sessão
no Conselho

Os intendentes não deram _ numero
bondem-, para sessão, visto nao estar
tiolucionada a crise motivada pela re-
amncia do «Ir. Osório de Almeida.

'Houve 'marchas e contra-marebas na
politica do Districto sem que nada, po-
rém, tivesse ficado resolvido.

«. A. T)E 11STri>0.S 1UIAS1.
1.1:1 UOS

A rcnnlüo Ho Iioj*.
Reunc-se lioje. ;is 2 }U horas da tar-

de. cm sessão ordinária, a Sociedade
Ãtcaideinica de Estudos'Brasileiros.
—  '¦—a o-qgi ? >> ¦—.',—.

Passagens para olílciaes de
justiça

ministro do Interior declarou ao
juiz da e" preloria crimintil que, para
que se possa resolver sobre o auxilio
I;.'.ra a acquisição de passagens dos pffi-
ciacs de justiça do juizo se faz mister
o respectivo escrivão preste contas da
importância que devia ter recebido para
tal fim no Thesouro Nacional, cm vir-
nüdc do aviso de 15 de junho ultiiuo.
-»„„¦— . ..—¦—v&-&~rs£~<>&zt""—' ¦ *

ÃS MISSAS OF. HOJE
Kcaam-se as steaiiites. r-or alma de :

uiz dos S.uit.is t.eonor. ás ;¦> horas, ra
«rreia de S. lfranci'co de 1'r.uU, (• an o
t-ira', na matriz de Nossa Senhora ua Luz,
cir S. Francisco Sav' -

luücta O.iveira da Silva., as P
trás. na csreia 'le Nossa Sc

'\;írc'V.' Aiilònio tio *ítn
r'' r.a esret-, de ?- Pro..

Kosa ^t'r:.a doa Santos Limlia. ¦•? u >}<¦
ns. "a cgrcía do Senhor Santo Chnsto uos
Milagre) i. . ¦._ ¦ -, ,. ,1.

,'r. Clirisliano Ilaptista,Franco, Sa 5 -i-
horas na matriz da Gloria;

Francisco llrlicsto ila Silva Chaves,, a=
» ,'|j horas, na matriz da Ç,'oria, c «•, o
h-,r-.. 11.1 egreja de S. Francisco de Pam?.

'.ntohio Carlos Bspinhciro <!-õ Santos, m
9 horas. 11.1 egreja de Santo Affonsq,
irtin M.-ji.r d'-\vila.
1í3ts3. in égreja do

FACULDADE DE .MEDICINA

Uma homenagem a Ruy Barbo-
sa e a Aloysio de Castro

iReallza-se hoje, á 1 hora da tarde,
r.a Faculdade de 'Mt-.iieina, lunn fcs;a
em homenagem ao professor 'Aloysio
de Castro, director da Faculdade, c ao
conselheiro Ruy Barbosa.

Será orador officinl o professor Ml-
gue! 1'creira. Mm nome flos doiitoran-
dos falurá o sr. Leoiiidio Ribeiro. Fi-
jlio; e o bacharelando Alcântara Tecei,
pela Alliança Acadêmica.

A commissão. coitvpostn dos srs. I,eo-
nidio Ribeiro, Queiroz Lopes. João Ba-
ptistti Lusardo., Hilário rim.ntel o Jay-
me Pereira, convida os professores c
alumnos para assi.-tir á linineiiagein qtie
vae ser prcslnxla no profes
de Castro c ao senador Ri

COISAS DA PREFEITURA

O secretario do prefei-
to visita varias

agencias
O dr. Costa Leite, secretario do pre-

feito, visitou hontem ns agencias da
Prefeitura situadas nas parochias da
Candelária, Santa Rita, Sacramento,
São José, Santo Antônio, SanCAiiiia,
Gamboa, fispirito Santo c São Chris-
tovão.

Em todas encontrou s. s. a melhor
ordem, tendo mesmo elogiado os res-
p.-ctivos agentes.

Em sua inspecção notou o dr. Cos-
ta Leite (pie não estão insinuados cm
-edifícios apropriados as agencias de
São Christovão c Gamboa, tendo hon-
tem mesmo providenciado para que se-
jam ns mesmas quanto antes removi-
das para casas apropriadas ao seu nus-

ÍÜ m*m»~>

O Wl DO PRESIDENTE
'O presidente da Republica teve hon-

tem um dia afaiioso. tantas foram as
pessoas a quem atteudeu, inclus ve 03
senadores e deputados seguintes: «"-
cilio Luz, Generoso Marques, Abdon
Baptista, Leopoldo de liuthões, Cuh-ha
iPedrosa, Pereira Lobo, Epitacio Pes-
soa c Pires Fcrnvra, Pereira Leite.
Macedo Soares, Camillo Prates, V. Pi-
rágibe, Silveira Bnuu. Gomes Freire.
Elpi-d-io de Mcsqirta, 'Pedro Lr.go. Xel-
to 'Canípello, Fjphigcnio Salles, Agapil >
Pereira, Justtniano de Senpa, Castcljo
Branco, -Alfredo Ruy, llermenegildb
Moraes e Afranto de .Mello Franco.

'Cònlferenciaram ainda çoni s. ex.
relativamente aos acontecimentos des-
enrolados 110 Estado de Matto Grosso,
o senador .1. M. Metcllo e Octavio Ma-
vignier, daü recém-chegado, e npresen-
lòu dcsipedWas, por ter de pari r para
;i Parahyba. o dopiltado Camillo de
Mollanda, governador eleito daquelle
Estado e que vae assumir as suas futl-
cções. .

Tamhcm estiveram no palácio do
Cattete, sendo recebidos por s. ex., a
direetoria da Soe eda.le de. Geógraphia
do Rio de Janeiro..que foi convidal-o
para assistir á conferência que, em a
sua sede. effectua amanhã ás. 4 i!j
da tarde, o alurraiitu Cordeiro da
Graçti. c a commissão er3.Mitza.l0ra do
Primeiro Congresso Brasileiro de Pro-
fessores de Odontologia, composta dos
sr3. Frederico Eycr, Gustavo Pires de
Andrade. Luz Antônio de Aguiar e
A. Guedes de Mello, que solicitaram o
contparecimenlo de s. ex. á sessão
inaugural daquelle congresso, a reali-
zar-se no dia 12, na liibliotheca Na-
cicnal.

JUSTIÇA f\ PASSO DE
KAGADO

OITO V.OIS QVI1, PFSÍIOUAIÍOS
JO DKVOSIT.VDOS, ittV VOS-
SUM11ÍAM EM ALIAFA, PA-
ÍUÜUíO K MIMIO MU TIO
MAIS 1)0 S1CU VAliOH

Ao presidente da Corte de A_P?clia-
ção foi dirigida a scsmi«e petição:•'lllnio, e.v.1110.' sr. ptesider.tc da
Corte de Àppellaçuò.

Manoel Marques, na appcllaçap .1-
imero 563. vem pedir cncarccidamentc
i oue v ex. dienc-sc providenciar para
haver julgamento dessa appcllaçao, ja

' velha na pendeiicia desta lvgregia L'-".-
:,• de Appellaçã-o: este pedido nao re-
veste caracter de requerimento, porque
está subentendido qtie todas ns appel-

,>ações deverão ser julga las; mas com
1 a extrema demora no andamcnto_ uo?

feitos na Corte de .Appcllaçao, 11110 -e
de esperar que es;,a appcllaçao losre
julgamento nem em mais S ou 10 au-
nos e o caso exige urgrucitti porque ,.a

penhorn recaiu em fliOttcos bois que o
sunplicante empregava 11a tracçao qe
liiolos: são 8 bois. l'.s?es bois pçulio-,
râd^s j.i consumiram em alimentação |
mais do que valem: o depositário.apre-j
sentou cm juizo uma conta de reis.....(
S:6ío$ooo de alfaia e tarello. e. ;isso
vae muito a:infa do valor dos bois; o j
supplicnnte tem discutido tudo ''tato. ]
mas sem. o jnlgnmento da appellarao
nada pódc conseguir; ttattuido-se- ile
um homem pobre, trabafhador, com ta-.
milia a demora, neste caso, e vM-aa-.
deito supplicio, lá se vão annos 'que |
essa appcllaçao reclama julgamento. |
Por isso o supplicaiitc invora o cWornic
prestigio de v. ex. para poder dar-se
esse julgamento*. . , , .

t) advogado abaixo assifjnado decla-
ra n v. ex. que <> cliente já -tem matn-
testado até desconfiar da palavra ào
advogado, que atfirmando estar a ap-
pcllação dependente de julgamento, o
cliente tem posto em duvida a honora-
bilidade profissional do advogado, af-
firmando que es desembargadores nao
fariam uma demora tal- a ponto de pre-
judicar o direito em litígio; mas
verdade é que a culpa não t
gado c sim da demora na Curl
Apocllação; este é- um pedido qu?
deveria ser feita, ma-, tratando-se.. (lc
um caso excepcional de pouc-o vaior.
de valor cm bois, que consomem \ib de-
pósitario de unia fnrma vertiginosa,
valor de fareilo e alfafa, milho.c -tra-
tamento, sem renda, é uma situação
desolaiitc para o interessado que re-
sneitosamente pede a v, ex. diotftar-Se
nrnvidcnciar pelo julgamento. Rio ne
Janeiro, o de setembro de iqifi. — 1\
R. de Moura Escoltar, advoeado.

¦¦-¦«T-M-^t-^nJ*-*»^»"— -' ¦ ' ¦— —

A sessão da Câmara em resumo

O contrato com o empresário
«Io Republica

IJsboa, o. — (A. A.) — O sr. I.ino
Ferreira, -empresário do theatro Re.pii-
blica, faltou ao contrato que tinha as-

da leitura da matéria do ex- signado com o dansarino Duque, negan-
Alfredo Ma- do-sc a. dar-lhe as -pcroeiitagen-s a que

tinha direito.
Duque, afim de acabar com a esper-

teza do empresário, que (ateou ao com-
'.'romisso tomado, suqpehdúi os espe-
ctaculos que estava dando naqtieile
theatro, offerecando os -lucros que lhe
cabiam, ç-elo contrato, á Crtus Verme-
5ha Portugueza.

Alovs
Pa-b'

Os aiitomovis do ííamaraiy

Temos presente cs ns. 1 e :. relati-
vos a julho e agosto, do "Boletim da
Sociedade Medico-Cirurgáca Militar",
execlleílte publicação mensal que se
edita nesta cidade.

Instituto Histórico

Sob a presidência do sr. Astolpho
Dutra, secretariado pelos srs. . Costa
Ribeiro e Alfredo Mavignier, foi liou-
tem aberta a sessão da Quitara, com a
presença de 67 deputados. Sobre a
neta da sessão anterior falou o sr.
Raul Veicta, que rectificou a publica-
ção feita'no "Diário do Congresso",
de um apari.- que dera, ouando. na ses-
são de sabbadoi discursava o sr. lio-
racio de Magalhães, sobre a política
fluminense'. Isso posto, foi n acta ap-
provada. Passando-se ao expediente,,
foram lidos: uni oíticio de informa-
ções do ltamaraty; um ofíicio do or.
Tavares de l.yra, ministro, da Viação,
enviando o quadro dos funecionarins
da lnspectoria de Illtiminação; uma
mensagem do presidente da Republica,
capeando um olticio do referido minis-
tro, pedindo .a abertura do credito cs-
pecir.l de 1.1.368 con'os. para necorrer
ao nagamento de despcsas_ feitas com
o fornecimento de carvão a li. 1'.

'Central do Brasil, c vários pareceres a
imprimir,

Depois
pediente, falaram os srs. i
vignier, Pereira Lciu^ Raul Fernau-
des, Cunha Machado e Erasmo de Ma-
cedo. .

Os srs. Mavignier c Pereira Leite
trataram de íactos conexos com os
últimos suecessos de Matto-Grosso c a
sua repercussão nesta capital.

O sr. Raul Fernandes tratou lonea-
mente do -recente caso dn municipal'-
dade de Friburgo, procurando dcícn-
der o sr. Xilo Peçanha e a reforma
da organização municipal, no Estado
do Rio de Janeiro.

O sr. Cunha Machado, ocetipando a
tribuna, requereu que o presidente da
mesa indicasse substituto para o sr.
Annibal de Toledo, na commissão de
Constituição e Justiça da Câmara. O
sr, Astolpho Dutra, attcndcndò ao re-
qiioriiiieuto, designou o sr. J. J. Pai-
ma.

O sr. Erasmo do Macedo requereu
que fosse inserido na acta dos traba-
lhos da casa um voto de louvor e. de
congratulações aos drs. Carlos Cita-
cas. Aloysio de Castro e Bruno Lopo,
pelo brilhantismo com que desempe-
nliaram a commissão medica brasileira

ativo- i na Republica Argentina, conforme do-
cr.uicnío escHpto
pelo intclleçtual 1
dr. Tliomaz Varsv

Finda, entretanto, a hora do expc-
dieiite, passou-se á ordem tio dia. A
lista da povta aceusava a presença de
1:6 deputados.

Auuunciada a continuação da 3" dis-
cussão do projecto 11. 60-ü. deste
anno, orçando a receita e fixando
despesas da República, para o
ro exercício financeiro, oecupo
buna o sr. Simões Lopes, que discur-
sou ai'é o derradeiro momento regi-
mental. A sessão foi levantada ás 5
e tis horas da tarde, sendo adiada a
discussão orçamentaria.

Iustrucções tia Saúde Publica
,,. ao inspector do porto
>':¦¦,.¦ do Pará

Ao ínbpaot-or de saude ido porto do
Pará lelègrapliott o sr. Carlos Seidl,
director geral da Saude Publica, ouvi-
ando instrucções relativas ás medidas
que devem ser tomadas quanto á atra-
caeão dos navios naquclle .porto, 'pro-
cedehtes de Manáns.

O director de Saude Publica recom-
mciiila naquclle despacho providencias
afim de cessar, por ipiirtc da Direetoria
de Saude 'Publica, as medidas preven-ti-
vas contra o porto de Manáos e a fo-
bre araarclla, ipor não se ter dado. ha
seguramen-te -tres annos, mais nenhum
caso nas cidades que soffrerain. a pro-
pifvlnxia especifica cm 1913., duca as-
sim livre a atracação 110 cáes do Pará
dos navios procedentes de Manáos'.

Parecia uma vingança premeditada—
e era apenas um consolo fatal.

A natureza cósmica i como a pro-
pria natureza humana.

Nós temos dias, na Intimidade do
espirito, tão procellosos e escuros, onde
um nordeste maldito parece sopra: de
continuo, <jue aç fôrma, dentro em n-is
mesmos, a mais nebulosa das situaçõe*.
do nosso eu; ha, então um excesso de
pressão interna, o sangue lateja nas
fontes como se fervesse nas veias, e
só o 'homem re salva quando ás palpe-
bras a chuva assoma, capiosa •; proü-
dencial. Horas inteiras, rosários de
noites, ás vezes uma semana, ipassam
a viver 03 olhos desafogando as tem-
pest-ades do coração,

Curiosa é, entretanto, a nas-ta natu-
reza!

-Não raro, j'á não mais l.-a que cor-
bufhar uma gota aos respiradouros
abertos na face; o transe passou; mas
a alma permanece fechada, _ qtiasi in-
sensivel á vida externa, até que tuna
grande alegria, penetrando por aquelles
mesmos olhos, agora enxutos, vá, iior-
tas a dentro, como um sol, espancar a
hybernação de quem, depois da rajada,
tivera çs seus sacrariòs carregados por
uma tristeza huinida e sombria.

O dia de hontem, de primavera rtl-
lila c inteiriça, fazia n um poeta ver
no céo o rosto de um mundo, que vol-
tava a ser feliz, após um soffrimciito,
prolongado demais. Depois do .pranto
das águas, a gargalhada, da luz. O sol
parecia vuigar-se.

E porque o sol é pintor, sua vin-
dieta tornava o finhamento de uni azul
extreme, as flores de um colorido im-
polluto, e o casario da cidade alvejai'-
do com' um branco mais puro, em-
quanto o verde da vegetação expunha
todo o brilho de que é capaz.

Era, porém, apenas o prêmio de con-
solação que cabe a tudo que vive e a
tudo que não vive. Ha uma justiça
natural das coisas. Não só a alma, de-
pois de lavada, apparecc crystallina e
esplcndente no fulgor das suas qtiali-
dades firmes, que desdita alguma lo-
grará delir.

A semana, passada, terminou sob um
aguaceiro tenebroso. O próprio sabba-
do clássico, liveinol-o sem sol. Do-
mingo, houve um ensaio de alegrias
cósmicas, c uma luz radiosa por álgu-
mas horas do dia illuminou o espaço.
Mas o espirito do mundo parece que
necessitava ainda de mais.alguns mo-
inentos de meditação... Para a tarde,
novas sombras desenharam-se, inter-
copiando a tela infinita, Um vento pre-
sago veiu recordar 11111 frio incommo-
do, como o devem sentir as conscien-
cias mal ainda preparadas para desper-
tar da treva c viver uma vida de luz...
E á noite, o céo novamente chorou,

Mas foi o ultimo pranto. Hontem, o-transe terminara e a .primavera, abriu-
se. E os ramos cantaram' a musica dos
ninhos, -e os riachos recitaram a canção
das águas mtiitmurantcs, c as flores
reeditaram a npcthco-sc da cor! Por
todos 03 que temos, olhos no rosto c
que os abrimos ás maravilhas da vida
•o ás harmonias do amor, .passou-nos,
num frêmito nervoso, a grande, a stt-
prema ventura de viver.

Bem thajas, sol primavcril da minha
1crra, que t-ntzendo-nos comtigo esses
Jindos dias claros, nos vens lembrar de
como devemos saudar a tua vinda, as
casas de 'portas abrindo para o nascen-
te, as nossas frontes descobertas ergui-

j das á iprocttra das tuas irradiações vi-
1 vificantes!

Quero, todavia, em meio ao concerto
ciiflursiastico de acclamações a Helios,
senhor da luz, trazer um -protesto contra
o modo frio, quasi iiidiffcrente, porque
o receberam os cariocas, ao seu re-
torno brilhanto o glorioso. — Raras
casas, cm toda estn cidade, abriram
hontem as suas jaiicllas de ipar cm par!

Viajando durante duas longas horas,
cm bondes dos bairros de Botafogo c
Villa Isabel, não tive o .prazer de vér,
nas differentes mas do cnorane pcrçur-
ro vencido, senão unia casa, cujos nio-
radores .parece que comprchenderam a
graça divina que existe num raio de
sol: foi um prédio da rua São Fran-
cisco Xavier, situado num alto, cm
meio de terreno, e mie, escancaradas
as suas .portas c janellas, fazia vergas-
tar por dentro as humidades c a poeira
dos dias anteriores, para cm seu logar
senuir -o beneficio de uma cura de luz.

Terminando estas rápidas linhas, es-
criptas ao correr da ipenna,. somente
como 'uma homenagem de artista c -um

agradecimento de medico ao sol, eu de-
séjava 

'vdfinbrar' aos meti3 patncios,
qtie tanto temem ns doentias cm casa,
que a luz natural £ o único real micro-
Incida conhecido, c largamente tônico
do .por Deus á humanidade.

E aquelles que receiam, entre os ma-
les da terra, a tuberculose sobre tod.os
os outros, cumpre dizer alguma coisa
mais; ú esta: só dos raios solares lia
de vir um dia o remédio ipara o fia-
gello universal, sendo que a cura, mes-
mo para os casos mais adcaiitados, ja
estaria hoje resolvida, se fosse .possi-
vel á cirurgia, ao íeito de cada tuber-
culoso, abrir uma janella -por onde o
sol pudesse .penetrar, 'Iluminando dirc-
ctamente o interior dos pulmões.

riorinno flo LEMOS

CARNES VERDES
MATADOURO DE SANTA CRU»— Foram abatidos hontem:

50S rezes, C| iporcòs, 22 carneiros e
44 vitçllas.

Marchantes: Cândido K. de Mello, .-7
rezes c 9 porcos; Durisch & C, 17 re-
zes; A. Mendes & C, Ss rezes; Lima
& l"ilhos, 2 porcos e 5 vitçllas; Fran-
císcd V. Goulart, 4 rezes, 22 .porcos «
14 vitçllas; João Pimenta de Abreu, 20
rezes*; Oliíetra irmãos & C. 143 rezes,
19 porcos e 5 vitellas; Uasilio Tavares,
4 rezes, 5 porcos e 15 vitellas; C. doí
Retalhistas, S rezes; Edgard de Azevc-
do, 24 rezes; Nòr.bert Ilertz, 10 rezes;
T. P. Oliveira '"< C, 54 rezes; Fernau.
des S Marcondes, 7 porcos; Augusto
M. da Motta, 86 rezes, 22 carneiros e¦5 vitellas, c Alexandre V sorito Sobri-
nho, 23 -rezes e 6 porcos.

Foram rejeitados: y 1 j.; rezes, 5 por-
cos 7. vitellas.

Foram vendidas 32.1!+ rezes, com
6.350 kilógratnmas."'Stock": Cândido E. de Mello, 120
rezes; Durisch & C„ iqot Francisco V.
Goulart, 5;.C. dos Retalhistas, o; JoãoPimenta de'Abreu, 50; Oliveira Irtiiãoi
& tC„ 360,; Basilio Tavares, 40; 1'urli-
nho & C, 47; Edgard de Azevedo, 215;
Norbert Hertz, 15; Sabreira » O, 160;
Augusto M. da Motta, jjfi; F. p. Oli-
veira & C 217, e Alexandre V. .'So-
brinho, 50. Total, 2.2,0.

MNTW5POÜTO DE S. DIOGO -*
V.gDrarani 'os segtiin.es preços:

Vacca. ..... 5,-40 a SS20
Porco Síáo c i$ooo
Vitella ?70o a çqoo

O DANSARINO DUQUE EM
LISBOA

de
ão

enviado ao orador
¦ scientista portenho

Os desfalques nas agencias
postaes

' No cartório da 2". delegacia auxiliar
proseguiu hontem o inquérito sobre os
desfalques da? agencias postaes.

Foram ouvidas varias pessoas, cujos
depoimentos foram tomados cm segredo
de justiça. ' . . .,

O dr. Osório de Almeida pretende
encerrar o inquérito por toda esta se-
mana.

mm+ r-
EM UM UOTEQUIM

A pólvora de base

i!s lie.-
di Carmo;

ila lio-
FrniirÍ>co de t

nlior.

na

S. 'Francisco d- Paulo!

«jtreii fle 5sat'An3J:
-,ato?# ai£.5 - Srirr.i, nt

1E111 resposta ao requerimento de infor-
mações approvado pela Cantara, o sr.
Souza Daritasi ministro interino das

I Relações Exteriores, enviou á meia da-
qtiella casa do Congresso o seguinte of-
ficio, qtie f"i lido no expediente da
s^Fsfio dc üiontcnt:"Erii rcsfjosta ao aviso ti. 2t;. oue
v. es. me dirigiu cm 2 do correnic.
cabe-me informa-, por seu intermédio.
á Caivttra dos senhores 'De,putado3. que
na representação ufficial do Ministério
das Relações Exteriores são utilizados
dois automóveis, ambos do typo "ian-

daúlet". O primeiro, marca "'Mercê-
des". de 22x40 11. P., senv ao minis-
tro de Estado, c o segundo, marca
"P.utz" i'.-:to H, d'., é erooregado no
,.,.„.:.;, fi eta-i.i de F-.!rdn 5 -¦.
'ccepção des hospedes iilustrcs*'j

Oíiiciacs dc marinha vão
estudar o assunipto \

na Fabrica de Pólvora .som
fumara

Como é sabido, a Fabrica de Polvo,
r.a sem Fumaça, estabelecida na villa
¦di- Piquete, possuo todo o niachinismo
para a fabricação das polvoras de base
dupla, apenas usadas lioje pela nossa
Marinha de Guerra.

Ora, r.a feitura dessas polvoras cn-
trn como factnr principal a nitro-elv-
cerina, que tem sido condemna-Ja pela
sua fácil explosão quando manipulada
l- tornando-se necessárias ns mesmas
polvoms n uossa csíítiádrai cr-r.^ejíuiu o
ministro da 

'Marinha 
que alguns oíii-

ciacs fossem istudar u assunipto 11:1
fabrica de Piquete.

Para essa commissão foram designa-
mi* o capitão de corveta Justiuo de
Campos Lomba í o capitão de fragata
Guilherme Hoffmann Filho, oue hon-

A ultima sessão do cor-
rente anuo

'Rcaliza-se denris de amanhã, ta.do
corivnte, ás o horas da noite, aulfiuja
sessão ordinária do Instituto Hifitorico
>i Gcog-anliicd Brasileiro no corrente i
anno. tomando nnsse o soeio senalle
lr-ão de Lyra Tavares e fazendo o sr.
M. iFleiuss uma conferência sobre
¦Francitco Manoel e o Hvntno Vi<-in.n".l, j

o concurso d.i banda do Cüwo ' •
cm»
Hom*i
••icor.

Não soro cxiguio raji d

0 rebocador Ale
partiu para substituir o
S:in'a Cá*hnrin,i, chegou
porto de S.inti'S.

mio. oue tlaqui
o higttavão, cm

hontem ao

l'M BOM 1MIY

Um viír-iist.»

iroxoMrsTA
jicla

A ORDEM SCIEXT1F1CA DO
URASIIi

lloincnaíiitus postlitimns
O Conselho Geral da Ordem Sciin-

ttfica do Brasil, tui sua sessão extra-
;| ordinária, realizada hontem. convocada

cm virtude do "íallecmcnto do dr. Luiz
de Carvalho c Mello, seu presidente,
resolveu o seguinte: tetuar luto por
oito dia": mandar celebrar uma missa
segunda-feira; ás 10 horas, na cereja
de São Francisco de Paula: nomear os
drs. Liberalnd de Albuquerque, Comes
de riithn Oulliherme Sombra. Castello
Branco Fiiho c o barão dç Peixoto Ser-
ra. p.irn rop^sorunrciri n OrJc-m em
tolos os acto- funobes por alma do dr.
Cairalho e 'Mello, e finalmente sus-
pender a sessão em sienal de nezar.

M^orrcu rciiciilínnniciito
O carregador José Carvalho . Guima-

rães. de 52 annos c sem domicilio cer-
to, quando tomava café no botequim
da rua do Núncio n. 7S, foi accommet-
tido de um insulto apopletico, vindo a
íallecer.

A policia 'fez remover o seu cada-
ver para o Necrotério.

— « eei » r—

Hll A lifllia aérea do Pão de Assn-
car e o Ministério da Guerra
Terllo o dr. Azevedo Sodré, prefeito

municipal, consultado ao ministro da
Guerra se o mesmo se o'niõe á con-
Strúcrão pela Companhia Caminho Ac-
reo Pão de Assucar, do ramal -projeota-
do entre o morro da Urca e a chapada
do morro da Btibylonh, d:-c!arou o li-
tular daquella -pasta, cm solução á refe-
rida consulta, que mantêm as razões
constantes do sen officio n. 59. de o,
de outubro de 1013, no qual declara
não concordar com a linha aérea .pro-
jectaila.

VIDA POLÍTICA

As eleições federaes na Bahia
It.vni.v, 9 (Corrriíbntfciitc) — O gover-

nador do Estado continua a receber tclc-

gramnias dos municípios do interior do Es-
tido, dando os seguintes resultados das
eleições federaes: pelo 2" districto — Va-
letiça, Seab.-a, S23 votos; 3. districto : Am-
paro. — Raul Alves. 310; Itápicurít, 837.

Resultado geral conhecido 1 Scabra, 19.152
c Raul Alvcí, 11.5:0.

O ministro do Interior deu o segnin-
te despacho no requerimento do baclia-
rei Arthur. dc Sá c Souza pedindo re-
integração do cargo de procurador da
Republica no Pará, do qual foi exone-
rado por decreto dc 5 de janeiro de
1912:"O poder executivo tem sempre con-
siderado demissiveis atl nutunt os pro-
curadores da Republica; c não ha ju-
risprudencia especial em . contrario.
Portanto, não ha que deferir.

NA AVRX1DA RIO DRAXCO

Victima dc uma queda quando
trabalhava

Quando trabalhava, hontem, á noitç.
na Avenida, esquina da rua dc S. José,
íoi victima de uma queda, dc que lhe
resultou um grande ferimento na ca-
beca, o nacional José da Silva, dc 24
annos c residente á rua do Estacio
n. 27.

A policia não soube tio facto.

A CRISE DOS PILOTOS
Escrcvc.nos o almirante José Carlos da

Cnrvn.ho:"Sr. ríM.ictor.  Fu-aria muito ncnlmr.i™
do á essa redacção se fosse publicada a in-
cima . comiiiiuiicação, ¦ mie sú 10111 por fiairecordar a paile mie tenho tonindo com rc-
lacâo A uinrhilia mercante nacional desila
o comevu ila Ueptiblicii, serviços que sãoagora negados, em unia quadra que se
vae celebrizando pela — resistência  á>

leis, á justiça, e á moral da administração
publica. Chegamos á deplorável situação
de vermos n erande obra de Bcitimnm
Coiistant vietórioza nela aecão decisiva de
Deodoro, consolidada ror um 1'loriano l'ci-
xcto. traiisícrinada, durante um decennio
de infelicidade, iiuui.t — Federação de Ca-
harrts —, de kii.Na clnsso. cm uma .— líc-
[puliíica (le linpííias insueiaveii

Basta coni|iulsar. as estatísticas dn Sn-
premo Tribunal Federal, para, im amon-
toado de_ fedidos do habcos~ccrtuts c de
acçOes' cpítulo amparo da justiça para fir-
mar direitos c regalias, para gc ter a
verdade nua c crua da situação que nos en-
vcrRonha,. c da decadoueia mor.nl a que
cheitou o Brasil.

l)e que - valem a serenidade cstolo.i e os
acíos patrióticos de um Prudente de Mo-
raés. para normalizar a vida renuhUcana,
depois das suas minieiras agitações poli-
ticaa ?

De qtie serviram os trabalhas honestos da
um Campos Salles c a collalraração admira-
vol e -fecunda dc Joaouim Murtiiiho, seu
ministro da. fazenda, tiara levantar as for-
ças econômicas da na^Üo e restabelecer o
credito do paiz c augincntar a fortuna pu-
blica ?

Be qtie serviu todo esse civismo até ano-
tu inimitável de um UodrHíui-s Alves, para
desenvolver o progresso dcnlro das Fórum-
las honestas, a ordem dentro da. acção, da
lei c da justic . animando o trabalho c cor-
tinindo o vicio ?

De que nos iorviu tudo isto. oue a na-
ção inteira apnlaudiu c eozou dos seus ef-
feitos 'encantadores; durante 1G annos do
novo regimen, se der. .1111103 depois encon-
tra-so o Brasil desacreditado no estrniigti-
ro. c a incerteza do euc nos nossa acontecer
no dia de amanhã espalhada por toda *
parte, c scui se ler ao menos a esperança de
une essa desgraça dure nouco tempo?

Ouanto no caso uarticular da nossa ma-
rinha mercante, esta checou ao momento
agudo da sua destruição material pela di-
ntinuição do cffcelivo das unidades ate cn-
tão ao serviço da cabotavem nacional, ven-
did.13 para o estrangeiro, ou arruinadas «
Dela lialburdi.1 oue vae na oreanizacão uaJ
trioulnçúcs. pela Banancia criminosa de cer-
tos armadores com a cumplicidade de nl-
gumas autoridades, alem d.19 facilidades
com que operam as companhias de seguro»
marítimos, tudo isto tem agsravado a si-
tuar.ão desmoralizada em oue se encontram
todos os serviços a careo da uossa cabo-
tagem, ...

Nunca me enganoi. quando fui contrario
.'1 encorporação do Lloyd Brasileiro ao pa.-
trininnio nacional, ouando ouvido a rcspei-
to pelo eencral Pinheiro Machado com a
cstravagtuitc idéa de tornar essa otnprcsa
falida de naveeação uma succursal escan-
dalosa do gabinete do ministro da l-.izcml.i,
ficando á disposição de todas as prcteiiçoci
vclhncas de homens públicos e particulares
capazes de toda sorte dc apetites c arran-
jos para a economia domestica

Estou muito acostumado a medir com
precisão n.s resistências auc encontro 110
caminhar da minha vida, e não,'são', os,fa-
vorccldos de hontem np-ora wancoioos *!>
Ecrvieos que lhes prestei, mie me 'faraó du
minuir o empenho cm ser útil 11 nunlia pa-
ttia até o ultimo instante aproveitável ,ut»
miulia trabalhos 

"""existência. 
... ..

Tenho muito respeito aos bordados o«
tfficial general da Armada, para afastar
de junto de niim,,'ESS.ia resistências quo nao
se justificam''¦hetn-.'Pelo acatamento ís ou-
tnridades, nem pela honoralnlidadc 110 escr-
cicio dos cargoa que oecupam sejam cm .po-
siçücs officiaes, sejatu a serviços partícula-

Tudo tem seu tempo e eu fieo no meti
posto do vigilância pela sorte da marinlia
civil do meu pai'-, como cm dias passados
cuidei dn uossa marinha do guerra, com
multa previsão c muito desprendimento pes-
EOíd. . .

Por hoje aqui fico rogando a transcripçao
oestes documentos que tirei do meu arem-
ve. somente para mostrar a differença do*
hcmoiis do homem com aquelles quo bojo
-pretendem guiar 01 destinos da marinlia
civil do Brasil : .... _. ., -,,

Congregação da Marinha Civil. oecie:
Visconde do luliiiuma. 70, Endereço telc-
graphico "Marivil".

Rio dc Janeiro, ei do fevereiro de 191.1.
— Exalo. sr. contra-aliniratitc .losé -Carlos
de Carvalho. — Rio de Janeiro. . .

Em nome do sr. presidente dcsla iasti-
tuição, tenho a honra d<i communicar-vos
que, cm sessão dc direetoria dc 14 do cor-
rente e dc conformidade com o urt., pa.-
ragrapho 2o de nossos estatutos, foi unam-
iminente deliberado solieitar-vos a graça de
ncccitardcs o investidura dj directot dt
honra da nossa Congregação, esperando dt
vós todo o amparo moral que lhe í indis-
pensavcl o precioso para o plena realiza-
çâo doa altos, ideaes quo presidiram, p:o
sidem c presidirão sempre ao seu pensai
mento c dcsiffnioí. dc origem, tanto com*
á sua continua c primordial acção pratica,
esta, como aquelles ideaes. traduziudo-si
fielmente no ohjcctivo supremo dc cooperai
para o levantamento, reorganização e de»
envolvimento do nosso poder naval mer.
cante c importantíssimas industrias qtil
dellii decorrem.

SaiuhiçOes, — O director de serviço, O*
cai Miranda.

NOTICIAS
DE MQUS

ilíterme Iloffmann í
'•! se apresentaram ao

' Gu- rra.

proso
jíropfia victima

O sr. Ernesto Pctosec, residente á
rua Navarro n. 14'. f;'i lia «lias vteti-
'lua de um vigarista, que carregou, com
a sua carteira, recheada aliás.

Hontem o sr. Ernesto encontrou o
vigarista na rua Itapiru e deu-lhe voz
dc pt-isão. Aciidiii um pnlj

'• niW&nn&.ÇÃO potitopoeza "
Recebemos o ultimo numero dessa

revista, que, como sempre, está muito
interessante.
¦-¦• '¦ta «VíTt^Mg»"' - ¦¦'¦

o cokpo r*E sKnunAxçA
EM ACTTVIDADB

AGTOS CO PF.EFEITQ
Pelo -prcfíito foram asstgnados hon-

tí.tn os seguintes netos:
cjtoiierando, a peddo, o desenhista ele

3' classe da Direotoria de Obras e Via-
ção. dr. Renato Bracanti Machado;

nomeando, para o logar de desenhis-
ta de 3" classe da Direetoria dc Obras
e Viação. o sr. Eugênio de Mello Silva;

dispensando do logar de -profe-ssor in-
terino da csctila nocttirua, 1'edro I.c-

'.crio üc "li"

t.-lo nt deli
" Uo-i

do 0o

Um proniim-imlo preso
.Agentes do Corpo de Segurança Vn.

blica prenderam hontem Estolano Tor-
Ia, pronunciado como um dns autores ar.-.lro Steel; c
de um furto de dentes levado a < ffeito . designando o cor.irjitvante interino do
r.a^Casn Hcnnany, j ensino, Luiz Jonfírcii üuilbon, para" 

pre^o Joi lidntem mesmo removi-1 - teercer linterinameiite, o logar de pro-to, do para a fteler.çií" . fessor de escola rtot-t.irna.

Ka estação do Rio das Velhas, em
Sete Lagoas, activa-se a montagem das
matíhinas para a extracção de salitre c
óleos.

A forca clcctrica necessária ao fun-
ceionanicnto das rcferiilas niacüiinas
será fornocitla pela muniepalidade.

O sr. Leopoldo Rhisgcr, encarregado
de levantar a planta c orçar as instil-
laçiícs em Sete Lagoas para a extra-
ccão do salitre, tem quasi proniptos os
seus trabalhos.

O engenheiro Conrado Jlüller de
Campeis, gerente da Empresa de Óleo
e Saliire do listado de Minas, vae
lambem dar uitcio á industria da cor-
tica. que s;rá extraída da arvore vul-
pTirmvnte conhecida por Páo Santo,
muito abundante em Sete Lagoas.

Segundo trvdos os cálculos, a Ex-
posição Pecuária, organizada pelo Mi-
nistero da Aericuliur.i. deve realizar-
se cm meados do próximo anuo, na ca-
pitai mineira.

Espera-se que por essa oceasião seja
inai--""i'a.ia a bitola larca da Central
do P.rasil, no trecho comprcliendido cn-
tre Bournier c P.ello Horizonte.

Aiivla rPceri^iemente a ('/rewão da
Central esteve estudando os meios mais
práticos para apressar esse melhora-
mento de ha muito reclamado pela po-
pulação daquella zona.

Em ofício dirigido à commissão
organizadora do Con-eresso Medico
Paulista, o dr. Delfim Moreira, presi-
dente do Estado de Minas, participou

I que o governo.. attendendo ao appJlo
qne lhe fora fe:to. faivi tudo para au-
xiliar o transporte, até S. Puulo, dos
coneressistas minciron. __

Tllmn. exmo. sr. ca'>itão de mar e Riicrn
José Carlos ele Carvalho, dd. membro d»
Cengrc-so Nacional na Câmara dos sr».
Deputados..

Os officiaes da tnarinlra mercante abaixo-
assignadus, cm nonm da classe-, consideran-
tio : oue a marinha mercante 6 uma das
fontes da riqueza nacional ; que cila «
inim das bases do desenvolvimento commcr»
dal, industrial c agrícola do paiz, que, »ò
<i marinha mercante pódc assegurar e cs-
treitar r.s relaçúes intcrnacioiinea inelispen-
srveis ao progresso datcivilisação c consc-
quente fraternidade universal ; que, a ct-
plonçüo do Htloral do Ilrasíl exige o des-
envolvimento t cada yca maior, do íommçr-
ei) c industrias marttimaa c r.sso só poder*
ser levado a cffcito paralelamente com o
da marinha mercante; que riáela a hypn-
thesc de uma agigrcssão estrangeira se liou-
ver necessidade de se defender o httoral
d>i pai?., a marinlia mercante contribuirá
leffic.izinente t>ara essa deiesa ; qtie. na
Situação cm que a nicsmat sa encontra
actualnicntc, não poderá atüngtr esse fim ;
que aa leis qne a^ regulam; antigas conto
s"io, não í.itendcm 5$ suas necessidades ho-
dicrntts; qur, a sua reorganização se IninÇo
como medida indispensável para o seu des- ¦
er,volvÍmento e o daa industrias correlactas;
que, s'6 UtV. es. compete como defensor
que tem sido da nossa classe, revef o es-
tildar o projecto n. iS-A, apresentado .caii.jor, afim da que poisamos ter tuna lei
qne no9t garanta a nossa posição social e
bem assim, um montepio para arrimo de
nesas. familins, nuc a maior parle das vc
zcs têm ficado em completa miséria.

Appcllando para o vosso pàtriotisiiM f!
eloqüência paramentar c fiados na vossa
dedicação pela Cabotagem Nacionst, o*
aliaixc-assígnailos aguardam onciosoj o itla
de vcreai convertido cm lei o citado pro-
jcclr, oue nos trnrá n fiarantia t o bem es-
tar de .no*cas famílias.

Confiados que não rejeitareia nitdi este
serviço prestado ao t»atz, poders contar com
a sinceridade da classe cai geral, a oe.il
cofisidcra-vos como Patrono da llr.ri.iha
Mcrcanta Nacional.

Tiio de Janeiro, 30 dc niaio dc moS. —
Ti.ãri "\rartm 

Pina, Dcockct.-, Wlllington T».
Jnsé Carneiro. Itento Aitiorlth, JanatlinS A.
d.: Oliveira. José da Silva 'Mendes. Jo i- An-
tenio de Souza, A. de Cavalcanti, Mtiiuie!
Jt.sj Loiircnço, Cyro dei' Amico, Tarqui-ri.-. Máximo Valente Josú Antônio lima,
Pedro Valricío de tinia Tarcpno dt Silva
Mafrn, Antltenor T."iz Teixeira. Tranvclli-
n;i lluarte. José Tliro.-lnro Pinto Alcixo,
Mario U. de_ Vascoucellos, Alinio da Silva
Veiga. Franriseo lí. Nnscíntentn. Vrc.íe-
rico de Si lunior, Hírniano Moreira, Ma-
nnel I?iquriredo. João Corr."a da Silva fu-
nior, Manoel Kigiicircdo Couto Tusí Vran-
co Joaouim Pereira 'le Azevedo. Antônio
Josí Kcls. üditnrdn Jnmes tvncl, ro
d'Azevedo Gonçalves, Anliur Porto Alegre
de Almeida, Antônio A'vcS P. r.:ir!i-, a,
J"*'o ela Costa Azevedo. lírnesto S. Santo?,*vi.-.nocl Doelx, Fclippe A. Pidansu, Anto-
nto ftn.ne-s Hns Santos Jtitucu l*-ittr'c llcu-
tes. Insé rt„ Carmo Madeira, Roherto Itip-
nrr IV.Iro Alilunes Tltcker, O^car Mnreuea
da Silva, AHredo Dutra Corrêa. (Vlos des
Santos o Silva. Armando da Nfntta, Auto-
nii. A. de Azevedo, Pedro Uoherln de .\7f.
vfdo.l.ima. I*o-r.ldo F,. da S. S-'nios. D.
Pfaccimcn!o, Fernando Gome? da Silva Oj-•Wntros Marques 1'crretnt Antônio Couiính;
Tbomaz CnrnVi, lílín Miglierl, T.ui? -IVtvrJ
Sos Sena Pinto o João S. .Barbosa IMie-rfr*

Rio ele Janeiro, 30 dc maio dç içetu >.
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ÍOilIíl i OHI
A concentração a

campo de operações de Cacem

Uma família perigosa

a

; •'" Zy- ""'UÍ

ti

Voltam os subúrbios a fornecer notas
sangrentas ao cadastro policial e encher
o noticiário dos jornaes, depois de a!-
guns dias de apparcntc calma. De.hi
dois dias a esta parte tem sido assim.
Assassinios, terríveis aggressSçs e con-
flictos enormes, dando um trabalho ím-
menso ás autoridades policiaes. •

Entre os factos de hontem registra-
se o de uma aggrcssão de que foi vi-
ctima um guarda civil, golpeado a foice
por uma mulher, facto motivado por
uma questão entre dois menores.V;

O guarda civil ti. ii, Bernardino
Soares Pereira, residente á rua. Avany

de
. de

Manoel de

Sargentos chégaios a Lisboa
reteitt'mente feridos nos com- I

bates de 0mnia

I.isíoa, setembro de 1916 — (Do'correspondente). — No logar do Ca-
•tem vac ser estabelecido o deposito dos
fornecimentos para a iu divisão militar,
nue se vae mobilizar, bem como a 4
divisão,

Naqucllc logar já se encontram tipo-
letr.dos alguns officiacs, lendo sido
«Sugadas bastantes casas. Também ali
Heri insinuado mn hospital provisório.
O campo de operações, além de Caí-
cem, abrange todas as linhas de Tor-
res a Caldas da Rainha, numa exten-
são de 50 leilomclros;

iA mobilização dos corpos da 4* di-
visão comprchende: arlilhcria 3. c'v
vallaria 5, infanteria 4, ¦', <7 e .-,3,

3o 
batalhão de pontonciros e serviços

iffcrcntes. ,
A concentração rcaliza-se cm 1 de

outubro próximo.
A folha ofíicial publica todas as

providencias neste sentido e são nffi-
sados os respectivos editacs chamando
aos corpos as varias unidades, devendo
apresentar-se até 20 do corrente.

'Foram convocados para serviço ex-
traordínario Iodos 01 sargentos. mili-
eianos do 3" grupo da companhia de
6awle. e bem assim todos 03 cabos e
soldados milicianos licenciados das
classes de 1013, W4 e 1915, '!a refe-
rida companhia de saúde.

As forças i|uc se não apresentarem
dentro de cinco dias, a contar do dia
e hora designados, coinnicttcm o crime
de deserção em tempo de guerra.

O Diário do Governo publicou um
decreto creando uma Escola de Appli-
cação da Administração Militar, desti-
nada a 'instrucção 'technica dos offt-
¦ciaes c tropas do mesmo serviço, a
instrucção pratica dos trabalhos tçeh-
nicos de campanha da sua cspcciali-
dade.

Também a folha offici.il publica o
tfgtiintc decreto, relativo á classe dos
médicos:"Artigo 1" — Todos os indivíduos,
até .aos 45 annos de edade, com o cur-
so de medicina, mesmo os julgados in-
capazes pelas juntas de recrutamento,
quer tendo ou não defendido thcsé e
t|ue não se tenham ainda apresentado
á autoridade militar com os docunien-
tos preseriptos na legislação em vigor,
são obrigados a apresentar-se no prazo
de dez dias, a contar da data da pn-
Mieaçáo deste decreto no Diário do
Governo, nos quartéis gencraes das di-
visões do exercito cm cuja área se en-
contrem residindo, afim de serem in-
speccionados pelas respectivas juntas
hospitalares de inspecção; devendo nes-
•te acto entregar os documentos com-
jirovativos das suas habilitações scicii-
tificas (certidão de defesa de these 011
do 5" anno do curso de medicina, fei-
to cm qualquer das tres Universidades
do continente), certidão de registro
crimina!, declarações de residência,
certidão do edade e documento, com-
provativo de terem ou não satisfeito 4
lei de recrutamento.

Paragrapho único. E' npplieavel a
doutrina deste decreto aos cidadãos
que ja foram officiacs médicos milícia-
nos e ainda não cffectiv.ir.ini a sua
apresentação á autoridade competente,
sendo apenas dispensados de npresen-
tarem documento comprovativo daí
suas habilitações scicnlificas,

Arr. 2°. A 'infracção do que se de-
termina no artigo antecedente será
julgada pelos tribtitiacs militares c pu-nida com a pena de prisão correccio-
tini, até tres mezes e respectiva multa,
c ainda sujeita a outras penalidades."

CANELLAS DE OSSO

n 1 na estação de Ricardo de Albii
querque, tem um filho de 15. annos jle
edade, de nome Francisco Soares 1
reira. Esse rapaz, «o passar nonteu'
pela Estrada de NazaHth, . perto
casa, encontrou-se com Açcacip. Luz,
14 annos de edade c filll? de Manoe
Jesus Lobo e Maria l.udovina.vali resi-
dentes, c foi por cie abordado, rece-
bVlídô muitos insultos. O filho do guar-
da civil repelliu os insultos a altura,
mas Accacio, sanguinário de . origem,
sacou de uma faca o qtuz ferir bran-
cisco. Este gritou por soecorro, c seu
pae, que se achava em casa e percebeu
o que havia, correu immedialamcntc ao
local; separando os dois conteiidorcs.

Quando tudo parecia serenado, appa-
recêu o pae do Accacio, Manoel de Jesus
Lobo, que começou lambem a insultar
o guarda civil. Travou-se tuna grande
discussão, e a questão ia muito longe,
quando o guarda resolveu púr água mi
fervura dando voz de prisão au pae de
Accacio. .

Ia naturalmente offccl.vnr a .pnsao,
quando appareceu Maria Ludovuin, mu-
Iber de Lobo, (|iie, empunhando unia
foice, \ibrou uni goirc no guarda Der-
nardino, ferindo-o na cabeça. Esse gol-
pe foi logo seguido de outro que o
guarda aparou con; o braço direito, ft-
ctindo também ferido. .

Mesmo assim ferido, o policial con-
seguiu dominar a sanha da terrível mu-
lher, até que populares viessem em seu
soecorro.

Maria I.udovina fui levada presa para
o xadrez do 23" distrieio e Ia, depois
de ouvidas as -suas primeiras declara-
ções, foi auloada cm flagrante.

O guarda civil n .11 foi medicado
na Assistência e cm seguida conduzido
.para sua residência, onde se acha em
tratamento, não sendo muito graves os
ferimentos recebido:

NO PONTO DA TAQUARA

Ura conflicto entre la«
vradorest

No logar denominado Ponto da Ta-
quaTa, em Jacarépagua, ha um sórdido
botequim {requentado por gente, da
ncor espécie. Ali sé reúnem, de dia e
Se noite, todos os vagabundos, desor-
deiros e individvjos outros freqüenta-
dores habituaes do xadrez da policia
tocai, •.

.Na madrugada de hontem, diversos
desses indivíduo» perigosos encontra-
vam-se ali a bebericar, "matando o o»,
cho", para "esquentar o corpo" con-
tra as chuvas. ,.

Demoraram-se muito tempo, por au,
e quanto mais iam bebendo mais . se
cntiiusiasmavam e mais ainda queriam
beber. Assim, vários cálices de paraty
foram cngulidòs cmquanto todos pales-
travam iuai3 ou menos amigavelmente.

Os vapores do álcool subindo ás ca-
becas, começaram a produzir os seus
máos cffeitos, e dahi a pouco começa-
va a haver "differcnça" entre todos.

'Dahi para a coisa esquentar, foi ira-
medialamcnte. Houve pauladas e cani-
vetadas a valer.

A policia do 24° distrieio interveiu,
c só a custo conseguiu fazer serena-
rcni ânimos tão exaltados por ei feito
do álcool.¦Feito isto, porém, verificaram as au-
toridades que se achavam feridos, ps se-

EU BENTO RIBEIRO

UM GRANDE CONFLICTO, DO
(UAL SAEM FERIDAS

SEIS PESSOAS

•««•MMHMMli^BHMHBMM^MM^^ '

AS MANOBRAS DO EXERCITO

Exames de compa-
nhias do Io batalhão

de engenharia

0 CONGRESSO DE ESTRADAS
DE RODAGEM

A reunião de hontem na
ra dos Deputados

giunlçs 'inüivJividv Xicanor Moraes,
de 35 annos, pardo, lavrador, com um
falho na região glutea; Aristeu Rosa
Modesto, de 35 annos, pardo, lavrador,
ferido a canivete 110 braço e a páo na
cabeça, o Franccllinb Baptista de Al-
tueida, solteiro, de 28 annos, pardo e
lavrador também; com uma canivetada
no braço esquerdo.

Esses indivíduos foram conveniente-
mente medicados numa pharmacia
depois conduzidos presos para a dele-
Bacia do 24" districto,. onde foi aberto
um inquérito a respeito do conflicto.

¦¦ > if » mi

Visitem as

CIMENTO Gibhs. I n •
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Primorosas

A POLICIA RECUA
Um drama de familia no

qual o 2o delegado não
se pôde envolver

O sr. Antônio Tümrcio de Abreu é
casado e tem dois filhos: mllc. •Olga,
de 13 c um menino de 6 annos.

Mas o sr. Abreu abandonou a esposa
para se tornar amante de uma cunhada,
deixando os filhos numa casa de edu-
cação em S. Paulo.

Hontem mme. Abreu procurou o 2°
delegado auxiliar c pediu a sua inlcr-
vtução num caso em que a policia po-
dia agir. Seu marido embarcara no
Itassncé nara Porto Alegre, levando a
amante 0 os dois. filhos, que retirara
do collegio.

O dr. Osório de Almeida fe!-a apre-
sentar ao inspector da policia marítima,
tine foi a bordo, afim de apprehender
as creanças. Ali, porém, o sr. Abreu
exhibiu-lhe um mandado do juiz com-
peiente, ficando assim inutilizada a
acção da policia.

15 o navio partiu. Mme. Abreu ao
ler noticia do suecedido foi acommctti-
da de unia forte crise de nervos, a
custo contida.

de VESTIDOS
FAZENDAS

NOVIDADES

XO FORO 1)10 N1CT1IEROY

Um "habeas-corpus" negado
Accusado do crime de attentado ao

pudor, Arihur Gonçalves Amarante, por
seu advogado, impetrou, um "habeas-
corpus" ao juiz de direito da 2" vara
de Nicthcroy. O dr. Antonino de Souza
Neves, por sentença de hontem, dene-
rou o pedido.

3STO

ic m
Compra-se

fertas á caixa
grande quantidade,
lio Correio n. 51.

oi-

Fallencias decretadas
Pilo juiz da <? vara eivei foram de-

crci.idas hontem as fallencias: de Octa-
vio 'Lima & C, estabelecidos á rua Pri-
mtiro de.Março n. s.í. com cscriplorio
de comniissões c consignações, sendo
nomeado -syndico o credor Banco da
lJrovinci; 'o Rio Grande do Sul c mar-
cado o dia 18 de novembro próximo
para assenibléa dos credores; e de Co-
mcs Ribeiro & ('., estabelecidos, com
botequim á rua Marechal Kloriano Pci-
xoto n. 172, a requerimento da Tlic
Kío de Janeiro Klour Mill and Ora-
ncrii'3, Limited, credora de 30 :SiG$ouo,
sendo marcado o dia 9 de novembro
próximo nara_asscjnhléa de credores.

Tres dos inâiinéws.qitc; promo'
veram o conflicto: — Rkaréb
Silva, Manoel de Asçvctfo. Cou-
tinho 1 Pedro de Abreu Saraiva

As autoridades do 53" districto esti-
veram empenhadas em apurar as cau-
sas do enorme conflicto oceorrido na
madrugada de hontem na ««tação do
Bento Ribeiro, na estrada de Santa
Isabel. , . , ....

Hontem, nas stta3 diligencias, a po-
licia conseguiu apurar que provoca-
ram o conflicto, de que sairam feridas
seis pessoas, diversos indivíduos cm-
briagados, cm numeroso grupo, de que
faziam parte o pardo Manoel Séverino
da Silva, vulgo " Rancho.",'de. 28 an-
nos de edade, empregado numa pada-
ria da rua João Vicente; Kicardo da
Silva, de 10 annos, pardo, oRerario,
residente á rua' Emilio Ribeiro, e ou-
tros que se puzeram em fuga, «;

•Hsse grupo distraia.se, naquella. dis-
tante estação, onde o povoamento é ts-
casso, cm insultar e aggredir meio
mundo. Assim, todo aquellc que tinha
.1 infelicidade de passar-lhes ao alcan-
ce estava exposto a ser insultado, cs.
bordoado até. .. . ¦

Assim a insultar todo o mundo, an-.
daram elles' em passeata pela Estrada
de Santa Isabel, quando chegaram a
porta do commerciante Manoel Amo
nio Gonçalves, que mora e c cstabcle-
cido áquella mesma estrada 11. 4-A-
Nesse ponto demoraram elles, sempre
com as mesmas provocações aos trans-
euntes.

.Appaieceu-lhes dahi a pouco ttm in-
feliz preto, conhecido na localidade
pelo vulgo de "Cabo Verde", c 03
desordeiros apanharam-no e começa-
ram a baler-lhe. Aos gritos de "Cabo
Verde", José Teixeira, morador tain-
bem .naquellas immediações, acompa-
nhado do vim amigo, avançou para o
grupo, afim de soecorrer o pobre preto.

Os desordeiros receberam muito mal
os defensores de " Cabo Verde", e um
delle3, o de nome Manoel Severino dá
Silva, deu uma navalhada em José
Teixeira. Outras pessoas, que a tudo
assistiam e que estavam. indignadas
com aquellas soenas, intervieram tam.
bem contra os desordeiros, e armou-se
assim um conflicto formidável, em que
houve tiros, cacetadas, navalhadas, etc.
lima enorme variedade de armas, em-
fim, que todos empunhavam. E por
momentos tudo foi confusão. José Tei-
xeira, muito acossado pelos ucsordci-
ros, correu a refugiar-se na. casa de
Manoel Gonçalves, mas até lá foi per-
seguido, sendo feitos, mesmo dentro
de casa, diversos disparos de revólver.

Quando tudo mais ou monos serenou,
o que aliás careceu de um esforço
enormissimo, verificou-se que estavam
feridas mais as seguintes pessoas, além
de José Teixeira: — Pedro de Abreu
Saraiva, branco, brasileiro, de 26 an-
nos, quitandcir.0 e 'residente á listra-
dá de Santa I-abcl n. 30, com uma na-
valhada na perna esquerda; Manoel
Severino da Silva, vulgo "Rancho"

0 CRIME DA ESTRADA
DOS PILARES

0 proseguimento das
diligentias

Demos já hontem noticia circumstr.n-
ciada do crime oceorrido na tarde «.„,,,„ M„ ^.,, s. „.„
hontem, em um botequim da listrada|baleado na coxa direita; Henrique Al-

MINISTÉRIO DA ACRU
CULTURA

Os demiüidos por incompeten-
cia começam a appellar paia

a justiça
O dr. Gabriel José Pereira Bnsíos

pr.>poz hontem, nó juizo da 2' vara
federal, uma aeção contra a União, pa-
ra o fim de ser reintegrado no logar
de geólogo do Ministério da Agricul-
tur.i, de que foi exonerado a 9 de mar-
ço deste anno, por decreto do executi-
vo, no qual se declarou que o dr. Pe-
reira P.astos era demittido por incom-
potência pata o referido cargo.

O ex-fmvceion.irio allega que a sua
demissão é illegal e arbitraria.

dos Pilares n. 1.006, em lerra Nova.
As autoridades do 19° districto, desde

logo depois de terem tido conhecimento
do facto, iniciaram rigorosas diligcii-
cias afim de conseguir capturar o
criminoso, o desordeiro "Jucá I*illis-
nho", que matou a facadas Mano. da
Rocha Ferreira, que suppunha o cnmi-
noso ser o autor da morte de seu ir-
mão "Mufatinho", ha sete annos, na
Penha. . >, ...

Essas diligencias tem sido bem con-
duzidas. Pela manhã de hontem as au-
toridades prenderam a nacional Ma-
rietta Gonçalves de Oliveira, amante de
"Jucá lülhinho". que forneceu esclà.rc-
cimentos que .poderão servir de pista
para o bom êxito das diligencias mi-
ciadas.

No Necrotério Policial foi hontem
autopsiado o cadáver de Mario da Ho-
cha Ferreira, que, depois de recomposto,
foi dado á sepultura.

Até tarde da noite o criminoso nao
havia ainda sido capturado

PHYMATOL
ie horas. Deposito:
Tcleph., 579, Norte.

m Cura tosse c
rouquidões cm

Pregaria Bcrrini.

A organização do novo gabine-
te grego

_ AiIicúm. i) — (A. II.) — O sr.
Spyriden I.ainbros acceilou a iiicum-
bcncííi Ue organizar mtnr»Lürio.

Londres, 9 — (A, A.) — Noticias
de Stilonica communicam estar ali con-
firv.iala a noticia de ter o professor
I.ambros se encarregado de constituir
o novo minisferio grego,

n 1 ¦ 1 ¦

MOVEIS
MAGALHÃES MACHADO & O.—

Iluil dos Andradí' ;¦ 19 c 21. Os
mniores nrina/Piis desta 0nnit.1l.

S. N. 1)13 AGKIClliTtK.V

Rcitliza-se Ito.jc n sessfio scmnn.nl
IRcaliza-se hoje, ás 3 horas da tar-

de, a sessão semanal da dircetoria da
Sociedade Nacional' de Agricultura,

Hygientc Rainproof
(Capas impermeáveis

sem borracha) Espcciá-
lidado da "Casa Ingleza"

RUA OUV1DOIÍ 131

OS INCORR1GIVEIS

COM A LIGHT

O IIKSASTUB DA KUA PK-
K1Í11SA NIXFS

Pedem-nos a publicação do seguinte:"A informação prestada ao publico
for nm matutino de hontem. de que o
au:omovel causador de um desastre, ba
di.is. na rua Pereira Nunes, era de pro-
Jiricdadc dò dr. Mario Giialiv de Alen-
castro, carece de exactidão, visto que o
referido advogado não possue autoiuo-
veis, nem exerce cargo em que dèllcs
disponha."

O que o ministro clia Via-
ção quer saber

O ministro da Viaçãò determinou
que a Repartição, dos Telegraphos vc-
rifique se a The Rio de Janeiro
Tramways I.ight and Poyer está agiu-
do como mandatária ou por conta pro-
pria na construcçao que está fazendo
de nina picada entre a Barra do Pira-
ry e a liaria Mansa, para estender
conduçlórcs nictaUicos destinados a li-
gar a rede telephonica desta capital á
de São Paulo.

Essa resolução do. sr, Tavares de
I.yra originou-se do facto desse servi-
ço e^tar aííccU\, por concessão recai-

The Interarban Telcphone Com-

Dois presos brigam na
Casa de Detenção

Aguardando julgamento, acham-se re-
coibidos a um dos cubículos da Casa
de Detenção o? indivíduos de nomes
Zacharias da Silva e Antônio Gomes.
Hontem. os dois discutiram e se atra-
caram na própria priião, recebendo fc-
rimenlos leves. .

A policia do 9" districto lavrou coti-
tra ambos o respectivo ¦flagrante.

O primeiro responde por cstelbonato
e o segundo por tentativa de morte;

—.*i—???»¦

.es Barcellos, de 29 annos, branco, ca.
fado, sapateiro, residente na estrada
acima n. 7, com uma cacetada na ca-
beca e uma navalhada no antebraço',
Kicardo da Silva, com dois golpes de
facão na cabeça; e Francisco dos San-
toâ I-opes, portuguez, casado, morador
e proprietário de um botequim na mcs-
ma Estrada, n.a casa 11. 7.

Outros indivíduos tambem ficaram
feridos, mas uns não quizeram compa-
recer á delegacia e outros fugiram á
acção da policia.

Isto foi o que apurou sobre o facto
a policia do 2.3" distrieio, que, quando
compareceu ao local só encontrou, os
feridos acima ó lambem Manoel de
Azevedo Continuo.

Foram todos medicados convcnicn-
temente e, á excepção de Francisco
Lopes, que está em estado de inspirar
cuidados e que está na Santa Casa,
foram delidos para que liulo fique apu-
rado.

Joíi Toixcira, onc não se aprcsçti-
ton á [loücia, também ficou ferido
gravemente c icstá iateriiado na Santa
Casa.

As diligencias proseguem para a ca-
nutra dos indivíduos que fugiram,

 ¦¦»•»¦

0 suicídio do corretor Lobo
O Io delegado auxiliar fez entrega

hontem á Câmara Syndical dos Corre-
tores do3 moveis c utensílios encontra-
dos no escriplorio do corretor Theodoro
I.obo, que ha dias so matou com uma
bala na cabeça.

A autoridade está a espera das rc.spos-
tas de tclcgraminas que passou ans di-
redores dos bancos da capital mineira
e de Juiz de Fora, para dar prosegiti-
mento ao inquérito,

MO f »—«

Vitilamos hontem o quartel do i" ba-talhlo de engenharia, comiuandado peloteneníe?opronel Bduardo (Monteiro deBarros, que se preparava para os: e.\a-mes que hoje se realizarão com assis-tencia das altas autoridades do Exer-cito.
Era 1 ihora da tarde quando chega-

ni09 ao campo de manobras. Estavama terminar os trabalhos que só hoje se-
rão apresentados, mia bem se via no
semblante da soldadesca que grande ti-
nha «»do a actividade. EUa acabava de
prepafar a organização defensiva do
campo de manobras, segundo os aper-
feiçoaraentos e detaUtea que a guerraactual vem exigindo.

O-campo tem tres linhas que se sue-
cedem a 40 metros, mais ou menos,
mostrando o que seja a íortificáção mo-,
dernajearacterizada pelas escavações
proftájías. As linhas ligam-se entre si
por'eaçninhaimentos em "zig-zag". As
trindijcijras flanquciani e apoiam a po-sicSo.;* acompanham caprichosamente o
terreno tios flancos e na crista militar,
batendo completamente o sector entre
o iRealeiigo « .Bangu' que foi o esco-
lhido. 1

A çrlmcira linha, apresenta de oito em
oirojàtètros ,para estilhaços de saccos e
barriías de areia iç de caixões de ma-
deira. ¦/

Delia parte uma galeria de minas, re-
vestida' de caixilhos, com a actividade
de u«»jipor conto, trabalho que só pódc
ser feito ipclos soldados mineiros. E'
em galeria destas que se fazem as in-
síalhçõca de foriiillios de minas, sob a
posição inimiga. Para isto simular se-
rão hoje arrebentadas sob a posição do
inimigo figurado, tres minas, abrindo-
se, crMão, abi, segundo os cálculos dos
engenhetas, urna cratera de 15 mctlros
de comprimento, 4 de largura e 6 ds
iprofundidade, cratera que será assai-
tada a baioueta, para servir de inicio
á nova galeria. As minas explodirão,
siiiHiitaneainente por electricidade e
todo o serviço será á voz de commando.

A segunda tem para-esüihaços natu-
raes deixados desde o traçado da trio-
cheira.

A terceira é reforçada! e blindada,
te.m quatro blocUiaus flanqucanles .para
r.iMralhadoras, engenhosas setleiras,
camáfas de repouso, abrigos confdrta-
veis Jiara as tropas; sentinas, etc.

No' Í5cti centro ha um 'posto de ob-
servação. a cavalleiro dos terrenos ba-
tidos pelos fogos da posição e onde se
encontram mesas, bancos c outros mo-
veis- improvisados:

Nas trincheiras existem cavidades
para munições de guerra c de boca.

A' retaguarda de cada linha, ha um
abrigo especial para o iofficiál comman-
dante dispondo de iperiscopio, tabellas
de dislanoias dos pontos por onde pos-
sa surgir o inimigo ie outras. Na fren-
te de cada linha ha defesas accessorias
de arame sobresainslo entre todas uma
cerca de arame para delen granadas,
redes do arame farpado cuja trama ir-
regular e internai mostra a importância
de lacs defesas c bocas de lebo arma-
das de estrepes umas maiores outras
menores; estas tronconicas, aquellas
tronco 'pyramidacs.

Ha tanibeni um abrigo enterrado,
construido a exemplo do que ora pra-
ticain os exércitos europeus, em uma
encosta e escondido ás vistas inimigas,
com as dimensões de uma sala c ser-
vindo para centro de coinmunicaçõcs
do campo de manobras e da Villa Mi-
litar, directamente, c por intermédio
do centro telephonico do quartel com
toda a cidade e o que é mais, por in-
termedio da estação radio, com o mttn-
do inteiro, Ahi vimos inslallaçõcs ra-
dio-tclegrapliicas, telegraphicas, lelepho-
nicas c semaphoricas, promplas a, irre-
diar despachos para vários pontos. E
illuminado a luz electrica, sendo forne-
cida a energia por um motor de cam-
panha, installádo em uma viatura, que
tambem pódc fazer funecionar 03 pro-
jectores c holopliotes c electrizar uma
rede de arame que se encontra nas suas
proximidades, meio de defesa usado
contra cs ataques de surpresa as esta-

ISob a presidência do sr. Eloy de
Souza, senador j>e!a Rio Grande do
Norte, «steve hontem reunida, na sada
da commissão de Constituição c Justiça,
da Câmara, a commissão especial da
secção legislativa do Congresso de Es-
tradas de iRodagem. A essa reunião
compareceram os «rs. Jerony.mo Mon-
teiro, Bento de Miranda; José Augusto,
Gorvasio 'Fioravanti, M. de Rgueire-
do, Alberto Maranhão e Agapifo Pcrei-
ra, recentemente escolhido como repre-
sentante do Amazonas no Congresso.

O sr. Alberto Maranhão apresentou
o seu (tarecer sobre a letra / do pro-
gramnia do Congresso. Esse parecer,
que tem uma série de consideranda
longa, offereco as seguintes conclu-
soes:" i*) Soliaitàr .do Congresso Legisla-
tivo a renovação, com força de lei, do
decreto n. 8.3.14. de 27 de outubro de
roto « a votação do projectò de de-
zembro de 1915, com parecer favorável
já na commissão de Obras Publicas da
Câmara dos Deputados;

a*) PropòY, como medidas novas,
para maior incentivo á formação das
empresas do 'transporte, que se ipropio-
rtham a construir estradas de rodagem,
as seguintes iprovidencias:

a) O aproveitamento voluntário e re-
munerado dos sentenciados 110 serviço
das estradas, •— construcçao, conserva-
ção « melhoramentos, de accordo com
os regulamentes policiaes dos Estados;

b) Plantação de eucalyptu9 e outras
arvores indnsttiiaes na9 margens das
¦estradas, podendo ser feito o plantio e
a conservação dessas arvore.* pelas em-
presas ou pelos proprietários inarginaes
que, nesta ultima hvpothese, deverão
ficar com o direito de explorar sciemi-
ficamente as mesmas arvores;

c) Accordos com os Estados c muni-
cipios para a cr cação de impostos a
ipagar por todo9 que se utilizarem da
estrada, na proporção desse, uso, quan-
do os caminhos forem públicos para o
livre trafego dos vehiculos e pedestres.
Estes impostos, destinados ao custeio
da conservação c prêmio do capial em-
pregado, desprezados 09 antiquado» c
iprejudiciaes pedágios", já abandona-
dos, deverão incidir, sob a fôrma de
contribuição, a exemplo do9 "consor-
cios de estradas" a que allude o pro-
gramnia, sobre os proprietários de usi-
naa, pedreiras, industrias, vehiculos,
anúnaes de tiro, sobre a9 propriedades
na proporção do beneficio alcançado
pela valorização determinada pela con-
strucçio da estrada, portações "in na-
tura", como seja a contribuição de de-
"terminados dias de trabalho pessoal e
tambem a cessão gratuita de vehiculos
c animaes para o serviço dç conserva-
ção, tudo isso por meio de acoordos
prévios com os listados e municípios e
.guardadas as differcnças e modalidades
.peculiares a cada região do paiz, re-
apeitados os usos e costumes locaes
para que o melhoramento possa contar
com a necessária e geral acecitaçao

'Comestas medidas addicionadas is
que já foram compendiadas no decreto
c no projectò citados e cuja execução
prapõe «te parecer, pensa a commissão
que o Congresso poderá, melliorandp-os
e ampliando-os para uma finalidade
prática, fazer uma obra de real ttüli-
dade em attcrsçãoi á ¦necessidade do
nosso momento econômico, desde que
possa conseguir dos poderes públicos, a
efíectividadc normal, das providencias
previstas nas conclusões do plenário .

1»mnm _ ¦

O REGRESSO DO
CHANCEILER

A S. N. de Agricultura prepa-
ra-se para receber o seu

presidente

EM BELÉM-

50 CONTOS - HOJE
— Por4$500 —

.- CASA GUIMARÃES --
Rosário, 71

MODIFICAÇÕES DE TARIFAS

A boa Yontade da S, Paulo-
Rio Grandeçoes. ,

Em frenle ;.o campo de manobras
corre um rio feito artificialmente pelos
engenheiros que para isto aproveita-
ram,as águas de um pequeno córrego.
Sobrrrcssc rio c dando accesso ás for-
tificações vimos as mais variadas pon-., „8111 ,.,vv..„ , _  .
tes: de saccos de capim, de barris, de ;n,énte depois de conhecidas as conclu.
jangadas; de madeira lavrada, de páos - • "  '- ¦"-¦¦•'- ¦'-- r^
toscos e ai de cqnipagciii regulamentar.

A Companhia Estrada de Ferro Suo
Paulo-Rio Grande dirigiu um requen-
mento ao ministro da Viaçáo pedindo
para apresentar as -modificaçoos que

i julgar necessárias, nas suas tarifas, so.

Um bátc-cstáreis fl.ictuante mostra ni-
tiámcntc como, segundo a giria dos
quartéis, um soldado velho desaperta.
Porém' o' que mais nos impressionou foi
os engenheiros cm um caliique instruiu-
dose cm navegação.

Apezar da boa impressão que . tudo ^
isto nos causou, os officiacs queixam- i
se da falta de material apropriado . e
moderno, pois tudo quanto está feito,
o foi com velhos . apparelhos, muitos
dos quaes já considerados inserviveis
e difficümcnte concertados, nas offici-
nas do Batalhão de Engenheiros. Acre-
ditamos ser boa medida fornecer-lhes
o governo o que elles precisam, sabido
como é, a importância que tem nos
exércitos os serviços de comtminica-
ções, de electricidade c de minas.

Resta-nos agradecer a* amabilidade
com que fomos recebidos pelos enge-
nheires cm geral e fazemol-o dcsejnn-
do que sejam bem sucçedidos nos exa-
mcs de 'hoje.

iÍMH

soes do Congresso de Estudo das Ta-
rifas de Transportes, que se deve rc-
unir brevemente.

Despachando o requerimento, o sr.
Tavares de Lyra declarou que o. con-
traio cm vigor daqaclla companhia cs-
tatue a revisão das tarifas de tres. em
tres annos, pelo menos, e determinou

. ainda que o inspector federai das Es-
! tradas a intime a apresentar, dentro do' 

prazo do 90 dias, o projectò da referi-
da revisão.

0 ultimo concurso havido no
Tribunal de Contas

OKXÇAS do estômago, intes-
tino, figado e nervosas. Exa-
mcs pelos raios 'C. DR. RE-
NATO DE SODZA 101'ES.

José, 39, das 2 ás .• (menos ás
quartas-feiras). Grátis aos pibrcs ás 12
horas. A 395

¦ai»»».

UMA NOVA ASSOCIAOÃO

A dos Empresados Mu)'itimos
du 1'nião

A commissão organizadora da Asso-
ciação dos .Empregados Marítimos da

pi
••«er.i comprar moveis sem visitar, an-

a exposição valiosa da casa
1AXDRO MARTINS & O.,

soffrcrá prejuízo inevitável —- Rua do
Ouvidor 93 e 05 c nos antigcs arma-
zens á rua dos Ourives ns. 39 a 43.

União convida os patrões, machinistas,
foguislas c remadores da Alfândega,
Arsenal do .Marinha, Intcndència da
Guerra, Immigração, Saúde Publica,
Policia Maritima, etc. a se reunirem
hoje, ás 7 horas da noite, na rua da
Candelária n. 69.. para a leitura do
programma da sociedade.

¦a * ^—

Realizou-se hontem, na se\!e da So-
cieilade Nacional de Agricultura, uma
reunião de amigos lio dr. Lauro Miil-
ler, para o f&n de combinarem sobre
a recepção de s. ex., que deve chegar
a esta capital no dia 18 do corrente.

Presidiu 03 trabalhos da reunião o
sr. Paulo de Frontín, por proposta do
Ur. Miguel Calmon.

Assumindo-a, s. ex. declara aberta a
sessão e apresenta aos presentes os
motivos da reunião. S. cx. externa
sobre a personalidallo do dr. Lauro
Müllcr 09 melhores conceitos, deren-
do-se em ¦ considerações, tambem lison-
jeiras, sobre a sua nroncua adminis-
tração na pasta das Relações Exlcrio-
res. Por fim propõe que se constitua
uma commissão que tome a si a ineuin-
bencia de organizar as bases da ma-
nifestaçáo e receber, desde logo, as
adhesõès não só dos presentes como
de oturos que por qualquer motivo ali
não estavam, assim tambem procurasse
adhesCíes das diversas associações des-
tu capital que quizerém manifestar a
s, ex. a sua sympathia.

'Pede venia para desde logo lembrar
o nome do dr. Calmon para presidir
essa commissão. Mas o dr. Calmon se
escusa de tal incumbência, não porque
ella não scjai sobremaneira honrosa,
mas porque, sendo elle o seu inimed'.!-
to na Sociedade que é a familia do
dr. Lauro Müllcr; pareceria restricta a
manifestação projectada. O dr. Cal-
mon pensa que, para. tal logar, ninguem
melhor que o sr. Erontin que repre-
senta o Club de Engenharia, pois quer
que a homenagem tenha u:n caracter
geral, Não acceita a direcção que lhe
confiam, mas desde logo declara que,¦como secretario do sr. Erontin, estará
ás suas ordens. Este, divergindo do
dr. Calmon, declara nao ver inconve-
niencia alguma cm o seu collega aôeci-
tar a indicação, visto como a posição
que oecupou substituindo o dr. Lauro
Miiller no Ministério da Viação e na
presidenta da Sociedade, como pre-
sentemente, são razões para que a
elle seja ella confiada.

Respondendo, o dr. Calmoni insiste
no seu propósito, opinando que a ma-
nifestaçáo dwa ser cs"ontanea, e que
parecerá a muitos que, sendo cila diri-
gida por s. ex., obedece a outros sen-
tintemos. Termina assegurando que a
Sociedade sente-se uiana de coparlici-
par da manifestação de apreço ao seu
presidente efífectivo.

Depois de rápida discussão, foi ae-
clamado presidente o sr. Erontin, que,
agradecendo a gentileza de que fora
alvo, expõe em linhas geraes o pro-
graaima dos festejos. Assim pensa que,
se a chegada do dr. Lauro Müller se
effectuasse á tarde c desembarcasse na
praça Mauá, a recepção poderia ser
feita no salão de honra do Conselho
Municipal.

Para tanto solicitou os bons officios
do sr. Osório de Almeida, que, pre-
sente, prometteu esforçar-se para o con-
seguir.

Em seguida, o dr. Calmon propõe que,
dada a carência de tempo que ha para
a organização de que tratam, fosse desde
logo eleita uma commissão executiva
propondo, além disso, que fosse indi-
cado o orador da commissão.

Com a devida venia, lembra o nome
do dr. Pereira Lima para se ilcsémne-
nahr dessa missão, para a qual é in-
contestável a sua competência.

O dr. Calmon salienta a sua compç-
tencia, adeantando que s. ex. tem já
uma tradição formada na vida cconomi-
ca do paiz, na agricultura, na engenha-
ria e agora no commercio, como pre-
sideute que é da Federação das Asso-
ciações Conimcrciaes do Brasil. Refere-
se s. ex., a propósito, aos serviços que
o dr. Lauro vem prestando a cs?a cias-
se, principalmente depois da guerra eu-
ropéa, salientando c-s esforços do tilu-
lar das Relações Exteriores, nos Esta-
dos Unidos e no Canadá, onde s, ex.
tem se empenhado, e conseguido, pela
apprnximação do comtnercio c da in-
dustria.

Detcin-se o dr. Calmon a citar os
mais relevantes serviços prestados pelo
sr. Lauro Miiller, como ministro _daViação e como ministro das Relações
Exteriores.

Prdsegiiindo na série de considera-
ções sobre os feitos do dr. Lauro, con-
clue pedindo que o dr. Pereira Lima,
pondo de parte a modéstia, acceits a
missão de interprete dos manifestari-
tes.

O dr. Pereira Lima .pede desculpas
por não acquiescer á solicitação, visto
como se sente sem competência para
se desobrigar de tão nobre iucumbcn-
cia.

Depois de referencias elogiosas an dr.
Calmou, propõe, justificando a propôs-
ta, que seja elle interprete de todos.

Mais uma vez fala o dr. Calmon,
que pede desculpas por não acceitar a
indicação, apresentando as suas razões,
e mais uma vez insistindo pela aceci-
tação por parto do dr. Pereira Lima.

A seguir, fala o dr. Osório de Al-
mcid.ij que, comquanto ache que ambos
estão aptos para se desempenharem da
incumbência, parccc-lhe que a assembléa
deve decidir.

Na sua opinião, o dr. Calmon tem
algumas razões. Por isso, para encer-
rar a discussão, propõe que .1 assem-
bica acclamasse o dr. Pereira Lima, o
que foi approvado .por unanimidade.

Em seguida, o 'Presidente encerrou a
sessão, convocando uma outra para
amanhã, ás 4 horas da tarde.

0 sr. Lauro Mnller laia sobra
a politica internacional do paiz'Belém; 

9 •— (À. A.) — Tèiii sidd
muito couuneiuados. por parte da im>
prensa desta capital, os discursos pro-
nunciados por «ocasião da chegada dal
dr. Lauro Muller, ministro das ReJa-J
ções Exteriores, destacaado-w entre elM
le9 os proferidos pelo sr. Hamilton Ba-J
rata n o em que o nosso chaactllerl
agradeceu a saudação.

Jfeste discuso, 9. ex. abordou vários!
àssÜmptò» de relevância em politica in-
ternacionah cx;!raiando-ae francaiuenlte)
sobre certos pontos muito em foco,

Transcravemo3 abaixto um dos itreV
cb03 da sua memorável oração, publi-
cada em toda a imprensa daqui.

IDisse 9. ex. "ser-lh« muito frratcj
ouvir .palavra» cheias dessa sinceridiadeii
que sentia naquellas que acabavam, dé
ser pronunciadas; que encontrava nissot
o prêmio dos seus labores muitas vezes)
julgatlos sem profundeza. Ho momento)
cm que pisava novamente.o solo patriej
nada mais agradável devia desejar do>
que s.i ver recebido comi «xpressões do
syivjparhia aos seus esforços. Sc tinha)
.méritos, o devia antes ã sinceridade doa
seus sentimentos do que ao valor pcs>^s°^'- ., -

iDepois de varias considerações sobrei
o júbilo de que estava possuido ao vèr-
se tão desvanecedoratuente recebido no>
extremo noite do seu paiz, que sentia<
a verdade das palavras com que o ora-
dor o saudara, .mesmo quando alludindoi
á actual situação internacional se rc-
ferira ao facto. de ser o Brasil paiz so-
beraiu, livre, dotado de plena consci-
encia do seu valor e seus devores, o
que não podia, portanto, intervir em
questões as quaes não o chamavam in-:
tenesses nem direitos.

Disse ter de affirniar ainda uma vez
não ser a neutralidade a indiifercnc.il
ou cumplicidade, c sim manifestação da
consciência, soberania e digmdado da
um povo que zela pela sua honra, qt»
se orgiulha de possuir historia fulçuran-
te, que lhe dá a segurança do brilhan-
tismo d'o seu futuro, não podendo imo-i
ltitameiite servir de papel misertt ao
lado da9 outras unidades. „ , ,

Se sua acção na chancelaria lirasi-
loira tem dado logar a manifestações a.
contraniedade, é porque não busca glo-
ria inconsciente, que se esborca fácil-
mente, c sim a certeza de servir ou
interesses de seu paiz, que necessita o'«
todos os seus filho3 disciplinados c co-
hesos, trabalhando conjuntamente, cm-
bora diVerfjindo ás vezes.

Discutamos a politicai interna, mas
não hesitemos em seguir, na -política
internacional, o único caminho compa-
tivel com a nossa diignWadc.

Alhidindo á convicção que o anima
de maravilhoso futuro que. nos aguarda
disse que o mesmo desde já esta sendo
preparado sob a orientação do grande
brasileiro que ora nos governa.

Terminou pedindo a todos os brasi-
leiros ali presentes, que fizessem o vo-
to de trabalhar resolutamente em prol
da manutenção da honra nacional. Pode
fazfl-o com sinceridade, porque no Ita-
niáraly c vedada a politica interna, lv,
depois de passar iem revista os probre-
mas nossos que carecem do urgente SO'
lução, agradeceu a .maneira como o re-
oebia o Pará.

KO ESTADO DO RIO

Rua S.

Instrucção

DINHEIRO t !*s, e cautelas
do. Monte de Soe-

lorrn. condições especiaes — 45 c 47,
rua Luiz de CnmõeS, C:.£a Gontiiier.
lHtndada em iSri?.

"A RAÇA CAR.VCC XO RRAS1L"

E' esto o themii da confercncla de
hojo «a S. X. do AKiitultma
Rcaliza-se hoje. ás .1 íj-i da tarde,

m Sociedade National de Agricultura,
a conferência do ilr. Francisco IiJe-
íia? síjI.tc "A raça Caracu' no Brasil'.

Xesra conferência .0 orador npresen-
tara impressões originaes dessa raça,
colhidas nos senões do nordeste braai-

te, a
pany,
clhcroy.

que possupàa concessão Rio-Xi

Bebam só Café Ideal

O director geral assigiiou hontem os
.seguintes áctos: designando: Odelte

O dr. Didimo da Veiga, presidente j Carvalho, substituta de adjunta, para
do Tribunal de Contas, por acto de j ter exercício na 7;1 escola feminina do
hontem, approvoti o concurso para pro-! 5" districto; Iramaia Erancklin, idemj

de logarcs de terceiros cscri-]na 1" feminina O.n 9"; Senhorinha Ura-
i" feminina do 15"de elas

o pre-
Vianiía

KM LEGITIMA IIKKKSA

Uma absolvição na 1' vara
criminal

Vicente I.atuga, processado por ter
cm junho do corrente anno ferido a
navalha a Antônio Pinho, foi hontem
absolvido pelo juiz da i". vara criminal,
que achou que o réo aciu cm legitima
defesa. ¦ » — « m

Um contrabando a bordo do
»

:rl.

Jíúf liulibtnos. vós licbcis, elles
belicin HAXSlí.XTICA.

¦ ¦¦ ¦ II — » »¦ '

CRUZ VERMELHA HESPANIIOI.A

Uma homenagem ao dr. Oswal-
do Cruz

Communica-noa o prí'sii!eiiie da
Commissão Central Conneradora da
Cr-.-.z Vermelha llospanhola, r.o Brasil,
que fez entrega, 110 d a 4 do corrente,
no dr. Oswaldo Crrz. director do In-
»tit;:!j de Manguiiilios, do diploma de
honra c medalha de prata que lhe fo-
ram coflVcdidàs pela Assemblóa Si:pre-
ma de MaMrrd. pelos reU'»'antissimos
ierviços prestados cm f.rol da human:-
Ilade.

(1
i:

O offieial aduaneiro Deodoro Penna
apprchendcu hontem, de um indivíduo,
no portalô do vapor nacional Salellile,
dois saccos contendo-27,1 dúzias de ca-
tiivctcs com cabo de metal.mm m «¦ • m
DR. AI.I1ERTO DO REGO LOPES —

Do Hospital da Mrsericor lia. Vias uri*
narías, o;'tr;ic'"es cni gcr;J.
DR. APRIGIO DO REGO LOPES —

Do Hospital di Misericórdia. Moléstias da
jTirír.inta, imri* c oiivúlos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES -
OcuÜsta, prof. Ua Faculdade de Medicina.
Cor.-sultciiio: rua Sete t!c Setembro rt. ço.

(A S.34)
—¦¦¦—^. mmai' «Pi 'C*-l^" —¦

viníento
pturarios, remcílendo o quad*
sificaçãq dos candidates ao ministro
Fazenda.

Por portaria da mesma data
sidente elogiou os srs. Júlio
Lobato de Vasconeellos, sub-director c
escripturarins Joaquim Antônio Karinlui.
e Júlio Moreira da Silva l.ima, pelo ma cl
critério e intclligcnci.a com que derám i Comes
desempenho á commissão directora do
mesmo concurso.
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O JLRY I)Jp MCTHIiKOY

Ilontcin não liouvf! sr>ssão por
falta di" numero

Por falta de numero, não se rruniu
hontem o Tribunal do Jury de Nicthc-
roy.

C.isn hoje não SC verifique o mesmo,
•-nlrará em julgametno José da Crtiz
Nunes, vulgo Callcguinho , accusado
de crime de roubo, .

Avançou no cobre da Associa-
ção de Imprensa .

Em beneficio d:.. Associação de Im-
prensa realizou-se, lia dias, ura concerto
que teve grande concorrência.

A dircetoria da Associação encarre-
gou de passar bilhetes para o concerto
varias pessoas, entre estas Anuindo
Odonlel de Andrade, que ao prestar con-
tas recusou entregar a importância de
300$ooo sob allegação de que tal quantia
lhe pertencia.

O caso foi levado ao connccimento
do 2" delegado auxiliar que sobre elle
abriu inquérito.

na i
ga, ausiiiar, na .
rtcrmczilia Comes dos Santos, adjnn-
ta, na 5" mixta do 8", e Affonso lfer-
reira. substituto, na -'a masculina do
1" districto;

transferindo a ia escola masculina
do 1C districto para o 14a, com a mes-

classificação c dispensando Halih
da Fonseca do logar de substi-

túfa de auxiliar de ensino.

O TIRO NAVAL
Os reservistas cjue de-

vem ser identifica-
dos hoje

10

0 caso do espancamento e
morte do velho Cardoso

Kscrcvem-nos:"Sr. redactor. — Tem causado no
município de Santa Thcreza a melhor
impressão as noticias que tendes dado
sobre o espancamento de que foi vicll-
ma cm Tabons, sede do 3" districto, o
velho Cardoso, pelo sub-delcgado ¦¦ de
policia local. De facto, aquelie inic-hz
homem, a:iós a sua aggressão, queixou-
se ao supplcntc dessa autoridade
que nada fez, por tratar-se de um col-
lega. E' um facto esse que precisa ser
apurado, porque não ó crivei que unia
autoridade, que deve ser a mantene-

OS LADRÕES NOS SUBÚRBIOS

0 roubo no armari-
nho da rua Carolina

Machado

O SORTEIO E SUA EXECUÇÃO

Os inscriptos vão preenchei
os claros e servirão de

6 a 8 mezes
Devendo o Departamento da Guerra'

indicar ao ministério a que está sitbordi-
nado o contingente que cabe a cadir
Estado e ao Districto Feder.il fome-
cer para o preenchimento dos claros,
existentes no Exercito, nas difterentcs.
circuiiiscripções militares, oniciou. oge-;
neral Caetano de Faria ao clichê da-
quelle Departamento dando instrucçocs:
sobre o assumpto. ,

Essa indicação, segundo o art. p". do
regulamento para execução do alista-
mento e sorteio militar, será enviada
ao Ministério da G-uerra ate o dia 15
do corrente. .,

O tempo de serviço estabelecido .para
os voluntários especiaes foi fixado em
seis mezes para a arma de infanteria
e oito para as outras, só sendo acce;-
tos para 03 corpos montados os inseri-
oto que saibam andar a cavallo.• - — - ""¦*

TRIBUNAL PO JÜBY
f jt . 

""• TTrrsr . j,
O julgamento Uo hojo

Deverá comparecer hoje ao_ Tribunal
do Jury Christiano Pedro d3 Silva, quo
em fevereiro de '115 matou a mulher
com uma punhalada.

1- T- ' " —

Apanhado por um boi bravo,
em Jacarépagua

Em Jacarépagua, quando . passàyi
hontem pelo largo da Preguezia, llcnc-
dicto de Siqueira, brasileiro, de 1.5 an-
nos de edade, parlo e solteiro, foi apa-
nhado por nm boi bravo que ali anda-
va á solta. Uencdicto recebeu formida-
vcl cabeçada no estômago, que o dei-
(ou por terra quasi sem fala.

A Assistência foi chamada e Hcnedf
cio, cujo estado ú grave, foi. medicado
no Posto Central, sendo depois removi-
do para a Santa Casa.

As autoridades do 2,v° districto poli-
ciai tiveram conhecimento dessa oceor-
rciicia'. _ 
a possm nr>"N5vorfí0vi;uxo

ARG1CNTINO

O "llarioso" esperado cm 11. Alves
Buenos Aires, o (A. A.) — O cru-

zador brasileiro "Barroso", a.bordo do
qual vem a embaixada especial encar-
regada de representar o Brasil na cc-
rimohia da posse do novo presidente da
Republica Argentina, dr. Hippohto In-
goien, ó aqui esperado hoje, •¦- ' ""¦¦
ras da tarde. .

São convidados a comparocer hoje. ás
horas da manhã, uo Arsenal de Ma-

rinb.i, para serem identificados, os se-
Kuinrcs reservistas: 'Antônio Oliveira
Lima, liitgcnio de Almeida Paiva, Ed- j dor.i da ordem, seja quem espanca a
mundo Vánutelli, linzn Pereira de Sou- infeliz viciima, e não preste contas.a
z.1 Fernando Antônio Botelho, Firmino ninguém. Se assim fõr, teremos, pois.,
P.' Cameleira, Germano Caniuaria'Gui-1 o regimen da força, cujo precedente e
nnrães José de Sá Pereira. José Car-1 muito máo. Não é só esse crime que a
neiro 

'Monteiro. 
José d.i Motia Maia.l policia taboense tem praticado,

losé Gilberto Vallc Silva, José Lopes I Não ha muito tempo ainda, um m-'Marti-is 
Juniõr, Jo.':o de Azevedo Ju-j feliz homem, de cur prela, foi preso c

iiior-TÓâo LlJlitisla da Silva Uma, levado para um sitio ermo, .
lo-lo Pereira Brêlas, Joaquim Rocha, tipado a bolos, com a assistência
Luí- Henrique Janoii e Luiz Paulino | sub-delegado,-. por., conta de quem

SANTA CA-lHAIUXA-PARAXA'
Por iniciativa do sr. Bueno de Paiva,

o iSenado far-se-á representar na re-
cépção que será feita aos sr.-'. Eelippc
Schmidt e Affonso Canvargo, governa-
dores de Santa Catharina e do Paraná,
respectivamente.

Para esse foi nomeada uma commis-
são composta dos senadores liueno de
Paiva, Generoso Marques, Abdon Fia-
ptisla, Alfredo EUis, So?.res dos San-
tos e José Murtinho.

 IM 1 ^ » W

de S.í. ,•.„¦¦
Effcctuou-se hontem.. . as 8 horas

da noite, o quarto exercício dos reser-
vistas, reinando grande eiitliusiastrio..

Os exercícios foram muito aprecia-
dos pelas pessoas que os assitiram.

Hoje, ás mesmas horas, cíiectua-se
o quinto exercício, devendo comparecer
todos os reservistas.

— Continuam abertas as inscripçues,
á rua Sete de Setembro n. 109, 2" au-
dar, das S ás 10 horas da noite.

XO CKXTRO CATKAJtlXEXSB

irinxigurnçíío do retritto ilo
cousollieii'0 Mafni

Xo dia 12 .'o corrente, ás 7 i|a da
noite, será inaugurada na sede do
Centro Cathariiiense o retrato do cou-
selheiro Míifra, devendo a sessão ser
honrada com a presença da familia do
extineto e com a dos representantes do
Estado.

A directoria espera o comparccimer
to dos catharincnses
ta capilat.

domiciliados iks-

UM VALENTÃO...

Aggrediu a esposa a
secos e heng'a!adas

D. Edelvira Alves Vasques, casada
com José de Oliveira Vasques, era por
sen marido barbaramente espancada.

Por isso, lia tempos resolveu ella
acabar com a triste vida que levava, e
séparou-se do esposo, promovendo mes-
mo uma aeção de divorcio, provada
por esses vergonhosos c repetidos inci-
dentes.

Hontem pela manhã. d. Edelvira. teu-
do necessidade de sair pelo largo do
Cruzeiro, 110 Meycr, em cujas proximi-
da ks mora, fui lão infeliz que, tendo-
se encontrado com seu marido, foi por
elle aggredida, recebendo muitos socos
o hciigaladas,

Praticada essa bravata, o marido de
d. Edelvira poz-se cm fuga.

O caso foi levado ao conhecimento
da onücia do 19". districto, que abri::
inquérito a respeito'.

O aggrcssor, aliás, é.um desordeiro
muito conhecido da policia e tem-se
visto envolvido em diversas
cias policiaes.

SÜCCESSO LEGITIMO
Ouem não conhece os prodtictos de

beífcza do Instittit Physiopl.nstique de
Mme. finca, rigorosamente fabricados
por medico especialista, deve sem de-
mora expcrimental-os: os maravilhosos
resultados obtidos pelos mesmos farão
com que nunca mais use outros.

Tratamento pral da pelle
iíita rnifir.wAXA 41

 '!> ANDAR —

cas-
do

cor-
rei essa arbitrariedade.

Poderíamos citar outros factos de
violências praticados pela policia, mas
por hoje nos absleinos de o fazer.
Ouanto á diligencia para prender Ana-
nias de Lima, foi el!a infrutífera; Os
soldados do destacamento regressaram
sem o haver encontrado. E' . preciso
que seja aberto, rigorosj inquérito para
apurar se, de facto, o siib-delcgado cs-
pancou o velho Cardoso, Se íór aber-
to t-.se inquérito por uma autoridade
imparcial, será tudo apurado; do con-
trario, simularão tudo.

Fique certo o dr. chefe de nolicia
de que em Taboa-3 e Santa Thcreza
ninguém ignora esse facto e nem as
bellesas que seus subordinados têm
aqui praticado."

mwmmmmmmm¦¦¦¦«fw

ho-

Pa-
des-

Santos, um
mata:- um

uma pcuiaria.

Uma visita p poderá dar
bons resultados

Afim de examinar o 'oral para ajar-
dinaiiicrito de uma nraça na estação <lo
Meytr, visiiará hoje aquerc subúrbio
o dr. Azevedo Sodré, prefeito nuinici-
pai.

S.
de. 1
lenci

Acompanliarão o prefeito o dr. Pauli-
no Werncck-, director de Hygiçne, dr.

x.. aproveitando a opporíuntda-
!:;irá lambem o posto de Assis-
Publica, que está sendo mon-

Occorrcll-1 Costa Leite,'seu secretario, e dr, Du
rão, director de Obras.

DEFRONTE DO CONSULADO
AM/KMÂO

Um ébrio promovo escândalo
Um indivíduo visivelmente em br;.".-

gado promoveu hontem, á tarde, de-
fronte do consulado allemão, na Ave-
nlida, imi formidável escândalo. Cha-
niada a policia, esta o levou para a
delegacia do 5" districto, onde eile nem
ao menos pôde declarar o nome, tal
o estvlo <*ni que se apresentava.

Dois íuncclonarios jnlgados w^fi^prÈ
lidos para o serviço

O ladrão João Santarém '

Não ha ainda cinco dias, deu-se num
armarinho da rua Carolina Machado
um roubo, que tem dado muito que fa-
zer á policia do 23o districto.

Esse armarinho foi visitado por um
grupo de mais ou menos cinco ladrões,
que retiraram algumas jóias de uma
vitrine. 

A's autoridades policiaes o commcr-
ciante roubado levou queixa e foram-lhe
promcttidas providencias. De facto taes
providencias foram iniciadas e com mui-
Io bom resultado, porque ficou a policia
sabendo quaes os membros de que se
compunha o grupo assaltante, graças á
captura de um delles, o ladrão João San-
tarem. E-sse indivíduo, que é um preto
malandro, muito conhecido da policia,
ha dois ou tres dias comprometteu-se
a ir indicar o logar onde deviam achar-
se os seus outros companheiros. Assim,
foi elle acompanhado por uma praça ao
ponto indicado, que era o morro de
São José. A meio caminho, porem,
aproveitando de uma distração do po-
licial, deu ás de: Villa Diopo. Estavam

i assim paralysadas as diligencias, mas
I aconteceu que João Santarém novamen-
! te foi capturado, e dessa vez bem se-

guro, mettido no xadrez, e agora será'dados do 23° districto le-
im as diligencias, consc-

. uindo deitar mão aos outros me-
liantes.

DURANTE UMA DILIGENCIA

A pqlicia é aggredida por
um valentão

'Hontem, quando faziam diligencias
para a captura do autor do crime de
Inhaúma, o guarda-civil reserva .po':
o fiscal da Guarda Nocturna Cândido
Pereira Franco Filho, ao passarem pçla
rua Archias Cordeiro, csquin.i
dilha, foram informados de
ordeiro José Calixto dos
valentão conhecido, queria
seu ex-patrão, dono de
ali estabelecida. ,-'¦,'.

Ao querer prender O desordeiro, o
fiscal Francisco Filho foi por elle ng-
gredido, sendo jo.eado ao ch :o, depois
de haver recebido um furte pun.ape no
estômago. .¦Preparava-se naturalmente o creotuo
para mais "alguma cedsa", quando vem
em soecorro do fiscal o guard 1 d-o,
auxi>iado por populares. ;

Calixto foi preso e conduzido para
o districto.

O fiscal Franco Pilho, que ficou ai-
guma coisa machucado, recebeu cs soe-
coitos da Assistência c foi para a sua
residência.

S. B. i»E DIIÍFATO I1XXHU-
XAC10XAL

As lhesns sobro o divowio
A Sociedade Brasileira de Direito In«

ternacional rcune-se hoje, ás ,t i|a dá
tarde, no salão da Bibliothcca \'acio-
nal, para continuar a discussão das
íheses referentes ao divorcio.

O ministro da Fazenda recebeu hon-
tem do director geral de Saúde Publica
nm officio communicando-fne que os
i" e 2° escripturarios do Thesouro Na-
cional, Carlos Pereira de Azevedo e
Irine:. Pinto de Araújo Corria, foram
jtfgadps perfeitamente validos para o
serviço publico na inspccçâo de saúde
• que forem submcitidoai

SOC11ÍDADE DE GEOGR.UMnA

A Conferência So comniandanto
Çortletró ria Graça

Rcaliza-se amanhã, ás 4 1(2 da tarde,
na sédc da Sociedade de Geographia, á
praça 15 de Novembro, a conferência
publica do commandantc Cordeiro da
.GiJia, sobic Estradas ds Rsdagsmi

A REPUBLICA CHINEZA

Commeiiiora hoje a data de sua
proclaroacão

A Republica Chineza commeniora ho-
js a data de sua .proclamação.

Apezar das perturbações naiuraes ás
mudanças de regimens políticos, a
Republica da China tem procurado
vencer todas as difficuldadcs, dominan-
do insurreições e firmando cada vez
mais o seu novo estatuto poliiico.

Ao sr. Lynn Tou-Sig, conselheiro da
legação da China, que na ausência do
respoctivo ministro desempenha, as .fim-
cções de encarregado de ucgoe:os mie-
rino, c á antiga colônia chineza
Brasil, apresentamos os. nossos eu.
nienlos pelo dia de hoje.

uo
ípri-

rOXCOKDATA COXCBDIÜA
A firma M. A- Ferreira & C., esta-

be!.:cida á rua Uruguayana n. 05, cpm
commercio de fazendas, tendo requerido
concordata preventiva ao juiz da ,V
vara eivei, foi a mesma concedida. U
juiz nomeou commissarios Oscai Iiu-
lippi i C. Theodov Wille í- C. e ie««



Sports
TURF

'A CORRIDA EXVKAQRDIXJI-
RIA DO JOCKEY . ¦
Ainda hontian-oâo ficou organizado

o programma da corrida, cxtraordina.
ria, a realizar-se dtpois de amuiha,
quinta-feira, ao prad* de São Francis-
«.-o Xavier. .

üamos a seguir o projceto «e in-
sçripção para complemento do 1>ro-
gramma dessa corrida:

"DezcscU de Maio." — (Reaberto
nas mesmas condições) — 1.600 tne-
tros — Prêmio, i.:soo$oo».— Para os
seguintes aniiaacs: Voltaire, Vesu-
vitime, Dionéa, Gtddcn Spurs, Colom-
hjna, Insígnia; Meduza; Scamp, Bcilc
LÍiigcvirie, .'VrJOneWe, Soult; liovKicaz,
iLórd Ganhing, Hebréa- e Stromboli.—
Pesos especiaes: cavallos 5,1 kjlos «
tgttas 51. Descarga do 1 kilo as
éguas curopéas sem victoria em gran-
de premiu ou- clássico, aos cavados eu-
Topcus sem victoria cm grande prêmio
c áos animaes platines de 4 annos.
1 listão já itiscriptos:-Iiori' taniuuíí,
Soult e Uolden Spurs.

"Frade- Fluminense" — (Reaberto
nas seguintes condições) — 1,7=0 roer
ivos — Prcmioi 1 :Goo$ooo — Fará os
iscguiittes animaes; Bucklcss, Jacy,
Monle Cbristo, Flamengo, Marvel.ous,
•Viiucipo, Marialva. Mogy (iuassu,
Voltiplé Clustc e Paraná — Peso es-
pccialj 53 kilos, tendo 2 tolos de van-
«agem a.i éguas sem- victoria cm grau-
<le premiu. Descarga dt 1 , kilo aos
animaes de 3 annos e de mais 1 kilo
nos que não tenham mais de unia vi-
ctorin. (Estão já- inscriptos: 1'araná c
Iluckless)."Descoberta da America" — (Kc
aberto nas mesmas condições)' — s.ioo
metros — Prêmio, z:5oo$ooo — Para
os .seguintes, animaes: Parndc, Surlão;
1'ierrot Offaly. Corncob, Campo Ale-
gre, On Ko, Pontct Cnnet, Fidalgo,
Mbtrt iJlane, Pegas», 'BalUcry, Volu-
jité- Cliasle, Hatpili e Laggaid. Pesos
icspceiacs: 3 nonos, so fciios, 4- annos
c mais 52, tendo 3 kitos de vantagem
.13 éguas sem victoria cm itraude pro-
mio neste anno. Descarga de 2 kilos
aos psrdcdores e de 1 kilo. «os curo-
jieits som victoria cm 1915 c aos ca-
vallos platines. (Ewâo já inscripios:
íicrrot, Sultão, Campo Alegre c Hat-
tcr>0 •" Velocidaden — («caberto nas mes-
mas condições)- — «.440 metros —*
Prêmio ,i:3oo$ooo— Para os scguin-
tes animaes: Pistacbio, Mhjcfttic, Idyl,
St. Ulplan, DavM; Imago, Miss Liu-
da, Minas Geraes, Cadorna, Guerreiro,"Vou You, Naid», Davie3, Histórico,
Sicilia, Alliadti, Míciste, Btiss «.-• Fatis-
ío. Pesos especiaes: cavallos 53 kilos
« cgttas 51. Descarga de 1 kilo aos
animaes eem mais de uma vicloiia < e
de mais 2 kilos acra perdedores. (l'.s-
•tão já inscriptos: Uavid, 'li. ülpiati,
ãtlyl c Iinngc.

A inscripção será encerrada hoje,
terça-feira, ás 4- ijts da tarde,

* » *
FOOTBALL

O CAMPEONATO; DO' «IO- EE
JANBISO

A pouca». <íw conrw/énfM
OV a seguinte a posição, do» concor-

rentes <w campeonato do Uio de la-
te ir o, na 1' divisão;

Primeiros tenras}

Para todas as
Affecções

Pulmonares- ¦

^m1 ;>n

A GUERRA

Tome-se sempre ti

EmulsaoUeScoit
Expectorante e Recoruti-
toente ao meimo Umpt

ji Bncmtros Goals 
;, 

'li 
|; i r.

s:s B.t-8 8JSo o, w <t, o fc

America . . . .1 9j 6 o 3 U '2
ISangú 8 4 «:¦ i M 12 9
IMaméngo ,,.,'! 4'i < 9'S !
Fluminense. . . .17,311-31615 7
Potafogo . . . . 8 3 11 {'4 >3 17 7.
Andarahy .... 9 2 2 5 '9 -1 «
»Sáo Christovão. .73 04 o|i.1l 6

Segundos tcamss

a'"a:uciigo , . . ,1.8 i 1 20 13 13
Fluminense, ...'72 1 1,251111
America • o 1 

' 
3 i(J i(> u

Ilotafogo . . . . j S ; o 3 16 i; 10
i-':io Clirislovão . . • 9 2 , 5 2i 27 6
Amlartrliy . . . .7 > : 5 «5 3° 3
V.m£\\ .... .1 Sr i| o 7 sr s^ 2

com. elementos mais cse.assos, offere-
ciamos ao exame dos espíritos impar-
ciacs um aspecto de vida sportiva, com-
peteiue, moralizada e sincera.

Esses "spoitmeu" não conseguiram
formar uma escola de dirigentes com
as suas qualidades c- deixar no nosso
meio sportivo um espirito são. Ha uma
única excepção no Brasil a este rcspci-
to: o Fluminense E. C, que se dirige
c é organizado ainda hoje com a mesma
competência c o mesmo espirito sporr
tivo dos seus fundadores. ; , .

li o resultado dessa fnlha, no inicio
da nossa formação, sportiva está se fa-
zendo. sentir agora.

Aos "sporlmca" veteranos, c compe-
tentes suecedeu ua direcção dos_ clubs
c ligas cm «oral uma. elnisina de incoin-
pctcincs e iirelenciosos,. de apaixonados
e cslreitos.de vistas, de gettti; que pas-
sou a fazer dos centros de educação
pliysiea, não mais núcleos patrióticos,
com programmas racionnes, visando fins
altruisticos e alevantados, mas campa-
narios mesquinhos para o exercício dos-
truidor das suas manobras de politi-
quice vesga. „ .

O "football" e outros "sports" estao
infestados por essa praga, contra a qual
ú absolutamente necessária uma reaccão
enérgica c moralizadora e um pouco.de
sulfato de cobre. Contra essa, gente,
que pretende, para o exercido da sua
ignorância c das suas paixões, matar
ou retardar os frutos do trabalho de
dezoito annos de reerguimento physico
c até moral da nossa r.iça^ torna-se
urgente que. se feche um circulo de
ferro de uma repressão enérgica c
constante que os ánniquiie. de uma
vez."

« « «
REMO

A "EQUIPE" PARAENSE
Esteve honlem em visita á ga-

rage do Internacional de Regatas:, a
"¦equipe-"' paraense, que foi recebida
com demonstraçSo do estima pelos
"rowers" do Internacional de Rega-
tas. _¦'¦''¦¦-.'.¦'.' 

"'¦"'".

— Hoje a Federação Brasileira daí.-
Socictladcs do Reino, cm sessão so-
lòntic; receberá a visita dos "rowers

paraenses. Estão preparadas muitas
demonstrações de carinho por parte do
"rowing" carioca á valente "éqmpe"

paraense. Nessa oceasião será entre-
•guc á "equipe" paraense a mensagem
que- a Federação D. S. do Remo en-
via á Federação Paraense.

TAUROMACHIA
Com um exoellenle prograrama, rea-

liza-so depois de amanhã, 12, a quarta
corrida da ípoca, para es-trea dos 24
touros de raça. partüguczaj qua foram
adquiridos em Minas pela eniDrcsa do

IColyscu Tauromachico Fluminense.
Vae, portanto, a praça das Neves

.apanhar mais uma enchente cgu.al ás
anteriores. .

Dirigirá a corrida o sr. Luiz Noro-
nha. que marcará aos forcados quacs
os bois que devem ser pegados. U o
cabo desta vez o velho Josò Veríssimo:

C.WPEQIVArO 
* 

NFANTIL

A pesição dos concorrentes
Com o encontro do anlc-bontcui

está assim orgr.n-izado o quadro do
campeonato infantil i

Primeiros teams:

Malches

cr,uns

í-iumineiisc.
Palmeiras .
Botafogo .
America .
l''lamcngo .
L'arioca . ,

Goals]

Segundos tcams:

Fluminense;
Palmeiras .
America .
Carioca . .
flamengo .
TIotafoRo .

22006
3 

¦' 
115

2 I O I 2

310 2 5
I 

' 
O 

' II O 2
I O 

' 
0| I o

1 4
6 3
4 2
6\ 2

1
0

TRATAMKXTO DO RSTOJlAGO
VISANDO O FIOADO. URINAS

E INTKSTIXOS COM O

TEIMOU
ERKESTO SOUZA

Extracto fluido das tros no-
zcs : No/, do Koln, Noz Vomita
e Xoz Moscada, contendo ainda
a MEIilSSAi o AXIZ o o «EU-
VAO—DVSIÍEPSIA. ANIOMIA,
DEISITilDAUE NERVOSA. Más
diacstõos, nino hálito, neso do
cstóihaãò. dores do cabeça,

o Ifalta do ai)i>ctitc.
GRANADO &> C.-l" de Marco. 14

A marcha das operações no
Somme

(Paris, o — (A. H.) — Foi hoje PU-
íbiicada a seguinte nota officiosa:

"O alto comniando francei mostra-
se plenamente satisfeito com as opera-
ções preparatórias realizadas sahbado
numa frente de 20 kilometros. As po-
sições de que os aluados se apodera-
ram permittirão desenvolver o plano
de ataque e premir cada vez mais aa
allcmãts, cujas defesas áquein de Ea-
natimc estão já sendo vigorosamente
forçadas.

Os esforços inimigos para diminuir
o nosso suecesso da véspera fracassa-
rtun comolelanieiite. Um violento ata-
que foi larrçado com aqueüe fim con-
tra ns nossas novas linhas, ao norte do
•caminho «ntre Morval e Sailly Sailli-
sei .fazendo o inimigo sair de Trans-
iey e Sailly Sailtisel immcnsas massas
de assalto. Os tiros de barragem da
artitlicria franceza lorém, eram tão
efficazes que <le todas as vezes os ala-
cantes foram recalcados para os seus
abrigos,

Este novo fracasso demonstrou mais
tuna vez que, a despeito dos reforços
recebidos, os allctnãcs são impotentes
ipava obrigar a recuar os aluados ou
mesmo para lhes reconquistar qualquer•trecho do terreno perdido. ,•Entre Gueudecourt et Thiepval, os
allemâes não têm agora mais que dois
salientes, oecupando ainda um trecho
da cota 153, em cuja maoir parte os
inglczcs se installaram e se mantêm,

As tropas britannicas alargaram hon-
tem sensivelmente os ganhos feitos an-
teriormenre. Os aluados aprisionaram
durante os dois ultimos dias perto de

• mil e quatrocentos homens validos. O
numero de mortos e feridos abandona.

¦ Aos no campo pelo inimigo é conside-
ravel.

O relatório allemão sobre a acção de
sabbado é muito ambiguo e por vezes
<mentiroso. Com effeiio, diz, por exeni-
pio que as tropas allemãs repelllram
um gigantesco ataque « assegura que
os franco-inglezes perderam denois Le
Sars c varias posições entre Morval e

¦Saim Picrre Waast, o que é absoluta-
mente falso. "

Londres, 9 — (A. II.) — O corres-
pondente do "Times" na frente uri-
tannica, descrevendo em data de 7 o
avanço inglcz cm terreno desprovido,
.de obras fortificadas, diz:"Ha. logares onde o no9so avanço
nos levou a um terreno cerca de cem

.pés mais bai::o que as das colunas quo

.nos iam. ficando á reetaguarda. Por
toda a parte encontravam os nossos
homens um vasto campo aberto deante
tíelles.

A' nossa direita os írancczes foram
cgualmente. viotpriosos. As operações
dos dois alli-ados estavam tão coorde-
nadas. como. se se tratasse de um excr-

.cito apenas. Nenhum dos dois devia
hoje ir mais .além do que o outro. Ca-
da qual sabia exactamente o que lhe
compelia fazer; ambos cumpriram as
•respectivas missões com a maior pre-
cisão.

O, nosso domínio dos ares nunca {oi
mais evidente no campo de batalha.

Em parto alguma se via uma niachi-
na aüemã. Para a nossa rectagiiarda.
sobre as vertentes das collinas, flutua-
va a linha ininterrupta dos nossos ba-
Ides- de observação. Além das linhas
inimigas, tão baixo que não podia pres-
lar nenhum serviço, uin balão solitário
agitavvi.se. Ao começar o nosso atn-
que, foi iminedlàtameute arrlado, af-
firniando-se então plenamente o nosso
absoluto domínio dos ares".

O "U 61" acompanha o"U 53"
A'.3Cii York, 9 (A. A.) — Os jor-

naes vespertinos anmmeiain estar per
feilamente verificado que o submarino
allemão "U Oi" acompanha o "U 53".
da mesma nacionalidade, nas façanha;
que nestes últimos dias vem realizando
em frente ás costas americanas o po:
toda a parte nurte do Atlântico.

Segundo essas informações, o nume-
ro de vapores iuglezes postos a pique
ultimamente elcva-sc já a nove.

à
Sobreviventes do "Gallia"

F.aris, 9 (A, A.) — Chegaram a
Sárdchha 1.300 sobreviventes do cru-
zador franecz "Gallia", posto a pique
110 dia 4 do corrente por um submarinc.
austríaco em águas do Mar Meditcr-
IMIICO,

O referido vaso do guerra transpor-
tava uni contingente de tropas servia»
para os Balkans, indo também mime?
rosa tropa franceza.

J5HB EiEE jjj

OS MOVEIS DE AÇO "ALLSTEEL"

são os mais práticos para escriptorio porque:
São mais sólidos, protegera o conteúdo contra

fogo, insectos o poeira o tem maior canncidndo do
quo os do madeira.

Pelo systema vertical nenhum papel fica debaixo
dos outros o pfide-so encontrar instantaneamente o
uno so procura, economizando tempo o trabalho,

T-umos diversos modelos do mesas o secretárias
o cadeiras assim como um grando sortimonto do
«rehivos do dlf(crentes tamanhos o preços o Dar»
todos os fins.

Queiram vir examinar estes mtireis on pedir O
nosso catalogo Ulustrado.

CASA PIAU

[PATHE
Mi':- ;'>?á^^B ^^^^fâM.

onr¥]iTQiTmiTinrnníirwTnfii~rw nnrj
Segunda-feira

SJe^SACIOJN AL, AURORA
P>%.H»PT7STKIA NACIONAL

Um fllm erna podo rivallsar com (fualçuop- pMduceio porfait»
eatr ingeira

F£S.
Grande drama da vida moderna carioca produzido pela

CUANAUA1YA F1LM
Autor - PR. OSCAR LOPES

Interpretes: Mlle. Yole Qutline, Leopoldo Frúes, Eurico Draga,
Miss Kosaíia o Maria Reis

O netos — Acção no Rto
Operador-A. BOTELHO

V«3tidOS da CASA NASCIMENTO'
Moveis da REO-STAR

Serviço de calmei da PALACE-CLUB
Bailados por mlle. GAITUIERS

oeooeoooeooooaooooooocDoooooooooc
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HEATROS & CINEMAS/
CARTAZ DO DIA

Theatros
ÇABI.OS. GOMIJS — "Marí i* rosas"

A duqueza
(comedia). A a 8

(comedia).

(revista). A's 7 3Í4 c.9 3U

das Folies Bcrgcrcs"

RKCREIO — "O canário'
íAís 8 e 10 horas. ,. ,

PI1ENIX — "Entre a cruz e a caldel-
rinlia" (comedia). A's 8 e 10 horas.

S. JOSÉ' — O pistolão'1 (revista). A»
7, 8 3l4 c xo «l^horas^

Cinemas

OUVIDOR 128 •<t— RIO 1)E JAJÍEIRO.

* * *
FI.ÜMINENSB POOTBAtli CI.UR
Kcaliza-se boje, ás 4 heras da tarde

tini treino entre o 1" c 2° (fciuí dcsli
clúb. O capitão solicita o compareci
jjieiUo dos seguintes jog;uldics;

1" (caiu:
Marcos

Vidal — Nctto
I.nis —- Oswaldo — líonorio

Celso — Couto — Wclfarc — Daptista
t— ,T. Carlos.

2" tcam'.
Af forno

Joaquim — Waldcmar
Primitivo — Sylvio — Basileti

y,. Coelho Nctto — Lalnion — Raul
[— Costa — Gtiaranys,

Reservas: Esteves — Codofrcdo Tina
-. J. Gtiyaja Júnior — Gcorges —
í.. Ko:ha — Domingos Hbraldo.

^: !í: 0
l-XUMIXtvNSE rOOTBAI.L Ci.üi!

Patinação
Havirá hoje, á noite, scííüo de pjili-

nação 110 Flitniinctisc l'\ (!. A dire-
cloria coinnutuica que só terão ingresso
ns srs. sócios e respectivas famílias,
mediante a apresentação do recibo do
corrente mez.

A policia prende o autor de um
roubo

O sr. Octacilio de Menezes, residen-
te á rua de Sant'Anna 11. S3, fui, ha
dias roubado cm um alfinete de bri-
lhantes, varias cautelas c objcclos di-
versos de valor.

I.cvado o caso ao conhecimento da
policia, esta entrou a agir e honlem
conseguiu prender o autor do roubo,
José Corrêa de Castro, em cujo poder"foi 

encontrado tudo que pertencia ao
sr. Oclacllio.

O lavapip foi recolhido ao xadrez da
Central de 

'Policia.

:S •i*

Dl
Ernesto Souza

BRONCHITE
Fcoquidà», Aslbma.

| Tuliürctilúií piilaiaoar.
GRANDE TÔNICO

t aiire o appcllis e nroauz a
Idil-h miisiuiar

CK&NADO a CH 1* de Kurço, 14

A P0UTIQÜ1CK NO SEORT
Com a devida venia. transcrevemos

dos nossos collegas do lislutto ile São
Vaulo, o seguinte trecho, introducloria
de uma de suas apreciadas chronicas
sobre os males que assoberbam, hoje
em dia, o nosso sport. listes coiumcu-
tarios estão subordinados nn titulo:"tis tartufos e o mercantilismo spor-
livoV.

tiis o t''II;. um tr.nir.iste singular a obsçr-
var na nossa vida sportiva; especial-
mente "o "fooibal". A' proporção que

-y.igiiicntam as ii"ss,is forcas vivas; á'medida 
que ercsceni os nossos elemen-

tos, diniinueni as forças moraes c in-
tclligentes que formam o aspecto exte-
tríor o psyrluco da nosJa vida soorüv.i.

Quando f"i iniciado o "football", nos
*.ciupp3 da Cascmiríi da Cd: ia e outròSj
havia menos forças, o que c dy todo
naiiiral; registávamos menos victorias
rcr.tra os uok-us cpntçndorcs, porém,
ji.ivii muito mais competência c sin-
cefidade na direcção sportiva e muito
iiiuis moralidade entre os praticantes ¦
ão "sport". . . ,

No Kio, o "football" foi iniciado por;
fWcar Cox, Etchegaray, Fclix lrii;\.=, |
Có3ta Santos, Mario Uoelia e outroí.

Em S. Paulo as iniciativas couberam
« llans Nnbiling. Hofland, Robotton;
Casemiro da Costa. Rcnaio Miranda,
Ciavis Glyccrio c Piado Júnior.

Ki-e i-rupo de "sportmen das dnas
cidades 

' 
era constituido pe!os rapazes

liéducados na

O sr. Pandiá Calogursis enviou hon-
tem ao presidente úo Tribunal de Con-
tas. para o respectivo registro, o decre-
to abrindo ao Ministério da Fazenda o
credito de t :15o -.oooSooo, supplcmentar
ú verba 30" — Exereicios findos — do
orçamento vigente,

O prompto allivio da tosse
XAROPE DE LIMÃO RRAVO E

URÕMOKOItMIO DE QUEIRÓS!
Fabricado pela Socícd. Troei. Chtm. L.

Que roz — S Paulo
T)c todos is medicamentos n.v-o têm sido

expostos á venda é este xarope o que
reúne :n tua composição tudo quanto r
terapêutica encerra de mais apropriade
para coinbalcr as moléstias broaco-pulmo

es.
um poderoso CALMANTE ou SE

DATIVO, e. como tal. aliivia a tobsc mais
perunaz, mesmo (pie se trate dn to;:e (ío;
Iv.-icoa ou da asma;

A' venda em Iodas as drogarias. Depo-
silai-io no Rio: l-v.i..a Queiroz; rua Tlico-
nWlo OUonl i'.. ma. <S 7IJ2J

EM HTÍSPANHA

Europa ou na America do

[iNorte e praticavam, então, ns_ princípios"âc 
educação sportiva lá cultivados.

' Pur esta riz&o. com menos ICía»,

O cnterranicnto do ministro
«Ia Justiça

ilfadrid, o — (A.. II.) — Telcgra-
(dilui <k- San Sebastian:"Realizou-se boje. com err.r.de con-
coriencia, o entcrrariicn-to du ministro
da Justiça, sr. Ilarroso. Incorporaram-
se ao cortejo, além dos representantes
tios soberanos, os ministros, delegações
da Câmara c do Senado, represeutan-
tes de muitas outras corporações e
muitas outras pessoas de todas as. cia-'-
6C3 sociaes."

Os austríacos atacam vio-
lentamente

Roma, o — CA. H.) •— O ultimo
conmmiiicado do generaliss-nio Cador-
na iiiíorma que 03 ataques dos austria-
cos contra as posições italianas cm Car-
dinal, Busa-Alta c a altura 1.456, priu-
c''palincnte este ultimo, que foi violen-
tissimo. foram todos runcllidòs, Os
italianos infligiram ao inimigo perdas
pesadíssimas.

No Carso, os _ italianos fizeram mais
uns quarenta prisioneiros.

Impressões da Allemanha
Londres, 9 (A. H.) — 0 Daily Mail

diz que uni americano, por nome Cur-1
tin, que acaba de regressar a esta ca-1
pitai, depois de uma permanência de
dez mezes na Allemanha, falando da
influencia hipnótica exercida sobre os
allemâes pc'03 jornaes inspirados nas
estações ofl'ic:acs. a-ffirma que, se esses
iornaes lançam agora o nome de von
Hintienburg para salvar, a situação, é
apenas porque nos espiriíos, allemâes as
idéas primordiacs são a deificação du-
qitelle general c o aniquUamcnlo da
Inglaterra, embora aiguns críticos alta-
mente collocados considerem Hinden-
burg apenas como um tarimbeiro e 11111
cspatallio bem lançado á torça de ré-
clame. .

Quando o sr. Curtiu visitou Berlim,
cm~ agosto do corrente anuo. a offcn-
siva do Somme era ali considerada co-
1110 o bluff flnaj da Inglaterra. Mais
tarde, oorém, um official licenciado,
chamado á 1'nlia da oeste, disse á pes-
soa cm questão:"Parece que os inglczcs têm mais ho-
ilicns do <iue pensavatuos, e homens
convenientemente .prepara-los. O meu I
batilHião scffrcu terrivelmente V'. _ I

Bois ou tres dias de.-iois, um vulto
socialista allemão, aconselhou o sr. Cur-1
tin a ir a Polsdani assistir á chegada 1
dos feridos da Guarda Prussiana, oue
tinha s:do fortemente dizimada >pelos
iuglezes em Contalmcison, a 10 do ju-1
II10. O sr. Curtiu diz que, sn o que viu |
eni Poisclaiii io-_5e conhecido c;n toda'
a Allemanha, o império sentir-se-ia aba-
lado até aos seus fundamentos.

&
Uma festa de caridade em

S. Paulo
.9. Pnv.lo. o — (A, A;) — Realizou-

se hoje. á tarde, 110 Triauon. o grande •
concerto em .beneficio da, Maternidade, j
dado pela actriz Maria _ Barricntos, :
acompanhada dos mais distinclos arlis- i
Ias da coinpanliia lyrica da empresa |
üa Rosa & Mocchi c com o concurso
dos maestros André Mcssager, Xavier
I.cvottx. c cav. Gennaro Papi.

Foi executado 11111 programina sele-
etissimo, com os mais bellos trechos de
GouiickI, Masscnct, Bizet, Calalani,
Míssagcr, IconcavaHo, CharpeiUicr,
Carlos Comes Vcrdi c Meyc-rber, sendo
oue á Maria Barrientos coube a inter-
nretação da "Aire de l.ouise", de
Ctiarpenticr. 3 actos, cm que foi bas-
tatPc applatiduia.

Todos 03 outros artistas mereceram
idetnicos appiausos, agradando extra-
ordinariamente a festa, que leve unia
assistência escolhida, estando a platéa
repleta.

As composições de Mcssaser foram
polo seu próprio nutor acompanhadas
ao pia.nn. sendo o illustre maestro gran-
clemente victiriado.

Itália irá o dr. Pedro Co6lo, cx--minis-
tro da Fazenda do ultimo gabinete
Viera, para a de llespanlia, o dr, Ma-
noel B. -Otero, ex-ministro das 'Kela-
ções. Ex'eriores do mesmo gabinete, c
para a do Brasil, o actual cônsul no
Uio, sr. Manoel Bcrnardez,

As finanças inglezas
Lonire*, 9 — (IA. II.) — O Uornmg

•Post: rebübcu do seu correspondente cm
Wasli ngtor» o seguinte telegrauuna,
que é uma completa affirmação da
força das finanças inglezas:"Ainda que grandt9 quantidades de
ouro continuem a ser enviadas de ton-
dres para Nova York, daqui são re-
inettidas pelo ca'ho, para Londres, som-
mas cons deraveis. Os banqueiro» in-
^tcressaíos nesia9 operações calculam
[.em quinze milhões C3terlino9_o total
lessas remessas assim transferidas du-
•ante algumas das ultimas semauas.
liste movimento ó o resultado da dif-
ereuça entre as taxas de Juro de Lon-
Ires e Nova York. As grandes remes-
;as de ouro inglcz tem perm ttido aos
itinqueiros norte-americanos sttpvortar

1 credito, pois que o volume cresoente
le ouro relido pelos bancos americanos
serve de base ao augmento do total
los empréstimos e faz affiuir o d «hei-
a e deixa um importanta excedente

• .•ara exportação. Outras operações
nostraiu á evidencia ruie o credito in-
;lez está agora mais f mie do que nun-

.1 e quo a confiança americana na sol-
.abdicado da Inglaterra permanece
.oüda.

Os bancos americanos apressam-se
tu comprar lilulos iuglezes, tal corno
azam antes da guerra, porque têm
bsoluta confiança etu que serão pagos

ia ôpoea do vencimento. A Inglaterra
pódc contar sempre com o excedente
dos fundos disponíveis na America.

Tudo isto está c-in flagrante .con-
traste com a altitude dos banqueiros
para com a Allomanha, com quem não
tém a menor trnnsacçâo. Nem lhe en-
viam dinheiro nem lho compram litu-
los.»

vestidos "modelos?.

LaMaison Nouvelle
!>, RUA GONÇALVES DJAS, O

¦f*¦»•

Um communicado aus-
triaco

AMERICANO — "A traição" (draaw);"Eadio-teleürapliia" (drama).
AVENIDA — "Piratas sociaes", (dra-

a-a); "A ingratidão" (d.-atna); unm hila-
ritme comedia. ,.

CINE TALAIS — "O primeiro e ultf
mo beijo" (drama). ... _'.,IDEAI, — "O filho do Inimigo* (dra
ma); "Zisomar" (drama); "O exercito bn.
tar.nico cm 1'rança" (do natural); Uai
hotel e'ectrico" (comedia).

IIUS — "O tigre real" (drama); "Xas
garras da -missria" (drama). . ,

ODEUN — "Leda" ou "O culto da boi-
lera" (drama); "Suspeita filial" (drama);"Caiinuuit Jourual" (do natural).

1'ATIIE' — * Loucuras da mocidaue
(drama); "Filho d» iuimigo" (drama).

Ci íi S:

EMPRESÁRIOS & CAMBISTAS

! E' coisi sabida, mais que sabida mes-
mo, a conluio entre alguns empresários «
cs chamados cambistas para o íim de fa-
ser pagar por maior preço, d» que o esta-
lelccidc nas "bilheterias, certos logares do
j-latéa, camarotes, ctc„ maÍ3 da prcdilccção
de publica. As empresas coutam até, ao

| fecharem soas negócios, com ar renda que
que

titulo do

ntovedoras partes; Zigomar, mais tres par-
tes desse clcctrizante romance policial, cuja
rifrist esti agora alcançando o mesmo
grandioso suecesso ha annos alcançado. E,
por fira, para completar o programma: O
exercito Irítannico em Franca empolgan-
te fita do natural, com episódios da guer.
ra, e l'ii» hotel clcclrico, hilariante charge
da rathc.

Surprehcndente programma tove hon-
tem sua premicrt no querido, cinems Ideal,
que exhibiu dois films de arte o sentimen.
to dignos da admiração publica. Um dei-
Ic6 o — O tigre real, sensacionalissimo

• drama de enredo passional, em seis por-
tentosos actos, que têm como interpretes
principal a festejada e talentosa artista
Pina Mcnichclli. Outro film extraordina-
riaraente impressionante o — A'ai garras ia
miséria, grandioso trabalho da reputada fa-
brica Universal, cm 5 vibrantes actos, de
episódios de estonleadora acção. dramática.

li o Americano, o conceituado cinema
estabelecido cm Copacabana, offcrecou aos

R' 
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Festos ao Odcoa?
<— Está claro.

Que tal o film "O Culto da BeT-
lera"?

Lindo, Francamente, apezar d»
empresa do Odeon annunciar que era
de toda a moralidade um íiSni cm que
apparece um mulher, póde-sc dizer que
completamente mia, eu tive as minhas
duvidas... Sim, que isso de cxhibições
de carae são quasi sempre suggesti-
vas...

ZJZT^rLJSr*™."íf • " ~ ^£t™ verdade, „m IniLülto

O NOVO GOVERNO
ARGENTINO

A CHEGADA PA EM-
BAIXADA BRASI- ,
LEIRA A BUENOS

AIRES
fl„«,„,, Alret o (A A.) — A' tar-!^l conluio põd» dar c algumas ha

AfônL«endo esperado, lhe abrem. „a sua. escripta o titu!
entrou no porto desta capital o cruxa- -Bvcutitaes., puxando-» o mais que podem.
dor "Barroso", da marinha de guerra Ora, «e cora o» preços ordinários ha pou-
brasileira, conduzindo : a tmbalxad» Cjl .probabilidade do levar a salvainc»lo uma
desse paiz que vem assistir á posse qo touruie arriscada c so o anuuncio de qual.
dr. llippolilo Irigoycn. wc, augmento tera o Inconveniente de e.*-

Ao transpor a. torra, o^ ocuo «» f ^ kwcglo se nos af.

pda Quadra argemiua. . «<* « ?*«: europeu da locação que bem

No caes de desembarque era fjranoe j*dcrla ser também, adoptado entre nõ»,
a multidão que aguardava a chegada e contaria-, estamos certos, cora a syinfa-
da embaixada, notando-sc entre o» Prç.; ,jia ío, CSFcctadores.
sentes o- dr. Atilio. Barilaii, hitrodtii
ctor de diplomatas; A\ barmiento
Laspiur, sutsecrctario das Relações
Exteriores !o dr. Eduardo de Lima
Ramos, encarregado de Negócios ao
Brasil nesta, capital; o cônsul brasuci-

Mediante uni ougmtnto de vinte por cen
te, no máxima, sobre o preço do billictv,
o publico compraria a preferencia a uni de-
tirmlnado logar para as primeiras repre.
tentações, na obrigação de ir pagar o b!

ro', dr. Francisco Èmilio. Eugênio Eme- j Ibcte otc uma certa hora do dia da recita
ry| os secretários de legação, Lucilloi e perdendo o direito de reclamação no
Biíeno e Lourlval Guilhobol; o ajudan-1 C3S0 ,jc íatti,.
to de ordens da presidência dtt Rcpu- | nscmpliflqucmos: um cavalheiro que de-
blica, em noma do dr. Victormo oe 1»' Síjassc assistir da cadeira 21, letra D, a
Plaza ;o dr. Adolpho Urqu-.za. segun-, ^ fmnlir<!1 d!l compa„hia lal com-

álSS Rel^^!fc;do: P«ri=ia .referencia . esse logar por =o$ooo

capitão de mar o finerra Ricardo Vant». fco |» sobre 5$ooc de cada recita) e re-

designado para servir de ajudante do ceberi» cm t.-oca um cartão, com o qual
ordens do contrn-almirantc Ma* Fron. iria nos dias das preimires buscar a D 23
tin; embaixador brasileiro, o capitão nté 4 hora «stipulada pela empresa, pagan-
de fragata Jorge Gomez, designado pa- (i0i £ claro, nessa oceasião, os 5$ooo d»
ra ajudante desordens do commandanto wcço Ao yH,,.,,,.
do "Barroso", qvte é o delegado naval-, ror qua I)Jo ^tj^^iin, as nossas cm-

FieiMirj, 9 — O cst.-ulo maior do
exercito comniimioa, cm data de 7 ide
ouuibro:"Pronto nimaica —> As nossas tropas
ganharam, terreno nas proximidades de
Orsova. Ao sul de Hatszeg. perderam
os rumaicos a altura de Siglou. As
tropas allemãs e austro-hungaras, que
avançavam atravez do bosque dos,, hs-
piritos quebraram a resistência do ini-
niigo. O advursario recua egualiiicnte
«ti vários ipontos da frente lésic da
Transylvanta.

Frente russa: -« Entre o Narajowka
c o Z-totã-litipa, bem como no seetòr a
sudeste de Brzezany, novos e violemos
ataques dos russos, que apenas lhes
valeram a posse de tuna pequena trtn-
cheira avançada, fracassando de resto
por completo, ...

Frente italiana — O fogo do inimigo
na altura do Carso diminuiu na maio-
ria dos sectores. Ao contrario, ira-
Ementou notavelmente nos montes Fas-
sano. Violentos ataques de infanteria,
ali cffcctuadbs, foram por nós repeli-
dos, soffreudo o inimigo perdas sa-n-
grentas".

da embaixada, o representante dos mi
nistros da Marinha c da Guerra, o con-
tra-almirante Kojas Torres, nmiUis ou-
trás pessoas gradas e imninieros nicm-
bros da colônia brasileira aqui uoml-
cillada. '• _

Atracado o cruzador "Barroso ao
cães, todas essas pessoas passaram-se
oara bordo, sendo cnião o embaixador
Frontin c seus companheiros cumpri-
mentados pelo representante do chefe
da Nação, seguindo-se depois os outro»

;.'esas esse systema ?
â tü

PRIMEIRAS

incxccdiycl u bcllo programnia que se se-
guc: A traiião, drama de episódios immen-
saatctilc empolgantes, cm 5 actos, tendo
coma principal interpreto a laureada actriz
Teia Bara, c Radie-tticgrapliia, era 6 vigo.
roses actos.
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RECLAMOS

Theatros
Continua a nttrair grando concorrência ao

tbcatro Kecrclo a magnífica peça O Cana-
rio, que ji conta muitas rcDrcscntaçõcs no
lllcatro da rua Espirito Santo. As sessões
de domingo lograram alcançar grande recito,
çom ires casas completamente cheias. Para
hoje, estão marcadas mais duas represen-
tações da afortunada neça. na qual Crocnil-
da de Oliveira c Antônio Serra, têm ver-
dadeiras creações.

l!i
A revista O Pistolão; que Ignacio Kaposo

c Kcstior Junior escreveram com muita
habilidade, figura ainda 110 cartaz do
treatro S. José. Os avelamos que a as-
sistencia di á nova revista são o nttestãdo
seguro de que cila terá vida lonua no
cartaz do popular theatrinho da oropresa
Pasclioal Segrcto.

Para hoje estãq aununciadas mais trc3
sessões, que, certameute, terão o mesmo
tuceosso apreciável,

I»
. Rcpctc-sc hoje, no riicnls. a comedia

lmtre o cr/w e a. caldeirlnha original de
Kobcrt de FIcrs o Jorge Cãillttveti tradu-
cção de Kcnaiuundo.

St
ljm scena do Palacc.Tbcatre, represcntido

pelo esplendido conjunto da companhia Lu-cilia Pcrw-I.eopoKIo Frúes, continua o
ciiBraçadis.iimo vawdevUle—À Duqueza das
Folies Bcrgíres, de Ccorgcs Pevdcatt. ar-
ranjo de Luiz Paliiicriin. Lucilia Pérc-s
desempenha o papel de Duqueza; Leopol-
do 1'róes. o de Arnold. e Alves da Cunha;
o de Juvonal. Este vaudeville. por str do-
tado dê uma parte cômica dívcrtidisshnai
esti obtendo notável suecesso. Iloie, será
elle repetida nas sessões da noite.

*
Ainda boje. a companhia do Eden-Thcn-

tro, de Ljísboa, presentemente no Carlos
Gomes; dará mais duas representações da
imeressante revista Muro de rosas oue tan-
to tem agradado ao miblico carioca. Desde
que a imponente revista subiu á scona do
amigo tbeatro da rua do Ksuirito Santo,
0.1 cspcctaculos têm tido grande animação,
não regateando o publico iiinimicros np-
plausos â apparalosa neça. Ainda boje te-

[remos, no Carlos Comes, a revisia .llun.' t>c
. rosas.

* * *

primoroso, um romance plenamente
moral , bem feito, attracute. E' racio-
nal o appari-cimento daquella mulher
mia, para formar a secna do romance.
Digo-te mais: — se, fugindo á apre-
sentação daquella fôrma de mulher, a
fita désse a entender que uma mulher
se desnudava sem appartcer a,os olhos
do espectador, que comprchenderia o
que se passa tão somente pelo gesto do
artista^ que oiha para um plano que se
não vê, teria a impressão de que qual-
quer altitude lubrica fazia extasiar do
artista espectador da scena, A imagina-
ção suppria m apparição, mas, certa-
mente, o quadro não seria tão recatado
como «; no film vè-sc a mulher núa
como se fora uni bloco vivo de mar-
more...

—. Então o film pôde ser visto?
— Fstá claro. O -Odeon é o cincrn»

preferido das famílias cariocas, e não
cxhibiria o <|iic não pudesse ser visto
pelos seus freqüentadores e elegantes
habituées.

No Recife

03 FILMS DS HONTEM
Depois da linda Meuichelli. a beila

'frouhanwa — depois de Tigre Real, um
nevo e b.-llo trabalho,, L,cda. O novo film
que começou a ser cxbibido hotitcin, uo lu-
xuoso cinema. Odeon, trata de ura estudo

O

Reellr, o— (A. A.) —- N\i reunião
realizada hontem pelos cônsules alli.i-
dos, ficou resolvida a creação de um"comüé" para trabalhar em prol dos
interesses, altiadoi, afim de prcstar-lhel
todo o auxilio preciso.

INGLEZAS
As legitimas casemiras só nu

CASA LONDON
Único deposito no Rio. Ternos

sob medida
50$000, 60$000 e ?0$00G

Aviamentos do 1* qualidade.
Cuidado com os imitadores. A
nossa casa &

RUA URUGUAVAVA. 136

Sociaes
MUSICA

'"'^"refeitoio 
de bordo os roembroí! psycholaglco, que tem por thema

dn embaixada brasileira fizeram servir cubo da belleza, ora que !:a uma mulher
chillhpague, tomando então a palavra O que so alheia nos prazeres da vida c julga
cciitra-almirantc Rojas Torres, que fes- todas pelos seus próprios sentimentos, pelo
um eloqüente brinde ao embaixador qUC não tome desnudar-se, na crença de
Pronlin; num discurso cheio de pala- qUCi t0(j.,s |ne a(]m|ram 09 fôrmas, que se
vras carinhosas para com o Brasil, _em ^jrjara ,je uma cslatua (ie Vciius. Este
qíie poz cm relevo as opttmas relações wlo roalilllc(s paycilcjocico, de Anatolio
cxislentcs entre ps dois raízes, Mlle». Kamcnsk é lntcrpretado. pela festejada

^\%r1n,eSnras^,a: cS J« 
^ «va. ^a Opera de

armadas recebiam a visita da missão laris.
biasileira. Respondeu noutro brinde o Completando o soberbo programma com o
embaixador Frontin, pronunciando uma - qv.al patentea que poucas casas pôdem com-
bclla oração que a todos causou a mais petir na apresentação do obras celebres, o
agradável impressão. , 1 Odeon cxhibe mais; Suspeitas {itial, deli-

Convidado para descer, o embaix.i- c[,ci0 c primoroso film da artística fabrica
dor Frontin declarou desejar pcrnianc- Gnumo!r(| c 0 ultimo numero do Gaumont-
ecr a bordo até que o chancellcr jose ^ 

¦ 
, 

intcrL.ssalUo 
e muito no.

Luís Muratuire .piulesse recebcl-o em
audiência. Respeitado o desejo do em-1 u""af •
baixador brasileiro, todos se retiraram,! Mais uma vez o elegante C.ne-Paais
cm meio a maior cordialidade. | teve oceasião de apresentar ao publico íro.

No cáes estava postada a guarda de qitentador de seus luxuosos salões, duas
honra, tendo uma banda do musica exe- celebridades artísticas applaudidas era di-
cutado o Hymuo Nacional Brasileiro, verias platéas da ve.ha Europa: a sedueto-

O corpo diplomático
uruguayo

híontÇxiidéo. o — (A. A.) — Tüstá de-
fitii!:vame.ntc assentada a seguinte mu-
dança no corpo diplomático tio estran-
pviro; para a lcaaeão na Atistria-Hua-
gria irá o dr. Acevcdo Di.iz, para a da

O p inlormam dois coíniaü-
Meados allemâes

Bcrlinil 9 — O quartel general com-
muniea cm data de 7 de oulufbro:

"Frente oeste: A grande batalha de
artlheria no Sc-aimc estendeu-se ao
nono do Ancre o augmentou de inten-
sidade ao sul do Soiiune, esneçialinen-
le cm ambos os lados de Verniendo-
villcrs. O nosso fogo de barragem sup-
primiu quas. cunipletanientc- os ata-
<iues inimigos entre o Ancre e o Soin-
me. Uma investida entre Los lioeufs
e Bouóhavcsnes foi frustrada lojo cm
seu in-cio pelas tronas d03 gelieraès
von Hoehn e vou Garnicr. Somente a
sudoeste de ..-.uilv chegou-se a uma luta
corpo a corpo com -«equenos contin-
gentes que tinham conseguido alcançar
as nossas linhas. Um ataque francez,
partindo da linha Vcrmándov llers-
Lilions-Déniccourt cenlr.i o sector do
general von Katlicn, deu logar a vio-
lentos encontros corpo a corpo, nas
proximidades de Vemiandovillers, de-
cldndo-se a nosso favor. Este suoces-
so é devido ao yalor das tropas de
íjchleswig, que se mantém ali desde o
começo do mez de julho.

Frente leste: Príncipe Leopoldo —
O numero dos prisioneiros fetos nas
nroxitiiidàdès de Bankow subiu a 300.
Os ataques russos cm ambos 03 hüos
do Zlota-Lipa continuaram durante, a
manhã, sendo, porem, tolos rechassa-
do; com perdas sangrentas. Ao sul de
Nlieczyszow perdemos unia neouena
petição avançada. A sudeste de Urzc-
7any reconquistámos a altura oceü;ia-Ja
pelo inimigo em 30 de setembro.

Arohfciumtc Carlos — Nada de im-
portante,

Tranfylvatra: Em t(.'l.i a fren;o
oriental, as trc-iias aiistrodiungaras e
allemãs e;tão avançando. Uc-bliássàmps
os rumaicos para além do Geisterwald.
qiitJbraudo a resistência das suas recta-
guardas. Capturámos cm ambos 05
lados de Passo Rotlicnturm 2 officiacs
e i.i.i soldados. Ao sul de Hatszeg, ar-
rtJmtámos no inini go a altura de Si-
gli-n. Nas proximidades de Orsova, ga-
nliáinos terreno.

Frente balltanica: Rcoliassámos va-
rios ataques na Dolirtidja.

N'a Maccdoiiia, o initttgo bffectuou.
cléin de vários pequenos ataques iníru-
tiferos, um forle assalto a oéãte da
linha térrea Florina-Monastir. que fo
quebrado ante as posições búlgaras. O
porto de Dcdcaga&jh está sendo bsra-

{ue destino teria tomado
Ume. C. 0. ?

Mme. C. O. deixou a casa hontem,
á tarde, afim de ir ao dentista, na rua
Sete. Mas mme. que saíra acotnpa-
nhada de uma filhinha, até 1 hora não
havia regressado ao lar.

Que deslino teria tomado? Seu ma-
rido procurou-o por toda_ a parte: cin
casa de famílias conhecidas, nos thea-
tros, nos cinemas e até... nó Nccro-
lerio. Por fim resolveu pedir a inter.
vençãò do 2° delegado auxiliar.

Mas que destino teria tomado mme.
C. O.?

bardóado, sem resultado, por min es-
quadra inimiga."

Berlim, p — O quartel general com-
mímica cm data de 8 de outubro:"Frente oeste: Grupo dos exércitos
do pr ncipe Leopoldo — Hntre o An-
cre e o Somme falharam novas, tenta1
tivas de ruptura da parte dos Iuglezes
e fraiicezes, já annunciadas. pelo con-
stnnte incremento de intensidade ' da
art iheria inimiga idurante os ultimos
dias. O exercito do general von Bu-
low, em combates tenazes, jepelliu a
gigantesca invesída em quasi toldas as •
partes. Somente em Le Sars. num tre-
cho de nossas posições a nordeste de
Lcsbocufs, a^Eím como entre Merval e
a floresta de i Saint-P errc-Vaast, o
inimigo conseguiu penetrar cm nossas
trincheiras. Ao sul do Somme, cm
ambos 03 lados de YcrinantioivUtérs,
abafámos, por meio do nosso fogo de
barragem, tentativas de ataque da par-
le dos francezes.

•Cinco aeroplanos do adversário fo-
ratn abatidos em combates no ar c por
nossos canhões de defesa aérea. Nessa
ocnasiáo o capitão Boelke abateu o 30"
apj>arcllio inimiró.

Frenlc leste: Nada de importante.'ri'ansylvan'a: As tronas allemãs e
gustro-littiiííaras, aj)ôs haver através-
Lvlo a Floresta dos Espíritos, forra-
ram a ctitra.la no território de P.urzen
(1'urzenland), onde. por uma forte :n-
vcstkia, fizeram o inimigo recuar.
Ivronsladt (llrasso) aeha-se nevamente
em nosso poder.

Balkans: Na DobruJja nada dç novo.
Os estabe-lecmentos ferro-viaríos a
nordeste de Bukarest foram boimbar-
dcítdos por no>ãos aviadores.

Na Macedonia, dticllos ele ártilherii
em muitos pontos entre o lago Prcspa
e o Varchr. Km ambos os lados kla
ostra Ia de ferro Flõrina-Monasttr in-
vestidas isoladas do
foram re;)e-lii-las."

MalliiUle di Marzio c o sympatliico An-
dré Havay, ambos do tbcatro Sarah Bcr-
nliardt, 110 forte drama de amor intenso c
paixão indomável — O primeiro c ultimo
beijo,

O titulo caracteriza bom o delicado c
sumpluoso entrecho de um romance de pai-
xão amorosa, onde dois jpveiiii se amam e
um imprevisto os separa, para, algum tem.
pj depois, utiil-03, embora por momentos,
r.urii longo e apaixonado beijo... o pri-
niciro c ultimo daqucllás duas almas air.an-
tissimds.

EnipolBanlo cm ícu enreda, suggestivo
pelo seu assumpto, soberbo c admirável pc.
1* desempenho, mimoso e fino em sua
"laisc-cii-scéiic", O primeiro c ti/limo bei-
)• é unia obra-prima ciueinatoarapliica, quo
b. de fazer suecesso.

Até quinta-feira, quando teremos cnsc-
jo, mais ume vez, de- applaudir a graciosa
mlle. Robiuc na sua uftima creação—Ju-
tçtix da Dcmain, o amplo c confortável ci-
aicma. Talhe ofíerece-1103 um grandioso es-
peçtaculo cm ío actos, cxliibindo dois
films inéditos, de grande metragem, cm 5
actos cada um: O filho do iuimigo, inter-
prelado pelo grande actor Scrvcnti, no du-
pio papel de liarão Max-Oder o de um of-
ficial austríaco, c Olga Camagno, festejada
actriz italiana, no papel de condessa Vorli;
e Loucuras da )nocidadc, interessantíssimo
trabalho da Kox-Fihn, predileção nova no
oouero c oriiriual no assumpto, do qua! sa-
lientamos os seguintes quadres: O domador
dt- cavailos bravios — A vertiginosa car-
reira de u:na 10 II. I*.  Um viaich de
box real — Uma perseguição empolgante

O extraordinário trabalho do um urso
Curioso ! Raro 1 Interassantel

I O Avenida, como de costume, mudou de
programma. 15 da/fórma pela qual isso rea-
lizou, ofícrcccndo ao publico; que freqúon-
ta os seus confortáveis salfies, um c^pc-
ctaculo verdadeiramente encantador, dil-o,
melhor úo que o poderíamos füzcr nús, a
simples enumeração do grandioso program-
ma. Eil-o: O parasita c A guerra dos cs-
pkitof, terceiro c quarto episódios do em-
polgante drama de aventuras — Piratas so-
cises, cujas primeiras sóricg tanto têm im-
pressionado o nosso publico. Além desse
arrebatador film, Iraverá ainda a aprescu-
taçÃo do bello drama — A Ulfjratiâão, do
laiiL-eiJ emocionamos ,e de uma. hilariante
comedia.

O poputar Ideal organizou também um
programma fiovo, que obteve o maia cstti-
pendo c:.ito. ConstÍtuem-n'o films de ad-
mlravcl coiiccpÇÜo. qual dcíles mais emo-
cionante e sedilctor: O fi.Vio do inimigo,

adversário, que sensacional drama rasado sobre os doloro-
i íos irapreviatos da guerra, em cinco coro.

CONCERTO SYMPIIONICO
Jiseícve^nos o maestro Klpidio Pereira:
,''Sr. rcilactor. — Venho pedir-lhe a pu-

bbcação das linhas seguintes, agradecendo
antecipadamente a çcnitrCza.

Transferindo o mou concerto para a noi-
te de amanhã, transferencia a oue fui for-
çado para obter a melhor execução possíveldo meu prcijramma, ignorava Que, em tal
data. se realizasse o recital dacxma. sra.
d. Cândida; da Nova Monteiro Kendalli

Num meio como o nossa, cm que é tão
limitado -o numero de amadores de mu-
sica, íieria loucura insistir cm realizar o
meu concerto on coincidência com o da
applaudida e micrida cantora oatricia. que
loelos adniirainos, c que. oela maeia da sua
privilegiada voz c do seu peregrino ta.
lento do artista, terá. com toda a justiça,
a preferencia do publico, quando o meu
fim é mostrar ao maior numero possível de
pessoas como procurei aproveitar a pensão
mie o Congresso Nacional generosamente
me concedeu.

Sou forçado, pois, a transferir de novo
o meu concerto.

laço, porém, desta vez, depois de uni
verdadeiro inquérito, nois neste momento,
apezàr de se achar atiasi no fim a estação
artística, suecedem-sc os concertos e as
festas de caridade, uma companhia lyrica
volta e duas ou tros de onerclas chegarão
brevemente, além de quo não depende de
mim só, mas de todos miamos tne prestam
o seu precioso concurso, o da nossibüidadc
de poder contar com uma boa nrchestra e
de achar-se livre o tbeatro Municipal, etc.
etc. 1C um verdadeiro orobloma no oue
me empenho neste momento, na esperança
de poder annunciar, amanhã #ou depois, a
nova data oue, espero, será próxima c
definitiva, a não ser que outros elementos,
com que absolutamente não conto nppa-
recatn contrariando os meus esforços e a
minha boa vontade.

Termino"; sr. redactor, agradecendo
v. s. tantas gentilezas c assigno-mc
v. s. etc."

d-

* *
Varias

A companhia do Tbcatro reqilíno está
organizando, no Plienlx, um grande fes*
tíval infantil, psra o dia ic; Este espe-
ctaculo que scr.i levado a cffcito cm "ma-
tir.ée", está sendo dotada de cttractivos
imiumcros.

^_ A companhia Lucilia Pércs-I.copol-
do Frúes, que tão bons cspcctaculos nos
tem dado no Palace Thcatre, vae deixar-
nos. A festejada "troupe" de comédias
c "vaudcvillcs" parte na semana vinduu-
ra para Bello Horizonte e S. 1'aeío, tlan-
dot t por iiso seu3 últimos cspcctaculos
aqui, tia corrente fiemana. Até quinia-fei*
ra, quando, além dos cspcctaculos da no:
te, haverá uma elegante "matince", se
rá representado o engraçado "vaudeville'
"A duqueza das Volica ltergcrçi". Sexta
feir;i.t a companhia Lucilia Péres*Leopol-
do Fróes dará, a primciríi represonuição
da inagniiíica comedia "O illuítre desço-
nhccldo",

G> Em recita( de cala c ^ommcnioran-
do mais um auuivetíario da descoberta da
America. t realíza-sc, no Republica, na pro-
xima quinta-ifeira, dia i-\ a estrúr de
l'\it:ma Miria conhecida pela "rainha do
tránsformismp", O prpçramma composto
por alguns dos mais seiísactonacs nume-
rps do repertório de Fátima Mi ris dava
ensejo a que o publico tioisa admirar a
có!*abrc artista que trabalhará cm espe-
ctaculo completo c prcço3 populares. A
orchestra terá composta de 24 professo-res sob a direcção do maestro Frasincssi,
pac de Fátima Miris.

?No Democrata;Club( Todos os Santos)
realiza-50 no próximo dia 30, um attra-
ente festival organizado pela amadora Se-lika Costa, no qual será representado o
grando drama "Maria Joanna" ou "A
mulher do povo".

*
COMPANHIA SCOGNAMICLIO-

CAUAMBA
(Continu'a aberta a assignatura para 12recitas em "premlcre" da Coiiiranliia S<-o-

Rnamiglio-Caramba e que muito concorri-
da t=m sido. As principaes famílias danossa sociedade tomaram pavíc t\z=> frizas,tnlo fazendo prever que essa série de es-
pcctaculos, que o Republica inaugura acs do corrente, com UA duqueza do ItalTaliarin". Seja brilhantíssima pol.s, que orepertório que ir.cluc numerosas novidades
será interpretado por um elenco de 1»ordem. Os preços de assiimatura íTio -;C,f$
(frizas c camarotes), c Co$ooo as r.ideiras.

A companhia emliarca cm Pucnis Aires
110 "Araimaya", cuja entrada no [n-rto "do
Uio de Janeiro está annunciada para a.i
do corrfcnti»,

DAI AS INTIMAS
1'assa hoje o annivcrsario natallçio do sr.

Joaquim Freire, proprietário do "Moinhc
de Ouro", c um dos membros mais conspi-
cuos da colônia portugueza desta capital.
S. s. terá oceasião de ver, mais uma vez,
o quanto c estimado pelas suas nobres qua-
licades de espirito, de caracter e do ca-
ração.

—Passou hontem o risonho natalicio da
graciosa senliorita Maria Carolina Ilraus-
ford, dilecta filha do sr. Lauro Bransford,
funecionario do Thcsòuro 1'odcral.

iFüzcin annos hoje :
O sr. Onoíie Moraes de Castro :

a scuhorita lílisabcth Gonçalves d»
Silva ;a sinhorita Armênia Peçanlia1 irmí
do dr. Nilo Peçaiiba, presidento do lis-
lido do Rio de Janeiro ;a scuhorita Gild*a líraga, irmã do sr.
Creso ItraRa, official de gabinete do pre-
sidente do listado do Uio ;a senliorita Carmcn Romão ;o sr, Osmar líarbosa tlaboa, filho do
capitão de engenharia dr, Antônio 'Miguel
Barbosa t Lisboa ;Kzio, galante filhiiiho do coronel 15u-
clydes braga, negociante dcst3 capital ;a menina Celina. graciosa filhinha do
sr Annibal de Castro, fuuccionario muni-
ripai ;

O flt O
CASAMENTOS

Aproveitando a data do seu nnnivers»
rio natalicio^ o dr.^ Francisco Fernando!
Dantas, clinico residente erj| Madureira,
effcctua hoje á "tarde, o saiu enlace ma-
trimonial com a senliorita I-aurcnctta do
Couto Telles Pires, filha do coronel Ra-
pliácl Clemçntc Tellca Pires, commandan»
te do 2" regimento de artitlicria do Excr-
cito.

Tanto o noto cível como o religioso,
quct se revestirão de máxima intimidade,
realizar-se-á na re;idcncia dos paos da
noiva, á rua Oliva Maia, cm Madureira,

Serão padrinhos o i° tenente dr. The-
raistoclcs dc^ Souda Brasil e senhora, por
parte da noiva, c sr. Domingos Teixeira
e senhora, por parte do noivo.

IIANOUKTES
Ao major Thcophiio Goulart, cm com

mumoração a seu annivcrsario natalicio, of-
fereceu honte-m o dr. Rubem Noronha, na
Kotisscric Uio li ranço um jantar festivo,
çuc correu .animadíssimo (

Tomaram logar 11 mesa os srs. general
Pratici-co Flarys, Joseph Cirond, dr. Ame-
rico Caparicri, tenente José Itarliosa, dr.
Rubcn Noronha, actor Uaul Soares, tcacn-
te Coracy iFAImcida c o nosso companhei-
:o de redacção Cindido Castro.

O agape correu cm meio ú maior ale*
gria, usando da palavra, para bfferccer o
jentar o sr. Cândido Castro, que brindou
ainda os drs. Américo Caparica c I\-.:'-cj
Noronha.

O major Thcophiio Goulart recebeu, ua
mesa do jantar, vários tolegrammas ile fe»
licitações,

ü v Ü«
BODAS 1>E 1'P.ATA

festejam licjc as suas bodas de praia, re.
criiendo ns oessoas de sua amizade e:n sua
residência, o sr. Alfredo da Silva Camüota,
conhecido comniercianie desta praça, c d.
Alzira Crespo Candiola.

O * «
Cn\FFI!IÍNCIAS

A conferência d-i orofessora municipal t.
Zulmira Amattor. da Legião de Honra l-ra-
sileira, foi adiada, cm virtude do faJlcci-
mento tio dr. Luiz de Carvalho e Mello.
presidente da Üritein Scicntifica do Itrawl.

Oiiinta-fcira,^ ia do corrente. .Vs S horas,
o corned losé Toaquim do Ucpoí llarro1*
fará unia conferência, no Club Militar, so-
bre assumptos da Defcza .Nacional.

_ Ri.ilizi.se hoie. ás 8 horas, no Club Mi-
Htar, a secunda conferência da, série s-f-^e
nltiifl estudes tuilit^reü. oue cüui fazendo o
capitão de corvetn liaul Tavares

:'.: i;: :;:
ak«ocia(;õks

O Centro União dos Empregados di K.
V. C. do Ilrasil. convida todos os associa-
dos tara se reunirem hoje, na s-n :- f'á rua Dias da Cruz \ij. A.- r horas .»>noite, afim de tr.-.tar de resoluções de im-
portancia.

Ra-

m
i
i

MISSAS
Xa egreja da Candelária serS c»/í

lioie. ás o ila horas, missa de scl»n
por alma de d. Luiza M. da Silva
mo».
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jg ícaogío na
dá margem a uma

acção contra a
União

Adveio Belchior & C„ Ipos-
íulsm cm caução na Brigada lo-

licial a quantia de lotoc-c-íooo.
A firma falUa c n processo da

fallencia seguiu os seus turnos,
quando o commandanie da »«•
«ada entregou aos f adidos toda a
importância da caução.

Assim o Híiuidatano da massa,
tiara rcliaver aquella quantia, cora
òt Juros da mova e custais, teve
4« •propor uma acção contra »
União, perante a l" vara federal.

No pleito foi apurada a culpa-
bilidade não SÓ do ministro da

justiça, como d» commanihme
da Brigada. .

O juiz, dr. Raul Martins, õ>
cidindo o caso, prótérm a seguiu-
te sentença: ."A (própria autoridade immat
«ferida, itomando conhecimento
da abertura da fallencia pela sua

publicação official ua-, imprensa,
havia oííiciado Mc-ze Oins depois
no juiz, cómmunicandò a cxistcn,-
cia do deposito em questão c cun-
-sultando sobre a solução que uo
via dar á reclamação para entrega
que lhe fazia a firma faütdu. Al-

i erra a ré que nenhuma resposta
trve semelhante offiçio, quando
dos autos da ía!lenc:n consta _ o
despacho, com data do dia. segitm-
lc, do juiz, mandando ofíiciai' ao
commândátüc da Brigada, ipara
nguar*dár a sua decisão, c a nota
de ter sido de facto ei^pcditlu essa
resposta' no outro dia. De qttal-
quer fôrma, porem, 

' o que não
contista, a rc, c antes termal-'
mente reconhece, é que, não sú
o ccÃninahdante da Brigada, como
o ministro da Justiça, tinham pie-
no conhecimento da fallencia, e
,!>or cansa delia -presíámentc Itro-
carani correspondência official pa>
ra resolverem, afinal, entregar á
firam fallida a importância depo-
sitadtt, àttènVo apenas o facto de
não ter sido a referida corpora-
<;5o "intimada pelo juizo compe-
•ente da fallencia''. Km primeiro
logar, desde que, tíada a pubhci-
Onde legal, o coimiiandante da
itrisada Policia] se diripiu espon-
itaiiéamciitc lego ao juiz da ínllcn-
cia, declarando ter tido conheci.
incuto delia, não mais fcrcclsaya
a mesma lhe ser -pessoalmente in.
rimada, quando mesmo dcloi-mi-
«asse a lei, o <|iic não acontece,
gciucllinnic Intimar/to '.individual-
mente a cr.da um dos devedores
do falüdo o udepositarios tpor
nuálíjucr titulo de seus bens."

K, após citar artigos da lei de .
fallencia em abono de seus "con-!

sideranda", o juiz pondera:"Ora, "ignovantia faeii, noa
júris, pxcusat1', ou, como -dispCe
o art. 5r' do Código Civil —
•'ninguém se òxcusa ãllegando
ignorar a lei" ou, ainda, segundo
o art. -iS da Consolidação das
Cws Civis, de Carlos de Carvalho
— "logo ouc a lei se tornar obrl-
gatoria, ninguém se poderá ex-
aisar com a sua ignorância, salvo
:irova de absoluta falta de com-
municação, impedindo' o conheci-
memo da lei publicada."

Nestas condições, julgo proce-
dente a acção proposta para con-
clemnar a ré na fôrma do pedido.1*

Pequenas niticias A.ü.

Em rectificação a seu aviso de
4 de agosto, referente a adepção
do projeclo de toques de eorneta:
e clarim, organizado pclc^ capitão
João Manoel de Souza Castro, o
ministro da Guerra declarou ao
chefe do Departamento da Guerra
que foram mandados adoptar uni-
camente os toques constantes das
figuras 1 é 111 do citado aviso.

— Ao chefe do Departamento
da Guerra declarou o ministro da
Guerra que os offlciaes nomeados
instruetores de linhas de tiro _ou
de estabelecimentos de instrucção,
não devem ser escalados vara ser-
viços que os afastem da r.cdc uo*
corpos a que pertencem, afim oc
não prejudicarem a instrucção tnl>
litar de que foram encarregados
junto as linhas de tiro ou ertaljeíc
cimctíiós de educação.

Foi designado o =" íc-nen e
Alberto Lino de Andrade para sob-
stimir o seu colirga Guilherme Pa-
racnse. na cominissãò de exame
de voluntários de manobras.

foi mandado addlr ao co
grupo de artilheria o s° tenente
Eãtiló Pinto da Silva Vallev- ^

i«,n 9 if» -rr " ' ¦

Grande Mola Prõ-
Aviação Nacional

No Ac. C. B. comiiiti&m a-s rc-
uniões diárias dos. membros das
commissôes encarregadas da or-

" — i-~»- pro-
laii-ganização da grande tombola pro

,\viaçfio Nacional, iniciativa

Gottas Virtuosas * g.Si
Curam licniorílioides, males do utero,
ov.irios, urina* o <i própria'.Çysti te.

ttttI ~!r—**77r-**!*• r~—**—~" "

NÀ 2" PAGADORIA 1»0
1)0 XHJGSOUKO

Os pagamentos cKcct títulos J
huutoiu

A 2" pagadoria do Thesoüro aí'-
cional effeeluòü hotllcni os ssguin-
tes pagamentos:

j;>:oon?, a diversos, de. forneci-
menlos ao Ministério da Guerra;

32 tooo?, a diversos, de forneci-
«ventos ao Ministério do Interior; s

25:000$, a diversos, do forneci-
menlos ao Ministério da \ laçao;

-_» i> «-> »nin—

Fluminense-Hotel
Reformado cob nova illrccsão
 Aposentos para eoo pessoas —--•

O que mais convém aos passageiros
do interior — Preços:

Quartos com pcni.ío 7$ e 85000.
diários Quartos sem pensão

/,$ e 5S000 diários.
Praça da Republica 207 — Rio cie

Janeiro. Em trentu ao Campo ue
Sant'Anria e ao lado da L. I'. (-

cada 'pdo referido club crnii o pa-
triotico intuito de desenvolver en-
ire nós o gosto pelas questões
aeronáuticas, tão essenciaes a vi-
tb dos paizes 

'civilizados. 
_

\ reunião etc hontem foi presi-
ilida peto mareehail 'Kdieiro uiil-
marães u a ella compareceu 'a <lt-
leetòría do Ac. Club. . .

O serviço destas cprnrnissocs
consiste na remessa de ticlieit e
1,0 resistro das aühcsõcs ao grau-
de festival. ,

Em resposta a.o uiiiuteslo '10

Ac. C. 1!. chegam diariamente a
secretaria numerosas demonstra-
ções de solidariedade aos crtuint-
iadores da (órabolii, sendo muito
possível que por meio delia, ehc- j {H)Xt'OIíni-.'.\CIAS
gue d nosso igrcmio aeronáutico AXXVXC1AUAS
i solução do seu magno problema. • -- 

^..^ ^ DÍ_trlêto I>-
Uníre os brindes hontem reçe- ^^ 

n foriu.cliuonto de 50 ca-
bidos destacam-se os enviados j n\\0'B ci-oouius, pelíudos ou de saa-
pela "A Noiva" e pelo 1'iltro guh, <)ià 14

O proprietário da CASA K05MOS, á rua Gonçalves
Dias n. a, previne aos seus amáveis freguezçs, que iniciou
uma séria liquidação de todo o seu grande 

"stoclt" de çami-
saria c artigos para meninos, a preços verdadeiramente sen-
sacionaes, devido a ter que entregar a loja vasia em novem-
bro próximo.

S^«_«e-«os©ss©c-os9c«aa99©9cc«s©9oeeooeoe9M«ç- ——_-—_—_————————^—

Tecidos Allliuiç» .
H. U. ]?«bril. . .
S. T. de Alcântara
Centros 1'astoris. .

I |Ç, ladustrlal . . .': 
índ. Campista.. .

j H. Ü. S. l'»ulo. .
.1 Tecidos tMagrense.

Indusrr ai Miteirâ •
I lalçndo Clcvclanii
Jlohi Pastor. . . •

t N. Costeiro; . . *

003S001 igo$ooo MoJeBto íalone. lt.
. iSõSnóo — «• *,™.m

-oo$n:,Q lOoSnoo De Min»s. • • •
_. iusSooo MUíHO

i8sí-ooo Amarello, da ;-t«ru
_. Dito brinco, nlera,

6;$ouo -Dito da lurra.mixto'l, I MADEIRA

¦N3oba 
„„

j$ooo a ,t$8oo
j$Soo a

tSsíoo»
8o$oüo

140ÍOOO

;$4oo a
0$?oo a
7 T4"» t»

I0S500
S$;oo

30Í?Ò00

COMMEROIO
Pregos correntes do mor-

cado do Rio de Janeiro

Rio, to de outubro de 191O.
NOTAS DO 1»IA

Ifirje. á 1 liúra da tarde'; Jfverfio
reunir-sc os crcüorcs õas fallcuclàs de
.(.. M. ila (Jiierra Jmnior c Manoel
iVlari- fiobuto.

ÁSSÉJíBIiMB CONVOCADAS
Empresa Constructora Kio Orando

tio Sul. (Ü!i t-:. As \ horiis,
Companhia Predial, dia 14, » 1

hora.

ÀRRÓZ XACIO.NAL

éòiniuércia.cs destaDelpiiim, casas
c'pital.

Amanhã ha nova reunião.

Massa de Tomate-
.i da 

'Comianliia. 
. Mau-.

Conservas AHmctlticias;

A me-
lliòr é

actora de

Pagamentos qoe o The-
souro vae eííectuar

listrada de Kcrro Central do Rra;
ãil, para o fornocinicnto dç material
òlectrico. dia 16, ao meio-dia.

listrada de ferro Centra! do Brasil,
pa'1'a o fornecimento de diversos arü-
Sos dia 18, ao tucio dia.

Estrada de l-Vrro Central do l.ra-
sil, para o Fornecitiiento ue 6.000
barrleas de cínicnto, dia -c. ao meio-

SA.NTO.S
I-m :¦ í-i ;Entradas: --o-ÇO;' saccas.,.

Desde 1°: 703íífio saecus.
Média: i.;-.!1-' saceas;."*-:"
Sairtas: S7.;'."5 .".'lecas.-..,. • ., ..
Existência": e..:.!».'')!*» saccaj.
Preço por '" !'il->s: 5^700--
Posição do mercado: frouW.

ASSÜCAR
Entradas çili 7: FSooS sadcils.
Desde i"; -ii-OU ditos. •
ít.iiilas em r: i-')oj KiteOf.
Desde i": lí.fiüi ,S'o--.,Existência Ç!» o do tarde:- 15-1-bj4

sàccoâ; , '*.T ¦,'
Posiçío do mercado: firme.

'COTAÇOESi ..
nrancu crvstal .... Smo a ?-..m
Crystàl ainarcllo . . . b-^-> a poa
Mascavo J^" » lf°Jlruneõ. i" sorte , . . $620 a Ç640
.Mascavo . . .__ • » Í44.9 a ^Bo

Ai.tiODAÓ'
Entradas cm 7: não houve.' iiòS fardRSti

PostçH

Companhia Ei ler-

HÓSmsSCBM A líKl'f'UlilCA
AK-G ll-NTl-NA

Santiago, o (A. A.) -- Ushi
sendo aqui preparada uma grande
homcnageiu á Ucptiblica _ Arfrçntl-
na na pessoa do seti ministro nes-

Thesoüro Nacional vae effe-
ctuhr c-s scKiiintes pagamentos de
dividas de exorcicios findos;

5S:30S*7.;7, a Compuilhia ^ac,
Luiz a Caxias:

43:1135790, á mesma campa-
nliia;

:'.j'68Í7?b,
ro de Co'yai; .,, „

h :coo?.)'V/, a Carlos V. Vellosoi
> :fi40i.|3Íi, a José Augttstp de.

Azevedo Vianna^
3:_íto$o'o'o, a Cario? Cosia;
4S5000, a I!enrii|tie Daptisla.

Quem quiser ler sempre as ul-
tintas novidades í só na c:>.ra
Latiria, agciits
TIDA.

"Estrada 
de Er.rro Centra! dii Tlrasil,

paia o fovnecimciito de artigos clivcr-
t aos, necessários para o bffiçiiia auto-
I graphir.11 <ia intondencia, dia 21. ao
( meio-dia. ., _ . , --

Estrada de Perro Central do nva- ...
sil -para o fornecimento de óleos, R. (,. do -Ne
lubrificantes, esto-,» e graxa, dia sj. 1'araliyl.a
au meio dia.

•Eátrãda de forro Cc".tnl do |»n-
sil, para o fornecimento de niacliuias
diversa-, dia ;4, ao meio-dia. _

Adiiiinistraçáo dos Correios do
todo do Uio de Janeiro, cara o torne-
cimento de material, dia 31, as 4

l.loyd brasileiro, para a venda dos
caseos dos vapores listrai» e Onoii,
dia J). ás a horas.

Desde 1": &.'
Sa.d.is cm 7: po», ,
Desde i: ,1.<W7 fardo-.. ¦
Existência em 0. de taruee

Itiiümili 53jjOO .1
Esiwcln! HBJ300 a
Pifo superior . . .13|3°° »
•JJito bom. . . • SS?-'0J a
Dito do noite,
bràtiç !ô$300 a

Diio regtdar. . . 33«<"> -
•Oito 'idein. du

Norte, raiado. • -'^:3C" a
AKROZ ESTRANGblRÇI

-\çiilha..de 1".
TlitO de i*.
íiírIcíí. . . .
!ASSUCAR

Tlr.'.!ico erysta!
Crysl_l, antarelli
Jíltíscavo. • •
Branco, ,;" sorti
RomenosMasCnvinlio. . . .

ÁGUAS iUINERAES
Naelõuael :

Caxambu' (48 gfs.)
l.ainbary (.|S gis.l
Gáinbunülra (48 s-'
S, í.ourcnço US

garrafas). . . ¦
Salutaris (4« «fs.)

Estrangeirai :
Vichy (;o parfs.)
1'orncr 150 gãrfs)
Dita ttoo garrafas)

io=$ooo | Americana, pe. • •
— Resina, duna, . .

ir)o$ooo SpunnC, -'íluiift. ¦• •-
liSoot) ; Sueco, bronco, o pc

Dita, vermelha . ,.
Vinho do 1'arana

i' qualidade . . .
_H tjualiOad. . • •
Tahtiaeil.EO

35c linliaça. lata. .
Dito, barril. . • .

VHGSTHOROS
.:,{.,„. i OUlO

4[??01,;>rimosa
,.„„ ! Ruto S'íl~"° Lürasil

36í7«fJ nc cem
. ! oiho

3;5"'Ji Vpiranga
Raio -\.

$000 u qiS6co
Sai ha

5?orí» a 3ú?íOO

Sito
$500
S400
4640

$480

$;io a
S480 «
çir.ri a
$630 a

KiVi h:
140 11

sSÇooo a
2,í?')0O i\
23$Òòo a

23$uoo a

jf$ooo n
56$õoo a
70SÒ00 a

Mi

do mcrc.il": {irino
COTAÇÕES

Perna nitiüco; Nominal
Nominal
Nomiiial

gnr
Sugadas U3 ^

Es-

i>Co?as Cuíca, pfíit;», niekel, lo-
ven-lias do (Plicsmito. compram-se c ven-

de.ii-st-. Casa Kcis, Candelária, ^ 
-3^.

HOÍiSA
líoisa fiínccldriou
,íli;ado regular

efetiva,
nuúicro

Ia capita.'» dr. Carlos CVome

ALFAHDE8A

l.i;.z
ei ai da ATLAN

RUA GONOAtVES DIAS,;-3
Entre Ouvidor c Rosário

—ja<»^_g><> -—¦

IKXSINO 5u:nicu*al
'Hcunião de pròfessojccs ò

coniljiivíiiitcs
Terá logar hoje, ás 12 i|-' horas,

na Avenida Rio Branco n. 1,37, maia
uma reunião dos professores c ceai-
iuvaiites, para tratarem de inle-r-
•esses da classe cm geral. Pctle-sc
bVcoriiparecimcnto de todos oscol-
legas.

O commnndante do vajior itwiatu;
"I.'r'i.j". entrado cm janeiro nltimo,
¦foi contornado a pagar ei direitos
«11 dobro das mercadorias mio dei.\ou
do descarregar, sendo designado» os.
escripturarios Amanho de iNuruana ç.
1'irito Moiitenegro paru proccdcrcni a |
respectira avaliação. I

Por despacho do hontem, « HH
speclor julgou procedeuta a npiirclien-.
são de varies pares de Ug;ii e ;.paço-1
tes com baralho» de cartas de jouar,
erfectuada pelo official aduaneiro i-ura,
Antônio Corrêa, nn Cães do 1 orto,,
cm 10 de ngostn ultimo..

An sr, Adolfo Aficllcrgs,fícEon-
te do Interuacioiial Cmucro! t-oinpit-
ny de Nova York, foi concedida n
pròrogação do prazo por 00 d'.ií, nit'-.
solicitou, para rccnibarcaçâo 13 malas
com amostras que trouxe em sna '«-
gagem i,-;,r.-i aqui negociar ortigoi da-
iiuella comnnnhin.

O leilão õ« nicreadonivi eau.as
em eonipiisso realizado, liontem. «o
O.cs do l'ono, rendeu 6:r44?Boo.

—m i> <s» »ifi—

AT.FANDECiA 1)K S.UXOS

O rontlimotito tia ultima
sciiinnn

Aos cofres do Tliesottro Naeio-
mil Foi recolhida, hontem a 'lu.m-
tia de 3.10 :ooo?ooo, 4.mP°rtanci-'i
do saldo da renda arrecadada peb
AlínnUcern ;de Sanitos, na semana
próxima finda.

UEUXlõES DE CKEDOlíES
V.Viicncja de J. Alves Í4 Andrade,

lÜEníència1 dé°'A. Coelho & C. dia
20, â 1 I*ora. ,

Eaüència do Emygdio L'crcir.1 ue
I.-cmps, dia :3, At i--hora.

CAMBIO
Hontem este mercado f-.ineéionoii

clcstituido de interesse, lendo vigora-
do, para o fornecimento do camuiacs,
as tnsas re i:il.i e r.aoj.iad., e para

1 a compra das loiras de cobertura, as
de !-• ;'ió e ie nl.u d.

O Ilanco do tlrasil adoptoti para o;
1 vales ouro. n taxa Jc 12.1I&.1 d. -
| 'Vornm áf/isaflas nas tobôllas uos
bancos:

A 00 dias
I.oiidrei

AVISOS
CiRUMIO — Esta repnrtiçao expe- I

dirá malas pelos (.eguintes iKiquctes; |
Uoji

i Maníbtirso ¦ ,
Vnris. . . .

i A' vista:
; T.oiidrcB. « v ¦
i ¦.'J.iri.i, . • •
I Hamburgo . .
j ttalin. . . .
I Portugal. . •
: Nova York. .
I .Uimicv.'l-o. •
iM-cspiinha. . ,
j fitieuos Aires.

fínisM ,. »¦•_,•
! Vales (Io catt:,

Valos ouro .

:: ii:6 a 1= t!4
$740 a $745
$7:0 a S-7'0

n'i6 a la^l.is
$716

S74; a
Sói o a

258jo ft
4$100 a
4S780 n
Í34o a

i$8io a
$708 a
¥720 a

S7S0
S68a

-•íoo.l
•1$33S
4SÍ.IOS
S837

i$8,|0
ÍSoo
$7"

íÇ-'41

K10 daí
1 -1

duplo |

O SK, IíAüItO SOPRE' EM
MACEIÓ'

Maceió, o (A. A.) — ''' l!"'
Lauro Sodrú na sua passagem por
esla capital, desembarcou, sendo
recebido por um representante do
governador do listado, pelo delega-

O CRIME I)E do da Maçonaria t: representantes'.
IJAC.VKETAGCA' <lns lojas .maçoniças. .

| O senador bodn^ visitou o go-
.... vcrnaddr em palácio, setldo-llieof-8 süiHíiiariD «de culpa mf^^^-^S^

I A Maçonaria offcreccu um han-
lOnOniP Pillllfl queto, no Hotel Mova Cintra, ao
ICllCitlC rflUIU o,., Lauro Sodrú, que foi saudado

em nome da Maçonaria, pelo dNa 7" pretoria criminal cònti-
cuou hontem o summaiio de culpa
do tenente Paulo do Valle, autor
:!e morto de sua. cspràavid, Zilah
do Valle.

Pando inicio aos trabalhos, a
\\xh ouviu cm .primeiro logar. a
creada e confidentes da victima,
Olympia da Conceição.

Historiando os factos como £0-
rain noticiados, a orçada Olympia
e~iitrou era minúcias.

Em seguida depoz a testemunha I
Olympio Chaves, telegrapliista em j
Santa Cruz. Uissc (pie conhece da
traged-^o pela leitura des jornaes, j'.endo i-ido arrolado para depor --no 

j
processo porque nas declarações
prestadas por outrem no inquérito
policial lhe fizeram referenciai
--•orno tendo -residido ha tres annos
cm Santa Cru.5, na companhia _ do
iéo, já enião casado com d. Zilati
- que, nessa época, o tenente Pau' 
Io, cm certo dia, ao clie-gav a casa,
.ipós forte altercação com a viett-
ma investira contra cila, armado
>lo espada e que o depoente viera
em seu soecqrro. O sr. Olympio
confirma essas referencias, não
rodendo precisar cuial o movei que
levara o réo a coinmcíler aqtielk
...uo.

O tenente Arthidoro, que havia
i-ldo intimado para depor, compa-

• eeeu á pretoria, dando parte de
doente, polo ipie foi dispensado.

O tenente üctavio Guimarães dei*
nou de oornparccer, tendo o mitits-
¦ro da Guerra participado ao juiz
que havia feito a sua requisição:
...—..,..ii-.—ima » <__»¦» tllW ii ' '

WNISTIIRIO DA FAZENDA

O sr. Galopas nega
provimento a um recurso

O dlroctor chefe do gabinete do
Ministério da Fazenda, declarou
-10 delsgndo fiscal 110 Estado do
V'.rk que o ministro, tendo pre-

sente o processo relativo ao ro-
cursa interposto "ex-officio" da
sua decisão, mahtando ai da in-
npec'òrin da Alfândega do mesmo
[iStndo, que julgou improcedente
o auto de infracção lavrado pelo
cGCrípturario Plínio Santiago e- o
agente fiscal Nelson Oliveira coti-
U-n o dr. José Olyntho Barroso
lUchéllo, resolveu negar provimen-
to ao alludido recurso "ex-ofíi-
cio" jxira confirmar por seus
fundamentos, a decisão recorrida.

•Otttrojiin, de accordo com o ei-
\::úo despacho, restituiu o proces-
s.i em questão, afim de ser ini-
ciada a acção judiciaria \inc o
caso requer.

'*¦»-.! ¦, in—_-,¦¦ ,m tjt g^-^jw»_«-——«-•_——-

O GEXETJAL DANTAS VA 13
Tlllt CM BUSTO 011 r.üOV/AO

Recife, o (A. A.) -- Xo dia 1?
do corrente, o Conselho Municipal,
desta capital, inaugurará na sala
iiíi3 BUíis se=í=ücf;, o inseto de bron-
,'C do general Dantas Barreto, es-
i-ovcrnador do Estado.

Oíiinieüa e e-m nome do •Jornal

de Alagoas", pelo dr. I.uii: SUr
veira. A ambos o dr. Lauro Sódrt
respondeu agradecendo.

AIDBAL
Moveis e tapeçarias
ItUA. S. JO.SÍR'
Telcph. 5324, Central

^¦«iwgtiHOfaiw"' ¦ -¦ -—

FÈSXnrAL AliTISTICO

/lriujuayti, paiM bamos
iPrata," recenendo impressos até
lioras <!u tarde, rartas para o interi
até íi 4 ii-', idein euMn pot
i- par.-i o exterior até ás 5 c olljcçtos 1
para registrar ate ás 3.

Piram, ipara Mania, Recife, »%]
oáo c Pará. recohc.-tdo impressos çie:
ao meio dia, cartas para o in-crior
tlté ás r=i|i, idein eum pnrie duplo
até á i hora da tarde e objectos para
registrar até ás n '"iras da manha.

7':7-in;v, para Victona, Recife, Dar-
liados e Nova Orléans, xcceh.eiido im-
r-res.-os «té ás 11 heras _ ;ln manha,
cartas para o interior até as n li-',
ideei com porte duplo c para o ex.e-
rinr até ao meio-dia e ohjçctos para
rceistiar até ás i" heras da nianli-i.

¦Pvrincus, pira Vicloria c portos do
norte até Ceará, rccelicndo impressos
au- ao nieiu dia. cartas para o m.e-
rior até ás iai|-', Idein com pnric
pio _tê :*\ 1 Iiora tia t"*'"1
¦i-iv.i registrar *tt

drassualty, para 'Cano Frio, \ ic.o-
ria o Citravcllas, recehendo impressos
ate A 1 hora da larde, cartas para o
interior nlé á 1 ii-. hlem com porte
duplo até ás 2 e objectos para regi»-
trar até ao meio dia.

Foltaln; rara llarhados ç. .
Vorl:, recebendo impressos nte as 10
horas da manhã, cartas para o exte-
rior nlé ás 11 e objectos para regi^-
trar até ás io., , ,..

,!i;ii.í, para baulos, 'Paraná. , oao
pr-c.ncisco, Itajahy, FI(inanopoliSi e
I.agnha, recehendo impressos ate as 5
lioras da manha, cartas para o ir.le-
rior até ás 5 t|=> Idem com porte

I (lnplii até ás <i c objectos para rei
; irar até ás 5-

i;<r/.7,'iiii ÍVÍnre, para Victona.
i dade c Nova Orleans. rcccheud

in lioras di

UBRAS
Os solic.-aii.is foram colados .a 20$,

filiando com, comnradores a io->oeo, c
voiúU-dòrcs áfliicllc prct;o.

Caixa de Conversão
PORTO & C.

São (ittem melhor ágio pagam.
- AVENIDA RIO BRANCQ, 49.

Ifor.tein,
tendo sido
de negócios. , , -

As apólices iteraçs, as.dçC. de 1-.
de Ferro, as do t:. dl 'Jbcspuro, n-
das O. do Pert», as Populares «as
Munlclpaes, ficaram firmes; as Mu-
nicir-aes, as aecões do Ilanco Me-re-an-
til ii as da Kcdó Mlneiiia,p,su8tontiidns;
as das Minas S. Jcronvíso, as das
1 locas da fahia e as das Loterias,
íiacai. _ '' *

VEXDAS
AjalUcs :

Gcraes do i:eoo$, :. j. 4-
t. =.. to, ?o8$ooo

O. lio Porto, 3, 5, u, a. . . o.|iS>"io
C. de E. de Ferro, 6.^-1..... í-»»?"."»
Ilhas idein, 10, 40, 51, 11. . 77.!V-"»o
Ditas idein, 1, 3, S, a: -. . 774?ooo
Dilas idem, .1, 5. ío, 4J, a. ?75Sooo
C. do Thesoüro de rooí, s,n 770*000
Ditas de i:oao$, 1, c, 6, 10,

so, 40,  773*000
M-unieipacS de i-joO, port.,

3, tgoícoo
Ditas idem. ex-jurr-v, 10, i;.

?5, 3", 3Ü. « • '93*n0[)
nitrís nom., 10, 1:4, a. . . . 194800a
Ditas de 1914. !'"rt-> 'o, 13, _ -

43,  . . 189Ç000
I}, de Minas Geraea de

1:000$. i, a. ..?_.. • 785^00
Ditas idem, 3, n. . ..... . 795S000
lv. do Uio (4 °i»), ,',õ, ó. . Sti$uoo

Bancos :
Brasil, 5, .~S. At, 50, a. v JO'4eoo

Companhias :
loterias N. do Brasil, 100, .1 :-'Sooo
Centros Pastoris, 50, a-, . . 1SÍ500
Seguros Tlrasil, eo, a. . - . S5$eeo
'Minas S. Jcroiiyiuo, eao,

500, • • » rC?ooo
)'. I'. Noroeste, 300. a; . > 3n$ooo
Mercado -Municipal, 75, «. • C.íSooo"A Noilc", so, a. . .... aio$ooo
•llinas Santa M_tliiide, ro,

10, 10, 10, 10 a, . , . . ooo$eoo
Dchcuturci ;

Docas de S-intos, ;, a. ... idíi$ooo
REXDAS PÜBIirOAS

ALFANDICCA DO KIO Dl!
JANEXSO

üenda arrecadada hóiitem:

Sell
í\

garra
C. iMoura (48'gi

AflUARDÍNTIS
Taraty . . . •
Angra ....
Cnmi.-os. . . -
Bahia
Ttalíia
Oitacciú
Aracaju'. . ¦ •

AtCOOI,
30 grãos. . . .
38 gráos. . . .
40 «rays. . . •

AT.TAFA
Kaciiinal;
Rstraiiscira

AZU1TK
Pehalvtti lata •
Port, laia de *¦<>
litros

Porrtigucz. '"'a- •
l-'ri,ui-ez. lula de 16

litros . . . • »
France;:, lata. .

Komilial

2.1Í000
íjíooe'

sjíooo
2-l?000

SSS-i.10
56§QQO
J-0?.iOO

QUBTJOS
De Minas. ....

SABÃO

ijni 37 tijolos. . .
lini o barra». . .

Olciha virfem. cm
tijolos, a kilos. .

Oleinn e virgem; em
cm- tijóios pcovie-
nus,, i kilos . .

Oleina c- virgem,
em tijolos n. s. -
kilos ......

Csuccialiem tijcos.
4 hilos . ... •

Especial, cm tijclos,
3 l.-ilus ....

Especial irtem, n
I, S ldllIS. . .

$4ío $420
i-,3Çooo 1535>,Ü0

$930 $930
i?ooo iSooo
ijooo i$eot>

70$ooo ;it$ooo
íioÇüüo 6o$oop

i$400 :
•¦Só;o

jr,$.;oo
S_$oao
itriSooo
^SJooo
í(8$o'tiõ

47$.íoo

C($oe'c
62$òo'ü
Ci$ooé

Tortos do 
'sul. *l*£f&*_,LSi * '

Tortos do Norte "Ceai'4^. . -
Atiiraju' C eses.-, "ltapaey^. .
Inglaterra e eses., "ünsa . .
Rio da Trata, "Garronna ;; . .
Inglaterra c eses., "Destia . .
Inglaterra e sees.. "AraKuava^.
Nova Vorl; c eses. "\ aul.an .
Santos. ''Kio de fanfcu/O -. . .
Portos do itofte. "Olinda . .. -
Auislcrdain c eses.. " liollaudui

T5
18
18
19
-I)
=3
«4
=4
-•4

¦Rilo
S700 a

co a

CAIXA BB SOOCOWÍOS BO
PESftOAXr MARÍTIMO l>\

SAIPK PVBI.ll A
SEUi; SOGlAt — RUA DA CA.S'-

DEtARIA N. 60
lie ordem do sr. prevd-.níe, con-

vido Iodos os aísociadps (juites a
comparecerem á asset.thlea ¦ geral,
iltte se realiza ás 20 horas do dia
10 do corrtnte para as leituras do
Relatório e Balanço Geral Uo Xhe-
sourciro,

Rio -de FaiH-iro, o ele oiillthró de
1 o16. --'O i" eceretario, Arlhur
M. Paixiu-._ :;:0.^357

AXTKJAIj DO PR. MACHADO ^TÃ^PAIM', 1)K >OSS.\ SK-
K' o melhor remédio, por via Xm>RA MÃ13 UOS HÓM-KNS

gástrica, para curar á syphtlis. Caixa ile Garitliíllõ
E! de gosto ft^vaaayet o|e 

^ao.iem .„ia nili1„;,.1vi11,, 13
dieta. VendMC cm «mlquei |*?r 

^ (.o\.n,nU, „.,s s às n Ik>píis,
'"""'• __ ! iinsiaiii-so Mímonli'! nos pro-

I prios Irmãos soccpiTidos, n^

S-so
$7;o

Poi cavsa

Jjro a 3$3io

$760 a i$7<io

i?j.(o a

„$ioíí a

i!$4Ò0 3.

iSOoii a

i?240

3$ioo

Í$400

:$6e-o

FORínOlDA MKPIXO
O unlcò * cxtemíitiador das for-

níigas; Mcriiip & Maú.rr, rua do
Ouvido

JtrEtóK. MATTOS
!Nl.\.VKXRf-

}'.it'.i senlioras c caílillieir
Quitanda, 24.

antomo orr.nomvo w.
SOUZA

GC.\ -- ÍNDIA PÒRTUCrU-EZA
Precisa-!

com tsté
iiHcrcsse

KÚò
I ,soee 1 de

.......o ?. Sdítooú \ ira.e".i di
áííSooo _ áS$OÍ>Ò vifs-òi BWPC

VINHO.
ifi5$noi) .1 i"o$ooo
153$oóo a iCo$ooo
1'4'síooi) a isojooo
143S0011 .1 ijoSjoo
i'4_$òop a i5t'?"l)0
i45$ooo a i 5Õ$«*oo
1455000 a l.íoSnoo

480 litros

peso,
0.

rior;

57.10
Soao

_.|0$ÓÒE)
230?Oi»O

;j 350S0OO
a aèoSóoo

lt)Õ$000 Ü 2?pÇ0O0

kil
$350 .1
$340 a

$,160
ÍJ3t>

-,$000 a 3'?'300
¦joíooõ

;;$,)00

,",_$000
3Í.1C0

Vo: 100 kiloa

;S|500 n
i$juj a

100 a

Rio Crande
Cdüares, tinto, r.u-
porií:r

Dito. iiüVrijr. . .
Virgcni do Porto .
Verde porfugiiez. .
Lisboa; tinto. . •
Dito. branco, 14
graus

higuetia, tinto. .
Hespanlwl. limo. .
Dito branco. . . •
Voruioutii, .tiiizami
Torni(!iie2 . . • •
l;rancez. -•ai>:a ¦ .

SAI*
Mossotó
Cabo Frio. . . .

VIN.VdtK

$730 a
*5io a
çe-jo a

l'ipa
I45$ubó 11 160Í000

saóScòò a 5G0S00Ó
450S000 a 4S0S000
aduSooo a ?4°5900

lhãesi

sc falar ürgérilemcnte
senhor, assiunpto de seu
a rua do Rosário 11" 06,

Falar com Jaeiullio Maga-
Cuiivparthia Minerva.

U nu»

suas poiisíics, 1'i'latlvns ;t(i 1'
lrinu'sti'ii tio rorriMitc nnno
cóiií'iu'0iiiissòi'iOi »'ti,i<> 1'iifí"-
nicntn só sova Í0K0 nesse «'ia.

Tlícsonfnfia tia Ottlxa «1«
l'ari<ln(lf, om O <!'• 011I "»»>'«> il<"
lí>-«. . ,.,

O tliosptifcii'0, .loiiiitum Am-
lio a'AssumiiÇ4lo

iííõvV". i.òírcÃP: 1 
~w:/An-

TO !>K JPJjUO
lloie. scssí :. miig. :. de hc!.;.

t- Iniç. :.. ás horas do costume,
_- nuai'lc F,si'"'ik:.

.lè 187

P110 T K S T O
Lendo em \a:rios periódicos de

sahliailo, 7 do vigente, circunistãn-
ciada noticia acerca da experi.-n-
cia de um APr.YUt'1.110 r\Um

4(juieou a 540Ç000
Não ha

4So?oeo a s-
;oo?ooo a i

Não ha
^•-o$ooo a 500J000

„'4$000 ü
34Ç000 a
42^000 a

f.SOOO
J$U?tí

36S00Ç
iitifot

Ml-, -fia autoria ilo sr. fosé Pt

si

AI.PISTA
Naciònnli • • •
KstraniHi-ir.ii . •

ALGODÃO
Senões. '. . . .
I*rhn-irns sortes

BREU
Claro U?o hbr
Escuro, idem-

ItATATAS
JCae.iüiial, roí hoo

BOUEACUA
Mangalieira, con-

forme í\ qtialitta*
de, por 15 Its. .
DAC.AI.IIAO

í'3 qiialidades . •
Pcixilim. . - « 1
f<;ispe. . • < » *
Noruega, , » . »
Escossni. • ¦ 1 •

BANHA
Dnnlia de

Alegri
hilos,

Dita, idem,
20 WÚOi ....

Ditii da Lacuna,
lata grande. . .

Dita de Itajahy,
lata de 2 l;s. .

Dita idem, lata
grande

iDila de iMinns,
lata de o ks. .

I Dita., ideni, lata

54$óoo a
55$oòo a

si$òrio a
2o$000

t;C$flOO
57$oao
23Í000
:;$ooo

,'t?000 s
iSSoo a

pa-

ei!
; pa-

.|6$otm a 46?ooo¦Nominal

íòmíiial

çaSooo u
6;íaoo a ijpSooo

Poria
lata de 3

lata
8o$.t'o.o .1

S!?úoo a

79$2.jo a

eCf.ioa ti

£j$Son a

7d$Soq a

54$oao a

J.VJS00

86Í400

ÍJiÇóoo

8;?ooo

84?úoo
73$üOO

6'oÇocio

LETRAS DO THESOÜRO
As letras papel foram cotadas aos rc-

hales de S o q por cento, íie-anda com
coiiipradores, conforme a data «e
cmisFiío. ao? extremos tlc 8 n O.tjS
por cento, c vendedores aos do 7 11S9
por cento. .Os ucvücios conhccidoo foram aca.
úliados;

licra-

•lu' 
objectos
da ma-

iTNTo, copes; & o.
Rita Floriano Peixoto, 174

Prestam as melhores contas
café.

de

Nova

CA1'K'
MOVTAlliNIU ..1)0 MERCADO¦''•- ,. Kilos Saceas

Hxistétici 1 era li, de tarde , ,v,6.-oS'
Rntrnijns em 7:

E. V. Ctuitr.il. . 1,13.78o
15, 1J. Leopoldina. 509.2S0
Dutra a dentro. 14.SÍM 10.944

-'¦¦¦¦'¦-"¦ — —T"~ 7"*—
Entradas cm S:

LC. F. Central.

Em ouro. , • •¦
Km papel, . . .;

Total. ..
Remia arrecada de i

ã o do corrente; .
J5iti cgwi iperibHlo dos
19=5 •

Não lu
ÍJÒq o

o?:.
iS-t:

ris'Í3S8

. aÍ9;s'7J$6o6
';I.jI3;7.1-í=õ8

't.I05:558$!49

Diifercriça
1915. .

a maior cm.
19;:B2S$Sot

trando. . > •
I CA UNE S15C0A

Kio da Pratíi :
Patos _ mantos .

f àíuntaii. . . »
i Kio Grande :1 Puras malitus. •' Jlanlas

Matio Grosso :
Patos o mantas
S. 1'atiío, .Minas e.
Rio  v
CAUNE DE POUCO

Do Paraiíâ a San-
1.1 Catliarina . .

J>i'a do li. <lrar.de $060 a ?7"0
ChMKNTO

Branco. . .
Tinlo. . .

VKLAS.
Grandes, *}t

caixa de
cotw. . .

Peqvicnas. de
caísia de
cotes . . « . •

I''raftut.i de ?. cai-
r.u de no pacotes

Lòcoiiiotoriis do ó.
o. de so pacotes

Cairo; caisa de 30
pacote.

Carro "1'rasileira.
caisa áe ,)o pa-
coles . ... ..',.

Domesticas caixa de
2n pacotes • • •

Locnmotiiras "Dra-
sileiras, de C, c.
de ao pacotes . .

Condor, c. do :.",
pacotes, . • » »

Brasileira, caixa de
_:-, uacotes . • •

Brasileira em lata.
u latas. . . •

Paulista, caixa de
35 pacotes . . .

VpiraiiR.i» idem. *
Colombo, idem. •
Col.m-.lio -> idem. .

DIVERSOS ,„ARiu-rar, por hilo
Amendoim çni c_s-

ca, por V;iloi . <
Alcatrão. por tdlo .
Canfiiea. por 100 k'-:.
1-ubá de milho. 100

hilos. . . . • •
Farello de tricô,

t)or 100 líiloã.
d

l'or pipa
} jo$oòo a 35Ò$no6
;ijo?ooo a 350Ç0Ò0

l,|J.?Ol-. 51 I4Í;700

oísoo a
_-:$300 a

r:ít.;ao a

reira Pailmn, e, como seja niveiv
tor de um outro iipparelho para
as mesmas fiincçõcs e fins, appa-
rc'ho patenteado pelo governo fe-
dera! no anuo próximo passado,
sccniiido -memorial descripKvo 1»'.-
blicado no Diário Official, venho

44S000 j peio presente lavrar o meu proles-
I to de reivindicação autoral íe, o
arjparellto cr;.t rxpei*imeiU.'ilo lor
idêntico ao de minha invenção.

E' liem iiossivel que tal não
seja, mas pela descripção feita
se me afigura grande scmclltaiiça
no meu, o para evitar duvidas fu-
ttirns, pelos meios le.qaes e de di-
rtito farei valer os meus direitos.
Dentro cm breve farei publica ex-
posição do meu apparellto, rpie lia
mc/es está prompto a ser sob-

do;

4$5cn
4Í.1C"

Oí^üO

SOOnüWADK PKOriíOTORA
nos ijAit-nisiROs '• ca-

r,i:i.i,Kir.i:iitort
RUA LUIZ UE CAMÕES ,i(>
Sessão da direçioria ç conselho,

Imje-, ás 8 horas da n.oitç.
'i-!io ia ác outubro de 191G. —

M"nod N. Pai;* Peixoto, .secre-
tario,

UK\7. l.OJ:. CAI':. HKX-
U1QUK VAl.l.ADAKliS

Hoje, sess. :. cconont'
horas do costume.
Soiüsii'.

O secr'.;-:.
Í730 J

CKXTKO HlMANlTAÜIt:"'imiuke/a mo .iv.srs"
Sédc: rua C.iilipos Salles, .'/'.. Ma-

durciia.
De ord.:, do u.:. Dolcg.:.

Geral. cónv.:. aos Ilrm.:. !>»-
rect. :. c Mer.ili.:. do Coiis.'...
Supremo j reunirem-se no dia ü
..le> cóvr.:. ás 14 « 1I2 horas.

g _. Io - 916. - -i- «• d*
Queirós, i0_secr.::v_v; __Í_?.J~di..ci.ai:.u;ao

Pedro de Pinho Franca, rmp-.o
pado na listrada du Perro Central
do Brasil, declara que, desta data

leiri deante, passa a assignar-se fc-

ioÇgno ü

Çc?500 4

Í4Í7.0Ò a

55$ooo a

;,5?oco a

a-)$700

35$eoo

35?coo

37?oo0 o 37'íceo

?4Ç:-oo a
aáísoo a
sysotio a
Í3Ç700 a

."-líeoo
_;8$500
í-?SÒoo
cj$7C0

J 181

, meltido á douta corporação
Míi».0 Kugenheit'03 Brasileiros, para, que- I dro Galvão de Pinlio Wança
,iS3oo possam dar o preciso parecer Kio de Janeiro, 10 de oittutirq

I acerca da utilidade do referido de içifi. — redro Uuivao ac -

íC$rbo'¦« !.6$tob 
'ajipareího, nho.Vnv.tça.

Oxalá sejam InCtindudils as
,0V000' minhas conjecturas c, que todos* v 

I os meus patrícios dcdiflttem-se
com fervor ao meticuloso estudo
das artes, levantando assim
nome do nosso bom Brasil.

Qualquer jiesíoa. interessada no
assumpto, o sc qtíizer honrar-me
com a sua pessoal visita para cer-
tificar-sc do -fuiiciMonatuenlo do
apparclho, me encontrará sempre
ás ordens em nossa, residência á
rua Prci Caneca 11. 17", 1° lindar.

Rio de Janeiro, p de outubro de
1916.

Joaquim Tinto Ram.u.iio Júnior.
í'$.Íôó —

1'I.TOIjO DE AllftAB
Rivalisanilo com o de proceden-

cia estrangeira. Preços c.vccpcio-
naes. J. A, Gonçalves & C. São
Pedro, 40. sob". ...

itio.ftCo

OentVO <lc Professores 1TK ' cartas para o interior .-.te ís
lll-ii-ifK "Mii!iii'iii-ii's i'10"1 com portc ""','"•' l' m"manos juiiniiijiius _ , rior nll-, 5. ,, c ubjecios parPromovido pelo actor Pereira i ,-.,„ nt,^ jâ Kl.

da Costa, c dedicado ao "Centro 7'oroiifiu.t, nara, Hidiiii. S

1»otn!. . .
límliarnues e"i

Utíidüs. , •
P . ! Europa. . . .r.r'»-! cai™>.™-..| Rio da Pi ata. .manha, | CabotaKeni . . .

;o i-t-,
exte*

5. ?oí
;'70

í.aiS
i.CSo

1S0

de Professores Primários Mutilei- I Nova York. rcciibpado
pães", realizar-se-á, 110 dia 12 do "'
corrente, ás 8 1J2 lioras da noite,
na sédc do Club Gymnastfco Por.
UiRuez, á rua Buenos Aires, cS'.,
um (estivai artístico, cm hómena.
jíem ,io escriptor e iuspectpr e.-.c».
lar dr. Fábio Luz.

Será representado o inspirado
drama em 3 actos, original do ho-
menaireado, e intitulado ¦— .'1 i'no
do Senhor.

Os ingressos para esse 'especta-
culo se encontram á sede do rcíe.
rido "Centro'', á rua Buenos At-
res 11. iS".
—1  .—-t] u>tfK-^»B_w-—' ¦ -_ii.

Tnan e.
impressos ntú

ao meio dia, canas para o interior
nlé A- ioi|o horas da manha, idçra
Com porte duplo c pura o exterior
atd ás ri e "bjeetos para registrar
até á.= ín.

A mau .iã;
/íoí/,i;:ii:.;. para Santo

Prni'1 fpccltcndó iltlt)rií5.'v>.' ¦¦¦ - ¦• ¦ ¦- ...... ...... . ." " ' arde. earlas para o inlennr , „58o0l fechando o mercado em posição

Uio da
ate á 1

a. 781
.no-o.u

10.3.0

Existência em S. de tarde. . ,340..o8i
Entraram .desde- o dia 1 de litllio

até liontem. 826.217 saçcas o cuilnr-
•¦aram. em cRtinl ocrimlo, üüo.oí>«
ditas. , ,

Ilontom e-sle mercado abriu susten-
Indo. com muitos lotes expostos a ven.
• In e roRiilar procura, tendo sido crie-
ctuadas, de manhã, transaccôcs de
ã.Mi f.accas, tia base de 0S70A o ar-
rdba, pe?t» tvno "• ., ,

A' tarde, foram rothzados iieEOCins
de cerca de 2.uoo s.iec.s ao nro.n de

Apólices i''è»ií.
Geraes dj t:r.eo$.
O. do Porto, . .
C. de li. de Ferro
C. do Tliesouro. •
S. da Ilaixada . •
Provisórias . • ¦»
Judiciaria ....
li. do Kio (4 c|°>
E. do Uio, de 500?,
nom

Dito de íi. Gcrac-J Scojoon

1J160 a
i-*?í6u a

J?lOO -

içpo

!$300
;S,|;o

1$300

i$a8o

3»$00Q a
t$200

2ti$700 a

Síooo a

,(0$000
¦joíooo

i.t$eoo

6S000
Gnznlina, por caíra i7$6;o a iBjooo
Ceniebra, por ca xa 4SS300 a 50$oou

Eleeiricisla-uiecanico

RisAii òiüvrno i>a coriO.viA
i'ouii;(a;i'./.A

Sédc social: rua da Alfandcn»
c ! c. ió8 A.

| Kxpcdienl'.' diário; das o as "
horas da manhã.

Hoje, 10, ás 7 horas d,; noite
terá locar a sessão do Conselho, M
niinistrativo. Oiilrosim, convida-
nios os exnios. sócios possuidores
das listas da Crus Vermelha lor-
tiígiicsa, iniciadas por este Real
Centro, a fineza de envial-as a es-
tu secretaria, para fazer chegar, ao
seu destino o produeto dessas lis-
tas. — José Duarte Lopes Com».'i

S 1S75

¦por caixa
da liidia,

st?'Oáo 11

Uio
cScon a

i?^00 ,1

1:$ooo

e$;oo

1$.|00

íoíooo

Comp.
SíoSooo 3d8$o"no
yS«$boo 9J6Ç000
775S000 773Ç1100
;?3$ooo 774S000

— 77u$ooo
, —. 770SÜÓO— 7085000

83$ooo
—. 42-,$ooa

78j$ooo
Ditas ii, E. Santo 8005000

Municip, de içtofi¦i">ilnrt. nom. . . .
IJitas de 1QI4, port
Ditas nom. . . .
Dito du 1904 . .
Iritnn \W. rrji.j.^rt

Bancas:
Commerciál. • • •
Brasil . • » ¦ *
Chvoiira. t . i ¦
Comuiercio . . . ¦
Nae;onal. . , . •
Jlcrcaati!

C. de Sc&ttros: t

iog$000

192S00U
3_d$obo
3 ifiÇüOO

j6q$ooQ
ao 1 Sooo
1 ÍO$f)00
íSòÇóoo

03 Pi pric-

Iipra da
ate a 1 i|j idem com iporto duplo 1 urine. , , .

?erior até ás a c objectos A llolsa de Nova York abriu com
'¦¦ ¦ 14 n 20 pontos do nlla.

Passaram nnr lunlidiy sC.ooo fac-
cas e entraram, uor colrto^un. 2.010
ditas

6

QUEM PERDEU ?
I011 :ii hohso nudur n:n aílesra- .

do du intliíícncia. encontrado na rua I
•'•a Alfândega, esquina da tua da Qui- | . , .
tauila. ? ,—¦ 1 •«'¦ »m._ 1 hoje.
O CONGB15SS0 Ot-RRARIOV~~~

013 ASSUJIPÇ.10 ;'
.•lssttmpcão, <) (A. A.) - luau.

gttrou-se liou; em, p Cotigrt'sso'0|ié'
rario que se reuniu para tratar da
parede geral da ciasse, resolvendo-1
se pedir ao dr. Manoel franco, -
presidente da Republica, ntte rnan-
de pôr em liberdade os parcdista.s
que se acham presos. '

o para o cs
parn rritislrtir alô ao meio dia.

rwiHilM, para Angra. 'Pnraty, .par-
tos do S. Piuilo. Píirami e Ido.-.;'110-
prilis. rccchsnrfn impressos até' lis 4
horas da m.tnliS. cartas pr.rn o mtç-
rior idé ás 4 i|j. idem com porte
duplo até ás s f objectos para reíps-
trar ati ás d lioras da tardo de
h°ie. , ,,

;>''i/'n'.r. 'parn Victona o portos uo
llortc, rccebiyido iiapresseis até as »
hora- da niiuilift, caras para o inte-
rior até ás S i|e, idem com porte
liinío até ás 9 e objectos .para rc-

até ás d horas da tarde de

icíiao * io>_nn
9S-00 <- 6586o
oá;íOO o fiíjoo

Commriniea-nns
as Coon ora ti vaa

a Agencia
Agrícolas de

(leral
Esta-

Ceir ICíiimum Côr

LOTERIAS
\í\lCAPITAL FEOEÍ

Cafés do sul
oeste de M

11 $ i .11 a .,
iofS25 a ..
10S519 a ••
108212 a ,.

0Ò<)uS íV . -

C.tfís de outras
| procedências

ii5i.1i .1
10S323 
io?íio .....
ioSjii' 

<j$.)c.G . 1 •»*

L

fliaViENTQ OFEBÜO
0T5NTO0 COMM líMOK ATI VO

1" 1>K JfMO

Rcpwno dos proraios tio plnno
n. 330 ronlisiwlti om '¦' cuui-
hro do lõló,
IMtr.MlOS DElCtOiO? A^&WjjOflO
BÜ6 O t?ohd. n. Iloriz. ICtOOllSOOO 1

 3:nnn?ono

0/'.f.'l':'iH'õi'-=
Mercado: — Sustcutailo,
Pauta: Sc-íio. .
As ipialidades acima de 7 n-io aw

panliiu-ani relativamente aos preços,

t.i.ee Ir

4" convocação
rdem do presidenteDe

r.iissão directora,
associados aniles
nsscfanbléa çenil
ha 7 lioras ila r.-ôitc. na bêtle
a nn Prei Canoja n. <i6d
tomarem coidiecimcuto do
obtido co:u rclaçáq aos direi
sidEtite c tlicsmtreiro da

convidados o1
cotViOarccoretn £
aordinarla. boja

Um caso de macroce-
phalia

S. Pau!,) o — fA. A.)— A par-
da Tpna.-ia Ma|ria da Conceição
procurou os jornaes desta capital.
i.fim de apresentar sei filho de
:i mezes de edade. (pie C- um caso

rlc in.tcroeephaília. t^nr.cia, <rue rc-
siide á ru.i Thomaz Carvalho 7-',
íVilla Marianna, üia ; 1 meses na
Maternidade deu á luz a _ uma
«rcança normal. Um mcz após ao
feu nascimento, o pequena foi to-
msdo de uma enfermidade súbita,
nue consistia uo crescimento dis-
forn." do cranco, feneci n pro-
tjrou immediat.irntntc um medi-
eo, <;ue aconsellioii-a internar o
filho na Santa Casa. Ne-sic hos-
yital esteve durante dezenove di.is
«,m o filho, mas vcrificatda n int-
fossibllidadt da cura, rs medico?
leram alta ao pequeno, recom-
mendando u íjsnacia prudência,¦:tfí qtie a morte sobreviesse a seu'fi*o.

afim ue
resultado
ires ore-
iiilstraçüe

....no de ioi5. alcançados eotn o-. ,;
cofres sociaes, e anaes ns orovidencias
a rerer.i tomadas, e bem assim, nutras |
iliedidfls mio di?em respeito no contro, 1
de accordu com as «ltimns aeUbtrn- ;
Cües eu iissciiibiéa de u de maio ul- jli-.r.o.

Scmln esta a nu-""'1 Towocaíao. so.
rã realizada com oualoucr numero de I
sócios e soe-ias presentes, pois niie .a ;
constituiçSo do cciitro da o direito ue
votarem não só es homens cc-ir." .as |
mulheres, desde une rada uai dclles .
lenha adimirido a. maioridade presen- j•itíi nn Cndlco Civil.
HGA 1-KHF.RATj POS KM-

TOTÍGAOOS EM PAPA-IA

!?«'»
iiavifi
Í4T10 
r,:'.0.".t
i-w.ia
80102,!ica
SSnOO

PP.KMIÓsni; 200-5O0O
P0?T9 ãSôál I2"liá ílTafiS 232í3
..(iS',7 2'Olü 2S023 \Wt 13ÕÍ5
10US 575150 «Oífi loTIG 203111

.{S0'i5 5H8Í3
1'REMIOS DElOOSnQO

ãos cóinniyriica!n*BQ»
colações de café são

2;ono 00
ItOOüsoon
t:Ui'Ú<''00

fiPOínno
siiosnrin
óOtl mio
soosooo

I ftitíi

Tyi'.' 1 Tor
I

l:ii£-s

TI$noO
:o$70o
t cj$>40o
m$ioo
gSSoo
9í.5O0
oÇ.-po

üiiiã
tarios.

Brasil.
Minerva '
Argos .....
Garantia'. ....
Gonfiaíiça ...»

listradas úc Verrai
M. S. Jcroamo ¦
Noroeste. , . . .
C.oya/.
Uéde Mineira. . .
Norte do ltrasil. .

C. de Tecido*:
Prasi! Industrial .
S. Fclis
Allianca
Covcõvado . * . .
1'clropolitana . . •
S. 1'. do Alcântara
Ksperaiiça. . , .
Carioca. . ... ¦¦
América eabril. -
IMjuM. ...»
Mògéc-ttsc. ...»
Couf. Iuduslri.il. •
Mnaf. Piiiitiineiiw

C. Diversas''.
Poças da llaliia. .
II. de Santos,nora.
Ilitas ao port, , .'Loterias

T- e Carruagens
I Centros Pastoris. .
I Mclb; do Mafanlião
I ITanseaiica. , . .

Caxambu - ....
e". Urabma., . .- ¦
T. c Coionisaçao .
I'. Industrial. . •

bebeniures:
Docas de Santos .
America l*„l»rii .
T. c Corruageim. .
Brasil Industriai .
Tecidos Carioca. .
Ti-c. de Botafogo.
Mcrc. Mirnicipal. •
5. Aloixo. . . .
S, Ileleiia. . • •
Prõft. Industrial; •
S. Kosah.i. . . •
Matitif. FlumiiiensK
Tecidos lísperança
Ánuiif-tico -Paulista

Í_JO?OOH

I02tflOO
I94S000
18SS500
I90Ç000
;jir$ooo
312$000

l^Snoo
20ti?>"IOf»
I20?000
I74JÜÒO
rySsooo
20f)$',>00

iro?oon
225000
aüSooo

goo$oop
t:noS'»oo

8o$ooo

.-55500
30$000
24S000
õ.:Í5»o

Dova. . • ¦ < »
Catlicdral. ....
ltandeira Sucea •
Rex
Alpha
Eyramide.. . . .
Wliitc & Brothers

CHAMPAGXíi
Francc-á. . . .
PortuRitczn. * .

COUROS

Sola "Pelotas" . .
S o Ia Mi ncira ,

eoiumum". . . .
Sola "Si raulo",

coiunuiin . . -
S a n t u 'Catliarina,

de i«. . ... .
Segunda e baixa .
Corrciro (o meio)
l^ lanadas, inferior

até (cada um).
Ataii.ida de Caiu-

pos Ceada uni) ¦
CHA"

Verde. . » t t »
1'reto. . . • y * *:

CACAO

Bahia ..... a.
Pará «
Pernambuco . , 4

C15U0Í.AS

Por barrica
,i:Çoo,>

Não ha
23S000

—. 235000
2O?OO0 —
23ÍOOO —
3s$oqf> ... —

Pór' csisa '

Kcroz'
fiménla

küo. .
r.inütias

Orandc, uniu. -
I,iulrillios, por nu .

lheito r>3o?ooc .1 3.30Ç
Matie cm tolha por . ,
Idlo  íò'-" a $5«c

PolviülO, 100 lides .ifiSoeo a 3Jí-:'0O
., Facsas, Por caixa . rBSorô a isijooo

"5<> Presutitos, por libra .líeoo —
Telhas, uor milheire, 330S000 3 .i.Wjooo
Toucinho, por hilu Sroo a 500o
'panióea nacional,

nor mo hilos . .
Xremocos. per 100
hilos

Viens do aco, por
küo

A
$;oa a

,-f.$ono .1

40Ç001! a

$5.10 a

$nGo
•l,l$ooo

•HÍ-iCoo

$550

VAPORES ESI
ii)c-5ooo a 21OJO00 ,,To„
i25.?ooo a U3$ooo Vnglaterrã t c-ses.. "f

3$uoo a

2?Gooa

_'?8ut' a

3$000 a
2$6oo a

i'S$oop u

i'C$ooo a

_8$ooo a

Tor leilo
3Ç200 ;

3?ooo

3$r-oo

.l$-'e.o
cJBoo

Kj?000

3C5000

Kilo
pSooo 11 12S0ÜC
pfooo a X2$ooo

Kilo
Não lia
Níio ha
Não ha

Ccnlo
9$8oo o 3$-'00

MARÍTIMAS
VAPORES ESPKn.\D03

uaso di Sa.
Arazuaya"...

Portos do norte, "Ceará". .--.. .
Amsterilara o eses., "Ho!huidia ..
Portos do norte. "Mnroim ....
Rio da Prata, "sítntmi. . . •
Nova York c eses., ."Rio de Ja-

neiro" „.kv.' j'n' * '
Portos do norte, "Olinda . . •
•Callio e eses.. "O-is a . . • •
Bordíos c ases. "fiarr-iuw . . .
Portos do sul, "Ruy liarhosi", ¦
Rio da Prata, "Dcsna". ... . •
Rio da Prata, "Araguaya
Rio da Prata, 
Rio da Prata
Kolfoll: o esc;
portos fio sul,
InRlaierra"e eses.
Ingaltcrra e eses.

Snlvo o dii» 10 de
Outubro de 1916.

Assim como as
estreitas brilham no

Armamento, assim vom roín-
pendo a aurora, nnnunciando
mais uma risonha prlmavora
do meu inesquecível amigo
Joüo Ximencas

rtocrando ao Altíssimo que
esta feliz data so prolongue
pur miHtos annos, sao estes
03 votos sinceros de eterna
amisade dosou Amigo G.R.V.

secretario.

"Vauhan-V .«IlolWIll".
"Araüuary"

•Mavrioh". .-"Orita".
"Drina".

:ff$joo

30$000
3,t$5oo

HS50Õ

\Soíooo
55J000 .|;$ooo

ioÇooo 15^5ubo
—. L20?000

?pSòOP

üoSopo
larSoóo
t>5Íooo

içiSooo
300$O0Ò
r4jSooo
3on$ooo
i;o$ooo

I2Õ$ÒÒ0
50$Ò0O

£„5líon
,{6o$bo4

125250
fi.-S-.ioo
reSooo

-.-iMo

io-.<ooo
iqoSooo
12Ó$000

2Í1OÍO00
I98S0OO
fODÇOOO
I50SÒOO
20Ú?OÒO

síSooo
,):óÇoOO
458$000

55$ooo
1'(.- mo
40$ooo

1306000
;S-.ieo

iCo?ooo

_o6?ooò
ipa?ooo
iql)$oop
I00ÍOO0
:fi.í$ooo
10,1$í ?o
_.10?l".»0
170*000

:00>

Kio Orando. . «
liUYil.üAS

Naeionaes .... Isominacs
Ditas estrangeiras . iioüooo a 120S000

FARINHA DlO MANDIOCA
De- Porto Ale-grc:

l'.spcci:il .155500 o 36*000
Peneirada .... eSSioo a 3ote>oo
Pina 32S200 a 3-l>;oo
Grossa Não lia

Do Lamina:
Grossa i7$8oo a íeí^oo

FARINHA DK TUlüO ..
(Por suecos de .14 kilos. preços li-

quidos)
Moinho Inale:

Ttiuia Nacrona! . . íSJooo a
Nacional i?5soo a
Brasileira i?$ooo a

i!tinha Flunmtcnsc
Üspccial .... iSf.ooo .1
S. Leopoldo . . .
O. 

M»hiho ímifei Cnic
Terola
Santa Crus . . .
Pnuliccn

1'EIJAO
I Freto ,. içoDtf Porto AíeRriS. N

Dito ideai, da terra 135300
Dito idem, do San-

Ia Catliarina . .
Dito manteiga. . .
Dito de cores div.
Dito niitlallulio. .
Dito amendoim. .
Dito branco, hlem.
Dito. vermelho, idem
Ditoi ensofre. . .
Dito, branco, cs-

lraiiB.eir.-5.. • .. •
Dilo. i.-.ioinhJ. elcii.

1'1,'MO
;ríi

VAPORES A SAIR

Nova Orleans. "Tib.icv". . v •
tnauna e eses., "Atina". . .. •
Nova York e eses., "Tocanius
Nova Vorl; c eses., "Aracaty , .
Pará e eses., "Pirsr.sy . . . .
Kio da Prato, "Mossoro . . • .
Xova Vork c eses.. "\ohaire ..
Rio (h Prata ¦"ArjBJiaya . . . •
Colônia do Cabo. " Otçliorcliy . .
Tm'o da Prata, "Holiondia ....
Itnnuliy e eses.. "I'"';"!5 • • •
ManAns e cs:s„ "¦"alua . - . •
Portos do sul, "diamba , .¦ . •
fe. 1'ldolis c eses. "b. João dn

Parra". ¦•,.,.,• .*«•¦' *¦ '
pio da Prata, ''Sirn)". • • „• •
Nova Vork e eses. "Cavqjir . •
liordeaitii e eses., "Sam.ira . . .^

aooei

J184Í

LYCEU DE ARTES E
, OPFIOIOS

llvmo. sr. dr. Pr^iu:isc(, Bclhçn-
court da Silva Filho

Nós, empreiteiros das obras, sou-
benios que v. c::., anda mal infnr-
mado por uma pessoa, cujo único
valor é desprestigiar os outros.
Conhecendo porém o valor intcl-
lecttial e jusiiceiro de v. ex, cs-
tnmos certos de (pie não tomará
cm consideração tacs informações,
pois julgamos ter cumprido sem-
pre o nosso dever com zelo e tra-
balho, cm conscnúcncia do que
temos creado muitos inimigos, in-
vejosos. Desejaríamos que v. ex.
"de vistt", sc convencesse das
nossas asscrçSbs,

Rio, g — ro.— 1 g 16. — Oi
Empreiteiros. R '755

iiliiS
[2

ÜNTÃO beneficente dos
BiriiITARES

Convidn-sc 05 associados para a
asscmhlca geral extraordinária a
realizar-se em 10 de outubro cor-
rente, para tratar da reforma de

13
1}

\í i estatutos.
a__^*_Mn-£isria«~P-^

A dir.cctoria. J 1521 11" procura

IRMANDADE N. SENHORA
OA PENHA

HO AT/fO DA UAMültâ
OO BARROSO

MTvSA CONJUNTA
De ordem do carissimo irni.10-

provedor, c nos lermos do art. 2t
do iCoiiipromissò coneido iodos ot
irmãos com direito de voto, ia .W
unir-se 11a secretaria á rua . S<-'-
nador Pompcu u. rai, quinta-
feira, ií do corrente, ás 7 ll0^',',
da noite, afim ele procv.ler-sc a
eleição da Administração, que tem
de servir no exercício de 1916-1?,
c tratar-se de interesses geraes.

Secretaria, o de outubro de
iO!6. ¦— O secretario, Jo«,qmm
Vastos. _ _IJ1-~A' 

i>raoa
•Francisco Antônio _ de Az*vedo

Lima conuuunica á prac-i,. que
nesta data dissolveu, pmigavcl-
mente, a sociedade que. girava soí
a firma Lima & C, ficando desta
data cm deante sobre o seu nome
individual toda a respons-abmda-

de da extineta firma, c que em-
bolsou a Viuva S4 de sen capital
e lucros. Outrosim, faz scicjite de
tiue. transfere seu negocio dç
Coelho Bastos (S. Manoel) para a
estação de Espera Feliz, para
onde j.í tinha transferido o que
girava com a mesma Ciima, na
estação de Divisa.

Coelho Bastos, 30 de setembro
de 1916. — Francisco Antônio de
Azevedo Lima,

Confirmo a declaração sunr.v-
Olympia Corria A? Sá. } um

ASSOci^rãÕ DOS ESÍPRE-
GADOS XO COMMEnCIO DO

RIO DE JANEIRO
CONCOIUIENCIA

Nesta secretaria, recebem-se pro»
postas para a locação dos arma-
zciis da rua Gonçalves Dias 4",
juntas 011 separadas. _•\s propostas deverão ser dirr-
gidas ao i° -procurador, em cariai
fechadas, até o dia 24 do corrente.

Para informações, 03 pretendeu-
tes encontrarão esclarecimentos na
Secretaria. , . ,

Rio de Janeiro, to de outubro
de 191Ü. — Hcraclito Donnttgttes,

(lof.
.«___—b~_wisxwmme_m gg~____ iSSSSS ' 

*""""""

18S.100
i7$Hoò
;7$5ob

1
iSíSoo

iiaeoa tr$soo 1,'OMIEI'LM DO "CORREIO DA MANHa W

18S000 a i8$$oo ,_,.¦¦:¦-.-— —— "
'irsoôoa \%n ,-, ,i:Ã„PÃ9do e radiante cm que cila foi sua mulher, verificava que 9 sc-

i.íSsoh iCí;' o
aoSooo El 35$000
135.10Ò ifi$ro°
1,-lSIOO l(i:-VO0
iSS.soo íoSooo
sbSooo siSrno
n?.-oo i.iS.1'0
ibí-ne, Jiíeoo

KS$pda goÇnoo
Oií^-jõ ó^i.seo

não teria
o de&prezo que cua
vel, Comtttdo não morreu.

e inspirariat A morte, r..m certeza; sena
Umbrou-se de que tinha tnn filho. Ivra pre

FiiiMb cm
lüo Novo:

Especial. ¦
Roiüilar.

Per kile-

To Wer v vèr cot "a cenez d q.tc acatava de magoar .profundamen-

I".. \i\ ivt<i »»»"•"¦ - ii' C '

dor. Eis o motivo por que Mwcclhna fug"",
mais tomar a appareccr. .

-- Com que cntlmiiãsmo a acrervae.

',7213 72'." S20M
33091 1-ÍMO 7«5

Uflã!) 41121 «73(18
17 29 17-">" 20261
?,\"2:! 2r»7nn liBSTl
20Ô29 25161 261S3

A-PPISOXB1 AÇÕES

32323 8WÍS4
il',0110 49M17
BGOvS 23S07
,1200 2íír>9

«3497 27H19
7227 10000

Cáes
.) de

CÃES DO PORTO
elacão do» vaporei « embarca ções que se.acli.ivo
dô Pòtto (110 trecho entregue 11 CoinoaRtue du
outubro de 1010. as 10 horas da uitinha.

r.traciidfts no
na dia

Convidam-se touo.T os sócios pa-
ra tinia fcuiiião geral hoje. as 7 ;
lioras da noite.

Ordem do dia — Leitura doa
balanceies do .1" ttimestre úo cor-

rente r.nno e festiwes realizados
cm juüio, afroflo o setembro.

Trátar-sc-á também do ficha-
mento das padarias aos domingos
e feriados.

SYNDrCAXO DOS SAPA-
'líETROS

303H9
122-'i3
39545

!39Ô91
V'."il¦39511

I
I 09Õ01

1.2201
3B501

2ív.);.íi'io
J0tlS''fl(l

SOgOOO

605000
íftg"00i
30$000

2OS000
10.50HO

8SOC0

classe rr.t geral qtt«
l.-iemblca liontem realizada

Pedem nos a pubacaçao
;;ii:n!e:••Avisa
na -
fic:'U deliberado que 03 o
da casa Cadete, retirem :
mcnla da dita casa.

Gonvtdam-se todos &s o
de obra á mão. •"¦ compare
reunião que se rcalixa hoje, as
horas ds noite.

e 39B01
0 122'.H
0 3U547

hlCZENAS
11 39600
n. I2-JT.0
a 393E0

CENTENAS
a .vr/10
a 12300
a 3'JCOO

Todos os números terminados
em 00 tfim -^S"'111 . .

Todos os niunoms tormtnaaos
em 0 tOm 2S pxceptuar.do-so os
terminados om (10.

O fiscal do governo, iVfliifl
J1IC Píitfo.

perarios 1 O dircctor-assistentc, nr.
1 íerta- m'o Clyntho dos Santos Pirt
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FUMO EM VOLIIA
Do Rio Grande:

I». aniarello. . . •
,'a, iJcni
1» çommuiii . . .
2\ iüem. . . » •

1'UUTAS
Peras. «.ixa • . •
Mangas caixa. . •
Uvas Kio Grande,

caixa ......
Diüi csíraiiRoira. .
Xlocües. ..... ,5

GOUDIIRAS ,I Rio da Prata, idem
Rio Grande. . • •
Matadouro ....
Xarqucadas do in-

terior . ... • .
GLYCr.RDA

Bruta, sem vazi-
lhauie. . • • .•

Br-.na. cm 'atas oe
uiU o 55 hilos

Loura, sem vazilhame
toura, cm latas .de

i!i|: e 25 KilÇ.3
Ilrnnca. sem vaíi-

lliatr.e. . ¦ • •
Uraneo. em latas (te

li lis o. 25 ki'j's
Granei, em latas oe

! 4 kilos .- • • ,-
Bran.-a. cnj .bus de

| 1 i> 2 kilos. . .

MANTfilCA
Modesto Colotin. --ir»
tidas

nri'-l !-rércs. laia.
I.cpcletier, lata . •
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liyoc
l$,jOCl
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Jt'00

£?eoo
itftOO

15150
1S200
I$fOO

-- Não vim anui para issof , . ,
_ E por que motivo Marccllina, depois da vinte c cinco anuí

1 •• .„') tv„- .1,,.. motivo, sim. se dia nao 6 eu pada? Por,
lí>3. manda

."* Xãq ha

Não ha
i;Sooo a ,t;?ono
lóÇoiio a 30Ç000

Nbmínal
$6> n

S(,oo r.

Küo

aSooo u

S640

C£co

i$coo

g

t
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— O receio da sua cólera ou das suas lagrima?.
afinal qual é a razão -da sua ¦nresença aciwr

¦Marccllina tatigon calou-se. Ta-ittia. Chegava o momentoMas

Que irei

45100
5$000

6$ooo .1

6i!0ú il

?Ü3Ci) a

¦ttioo
Síooo

5$ ico

Gíooo

ú$ico

f,$joo

6$5O0

3? too

i fite. . .
, Chcgaya o momento da confi-

,' -K---1 suprema. Rapidamente 
"iria 

decidir-se a sea vida 011 a sua «wvtc.
^Durante vinte e cinco annos, MarceUina levon..spnwrc. vida ««a

r,lar disse ella... Todos quo conviveram com ella IV. o dirão, loto
«ente a respeita e todos a amam. Viveu cm lulo.c com a; suas recordaço
c nunca os seus lábios conheceram o sorriso 1-oi por longo tempo nu-

ravcl, foi sempre pobre. O seu filho i instruído c 6 a consolação de si

:¦ 
'- 

O que faz eüer ,,'...,
iMarcellina hesitou. Depois, baistnito:

-E' medico. ,. ¦-
—.'Continue. Por que hesita cm, me dizer o que a traz anuir

Tenho hesitado. <S verdade... . .
Então,.é porque ha alguma co tsa mais terrível ainda.

eu salier?
'Marccllina ¦-• desgraçada.
Ah)
Precisa do sou auxilio.
Sejam quaes forem os seus erro?, tudo, quanio e* meu, pert-

•A sra. Langon abanou a cabeça.
Não se trata de dinheiro
Então de que?
Do seu consentimento -para um casamento,
Naturalmente do filho? Está louca! Que tenho eu de

com elle? Sou porventura seu pae? Não nasceu antes do roeu ca

Que cila .o case com quem bem lhe parecer. Nao sou. nem uk->

om estranho para elle. ,
IMarcellina baixava cada ver m.ais a cabeça. .

Não se trata <lo filho, disse ella com vez uo t-a-a, <,-'-

fcr ouvido mal.
Não conipreheiido, m-inlre senhorf
Marccllina tem um filho e... uma

omroum,
it.teiilo?
r -.11:10

eOt!

filhai ab! ah!

disse Beaufort.
filha'.

r.-lli íoltande mdosa i^r-

I

Ê
1l

1

1'
1

i

1

._.UI.|-.:-tV-'""'•'''•"'*• ¦•'"*"¦ *•¦"¦"-¦"



rgsasss^itÉia 1 MM FeBeralFABRICA DE MOLDURAS
A coftecção de molduras mais rica e variada da America do Srd.
Rica collecção de molduras de cedro douradas e em cor natural.
Execução perfeita e garantida de Quadros sob medida. .

MARTINS SEABRA & COMPt
— RUA 7 DE SETEMBRO N. 203 —

ANNUNC10S
RODA DA FORTUNA

3579"579

79

$8?^
5442~442

43

\^. **Jt"% CRSUÍ—-— ¦ ——•

8334"334"
~ 

24

6387
387"87

1359
359

59

139G"396

Caridade
195

vfflR&m
f\ flnf)r>ov-i' e i)p -? ¦,'t>rh'
A - 'Ge-a 

m Sv-.-í " ¦;<<¦¦? sâP--
R 1861

Fluminense
3388

R1862

Operaria
4918

R1863

Variantes
88-18-95-70-07

RlO~9~10-916 R1864

A Universal
688

Rio, 9-10-916. S 1870

¦111
277

96
IJEUÁM HONTEM

Antifio  600 Vncoa
Moderno... 391 Urso
nu  862 Leio
Saltando..;. Vnoça
2- piemio  2«
3 •  646

7''0
5.  023

Agava
& Hora

401
906

A Real 643
Garantia 370

Rio -Q-io-916 S1903

LÜBDGÜU
461

IUo-9—10-91 R 1886

Banco Sportivo
Cumprác bilhetes nesta casa, e

tcreis o futuro garantido'. ;.'orte
certa, páguniçntp immediato. Kua
tia Alfândega; 42, esquina da rua
da Quitanda. J. DUTRA & C.
fclepli. 41-. N.

[em íórma de pílulas)
O mais poderoso especifico para a cura da Sy-

phiiis e de todas as doenç ts resultantes da ira-
pureza do sangue. O DEPURA.TOL é im-
minenteraente superior nos seus effeitos a todas
as iniecçôes. Garante-se a cura.

Tubo com 32 pílulas, 8 a 10 dia» de tratameuto,
5)000, polo Correio mais 400 réis; 6 tubos, 27$000, pelo
Correto mais tSOoO.
DEPOSITO GERAL: Pharmacia Tavares
63» Praça Tiradentes, 68 — Rio de Janeiro

IIITIM Xarope Peitoral de Desss-
sartz e Alcatrão da

S1851

Águia de Ouro
899

25-3-25-2-1
Rio-9-10-'.116

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- lai'E° 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.

O B3DHG »
Quem quizer ganhar dinheiro e

possuir palpites infalliveis, é só
ler "O Bicho", diariamente. O
numero de hoje está exeellente e
promctte encher o povo de di-
nlieiro! Leiam "O Bicho", que é
único no gênero J 1822

A Cruzeiro
026

HtO, 9-10-H1Ô. ...

a mmi.
320

SACCOS DE PAPEL
Fabrica qualquer quantidade —

Consultem 05 nossos preços, que
encontrarão vantagens.

— B. SOUZA & O. •—
51, Rim tia Misericórdia» 51

Telephone Centra! 11, .1469.
(M 6599

DK. SIIiVlNO MATTOS
Laureado com Grandes Pro-

mios o medalhas de ouro cm
Exposições Unlvcrsaes, .fnter*
uacionues o Naclonaes.

Extracções de dentes, sem
dor, a.

Dentaduras de vulcanite,
cada dente a. ....

Obturaçõe9, de 5$ a. . .
Limpeza de dentes' a . ,
Concertos em dentaduras

quebradas, feitos em
quatro boras, cada. con-
certo a. . . .......
E assim, nesta proporção" de

preços razoáveis, são teuos os Se-
mais trabalhos cirurgico-dentarios,
no consultório éléctrp-dehtario uu

KUA ÜBÜGUAVANA, 3,
esquina da rua da Carioca e em
frente ao largo da Carioca; das
7 horas da manhã ás 5 da tarde,
todos os dias.

T di: p Iione—15 55—Central
J iSit

S$ooo

5$ooo
io$ooo

S$ooo

io$ooo

Ciara rasEica! BANCO LOTERIGO
J)it GÓNORUHÉA CIIBONI-

OA ou ltliOUNTl'!, em poucos
dias, por processos modernos, sem
dor, gnraute-sc o tratamento. Tra-
tamento dá syphilis. App. 606 e
914. Vaccinas de Wriglit; Assem,
bléa -.1. das S ás 11 e 12 ás iS.
SERVIÇO NÒOTURNO, 8 ás
IO. — Dr. Pedro Maglill.aes.

MOTOCYCLETA
Vende-se uma cm perfeito esta-!'

do. Trata-se á rua Buenos Aires, '
234. CR 1668

R. Rosário 74 e R. Ouvidor 76"O PONTO"
130 — R. OUVIDOR'— 130

São as casas que offerecem as
maiores vantagens e garan-
' tias ao publico

çsstae—6«8iswmM>
!A0 MONOPÓLIO

DA FELICIDADE:

GRANDE HOTEL
— LARGO DA LAPA — _Casa para familias c cavalheiros

de tratamento, Optimos aposen-
tos ricamente mobilados de novo.
Accessores, ventiladores c cozinha
de 1* ordem,

End. Telcer. "Grandliotcl".

CAFÉ TI
Puro e saboroso, á venda, em

Ioda parte. Torrefação e tnoagcin.
Praça Tiradentes 56. J 7111

SOGIO

Uio—9—10—Olti S 11877
•WW »W í*kíW*^" ~"**^"smje8ÉI

í
«O QUADRO*

Resultado de hontem:

Anlip:». . . Carneiro
Moderno • Peru
Rio  Burro
Sul tendo. . Leão

Variantes
91-52-03-27—22

Hio, o -ií) - <ii6 it issi

Propaganda
138

Rio -9-10-1116. mesa

Americana
863

Rio—9—10-1916 J 1810

Um plinrmaceiitico ciiiiiitco, pos-
stiindo dois preparados, approva-
dos pela Saúde Publica, feudo um
já bem collòcadò e muito conhe-
cido dando mensalmente uma ren-
da regular, — o outro devido a
sua indicação clinica e origina!!-
dade de seu prenaro, tanto quanto
o primeiro pfopettc lucro certo;
deseja um sida para desenvolver
a propaganda de ambos, garantiu,
do-se com toda a lealdade exi'o
seguro, na sua exploração. E' ne-
gocio sério. Cartas neste escri-
ptorio co mas iniciaes B. P. T.

Panellas de Pedra"Mineiras"
Deliciosa- comida

Obtem-se, cozinhando-a nasafa-
madas panellas de pedra "Minei-
ras". Deposto: BazarVillaça, 126.
rua Frei Caneca.

Louças c trens de cozinha pot
menos so °|° que nas outras casas.

vS 1155

MODISTA
Fazem-se vestidos chies pelos

últimos figurinos; preços módicos;
também se faz a jour dourado.
Mine, Passarclli. Telephone, 33,
Central. Assembléa 117, 2° andar,
entre Avenida e largo da Carioca.

(B 1578)

1IILHETKS DE LOTERIA _
Rcmetteni-so bilhetes pa-J

j ra o interior mediante 0}
1 porto do Correio

FRANCISCO & C
114 — Rna Sachet — 14
MMMIIMIMMMMM9

FORMULA DE BRITO
Açprovado pela Inspccloria deHygiene e premiado com medalha

de ouro, na Exposição Nacional de1908. Este maravilhoso peitora)cura radicalmente bronchites, ca-iarrhos chronicos, coqueluche as-thma, tosse, tisica pulmonar,, doresde peito, pneumonias, tosse nervo,
sas. constipações, rouquidão; suffo-cações, doenças de garganta, la-ryngc, dèflttxo .isthmatico,' etc.Vid.ro, i?soo. — Deposilos: Dro.
garias Pacheco, rua dos An'drada3
n. 45; Carvalho, á rua Primeiro
de Março, 10 c 31; i rua Sele d<-
Setembro, 81 e 99. e .á rua da As-
sembléa 11. 34. Fabrica: Pharma-
cia Santos Silva, rua Dr. Aristi-
des Lobo n, 229, telephone 1.400,
Villa.

CACHORROS
A" lepra, sàrna. ra feira. dartHos <s

todas as manifestações malévolas da
pelle, nos cachorros, cavallos. gatos c
nas varias espécies de gado, sâo cura-
das com o "Sabão Õokuc". Ksto sa-
hão mata_ os' molhos puleas bernes,
bicheirui c os carraputos uns auimaes.

I^ata sStioo* pelo Correio, tíooo. Pe-
didos a Perestrello & fi.lio, á rua
UruguayVtnà 66, e Avenida Passos iuG.

fim Nictlioroy, tlroftaria llhrcellos.
(S 3140)
(Ü 1148)

AS PESSOA» DE COR
Cunsecucm tornar os seus cabellos

lisos, por mais ondulados ou cncrespa;
dos qut; sejam, com o Lysodor quo c
iiifalhvel. A' venda em toias as per-
íumarias de i" ordem e na "A* Gar-
rafa Orinde". á rua ÜriiKuayana 66,
e Avenida Passos 106.

PBRKSTREIíliO & FILHO
Vidro t$ooo. pelo Correio. ,i$ooo.
Era Nictlioroy, drogaria Barccllos.

(1149 S)

Companhia de Loterias Naclonaes do Brasil
EitracçOespuoiloas sobatts&allzaçãodo governo

federal 88 2 U2 é aos sabbados
às 3 boras, á

Rua Visconde de Haborany N. 45
HOJE HOJE Amanha

340-19' 333-ai-

2o:ooo$oool6:000$000
Vor 19600, cm meios l'or 1$600, cm melo»

OS CHAPÉOS DE PALHA,
: »S

Os chapéos de palha, sujos, fi-
caiu completamente limpos e coro
a apparencia M"novos, quando
lavados com 'a "Água Mágica .
Mais duas vezes poderá ainda Ia-
var um chapéo, quando novamente
ficar sujo. üin vidro dá para seit
chapéos e custa a$ooo. Pelo Cor-
rcio, 4$ooo. Na "A* Garafa Gran-
de", rua Uruguayana, 66 e avetu.
da Passos. ioé. , , ,, 15-5

SITIO

SSa.ibba.clo, 14 do corrente
< A's 3 lioras da titnlt—310—21" ^^S0:OOO$OOO• t i Po»- 8$OOOf em décimo»

Sabbatío, 21 do corrente
A'8 3 hora» da tarde—300 — 34

Ioo; oo o $ooo
Por 8(9000, em décimos

Os podidos de bilhetes do interior devem ser aconipii-
íiliados do mais 700 rs. paru o porto do Correio e dirigidos
aos agentes gentes XA//AKKTH & O.', RUA DO OUVIDOR
N. 04, CAIXA X. 817. TÓÍcg. LUSVBL, o na casa P. GUI-
MABAES, RUA DO ROSÁRIO 71, esquina do beco das Can-
cellas — Caixa do Correio n. 1.273.

Em S. Gonçalo, vende-se um
sitio com grande terreno plano «
tinia pequena capoeira, muitas ar*
vores frutíferas e uma bclla cas»
prestes a concluir. Tem bonde a
porta da Tramway Rural Flumi-
nense, passando próximo luz cie-
ctrica e o encanamento gora! da'
águas. Ver e tratar, rua Nilo Pe-
çanha, 34 A, com o proprietário
Antônio Soares, em S. Gonçalo
de Nicfhero". J 6*53

EMPREGADO
Precisa-sè' de" um rapaz de 14 a

16 annos para serviço de cscvipto-
rio. Exige-se que saiba escrever
em machiná. Trata-se no "Jornaí
do Brasil", 30 andar, sala 3, das
2 ás 3 horas. j 1809

Gabinete Dentário
'Aluga-sc um, muito decente, com

boa cadeira e telephone j só a «len»
tista, legalmente formado. E' na
rua da Carioca. Informações com
o sr. Catão, na casa Cirio.

(B 1773)

Escola Underwood
Só ali se aprende a 10$

e 15$ mensaes, pelo syste-
ma moderno, com os dez
dedos, sem olhar o teclado

Avenida Rio Branco n. 803

Acção entre amigos
A rifa de 'tím 

gramophòne, que
devia extrair-se no dia to de ou-
tubro, fica "transferida para o
dia io de novembro. J 1552

Industria importante
Precisa-se de uni sócio com pe>

queno caoital para desenvolver
uma industria nova; informa-se
na rua Senador Pompcu 82, sobra-
do, com Ricardo. J 1849

ic6—RUA DO OUVIDOR-106
Filial á praça ti de Junho 51—Riode JaneiroCOMMISSÕES E DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Aviso: — Os prêmios são pagostio mesmo dia da cxtracçúo,
FERNANDES & C.a

Tel, 2051, Norte

Casa Guimarães
isi—RUA SETE SETEMBRO—im

Telephone 2563, C.
Importante rcilncção em todos 03

Calçados
Borzcguins Collegtaes n. 37 a 37 a

IO$O0O
Ultima Criação dos Sapatos Colle-

giaes Mignon

\^i yjirag^^T*

N. ií a 27 5$uoo
N. 28 o 33 6$ooo
N. 34 a 41 7$nn„Depositários dos alpercatas

iiaiiniiüjiiEttaí!!pii!BI!:!!9Íi!UHIII _
IA CURA DA n
| SYPHILIS |

Ensina a todos um meio Çde saber se tem syphilis §
fi adquirida ou hereditária, in- E

terna ou externa c como B
podem cural-a facilmente E

II em todas as manifestações P
c periodos. Escrever: Cai. §
xa Correio, 16S6, enviando g
sello para resposta. If

iiiiiiiiatiiBiiiiiiiiniiiiiiuiaiiBiij''

Vias Urinarias
Syphilis o mulcstius du

suniiorns

DR. CAETANO JOVINE
Formado pela Faculdade de

Medicina i'e Nápoles e habi-
litado por títulos da do Rio
de Janeiro

Cura especial c rap.da de
estreitamentos urethracs (sem
operação), gonorrhéas clironi-
cas, cystites, hydroceles, tu-
mores, impotência. Consultas

das 9 ás 11 e das 2 ás 5 —
Largo da Carioca, 10, sob.

O SENHOR PRECISA
de um auxilio para augmentar suas
entradas t Combinação licita, fruto de
estudos tiiíitlicmaticos, pótlq-llie fancr
ganhar alguns contos annuacs sem
sacrificiõ. Dirija-Se a MATIIEMATI-
CO. Caixa i..^o8, enviando scilo para
resposta. XAO RESPONDE AOS
ANONYMO». (J 1818)

PERFUMISTAS
Fabricamos etiquetas finas, em

metal, papel, ouro fino, alumínio,
celulóide," etc, em alto relevo e
tiiiiiiragem a cores e areogrnplna-
das; trabalho perfeito.- Executamos clichês, marcas, ca-
rimhos, moldes para sabonetes e
vidros de fantasia; vendem-se ba-
lances para todas applieações.

Rua i" de Março, S7, 2", teleph.
Norte 4072. (R 1642

Op: 'r**sm
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galhada, na qual havia lama loucura quanta colora. Por que não me disse
isso logo? A senhora fatiava-me, ainda agora, da honestidade, <la vkla san-
ta consagrada por ella ao trabalho, das suas myserias nobremente suppor-
tadas... Ah! ah! E Márcellina tem dois filhos... o primeiro de um ho-
ntern a quem ella chama o seu seduetor e a quem se atreve a chamar misc-
ravel... O segundo de um homem, a quem cila não pôde dar outro nome
que não seja p de amante!...

Está enganado, senhor... Márcellina não teve amante nenhum, ,e?cm o direito de dar outro nome ao homem que é o pae de sua filha.Muito bem. Tenho curiosidade de conhecer esse nome.' — Escute, senhor... quando Márcellina era miserável, quando ella ti-
nlia apenas o necessário para cornier, quando se sentia abandonada portodos, uma felicidade immcnsa e imprevista deu-lhe nova vida, illuminando
com um raio de sol, as tristes trevas da sua miséria,.. Soube que estava
grávida...

Beaufort fez um «esto repentino, de surpreza e anciedade.
fi em seguida perguntou:Quanto tempo depois do seu dcsapparecimento?

Dois ou três nvezes.
Beaufort, no; cumulo da agitação, inteirogou-a ainda;Em que época nasceu essa menina?

Menos de um atino depois do seu casamtnto.Oh! meu Deus! meu Deus! disse elle.Quer que lhe diga agora, qual o nome que Márcellina dá ao paede sua filha?
.-•Elle oceultou a cabeça entre as mãos.

Chama-lhe Pedro Beaufort, seu marido!...
Meu Deus! meu Deus! Será verdade? repetia o desventurado.Juro-o! Demais, nada mais fácil de verificar. Essa paternidade 6

tnnegavel... mesmo que o senhor faça a Márcellina a injuria suprema deduvidar da sua fidelidade... ¦ Basta-lhe consultar as datas.
Acredito... ah! acredito! Com que então, tenho uma filha?

E' verdade, tuna filha que é formosa, que c distineta, que tem;
todas as virtudes.

•— E a senhora dizia-me, ainda agora, que Márcellina tinha precisão
do meu consentimento para ella se casar?

E' verdade.
Então, ella vae casar-se?
Ama c é amada. E o rapaz que ella ama é digno do thesouro que'vae possuir. Márcellina foi obrigada, quando ella nasceu, a declarar o

nome do pae, para estabelecer o esta do civil da filha. Hesitou por lon-
go tempo. O amor materno venceu todos os receios do futuro. Não quiz
que a creança ficasse sem, nome de familia, quando tinha direito a pos-
suil-o. Hoje Márcellina não pôde casar a filha sem revelar o passado..
Hesitou muito deante desse casamento! Combateu tenazmente o amor d»
filha! O que teria sido a surt alegria, em outra oceasião, causava-lhe tor«
luras qtiasi instipportavcis. Via a filha chorar e, com o coração abomina»
vclmentc rasgado por essas lagrimas, resistia ainda assim. Toda a gent»
intercedia cm favor da filha, c cila continuava a resistir. Queria guardar
p «eu segrdo para sempre envolto no passado... Guardar esse mysteri»
*ó conhecido de Jan-Jot, o tocador de realejo. Márcellina não queri»
proferir o seu nome, sr. Beaufort. Não nueria sobretuilo, perturbar a
Ml fÜfe com receia de lhe causar ao va magua, ella que já «ra tão culpa-

GONQHBHEAS
cura infallivel em 3 dias,
sem ardor, usando "Gonor.
rhol". Garante-se a cura
completa com um só frasco.
Vidro, 3$ooo, pelo Correio
5S500. Deposito geral .
Pharmacia Tavares, • praça
Tiradentes, 62 — Rio de
Janeiro,

9, Largo da Carioca, 9
(Grande armazém junto ao portão

da Ordem)
Moveis a prestações, capas para

mobília, 9 peças, 6o$ooo; oleado
de 0,60 e 0,70, a 3$joo e 4$ooo o
metro; dito para mesas de 3 a
5 taboas, 6o$ooo e no?ooo; capa-
ehos de im c 1111,10 a 8$ooo o
9$ooo.

Souza Baptista & C."

(( Pêndula Brazil"- 149 Rua da Quitanda, 149
RELOJOARIA E BI-

JOUTERIA
— Especialidade em concertos de relógios e jóias a preços mo-
dícos. Grande sortimento de relógios Vigia, Torre e outras
qualidades. "Clubs Maisonnette". Jóias e relógios a presta-
ções semanaes de s$ooo. Recebem-se assignaturas.

MECÂNICO
Precisa-se do um, para uma ci-

dade do interior. Tratai-sc á rua
Acre 82, e pede-se referencias.

M 1628

ESSÊNCIAS SCHSMMEL
para fabricas de perfumes, sabo-
netes e de licores. Grande stock
com os representantes á

R. DA QUITANDA, 147

EORLIOO MAI& & C.
CASA FUNDADA EM 1878

UniooM.depositários* «Io cimento inglez"WHIT!' e BR<,THl!;KS»,
tinta liytficiiicn OLSINA, S.VUNOL

TRIl-»L.»i para matar o carrnpnto do gado
TELKPUONR 274 - Rua do Rosário 55, 58

ALUGA-SE
Uma sala de frente em casa de

senhora viuva, só, de edade, paraum senhor do commercio. Aveni-
da Mera de Sá n. 130, sobrado.

Casa na Avenida Atlântica
Aluga-se, por prazo determina»

do, boa casa mobilada para fami-
lia de tratamento. Informações
na rua N; S. de Copacabana nu-
mero 1.057, das 14c ás 17. horas.

MME. VIEITAS ain-
da mora na rua Maré-
chal Floriano Peixoto
n. 117, sob. ° 44a)

Pensão Abrantes
Tem bons commodos desoecupa-

dos. Rua Marqt.ez de Abrantes,
26. Telephone Sul 151. (B 890

Pensão Englisfi Hotel
Rua do Cattete 176, itèlêphoiie

n. 2.008, bons aposentos, com to-
do o conforto para familias e ca.
valheiros, grande chácara, traía-
mento de primeira ordem, preços
reduzidos, perto dos banhos de
mar, tudo reformado. M 6403

Acção entre amigos
de uma corrente de ouro com 32
grammas que extraia-se hoje, fica
transferida para 10 de novembro.

(li 1700)

f nmm ¦ Jm M»>*m. i'UHlWLHi'-i' ii«i.i|i»iji».i »n miignini

Moléstias das gallínhas
A gosma, o gògo, a corysa c o

rheumatisiiio das gallinhas, e 'de
outras espécies de aves, são com-
batidos com segurança pelo Cory-
sol.

Com o uso deste preparado as
gallinhas engordam e a postura
attgmcnta. Preço, 2$soo, pelo Cor-
reio 3$5oo.

Em todas as drogarias e phar-
macias, á rua Uruguayana 66, Pe-
restrello & Filho e Avenida Pas-
sos 11. 10C. A 1544"ESTÂNCIA 

DE LENiJT
FABRICA DE TOTÓS ,

Vende-se uma estância bem
nioiitatln, com um macliutlo
íiicentilco, duplo, duns instiii-
lações com três serras circula-
res, dois motores electricos no-
vos, correias, pullias, chaves,
etc., uma carroça, cinco tini-
mães, etc, sittitidu no ponto
ninls central do Rio, servindo
a todos os bairros. Tem cães
próprio paru receber lenha por
mar. Preço: cinco contos do
réis. Vendcm-so também os
tnnchinismos, separadamente,
informações: Avenida Kio
Branco, 11 1° andar, dlis 9
ás 11 o das 1S ás 17.

IipiliiiK
RAI

SUOR FÉTIDO
B Uma únicit applicaçao do FRA-
9. GOh (PC)') Insta para fazer

!¦ 

tlesnpparccer IWSTANTAIJÍEA-
JIICXTIC E VOR tlOMPLE-
TO toílo o (lualiiucr suor íc-
tido d» corpo (pc?, axillna,
etc.) A' venda m perfumaria

A NOIVA, rua "_
3L Rodrigo SÜva
g n. j6( c cm to-
M iha a-3 drogarias
g£ e perfumariflS,w Caixa r$, pelo Correio -'$500.

FERIDAS!
Ulccras, cansas, eczenins, friei-

ras, etc, "Ungucnto Santo Brazi-
Inense". Rua Marechal floriano,
173. A. Costeira Pimentel.

J C02

Fabrica de calçado
Precisa-se de ofíiciaes Luiz XV

e eufeitadeiras; na rua da Alfan.
dega » 194. S 691

TINTURARIA

n
CONDUCÇAO GRÁTIS — Cha-

mados: Telephone Central ti. 4.105.
— KspeciaÜdade cm limpeza cliiml*
ca a secco. Lava-se e tinge-se qual-
quer tecido, por mais (ino tpie seja,

Kspccial em passagem a ferro c
todos 03 serviços a capricho e a prc-
ço de 10 °|° de abatimento de que
qu.ilquer outra casa; RUA SENA-
DOR DANTAS N. 8S. (1920)

NEUHASTHENIA
Eu soffri horrivelmente deste

mal durante muitos annos, toman-
do tudo quanto me indicavam, sem
ter um pequeno allivio, Hoje.
acho-me perfeitamente boa. graçasa um remédio qtre uma casualida-
de me f?7 cooli!'cer. Em agrádeei-
mento indicarei aos que soffrem
das consequeneias desie mal, co-
mo sejam:_ anemia, moléstias ncr-
vosas, patpttações do coraçjo, etc,
como podem recuperar a saude.
Escrever a D, AmcHa C, á cai-
y.n do Cor-rcio D, J35, P.io de Ja-noiro.

L^ kifiâ^âOü v

PHARMACIA
Preeisa-se de um pratico, com

bastam s habilitações e que dè
provas de sua condueta, Informa-
ções á rua de S. José 84.

XI ifiio

Compra casa commercial
Um rapaz, dispondo de 40:000$,deseja comprar uma casa commer-

ciai no centro. Cartas com todasas informações para A. C, caixa
deste jornal. R 1486

m:t:'iw:iMi!!;íiH'[!^:;:!n B^iairiiminBüiiíaiiüM-^iH^Hti^aiiiiia^.raüHHWiiíírfi
g Solttojo ostarili3aiia para auastliesia local em

poqtiàna cirurgia o cirurgia
dentaria ^  _ _

C^ 
m^. ws- - m^QJ^^"^ Efíeit«> I

5 f*f T^in-^JÍ-»-""" i-nmadlato, seteti- I
fado v*iÜ—--—-^— ro e irtoffens vo-Nào con- m

SV&£~~--~~' tem cooaina nem seus dufivadis-A* 1—" v3ala nas casas : Heruíany, Cirio, Mirano, etc. U
Rio da Jtiatro - P'a;i citxa da 2i amp. 55IO). g

t!iil»!i:íBi!BaBia3ISaíil!ii:!Hll!aS
Fazenda Santo

Antônio
150 a'q. de terras, 60 alq. em

maltas, 60 em pastos fechados a
arame, 22. cabeças de criação,
aguadas boas,, lavoura de café,
nova, 30 mil pés, casa de morada,
nòváij moinhos, engenho de café,
porcos, aves, arado, c casas para
colonos. R '/do

Redes de Pesca
Vendem-se duas redes para pes-

caria de sardinhas, sendo nm?
nova c outra com pouco uso, tca-
do cada uma 110 metros de 00111-
primento por 18 de altura, com-
pletas e promptas para pescar,
com todos os pertences c mais
uma canoa grande com ar. respe-
stivas licenças e um tacho de co-
bre grande. Trata-se á rua Sachet
n. 14 (i° andar), da 1 ás 3 hor; s
da tarde. R 17 V

Fazenda de Criação
Deseja-se arrendar uma fazen-

da, própria para criação de gado,
que tenha também casa de mora-
da. Quem desejar arrendar uma
nestas condições, dirija c.irt* para
Aristides de i inlio. cid.'de de
Vassouras, E. do Kio. S. 1606

Bibliotheca de Obras
Celebres

Vende-se uma colfceção de li-vros, completa, inteiramente nova
e tlc qualidade superior, por 200$.
E' encadernada em Roxburgh. —
Custou 450$. Propostas, por carta,a Antônio, posta restante do "Cor-
rcio da Manhã".

UTERINAééo uni»
eo re-

media que cura FLORES
MIUNCAS e o Corrimento
das Senho.-as.

Vende-se nas principaes
phariuacias e na Drogaria

Araújo Freitas tt C.

HYPNO-MAGÍÍETISMO
Curso do Professor KAIYfR,

na ruA Mm-iz c itnrros, 87.
Com 8 lições jA podeis infln-
enciar o dominar outras pes-
soas. Attcnde todos os dias.
Hypiiptismo, Mnc;notismo, Tc-
loiiathia, Somuambtillsttio.

(1740 li)

Moveis a prestações
Querem comprar moveis a pres-'ações por preços baratissimos, en-

tregando-se na Ia prestação, sem
fiador. visitem a Casa Sion, na r.
Senador Euzebio, 117-119. Telc-
phone 5209 Norte. (S 1791

Terreno em Botafogo
Vende-se próximo á praia, tini

lote de 10 ou mais metros de fren-
te e 40 de fundos, desmembrado
de chácara arborizada c ornamen-
tada; murado por dois lados; bon-
de á porta. Trata-s ena rua da
Quitanda n. 75. J 1805" 

vitrTnês~
Vendem-se quatro vitrines c me-

taes para qualquer negocio, um
balc3o envidraçado, um regula-
dor americano, tudo novo, como
ferramentas para ourives. Trata-se
á rua do Cattete 47, das 8 ás 11
e da 1 ás 5. J 1540

AVISOS MARÍTIMOS

LLGYQ I
O paquete

PRAÇA DAS MARINHAS
(ENTRE OUVIDOR K ROSÁRIO)

LINHA DO NORTE I LINHA Dl. LACUNA
O paquete .

MAYRINK
Sairá terça-feira, 31 do cor-

rente, ás 21 lioras, para Dois
Rios, Angra dos Reis', Paraty,
Ubatuba, Caraguatattilia, Villa
Bella, S. Sebastião, Santos,
Cánanéa, Igitápe, Paranaguá.
S. Francisco, Itajaliy, Floria-
iioDolis e Laguna. -•
LINHA DE SEUGD.»E

O paquete

BAHIA
Sairá amanhã, miartarfcira,

11 do corrente, ás 12 horas,
para Victoria, Bahia, Maceió,
Recife, Cabedello, Natal, Cea.
rá, Maranhão, Pará, Santarém,
Óbidos, llacoatiára c Manáos.

LINHA AMERICANA

O paquete

Rio i!e Janeiro
Sairá no dia 4 de novembro,

ás 14 horas, para Nova York,
escalando em Bahia, Recife,
Pará e San Juan.

Sairá quinta-feira, 26 do cor-
rente, ás 16 horas, para Cabo
Frio, Victoria, Càravellas, P.
Areia, Tliéos, Bahia, Aracaju',
Penedo, Maceió e Recife.

AVISO — As pessoas que
queiram ir a bordo dos paque-
tes levar ou receber passagei-
ros, deverão solicitar cartões
de ingresso, na Sccçfio do tra-
fogo.

CASA
Aluga-se uma magnífica, á rua

Lima Barros, 5. com duas entradas,
três quartos, duas salas, copa, ba-
nheiro e cozinha, com aquecedor e
fogão a gaz; duas W. C, grande

?uintal 
com muitas arvores fruti-

eras « grande espaço para cria-
ção. Aluguel I70$ooo. Trata-se na
mesma casa. J 1643

MOBÍLIAS
Dormitório de peroba e cedr»,

com dez peças; uma sala de visi-
ta com dez peças, uma sala de jau-
tar com dez peças, quadros, cadei-
ras de balanço de vime, geladeira,
tudo com pouco uso cm perfeito
estado, vende-se pela metade do
vai ., na rua Uma Barros n. $,

! iti-13

O FIGADO
O figado é um dos órgãos mais importantes da nossa economia.
Um figado tlesordenado causa a perda do appetito, .prisão de

ventre, dures d; cabeça, infartação depois de comer, perda de ener-
gi para o trabalho, physico e mentaj, perda de memória, cansaço,
palnitáção do coração, somno desassocegado, urina carregada, tris-
teza, etc.

Km seguida aos symptoinas acima mencionados, sobrevem tireestado nervoso que produz graves resultados, como sejam hypocon-
dria, perda de poder sexual, etc.

As PÍLULAS UNIVERSAES MELHORADAS DE PBRES-TRELLO, contêm em si os agentes medicinnes para combater o»males acima enumerados.
Estas pílulas são compostas de vegclaes, c o seu uso não requerresguardo, neni.de boca nem de tempo. — Caixa, u$soo.
Reniette-sc pelo Correio, umacaixa por 3$ooo, seis caixas poiI3$ooo e 12 caixas por 26$ooo.

Vende-se na A' Garrafa Grande
n. 66 e Avenida Pa sos b. 105

Perestrello & Filho A ,54t
PAPEIS PINTADOS

Casa Brandão
E' a única casa que nesta época

pode vender modernos papeis pin-tados desde 400 róis a neça, á rua
da Asscmblea 87, próximo á Ave-
nida. J i8i;«

2o:ooo$ooo
Para negocio de lucro vantajos»

e absolutamente certo, deseja-se
esta quantia. Negocio de toda se-
riedade e com todas as garantias.Cartas no escriptorio desta follin,
com as iniciaes A. M., para ser
procurado. S 185?

Bexiga, rins, próstata e nrethra
A UROFORMINA cura a inEufficicncia renal, as cystites, pyctitei.neplirites, urethmcs, catnrrho da bexiga, inílammação do próstata. Bis-solve as áreas e os cálculos de ácido urico e uràtos,

Nas boas pharmacias - Ru a V de Março 17-Deposito
SANTA THEREZÃ"

Aluga-se cm Santa Thereza, acasa _á rua do 'friumpho n. 20,
própria para familia de tratamen-
to; as chaves encontram-se á me9»
ma rua n. 16 e trata-se á rua Prl-
nieiro de Março 11. 87, S 1145

Loja na rua Gonçalves
Dias

Aluga-M por,, contrato uma loja
com uma ptfrta e duas vitrines,
chaves c tratar na joalheria Bove,
na rua do Ouvidor 152. zj 1840

CHIMICO
Especialista em fabricação do

Sabão e Sabonetes. Vende-se for-
mulas e ensina-se. L. Ligeti. 26.
rua Acre. R 1768

CASA MOBILADA
Aluga-se para família de trata,

mento a esplendida casa n. 461
da rua Voluntários da Pátria. Pó-
de ser vista todos 03 dias, das 10
ás 12 e das 15 ás 18 horas.

560J

Ouro a i$8oo a gramma
PLATINA, 7$3oo

Prata 30 a 60 róis a gramma,
brilhantes, cautelas do Monte Soe-
corro e de casas de penhores,
compram-se á rua do Hospicio
n. 216, 'hoje Buenos Aires, única
casa que melhor paga. S 1852

MACHADO MECÂNICO
Vende-se ura machado ineca-

nico duplo, para produzir
30.000 tocos por dia. Estti
funccionnndo. Vende-se só ou
com motor e serras. Informa-
ções- Av. nio Branco, li, 1°
andar, das 9 As 11 o das 15
ás 17.

UNHAS BRILHANTES
Coín o uso constante do Unho.

lino, as unhas adquirem um lindo
brilho e exeellente côr rosada,
que não dcsapparece, ainda mes
mo depois de lavar as mãos diver-
sas vezes. Um vidro, i$5oo. Re-
mette-se pelo Correio por 2$ooo.
Na "A" Garrafa Grande", rua
Uruguayana n. 66, e avenida Pas-
sos 106. A 1543

Applicaçao Industrial do
caoutcfiouc

Acceitam-se encommendas para
calçamentos de caoutchouc a que
se refere o privilegio garantido
pela patente n. 7.920, de 8 de
outubro de 191? que é "Nova
applicaçao industrial do caoutohotic
natural e análogos, bem como dos
seus derivados vulcanizados, em
calçamentos, pavimentação, cober-
turas de prédios, lençóes isolantes
e semelhantes". Pata todos os ne-
fíocios trata-se com o inventor dr.
Luiz Caetano Ferraz, em Ouro
Preto, Estado de Minas Geraes,
c para informações com C. BUS-
CFIMANN, engenheiro, á avenida
Rio Bvn.-o n. n8, a' andiir, Rio
de Janeiro, Brasil. J ija,

Rua do Senado N. 35 —Esquina da do Lavradio
Aluga-se a grande loja deste prédio, completamentereformado, com installasao própria para bar, café, res-taurant. — Trata-se na Cia. Cervejaria Brahma, ruaVisconde Sapucahy numero 200. — Telephone Central

Ouro a i$8so a gramma
PLATINA, a 8$ooo

prata, brilhantes e notas da Caixade Conversão, compra-se qualquerquantidade. Avenida Central 105,
Roberto, "Tassano & C. J 1847

Ouro a i$8oo a gramma
PLATINA, 7*200

Prata e brilhantes, compra-se
qualquer quantidade; na rua Unt-guyana 77, loja de ourives.

M. 158!
I30UL13VARD S. CHUISTOVAO N. 10Aluga-se este prédio com todas as dependência* rnmni,.temente reformado, em logar de grande movmTento Stequim, bar ou restaurant. Trata-se na Cia. Ce?veia?fa Rm"hma, rua Visconde de Sapucahy n. 200 

wrveJar«a Bra-

ENTALHADOR
em madeira, precisa-se de um ha-bil, Tratai-se cofn-ò sr. Eelicio Mi-raaha, do meio-dia ás 2 horas datarde; na rua Luiz Gama ti: so-brado. R 14?7

PERDEU-SE
uma carteira de notas com o mo.nogramma L. M., não contendovalores, sendo, porém, nm objecto<Ie estimação; gratifica-se com 50*.a quem a entregar na rua GeneralLamara 85, armazém. J iS.i»

£13 Hnergil poderoso tônico»SBS Novo aati»rhefj úiátiòo
tea Enerçjil depurativo agradável
fjd Hei dos laxativos
fi^ Grande remédio da mulher
e—1 Integra a força do homem
fc"-* Licor o mais saboroso

A' venda nas drogarias J. Itfl. Pacheco
Granado & C. e A.-aujo Freitas & C,e todas as boas pharmacias J5D

Casa em Copacabana
Aluga-se uma exeellente casacom luz clectrica, fogão a gaz, etc.á rua da Igrejinha n. 52; aschaves estão no armazém da es-fl"'"a- (A 1671)

SALA i
'Aluga-se a casal sem filhos 011cavalheiro distineto, com ou sem

pensão, á rua Marques de Abran-tes n. 76. Telephone 2329, Sul.
M 1C07

Grande Armazém no Largo da LapaAluga-se este vasto armazém situado na rua Visconde d»Maranguape n. 5. próprio para restaurant bar boteoSfmrnnfeitana, cinema ou outro negocio limpo Trataiffi&£S£"nina Cervejaria Brahma, rui, VjgeXde 
"ggff 

n.°Z
Consultório medico

Aluga-se um, com dois compar-timentos e sala de espera. Largoda Carioca 24, i" andar, esquinade Gonçalves Díss. J iS63

Theresopolis^ 
"

Vende-se um bom prazo deterra, por preço muito razoável,em um d03 melhores logares daVárzea, tendo 22 metros de fren-te pela rua Emilia n. t, e 57 defundos, com frente para á praçaSanta Thereza, todo cercado; tra-ta-se á rua Barão de Mesquitan. 915. Rio. ,R H,76,

Em casa de familia
Aluga-se uma sala á um casalrespeitável c educado; dá-se pen-sao, querendo. Avenida GomesFr''lre "¦ '57- R ,764

AO COMMERCIO"
Optimo negocio

Traspassa-se uma casa de momados e mantimentos, própriapara um principiante, tem coíi-trato, paga pouco aluguel, siib-
Si da Leopoldina. cm frente áestação, dista da capital 20 mi-mitos, o motivo do (raspasse nãodesagradajá ao pretendente; par,,informações com Justiniaho da
n,? 1 . a ,trave"a do Rosárion. 20, botequim, das 12 ás 14 lioras, ou por carta. rj x.Ss

ENFERMEIRO^
•Diplomada e com pratica ,lo.»hospitaes do Rio. Offcrece-se parutratar a domicilio. Abona Loacondueta. Caixa Postal n. ,7S6

R 171a

PÍLULAS DE CAFERANÃAh-cu
curam Sobrinho,

SezôeecMnlt-ltas
Pebreti palnstros

lnti-niiittecieg
Multo «.nlrtn.10 c<lra „„ lmilaV)-,es . ri?'c^Vra.It1f|aBUucos depositários, avança Án ÜtZSm o
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CORREIO tóMANHÂ''-*¦ter#felra, ÍOlieÃuftibroflé 191«

PEQUENOS ANNUNCIOS
VENDAS EM 1BU0
PENHORES

Leilão de fwm
Km 1» de Outubro

DELGABOSILVAiC.
Successere» de

Rocha & Familia
179» Kua »ote

<le &e>temi*ro4 't7»

Rogam-se aos Snrs. mutuarioa
reformarem oté a «espeia do
leilão as suas ouuiolas -vonoidiiB.

Porque não visita ¥. Ex» a nossa casa?... ..><,*
$Jemos muito prazer de lhe mostrar

O lindo sortimeato de Moveis, que vendemos
A prestações, e assim poderá V\ Exa. Mobiliar <>.

Sua 'Casa com gosto « grande economia. , .
RUA DA ALFÂNDEGA N. in. »??»??»????»»? MARTINS MALHETftÒ & C.

LEILÃO OE PENHORES
CAMPEM© *'Cia

Rua Luiz de Camões <n. jC
1'azem leilão -rio dia 10 -de oltttt-

faro de 1916, das cautelas vencidas
c nrevihcm aos srs. mutuários que
poderão rcformal-as ou rcsgatal-as
«té a hora de começar o leilão.

liio^rêMiioiá"
Em 14 do outubro do 191C

JOSÉ* CÀHEN
7—RUA SILVA JARDIM—-7

Tendo de faier leUâo era «| de
outubro, de todos m penhores «en-
eidos, prevlne «os sr». mutuários qnc
as suas cautelas podem ser telorma
das até & hora do ItUio.

URECI8A-SE do um» moça
A que tenha pratica 3o cozer
chnnfios do palha ua mochina;.
1-1-1, rua Uruguayuna, 14*.

(« 1648) »
1>RECISASE de uma moço séria,
J. de preferencia de cor, para todo
serviço de casa de pequena lamilia;
rua Ironscca Tclles n. os — „=aoChristovão. (1087 C) A

FU13CISA-&E 
do um official át

sapatoiro, para concertos, que tra-
liálhc bem, também se vende a casa,
havendo pretendente; becco dos
tlarhciros n. 10. (1G47 D) R

PRECISA-SE 
de uma moço para;

copcira e arrumadeira. para uma!
pequena pensão; rua da Alfândega n.
161, 1» andar. (iG?s Q A

PKECISA-SE' 
de bons ofticiacs a

Luiz XV e de obra de homem;
paga-se bem, na. rua 'Buenos Aires
n. 100, 1» andar. A Bota de trys-
tal. P381 D) J

ALUGAM-SE 
bans. commodos, a

mocos do commercio ou ca a si sem
filhos; -avenida Meia de Sá 83.

(1S80 fc,) S

l!IMB««[«W««ra«!iIEi!
OS QVB SOFBRBU DO
BSTOilACO DEVEM USAR

Guaranesia

ALUGA-iSE 
um bom quarto, claro c

limpo, casa do família; rua du Hos-
picio n. iSo. (188a E)S

ALUGA.SE 
próximo ao. Mercado

Novo, um 3o andar com bons com-
modos; trata-so ca .rua D. Manoel
n. 33.- O»

ÀI.UOA-SE 
a casa da rua Menezes,

Vieira n. 99, com bonB comraoaosj
para familia, preço 162$; a chave noj
armazém du esquina e -trata-se ns flui
V. Manoel 33- <'S0' K) 3

ALUGAM-SE, 
barato, bons commo.

dos coui água, para lavar e luz
clcctrica; na rua do ttiacuuclo. 373-

C151U Ei J

A LUGAM-SE ümh sala de frente et
Aareiados onartoi, „.por prosos ino,.
dicos. fornecendo.se. pensão a ttomtçi-:
lio farta e variada, na rua Carvalho
de Si sa, largo do Machado; tclcplic-
ne <no. Central. t'39S -OA;

ALUGA-SE 
o segundo pavimento do

prédio n. 96, i rua Tavarei Ijas-
.tos, co mtres quarto, e duas salas,,
e o prédio á inesma rua ia, com
duas saas. dois quartos, um gran-
de saHo e mai9 commodidadcs _|wrafamilia. Estão abertos das 11 as1 41
Ha tarde; trata-se n> egrej» de Sso
Pedro; a rua Tavares _ llastoj pnn-
cipia 11a rua Bento Lisboa, no,Cot-
tete. (600 O) K

ALUGA-SE 
"bom commodo de frén-

te, com todo ..conforto, no 1?. au-.
dar da rua Acre i«, esquina Marc-;
chal Floriimo.  t'8'9 E) Ji

ALUGAM-SE 
cm cati de senhoras

uma *ala e um quarto a senhora».,
no Andatahy; iuíornia-se na rua «o
8. Pedro n. 159. (ibijL) )

ALUÜA-SU 
o -.obrado da rua Vis.

conde de Maranguape ,n. 1?.
(1503 i\) y

PRECISA-SE 
de uma .pequena de

13 a iC annos, para todo sorv •
ço de pequena iamilia; rua Gonçal
vei Lhas fio, 1" andar. t'D)

PRECISA.SE 
de costurciws e, aju-•dantea; Avenida Comes breire

11. 19A. (oi-H Dl S

PRECISA-SE 
de uma menina: de

cor preta, de 10 a :s aunos, oan-
do-se casa, comida e roupa; á ma
Malia n. S2 — Quintino Bocayuva.

AMANCIA, viuva, eom ü onnos
Se edãde, quail eég«.

ANNA DO AMARAlu «luva., .cega
e além disso doente o sem ninguém
liara sua companhia, tecellúáa a um
quarto.;

ANGELA PEGORASO, tiiwa, com
H(i aur.os de edule, compleuiuiente
i«í« e parnlytic».;

ANNA EMILIA SOS», fiohre vt-:
Ildnha, com 70 anno» de edode;- CARLOTA, pabr» velliinlia sein te-;
curtos:

ELVIRA DE CARVALHO, «obre;
Cega e «em • amparo d* famiru.;.

ENTREVADAi rua «enhor tfesMatj
tmstnSroa 3*. floente -lraÉijaiaiUItalia;
de trabalhar, tendo àuu Wh», sendo
una tuberculosa; ^_ „«.„_„._,_'KRANCISCA DA COMCEIÇÃO
BARROS, «ég* de «mbos olhos «J
*'JOAQUIM 

FERRUÍRA CHAVEE,
natrevalo um recuraot; \

I.UIXA, viuva, icoa» aalto Ilihos
menores;

SOARES, viuva, v<Un cera ipoder
iralmlhar.;

MARIA EUQBNIA. «obre >vel!ia
•em o menor recuno peta •» sua aub-
üistcne.ia.; :

SANTOS, viuvo, com 68 annos fle
edr.de. igravemeote aaWt» de .moléstias
incuráveis;

THEREZA, .«abi» iCtBttinha eem
f.uxilia (b ninguei».

PRBCISA-SE 
de pcrieitm djuusu-

tes de saia -o corpnilios; <so se
aeecitotn jwssoas muito hábeis e çom
pratica de oíficinas; mmc. A. Etic-
ac; «ua 7 de Setembro n. I3J. _

OB73 1» R

PRECISA-SE 
de uma menina de

boa condueta, para serviços levos
era casa -de um casal; rua Urupruav
n. 230. (ji8Si V) S.

PKECISA-SE 
de bons offidaos pa-

ra calcado do homem e senhora.
Rua Gonçalves Dias n. 43. Lass
Cadete. jjgjg D) B

CALÇADOS1
de obras |

ZIIs
13 Aí

Grande liquidação por motivo
Calçados por toa© o proço

CASA. BMA
FSita, 7 de íSetetntoro

T»fiLiIi.PH<>NE 54a8 — Cei

ALUGAM-SE
NA

SECÇÍSO DE PROPRIEDADES

"SÜL.AríàICA,,
Itua tio Ouvidor 80

Os seguintes prçdiofi
As chaves, nus mesmos ou contor-

me indicação nos .respectivos carta-

Para tratar das 8 ás 6 da tarde.
S. CHRtSTOVAp — Rua Gene-

rôl Josc CViristino, Um! com m»gnifi-
eus accommodações» para família de
tratamento, porão Tiabiuvel, lut ele-
ctrica. grande quintal; etc. Aluguel
J°MATtOS0 — Rua Campo Alegre
n. 89, com magniticas accommoda-
çõei para familia UÜ tratamento, po-
rio habitavcl, lu*. electrica, grande

l"AÍao"DA HOA ÍVISTA % Tra-
«3» do Boa Visa, -ao, com 4 quar-
dos, i talas, luz eltctnca, etc.

LARANJEIKAS.;-, Rua Ais La-
raujeiras n. 453. «m magmlicaB ac-
commodaçõcs tura -família de trata-
mento .quintal, etc.; as chaves na
mwra rua n. 410-Aluguel jooSooo.

SANTA THEREZA _ Rua de
Santa Christroa, '94. com boas «c
commodações pjra grande ¦ família de
iranunenio, por-io, "quintal; etc.

ALUGA-SE 
com contrato o magni-

fico prédio 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
tia Alfândega 65. (1506 G) J

ALUGA-se. 
um auarto a moços do

comerarcis, na rua do Senado n.
6, sdbrodo. (18S3 E) S

ALUGA-SE 
a loja do prédio á rua

da Alfândega n. 584, própria para
qwa qtier negocio limpo. Çi72eL)J

A 'LUGA-SE por preço módico, uni;
^tãtcspaçoso quarto, á rua Primeiro
de Março n. so, a" andar. (1543WJ,

4 LUGA-SE o s° andar do predio
Xli rua do Rosário 11a; trata-se 110
cartório. (1561E) J

PRECISA-SE 
do uma. scnlioro

branca, sem compromissos, para
lavar a roupa de um „cnhor s».
Cartas á rua Senador Pompeu m. 6,
papelaria. '(t».S"« TO J

IIJHECISA-SE de uma tavadeira t
,tt cngommadeira, r.a mraia de JJp
tafogo n. 370J t»S3Q D) J

AMAS SEGOAS E DE LEITE
FIECISA-SE 

-íe «una tnoja. rara
nn-a secea, flue seja caiinlicoa,

<: asseidda; paija-se 'bem; 4 rua. «»¦
rjo de ItamUy n. z%. Htm w J

FKECISASE 
do uma mociuna pa-

ra servir de ama aceça, .na rua
da Asscniblía n. 6<i, a» andar.

(^887 A) S,

PRECISA-SE 
de *ima pequena de

12 a iC anhos, para anu secea
<: serviço» leves: rua tulz Barbosa
11. CS—Villa Isabol. I<5^3 -Cj J

Cozinheiros e cozinheiras

ilíKECISA-SB do um pequeno de
X 13.0, IS annos, na rua Ncry IV
nheiro n. 111—Estado. V1837 O) J,

PK.ECISA<SIE 
ds um carroceiro e

de um rachador de tocos; oa
praia de S. Chnstovão 3'Ç. „% _

(1751 D) R

PRECISA-SE 
de um rapaz âtS 15

aunos, para copeiro c tnats ser*
VÍÇ09; cor-dueta aliançada. Trata-se,
í praça Josí de Alencar n. 11.

PRECISA-SE 
de um homem para

tratar de vaccas o outros serv
eos; trata-BC ra rua da Quitanda n.
46, sobrado, do meio dia ás j ho
ras da tarde. (-1801 Dl '

ALUGA-SE 
um bom quarto, na ave;

-nida Mera de Sá n. 40, casai
de familia. U7SoE)B.

ALUGAM-SE 
uma -sala e um bom

quarto de frente, próprio para
consultório ou «scriotorio com direi-1
to á teloBhone e luz clcctrica; rua
Carioca 6. sob. (i8s.t E) a

A'LUGA-SE nn trua de Suo
¦íiBento, 30, 2" rindaÍJi e»-
quina da Avenida Kio Branco
sala do fronte, mobiliadit, com
pensão, 2 pessoas 2©0$000.
1, 130$000, casa do f.unilia.}W&kúã
to, collo e. braços

ro»
Kncontra-ae nasj a braços. l-.ncontra-se

llazin, Ilcrmany e Cirio.

ÂLUG.^.SE 
uioa erando «ala de

frente, -mobilada, com ou sein ipcn-
são. casa com todo conforto; na av.
Gomes Prcira 130.A: entrada pela I'.
dos Governadores; preço ,m°*'c9i. „(i8so b) R

Tosse ? Tosse muito ?
tome a milagrosa

BRONCHIGIA
1 Vidra a$5U<J

Constipou-se ? faça
uso da

_ GRIPPINA .
g um dos.melhores remedi-
*** os até hoje conliccidos pa

ra abortar constipações c
curar inUunnza.

_, 1 Vidro l$Ol)0^* I Adolpho Vasconcellos %
27 Rua da Quitanda

Querei» tfer uma, bell» Calaellciira, ?

POMADA AMERICANA
elimina acaspa, dá brilho e ctita a qtiéda dos cabellos

VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMARIAS

ÂCÜGAÍSE 
a casa n. cS-A da rua

de S. João Baptista, aberta das
8 ás 11; dahi cm deante chave! ua
rua Real Grandeza 82, Ilotaíogo.

(1730 C) R

ALUGA.SE 
um nuarto. em caia de

casal, a um outro ou senhora eó;
á travessa Cruz Lima 29, casa a (Se.
nador Vergueiro). (1613 G) J

TOSlOEUTES
OURA RADICAL da Rono»

rrliía chronicn ou recente,
rstrcitaniento do urctlira, em
poucos dias, por processos mo-
dernos, som dor. Gurantcso
o tratamento, inipoteucia, sy-
plillls e moléstias da pcllc,
appl. 606 o 604. Vnccinas
antlgonoroccica. Pagamento
em prestações. Consultas dia-
rios, das 8 As 12 e do 2 ns
10 da noite. T. C. 5081. Ave*
uida Mein de Sá, 115.

A LUGA-SE a boa o bygicni-
-£Xca casa da rua N. S. de Co-
pacabana 1089, para família
de tratamento, por 350$ men-
saes, fazendo abatimento com
contrato; trata-se no lar«o da
Carioca 13, com o ar. Dunr-
to Fcllx. H

ALUGA-SE 
uma boa casa, 4 rua

Ipanema or. (1334 ») J

ALUGA-SE 
uma casa muito bem

mobilada, para familia de trata-
mento; contrato verão; trata-se na
rua Urusuayana 7S. •* "tg"' . .

LUGA-SE por >ooí, boa easa, i
Lrua D. Laur» de Araújo n. 73.

(179a tJ «

ALUGA-SE 
uma boa sala para anbi.

neto de medico ou odvjgado com
diroito á uma sala"rlc esper,». decente-
mente mobilada: rua-tla.Constituição.4.
trata-se com o dr. Semu -(i6i)uh)A

ALUGA-SE 
um 1* andar: 3 quar-

tos. ií salas e, coiinha; rua Assem-
bléa 39. serve para cscnptorip 0111 fa-
niilia v.'66' k) J

TJRECISA-SE déJ^-Tequcnoa com-
X modos, para c^ctatorio c quar-
10 de dormir. Pr<ío,5t>aratb. Cartas'
neste jornal, a .Xittá váPtoenía.*- -&*" ''UM-E> A

Poderoso _^^k Tásman

PRECISA-SE 
de uma empregada;

na ma Senador Pompeu n. 10;.
(190S D) R

TJRECISA-SE do uma empregada.
í na rua Senador Pompeu n. 101

(lóio C) M

Gasas e commodos, centro

• A 'LI.'t!AM-SE uma cozinheira.
i.-1-trivial

.„„  do
e um copcira; 10 rua Ma-'

c llarroa n. 14a. (i75 -811) K

OIIECISA-SE. & 'rua Capita» Silo-;
X mão n, 29. de uma .cozinheira
que tauibcnt: lave roupa íc pequena
íflinilia. (1753 B) «

P1ÍECISA-SE 
de .uma iCozinlKÚra,

que faca nwia sen-iços de um
,.-asal sein filhos, que durma no olu-
suei, c que dê boas retorenoias de
ttu coaduetu; -rua .Silva Manoel 31.

Í4«2 11) R

PKBGISA.9E 
de uuu : ciii|ire^.iua,

jiuvtUKtieza, para cozinhar c la-
var, ixir.i peiiuenn familia, proferiu-
.'.o-se que ilurnia -no aluguel; á rua
<.:e.:ule de liajá o, 19 — ¦Botlífogo.

<i65i 11) J

* LUGA-SE. na rua Visconde de
Altauna n. J03 (Avenida) uma ça-sa com boas occoininodaçiies loitellas
nos quartos, quintal e clcctricidado;
aluguel módico; as chaves eniuo nu
n, 1, onde se informa. (817!'.)»'

4 MHiA-SE por iso$, o grande,e
irVclaro armazém da Tua Vasco, da
Gama n. 170. pronrio para varejo;
tiara ver c trotar, na rua Saehet 11 ti,
sobrado. («".a L) j>

Para vencer difliculdaoe» puyni>.ai, e mòiués, dominar vossos inimi-
go», destruir invejas e máleficios, gi-nhar dinheiro cm negocies ser te-
liz em amizades e gosar saúde c bem estar, compre ja um I.ASAL das lç-
sitimaJ PEDRAS UE CEVAR, poderoso tahsman recebido da índia On-
eutal — Rcmmetto, GRÁTIS, into rmaçüc» minucioias e interessantes a

•uuem enviar 300 réis cm sellos novos do Correio, dentro de carta —
ARISTÓTELES ITALIA-RUA SE NHOR UOS PASSOS, 98. sobrado.
¦CAIXA POSTAL, 004 — Rio. (J "k7>-

ALUGAM.SK 
casas oor 80$. com

dois quartos c duas salas, —
avenida S. Christovão n. 0:3. ponto
Io» bondes de 100 réis, 11824 L)J

ALUGA.SE 
uin optimo quarto no.

vo, aluguel redundo. Casa de fa-
niilia. Rua 'Marechal iFloriano n. 71.
sobrado. OoüS fc) S

ALUGA-SE 
um optimo quarto no-

vo, aluguel reduzido, casa de <a-
milia. Rua da Constituição n. 36;
-•obrado. (1869 I'.) b

* LUGA-SE um ou tres escriptorios,
Ciproprios para medico, advogado ou
.lelicr; ua rua da Uuitanda n. £7,
solirado; trata-se na inhatmacla.

(14.W 1-.) J

ALUGAiSH 
a ea«a da rui Soplna

n. 40, no Riachuclo, tres quartos,
duas solas, etc, por 90$; as chaves
na riu V. Anua Nery n. 508,.ar-
mazem. (»5f9 ''•) '}

ALUGA-SE 
11111 commodo com pen-

são c acecitam-se «nsionistas, á
mesa; na rua Silva Manoel ti. 5--

(1517 E) J

PHI-iCISA-SK 
d» uma C07inhcira

porfisueza, «ma uma eecca c
um rn'--:-.inho para recados; ú rua

• do Ccf.ctu n. 334, sob- '('6411» I

PKECISA-SE 
de cozinheira rerlei-

ta, ufi.niçad.1, casa de pequena
familia; dormindo era casa.; ma rtiu
Ahcc 11. 38. (1874 R) 'S

TJUECISA-SE de uma creada que
.1 se:u boa cozinheira.; rua w alat-
toso n. o5. (1355 'D J

iõrcTlSA-SE de 'Uma cõzinlicira
para o trivial, para um casal sem

filhos c mata alguns serviços leves;
m rua Francisco Manoel n. 50—ü,
de Sampaio. (1487 It) K

PRECISA-SE 
de uma creada para

cozinhar c lavar, rua Barão dç
Itapagipe n. igi. ('M30 II) R

4 LUGA-SE uma sala de freute,
íVtr.uito independente, cm casa de
senhora; cartas para esto iornal. para
l.uiza. (itC7b)'JA

ALUGA-SE 
tuna boa sala de fren-

te, lindamente mobilada, entra-
da independente, a cava beiro* ou ca-
sal; e um bom quarto mobilado. Iru-
vessa Muraturi n. 22. (Eiui) R

ALUGA-SE 
um bom ouarto, a nio-

ço3 do commercio. cm casa séri-i;
á rua Marechal i-íoriano n. 176

(n6o E) S

ALUGA-SE. 
em casa de família, ura

commodo mobilado, a pessoas de-
centes, ocm pensão; rua S José ía,
a' andar. '("63 WS

UPl E SAKTÃ THEREU
4 'KUüA-SE; hor =00$, a boa casa

XVda rua Augusta a. 35 (santa
Tlicrcza). com cini^o auartos, salas,
cozinha, banheiro, nuintal o iardim;
ns chaves estão no barracão ao lado t
trata-se na rua ijachct 11. 12. sobrado.

(8vt !•) K

4 LUGA-SE. poi ;33»?. a boa casa
JXán rua Áurea 56 (santa Thcrezij),
toda reformada cem boas accommoda.
ções para familia de tratamento; as
chaves no barracão (ao lado Ç trata-se
na rua Sachct n. lit.sob. (8s3 HK

ALUGA-SE 
o tioin predio Ua nia

General Sevcriano n. 142. Bota.
fogo. com -excellcntcs accommodações
l«ra Iamilia, tem boa installação. de
banhos, luz clcctrica, etc. As chaves
estão no 11. 9t. com o sr. Machado
c trata-se ua rua D. Marianna 83.

(1520 G) J

ALUGA-SE, nor 112$, uma casa,
JXm Villa. Iscylo. a rua Peiro Ame-
rico 84; as chaves no 11. 100. c trata-
so na rua Bucuos Aires 144. t! andar

(1355 G) M

ALUGA-SE 
por 91$, uma casa. na

Villa Jacvtó. á rua Pedro Ame.
rico 84; as chaves no«n. 100. o trata-
se na rua Buenos Aires n. M4. '°
andar. <'3S' °>M

por preço razoável,
*.,..» uu....... v..ias da rua Jardim
Botânico 78. e 1 e ílll; com entrada
pelo 84; as chaves no local; trata-»e
na rua do Hospício 14*. '" wte*

(1.155 G) H

ALUGAM-Sf.  
.--.- , .. ,es bonitas casas, da rua Jardim

ALUGA-SE 
uma casa por 15-$, na

rüa do -Cattcte n. zM. com qua.
tro quartos, duas salas, Rrande qum-
tal e outra por UJÍ! na rua bento
Lisboa n. 89, e outra por 87? e uu-
tra por 61$. teai grande quintal.

(1483 O) ¦«¦

bello 
"'e""confortavcr 

predio i rua
¦Moraes c Valic rií 27; trata-sei na
rua da Carioca 28. (U7d 1') J

A 
LUGAM-SE buris quarto» com
vista -para o mar, para moços sol-

teiros; na ladeira "da Gloria n. 37->'. (1339 P)_J

ALUGAM-SE 
esplendida» salas de

frente c quartos, cm casa socega.
da e de respeito; na avenida .Mctn
de Sá n. 77. esquina da rua do
Lavradio. (1500 jE)j

ALUGAM.SE''boas 
aalas de frente

e bons quartos para escriptono,.
nos sobrados da rua da Carioca ns. 00,
63 e 64; trata-se no cinema Ideal,. '

(1001 Iv) S

AI,UGA-SE 
uma magnífica sala de

frente, a senhor de tratamento, no
lindo nr.-dio da rua Rodriito Silva o,
-o andar. ('8«o 1.) o

ALUGA.SE 
um bom quarto de frra-

te. nroxinio á Avenida Lcntral, a
um senhor de tratamento: Asscmblca
68, 2° andar^ iQ'3 E) a

ALUGA.SE 
cm casa de familia.

uma sala mobilada, para casal ou
um senhor de todo respeito: r. Uva-
ristotda Veiga-.n. 47. (1831 W-J

UM REMÉDIO INDISPENSÁVEL, 11
EM TODAS AS CASAS DE <

FAM-tUAS . ¦¦, H
___   _ AS CÁPSULAS ROSEAS JJUINO- "
THE1NA FAZEM DÍSSAPP ARECER AS DORES DE CABEÇA.. J
nevrálgicas c dores rheumaticas em poucos minutos. r%

Vaie ser usado por qualquer pessoa sem teccio de atacar qual-
nucr órgão, sendo por esse motivo, superior a todo? os «limiares.

DEPOSITO GERAL-

GRANADO & FILHOS
9l-Rua XJrviBwayan-ai-ei

ALUGA-SE 
um bom quarto, a ave-

nida Mcm de Sá 11. 20.
(1321L) J

1>UKCISA-SE 
de uma creada parn

cozinhar e lavar, que durma no
«nvnrogo; rua D.
Aldeia Campista.

Maria n. 45 —
1(1408 ») R

J GREADOS E GUEADAS
i 4 LUGAM-SE Imãs cozinliciros e
Jl.ir.cci.dias honestas da roça; «edi-
dos a Agenor Portugal, na catnção dç
^Vassouras, (línviem sellos). (igietls

IJKBC1SA-SE 
de uma creada para

casa de pequena família; á rua
ttlerctra do Siqueira n. 24 (ciitrc
íarpo ei tícpundii-feira c rua Mariz
e llartos). (l'33S)))J

TJUECISA-SE de unia rapariga para
JL sendços leves, ú .rua Prefeito
Uãrata n. iC. Easa rua eor.ieçii^ na
lua uo Rezende. .(1726c)!!

IjVRE&SA-SK 
de uma menina ate

12 annos, .tncipa c de boa con-
id|ticta ,1-ira a cnn.fvntua de uma
senhora, rwi e se-viço» leves; rua
¦S. Francisco Xavier 11. 84. e.-.-a 2.
•Itroxirao ao larto de Scgnnda-^cira.

(1745 C) li

ALUGA-SE 
a casa da rim da Cio-

ria 6 c I2j as chaves no n. 8;
trata-se ua rua da Quitanda 151. I*

ALUGA-SE 
uma casa. a rua Arau-

jo Lima 12; as chaves 110 14:
trata-se na rua da Quitanda 151. (*

ALUGA.SE 
uma easa. a rua Lco-

Doido 14 (avenida); chaves no n.
rúj trata-se na rua da Oiiitanda 151.

ALUGA.SE 
um esplendido .-.nua-

zcm com sobrad... á rua General
Câmara çS; as chaves estão 110 hotel,
defronte; trata-se ua rua da Quitan-
da 151. „(':-)

ALUGA-SE 
uma casa. rua Barão

de Mesquita 924; chaves no 022:
trata-se na rua da Ouitanda 151. (''•

A LUCA-SE um cspelndido predio.
XXcoin 2 andares c loja. á rua do
Acre 64; trata-se na rua da Quitan-
da ist. <'•>

4 LUGA-SE uma casa, a rua Con-
X.Vau!hciro Pereira da Silva !2ti
chaves no armazém ao lado; trata-se
na rua (juitanda ili. t'1'

4 LUGAM-SE dois quartos arejados.
í"».s=ndo ura com duas janellas de
frente, com ou sem íicnsfin, mobila-
do ou não, cm ea;a de pequena [a-
niilia, muito soeesada; ua rua de São
José 72. 3° andar. (119S E) J

,4 •LUGA-SE o 1» endar do predio
XVda rua da Carioca n. 6;. pro-
rprto para petisãò, officina de costura
ou alfaiate. Trata-se na loja.

(1191 b) J

ALUGA-SE 
o masnifico predio da

rua do Acre n. 3.1S trata-se á rua
S. Podre. 74. I" andar. (i/3a i.).i

I.UGA-SE um bom quarto, com
ou sem mobiia. cm c.va de ta-

milia, a moços ou a çasul « •
lhos; na avenida Henrique A aliada-
res n. 23, térreo. (1309 *•> 1

ALUGAM-SE 
bons commtidos parii!

moços solteiros, de 30$ a 40S:
na rua de S. Pedro 11. 

J4S^

ALUGAM-SE 
novos c bons apo.

soutos, a moços solteiros ou a.ca-
saes sem filhos, i rua da Carioca
11. 77, 2» andar. (13S2 10 .'

ALUGA,SE 
a senhor de tratamen

to. um quarto de frente, bem
mobilado, cm predio de todo o çon
forto. casa de familia; na rua hilv.
Manoel 11. 88. (1337 '-Li

ALUGA-SE 
uma loja. na rua djs

luva idos n. 94; trata-se na rua
do Ouvidor u. 173. (1300 lv) J

4 LUGA-SE. cm casa ds familia,
XXoxcéllente commodo de frente a
moços solteiros; na rua Senador Dan-
as 27. C1C08 L) SI

PRECISA-SE de 
uma menina até

15 atiuns, para serviços leves;
na rua General Roca n. 115—Eabrl-
ca das Chitas. (i5>|2 C) J

Í)RECISA-SE 
de uma crcr.da para

toJo scr\'iço, cm Cvisa de mn ca-
tal ;r.a travessa Miranda ti, ao A—
(Jopaciiliana. (1530 C) J

PRECISA-SB 
de uma menina de

11 o 13 nnnoSi para cuidar de
toma creança. c uniÉ rapaz para car-
rcjjrhr marmitas e ajudar ií cozlnlia;
Sendo 11. 206, loja. (1F.95 C) S

PRÊCISÀ-SE 
de uma creada pr.ro

serviços leves. Aluguel 15S; rua
liarão do Amazonas n. ud. rasa 7.

(18SS Cl S

EMPREGOS OSVERSOS
ALUGA-SE 

uma senhora, para la-
do serviço, á rua Viuva Cláudio

31. 23;. (1421 M) J

A l.UCA.SE uma moca norluRuraa,
2 \ casada, nara servente de escola;
j.u Visuonde Rio Branco 16 liqa.

(1C05 C) M

ALUGlAM-SK 
impomantes annr.cn-

tos na Villa Adão. acabada de
construir % especialmente mira este
fim; a melhor desta capital, a preço
convidativo, <cSooa mcnsacs!!_ llua
Menezes Vieira 11, próximo a rua
Visconde do Rio Branco. (S Co:)

\ LUGA-SE grande sala de frente,
Ti.com ou sem nensão, por preço
Módico; rua Carioca 49. ~°-andar, ¦'_

(1613 lv) M

ALUGA-SE 
o i° andar da rua do

Rezende n. 31, para moradia de
família, com quatro quartos, duas
salas o ninis dependências, luz ele-
ctrica o gaz; para ver o tratar no
mesmo, das 9 i|s as 11 da manha
e tratar nos dias úteis, e de-ois des-
sa hora, na rua Sete de Setembro
n. 73, i" andar ou na rua da As-
semblea n, 64, com o sr. Gil._ no
arniazem, (isn h) J

divija-se á rnisa <lo Correio
1047 — Kio do Janeiro —

ALUGAM-SE 
duas salas, juntas ou

separadas, a moços do comincr-
cio, com entrada -independente. A
casa não tem outrris inquilinos. Ave-
nida Gome» Freire n. 126. sobrado.

(1435 í) R

ALUGA-SE 
a casa da rua Joaquim

Silva n. 92, Lapa. com boas ac-
cenimodaçDcs, lua clcctrica e gaz; tra.
ta-sc com o sr. Valcnlim na mesma
rua &2, venda. (139" *) J1

A 
LUGAM-SE maeuiíicos commodos
mobilados, a casal sem filhos c n

empregados do commercio. com banhos
quentes e frios, tcliiphone, etc. a rua
da Lapa n. 60. d3'9 ') J

ALUGA-SE 
uma casa por 88$, na

rua do Cattcte n. 214. tem gram
dl quintal. <M84 G) R

ALUGA-SE 
uma. casa, própria para

pequena familia de tratamento, a
rua de S. Clemente n. 400. Pre
ço. 180$; trata.se no n. 462.(1491 G) R

XAROPE DE S.
Cura tos«es, broncüite» coquei a*

obe, luberouioüeeaiitbiiia. Toiuikl-
o é ter certeza de oatar curado.
KKOflS» OM OÜTKOS BONS,
XAHOHESqno v-o» olToreceni.

Preço do vidro 20500
Exija o de S. «RAZ

Uriigaria Baroellos —Nictheroy
Depósitos: Uruguayana, 91 j nTA
Wurochtil Flonaao, 45 r lvlV/
Assorabloa 34 <•••'

ALUGA.SE 
utv.a formosa sala 8<

frciue, por -4o$, na respeitável
casa da rua 'Dr. Mattot Rodrigtici
n. 33. antiga do Leste. (137a J) ')

ALUGA-SE 
o sobrado n. 1S9 «J

avenida Salvador de Sâ, coiuple
lamente limpo, com duas sa^s, qua.
tro quartos, capa, banheira esmalta-
da, ÍCR"\n a gaz c para lenha ou

coke, dois \V. C. e tanque. Alu-
gucl 202?. jÇhavcB e informrrlãe»
no i;g# phármacia, na menina nv.

 (1512 j> j

ALUGAM.SE 
boas sa'as independon-

dentes, pequena casa nos fundoi
de grande quintal; na rua do Bispe
104, luz clcctrica, e muito n-scio 1
água. (971 J) I

ALUGA-SE 
a casa nova. da tm *t

Mattoso 89, com seis quartos, ttm
salas o quintal, própria para familia
de tratarrcnlo; ai chaves estão na rua
da Mattoso 96, onde se trata.

(I3J0 J) I

AtU6AM.SE 
as casas ns. »5 ••

37 da rua D. Cecília, oeahadM
de construir, cora quatro quartos, *e
todas ns demais dependências de todo
o conforto; trala-se -no n. 29, Rio
'Comprido. (1380 J) J

ALUGA-SE 
o porão habitavcl dt

predia n. 304 da rua Dr. Carmç
Nctio, Cidade Nova. (1341 J) I

ALUGA-SE 
uma boa casa para fa-

niilia. na rua de S. Luiz n. W
(Esiacio). (MüS J) J

ALUGA-SE 
uma sala 'de frente, cm

casa de familia, a uma senhora
só, que trabalhe fúrn; na rua Vis-
condessa de Pirassiiunga n. 40. _

(1826 J) J

ALUGA-SE 
uma bonita sala dt

frente, com duas janellas c luz
eiectrica, sita á rua do Mattoso toí,
preço barato. Bonde de cem réis.
Trala-sc na mesma. (1807 J) J

ÃLÜGVSF not 40Í. cm casa de ALUGA-SE para negocio a boa. loja
26.X um^uaáo*4.%mS,-«o. An....... da..rua de.«wio^Chnjto
bilado, com gaz e loupa de cama. Lua
D. Carlos 1 n. »4. Cattcte.

¦««¦¦•«¦¦it!i»il»i«
DOIS CÁLICES fiPSTP.PODP.ROSO ANTlMCtpO

EVITAM AS MAIS C/í*
VF.S DOF.NÇAS

A fUGAíSE, barato, um quarto :
^iniaçor, cm casa de familia; na rui
do Morro n. -6, Kio Comprido. •

(:8oi J) .]

ALUGA-SE 
em casa de família de

tratamento um ou dois quartos, a
casal ou senhoras; na rua de bao
Clemente n. 94- Botafogo. _

(1431 G) R

ALUGA-SE 
por 142$ a b°» <*a

.da ladeira do Ascurra 11. 13».
Águas Férreas, com jardim, . agna
nascente e pomar; a chave esta com
o vigia da casa em obras ao lado.

(1461 U/K

ALUGAM-SF, 
bons comomdos de

frente, com mobilia, a moços sol.
teiros. empresados 110 commercio; na
rua O. Luiza n. 31. Gloria. ..

1145.1 G) R

Guarane&ia
ei«H«»»:'«J«Q*i«»m

ALUGA.SE. 
por 373? mensaes, o

sobrado da rua do Cúttetc n. 114
(lado da sombra), quasi cm frente ao
palácio presidencial, illumlnado a gaz
e electricidade. tendo 3 quartos, 2
salas quarto com W..C. o banheira
esmaltada 1 ouarto Dam empregado e
grande ittlntal todo murado! acha-se
aberto das s 1I2 ás 41 Ia horas da
tarde, e trata.se 6» mesmas horas, abi
ou á rua da Asscmblca n. 43. das 4
as ç horas da tarde. (1644 «) I

dos Milagres, já com armações c cd-
011 liara um bom botequim ou tendi-
nha- Trata-se a rua de S-.1"'?
n. 246. (7'» l> J

ALUGA-SE 
muito barato o grande

e e->pléodido .predio da rua Ahcc
n. 79, Laranjeiras. Trata-se no mcs..
ma que se ocha aberto, ou na 4-u»
Cr. Rodrigo dos Santos n. 76, -cm
Machado Coelho. f'°" r> J

4 f;UCA'SE um bom qnartp com luz
Aelectrica, cm casa de família: na
rua Bainbina .iiío, Botafogo. (i344G)J ' Praia lormosa

ÂLUGAM-SE 
juntos ou separados,

a loja e o sobrado, inteiramen-
te novos, da run Coronel Pedro Al.
ves n. 3S9, proaimo á rua Senador
Eutebio; trata-se na avenida Passos
n. 30. loja de electricidade.

(1473 D R

ALUGA.SE 
por preço barato, boa

casa com dois quartos, uma sala
te hum qititiTil. Iníornta^e a:'.tua
Cardoso Marinho n. 7. escnptorio.
Praia Formosa, ('359 ') 3-

ALUGA-SE 
por preço barato.^ boa

__casa com dois quartos, duas sa-
Ias e bom quintal. Informa-se a rua
Cardoso -Marinho n. 7. «"riptono.

ALUGAM-SE 
bons r areiados com-

mod». prop.-ios oara casaes; ft rua
Kiachueli Ga;- trata se na sala 4.

;.. (IÍ70 1') M

ALUGA,SIJ....... a .ceealhçiro, ,um coraj
odo de fretuciniobilado de novo,

com entrada independente; na rua
Francisco Bcliraio i. amigados Arcos.

.. .^ .-, (1C4.I F) R

ALUGA-SE 
a casa da rua Soares!

Cabral n. 11, Laranjeiras, com j
quatro espaçosos quartos, grande co-
ziulia com logão a gaz c co.iç, etc,
electricidade. Aluguel 24.1$. Aa cha-
ves estão no n. 9. onde se ,r.?la,!, „(14-tlj G) It

ALUGAM-SE 
boa sala de frente

e ¦ -quarto com pensão, cm cosa ^*" de familia decente, 4 rua ¦\0l11nta.
rios isi sobrado. (1441 ü) lt

CS INVISÍVEIS A todos
03 que sof-
frem de
qualquer
moléstia es-
ta socieda-'S.S 'xrii-t «•'• de envia-

rã, livro de qualquer retribuição, os meios de curar-se. EN-
VIEM PELO COKiUEIO, cm carta fechada — ijume, morada,
symptonias ou manifestações da niolestia,— £ sello para a re-
sposla. que receberio na volta do Correio. Cartas aos liNV-l-
SIVELS ¦Caixa do Correio, tiiS.

A LUGA-SE por 35$. erri -casa fran.
i-JVccza, um pequeno quarto mobila-
do, so para pessoa solteira; 44. "iij
rúo de Itapasipe. (1307 J) J

* LUGA-SE Pbr 76$ uma casa pm-
^Vtada c forrada de novo, «om opll.
mas accommodações; informa-se á tua
Itapiru' n, 90, ormazem c trataüa
na mesma rua n. 373. (1503 J) J

ALUGA-SE 
um bonito sobrado, 'cn-

tradn independente, logar saúda,
vcl, por 100$ mensaes; na rua llapi-
ru' 128. Al chavci Ilapriu' 90; tra-
tar no largo de Catumby, esquina do
Coqueiros, armazém. (1146J) S

AT.UGA.SE por 80$ a boa casa V
da rua de Santa Alexandrina 104.,

com duas salas, dois quartos, banhe';-
ro, electricidade, etc., forrada de no-
vo. Chaves no n. 117. ('35-1 J) J

ALUGA-SE por 180$ mensaes :
sa n. 20 da rua dos Coqu

a ca-
.«tiros»'pintada e forrada de novo; acha;se

trancará visita c trata-se na rua do
Bispo 219. (1793 J) R

A I.UGA-SE o casa da rua do S^o
XSVCIaudio n. 23 Eslaclo, própria
para pequena família de tratamento,
logar saudável c bcllas vistas; trata-se
na rua Leste n. 46, Rio Comprido.

('774 J) "
—¦¦"¦¦!'¦ 1 ¦ 1 ———afc—mâm ¦ 1 ií,... -tfc—

4'LUGA-SE por, 100$, a boa casa da
A%.rua dos Coqueiros n. 92. com duas
grandes salas ,trcs Iions quartos, tan-
que, bom quintal, muita água, cozi-
nha, banheiro, etc. Chaves por favot
no andar térreo. (176,1 J) B

HHOOOGH LOBO E «A

ALUGA-SE 
um ouarto índependen-

te. arciado e fresco, tnolnlado, com
hoa pensão, a dois.,rap::zc> decentes;
tem electricidade e/tolcphone, sendo
05? cada um, ou'.'Ao? «ai a. um 60;
tia rua Visconde de P-ranagua 13.
Lana. (J7oo !•) A

A LUGAM-SE. cm casa de família
.rt.de tratamento. 2 crandea e areja-
dos quartos, separados; rua Gloria 10.

(i6.p F) J

A 
I.UGA-SE por :i% o chalct da rua
Tavlor ?:¦ ('5-19 ''' j

,4 LUGA-SE uma saal de frento. a
rt.11111 cavalheiro distineto; na aveni-
da Mesn de Sá u. 37, sob.

(1649 F) R

4 LUGA-SE, cm Sanla Thçrcza, a
rtcasa da rua Oriente 11. 67. com
duas salas, quatro quartos, vista cs.
plcndida e bonde á pjrta. rrata-se na
mesma. SV'1 *;

ALUGA-SE 
a espaçosa 'fija, própria

.para oualaucr ncaoeio. a rua Sc-
nhor dos Passos 11, 71; trata-se na rua
da Lana. 101. ("i° '') b

111 .iw mmtÊmtmÊmmmmmmmKmÊÊmÊaÊmÊ^m

Knvintulo o nome, residência o o sello para resposta.-
CV\l\ WAI1DA B <)AKANTI"1 — »»ATIS.

A 
I.UGA-SE uma sala de frente,
mobilada, con, janellas, entrada

indei-dente; na rua 
g^gg

A LUGA-SE um bom quarto a mo-
rtços solteiros: na travessa Bellas
Artes u. 5. Tett loue 4021. Nune-

(1603 L) M

4 LUGAM-SE na rua Senador Dan-
Atas S2, dois bons quartos com ja-
ucllas 'Para jardim e I112 t,clec'r.,c'V,(I5bj F.) 1>

ALUGAM-SF. 
2 quartos juntos, cm

casa ae familia. grande quintal o
luz elecn-ica: preço 6o$; rua Senado
io.|. sobrado. (1577 h) M

Gattots, Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

AIjUGAM-SK quartos com
rt.ppnsão, confortáveis, des.
de -íf? por dia, o uma sala com
pensão para dois cavalheiros
ou casal 200$ mensaes, luz
electrien, telepliono, etc. Pcn-
são Familiar, praça Josó de
Alencar 14, Cattet*(M54T4G

ALUGA-SE 
por tooSjboa casa 110-

vai com a quartos, 12 -alas, cosi-
urra. banheiro, luz dectnca c bondes
á porta; rua G. Polydoro 3.10, Lo-
taforo . ((-¦053J j

ALUGAM-SE 
quàt-tos.' nara casal e

solteiro, com pensão de boa essa
de familia íranccza; 3. .travessa Mar-
quoz Paraná, esquina rua Senador
Vergueiro. •¦ I (Sn G) g

ALUGA.SE 
um quarto, modesla-

mente mobilado, para descansar
durante o dia; pede-so toda discrcçao
e respeite; quem pretender pude cs.
crever para o csctiytorio deste jornal.
a M. M. ('5f>5 S) M

Constipaçáo
Tomo

PEITO UAL MARINHO
Kua 7 rtc Setembro, 180

A LUGA-SE ror 120? o predio (Ia
fifVrüa Real Grandeza 11. 23-, do

lado do túnel, tendo tres quartos, 2
sa'as. cozinha, fogão a uaz, electrici-

| dade, c!c. \s chaves por favor uo
i n. 33b. Tratar na rua General lo-
i lydoro 11. 272, com Campos bilya

S Comp. ¦ ,- : C-'3Q G)&

ALUG.MSE 
por 2oe? o bom predio

de solirado da rua. Pedro Ame-
I rico 11. 107, cem duas boas salas,

cozinha c despensa, tanque o terraço
¦ c 110 sobrado cinco excellcntcs dor-

4 LUGA-SE uma sala do frente, I mitorios; está abettn para ser visto
rtpara rapazes solteiros ou para cs- ] do meio-dia ás 4 novas da tarde c
eriptorio: rua dos Andradas n. 125, |-,urnfci-?o ao Café Papagaio, a rua
sobrado. (1570 E) M Gonçalves Dias 11. 44 • I ('3'3G) J

ALUGA-SE 
um quarto a casal quo

trabalhe fora ou n senhora so ;
trata.se 11a rua das Larantciras .n.
4,, C; 28.  ('57_4^G)M"ÃtUCAM-SB 

cnsinhas na
-CVAvonitla da Gloria, rua do
Cattetc 123. As chaves na ca-
sa 15. Trata-so com Paulo
Passos & Comp., rua Santa
Luzia n. 202, ___«
Tl.UG^M-SE dois bellos quartos,
rt-lecciitciucme mobilados; rua la-
vares Bastos n. 3u (autiso 2), Xat-
tete. (i49_G2J'

AiI.UGAM-SE 
mbgtiificos commodos

4 cavalheiros c moços do çomnicr-
cio: na confortável avenida t-onitncr.
cio; na rua Christovão toloiabo 3».
próximo ao larco do Machado; trata-
se com o encarregado, a .qualquer
hora, (03" 

0) >

4 LUGA-SE um quarto bem mobi-
Alado, limpo c arejado, cm ca«a
de familia. com ou sem pensão; na
rua Senador Octaviono n; 320, Águas
Férreas. (6811; G)J

ALUGA-SE 
cm Botafoco. no bec-

co do Leandro n. 13. quasi ua
esquina da rua Real Grandeza, um
predio com quatro quartos no sobra
do, porão habitavcl; com um quarti
c grande salão; reformado c pintado
de novo, com illuniiiiaçáo clcctrica e
eaz: esti aberto para ser visitado <
trata-se r,a rua da Alfândega n. 91
sobrado. Aluguel e taxa i??*'n t(G 90O J

A LÜGAM-SK os predíos da rua
XV Real Grandeza ns. 43 e 41, .«sa
VI, com 5 quartos, 2 salas cozinlia.
cn;a. dispensa', Jois banheiros c duas
sanitárias, jardim c quintal, luz ele-
ctrica c aquecedor a Ra2 para banho;
l.ira ver o tratar ua mesma rua, cs-
quina de São Clemente 11. 355.

(G 050) J

O DEPÜRAT1VO E ANTI-RHEÜMATÍCO
9 SYPIULTS,

ULOBRAS,
FERIDAS,
hORES,
EMPIGBXS,

A 
LUCA-SE. por 40$. um bom quar. ^ 

'LUCA-SE por 80$ a çá.sàjda rua
to, independente, com luz eleçtri-

ca c telephone. cm casa de família;
bonde 6 porta c porto d03 banhos de
inar; Pedio Américo '80 (Catiete).

(145S C) J

rtda Gamboa n. 265, Saúde; tra-
ta-sc na rua da Alfândega n "
Pelxolo & C. ".Ui

4 LUGAM-SK casas a 110S na rua
rt-Condc Boinfim 229. (823 K)M

•i)'T

ALUGA-SE 
em avenida distincta e

soeesada, casa nova, cinco quar-
tos, duas salas, optimo banheiro, quun-
te c frio c dependências. Voluntários
83, onde se trata. (1747 G) It

LÜGÃM.SE muito bons commo-
dos, liara familyias sem filhos o

cavalheiros, era casa do familia estran-
gcira; na rua Passos Manoel n. a. La-
ranjciras. (1804 G) J

ALUGA-SE 
a pequena casa da ave-

nida Beira-Mar; oa rua Machado
de Assis 11. 9. ('798 ") J

A LUGA-SE o sobrado da rua de
i-JVS. Clemente 11. 8/; chaves no 4»
c trata-se no mesmo, das 13 »» '&
horas ou largo de Santa Rita 6, com
tres quartos, duas salas, próprio para
família. (' 5'^ G) J

ALUGA-SE 
a casa da rua Real

Grandeza n. 24; trata-se no n- 22,
Botafogo, Aluguel qo$ooo. (1364") J

Catumby, Estacio
e Bio Comprido

4 LUGA-SE uma boa casinha, den-
rt.tro de uma chaeara, ocm quarto,
sala de jantar, cozinha, com ígua
nascente; nn trav<!.sa do Navarro n.
23 aiitiiio; -itifarmaçScs na mesma tra-
vessa n. 81. venda, por favor.

(271 J) S

ALUGA.SE 
uma casinha com, sala,

quarto c cozinha, na rua Fallcte
n. 23; nara informações, na venda.

(270 J) S>

ALUGAM-SE 
boas penuenas casas,

com nuintal c muita agna! na «ta
Visconde Sapucahy 310. (S26 J) W

ALUGAM-SE 
'= quartos, juntos 40$,

c sciarados 23$; rualtauagipe 190.
(15C0 J) M

Não comprem remédios
sem primeiro yisjjqü_gL
Drogaria Granado & Filhos

RUA URUGUAYANA N. 91
Pesagem gratuita em laalaiioa sen-

eivei a 1 gramma

ALUGA-SE 
o predio, com 5 bons

quartos, da rua 'Santo Henrique
11S; acha.se aberto de 1 ás 4 horas.

(1463 K) R

A LUGA-SE por preço modi-
iAco a bella casa da travessa
de S. Salvador 49. As chaves
estão na rua Uadrlock Lobo
n. SOS. (J 1559) K

ALUGA-SE 
o predio com boa cha

cara da rua Uruguay n. 3815.01
chaves 110 armazem Araújo.

(1580 K) Jll

A 
LUGAM-SE doii Vons quartos,
mobilados c com pensão, a casal

ou a nessoa de tratamento na rua
Haddock Lobo n. 13. (206 K) )

ALUGA-SE 
o armazem, com 8 por-

tas, do predio novo, da rua de
S. Francisco Xavier 404, esquina da
travessa Dcrby-Club (1496 K) TI

ALUGA-SE, 
com pensio. magnifico

c arejado quarto de frente, na rua
Haddock Lobo 96; o predio fica no
lado da sombra; muito agradável no
verão. (1401 K) A

AiLUGA.&K 
a familia de tratamento,

a excollcnte casa da rua Aguiar
n. 31. As chaves, por favor, estão no
11. 33. onde se informa. (1916K)

ALUGA.SE 
a casa da rua Viscon-

de Figueiredo ti. 83, receiilenien-
te reformada, com tres quartos, duas
salas luz eiectrica; orceo 200$; as
chaves se acham na venda ila mesma
rua. c trata-se na rua Haddock Lo-
ho 37- ('897 K)S

CONFORTÁVEIS 
ealas de irente c

quartos, nlmuitii-se com optima
pensão, á rua Carvalho de Sa 0.-33.

(6045 S) J

ALUGA-SE 
a cavalheiro de traja-

mento, unia sala bem mobilada,
com luz clcctrica, banhos .quentes, .em
cara de familia de respeito, próximo
nos banhos de mar; na rua Ncry
Ferreira n. 14. Cattetc. 074:G) K

4 LUGA-SE para família; de ; trata-
rtinonto o cxccllentc nre.110 da rua
Paulino Fernandes 61; as chaves çstao
e mfrenle, uo 72. (1044 G) b

4 LUGA-SE o grande c esplendido
rtl-rcdio da rua A ice n. 79. La-
ranjeiras. Trata-se no mesmo que es-
tá aberto ou na rua f)r. Rodrigo dos
Santos 76, Machado Coelha. (i739G)R

Leme Copacabana e Lebion

11 KHI3UMATIS.no
ARTICULAR,

l\ MUSCULAR,'& o 
CERÉTíRAL,

MOLÉSTIASí*|

^j 1)A P,ELL;B.
DARTIIROS,
ECZEMAS,

ARTimiTISMO, Í ERUPÇÕES,
¦Tofio íla

DE S. JOÃO DA BARRA
o bm quiilqucr molcstin do fundo cscrophtiloso, bcrpctlcò c syphilitico o uso do "TAYUYA' do S. Jofio dt
Btirra" 6 sempre vantajoso. Sua ncção favoreço o regular fiinccionnmonto do ESTÔMAGO, FÍGADO, BAÇO e IX-
TF.STIXOS. A' venda cm qualquer phármacia e drogaria. ARAÚJO FREITAS & C. —*— RIO DE JANEIRO.

S OOOOOOC^XiOOOOOOCOOOOOOOCgO^OOOOOOOO^^0^^0^0^00^ T-rurZZv—'-"""im

4 LUGA-SE um moço estrangeiro,
XXpara todos os serviços leves (<:mliòtcl ou pensão; rua Pialho ií. Cat-
tí'\c. Liiidcnblatt (1457 S) J

("10STUREBRAS 
c cngommadbírais

J para camisas e errou!:,*, prccl-«a se com ! r:,tiea. na fabrica, á rm
Haddock Lobo ar.S. (1S14 S) J
T7NC0MMADFIKAS c costureiras;
»S_ para camisa* c ccroübs, com
pr.üicu. prccisa-sc,
(Leiio 11. 4"S.

rua Iladdocl
(181S-S) J

OFFF.UECE-SE 
um mor

Si;»..*, para ajudante de
moco portu-

ro:iii)tí-i-
fí> fja caixeiro de botequim, cata
tarB 'l. eonduêbts aa ru.- Dr. João
Sicardo c, 68. (1879 D) S

A LUGA-SE a citsn da run
JXao Sonado n. 108. As cha-
ves estão uo 11. 110 e trata-
se ua rua do Rosário 62.

(R 1470) E

ALUGAM-SE, 
a eivalheiros do com-

mcrclo. boas salas com luz ele-
ctrica. creado para fazer liimiezu, çom
sacadas n;ra a praça M de Novembro,
a t^s. -I^S. 45?. 50$ e 60»: rua Clapp
11. 1. (1606 I.)

ALUGA-SE 
na rua Senador Dantas

93. c:r. casa de familia, um . hom
quarto, com luz clcctricai 4 '39iS)"

A LUGA-SE. 110 predio novo. .-.pala.
rVcc'.-".:'!. da rua do Rezende 193.
uma linda sala' de frente, completa-
iiieiuo independente, com todo contor.
to; a casa tem telephone. (133' '•>¦"

esplendido q-.iatto,
moços solteiros, ua rua- da

Hosiiieio 06. easa de família (i6,i.;t.) K

4 LUGA-SE. de frente para .1 ;V;c-
Acii.i, liada. :ri'iid-i e beei mobila-
da sala: rua Evarist» da Ve-s; '-{¦

(156J lij 34

4 LUGA-SE, iunto boa sala de
XVfrcnie e um nu.irto a. empresados
do conimrrtio ou pessoa seria; avenida
Gomes Freire 129. sobrado. (iõ72l-,)A

ALUG 
\-SIJ um bom quarto, a em-

uregados do comn.creio e-u a cava-
lheiros decentes, com ou sem pcns5o;
rau do Hospício 174 (tGSo K) A

A LUCA-SE
XVir.r.-i

4 LUGA-SE um -"ose-ita de írcn-
Xite. a nessoa só. çm cusa de família;
avenida Carnes Freire n. 6 sobrado.

A l*litiAM-SK, em casa tfe fnmiliai
X%.:\ rua da Assemb':éa n P. 2° andar,
cscollcmes quartos r -íbilados.

(l6j: V.) A

4 I.UGAM-SE. nor 120S sa'cta c
^ksalà de frente» nara escríptorio ou
tiabtucíe medico; trata-se nu \o]z: rua
r de Setembro 1C6. (:57i E) M

,4 LUGAM-SE bons escriptorios, ú
.i^Vr:'! do Hosuicio n, i3, iu andar,
esquina da rua da Ouitanda; trata-so
nu loja. I*auelaría Kraail, (133»K)J

4 LUGA-SE um bom quarto com
xVpctisào, a um casal_ou a uni cava-
lhetro, cm casa <i

i Scr.J-lor JJiiuiai ••»

4 LUGAM-SE as seguintes casas
aVpara familia;
k-.:a General Pedra n. 159,

para netrocto e família . i2o$ooo
ltua Mariz e Barros 11. 250,

diversas cnsns, na "Vil.
Ia E-tacnie" desde. . . toiSooo

Rua Josc Clemente n at. . isíÇooo
Kua Santo Christo dos Müa.

Krca n. ioj 91S000
Rua San'.- Christo d.is Mila-

cres, a loia do n. ton. iio$oco
Una do Cunha, a loja do

n. 64 ici5ooo
Rua da Alfândega, o sobra.

do do n. 2:0 1:2:000
Rua \ luva Claudia n.. 321.

nroprío para nesocio e
íauiilia  140S000

Rua do S. Pedro. r. loia do
n. 287 233$ooo

Rua N. S. de Copacabana
n. 933 35iSooo

N'. S. Copacabana n. 631. . i.t2$ooo
In.=é Clemente n. &?.. . ¦ • gíiSnoo
Ladeira do Joio Homem 60 1425000
Luz. lide Contra.Almirante

Baptista d.-.s Neves n. ;o 2023.100
Trala-se á rua tio S. Feiro n. 72.

com Costa Braga ti C. (soo \'.l I

» I.UGA-SE. nor 120? mensaes. na
.i-Vrua Christovão Colombo 50. n Casa
7 com 1 quartos, luas salas e luz
clcctrica: as chaves estão na rua Huar.
quo de Macedo 16. ('Q45 Gj P
'4LUGA-SI5 tuna casa. com 1 quar-
.fitos. 2 salas um bom quintal c
outra sdependcnçias: á rua Elvirn^-MB-
ebado ií. Botafogo. Og""G),b

4 •UIG.VM-SK doii magnificot apo-
Xisentos, bem ventilados, com ou
sem pensão, defronte dos banhos de
mar; na praia do Russcll 192. »

(i8ú'j G) b

AI.LT, 
\-SE uar. moça para lavar

c cngommar cm easa de família;
;?, quarto 8.

(1B67 G) S

A -LUGAM-SE por 2?o$ cada uma,
.f-Vas casas ns. 63 c 65 da rua Sil-
va Tcdes, Copacabana, . com seis
quartos, própria para família de tra-
lamento; trata-se na rua da Alfa:'.-
doca 11. 12. Peixoto oi C.

(1342 II) J

ALUGA-SE 
um aoosento de frente,

independente, em Conacahana. pro-
xlmo aos banhos de mar. cm casa de
um casal de todo o respeito na Ira-
vessa Domingos Ferreira 11. 2; ou m-
forma.se com A Bastos, rua General
Câmara :^. 1° andar. (1S45 u)±

ALUGAM-SE 
boas casa som Ca-

turnbv; trata-se á rua .Magalhães
21, (1C69 J) R

Juventude 
~"

Alexandre
Faz corn que 03 cabellos

brancos fiquem pretos, não I
queima, não mancha a pellc.

A Juventude Alexandre des-
envolve o crescimento do ca-
bello c extingue a caspa com
tres applicacõcs.

Vende-se cn: todas as per-
fumarias, phannacias e dro^a-
rias. — Preço 3$ooo,

ALUGA.SE 
casa nova. 80$; traves.

sa S. Salvador 32-VIII (Iladdocl
Lobo); 2 quartos salas, luz eiectrica,
etc; trata-se 32-VL (1005 K) S

ALUGA-S15 
uma casa, na travessi

Elisa n. 16 (travessa da rua Sal-
gado Zenha); as chaves estão no 18.

('5-15 K) 1

4 LUGA-SE, cim pensai., um c».
/JVplendido e confortável quarto, com
luz (.'cetrica. telephone. etc. a casal
sem filhos, á rua Haddock Lobo 252.

(1601 K) J

S. Christovão, Andaraiiy
e Villa Isabel

4 LUGA-SE uma casinha, com sala,
J^Vquartc, cozinha c bom quintal; na
run Ucliã do S. João 11. 343; por
50S000 (1522 L) J

A LUGA-SE, por preco módico, uma
¦ii-casa, na avenida da travessa Der.
by-Club 33, com duas salas, tríi
lionsi quartos, cozinha, banheiro, cie-
ctricidade c fogão a gaz; írata.sc na
casa 11. II. (1407 I.) H

ALUGA-SE 
um bom quarto, cn ca-

sa de familia," n casal sem filhos,
por 40$; na rua Campos da Paz 85.
Ria Comprido. (1705 J) A

* LUGA.SE o so'.ir.lo tlã rua
(19:8 E) Ui-Caricca u. 4C (itie? K) R

ALUGA-SE o predio 14 da,- . , ,¦*&m 
do R..,o, Mu-anjei.^,;»^»'^^1 »

com boas Mccoitiniodnçocs. Es-
tú aberto das 11 da manhã, ALUGA-SE. a. cavalheiro em; casa
. _ , . ,, -,.>,..sr. XTidc muito osseio e soecao. uma i.ci-
tis 5 da tarde. (A 1«4-.)G ,a ^ .. ,,^,;nc.c. „., ii,-.do apparta-

mento, esplendida vista rara ,1 mar.
l-,i- eiectrica e mais cominodtdades,
mobiladas, bondes ã nona. um. nasso
dos banhos de mar: na rua Christovão
Colombo n. 12, auasi a esquina ;do
Flamengo,

ALUGAM.SE, 
a 505, t'5 e

boas
5'3 e 635,

casinhas nnra familíaSi con-. 2
auartos. 1 sala cada uma; tem luz cltv
ctrica. quinta) c agna para lavar; rua
Ferreira Viatina u. ^6 Cattcte.

(1CÓ3 G) R'

m quarto de frente,
;to. com luz clcctrica c .umoutro, uar .10$, cm casa do família;

rua Corrêa Dutra ?3. (.í.íí'o G) A

4 LUGA-SE uma casa: rua limito
XaXÍsIioi n, ifi.í. loia; 1 quartos. 2
salas; i;u?; cartas rjua Cattcte ". 3aS-

(1670 G) 11

ALUGA.SE 
ur.

mobilado, com

A LUGA-SE p-r {«5 :i easa da rua
XA.D. Caroliua n. 32-I; trata-se ua
rua .da Alfândega ti. 12, Peixoto
& Coaip. (1310 G) J

AU'CAJI-51i 
casas novas co!

arartos, duas salas, electrici-

UO HOM BRASIL
(NOML? REGISTRADO)

Cura a infiaiminaçâo e pus*-
gações dos ofihos

EIkkx todas as pliarma-
cias e drogarias

(G)

novas com dois" lade e
nuintal: na rua D. Carlos i.n.-Gt-A.
Aluguel. noSooo. (ib.'3C) 1

A iLUGA-SE um bom quarto por 20?
£i.e r.niro ror .-J? e uma Rüa por
40$: informo-se na rua do Cattetc Vieira 11. 20, peito do mar
-i "í armazcai. (1806 G) J, bonde, tem todas as coniuiodiuadcs'' *" ' .!_'-!-' | para pequena familia de tratamento.

ALUGA-SE cm c.5,1 de íóniilia, 1 Aluguel 250$: Irala-sa na esquina: rua
Aesplendida sala de frente mobila-1 Gustavo Sampaio 222. (172IÍII) «
du. com ou sem pciisão
Martins 140.

A LUGA-SE, no Leme, por contrato,
jrt.a casa da rua Padre Antônio

do
ALUGA-SE 

a casa da rua Jorge
Riulgc, com instalação clcctrica;

as chaves na rua Üíto de Dezcni-
bro 11. 111; trata-se ua rua listado
de Si 37. (1462 J) J

4 LUGA-SE a casa da rua Costa
XJLl.nbo n. 99; duas salas, tres quar.
tos. co?.;nha, electricidade 'c quintal;
as chaves á rua Jockçy-Club n. 197.
onde se trata; aluguel 102a GS.i4l,)J

AI.UGA-SK 
1 predio novo, com to-

do conforto, á família du traia-
mento; rua da Alegria 16;: an clia-
ves estão 110. 167, S. Christovão;
preco iíoS; informa.se á nn do Ko-
sario Iu5. (1.180 L) J

rua Silveira |
A T.UGA-SI; por 65$ uma boa casa

JnLpora pequena familia, com toda:
(i2.|g G) J A LUGA-SE por ion$ excellénfe ca-1 as commodidadcs, inclusive luz ele' XX-sa com tres qu;irto~,

4 LUG-N-Slí. nor 220S mensaes. a
^ILcasa nova de sobrado, â rua 8 da
Dezembro ti. Bi, lendo, no pavimento
superior, <i bons quartos bom quarto
de banho com -banheira servida -por
água qu«ntc o fria, bvãtorio; o W.-C.
c no inferior, salns de visftas c de
iánlar. copa, cozinlia. dospensa. W.-
C. e um ouarto; nnra ínforniaçõcSi á
mesma .ua n. tio, c tratã.so á rui
Thtophilo Ottoni n. 43, sobrado.

(S.'7 Li M

4 LUCA-SE nor 1C0S. n nova e
XrjVconfurtavcl casa da ru.i Amaral rt.
qo (Audarahv). própria nara pequem
familia di- tratamento; as chaves eoui
o encarregado da avenida. 110 mesmo
local: trata-se na rua Saciei n 12.
sobrado. Íí-Lz.—

ALUGA-SR 
o predio da rua Crm-

.sclheiro Ferrar. SS. com .1 quar-
to« duos salas e bom lerrcno. Cha-
ves na rua Calinçu', 49-A e tratajM
na rua Dias da Cruz 96. Aluguel
Í33$O0O.

A LUGA-SE uii riuarta para cava-
X\'iitiri> dcccntei na rua do Ca:( ... .

I n, s8. -•-. (U34 G) Jlno 33 da iccíiua rua.

duas calas, ctrica, banho de chuva e bonde
m;iis dependeu* j ceai ruis. á porta; xcr á rua

* I (Ui \-SK o novo sobrado dõBòü-
ost iileviird 28 de Setembro 1.1. 313,

11 tal
liLUGVSR a casa da rua Marial-gaz. cleclricidndc  .. _

/VF.ugenia n. .1? (Botafogo), cnm cias: na rua Pereira Passos, h., 3S Co- Coqueiros n. '.9 (Catumby) e trata-[ tendo .1 quartos, 2 salas, qiiin
tres quartos e duas sjl-.is; as chaves, trncobana. Iníoraacüct a avenida Ue na rua Trcic de Maio 11. 33- .mais dflientlcnç)aj .precisas; tratar ;e

!(ijoS G) JlAtlautiea 763^ .(.'7»3 H), &[ .(1530 J). jthivet, » loja, «lurutan». (IJ49L)J

ai

m
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NEURASTHENIA • FADIGA
PROSTRAÇÃO DE FORÇAS

li
l

«j»o mais poderoso tônico empregado
contra as moléstias ou excessos, que

produzem esffotamento nervoso

ANEMIA CEREBRAL ••
o m PHOSPHATÜRIA

A LUGA-SE • «sa da praia de S.
AChrittovlo' n. 163; a chave no.n.
161. « trata-se na rua do Hospício
n. 144. i« andar. (1.155 L) M

A LUGAM-SE. por tu$. bois casas*
x\.com tres quartos, duas salas, etc.,
bonde de cem reis S. Luiz Durão, as
ruas Mourão do Valle'e S Januário;as chaves no orais de S. Cbrlstoyão
161. e trata-se -na rua do Hospício
144. -i» andar. . («.154 L) M
Ã LUGA-SE por 90*. o„ pequeno e.r-

Amazem da praia d« S. Christovão
177; ai chaves no n. 161. e trata-se
na rua Buéno» Aires n. mi. »°«n?i

(1.154 I.) M

ALUGA-SE. 
por 8iSj. uma casa. na

avenida Anna, rua B. de Mesqm-
ta lar; as chaves no XVi trata-se na
rua Buenos Aires 144. >í undJr.- „(1.154- L) M

ALUGA-SE 
o espaçoso armazém da

rua B. de- Mesquita 120. completa,
mente novo; as chaves no XV da ave-
nida Anna, e trata-se na rua Buenos
Aires 14.. 1° andar. 0354 L) M

ALUGAM-SE 
os pequenos armazéns

da rua B. de Mesquita IM e I43t
19 chaves no XV da avenida Anna,
e trata-se na rua Buenos Aires 144.
1» andar. ('354 L) M

GANHAR DINHEIRO
GRÁTIS O MAGAZINE DO DINHEIRO !

A TúUGA-SE o predio da rua
'AWõwi America 13, Pedro
galho, com 2 salas, 2 quartos,
mais dependências e grande
quintal; preço 1000. As cha-
ves estão no n. 27. J 603) h
. A LUGA-SE uma confortável casa,
Acom seis quartos, duas grandes «a-
lãs, cozinho, quarto de banho, porão,
grande terreno, com duas entradas; a
rua Torres ¦ Homem 179; as chaves
«tio no 181, C. II. (959 L) J

1 A 'LUGAM-SE os sobrados novos, no
ABoulevard Viate e Oito de Setem.
bro in. 339 e 331 (Villa Isabel);
Trata-se no loja. (1318 L) J

ALUGA-SE o bom nredio da rua
-ÀXl.coooldo 13.1; é nredio novo *
tcni regularia comniodidades; as cria-
ves estão na venda ao lado. (i5S7L)J

ALUGA-SE 
um <*p]endido terreno,

com isx8o, próprio para estância
de lenha.' garage, etc, «te.: preço
excepcional; a rua Coronel 1'igueira
de Mello i°4J trata-se no local.. .__

ALUGA-SE 
a boa casa nova com

duas salas, dois quartos, copa, co-
íii.ha, despensa, bom quintal com eu.
trada ao lado, cem mil réis; na rua
Jorge Rudge 22, Maracanã..-

ALUGA-SE 
a casa í rua Senador

Alencar 45; tres quartos, quintal
e jardim na frente, próximo ao campo
de S. Christovão. 054' '.) )

ALUCÁ-SE 
a esplendida casa a rua

Felippe Camarão 78. junto _oo
Boulevard. com boas. accommodaçoes
para familia, grande jardim c ehaca-
ra; aluguel 300$; chaves na venda da
esquina, e trala-sc'a' rua Real bxmú<£
za 14. Botafogo. (i4?9 M R

ALUGA-SE. 
por 80$. boa casa, com

grande quintal, electricidade etc;
na rua Esperança ti. 51.: chaves u»
n. 53. bonde S. Januário. (1771WR

ALUGA-SE. 
por aoo$, uma casa no.

va, na rua Barão ue Itapagjpc,
porto dos bondes Bisno e Itapagipe,
com 3 amplos quartos. 2 salas. 2
quartos, banheira co-n todas ns instai-
lações. hygienieas para familia de tra-
tamente, fogão o ga» e peoueno jar-
dim; trata-se no aaa, fundos.

(1834 D J

Sfiro da Veia Renal de Cabra
(Soro caprino)

(ANII-NEFHIUTIOO)
Soro Antltcttinico, Soro antldiphterico, Soro Nor-

mal do Cuvallo, Soro antimeningoevico, Soro anti-stre-
ptococclco, SOro antlpneumococclco, SOro anti-alcoolleo,
Soro antldyscnteiico, e outros aconselhados pela sclcn-
cia. Preparação recente o cuidada—SSo encontrados no

* Laboratório Paulista de Biologia *
Rua Quintino Bocayuva 24—S. PAULO—e em todas ns
pharmacias, drogarias o casas do artigos de cirurgia.
Dcp. no Rio do Janeiro: K. da Assemblúa 7, sobrado.

IlllEIS
PARA SENtMRAS

E SEHHOBITAS
maior nortimento

Só na casa11 mm m m
Ku» Gonçalves Wa»,,20 A

TELEPHONE 4.833

Tendes algum desejo que apezar
de vosso esforço não conseguis
realizar? Sois infeliz em vossa fa-
'.milia, ou em commercio? Prcci-
•saes descobrir alguma coisa que
vos preoecupa? Fazer voltar para
vossa companhia alguém que se
tenha separado? Curar vicio de
bebida, jogo. sensualismo ou algu-
ma moléstia? Destruir algum ma-

.reficio? Recuperar'algum obiecto
que vos tenham roubado?. Alcan-
çar bom emprego ou negocio? Fa-
zer casamento vantajoso? Revigo-
rar a potência? Aupnentar a vista
ou memória? Adivinhar números
da sorte? Attrair abundância de.
dinheiro? Emprega* os ACOUMy.
LADORES MENTAES NUME-
ROS Sei. Nada tem de feitica;
ria ou contrario ú religião, E
uma descoberta da influencia oc-
culta da. própria vontade, para dar
ao magnetismo da vontade o po-
tcncial realizador, tal como o .au-
xiKo da luneta cm relação á vista,
ou como o phonographo que fala
por causa da vóz que nclle foi
gravada, como a da saturação da
vontade nos Accumuladores.

Todo o dinheiro que se. gasta
com. os accumuladores recupera-se
logo com grande lucro 1 Numerosos
attestados favoráveis estão nos
nossos 30. magazines. Sempre de-
ram resultado c são por nós ven-
didos desde ha quinze annos! Con-
tra factos não ha argumentos!
Um Accumulador sozinho dá rc-

ALUGA-SE 
o predio da rua Mariz

c Barros n. a3.!..Icarahy: trata-se
á rua da Constituição
ctheroy. 

n- ai5.„.Nb
(1440 T) R

SUBÚRBIOS
ALUGA-SE 

.por 71$ n casa II da
rua Imperial aji (Mcyer), com

dois quartos, duas salas, luz electrica,
grande quintal. As chaves estuo na
casa I. Trata-se na rua de S. ledro
n. 507, dias úteis. ('593 M)>1

A 
LUGA-SE, por 130$. -
rua Lia Barbosa n. 105,

A IjUOA-SB i» casa da r. Se-
Xl-nador Alencar 189, com 2
quartos, 2 salas, despensa,
cozinha o bom quintal. Truta-
eo na rua do Rosário 62.

(R 1469) I

i LUCÀiSlí, por ?SÍ. uma casinha,
Ana avenida da rua S. Luiz Gon.
tiiga 55. (1343UJ

ALUGA-SE 
uma casa, 11a cxcellen-

te avenida d» travessa Derliy-Uul)
11, com 2 salas. 1 quartos banheiro,
fogão a gaz e electricidade; trata-se
na casa n. II da mesma avenida.

(1477 Lj K

.4 LUGÀ-SÉ ou arrenda-se, por con-
Atraio, o predio n. 769 da rua Ba-
rão de Mesquita; tnta-sc na.rua t;c-
iitírnl Câmara 11. 45. com Queiroz Mo-
reira & C. (4181 L) R

predio da
 Meycr, 3

míniitos 
"da "estação, 

com" 4 quartos,
í salas, cozinha, tanque, banheiro, _ 1
quarto para emprenados. installaçao
olectrica. quintal, etei trata-se 11a
mesma rua n. 109. (M5I M) »

sulla.do: rtias os dois (ns. 5 t 6),

3uando 
estão Tcunidos em poder

a aiesma pessoa, sen-effl tambem
para nypnotizar. ou magnetizar,
curar so com *• mão ou em dis-
tancia, emfini. s3o muito mais ef-
ficazes para qualquer fim. "R£-

ÇO DE CADA UM, 33Í000. E'
o melhor tàlismah. Attrae «era ser
iman! • ;•,-'.

Se não puderdes comprar iá 09
Accumuladores, comprae o Hypno-
Usino Afortnnante, com o qual
obtercis muitas coisas, e que custa
apenas io$ooo. Federação Taeozo-
fica, s$ooo. 

' ''

Os pedidos de fira devem ser
enviados com as importâncias em
vale postal ou carta de Vapor re-
gistrada a — LAWRENCE & Ç-,rua da Assemblia n. .45. Rto de
Janeiro. Dá-se grátis o" ilagasinc
do Dinheiro.

Avisa-se que os ACCUMUXA-
DORES MENTAES são marca rc-
gistrada e privilegio da nossa casa,
e que nada tôrri de parecido çom
os intitulados radiadores, pedras
de ceva, ura pedacinho de ferro
imantado sem valor, ou incdallii-
nhas, visto que sem serem iman,
nem aço, ferro ou corpo magneti-
zaveV podem, entretanto, fazer
mever cm distancia a agulha de
uma hnssola. O simples uso dos
ACCUMULADORES torna desne-
cessarios os trabalhos de feitiçaria
eu cartomancia. (A1S0

ALUGA-SE 
a esplendida casa 4

, rua Nilo Peçanha 90, em fti-
ctheroy. completamente reformada e
•Iluminada a luz electrica. 1 rata-se
na serraria de Este»es * *~, rua
VUconde Rio Branco, nao,u«lIa cda-
dé, ou c«m Paulo Passos e> ç„ rua
Santa Luzia soa, reata capital.

Coração
awmal

Coração do
bebedor

BOTAFOGO 
— Vende-se 011 alu

gu-se o ta predio da travessa
Sorocaba n. 78, em centro de
reno; trata-se no mesmo, du 9
i« da manhã. • • («742 N)

ler-
ás
R

ppsiiiiriiimroiiw^
A CURA DA^EMBRIAGUEZ

*è rápida e radical com o
6ALVINI8 « as QottaS
de Saúde, 

'^MM

Cruz, com 16 annos de ora-
tiea dessa especialidade. Ven-
dem-se nas drogarias:- PA-
CHECO, rua dos Andradas
41 —'Rio. e Barucl & Ç.",
rua, Direita n. 1 — 

faoPaulo. <A 7>8.)

VENDE-SE, 
na rua Visconed Silva,

no largo dos LtSM. um terreno
de to nor 34; outro de 8 por *<>X*nA
ta-se Mosoieio 108. (n54 «> .»

^kw

tiniaXfKNDE-SE. por módico Drcco,
V casa de pasto, bera afrti!UC2.ii!u, „

não se faz questão do receber alguma*
nromissorias; infotnta.se »i rna Sen lio t
dos Passos sS. (O)

/HASIA, «6 em Botafogo — Com-
\J pra-se uma bem localizada, cm
centro de jardim, bons <omn.odo3 e
más dependências; livre e desemba-
raçada. Cartas a- H. A., no escn-
Ptorio desu folha. Preço 35' eo»'0*
Negocio directo^ (i;^r?«) R

COMPRA-SE 
um predio cm Bota-

fogo, com cinco ou mais quartos,
carta no Jornal do Commercio, 4 —-
A. Z. (14a N) J

COMPRA-SE 
uma casa com 4 o

5 quartos, a salas e outras depen-
dcnciàs; bastante terreno, etc. Pa-
ga-se' 3:000$ á vista e o restante era
prestações mensaes de 300$. liifor-
mações a V. Lemos, í rua S. Pf-
dio n. zoi. (ÍH3N) "

17BNDE-SE uma'caia.tom terras
t próprias, «m S. .Concalc logar do

Zumby, bem plantadas, boa água; in-
forma.Je nas Sete Pontes, ea venda
do sr. João Rosa. (R i;z9)N

VENOEM-SE. 
informa-se na "Me;

nino do Chocolate", rua S. Josc
n. 123, quatro prédios, na Piedade
(iKstrada Real) e um. no morro da
Gloria, Cattete, aquelles para ronda
e «ste - para gozo, tendo bclla vista
par» a sabia e barra e muito fresco.(R 1750) »

1ITENDE-8E um palscete 1 'ua,.'1*
% tencourt, transversal á rua Vinte

«.Quatro de Maio, por 15:000$; .trata-
se i rua da Carioca n. $1, i» andar,
com o sr. Pereira^ (I UM g

residência com
VENDE.S1E 

uma ...  rí-um terreno de 11X56, por 1:500$,- - -¦• «- - horas e das
1 Serna. 91.

(J 186S) «
ver e tratar até â» n horas e das
5 era deaate, rua Gomes ,Serna,^9j
irtpes —Piedade.

VENDEM-SE. 
em Madureira,

benfeitorias dejum predio novo.
com oito anno» de contraio, jor
i"íooí. estando rendendo »5%: Wf1*-
le*ir\*& Carioca n.. St. •• «{«
com o sr. Pereira. (J U43) «_

\riiNUEM-SE 
superiores , lotes Ue

terrenos, em logar saudável, pro-
ximos do trem e de varias Unhas ae
bondes, a rua Ferreira Nobre; trata-
seír. Marques de Leio n. 19. «»•
genho Noto. íH M3«) N

\rENDWM-SE 
«• prédios da rua

do Pinto ns. }6 ,e 86, com ur-
gencia, pois o proprletano «em que
retirar-M, para tratar de saúde.

(J 107?) N

I.UGA.SE ou vende-se na Boca I A LUGA-SE um quarto, no Engenho
.do Matto. a casa da rua Aquidabaii ANovo. cru. rua nroidma de bonde.._. - -. - .  ... .. „ ic Uem. n|,„;ucl :o$ adeantados;

trata-se com Leite, 07-99. "ia da Ou-
vidor. (1856 M) S

A!i
j8i. com 2 salas. 4 ouartos etc, no
melo de enorme• terreno de 33x148.
todo cercado e plantado, tendo ainda
íalünhciro lagos c barracão; própria
para pessoa de gosto 011 que nurira
«piorar ayicultura. (iois M) R

mu
Tomo PEITO «AL MA-

K1N110
Itua 7 do Setembro ISO

ALUCj-M-SE 
d»as cas • uma por

10.$ « outra por 66$; irati-se 111
tua Pa.Lo do Bom Retfj K9, ''.nRe„
nho Novo. (169a M) &

AIUCAM-SE 
duas casas, com boas

,-iccommodaçúe3 nara moradia de
familia, com luz electrica, gaz e bas-
tante apta, o rua dtaer.il Silva Tel-
les ns. í? c 57; alugueis módicos; as
chaves estão no n. 31 da mesma rua,
onde se trata, (1501 I.) «

ALUGA'-SE 
o predio novo, de so-

biadi. com 4 quartos, iardim o
entrada ao lado, no prolongamento da
rua Mariz c Barros 517. fim da rua
Barüo de Amazonas; trata-se no íi4.
onde csl5o as chaves. (14.U Lj K

ALUGA-SE 
a loja do predio darita

S. Luiz Gonzaga n. .166, para
qualquer negocio; aluguel 70$; trata-
te na rua Sole de Setembro n. 106.

(ijúS L) M

A 
LUGAM-SE bons commodos, com
grande largueza, na rua Moreira

da Silva, fundos da pensão Canabar-
B. do Andarahy. 0.173 W J

A 
LUGAM-SE predios, a 50$. 55$,
00$ c 100$. com dois c tres

tps. grande quintal, electricidade, bon-
des na porta, e perto da Estrada de
l;erro; para ver o tratar, rua Assis
Carneiro 139. Piedade. U47' *')¦>

, no
ll»umo»iauu «  .«- «- COS-

ta n. 35. com grande quintal fechado
e plantado; trata-se o rua General Ça-
mara 11. 115. ('609 M)M

AMJGA-SE 
por too$ toa casa,

eom 3 salas, 3 quartos, lua cie-
à rua S. Ga-

(iS4"M) J
etrica o foRão n gaz;
briel 11. €9, Meycr

ALUGA-SE 
um grande porão a ca-

sal de velhos ou a uma 6enhora
que seja pessoa séria; rua Conselheiro
Agostinho 73. Todos os Santos.

(1733 M) R

ALUGA-SE. 
por 00?, a casa da rua

Dr. Ferreira Nobre 113, Meycr,
com 3 Balas, 2 quartos, porão habita-
vel; trata-se Rodrigo Silva 10, ,2o an-
dar, entre Asscinblca o S. J°se.

(.540 M) J

ALUCA-SE. 
pira nequena família, a

casa moderna, d» rua Pranç.sço
Manoel n. Ci (Sampaio), com varan-

¦da, iardim c auintal. gaz c elcctnci-
dade; as chaves 110 n. 50. onde so
trata. (1740 M) R

ALUGA-SE 
a casa da rua Coronel

Borja Reis 166 própria para ne-
gocio c moradia; as chaves na mesma.

(1762 M) R

ALUGA-SE 
por 60$. unia cosa. n

va, assobradada 4 rua Vaz da (.0

ALUGAM-SE 
as casas, com dois

quartos, duas salas, quintal, etc,
sitas às ruas Miguel Fernandes .31,. 

"e
Angélica 86. no Mover; a primeira
por 71$, e a segunda por 91$; trata-
se á rua Figueiredo 36. no niesnfo
arrabalde. OS36 M) J

ALOPLASTER
Unia maravilha pata os callos

ALUGA-SEIas,

Basta cobrir os callos com "Kalo-
nlastcr" ao deitar-se. para no. outro
dia não sentir mais dores: único, re-
medio uue supprinie as dores após a
sua awilicaçáo c destrua os callos no
mais curto espaço do tempo; o que
qualquer outro não faz. bao milhares
os altestados c elogios recebidos pula
suuer-cííicacia e ranidez com que

cuaotiiuc .1 õ«r c dcsifuè a raiz aos callos. . Salve maravilhosa descoberta ?
% vènlia cnl"todas ns. P.iannacins eDrogariaj. Pcpositanos: Ourives, 8b:
Andradas 4.1

um :>rodio, com 2 sa-
»ia^, i -quartos, cozinha, despensa

c mais installaçües necessárias entra-
da no lado, na rua Dr. Silva Pinto
ti. 44. Villa Isabel; as cliavçs acham- ,.„ , 
ic na padaria da esquina do Wie- „uartos, 3 sala», cozinha, ba-
SSi "• W- —-^ nheiro o tanque do lavagem,

ALUGA-SE 
por 140$ um bom e '-- "* '"-

novo sobrado, com quatro quartos,
duas salas, grande^ terraço, banlieiro
esmaltada; na rua Barão de Mesquita
n. 73&\  <9r-' 1) l

ALUGA-SE. 
por 80$ mensaes. a

casa 5 da villa a rua S de Dczem-
bro ... SS-A. com fala de visitas que
tambem nódc 6crvir de quarto, por
ser independente, sala de lantar, uo.s
quartos, cozinha, W.C. c banheiro com
cominunicação interna, tanque, para la-
vagem, luz electrica c quintal; para
informações, i mesma rua n. uo, c
trala-sc á rua Tbeophilo Ottoni n.
45, sobrado. (8.i3 Lj M

ALUGA-SE 
a pequena casa da rua

D. Romana 39. com 3 salas c 2
quartos; trata-se na mesma das 1; aj
13 horas. O53» M) J

A 
LUGA-SE a psouoiia casa da rua
B. do Bom Retiro 38; chaves

lado, onde
h. m

se trata. das «o ás 11
(.533 M) J

,,.,,1, u boa loja. para fami-
, da rua Martins Lage n. ia",

chaves na praça do E. Novo 18.
(1533 M) J

ALUGA-SElia, '

Tecelagem

A ILUGA-SE por 35$ooo uma sala,
Adois quartos, cozinha, luz clcctri-
ca; ua rua Prudente de Moraes ny,
lierto da eslução (Quintino Bocavu1-
va: trata-se na esquina. (1518 M) J

A LUGAM-SE as casas novas, da
Arua Tavares i.b. aio c aai. Jv. do
Encantado; alugueis 61S c 76?; as

.chaves acham-so ao lado. (743»'?

, A LUG.1SI-SE as casas da rua
UVD. Maria 71 (Aldeia Cam-
pista), transversal a rua Pe-
reira Nunes, novas, com dois

todos os cominodos illumlna-
dos á lu/, electrica. As chaves
no local. Trata-se na rua Gon-
çalves Dias 31, próximo da cl-
dade, a poucos passos dos
bondes do Aldeia Campista,
cuja passagem em duas se-
cções e de 200 rs. Alugueis
1008 o 1109000. li

ALUGA-SE 
a' casa dá rua D.. Ma

ria n. 105, .1 quartos. 2 saals, luz
electrica; aluguel 81$
Piedade.

ria estação da
(ijSo M)tt

ALUGAM-SE, 
a 80$ e 70$, casas

novas, com 2 salas. 2 quartos, .co-
zinha, banheiro, luz electrica e jar-
dim à frente, & rua Porto .Alegro 17,
19 c 23. perto da rua Barão do Bom
Retiro, Engenho Novo. (903 M)J

Luiz
ALUGA-SE 

a casa da rua S..
Gonzaga 191! os chaves estão no

197 da mesma rui (15.14 I.) J

tggl jiiii
Cura radicalmente a queda do cabello, destruo

a caspa, evita o embranquecimento e faz nascer
novos cabellos - VIDRO 48000.

Vende-se nas Pcrfumarias c Drogarias. -
Em São Paulo: Casa Lebre, o Barucl & O.

ALUGAM-SE 
«» oredios novos, pro,-

prios para familia de tratamento, a
rua Sant Anna do Mathcus ns. 51 e
53, Boca do Matto. bonde Lins .oc
Vasconeellos; as chaves no botequim
da esquina; trata-se a rua ^Uruguaya-na 76, (031

ALUGAM-SE 
confortáveis casas, tlc

415 a 61$; trata-so com Alberto
Rcclia, rua Cândido Bcnicio 503, Ja-
carepaguii. ¦ <0°Q M> J

A LUGA-SE oia E. Ramos, la'do
XVcsquerdo. boas Usas- para mora-
dia tem agita; luz, W.-C. c quintal,
a 50$. 60$ c 7o3, com carta de nau-
ça: trata-se 110 mesmo, a Villa An-
dorinlía", onde estão as chaves.

(C04 ,\1) B

ALUGA-SE 
cm casa de familia um

quarto com pensão, a um. casal
de tratamento; na rua Dr. Dias <ia
Cruz 237. Mcycij (4orM)A

A 
LUGAM-SE os boas casas da rua
Dr. Maciel ns. s8-A c a8-D, hao

Christovão. com quatro bons comino-
«los e mais dependências, com instai-
lação electrica; aluguel razoável; as
chaves no n. =8-0, casa III. (1354UJ

i novas
ALUGAM-SE 

as casas
Costa Guimarães ns. .19. 4!

, da rua
43.

em S^ Christovão, próximo a. praça
Argentina, bondes de b. Januário, com
boas accomiriodaeõM para família rç-
Kiilar: as chaves ctão 110 armazém uo
Ir. Brandão, c trai.im-sc na rua tia
Alfândega ti. 122; •alugueis razoáveis.

\5443 *<)**

ALÜGA-SE 
a casa da rua Pereira

Nunes 11. 216, cu:n boas accommo-
ilações ..ara pequena fami ba, 'frente<ie
rua. ontradã ao lado. quintal, bondes
á poria e aluguel módico; as chaves
estão, por favor, no 11. 2iJ, onde M
informa.  (817 L) M

Ai.ÚGÃ.SH 
o predio assobradado

da rua S. Luiz-Gonzaga- 11.. 306\
para tratar, com Santos .Moreira «
C, rua Visconde de Inhaúma n. 38.

(1338 L) J

AMIGA-SE o predio da rua
A<la «ella Vista n" 115, Eu-
senho Novo, coin 4 quartos,
duas salas, cosinha, grande
quintal, electricidade, etc.
Para ver e tratar 110 mesmo,
eom o proprietário. Aluguel
1323000.

' 
4 LUGAM-SE duas boas casas asso-

.Abradadas, entrada 00 lado. tendo,
unia, 5 quartos. 3 salas, porão habita-
vel, grande tcrrci.0 arborizado, etc..,
p.jr 112$, e outra, menor, .por 9'?'.
a< chaves, á rua Chaves Varia .72, ar-
lliazraii Canccllo, S. Christovão.

ALUGVM-S1Í 
formosos commodos na

bonita e nova casa da rua 'Mariz
llarros

gueza.
35-1, com grande lar.

(1370 D J

AI.UOA-SK 
espaçoso armazém, na

rua Si Luiz Gonzaga n. .132. rc-'ceulemente construído, próprio para
qualquer negocio, fabrica ou deposito,
com grando chácara; preço razoável;
informas» no n. 134. U3°3 L; J

fabrica de Fiação
e

COMPLETAMENTE NOVA
com machinismos dos mais modernos e
dos mais afamados fabricantes mundiaes,
machinias 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 até

20.000 kilos de fio por mez, até n. 24,
aptos paria quaesquer typos de tecidos
e especialmente para malharia;

Sçcção de tecelagem com teares c 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
edifícios bem c solidamentc construi-
dos, em frente da Estação de Estrada
de Ferro, duas e meia horas distante
da Capital de S. Paulo, numa cidade
importante, otide lua operários suffici-
entes e baratissimos, força electrica
barata, água em abundância e terre-
nos para grandes augmentos; a Fabri-
ca dispõe cgualmentc de boa officina
mecânica.
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.
iniincdiatriiiientci

Poderá se ceder ao comprador lambem boa quantidade
malcrincs corantes.
A'ão so ndmltte intermediar! os.
Os interessados queiram dirÍRÍr-se á Expedição dcsl.i

Folha sob o endereço "13. R. 1879". J koi

COMPKAM-SE 
prédios ainda mes-

mo precisando de concertos 011
interdictos mesmo Tios subúrbios, na
rua Dr. Rodrigo dos Santos 76, era
Machado Coctlio, das «o âs ta e das
17 ás 19 horas; (1485 W) R

COPACABANA 
— Vende-se um

terreno em prestações; cart» no
Jornal do Commercio, a A. Z.

(141 N) J

TERRENOS 
— Vende-se um gron-

de área com frentes para tres
ruas ou cm lotes separados. Ve.r e
tratar directamente cora o propneta-
rio, no prolongamento da rua Mariz
p Barros 514 «fim d% rua Baruo de
Amazonas, todos os dias o-te os to
horas da manhã, ou rua do Hospi-
do a. is. das ia ás 16 horas.

(1434 H) K

ITENDEM-SB na "ViUa Pavn-
V na" oxcellcntcs lotes de ter»

renos em pequenas prestações
do 5$ em denntc. Os srs. pre-
tendentes poderão tomar os
trens da Linha Auxiliar do
Itio d'Ouro e procurar em
(rente á estação da Pavuna o
escriptorlo da Companhia Pro»
dial. Prospcctos o plantas são
distribuídos na rua da Alfan-
dega n. 2& N

um» im 1 nnmr»

VS. 
tem ditliculdades com stu<

cabellos? Escreva sem demoro
ao especialista norta americana.
Cairá do Correio 1007, Rio de Ja.i
neiro, para informações gratuita?.'

<137i) S) J

^53 %$

VENDEM-SE 
armações, balcões, cú.

pas, mesas paro hotequls e uteiisi.
lios para todos o s nego ei os, assim
como se fa: qualquer àrmac/io, a gos'
to do freguee e a preoç sem com'
petidor; na rua Senhor dos V.issos. 4?,

(S6153) n

VRNDEM-9R 
muitas folhas de

zinco e todos os materiacs dai
grandes demolições da avenida do Riu
Comprido; i rua Haddock (<oho,-n.~,

CM 5460) O

VENDEM-SE 
a r. Haddock T,bud

n. 417, casaej de canários proni.
ptos para reproducçSo « cães "Vo\.
Temer»", puro aangue. O 80;) O

ViENDE-SE 
um terno <Ie aalhVihat

brancas, raça Orpington, legitimas,
preço 40$; rua Magdaleoa n. so,.Ua-
mos. c» -t . <R «350 O

VENDE-SE 
baratissimo um stiperioi'

violino; rua S. Francitco Xavier
n. 64. Villa Zliinha. 3. <Ri4j;) O

VENDH-SiE, 
por preço de õccmISo".

á rua Haddock l.obo n. 4'7. ««>
gramophone Victor, n. 5, <•" resneci -
vo armário, com grande numero <Ik
disco9, <R 140-')!'

ViE'XDBM.SE. 
«a Fabrica <ie Cera-

mica Dr. Araújo V.anua, i ru»
Boinfim n. 59, S. Cbrislovão, louças
de barro, de fina qualidade, filtro»,
moringas, vasos, etc., em lurro bran.
co e vermelho. il i^CS) (ti

"SScg0^
AdHIMM»

flclalaaMM
_- nM BanliM* •• Parta

Curai ANEMIA
CHLOROSLKBIUOADE

»mim*i»*mmf r.run - cmtnmtn «rmum WnwwHt.

\ TENDE-SE. por 31000$, a casa da
\ travessa João de Mattos n. 31. Es-

Irada de Santa Crua bonde Cascadu-
ra; tra>a-se na mesma. (1350 N)J

\TENDEM-SE 
terrenos em Copaca-1 bana. nas ruas N. S. de Copaca-

bana, Constante Ramos, Domingos
1'erreira e outras; trata-se aa rua D.
Manoel n. s». (J 9^3) N

VEXDli-SE 
a bella casa com dois

quartos, duas salas, corinha e lu!
clectrira, da travessa Cosia Mendes
n. 3, Ramos, leopoldina. (J"94)«

VENDE-SE 
um chalet próprio pa-

ra habitação de familia. com lar-
dim na frente c caixa d água, Es-
Irada Real de Santa Crua n. 2.f6si
trata-se 00 meímo. (" 39a> »

TfENDEJÍ-SB em prestações
V magníficos lotes do terras,

na rua. Silva Telles, cm Copa*
cubana. Trnta-se na rua da
Alfândega n. 28, Companhia
Predial. ' M

VENDE-SE 
por «oteoçí um bom

predio. • rua leopoldo (Andara-
hy); trata-« a» - " Â" """"*
rua.

ia da 
" 

mesma
O 1847) N

VENDE-SE 
por 9 contos esplendido

predio com' tres quartos, duas ea-
Ias, etc. i rua Barão do Bom, Retiro,
junto ao Jardim Zoológico; e novo;
ver e tratar com o sr. Pierre, a rua
Barão de Cotegipe n. so, das 8 as
10 da manhã, e com o mesmo, a rua
dos Ourives n. 13, das ia ás ij J
Tem tres linhas de bondes. (Ri489)N

VENDE-SE 
o» aluga.se o predio

moderno da rua Alliança u. a»
(Laranjeiras); trata-se no n. a|.

VENDE.SK 
oor si:ooo$ um confor-

tavel predio novo, em centro üe
terreno, junto & r. Pereira Nunes,
trata-se'á'r. d»"Carmo n. «6, 1° an
dar. (R '3J6) N

VENDE-SE 
t> predio to'jrúá*Bá«J

de Itapagipe n. «5. P*rto da f,1}?
d» Mattow. fc logar muito enxuo

,e um doa melhores pontos desta tua.
'trata-se com o proprietário, na mesma
rua n. 9'. (K s '- -

ITiENDE-SE, «m Jacarépagua, por
f 7:000$. unia boa casa com duo»

salas, quatro quartos, cozinha, retrete,
banheiro, etc., muita abundância de
água; a casa está em contro.de ter.
??no e todo .'borlado, med.ndo a:
metros de frente por 104 de fundos,
una outro lote pegado, de egual tarja,
alo, com duas «asúihas que rondem
3o» mensaes, se vende por = :ooo|,
veíde-se tudo Junto ou separado; pa™
ver e tratar, a qualquer hora, na rua
Kr. Beniaruine.%. ÍS. J-ÇgS»}»
ponto de 100 reis. (Rmó°)->

predio na rua
310. Villa

trata-se no mesmo. (B 67!))NVKNDE-SE 
um ,.—

Theodoor da Silva n
Isabel

Í173ENDE;9E por 4$, «m qüalfiucn
T pharmacia ou drogaria, uni ira..

co de ANTIGAL, do dr. Machuilf.;
o melhor remédio da actunlidade pa-ira eurar a «yphilis e o rheuuiatism.i.

í)

VliRDiE-SE 
um restaurante, bote.

quim e hospedaria, livre « des.
kubaiMçado, ria avenida Oninzc dn
Novembro n. 135, (Petropolis, proxim 1
i estação. A causa da venda v achai •
se o proprietário doente c precisar s«
tratar. <S 1141) o

VBJfDE>M.SE 
rariaj orrr.açõcs, W..

cões, copas, bom falcão com ,1.1
gavetas, próprio para vários negocin-,
tendo uma mola que fecha Codas; o-
tantes, vitrines para centro c outras.
fogões para hotel e varias machiiia j
para .medicina e outras, «nancats,
transmissões c mais ártico;: r. Gene-
ral Câmara o. 2*4. (S 1143) O

VENDE-9E 
um vtórífedã íàíõs,

bonbons finos e chocolates, <u.
melhor ponto da cidade; tiata-se ria.
rua Luiz de Camões c. (o, com o
sr. Carvalho. <J uSo) O

1 . 1 ....

ViEND0M.SK, 
par* olfaiale, um

fogão a K.11 com tres ferros e tres
manequins perfeitos; á rua S. Josí27. sobrado. fj 1Õ01) O

VENDE-SE 
por .5:000$ um lindo

predio para familia de tratamento,
na rua Major Fonseca n.. st. ponto
dos bondes de S. Januário. Vale a
pena ver; irata.se ua rua S. W"
Üonzaga a. 3<4. (J tjQ7l w

V~~~BNDEM.SI5 
«uatro lotes de ter-

renos, ns. isi, 123. JaS e IJ7.
dois minutos da estação de 'fcnge-
uheiro Neiva. Preço 300$ cada uni]
trata-so á rua Ivahy n. 5» estação de
Villa, morro do Capão. (J 1370)^

TriiNDEM-SE por 14 contos dois
V predios á rua Tavares ns. ai? c

saí'(«Ei do Encantado), novos, íeitio
moderno, ossobradados. altos. no. cen.
tro de terreno, jardim et gradil. ae
ferro «a frente, entrada ao lado, 2
salas, 3 quartos, cozinha,:,despensa,
banheiro tanque e W. C.; .trata-se
com Mourão, á rua do Rosário io>-
¦^riiNDEM-SB nas ruas Jar.

V dim Botânico, Oitis.Magno
lias, Accacias e ontras, em
prestações mensaes do 709
em dcante, magnificos lotes

ido terrenos cm ruas recente-
I mento abertas o onde já oxls-
Item magníficos palncetes. Os' 
preços variam desde 2:600$
o loto de 10 metros do fren-
te. Informações na Companhia
Predial, r. Alfândega 28. Jí

A CU A DA 8VPHLII9
Adquirida ou hereditária, interna ou externa em to-
das as manifestações: Rheumatismo. Eczcmas, Ulceras,
•rumores, Escrotulas, Dores musculares e ósseas, uo-
res de cabeça nocturnas, Ulceras do Estômago, etc,
te consegue com ___—^—^—.' "VlÍNDlí-Vl-SE, no Meyer, <iois pre-

V dios, um por 4:000$ e_ outro por
IL,ÜISTYLi 5:000$; entrarem Vflla IçM^Í»!

5:500$; .trata-se á rua da Carioca, 51.
,q andar. O M45J «Toderoso antisy,-

philitteo. lilínti-
nador das imiçu-
rezas c micróbios
do Sangue. Cura'
¦yphilis. tanto ex-
terna (pelle. etc.)
como interna (dos
Pulmões, Coração,
etc.) Peçam uros-
pectos. Vende-se
11-jj boas pharma-
cias. Preço, 5$.
Deposito Geral:
Avenida Gomes
1'rcirc, 99. X>
1203 (.'.

\TENDEM-SE 
nredias c terrenos,

' em Copacabana, adequados a to.
dos. semore na rua Buenos Aires 198.

(1154 N) o

VENDE-SE 
um magnífico .liarino

nium, grande formato c do me-lhor autor americano, peça de grandi-valor musical; 11a ria da Alfandem
a. »Su  (R 1746) O

VENDEM-SE 
»5 garfs de vinho

«10 Grande, por 9$ooo.' Mel deFlorianópolis, garfa. i$ooo. (iittete
n. 1 — "Forte Lusitano".

TRASPASSES

^rl¦NDEM-SE. 
era Botafogo. Laran-

' iciras, Cattcto e Oloria, olguns
nredios oara todos; trata-se a rua Iluc-
nos Aires tq8. (1154 » a

X7ENDE-SE ura magnifico lote de
\ terreno medindo 10x40, com

água. luz electrica". orompto a cdifictr;
rua Rio Branco, iunto ao n. tos, ondo
se trata, estação de Ramns. sr. Mo-
racs. O»6* *> °

TRASPASSA-SE 
um caio caneca.

fazendo bom negocio, livre e'lescmbaraçado, em Nictlieroy, quasidefronte ás barcas, ao lado do Cor-reio Geral; o motivo se dirá ao pre-tendente, pagando pouco aluguel; c
Jogar de futuro; informa-se á rua dec Leopoldo n. 14 — Nictlicrov.

<iro4 1*) J

VKNDE.9E 
o predio novo da rua

Josí Vicente n. 7 (esquina da
rua Barão de Mesquuita), bondes de
Andarahy Grande na poria, com dois
quartos, duas salas, bom quintal mu-
rado, etc. Preço 8:500$; .trata-se no
mesmo, ou avenida Rio Branco, 5J.
A. Furlana. (R '-HJ) n

VENDE-SE 
por 16:000$ uni solido

predio, estylo moderno, com nua-
tro quartos, tres salas, etc.; r. Sao
Luiz Gonzaga n. -loo. (K 406} .N

VENDE-SE 
um grande terreno, na

riia Petrocochino, medindo 4.» me-
tros de frente por «8 de fundo», ter-
reno plano e prompto.a edificor;tra-
ta-sc com o proprietário, á rua Tor-
^ _ ti—- - «..*' /t ?vj2) ares Homem n. (J 2773

VENDE-SE 
por 15:000$, na rua, D.

Zulmira, junto á rua S. Francisco
Xavier, um bom e lindo predio, em
centro de terreno com 10X5-»;. infor-
ma.se e trata-se com o sr. Júlio, rua
do Rosário. 172, ultima sala.

17iEN'DEM-9E magnificos lotes, de
V terrenos, situados em S. Christo-

vão, na rua Bahia, logar muito sau-
davcl, e por preço razoável; para
mais informações com G. Estrada, a
rua do Rosário n. 114, cartório, das
a ás 4 horas da tardt (S 334) .N

TRASPASSA-SE 
ura arhíntm de

seccos c molhadoss fazendo bom
negocio. Ver e tratar, S roa Dom
ZaUmira n, 51—Maracanã. (ijo.iP)A
rnRASPASSA-SE iima optima ,pen-
X são ricamente mobilada. Casa si-

tnada em centro de um jardim, to-
dos quartos com Jaaellas, com' vista
para o mar; para informações, á riu
Senador Dantas n. 35. (1703 P) f

ACHADOS E PERDIDOS
CAMPELLO 

& C.«; rua Luiz de
Camões n. 36. Perdeu-se "a can-

tela n. 58.663, desta casa; as provi-dencius estão dadas. (1203 O) )

^7IE^'IDE.SE, 
com urgencio, um ma-

1 gnifico predio em construcçao;
trata-se á rua José Bonifácio n. 45.
S. Domingas. (R 1350) N

VENDE-SE 
a chácara da rua Ma-

gdalcna n. 41, estação de Ramos,
com 33 metros de Ircute por 50 de
fundos. (J 934) N

VENDE-SE 
por 11:000$ iim .predio

novo, na rua Paula c Silva (lar-
ga da Cancella); trata.se i rua do
Carmo n. 66, 1» andar. (R 13^1 N

ÍERDERAM-SE 
cinco apólices de

um conto de ríis cada uma, de"'., 33.947 a 33.951. nniformisadas,
ue juros de s°r no anno. pertenceu-tes ao menor Armando, íiliio da (i-tnda Judith de' Magalhães ílodoy s
de Armando Augusto de <!odoy. —
Rio de Janeiro, 3 de outubro de
ígiõ _ Armando Augusto de Go-«;°y;_ jm
PERDEU-SE 

a cautela de n. 57.327
. da casa Compcllo & C.*; rua

L-aiz de Camões n. 36. (1206 Q) j

Cura JWajpida • legrur» d.»

¦
ALUGA-SE 

uma boa casa. com tres
quartos, duas salas, electricidade;

na rua Álvaro ti. 37. tiiiíenho Tsovo;
ns chaves na mesma; trata-se na rua
S. 1'rancisco Xavier 11. 103.

(1787 *i) n

AI,UG.\.M-SK 
as novas e boas casas

da rua Dr. Dias da (ruz n. .88,
e Magalhães Couto n. 11 (Mcyer),
lendo :ada uma 3 quartos, 2 salas,
cozinha i-upa. quarto para creado. lia-
nliiiu esmaltada, luz electrica gaz,.2
íükõcs o bom quintal; as cliavçs eslao
110 11. 11 da rua Magalhães Conto, e
trata-se na rua Sachct ... li sobrado.

(856 M) R

ALUGAM.SE 
casas, na estação Cos.

ta Barros, Linha Aiiílliar da V.s-
trada de Perro Central do Brasil;
traia-se com o sr. Bernardo na mcs-
ma estação. (w) W_J

Neurasthenia — Exéotamento nervoso
Falta de memória, PV^ÍS^^if^^^^iírS
lestius. curam-se com o uso do Ht-MATpqKKOJj, uo .mri.
do de Car\"il!io. W extraordinário o seu consumo o os
attestados éxontaneos dos que tem feito uso. A' venda
em toda" as|íiarin>clas do Rio 

^/f^-^Z'.sitarios : Alfredo de Carvalho & C—K. 1 de JIdii.o íw.

Rocha;

a boa casa da
.„....._ n. iw. estação do

a chave e;ta 110 203.
(1.103 M) R

ALUGA-SE, 
por 81$

rua Figueira

ALUGA-SE 
uma coniortavel casa

para familia de tratamento, a rua
Antônio de Padua 11. 1. estação do
Riachuclo: as chaves estão na niesmai

(152S M) J

A' 
LUGA-SE o predio da rua D. Ali-
ce 74-A, para neuucna família, com

execUentes commodos; a casa esta
limpa e o clima i cxcollcntc; as cha.-
ves na casa vizinha, 76; liara tratar, a
rua da Alfândega ai. sobrado.

(002 M) J

ICvi-
ta-se

usa Ti'GRAVIDEZ
do 1*19 velas autisepticvis. Sào
inõffensivas, conimudas c de cf-
feito Seguro Xoixa com 25 vc*
laa 5$ooo. Pelo Correio mais 600
rúij. Depositário: praça Tiradcn-
tes n. 62, pharmacia Âavàrcs.

(1504)

A 
ILUGA-SE a casa da rm Flaçl;
.1. 138, própria para familia grau

do o d
Vinto c

tratamento.' Trata-so na rua
Quatro de Maio J23.

(1151 M) S

ALUGA-SE 
uma boa casa. para mo

radia, na rua liaria Teixeira tu
46. Rio das Pedras: trata-se 110 Mer-
cado Novo, rna V a, 7, casa do Ptí-
reira. (1500 M) J

VENDE.SE 
por 13 contos um bom

predio á rua Bclla Vista o, 68,
êni centro de terreno de 11X63. com
gradil de ferro e jardim na írente,
com tres jancllas de frente, . entr.v
da ao lado, com varanda corrida na
extensão do predio, duas salas, tres
quartos, sendo um destes um salão,
boa cozinha, despensa, quarto com
banheiro o W. C, electricidade em
iodo o predio c boa chacariniia; trata-
se com Mourão, rua do Rosário, toi.

<J ;op2)N

ALUGVSE. por yjS, sêiiaradamcn-
Aite. cada , umi dos dnis oavimontos
indcnendciites. do livcicnico sobrado
tía rua da Saudade n. 8;f cm Todos os
Santos, situado em logar saudável,
com tres quartnst e luz clcctrica;t as
chaves na rua Conselheiro Agostinho
n. 5?. (1,-67 M)R

mciisães, o
,._.... __ _ rros n. tSq,

pintado (* forrado de novo Ülmnina-
do á electricidade, com a bons quar-
tos, 2 esplendidas salas, cozinha, dos-
pensa, ouintal com quarto c W.-C,
chuveiro c grande terreno; as chaves
estão no ... 191, imito, e oara tratar
á rua i;lacl: n. 133. estacai, do Ria-
clmclo. (1643 M) J

ALUGA-SE. 
por 0:$ ........

predio á rua So'.;ja Barros

ASTHIYIA OPPRESSAO T O S/St

XAROPEcenPHEIl&TEitCiFEIlIEPETRiRD]
Rccommendacto ptla* lummidadei Medlcee» I

Pbarmacie da CAFITOtE em TOOrfOSE tFranca) t WBtoajUjtomttjitJ

PLRDEU-SE 
uma apólice do va-

lor de 5ocSnoo. de n. 2367, emit-
tida. em 1868, de juros de 5 "|u, con-
vertida cm 1890, em juro de 4 »j",
ouro e ainda não reconvertida, perteu-cento á Gcnoveva Maria do Almeida,
solteira. Rio de Janeiro, 12 de se.
tembro de 1916. — p.p. fcmilio Ed-
gard Bolcei.

^7IÊJJDE-9E 
por 27 contos um pre-

' dio novo, fçitio moderno, u tra

VENDE-SE 
um terreno com duas

frentes, Ciwi 22 metros por 66,
com duas casinhas em conslrucção,
estando cm condiçücs de se morar, .por2:500$; rua Mario n. 5, Moranga —
Jacarípaguà. Saltar na rua Pinto Tel-
les, estação de CascaJura. (S;i6)N

trans-vessa Derby Club, rua. esta ----.—
versai á de S. 'I-rancisco Aavier,
iiroximo ao Collegio Militar, nssobra-
dado, alto, no centro de terreno -de
12X45, eor.i duas jancllas de frente,
entrada ao lado, com varanda corrida,
3 salas, s quartos, despensa, cozinha,
quarto cò:n banheiro e bom quintal;
trata-se com Mourão, á rua do Ro-
sario n. 161. (J ?«9=J'"

A

Rufi-
no

á rui lia' Quitanda .39.
(iC.to L) R

ALUGA.SE 
-o predio da rua

110 de Almeida S,6; as idiave
«4; trata-se 

"'"

ALUGA-SE 
a boa casa assobradada,

com fluas sahs, tr«j quartos, ba-
nheiro. dispensa e mais reuenilcncias,
iiara família de tratamente; toja pin-
•ada o forrada de novo: tem lu2 ele-
trica com bondes á por:a: na tua Du-

óuc do Caxias n. ;-, Villa Isabel; M
chaves na mesma; tratar. 11a rua Kl-
| tiro Guimarães n. 3. esqu .ia da rua
Poss.lo. A. Caaipisti tU^o^Lj-"—

\LUGA-SE. 
para ncficcio, no Cara-

po de S. Christovão 11. 16. uma
casa; esiairja da rua da l-.creiinlia.

(16S4 L) A

AI 
UGA-SE um luiii nredio. por

10.1$ na riu Gonzaga Bastos n.
i-,o; as chaves estão 110 >n>; «Meia
Campista. O.W W •>

, LUGA-SE a boa casa da rua boa-
-ires n. 60, S. Christovão;. as
chaves estão na mesma rua n. 04 c
trata-se ua rua Consalvcs I)ias 11. 44-

(1147 L) S

ALUGAM-SE.tos, nor 15S
S. Januário.

rapazes, dais qliár-
25$; rua Jannuzzt

(i?59 L) K

,...Jio n, 84 da rua
.v ¦„..,.: ..t ..jcpondy; traía-sc .«

11. 36 da mesma ijj. onde estão as
chaves. 083<i.-I.) J

4 LUGA-SE o prjdú
/VCniide de Baenuni

ALUGA-SE. 
nor 1 jo?. uma. casa,

coin tres quartos, ua rua benador
Furtado 109; trala-sc no no.

(U5i I.) R

A 
LUGA-SE a. casa da rua Theodoro
da Silva n. 218 com .1 quartos, 2

salas e mande quintal, por 100$; tra-
ta-se ua mesma, das 3 ás 6 horas.

(1142 D S

ALUGAM-SK casas novas
Á\i)raul.o Cordeiro

.... na rua
¦ „„<..,.„ ... 69. proxiir.o

á parada Hcrcdin de Sá e aos bondes
de Cascadura, por preços muito, ra-
zoaveis; trata-se' 110 11. 71. (ii5"»)n

ALUGA-SE, 
por 112$. a boa casa da

rua S. João 11.
Rocha; esta uberta.

estação do
(.6.15 M)K

ALUGA-SE 
um quarto, em casa

familia. á rua Pernambuco 11
próximo i ma K. de Dentro.

(1358 M) J

4 LUGAM-SE dois quartos, em casa
JtXAe familia do respeito, n;mocos do
commercio ou a casal se:n filhos, com
direito i cozinha, etc: í rua lenen-
te Costa 20S. iodos os Santos.

<IÜOO 61) A

COItaPANHin TECH^ICH E
inSPOüTADORA

TRABALHOS TEGBNIGOS DE QUALQUER NATUREZA

IMPORTA E TEM EM STOCKs

Maclilnas motnzos e operatrizo», Fcrrainnnt;i», Ac-
ces» rios para mat lilnas, Uotnb s. ICscapUandros,

Sonüus, 3Ien»cs, Óleos, liutay. Vernizes,
Burracba Gagitas, oto.

MATERIAL ELECTRICO E INSTALLAÇÕES

t7T!M)BSK por 9 contos uni
V predio próximo ao Campo

de São Clirlstovfio, com 3 quur-
tos, 3 sulas, entrado ao lado
grande quintal, trata-so com
o dr. Tolentino do Ontnpos. 11.
Tliconlülo Ottoni, 83 Io an-
rtar. (J 153S

VENDE-SE 
uni predio com terre-

nos, juntos 011 separados, tudo
por 6:oo:if, bondes de Cascadura a
dois minutos, na rua Vista Alçsre
11. 60, E. <le 'Dentro. Ninguém faça
negocio com o predio acima scm.se
entender com JoíÍ .Xicoláo Pereira,
rua linrsc, .Monteiro n, 61, sob pma
de n-.ilidade. ÍS 1130) N

ViBXDE-SE 
uma casa nova, com

ogua c luz electrica; tem dois
quartos, duas salas c mais dependeu-
cias: tratar na mesma, na rua Vi-
ctona n. 29.1, estação de Ramns. Pre-
ço i pochinclia. (J 603) N

VEN-DE-SE 
1>or =3:000$ um predio

novo, dois pavimento», em Copaca-
bana; trata-se & rua do Carmo n, 66,
1» andar. (R 13*3) 'M

ViENüEM-SE 
por 22:000$ dois pre-

dios íiovos, com armazém e casa
de moradia, alugados ipor contrato;
renda liquida 250$, cm Ramos; trata-
se á r. do Carmo n. 66, i° andar.

(R 1327) M

T)ERDEU-SE uma medalha com
j. retrato do um scnl.or edoso, iu>
trnjeeto de, rua Barão de Mesquita,
esquina de Uruguay, ao cemitério de
S. Francisco Xavier. 1'cdc-se a
quem o nchar, entregar <x D. C.
Nascimento, rua Uruguay it. 88.

XJ.ENDE-SE por 46:000$ um terre-
V no de 11X87 ms., á r. do Cattete;

trata-se á r. do Carmo 66. 1» andar.
(Ri 1330) N

ViENDE-SE 
por 22:oou$ importai,

predio novo, á r. Imperial, E. il
Mcyer: trata.se á r. do CarmOi '¦
.» andar.

do
-......., 66,
(R 1331) X

XTENDK-S1C por .13:000$ importante
V predio cotn poríto iiabitavcl. & rua

Vinte e Quatrb de Maio; trata.se à
r. do Carmo 11. 66, Io andar.

(R 1328) N

VEN'I>E-SE 
por s:;oo$ a casa da

rua Souto 11. 25; trata-se «10 11. ir.
(R 1270) N

"ITiESiDE-SH hoje mesmo o predio
V da rua Ifcnjamin Constant n. i3Xf

Gloria; aberto das S ás 17; trata-se
i r. do llospicio 11. 198. (M IS99)N

DIVERSOS
A LUGA-SE, quer dizer não laçam^»- suas compras sein primeiro, sa-ber o preço nos Armozcus "Ao For-

te Lusitano"—Cattete n. 1.

A 
RIFA de ura cordão de ourocom, -berloques. a cxirnhir-se n.,

dia 10, fico transferida tiara o dia28 dcate mesmo mez. Í1743 S) R

A 
A. tem carta nesta redacção.

• <i 7-M S) .T

ARMAZÉM 
e moradia para fami-lia, por 120$, na rua Pereira deAlmeida n. 81. Trata-se no 68 —"""'"" Í920 S) S.Mnttoso

! ^TTENIÍS-SÉ. cm .Tacarépaguá, uma
i V chácara com casa nova, tendo 3
: quartos, 2 saias, cozinln. despensa c
muito terreno tudo plantado, perto do
ponto de 100 ríis, ;>nça Secca; para
ver c trotar na mesma, rua Emil.a

,:i. 1 n. (R I/-70N

1 TENDE-SE por o contos, próximo
Y ao campo de S. Christovão, bom

predio, com entrada ao lado e gran-
de quintal: trata se & rua Tbeophilo
Ottoni n. 83, J° andar, com o dr.
Tolentino de Campos. f'-" v' T

Kua V. Hio ifraiico, 00
ltlo do Jauciro

Telerr. "TKCHNICA"
Tolophono, 20 7 - Norte

Ca xu-1488

I DR. CRISSIUMA F° r,r!!'";:;",h Sjn,s Gl?a kCirurgião da Santa Casa
dispondo de Installaçües

-in-onriíidas, trata, com especialidade, os doenças da urethf.i, bexi-
ei testiculos, próstata e rins, mero e ovarios. Cura radical das
S'ernias estreitamento da urethrn hydroceles e tumores do ventre.
Operações em B«al. Cons.: rua Rodrigo Silva, 7, nas terça? qum-
ias e sabbados, das 1 il 4 e diariamente, a rua dos Inválidos 10,

m sobrado, ás xo botas,  
 ^^^ ^^^ ^^^ f

... & TTtl*A« CM.* ^«» «« .•.•«

AI 
UGA-SE boa casa assobradada,

entrada ao lado. í quartos, eom in-
«Cilas a boas salas. porio halutavel,
ira, dó te: reno arborizado e todas as
Sodldades. por 1.2J; as chaves a*Sâ 

Chaves Faria 72. armazém Çan.
tclla. S. Ch.islovao. ('702 I.) ^

AI.UCA-SE 
uma boa casa. com to-

do o assçio. com tres quartos, boas
«alas du vistas c lantar W.-Ç.. com
Ehleirc dentro de casa, porão para
arrumação, aaí e electricidade; «ia
"Vill. Uura* n. 7. da rua Jorge
Budcc n. 4. S4 se aluga a pequena
£X je'tratamento;; aluBuol 90$;
írau-st é rua da Uoaicio o, 75i

ALÜGAM-SE 
casas, na rua

.cisco Eugênio n. isí^tcndó
1'ran-

  ... .3.1. ,u..m, cada
uma trçs quartos, duas salas, cozinha,
desponsa. tanque para .lavar .um bom
chuveiro e uma boa área cimentada;
aluguel oitenta c cinco mil réis (85$,
e mil réis de tasa (1$). apropriadas
para pessoas do co.timcrcio: a condi-
ção é lioin nador; todas tem luz ó!e-
etrica u muita anua; as chaves, uor es-
nccial favor, 110 arnuzem do sr. Abel.
i mestn ma n. 149. ('"Sí LI J

ALUGA.SE 
uma boa casa. com ires

quartos duas salas c grani e quiti-
tal, nor 71$: tia rüa-Ccncral Bento
Gonçalves 70. casa \III. Engenho-de
Dentro. <'3Kj M> A

» LUGA-SE uma boa casa. com 2
/iquartos. 2 sala* cozinha, iardim,
nuiutal, luz. per:o di estação U- Ho-
eavuva; rua Republica 9.1: aliisucl
61S; Irala-se na mesma. t.35"-")"

ALUGA-SE 
uma boa casa limpa,

com tres quartos, o iluai saa!,
Itrande terreno cercado, a travessa
Araújo n. ioo, estação de líamos; as
chavei estão ao Lido e trata-se na
rua Sete de Setembro n. 70. ,Çaldo
de canna. (>1S3 M) S

ALUGÀM-SE 
.... -

meias assobradadas,
dur.s casas novas,

idas, com 2 salas, 2
quartos com ianellas. terraço. lavjto-
rio. cozinha, W.-C. com chuveiro., bom
ouintal tedo murado; alugurl 6si: as
chaves á rua Lino Teixeira, esquina lia
rua Vlma Cláudio, armazém Jacaré,
Riachuclo .bonde Cascadura.

(1701 M) A

A LUGA-SE uma casa. oara pequena
Afainilia de tratamento; na rua Kr-
nosto de Souza 24; aa chaves no' 26.
Andarabf. Í'7S6 U R

A' 
LUGA-SE
rua Lia Barbosa 70.

casa «i "-•• df
em frente á

esbi.ao dn Ve er, com 2 «1 is I
quartes todos com ianella para a va-
randa. Quarto de banho, cozinha, fogão

gaz, electricidade. etc. (16S8 II)A

Ar.
ALUGAM-SE 

quartos,
cliias Cordeiro 139.

a rua
Meycr.
(¦757 M) M

¦VKNDE-SE 
nm terreno, per-

V to do palácio «Io. Cattete,
com 88 metros de fundos,
por d3:000$000. Vm predio
novo á rua S. Francisco Xa«
vier, perto do Collegio MiH-
tar, por 30 contos. Tratar

| com Henrique, ú Avenida Rio
Ilrnnco 151, sala S.

(A 1342)N

Çoffas de Saúde
TÔNICO RECENERADOR' DO ORGANISMO E REGULADOR DO

VENTRE
Curam doenças do estômago, figado, intestinos dores rlioumátoidosj

nervosismo, enxaquecas, ncvralgias hemorrhoides, fraqueza ueral o dos
órgãos da geração e manchas da pellc,. Depositários: Drogarias: l'a--'•-- '•¦- •-¦'--¦' Rio; Barucl & C, rua Direita n. 1

(A 71S2)

1 nu ^liu>oij \. muiivu
checo, rua dos Andradas n, 45
S. Paulo.

VENDEM-SE- lotes do terre-
V nos do 10 por 50 o 10 por

67, por 3509 o 400$, a pres-
tações do 108 por mez, na cs-
tação do Vigário Geral, Estra-
da' do Ferro Leopoldina; tem
água do rio d'Ouro canalizada,
35 minutos do viagem, sendo
as passagens de Ida o volta
300 rs. No local tem pessoa
quo mostro os terrenos para
tratar das 4 ás 7 horas da tar-
de, na rua 8. Januário 89,
com o proprietário. (K'80)N

A LUGA-SE a casa da rua Tcrnam-
.i\.büco nS. com tres quartos. 2 sa-
Ias, cozinha, electricidade iardim c
quintal; as chaves no armazém: trata-
se á rua Catumbv n; aluguel ^00?;

(1447 M) T

4 LUGA-SE pequena casa com dois
ütiquartos 2 salas, cozinha quintal,
acua; aluguel 4"3: rua D.ias Pereira
21, Encantado; trata-se a na la-
tiunby ... 0:147 M) J

ALUGA.SE 
quarto mobilado, inde-

pendente, a pessoa sé.ia_ cm casa
de familia: rua Arauto Leitão 23. l'.n-
genlio Novo. (|f2Q M) J

Ciiraraiiitlacttin o
PElTOltAL MA 1SHO

\ Kua 7 do Setembro, IhO

NICTHERQY

! TTiENDE.SE um predio por 6 con-
; V tos. íiovo, de çonstrueçãr, nioder-
1 na, á travessa José Bonifácio n. 51

(K. de Todos os S-.ntos), 2 •minutos
dos bondes, assobradado, com duas
jancllas de frente, entrada ao lado,
portão de ferro, varanda corrida na
extensão do predio, duas salas, tres
quartos, despensa, quarto com banhos,
etc; trata-se com Mourão, Rosário
n. ifi. 0:1 á rua Souza Pranco 11. -Í7.
Villa Isabel. N

A LUGA-SE. cm S. Domingos, Ni.
ZXctlicròv 'uma casa nova, com todas
as commodiikrics, nerto de duas praiasde banhos; trnta-sc na 'Casa üuima-
rães. Rosário 7'- (T)

ALUGAM-SE 
as casa; da ma Mo.

reira z6. 38 e 32. Engenho de Ben-
tro. com dois ouartos duas salas c
mais dependências; chaves na Estrada
Real do Santa Cruz, n. 225". com o
ir, Perreira; aluguel 61$, (!U|M)S

A. salvação dos Bezerros
A "FONTE LIMPA"

E* o único remédio veterinário que
cura a diarrhéa destes, e desinfecta os
intestinos do gadovaecum. — Deposita-
rios no Rio: Alfredo de Carvalho & C.
R. i" de Março, 10,

\TiENDE-9E 
um terreno com .2X38,' na rua Visconde de S. Vicente,

qu.isi á esquina da rua Barão de Mes-
quitai lote n. 20. Preço unico 3:009$;
trata-se no &izar Elias, lar?o do l'.s-
tacio. <J I,8"> x

IIíENDE-SE, com urgência e por
Y preço de oceasião, para familia de

tratamento, o bem construído .predio
á rua do Mattoso n. 97, com bellas
accommoJaçõcs e muito conforto; pa*
ra ver o tratar no mesmo, com o
iinjirictario, todos os <dias.

VENDEM-SE 
alguns predios c ter-

renos, na avenida Atlântica; in.
formes c '.ratos r. do llospicio, 108.

(M 1599) N

A 
FIXADOR de piano — Boo liarmonla, mata os bichos se os;tiwr c pequenos reparos 10$ tudo;toque para o Café *-••»--•«' »-t*

phone 4191, Central,
tíuaranv, tele-

(.78. S) Jl

ANTÔNIO 
Lbpcs Murityba-Pre-

cisa falar com nrerencia ao*eu amigo Henrique de Farias quee 011 foi empregado da Companhia<lc Esgoto, na rua Eijnclinda i8<.
Santa Thcreza. . <i»4,;j S) k

VENDE-SE 
por 8 contos o ,r>rédjo

da rua D. Maria Angélica n. 47,
no Jardim; ver e tratar á rua Buc-
nos Aires, 198. <S 1198) N

VU.NDE-SE 
uma cas ano Realengo,

con. água e luz perto; trata-se na
avenida Rio Branco n. 20, livraria.

<M 1C11) N

A 
RUA Assemblíu, 79, 2", ha

prof de port.. fr.rnc, arithm..¦álgebra, etc. Não é curso. (i8z;jt,f

CONSERVE 
suas roupas limpas—"BENZINA TITUS", sem rival

para tirar manchas dus vestido», ta-
petos, sedas, luvas. «to. Vende-se emtodas as jiharmaeias, Preço i.*oo<..

(1.179 S) .V

COMPRAM-SE 
moveis usados', qitáí-quer quantidade, moniliario com-

pleto ou avulso; pagam-so bem, nnrua Visconde de ltauna 11. 157, pi*-ça 11 de Junho. (169 S) F.

VENDE-SE 
uma chie casa assobra-

dada, com oito aposentos, com to-
dos os requisitos da liygiehe, terreno
com arvores frutíferas, entrada paraduas ruas. Preço de oceasião, 5 mi-
nulos da estação do E. Novo; trata-
se na rua Uruguayana n. 31, loja.

(J 1419) N

VUXiDE-SE 
confortável predio, per-to do jardim Serzedello Corrêa,

Ta \ vt Copacabana; trata.se á r. do Hospi-
(S 5050) N cio n. 193. (M 1599) N

CMPRA-SE, quer dizer vendem ¦
se gçneros alimenticios a pr>.ços baraüssimos. (Ao Forte Lusita.no)—Cattete n. 1,

COMPRA-SE qualquer quantidüd!de jóias velhas, com ou sem p^oras de qualquer valor " '-- ¦'
tile de Soecorro;
rua Gonçalves Dias
Valentim. Tcicpb.

GOTTAS ESTIMULANTES
E' O ÚNICO PREPARADO ATE' HOJE RECONHFfinnCOMO EFFICAZ NA CURA DA IMPOTÊNCIA; EM QUAL-QUER PERÍODO.

Depositário: Drogaria Berrini
RUA DO HOSPÍCIO N. 18 (J11S2)

j-- .iç juus vc.nas, coraras de qualquer valor o cautelas d"Monte de Soecorro; paga-se bem:na rua Gonçalves Dias 11.37. Joalh^ria Valentim. Tclcob. 59.J, Central.
<5!i>4 SJ S

COPIAS 
á maebina e pequenontrabalhos de impressão, acecita-se ;preço razoável; rua 7 de Setem-bro 173, |Q andar. (i.;i6 S) J

CARTÕES 
DE VISITAS - Cen-

to a». Ourives n, 60 — Pape
laria. (.-9515 S) j

\TENDE-SB um bcllo palacetc i
V rua Dr. José Hygino — Tijuca.

com opiimas accomn-.odaçócs para
grande familia, com grandes jardim e
pomar; trata-se: Assembléa, n. 11.1
sala n. 1. Dr. X., das 3 ás 5 ho

>3-'i N) J

TTiENDEM-SÉ uma casa ra Picda-
V de. por 3:000$ c outra por .|:soo$:

trata-se á rua da Carioca n. 5., i°
ta.hr, com o »r, Pereira, <J i4fl)N

VENDE-SE 
uma casa com grandeterreno todo plantado de arvores

e com um lindo jardim na frente edos lados, todo cimentado, tem es-
goto c muita fartura úVagna; a casaé nova, porém, pequena; tem varan-
da. do lado. Preço 8:coo$, na rua
(.ir.neza n. 78, Engenho de Dentro;
poda ser vista a qualquer hora.

<S SM-') N

VENDEM.SE 
lotes de terrenosrua Dr. Rego Lopes (largo 'Segunda-Fcira); ,ope3 (largo da.-.„ —../, trata.se á rua doCarmo n. 66, i» andar. Tcl. 5.8.(8,lNorte! (R ,3,0) ,N

ATENDE-SE por ^3 contos o prediorua Gomes Carneiro
ve na padaria do Ponto
trata-se llospicio, 198.

1,18; cha
Ipanema,

(S-iigS)N

VENDE-SE um bom piano, perfeto, grande formato; rua SantAm.nrn ti. tm ,.nc« ,i~ x„._:i:_

VENDEM-SE por 60 como?, k rua
Aqueducto, . na Lagoinha, duas

lindas residências para verão: trata-
se 4 rua *> llospicio 198, .(S .aSiN

VENDA DIVERSAS
-  . .-.. ^..ntouo, casa de familia.

(J izoO O

COLLETES 
DE SENHORA SOU

MEDIDA a u$ _ Mme. MariiiLemos, coüclcira diplomada pela Ara-
demia de Paris e com cas.1 em l'.v
ris, montou seu atelicr á rua da As-
eembléa 35, 1» andar. (105 S) f

CONSTRUCÇOES; 
reformas, penue-nos reparos c pinturas de predio1'a preços módicos e pagamentos em

pestações, com o coustruclor Mich: •
lski, na rua Uruguayana 11. 8; tel.-
5336, C. (i.n4 S) R

COMMODO 
— Aluga-se cm casa

de senhora discreta, para desça:*. ¦
so de um casal, a rua' Frei Caneca ;
quem desejar, deixe carta nesta
dacção, com as inicíaes A. K(«; S S) í

A/IENDE-SE
y *j t>is, o

E um bom plano Pleyel,
., j melhor modelo; troca-socompra.set rua do Kiacliitelo, 423,

U ujo). Oicbrailo

CONSULTAS'Marie f/auisc
tificaçüo depois
guir o (jue de

espiritas — lime,
tú ácceiía B*~

da ;;c-s'ia eou-c
:ji r- Mattoso jj.

(I6i5 5i ti

' — . . . ,
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CORREIO BA MANHÃ — Terça-feira, 10 dc Outubro de 1916

V> sulta» i ™» Senador -
«.»K. ciimmodo 8. *¦''"*'

/^ARTOMANTE mm*. Com-epetou
C- Kua Frei Caneca v. «9fc »£
«Vndo. Preço ítooo. (>W6 S* K"brado. Preço
—iiiíTOMÃNTK «iclente, fa? for-

A?es tratolhoj, chega ao impo»,
.u-rl vir.-i o mal P»ra 1«i» ° '"•
tm 

'do' Caitete d. 30, ««?«?. «^«j
nolirado. (1661 S) J

CARTAS 
de fianças para essas,

mtii» barato que noutras partes.
Et» dos Ourives US, >° *"*?"•„. 

T(1040 O) J

COM 
PK ASE um microscópio Zeiss,

completo, cm perfeito estado de
«lesiscrvaçilo. Boas combinações a
Btcco e • a imeraâo. Propostas a re-
dacc* deste Jornal, » 

^C.M.

/-?OMPRA-SE uma mncluna de h-
\j hricar roacarrlo, cuia capacidade
seja de ao leilos ou mais. Informa-
.;iies com o porteiro d» Caixa dç
Conversão, i° de Março, (1S25 a) J

DENTISTA 
— Compra-se qrtalquer

chjecto mesmo rttilráietcs com-
plc-tos; tua Senhor dos Passos 18.

(II-JO >) 3

DIMIEÍRIO 
sol) hypotliccas, alu-

guei» d» çnsas, promissórias,
ndranta-s* Juros de apólices o jur
ios módicos com G. Pereira, a ria
<la Alf..ndcga n. 4», 3o -&%'$%
12 (elevador). <*M° fy$

DINHEIRO 
sob hypothcca —Em-

presta-se, de 3:000$ para cima.
,iã cidade e subúrbios a jureis mui;
10 favoráveis e pessoa de toda con-
fi.mça 1 rua do Rosário n, 173. ulti-
«ua sala, com o sr. Juhe>. (i.io8b)J

Quando faço compras,
nâo esqueço o

DINHEIRO 
h prestações mensaes.

sob alugueis dc prédios, empres-
ta;sc na rua Camcrino 00, dc 1 as 4.

(9S7 S) J

1PXPLICADOR 
particular, formado

li— Para concursos c exames. I.on-
;.-a prática' preço módico | General
Cáldwcll n. sio, sobrado. (Cs&i fa) J

ãí casa de pequena fainilia. alu-
ga-sc meia casa ou um quarto

ei casal ou senhora, não se faz ques-
•úu que tenha um a dois lilhos: rua
CoüsUnça Teixeira n. 61—Mcyçr.

(1343 i) I

|M
poisdouiiico preparado
com o qual consegui ter
cabello e não ter cuspa.

Não neccitem outro em
sub-tituiçao; exijam ode
OL1VIER que terão re-
suliado seguro.

VIDRO 3S000
Em todas as»
pcríum árias.

drogarias
o pharmaciase na
"A GARRAFA GRANDE"

Uruguayana GG, o Avonida Passos, .1)0 (A 1541)

CTKRIN7ÍRI0 Andrade, com as-
sis 

" 

PARTEIRA -P^SAv^
—Com longa pratica, trata de moles-
tios de senhoras e suspenílo, por um
processo rnpitío c garantido, Acccita
parturientes em sua residência, á rua
Camcrino n. 105. Tcl. 4428, Norte.

O 15=)

Parteira Mme. Bar-
«MCA ¦ ¦ Com pratica da Ma-
J.U3U ternidade, trata das
moléstias d» utero e evita a grt-
videz. AeceHa parturientes cm
pensão a altenda a chamados á
qualquer 

' hora. Hua General
Caldwll a. t:j. (1783 J)

Professores e professoras

PENSÃO 
— Fornccc-se farta e va-

riada comida, feita com toucinho,
pratos variadit-simos, empadas, pas-
teia e demais varindades; preços dc
,lo$ para cima. Não faz questão du
distancia. Senado 206, loja.

(180*4 g) S

QUEREIS 
dar um passeio agrada.

vcl, ide ao I.eblon e lá encon-
trareis -um bar com todo o asseie, e
conforto c os bcllos petiscos á lá
minuta; podeis acreditar que i a rc-
tiro sem esiial, bondes até á parta;
Jardim Lclilon. (1548 S) J

PATINS

IPSTOMAGO 
— Cura certa, rápida

Li c positiva de qualquer mal elo
it.-tomaejo ou Intestino, na Mora
JJrasU", largo do Rosário 11'. 3-

(IS35 S) 3

(10N0UUI1ÉA 
— t-ur.i certa, ra-

X íiida o positiva, na " 1' "•"• *

&1I, larso elo Rosarm 11, .1. ÇijjeQb }

/1AT0 de estimação — Vende-se
\JC um, raça franecza; rua «o Acre
11. ioj, cobrado. (1674 S) A

(IHAMOPltONlíS 
e chapas — Tro-

T ram-se de $500 a s$. Vendem-se
dc ?í«o a j$. Compram-se usadas.
<jOliccrtam.se gramophones c vcmlein-
na ;n$ c ss$. Compram-se; r. Um-
guayana 135. (1581S) M
•ITYPOTHECAS uc5ue s °l°' eontor-
ti me lucalidailc o garantia; J. G.
Uart; nta da Quitanela 63, Icltorla.

(=13 S) S

ITYPOTHECAS fazem-se de pre-
.EX dius 110 centro c uos subúrbios,
com brevidade; na rua da Quitando
11, 7], alfaiataria, com Freitas da 1
ii 4 horas. (.722 S) H
'ITYPOTHECAS' na cidade e sub-
.li nrbios. granitca 011 pequenas
quantias; rapielC2 c juro módico. In-
forma o sr. Pimenta; rua do Kosa-
aio n. 147, sobrado, fundos. (i;oSS)J

1~MP0T1CNCÍA 
— Cura certa, ra-

ptd.i c Inoffcnsiva; na "Mora ll-i-
e,il", liireo do Rosário n. 3. (iS.irS)J

INFO 
UM AÇÕES, tynilieancias pro

págahdãs, cobranças, professores

. sistencia na fecçã" de veterina.
ria do Ministério da Agricultura, cs-
Mcialista nas Molestiu dos cies.
Diagnosticas mieiroscopicos. Imniiim-
sações. Exames do sangue, urina,
etc. C0115.1 rua da Passagem, 40.
Chamados: teleph., Sul =164.

US4B B/ J

PO' DE ARROZ ggsj
é ornais
caro. Ad-
li c r e ntc,
medicinal

c muito
pe. tuntado. Caixa â$5oo, pelo
Correio 3$;oo. Vende-se cm to-
das as Pcrfumarias. Pharmacias
c Drogarias e 110 Deposito: Per-
fumaria Lopes, rua Umgiiayana,

j 44 — Rio, Mediante 100 réis de
sello enviamos o catalogo de Con-
selhos de Bcttcsa. (7S91 A)

um

CURSO 
em Laboratório — Aulos

diárias de chlmica. physica e II.
Natural, preparando para os exames
no Collejio Pedro II c vestibular na
Faculdade de Medicina. Informações,
na Academia dc Commcrcio, á praça
13 de Novembro. (349 S) K

INGLEZ pratico, Mr.
Pctcf ' 

garan-
te ensinar

cm sei» mezes. I.argo dc S. Francis*
co 36 c rua da Corioca 5;, i° andar.
Vae a domicilio, por preços módicos.

(1431 S) J

INGLEZ, 
FRANCEZ c PORTU-

CUEZ, pelos professores: Roelgcr
e Henri (mcthodo Itcrlitz); preço
módico; rua da Alfândega n.- 190,
sobrado. (346 S) M

INSTITUTO 
de línguas _ Inglcz.

francez; portuguez, idlcmão e ta-
tttft; ensino rápido, rua S. Pedro 51J
i° ondar, esquina da rua da Qui,
landa. (1591 S) «

rfll AHltf Á^nhira ideal
VUl«U«l«il» gaMntida. para
restituir ao cabolloj á jsua eòr, ohi-
«ina! ipríta. tou. ciãtajsta, — • Pre-
ço io$ooo,'pelo Correio,' ipais 2$.
Dcipoat» geral rui '7 de' Setem-
bro n. tar. R. KANITZ,

íurnvPTQ A' COLCHOARIA
mUVüiOno POVO é nos snb-
urhios, a casa que. maior sortimento
tem de. moveis "novo'3 c usados, col-
chões e almòfadai. *flao tem'competi-
dor em preços, por que fabrica em
suas ofiicinas; também ic encarrega
do reformar 03 mesmos: & rua 24 3c
Maio n. joS. Teiepk.'Yil!an 178^, —
Sampaio.

ia 170»» —"
(S19 S) M

Talisman grátis >»^Í!
dades e softrlmcnto»" moral e pliys*.
co natural c sobrenatural, ganhar dl-
íüiciro, escreva á' posta restante de
ÇaKadura, enviar ,cnveloppç seUado.

¦ c sobrcsctiplado, paia re;suQ$la. Re-
mette^c' para' qualquer 

' distancia ou
Estado—J. P. Silva 11, 7. (J 938)

ulLIjmli
Miguel Braei, especialista cm ex-

troeção de caldos e unlias encrovadas,
sem dôr, etc, r. Ouvidor 165, sob.
T, N. 1505I Aos .douúngos (ittende
chamados a domicílio,-,' Tçl, Norte
atis?. .*"'. 

movas
GRANDES REDUCÇOES nos pre-

ços, como sejam: camas para solteiro,
• 5$ a 35$; ditai Ristori, para casados,
40$ e -)5$; lavatorios InglcMS, so$j
toilettescoiiimodas, 100$ e ioj?; guar-
da-vestidos, 35$ e 43$; euarda-Jouça»,
35$ e 455; guanla-pratos, superiores,
110$ e iío$; gnarda-íTtstidos, de des-
armar, 100$ c 110$; mesas elesticas,
50$ e 55$; mobílias estofadas, 130$,
140$ t 180$; dtas Sul-Aiiieric.i, 1011$

c 110$; cadeiras para sa'a ou quarto,
73$ e 80$; cadeiras de balanço, 35$
c 40$; dormitórios, 420$ e 450$, di-
versos .modelas, a escolher; sala dc
jantar, 380$ c 400$; colchões dc criua,
iz$ c J5$; capim, 3$ « 10$, c tudo
novo' c <lc primeira qualidade, ao

— LEÃO UOS MAKES —
110—Largo da Lapa——110

Peçam catalogo
mtaMMEWM»-—
BOA RENDA

Sócio ou sócia, precisa-se de ura
com o capital dc C:ooo$, garante-se
um lucro mensal de 1:000$ ou roo "Ju
ao anno, para explorar um novo me-
thodo de algarismos, compra, recebi-
mentos e tudo mais que se refere a
dinheiro ficará a cargo do capitalista;
cartas á caixa do "jornal do Com-
mercio" n, 50. (It 175»)

catarata;::

tanaa. 11591 s; ->,i

IATIXI 
— Lições particulares, s$

1 por hora .Curso: 15$ \ .10$ meu-
saes. Informações, largo da Sé n. 3?
2» nndar. (579 S) S

Com rodas de alumínio, fibra e aço
para senhoras, homens e creanças.

OASA OnAO TIJUCO
OUVIDOR S6 — Tcl. Norte, 4*>:4.

QUEM 
TKM CAUELLOS D1F-

FICEIS DE SE PENTEAR í
O "Maciol" ousa, faz crescer c per-
(uma. Substituo com vantagem qual-
epicr brilhaiitina; ü$ooo, pelo correio
3?; 119, rua Marechal 1'loriatto,

(Siú S) M

RELÓGIOS 
e despertadores, com-

-pram-se c eon.crtam-se a $50°,
2$, 3$, etc, na casa dc gramopho*
nos á R-a Uruguayana 135. oficina
de relojociro. (i;tt S) K

RESTÀÚKANT 
S. Paulo _ Paia

I!oa Vis4a, 50 — S. Paulo. —
(Junto fio theatro) — Tuspassa-íc
este afrc£i!ciado cstabclcimnlo (o
melhor da capital). Aclin-sc situado
110 centro da cidade. Optimo nego-
cio, Informações com o sr, Hyt;:-
no ,4 rua liuciios Aires n. 129, so-
brado  Rio de Janeiro. (1S50 P) R

ÚLTIMOS ANNUNCIOS
ALUGA-SE 

em casa dc tratamento,
um auarto mobilado, com pensão,

a dois rapazes do comem reio; aluguel
isoS cada um; na rua do Kinclnje-
Io Ifil. (>9-'3 D

A LUCA.SE uma esplendida sa mo-
^\liihda. cem todo o conlorto. e
pensão, a um casal de tratamento, na
...- ,ln IJIncluioln jfil (I0J2 l'i

MÉDICOS

i ¦ Cura da
cita rata

por processo ÓperàtonÒ se-
güroí qüiilquorv.<iuo; spj';í a
edude dodnoiit{i',pr.lo Dr. Ne-
vesda Rncfia, 'úc-iüsla com
longa prutici Jò suu espe-,
cí.diilade no pai? e nos lios-
pitíics de B"rljoi, Vioiinn,
Paris e Londres; medino

PROFESSORA 
com esmerada edu- flf; diVOrSOS linspitnns desta

cação recebida na Europa, con- »..„.,: 4.,'n; , r>n.,,,nr.
tinira a ensinar, mesmo íi noite, por- CUlilde. AveilRU HH,*-UrdIICO,
tugiicz, (ranecz, oritlimctica, geogr., nn Ans 40 ÚS 4 llOraS. 11(1-
bordados, pintura,- pyrogr., etc, na í ' ri -¦ i„„,,i„, n:-.,r;í%
111.1 da Assembléa, 79, 2°. Vae a dc- norurlOS mOClOradOS. UlspoO
uiiciiio.:-.; (issi ^_Jjtjo aposentos para lie-spe-

PROFESSORA 
de piano, soltcjo c (1 V dilCIltOS Cftlfi qilCir.im

theoria, lecciona em sua casa 011 ....
fora; rea General Câmara
andar,

PIANO, 
violino c bandolim —Pro

fessor — Cartas por favor, nes:
ta redacçâo, para MÜSTEIIELLO,

(1083 S) R

FEBRES
INTERMITENTES,

SEZÕES,
PALUSTRES.

MALEITAS, etc.
Cura radical era 3 DIAS, pelo

ANTISEZONICO JESUS
Rua Marechal Floriano — 173

Tel. Norte, 4013 ' J ÉOJ

FAZENDA GRANDE
Vende-se uma das melhores do

município de S. 1'cdro de Itália-
1 sua casa ou.l f)C,. ,.- sn[j sua CÜmplctil .d-i-1 poana. com i?o alqueires Rcoint-n. 4fl. r ' ' . A -np,") tnc0s <le terra, sendo 140 em su.
_ (wS) b rccçuo. - '|f, ¦ ft..wüj,-.íjeri9re, wattas mm 

* r:.s.o cm

PROFESSORA 
de piano, s$ por

lição He Hotafotfo ató á ciilade.
]'ara mais longe, como for ajustado/,
rua Ií-uy llarbosa 16S, 11. V.

(1797 S) U

DU. ALVINO AGUIAR
MOLÉSTIAS INTERNAS
ESTÔMAGO — FÍGADO —

INTESTINOS — RINS — PUL-
MÕES, etc. Consultório; rua Ro-
elriao Silva 11. 5. Teleph. 2.2:1,
cia: travcs?i Torres 11. 17. rei.
Ccnt. Das 2 ás 4 hora-, Kcsidcn-
4.263. Central. (J 8592)

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quitanda - 72
— A. VISTO & C. —

<!c magnetismo, poesia»
Ão Correio n. i^jy.

etc. Caixa
(380 S) J

TOSE' AYRES FORTES, empre-
»l gado da E. Ferro C. do Ura-
sil, declara que desta data cm dean-
lc passará a assiçrunr-sc Josô Rodri*
filies Fones Dustamantc, (1471S) le

K(""AOLIiM — Ver.ete-se preparado,
_k para industrias; rua General

Cantara 100, sobrado. (1541 S) J

ÍAVAOEIRA 
c cngoramiüc.ra —

1 rrecisa-sc de uma perfeita lava-
ileira c cngoimiiadoira, que (saibacuidar dc roupa du homem; ú rua
Voluntários da 1'ütria u, 1S1,

¦,.:...-' - (1775 S) D

MADAME 
DUHAMEL — Partci-

ra diplomada pelo Real Institu-
to dc Florença acccita chamados a
<l'.talc|ucr hora. Tclcphone Villa 3129.
i-.:a Si .Miguel 11. So — Tijilca.

(OSao S) R

MODISTA 
com muita pratica, faz

vcsiidos chies e cbapé'os pelos
figurinos; rua Uruguay n.„ 250 —
Andarahy. .' ..f-iu-SS) J~ r-f-m *- 
Tl.TOTOCYCUSTTE—Vcnile-«e lima
.ai I*. M. cb cytindro cm perfeito
estado, com side-car. por 45°$. para
ver e tratar á raa Senador Eurebio
1t. eis. (iSjt S) S

MOVEIS 
usados — Compiam-sc ca-

sas mobiladas, avulsos, objectos
<!c arte. ínovcí-a dc escriptotio, etc.:
ma dr. Rosário 11. i.|S. (O141 S) S
¦jl/TME. Clara Coudcrc — Manicura.
JLl.l pedicura, massagista diplomada;
rua S. Clemente n. 105^ Tcl, ir;o,
Sul * Vae a domicilio. Só ás senho-
ns. (jCijS) _S

MASSAGISTA, 
diplomada na Eu-

ropa. Todas aa massageu3, tra-
timciiio eSjiccial para einagrécor •—
Copacabana, rua HÜario Gouvé.a 8;.
Tcl. 2-.".. «til ..«..«- >,

a/TACHlNAS ele costura S meJf.l prestações; ã vista grande,» aba-
riinpntos; nt»enile a chamados a do-
micilio, pelo telephone Central 1C07,
rui da Carioca 55, loja. (ti;;.! S) J
O melhor remedio contra lombrigas,

oxyuros e nolitarias c o
AMBROSIL

Vidro 1S501 — Dcp, Andradas; 43
u S. Jc.se', st.

Cura certa, "rápida e posi-
dos

l-"o-I*»INS* tiva dc ejualquer molcst-a, do:
rins, bexiga, próstata, etc.; na Mo
ra Brasil, largo do Rosário "

Ü-jS S) J

SEXHORITAS 
com. boas informa;

ções, precisa-se á rua S. José
11. 122, loja; tratar das o ás 11 c
das 14 is ic; (i;;5 S> J

IMPOTÊNCIA
Esterllldnitc,

Nournstliònla,
Kspcrinatorrluín.

Cnrn certa, radicnl c rápida
Clinica clectro-incdica, espe-
ciai do

Dr. Caetano Jovine
das Faculdades dc Medicina
de Kanoles e Rio de .Janeiro.Das 9 ás 11 e das 2 ús. 5. ...
I,tti'go (Ia CiiiMOfii «, 10-\

sob-ado

SURUEZ 
— Ao', laurcaüo 1'iiuim

Orlando llelfortt( agradeço de co
ração, o ter-mc curado (com o fcV
benéfico preparado, a minha rebelde
surdez. João Cnpiítrano d:i Costa
Uarrcio — Nictheroy. (ní';S>J
' .NTA Tiicrcza — Aluga-se uni'
O ctisa com 3 quartos, 2 salas, tu
elcctrica, por no?; informa-se. rua
Maria n, S.|—Xlauá. (i?7t)S) 1

QÒBRÀDO — AUiga-se, ria rua dr
t.J Rosário n, Si. (1911 15).5

SALA 
com ou sem mobília e com

plctamcnte independente, «lug
se a senhor de tratamento ou cas
que trolxilhc fura, em casa de outr
casal; #travc33a Sapucahy n, 6. pro-
ximo ú avenida Salvador dc Sá.

(ui-2 S) S

Consultas grátis
Pelo
dr.
Luiz
dc

Uma
nittcncotirt, da Faculdade de Medi-
cina da Bahia, medico e operador
cspec'alista cm
mofestias dos Olhos,

ouvidos, garganta,
nariz e doenças ner-

vosasi
Todos os dia», nas 3 ás C heras

da -tarde. Rita Rodrigo Silva n. so,
i« .-.-ídar (entre Assembléa c Sete dc
Setembro). Consultório perfeitamente
apiKirelhado c attende'.chamados a do-
micilio. Tclcp. 2.311, Villa, ou 5-C-I7.¦7«nfrn!

Mr. Edmond-."^r «m|:
dium" clarividcntc, dlstinguiilu pelas
imprciisils brasileira c cstraiigelra..-.pe!ó
acerto das suas predíçõcs, contiuu'a
a dar consultas para descobertas de
qualquer espécie; na rua do Matto-
so, 217, «obrado. Jfr, lvlmoncl tem
sido freqüentado e admirado por nu*
meroso3 clientes cia mais alta catei;o-"
rü, a quem predisse o roubo do "ilti*
seu Nacional", a morte da sua írm.l,
a celebre "Madamc Zlziua", c ou-
troa acontccLtr.ciilc.il notavei.?.

(S i3;i) S

Doenças dos Olhos
DR. RODRIGUES CAO'

Com Ioiiro estagio da Fondalion
Rotuehld dc Paris. Assembléa, 50,
das 2 ás 4. Teleph. C. 3j?C.

J 131S

Clinica de moléstias das
senhoras pelle e syphilis
—Dr. -Valcíiiuii Bittencourt, íwrtètro,
cura os tinnorr; dos seios e elo vc'11-
•rc, as moléstias das vias urinartas
c geniMC9 da mulher, os meirites, os
corrinicntos utorinos e vagiitt-.es e rc-
gularisa a meiiítriiação por processo
.eu. Applica o üoC c S114, com o-.t
iem iujeceão c ctta sem dor, .trata
1 ttíberculosc c licrnia (qucbraelura)
'em operação. Consiillorio perfeita,
mente opparelliado; nu Rodrigo btl-
vi 11, =6, esquina ela rua da AMçm-
bléa. das 11 ás 2 da tarde. Tcleplio-
ic c.tii; residencial rua bçmielor
Euicblo ii. 342. Consulta* P™"*-, _

(J i=3) E

Traspassa.se ¦¦* ^% £
tembro, completamente tnoíiílcdo c
dividido cm escriptorios, que catão
todos alugados^ dando os iiliistueis
para pagar a renda do mesmo fienn-
elo dc graça para o alugatario, sal»
de espera, quarlo, sala dc jantar, co-
pa, cozinha, dispensa c arca. A sala
de jantar c espaçosa'1 podendo servir
para pensão. Vcntlem-sa alfitimàs iua-
ciiitias c accessorios ele massagens e
cmbollczaniciito do rosto, ciistuaiulo-se
a trabalhar cem as niacliina= c outros
misteres deste gênero. Motiva este
trnsnassc o dono rclirar-se desta ca-
pitai. Cartas a Estrclln. neste e-sen-
ptorio. (Ciü7 V) S

butiliças Curti "garan tida
ijg u rápida «io

garganta QassiVA.
nar»Z (fcUdez--do nari-n)

GUVidOS processo iateira-
DOCa mcn,tê novo.

Or. «Ouriço de Lemos
professor livre dnssa especiii-

i lidado nu Faculdade de Medi-
cina'do Rio de -tffiínciro. Gòn-
sulkorio rua da..Carioca 13,
sobrado, das 12 w 6 di tardo.

. <> . ^ 
' 

J--18»
j;$ no ei-
vil c !0j

-,rcl iuiosa,- \ o m o u
.'.sciij' ccr.

tiilües c cm c.) horas;' todos os!'dia3,
para provar quanto esta casa é seria;
sò panam depois dos papeis prom-
ptps; trata-se a rua IJurUr.i de - Al-
varentía n-. 5|, cm frente ã ji-Pre-torla, -próximo ao Tliiesoiiro, cora Ca.
pitao Silva. (;cfi5S) J

.çi suas conse.
qucnciais. Cura
radical, ihjecçucs

completamente
i ;IND0L0RE3,

niBTUi DA DEIIU
( ura rapi r com a

INJHl ÇÃO MAKIIíHT
Hua 7 du Sctotiibnt, 18ií

Concurso para o Banco
rlri 

'Rr^ail.-' As Pe'so-s ÍHJuu ^'«'^""'Jqtti.zcrciii aiiieta prc:
panr-íe para 'este cóncuvsoi com
apiiroraeno garaitiida, podciii faze-lo
ate o din i; deste. ilititíiitdeVsò h
rito Alctjré ii. 45, Aldeia Camplstir.
Preços còmmodos. Aulas d-.urnas c
nocturnas. ¦ (iji" S) J

Casamentos

SYPHILIS
ele su-i preparação. Jlppl, Co5 c 914.Assembléa n. 54, das 12 ás iS 

'ho-
ra». Serviço do Dr. PEDRO MAÜA-
LHAES. Tclcplione «009, C.

(R 9343)

Casamentos

pastagens c tima pequena lavoura
de café, grande c solido sobrado,
superior paiol, machintstnos paracafe, bom moinho, a.coriercs de
casa para O que necessitar, casa
para colonos, etc. As vantagens
desla fazenda sobre ns outras no
seguinte. Kella topographia, pertoda estação, 4 kilomctros, salnbre,
presta-se para café onde tem 60
alqueires de inatta em serra mais
do que próprio, grandes vargedoa
para cana c cercaes, arroz, etc, <s
optima para triar, superior aguada
com 6 kilometros da divisa do E.
do Rio, tem muita madeira de lei,
na lona do commcrcio, perto dt;
Bom Jesus c habopoana c da ei.
dade de Campos. Alé agora o do-
no não queria vender, resolve»
agora, po»não poder movimental-a
como esta ha muito doucos, c apro.
vcitar iitiem precisar dc collocar,
vendo agrada; vendo barato, potavaliação qualquer informação com
o sr. Gabriel Silveira, nesta esta-
Ção. Antônio Caetano, E. Espirito
Santo. R 1765

MOVEIS
A CASA QUE VENDE MAIS

BARATO E*"A COMPETIDORA"
RUA SENADOR EÜZliBIO. ri
Camas do ocroba pari casal, eSS,

30S. JSt. 40S i;o$ 7of 8ei e *o$;
toilettcs. eoS 100S uoS a i.io?! me-
sas dc cabeceira, ;o$. 25$ a .1'?; KUar-
da-vestidos. 4iS. 5°$ 'oeS *> «3°f!
Kitarda-louças. 30$ 35$..4«$ e »-5»j
meias mobílias 00$. 100». 1105. 150S
a cío$; cuarda-coinidiis. sis. 30», 45?
alé' 60$; guarda-casacas too$, 17SÇ
até cex>$: preços a dinheiro.

Ricas dormitórios, cstylo alloiutie», c
a Capitei, vcndcm.se a dinheiro c a
urcstaçetes.- . (S 55»)

***^'^'V'j-jWjjjL»ü.

PRÉDIO NOVO
PARA PEQUENA FABRICA
Vende-se a dinheiro ou a pres-

tações, tim prédio novo _á nia
Sant'Anna, próximo á Frei Ca-
neca. Trata-se com Estacio, das 2
ás 4 da tarde, á rua da Alfandc-
ga 25, sobrado, sala da frente.

A 1385

--AUGUSTO M3WIJ!**
CASA DE MACHINAS A* RUA

D. GERARDO N. 54
Vende seu grande sortimento de

maichinas para Industria e Lavou-
ra, por preços sem competidores.

Motores clcctricos dc 1 a 150
cavallos, ditos a ltcrozene, gazo-
Una e óleo bruto, de 3 a 20 ca-
vallos; inacliinas a vapor, de 2 a
200 cavallos; caldeiras, idem de
aa- 400 cavallos | dynamos -de 13
a 200 anipéres; dito conjugado
com motor a vapor, de 35 kwatls;
inachinas para serrarias e marce-
nartas; ditas para officinas tneca-
nicas; descascadores de café e
arroz j bombas de todos os syste-
mas, até 13 policiadas; locomoti-
v.i3, trlihos c wagonettes; ferro
em chapas, vergalhões c barras;
eixos, polias, mancaes e correias;
cantonciras, vigas e colunuias.
Etc., etc, etc. ." R 1487

CASA

TABAGARIA
Compra-se uma pequena, cm bom

ponto, tratar das 16 ás 17 com J.
Facheco, á ma do Mercado, 5.

S 1046

OIÍV 
c Orobó, frcsco-3 lVniba e

IMnicnta da Costa e tigas dc
madeira de diversos tamanhoSi ven-
«.c-se. rua Scimdor Euzebio n, 210,
praça ri dc Junho, (.278 S) K

rVl-TKHKCE 
10 ou 15 "j" ou o que

J combinnr ibs mensalidades, d;i
um ex-çhTprcgadó comnicrcial <t quemroHseguir-lhc, na \à<a\\k quakjifçr cul-
locação, desdo auxiliar de cseriplorioi
ihcá\ 0:1 marcador da^ htz, ale con*
intuo, apontador ou vigia, etc.} es-
rrever ou (alar n M. F. Araújo, á
i.:a Presidente Uarreiso n. 14.

(1Ú41 D) R
¦pKKCISA.SE dc t-nia stila próximo.1 .'1 estação do Meycr. Carla a M.
V.; \>t. Úteis da Crtiz 11. i;i —
atever. (133C C) J

!>IANOS 
— Aiiiiam-so por C% c

concertaitvsc nor preços baratis*
^.:nlo;;: recebe cliamailos á ma do
!íIoaptcio 11. \do} loja, papelaria Tei-
xcír.i, próximo a rua dos Andradas*

d.--*r Sj .1

IilIAltMACTA 
_ Vendcsc em bom

local, tem sortimento, boa fre-
glienia c casa para lamilia, cem clu-
¦rara. Drogaria Azevedo; rua da As-
i^cmlilín n. 7j. (1572 S) li

SITIO 
para verão, com

te
bastante

erras e muna agitai tio logar
mais saudável do Brasil, a 4 lioras
dá capital, com caias modernas, for-
rttdas c assoalhada?, iiistallaçüo sa-
nitaria, esgoto, ngua cneanada c ii-
luminação elcctrica. Criação dc pai*
Unhas c porcos dc raça, bons ca*
vallos dc montaria para homc«st c
senhoras. Installaçâo bydro-elcctrica,
piupría d'"> sitio, para illuminaçâo c
moinho. Vende-se ou tróca-sc por
cafa no lito, rua da Alfândega 73,
1» nndar. (;4P S) J

?eus.FEHIDAS
darthros, cezemas, sardas.
pannos, comiclifies, etc., des-
appareceni irapidainentc usan-
do Tomada Luzilana. Caixa
15000. Ue|)osito; 1'liarntacia
Tavares. rrhça Tiradenlcs
n. 62 (Largo do Rocio.

A 403o

SO" 
(az

mantime

piAX.OSJL pagnni-sc
Compram-se a dinheiro,

bem; ninguém paga
ane?hor, Ao 1'ianò dc Ouro e oífici-
na de Guimarães; rua Kiachuelo n.
/)2j, sobrado, C1594 S) 11
"OENSAO — Vorncccse farta c va-
.1 riada de restaurant, por preços
tnodtcos. Av. Kio Branco 157 —
Alugam^e quartos. OÍÍ9 S) M

PENSÃO 
MONTEIRO — E' a

melhor no gênero c também for*
recc a DOMICILIO; ltosarii, 10;,
li» andar. (1G0 S) H

PENSÃO 
_ l*o

a dòmtciHo, 1
Pornecc-íC a tne>ít on

cm ca-sa de família
tle tratamento, na rua Senador Dan-•as n. íj. (1919 S)

economia qttem comprar
icntos de t" qualiib.de quese vendem noa Düi> Mares; largo do

Estacio dc Sá n. 70. (<t95S S)-U

lil) X para o diaj-nosti-
co o tratamento
Ins doençar dn cs-
lontaRO, intestinos,
í.gatlo, pultnõçSi

coração, rins. ossos, etc., pelo
DR. RENATO Dlv .SOUZA LO-
PUS. Preços módicos. Rua S.-o
José, 30, das 2 ás ' (menos ás
mtiirtas-feiras). A aoj

Gonorrhêa.
cura-sc cm 'ò dias com

Illii li*
Una 1 <Ic Sct"iubro, 180

t r ata-sc
com bre-
vida de,
tn esmo

sem ccrtitlões, civil,- 25$, e rei -
fjioso, 20?, em 24 hcas na forma
da lei, inventários ,c justificações,
etc., com liruno Sfliegue, á rua
Visconde do Rio Branco, 32, so
lirndo. Todos os dias, domingo»
e l-fcriados. Auenderii-ac n chama-
dos a titialtuier liòia, Telephoiifc
n. 4.542, Central..! ,., * ' 'ÀM138

dai-tlwos, empin-
uens, cczenias,
friciras, sarnas,
brotoejas, etc,

., d e s ap parecem
faipil c.. complctàtiicife.: -com ¦ o
1$RM,IC,VRA... (,\ão é ¦ popiada).
Vínde-se^c-hi 'lõd.-is' :'as* dt-tí.rràriás
elo Rio e .Nicthcroyy Deposito Re-
ral: Pharmacia Acre, rua Acre,
n, 3S. Tcl. Norte,, 3265. Preço
2?000. *

CSãüptSlffg:
paçoca com febre' bro-ticliites e
av.hiua. Preço iSe'00, Deposito :
Phannaqiá IioiErigítcsí rtta Márc-
cíial l'loriano 11. 09, (j-;Si R)

Comicbâo

BNIIHEU-^
m

dentistas"deíítista"
II. Unidas Von Plnnckcnstein

Esp. em obturações a ouro, pia.
tina, esmalte c cxtracçíks com- Clinsullas de sCflUnda clilSSO• tamente cem eh;r; codoca den- .- , ,0 . ,nnni,.-, _
ter, com ou sem chapas, a preços OuS lU-üfl-l- 3(1 innII 11,1.

Avenida llio Branco 90
A 13G9

O
Tratumonlo pelo Pr. Neves

da Rocha, com exilo s-rtjíuroi
dos zumbidos dos ouv.dòs,
pela niassup-em vibratoiia,
pelas coiTCiilns continuas c
pelas correntes dc alia 1'rc-
quencia. Os zumbidos tlimi-
nuera logo na primeira iíp-
plicaçâo e acabam desnppn-
recendo complctamonte.
Consultas do primeira cias-
se da i eis 4 lioras da tarde;

reduzidos. Garante todo e qual-
epier trabalho c acccita pagámen-
tos parcellados. Das 8 da manhã,
ás 6 ela noite. Aos domingos só
ali ás .1 horas. Rua Marechal Fio.
riaiio Peixoto 11. 41 (sobrado),
prox:mo á rua Uruguayana.

U-M 
moço de íina eduç. dá lic-Jc-,

cm ailcmão, contabilidade, cor-
rcao. commercial, prim. letras dc
portúg., ing., e Iraueci'.. Mcthodo ra.
pi&Of i>rc<;'»s módico*;; ?.|, sob., rim
Ur. Coné-a Uutri, r.|, sob. (Cal-
letc). (t.tlfSi J

TTM ex*negocÍantc desta praça dar.-
\J do as melhores informações dc

sua coirtlttcta e fiador, oí;'crccc--c
para fazer cobrança*; de alugueis dc
casas, contas no Thesouro e 1'refrí-
lura. Carta, iicsta redacçâo. a C. A.

(;:¦•! S) A

DENTISTA Heitor Cor-
rêa, especia-
lista cm tra-
ballin.-. a ou-

ro c dentes artificiacs, Gabinete
montado com apparelhbs moder-
nos dc clcctricidade. Preços mo.
dicos. D 7 ás 6 horas. Doiniii-
-i.-' até ás t hora:;. Travessa d
S Francisco dn- Paula, 12 .

Mme. Thompson ~k^T
cm S dias, responsos, casamentos dit-
liecis, paz 110 lar, etc. lincarresa-sc
de traliallio.s para oi Estados, Paga-
mento r.o fim. Máxima reserva c ;c
rieJad,", rua Maurity r: — Mangue.
Ao lado da mitiga C ." do Oaz.

(in,vi S"1 m

centos.
Qdcrcis

ficar- radicalmente . curado em poucos
dias ? 1'rocurae infoynacões com o
sr. l?eijo; qüo RratmUtmcntc as of-
ferece. não conhecendo caso nenhum
iiccativoi rua Thcophllo Uitoni, ií>r.

(30 S) J
— Único
preparado

qúe adquire e conserva o bcllcr.a da
pelle, approvatlo pelo Instituto de
llellcr.i i!c P.iris, prjiniiado 11.1 V.--
posição de Mtlano; Preço 3$ooo. PO
DE AlèRO"* 1'KROLINA, suave c
embcllczadorV Preço 4$.' Exijam cs*
tfs preparados, á venda etn toiins as
pcríiimarias c no deposito de-sie c
lis o-.ilros preparados, á rim Sete dc
Se-lcmhro n. ao9, sol». (5S9 S* A

Perolina Esmalte

Cura da Tuberculose
DR. A. DANTAS DE QUEinOZ

Modernos methodos de tratninen-
to medico c cirúrgico, conforme a
melhor indicação. Cons, Das S ás
11 da manhã. Kua Uruguayana,43';

(B 32S0

MOBÍLIAS
Yeiiilem-se uma sala de jantar,

16 peças, por 500S000; um dor-
mitorio, por 550$, e unia sa'a de
visitas por ejoS, tudo moderno;
na avenida -Mciu de Sá 10. Casa
Paria. K 190 2

BOM Plffl
Vende-se um r,uasi novo c per-

feitu; tia avenida Jhtii de Sá 10,
Iüipa. S içjoo

Compra-se até 6:ooo$ooo, tima
casa, nas ruas traversaes da rua
do Riaclmelo, Cattele, Botafogo,
Laranjeiras, Jardim Botânico e
Gávea. Cartas a D. C, rua do Ou-
vidor 1C3 (Casa Mcrino). J 1549

ACTOS FÚNEBRES
Jo3é Moraes Ferreira

PALIiECIDO EM POBTUGATi
Antônio Moraes du SU-

va o Liilza Moraes da
Silva o filhos participam
a todas as pessoas dc
suas rclitçõcs n infausta

noticia do fallcclmcuto eu

í
Josephina de Lima

Ribeiro
Astolpho Gama, sua *e-

üiiora c filho convidam os
seus parentes c amigos para
assistirem á missa de seti-
010 dia, que pelo ri'pouso

eterno de sua sempre chorada so-

i
Port-ignl no dia 11 de setem- fra- «n,;,?.™ 'Ü,SEPU1^ ,Di5,br° t^-^"^^ SffláffiSMSi dokór!
c «vft JOSÉ' MORAES FEK- «¦„£ ;lá's IJ2 ,,,„„,_ ,-a C(,rcja
REIUA c as convidam a assis- dc s_ i.-ial.oisco cm Kicti,cioy;
Mr » Milssà do trigeslmo dia pclo que desde já so confessam
do seu faUccittiont», que pelo e-ternamente gratos. IR
eterno descanço dc sua iiliini
111 anda in celebrar amanhã,
quarta-feira, 11 do corrente,
«s 9 horas, ua egreja do Sm-
tissimo Sacramento.

íRosa Lopes dos Santos
Agostinho Martins dos

Santos c filhos, Herminia
Lopes dos Santos Braga «
esposo, agradecem ás pes-
soas amigas que aconipa-

nliaram os restos mortaes de sua
extremosa esposa, niãe e sogra,
ROSA LOPES DOS SANTOS, e
ás convidam para assistir á missa
que, pelo eterno repouso de sua
ainia, será celebrada hoje, terça-
feira, 10 do corrente, ás 9 horas,
na egreja de Saiu'Anua; desde ja.
se confessam gratos oor esse acto
de religião c caridade. S 1893
'*^tf*ll***|AVUMIBLBJUu3BBBV4BB

Francisca Rosa de
Jesus Sá

Antônio Veríssimo dc Si,
Manoel Veríssimo de Sá,
Alzira Rosa de Sá, Thcoto-
nio Veríssimo de Sá, su»
senhora, filhos c mais pa-

rentes, gratos a todas as pessoa»
que assistiram á missa dc scinuo
dia de sua idolatrada mãe, sogra,
avó c tia, 1'RAN CISCA ROSA
DE JESUS SA', de novo convl-
dam os seus parentes e amigos
para assistir á missa de trigesimo
dia, que se rezará nuinla-feira, 1»
do corrente, ás 9 i|2 horas, na
egreja de S. Francisco de Paula'
e desde já se confessam grat03.

S 1906

í

MALAS
Artigo solido, elegante e liara-

tissimo, sô na A Mata Chinesa.
Rtta Lavradio. 6:.

Prata, brilhantes, catitcla9 do
Monte de Soccorro, coniprani-se;
na praça» Tiradcntes, G4, Casa
Garcia.

CASA PARA FABRICA
Aluga-se .1 casa n. 147 da rua

Visconde de Ilauna, em frente á
praça Onze dc Junho, própria pa-
ra a installação dc uma fabrica,
pois, além de armazém na frente,
tem mais x\xr>- «k».... área de ter-
reuo nos fundos. Está aberta ali
ás 17 horas; trata-se na rua de
São Pedro u. 72, com Cosia Era.
"¦> & C. 3?i J

FRANCEZ
Aulas de franecz e conversação

pratica. Preço ele propaganda, no
alcance de todos, 5$ mensaes, tres,
vezes por semana, dc data a data.
Aproveitem aprender o franecü ,1
prceo reduzido, 5$ mensaes. Das
7 i|2 ás 11 horas da noite. Diur-
no, das 2 ás 5 horas. Ha aula»
taniliem para senhoras. A inatri-
cuia está aberta na rua Sete • de
Setembro 114 96, 1" andar. J 183a

TTMA senhora féria, deseja empre-
%J gapse cm casa tle tratamento,

para serviços de casa; rua -Barão ile
Uora Uetíro n. 178, padaria.

(i;-*ò S) j

P"j:\NOS 
_ Cnropr.im-;c de qual-

quer autor de i|a armário, pa*
í?.im-íc bem; urgência. Cartas nesta
rcdaccüo. com iniciacs L. S. P.

(lS,-5 S) S

PRECISA, 
casal cm cisa dc pou-on familia c «ria, tres ltafiita-

ções com Im e direito a cozinha,
pagando cem mil réis. Offcrtas a
cm ipnial, a Q. E. (t;.}i S) K

t)UE'CISA-SE 
falar com D. Joan-

na Cunha, com todi urgência,
¦m juruliíha — í>.ir.lo Iciiacio —
íict*icroy. (1802 S) J

Corrtmentos
Cur;im-F(? cm o dins com

InjecçãoMarinlio
Una 7 dc Sotanib-o! 180

ARTEIRAS
c moléstias

ele mulher, o
DR. II. OE

ANDRADA cura cerriment";. Iictr.nr-
rh.-iRias ,c sti5peiiçôc5i dc modo fiai-
pica evita a gravidez 1105 casos indi-
cadoí, fazendo appareccr o incommo-
dti sem provocar Iicmorniacia. tenda
coino ciifernielra mate. lOSKPIIIXA
i'.AI,I.IN'I)!>. narteira do Hospital
Clínico iic Barcelona: consultas dia-
rias. grátis cos pobres. Acccita cüon-
tc3 cm pcnsüo. Consultoria c resi-
dencia: rua do I.avrariio 11. in, so-
brado. (íii J)

ÜOEHÇAS 03 APPJU Di-
BIHIEIOSTSIEHARI-
HflÇn DR. RENATO
Süi5« DE SOUZA 10-
PES, docente na Fa*
cuidado. Exames po-
Ios ralos X, do esío»
mago,, Intestinos, 00-
ração, pulmões, etc.
Guü-a da asthma. --
Rua S. José 39- de 2
ás4, (menos ás quartas-
feiras). Grátis aos po-
br es ás 12 horzs. (,\m

Advogado 'JfTr^rl
missori.i-.i, fállcncias, concordatas, re-
gistro de marcas de fabrica c < de
commcrcio, privilegieis, inventários,
despejos, penhoras, níiuutas t de con-
trato:! e distraetos divórcios, etc.
Com o dr. l'oticio l.cal.-rua da Qui-
tanda, so, saia- 6. ' ' (603 S) J

Moléstias das Senhoras
—Ur. Octavio de Andrade, cem p:a-
tica dos hospitaea da Kuropa, e-yita
a gravidez por liidicâçit) scicntüica,
sem prejudicar o organismo, tlemor*
rliagi.i?, snsnensao, cie, Residência _c
cons;: rua Sete de STitcnihro n., iSú.
sobrado, dos o ás 11 c-dc 1 asa.'1'ülephone 1591, Central. Consultati
pratis, (!!'<'•.-'* tLÍ

MOVEIS E Ml ARTIGOS
Grande rcdtteção ou queima: camas

de canélla ou peroba, nara casal c
nara Eoltenro. í.t?. 311$, ,18$ c 45$; di-
tns dc arame, a b'5 c 12$; toilettes. a
j;s c <o?t dilos suneriores. a 9"S.100$ a 120$; puarda-vestidos, de .*jo$a
íoS: iiicsfia dc cabeceira, a 20S. 25?
e ,ioS: cornmodas, a 40? c 60$; nuar-
da-pratas. a .10$. ,ts$ e 10$; cadeiras
para sala de iantar. a s$íoo .iS.íoo e
sS; mesas para euarto e cozinha, a
(ÍSoõo, 8$ até 2oS; ditas elásticas, dc
ço$ a 6ü$; Bitarda-comidas. a 2j;?ooo.
Mobílias para salas de visitas, tapo-
tes para quartos e salas malas para
roupas, ditas para colleipo c outros ar-
ticos. Temos completo sortimento de
colchões para casal c nara solteiro a-
.1$. 4$. es atí 12$; almofad.-is macias,
a iS. i$joo c aSòoo. Fazeni-so c rc-
foruiam-se colcliücs dc criua com ncr-
ícicão. na ofiicina e depósito ** T IC,H-*«H( UOS IlARATEIROS". A rua
I-Vri Caneca ti, 309. próximo á run <lc
Catrjiuhr. 'S 1004)

IPANEMA
¦Aluga-se ou vende-se, com ou seta

mobília, a csccHenlc e confortável ca-
53; com todos os requisitos para fa«
inilia dc tratamento, á rua Prudente
d.; Moraes 11. 54, onde se trata.

(.1 iS-'0)

V. Ex. não quer mobifar sua
casa sem gastar oiníisiro?

E' o (|Ue pude conserruir faril-
mente, por alusuc! mensal e íuoeli-
co,. todos P3 inoveis: rua do Ria-
chuclo n. 7, Casa Progresso. '

Í^ÕlM^TTnSTHiXflENTÉ^o
QVISA, CASCAMLUA o

SIMARUBA

Foiinuin do II. dn Brito, da
IMiniiiineia Unspail, njiptovu-
dn peln liispcctoriu de Hy-
gicho.
K «íitado ipclos mai9 ahalisadeis

medicos contr.i as afíccçücs do tu-
ho gástroJintcsíIual, príncíralmente
contra as dinrrhéás ret«ldes açompa-
nbada3 de roucas dysciitcrias c me*
penterites, rliarrlicas Ha dentiçao c
das •convalescenças itas febres ígra-
vea c das moléstias pulmonares, con*
seguindo sempre maravilhosas curas.
Modo de usar : veja-se no vidro.

I'KI'f'0, jScoo. Deposito — Dro-
garia Vàchcco, rua dos Andradas 45,
Fabrica, pbarmacia Santos Silva, 

*á
ma Dr. Aristides T^obo 220. Tel.
1,400, villa, Rio de Janeiro,

Luiza M. da Silva
Ramos

ÍSchastiiio 

Ramos, senho-
rá e filhos, Assilio (Ramo»,
senhora c filhos, Gabriel
Ramos e senhora e João
Vicente Ramo», profunda-

mente sem.dós pelo passamento
de sua idolatrada mãe, sogra c
avó convidam seus amigos e pa-
rentes para assistirem á missa
eme pclo descanso dc sua alma
fazem celebrar amanhã, miarla-
feira, 11 do corrente, ás 9 ip lio-
ras, na egreja dai Candelária; pelo
qne se confessam gratos. iq-ii

VVIt
Álvaro Augusto Nabu-
co de Araújo Freitas

Piedade Lopes Nab-ico de
Freitas e filhos, Oldcmar
José Nabuco de ;Araújo
Freitas, esposa e filhos, e
mais parentes, agradecem a

todas ás pessoas de sua amizade,
que assistiram á missa dc sétimo
dia do . seu inesqueciveí esposo,
pac, filho, irmão, genro, cunhado,
tio, sobrinho, primo e compadre,
alvaro augusto nabuco
DE ARAÚJO FREITAS c dc no,
vo convidam para assistir á mis-
sa de trigesimo dia que terá logar
amanhã, quarta-feira, 11 do cor-
rente, ás q horas na freja da
Cruz dos 

'Militares. 
Desde já se

confessam sununaniente gratos.
J 1830

I
Monsenhor João Anto*

nio Colucci
FALLIiCIDO KM NAFOI.F.S

M. Colucci c familia, Bra*
Brando, Eugênia Colucci
Brando c família; Ciuilhcr-
mina Colucci Salles c fa-
inilia. Atnliha Mafra, Al-

merinda Colucci Mafra e familia,
convidam os parentes e amigos
para assistir á missa; que jior
alma de seu tio monsenhor JOÃO
ANTÔNIO COLUCCI, mandam
celebrar, quinta-feira, 12 do cor-
rente, 110 aHar-meir ela egreja de
S. Francisco de Paula; ás 8 1I2
horas; por esse acto de caridade
se confessam agradecidos.

Manoel Rosentino dos
Santos

(•!• SARGENTO REFORMADO
DO CORPO DE BOMBEIROS)

Maria Magdalena dos
Santos,' viuva e filhos de
MANOEL ROSENTINO
DOS SANTOS, convidam
03 amigos e parentes, para

assistir ó .missa de trigesimo dia
que mandam rezar amanhã, qtiar-
ta-feira,. 11 do corrente, ás 8 lio.
ras, na matriz de S. Joanuim, pc-
Io que se confessam gratos.
__^ R_J7M

f
Antônio Carlos Espi-

nheira dos Santost Carmcii Santos, José E.
dos Santos, José (lama, dr.
Joaquim de Aguiar Costa
Pinto, Arthur G roble, ausen-
te, e suas íaihilias convidam

seus amigos c parentes para assis-
tir ás missas de 7- dia, pelo des-
canso eterno de seu querido pae,
irmão, cunhado, lio c sócio, na
egreja de Santo Affonso (rua Ma-
jor Ávila), ás o lioras, hoje, terça.
feira, 10 do corrente, confessan-
do-sc desde já agradecidos.

(A 167-1

Si

XTM 
senhor viuvo, precisa dc uma

) -empregada para tomar coma do
uma c;'-a cem cinco creanças j i
cr^-cifhs, na rua Alme'da Hasto3
ti. 16 — Engenho de Dentro; tra-
t.i-rc das 5 lioras da tarde em dc-
.ante. O5S.1 S) J

TTMA senhora, aluga um commodo
XJ bem mobilado, pari descanso;

rua dos Inválidos n. 161 A.
(lC.,3 S) II

15ESS0A 
edoeada c instriihla; pro-

curn mooa branca, bonitn, dc
(horís costiimes c çcm compromissos.
a quem possa proteger com uma pc-¦quena mcn*nlidade. scnf]o cscusido j¦Rprefcritar-ge quem nâo c-Uívcr nes-
tis condiçnes: cariis com informa-
ções detalhado)*, nn escriptorio deste
jornal ao ^r. I.cal, v»r»- cem prot
eurad.-!». Or;'' S.i K

IP., .
cozinhar o trivial
Çí!, cisa 1

MA senhora portirjucza, etnn^c-

rua Viilraiisa n.
(tjoó S) J

PIANOautor
Vende-se um nvío,

autor flllcmão, preço 200$; tra-'ta-se íi rua Amu Barbosa n. tq ~
iilcver. (176651 n

- Fornece ^-e bem
do fcailà; ni -

Í'ií*.fte o. :3». (16.)

TTMA senhora v:-t.i. dc todi a
L' descrieSu, í.l.tj.i uma sala bem

mobilada, para descanso do «m se-
nlior de pcaiçãei ruti i? de Maio
:;. 40. sou. CT/t* S) K

TTJIA senhora oa
,Sp

edu-

-pt-^o

le tne-!.i b! ide, _ >!tsej
um quarto e-ti casa de (annli.1 e!
trjtamenlo. cm troca ele IíçüCJ d
piano, allemão, ou costures,
d-ii.- d.t semana, centro» í-t^
eis Machado. Cairlaa ." n-tf.e
rjt, :-ja Silt-iie Utrtira "

) J (i5'-a S) J 1 tis.

Li

I

Mino. Maria,
oscpliina, di*PAíiTEIRA 1., ,

Falculdade dc Mcdicitw dc .M' drid,
trata de todis ns doenças da.; senho*
raâ c faz appareccr o incommodo, por
pròccãso seientifico c sem dor nem
o menor perigo para a saude, tra-
li.-ilhoí garantidos e prce'ns i:« eilcr.n-
cc de todos, Avenida Gomc3 l-Vcírc
n. 77, tclcphone n. 3U42, Central con*
5;:!i:ii grátis. Em frente .-.o tlicitro
KepiiWica. (104) S

ébtrtriUiUb
Partos. Mo.
lestL-13 ei-.

T ratam wit
dos abortos
suas conse-

aucnclas, dos
corriincnt03i

das eólicas uteíò-ovariàrias c das regras
irrcaularcs e nroloturetlts. Assembléa.-.1 ila*-- ir â« iS. Serviço d'.» dr. Pcdn*
Mmatliiics Te'--" mou. Cem (!Iij|.i

PARTEIRÃ-S

Mme. Ciei

Alexandre da Costa e
Souza

Luiz da Costa e Souza e
familia, sinceramente gratos
aos amigos c parentes que
acompanharam os despojos
mortaes do seu sempre

lembrado irmão ALEXANDRE
DA ÇgS.TA 'U SOUZA, os convi-
dam "ijira assistir á missa de seti.
mo dia que, pela sua alma, mandam
celebrar amanhã, quarta-feira, 11
do corrente, na matriz dc -S. João
Baptista, ás 9 horas, desde já agra.
decem. í_iüi°wi-a

t

COROAS DE BRONZE
BUSTOS, MEDALHÕES, LE-

TRÁS o nttribntos funoliies
para monumentos

PDN01OAO I1NIHGKNA
180, rim Cniin-iino — 1M0

Francisco Ernesto da
Silva Chaves

Os íunecionarios da fSecção da Sub-Direeloria do
Trafego Postal convidam o»
parentes, amigos e collegas
do fallccido ainanuense da

Direetoria Geral dos Correioi
FRANCISCO ERNESTO DA SI li;
VA CHAVES para assistir á missa
que, em suffragio de sua alma,
mandam rezar na egreja dc São
Francisco de Paula, boje, terça-
feira, 10 do corrente, ás o horas,
pelo que se confessam desde já
agradecidos. ÜLiÜMl

Cathàrína Conte
Ferrari

Fallcccu homem, ís n •
meia boras, saindo o enter.
ro da rua Dezenove de I'e-
verciro 63, ás 5 lioras da
tarde, para o cemitério da

Tono BantiBta. 'o^jj

t

t

REPRESENTAÇÕES
Para llio Grnmlc, Pelotas ou todo o
listado. Accoiln.sc de ca«as comincr-
ciacs c estabelecimentos industriae.i^á
commissão o consignaçncs. Para in*
forninções com o sr. Antônio Cravo,
na empresa de Mineração e Tintas•'Ancora'-', ú Avenida liio Branco 17,

O uso con*
,. stínte di lie-

IU màteiienol de
Alfredo ile Larvalhei, cm ura eaüs
ás refeições, em cuja contpoiição e-n-
tratn n quina, kola, coea. lacto-phoS-
I hato dc ca!, -pepsína paiiercatíná
diastasc e Blycerina *í n mellior Ra*
rantia A vida do feto e da mulher
piavid;\ poil o; UematoRcnoI, alem
tjc poderoso tônico è díRCStívoi ven*
de-sç cm todas ns pliarmacias e dro*
Kariits do Rio c dos listados, líepo-•sito: 1-", Rua l1t'imcirt) do Março.

F. de" M.
de Eu.lon, (:'.! cppsrcecr n_ mcnstrUJ-
ção por proecãso sçienliiico c sem
dor; trabalhos rpraiitidos o preços
:io alcance dc l.jdos, !.eni o nienur
perigo para a saude; trata dc doch-
ça > do ttlcro; rua General Câmara
i% 110. Tel. 11. 3.3P3, Norte, próximo
.'-. avenida Centrai, CõasvltM r-v

(S 45*>

Br. von Dollingsr
da Graça tf!^;aai^:
tugueza e com estagio ua Kcal
Universidade de Rerlim. Doenças
di rim (exames cora a !•.:?.). Ci-
riirgia, cura radical das hérnias;
lietrtorrhoittós, cstirdtanuentos da
itrellira; Operações s:m cliloro-
fonnio c com a dnesihesia regio-
nal. 'Mcm '.le Sá iò (se!>.), ii ás
12 e ús 31'j. Te!e'i'!i„ ^.Sio Cen-
irai.

_ Carto-
rr.iT.te—V-2
tudo com
direta o,

y qi;e «c d^*
seja saticr, realiza tralialítoa nor mais
ilifiu-eb q-.io scjani •qiniísmlineiite, á
rua tlt-ucrtil Câmara $j*ír>''''. (A '-'°'

Prédio •- Rua, Barão de
Mesquita

Vi-ndc-r.e um rhi.e, con.-lrticçân
solida, cstylo moderno, ainda não
babilado, constando dc dois pavi-
mentos em centro de terreno ajar-
diiiadci na frente e* dos lados c
bom terreno todo fechado, para pe-
queu.i familia, tendo' as seguin'es
accommodaçõcs: pavimento ihfc-
rior, duas salas, despensa, banheiro,
watcr-clqsct e cozinha, c no super
rior Ires quartos. cõrVcâor c tvater-
closct; iiistaílneücJiieleotricas, bon-
des de Andarahy Grande á pqjta.
Far.i ver e ir,i';ir cõm o sr."Uicão,
rua do Hospício u.'.?i6, loja da
1 ás .1 horas da tarde. Preço,
22;oao~noo. ••»T;Xl (A 165.)

Doenças da pelie e ve-
neréas-t-Physjothé-

rapia
Dr. T. J, Vi.ira I|!ho, funda-

dor c director d-i Ihslitúío Dcrmo-
therapi-ço do Porto (Forítitral) —
Tratamomro das Vlb^iiças da neí!c
e sypliil-tie.is.Anvlieaçrio dos apen-
tes iphysieo-naturnes '.lec.neíel:1.-
de, ra;o X, rádiuni, calor, etc),
110 tratamento das moléstias chro-
r.'''t'.s e' nervosas, cons.: rua da
Mfandega 11. 95, das 2 ás 4 ho-
r.i".

APOSENTO
Aluç-a-sc ttm bem mobilado com

pensão meia 011 inteira, a rapazes
de tratamento, em cisa limito so
cegaeia e todo conforto, ú rua An-
drade Pertence 24, Catteie.

(M isr.O

Salas - na rua Ouvidor
Alugam-se para medicos' òti den-

tislas. Ver c tratar no i.;.i, 1° —
De 12 ás iS horas, J 1S44

Homoeopathicos videntes
A iodos que soffrcm de qual-

quer moléstia, esta sociedade \iv
neficeule fornece. OKATUlTA
MENTE, diagnostico da moléstia, amanhã, quarta-feira, n do cor-
Só mandar o nome, edade, resi- rcntc, ás 9 i|j horas, no altar-
dencia e profissão. Caixa postal mor da cereja de S. Francisco de- ":" J- '---'-  J 184S

fmm

Joaquina Ferreira de
Lemos Franco

Antônio Ferreira Franco
e Álvaro Antônio Ferreira
Franco, participam o fallc-
cimento de sua progenitora,
JOAQUINA FERREIRA

DE LEMOS FRANCO, oceorrido
hontem, avisam que o enterramen-
to terá logar hoje, no cemitério de
S. Francisco Xavier, saindo da cs-
tação Central da E. F. C. do Bra-
sil. ás ifi horas. J '7^6

Carlos Simonin
A familia dc CARLOS

SIMONIN agradece a to-
da sas pessoas que concor-
rcram com as suas homena-
gens ao seu inesqueciveí

chefe, c as convida para á missa
de sétimo dia, que se realizará

Agradecimento
O dr. C. dc Queiroz üarros »

sua familia, na impossibilidade de
agradecer a todos os seus amigo»,
as carinhosas demonstrações de
pciar (me manifestaram por oc.

i casião do fallccimcnto de sua pre-
zada irmã, MARIA C. DE QUEI-
ROZ BARROS, vem por este meio
externar á sua profunda gratidão.

R 1756

f
n. 1.027, Rio dc Janeiro. Sello
para a resposta. J 71 ifi

PIANO, VIOTíIXO. 1UXD0MM
E THEOr.LV

.io$oqo mensaes, duas vezes par
semana. Assembléa Co, 20 andar.

O PÃLACE-HOTEL
Em Caxanibti', ainda lein opli-

mos aposentos disponíveis. Dia-
rias, 7$ooo c Síooo.

Fazendas em Minas
ou Rio

FVisíndas cm Minas ou K;o — Um
casal dc fina educação, brasÍ]eÍro. com
gr.viilps hahilitaçfiesi o marido, para
oscd^ilfório, veterinário, administração
de lavouras c cri-çTio i'c .ininiDCst c
a r.mllicr, para dama de companhia,'
ensinar 'piano, bandolim ço&tura3, bor*
dados e escrever á uiaeliina, procura
còUocação, com urírencia, neccitando
modesto or lenado. Cartas no escripto*
rio deste jornal a C. C, 1!. il!.

l.T i.-Síi)

SKMKNTKS DK CAPIM GOK-
DÜKA ROXO E JARAGUA*
Vende-se qualquer quantidade. Se-

mentes novas c paractidas. Ka cr.sa
Pinto Lopes & C, commissaria de
café, manteiga c ccrcac*». Hua Ma-
recíial Plorir.no Peixoto 17.1. Tele-
phòne Nono .toco. (.1 .1^17)

Pilulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

ApnrovvTns ie ip-remiaslas com
nic-dallia dc ouro. Curam: prisão
de ventre, dores de^ cabeça, vonti-
tos, doenças do figado, rias c
rlieuntatismo. Não produzem co-
lic.T'. Preço, I$Soo.

Dprvós:'tr>s: liroparíá íPnclif-rro-,
rua dos Andradas, 43; á rua Selo
de Setembro ns. Si c po. Fabri-
ca: Pharniacia Santos Silva, rua
Dr. Aristides Lobo 11. 120. Tc-
lephoiie n. i..|co, Villa.

Paula.

BENZOIN
Para , o cnibcllezanicnto do

rosto e das mãos, refresca a
pelle irritada pela navalha.

Vidro 4$ooo. Pelo Correio,
5Í000. Perfumaria OR-
L-ANDO RANGEL.

Júlio de Oliveira Memória
Deseja saber noticias do sr.

Francisco José da Costa, consta
ser clle empresado na Alfândega
desta capital; quem souber, queira
dirigir á rua Ivahy n. 5, estação
Villa Militar, morro do Capão.

J 13C7

AUTOMÓVEL

Pensão familiar
Excelieir.es aposentos cm prédio

cm meio dc jardim. Banhos de
mar. Praia do Russeil o-|. J 1530

João Pinto da Silva —
Proprietário na rua do Ctipcrtíno ti.
.1 ? $ c dc sua residência n. 7, tra
ia dc todos os negocies ua Prcícitu-
1.1 e Thesouro c plantas uara con-
íiirucçôcs' brevidade, seriedade c pre-
çu.-* módicos; .-atende todnii os das,
,'-.- 3 Ja manhã M 9 k-"S5 da n--i-
te. (J 93*))

Gasa lia ti Uni da Sá
Acceilani-sc prorostas para ar-

rendar o grande c esplendido t'rr>
dip ii. ,t;<i, crtn iniasnifica loia
para negocio c dóls amplos anda-
res com sele nuartos cada um e
mais dependências para familia dc
tratamento; tem varanda e ptiin-
tal; trata-se na run de S. Pedro

e *5«a3 complicaçüés. Cura radica! por
proce-ísòs -çc^úroá c rápidos. Dr.
JOÃO ADREU. IJ.iü 8 ái 11 e tlti.i
i,t Íi5 18 horas; Cl, rua de S. Pr-
dro, (>4.

CAUTELAS
Compranvsc ns do Monte de Soe-

enrro c dis casa? de pcnr-oVfrS, ra
mais antiga casa Avenídi fassos 11.
20 (antica rua do Üjcrirr-tn).

C. MOKALS » COMP.

Fechamento d3 botinas
Accòititini-se encoinmendas e for-

riece-se qualfitter quantidade de
botinas fechadas pelo ãesleinti a
nue se refere o orívilepío garan-
tido peln Patente n. 8.481, de ei
de outubro de iou. que £ "um
novo systema de fcçliamcnto de
botinas de qu.lleiucr espécie".
Para Iodas as informações c ne-
enci^s traU-sc com 03 inventores
Ferreira Souto & C. A run Pri-
meiro dc Março n. 149, Rio de
Janeiro, Brasil. J 13.(7

Leonidia Maria Caro*
lina de Carvalho

FAT.I.ECfDA EM ARAJRÜAMA-
ESTADO DO RIO DE JA-
NJilRO

+ 

Lttiz 'dos Santos íCarva-
lho e filhos, J. U Rodri-

. fiucs da Costa, senhora e
* filhos, dr. Bernardo J. da'Fonseca Vasconcellos, se-

nliora c filhos (ausentes), Rosa
Pinheiro dc Carvalho o filhos
(ausentes) ipartioipam o íalleci-
mento de sua mãe, sogra e avó
LEONIDIA M.VUA CARO.LINA
DE CARVALHO, oceorrido em
Arnrtinina, e convidam todos 03
parentes c .'irniíiot! para assistir
á missa dc sétimo dia, quo por
sua alma, será celebrada, amanhã,
quarta-feira, 11 do corrente, no
alLar-mór da cereja de S. JosiS, ás
9 horas; antecipando seus agra-
decinicnlos a todos que compare-
ccretii a c-;.'c acto. S íSdn

B]irmina Rodrigues de
Faria

José Gonçalves y Gonça-
lez, Hcnriqucta Auria, Um-
belina, Elorcnlina Francis-
ca Ciana convidam todos
03 parentes c amigos para

assistir á missa, de triscsiuio dia,
que será celebrada, amanhã, qtittr-
ta-feira, 11 do corrente, ás 9 ho-
ms. na egreja do Senhor Jesiiõ do
Domfim, cm S. Chrislovão; ante-
cii*ando os seus agradecimentos.

Dr. Christiano Baptista
Franco

Vende-se de particular ttm floti-
lilo-phaelon 20 Lio de fabricante
francez, perfeito, capota, pneu
«ovos; ver na rua do Riacliuclò.
n. wt, Universal, trase Ed. Hol-
sa 10, sr. Bastos. 1821 J

BOTEQUIM
Vende-se um de 1* ordem, ôti

adraitle-se um sócio; informa-se á
praça Tiradcntes n. 49. R 14.1a

f

EM BOTAFOGO
Aluga-se a casa da travessa Mo-

niz Barreto n. 13, entre rua Bam-
bina 1: D. Cnrlola, com agtia quen-
te e fria, entrada para automóveis,
c uma outra pequena, com muito
terreno; trata-se á praia de Bota-
fogo n. 360. R Mn3

Laranja, Banana e
Abacaxi

Compra-sc qunlf|ttcr quantidade
destas frutas. Trata-se com Lco.
poldo. Rua Rodrigues Silva 11. 9;

J «45«

Ia
Braua ft C."'

BOA CHÁCARA
Vcnác*se. fronteira o uma csí^çüo

dni íittiurbioa, V.. F. C. 11., a )0
minutos da capital, -bondes n -porta,
boa chácara, com magnífico prefli^
de residência, dispondo dc crande
áie.1 dc lerretio, eiralc se encontra p"-
mar. horta, pequena criação de s:ii-
no;, te.-itii-.-.r.s llcrleshiie, puras vic.
cas leiteiras (plllnlins de raça, fa'*
rôes o marrecos dc Nckin. Abundin*
cia dc ntnta, pequem _ n*tscch*c prn-
pria, cminzal, etc, TníórmÂçôés. com

Avcnidu Rio IJrari*u proprietário, a
Cníta (0 n. 125, lí
351 J Vieira.

a.. 'ar. .-•..-..itt.urta
U 155)

GLYCOLINA
FORMULA I**-* I„ R, DE

BR1TT0
Approvada c premiada Com nicdj-

'/ia de curo uas exposições
de lijigicitc

Exrellente preparado da r.ntitta
Pharmacia RaSiail, etnipregado
enm succcsríi nas emníngcns, co-
mtehües. ftr-ir.ts, datjhros, acne,
pannos, aspereza e Irritação da
cv.tis, rugas, suores fétidos e to-
daí as moléstias epidérmicas,

Dcpos:'o: Drogaria Pacheco, S
rua dos Andradas, 45; á rua 1"
de Marco to c 31, e á ma Sele
de Setem-Viro, Si c no. Fabrica:
Pharmacia Santos Silvai, n rua
Dr. \ris'i.J»s Lobo 225. tcleplio-
ne, i^oo, Villa.

I Felisbolla Kopke Baptista
Franco, Antonictta B.ipiista
Franco, Clothilde B. F.
Carney e F. Carnçy, viuva,
filhas e genro do dr.

CHRISTIANO BAPTISTA FRAN-
CO, fazem celebrar hoje, terça-
feira, 10 do corrente, uma missa
de sétimo dia. na matriz da Gloria,
ás 9 l|e horas. Agradecendo des-
de j,í aos amigos e parentes que
assistirem á missa, a familia pede
que sejam dispensados os pczatncs
ft«-» rAsí.ititic.

Ernani Mége
¦Raul Mcge e senhora,

saudosos pelo terceiro an-
niversario do fallccimcnto
dc seu adorado filho ER-
NANI MEGE, mandam re-

rr-.r uma missa amanhã, quarta-
frira, it do corrente, cm intenção

I •': sua alma, na matriz do Engc-
I nho Novo. ís 8 horas, C i;.*:d

SÓCIO OU SÓCIA
Precisa-se de um com o capilat

de 4 :3oo$ouo para uma casa de di-
versões c varieié já montada, pro-
xiino a inatigttrar, cm ponto maií
central do Rio de Janeiro.

O sócio que se retira O por mo-
tivo forçado que explicará ao pre-
tendente. Caria neste jornal, para
Figueiredo. (A idSi

Fornada de i L ds Brito
(ANTI-HEKPETiCA)

Approvada e premiada com meda-
lha de ouro

Infallivcl nas empifrens, dar,
thros, espinhas, frieiras, s.trnas,
iepra, comicliõcs, eezemas, jiannos,feridas c todas ar. moléstias da
pelle. Lata líísno. Deposito: Dro-
garia Pacheco, rua dos Andradas
n. 45. c Sete dc Setembro Si.

 1 igQ I

P.ALACETE J::
Alttgn-sc por contraio grande «

esplendido palaccle em centro d»
grande jardim e chácara, perto do
largo da Segunda-feira. I rnta-se
na confeitaria do mcsiiio Iaret'.'.

PEED
Vende-se o bom e bem construi-

do prédio da rua Senador Dantas
n --: trata-se com o propricta-
ri0>'í \vcniria Pio P.ranco " ' "¦

çudç pilão as chaves,;. 5 iKf-S
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/CORREIO »A MANHA.— T«çpa-feira, 10 de Outubro fté IMft
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Eis os nossos pro!

SfSOO -
5*
8fe9| —
0*' —• —
€»8« lo$ —

168 a SSO$-
16$ - -
188 - —
208 - -
308 - ~
25$ — —
45$ - —
55$ - -

Eepeeiaes paletots de njoussclincf psra barbeiro ou eseriptorio
1 boa calça de briro escuro. ?'-'" ....
Superiores calças de brtns pardo, branco e listrado.
1 esplendida calça de ílaneila. listrada, com bainha virada.
Especiaes paletots de brins pardo,'branco e listrado.
Lindas calças de casemira de »&, pádrõesinglezes.
i magnífico terno de brim de linhoi para rapaz. ,
i optimo costume de brim branco; cdçacom bainha virada.
1 superior paletot de nlpaoa s«da.-valo 30$ 1 II
i bom temo de casemira americana de fantasia.

mesmo terno pura creauça. - , ...m.» *« i*
i bello terno de casemira de ciir,.preta ou azul, tecido dela

soberbo terno de cheviot preto, de puríssima là.

TERMOS th paletot, fraok, smocklng, sobro oaoaoa o oasaoa
SOB MEDIDA, por preços inorivois

INTERIOR
A ALFAIATARIA GUANABARA envia

nmostras e catálogos com soberba* pho-
toeravuras. ensinando o modo fncHjmo
de qunlquer pescou fcirui* suas medidas
sem o menor receio de enariin».

Pedimos que nilo confnndam uma cana
séria « de Ia ordem, como a nossa, com
outras sim .stock ê sem escrúpulos.

A GUANABARA é a m •!« antiga eacre-
ditada casa quo vende para tora e assa-
me Ioda a responsabilidade nas «uns

i confecções. ' .
I Pedidos a Carvalho & Ferreira.
I Rua da Carioca, 34 — Rio de Janeiro

mm !¦¦ i MMBMMeMWMWWIMM^W I >mmmmmmmm ¦— II —

TUBERCULOSE CURADA!
Só com o STENOUNO, É que

se consegue curar e evilar a tu-
terciilose, anemias, pulmões ira-
:os, ncurastheiiia, fraqueza geral
com dyspcpsia, impotência, menio-
ria fraca, dores no peito, lebres
intermittentes, palliilez c flores
brancas. Importantes curas em to-
do o Brasil c estrangeiro. Procura
extraordinária ile toda a parte!
Granado & Filhos. Rua da Ura.
guavana n. 91, Rio de Janeiro.
Vidro, 5$, pelo Correio, S.$ooo.

K I53>

ASTHMA
A cura só se obtém com oesipe-

cifico descoberto pelo dr. King'9
Valmer, o CAUDIOOUNOL ;não
falha nas affecções, chiados no
peito, falta de ar, accessos. Oro-
gariá Granado &• l''i!hos, rua Uni-
guayana, 91; Rio de Janeiro/ V -
dro, 6$ooo; pelo Correio, R$500.
Drogaria Rodrigues, rua Gonçalves
Dias, 59. R IS39

Mobília estylo Inglsz
Tara sala de jantar, vende-se

uma de modelo original guarnecl-
da de bons espelhos e tampos de
crystal com ifi pecas, e um lindis-
simo dormitório claro. Vara ver o
tratai á rua Senador Dantas 45,
térreo. S 1153

V. Ex.a precisa
collocar dentes artificiaes ?

Não se deixe illmlir, pro-
cure um especialista, porque
esse gênero de trabalho exige,
na verdade, estudos especiaes,
que falham por completo á
maioria dos dentistas, que di-
videm a sua aclividadc pelos
diversos ramos da profissão.
Não aconselhámos v. cx'. a
abandonar o dentista de sua
confiança, mas a procurar-nos
de preferencia, exdusivnmeif
te, para eolloeação de dentes
urtifleinoN, iior ser essa a
nossa especialidade c por es-
tarinos convencidos de que os
nossos trabalhos executados
por processos modernos sa-
lisfazem mesmo os mais exi-
gentes, sem que cobremos por
isso pregos1 exagerados. A pri-
mera consulta para informa-
,,õcs é inteiramente gratuita.
Dr. 8á Rego, Esiícciullsti» —-
Rua do Carmo, -1, canto do
Uitvidor. (A 204

Tmanicure
Aluga-se gabinete,

espera e telephone,
Coi"feur <le Dames.
n. 122, sobrado.

com sala de
em casa de
Rua S. José

J IS46

DOENÇAS DO CORAÇÃO
Pontadas, palpitações, cansaço,

falta de ar, pés inchados e hydro-
psias, bater forte e irregular da»
artérias, do pulso e do pescoço, o
as lesões no coração, causados pe-
Ia syphilis, rheuniatismo e arterio.
schlcrose, curam-se com o CAR-
DIOGENOL, grande descoberta-
opitrovada pela Saúde Publica, pa-
ra essas moléstias. Granado & ri.
lhos. Rua da Uruguayana n. 9'.
Rio de Janeiro. Importantes attea.
tados das pessoas curadas e de me-
dicos notáveis. Vidro, 6$ooo. Pelo
Correio, 8$soo.  R '530

2° andar, centro com-
mercial

Aluga-se o 20 andar da rua da
Quitanda, 123, entre Alfândega e
General Câmara, com 2 salas, J
quartos, cozinha com fogão a gaz,
banheiro com aquecedor e gaz,
próprio para familia de tratamen*
to, aluguel, rs. 230$ooo, nroprio
também para grande eseriptorio.

M 135*

Hotel Miramar e Babylonia
Leme, a 30 passos dos banhos de

mar '

RUA GUSTAVO SAMPAIO 64,
Telephone 972, Sul

Nesta praia ideal agitam-se as
mais límpidas e puras agitas do
Districto Federal! As de Santa-
Luzia ou Flamengo são condemna-
veis para. banhos ao menor exame,
pelo seu minimo movimento pro-
ximo das galerias de esgotos - do
hospital da Misericórdia e do; no
das Caboclas. (Documento official
de umá autoridade ao prefeito do
'Districto.)

AOS PADEIROS!
"Recommenda-se uma exeellente

amassadeira para pão, completa-
mente nova e o que ha de mais
moderno e hygiemco no gentro,
com cuba' de tombar e para 300
kilos . de massa. .Aproveitem a
oceasião, porque durante a guerra
não vem mais. Trata-se na rua
Sete de Setembro n. 141.

A NOTRE-DAME DE PIS
GRANDES SALDOS EM TODAS A9 SECÇflES A PREÇOS

SEM PRECEDENTES

QUEREM ALMOÇAR BEM E
JANTAR MELHOR POR

1*500?
Visitac o restaurant La Table

du Commèrcc.¦-. Av. Rio -Branco

11. M7, 1". Arugain-se quartos a
famiiias e cavalheiros, e fornece-
se pciisão a domicilio. R 19°7

Colchões de crina
Fazem-se c reformam-se por pre-

ços razoáveis e com perfeição,
tendo para isso uma machina apro-
priada; na officina e deposito da
colchoaria da rua Frei Caneca 309,
próximo á rua de Catumby.

(A 1690

Creme de Amêndoas —
O legitimo esta registrado so!; o ti.
111.011, e traz imi.re.-so o nome do
íotiricnntc pharmaceir.ico Santos Sil-
vã, etc. .

Inilisoeninvcl na toilettc rias dama;
flcg.mics. Enibellcza o rosto, tiran-
lo-lTies á» rugas e as manchas. I'óte
2$oao. Vende-se no deposito. Droga-
ria Pacheco i á rua dos Andradas 45.

Moveis a prestações
V. ex. quer iiioWar v. casa

oor preços baratissimos, entregam-
se moveis "1 I* prestação, sem
fiador, na Casa Sion, á rua
Cattetc, 7, tclephoiin

do
3700 Centra),

(S iHoi

PENSÃO ALPHA
Optiinos aposentos mobiliuloj,

para familia e cavalheiros dlstin-
ctos. Diária desde s$ a S$ooo!
fornece-se pensão a domicilio;
na ma do Cattetc n, 186, telepho.
ne C 4385. R onoz

"CIRCO 
SPINELLI

Grande tbmpsnhii «queitre niclonrt
;~da-'Capitsl-Federal

Empresa Afronsa gpinelh — çompa-
nhia Benjarain de Olivana

HOJE — HOJE
VAHIAHISSI1I0 ESPECTAÇUW

- Orcéü' Dorci -
BAltARINA! HESPANHOLA; S6be i Kctia-«m 1* representação

a peça fantástico dramática em 1
prólogo, 4 actos e, t. apotheose, or-
nada com 33 nomeros. de musica; Io
saudoso maestro Irincu de Almeida,
intitulada 1

A PRINCEZA CRYSTAL
Arranjo e mise-en-scénc de Benja-

min de Oliveira.. .
Preços e horas do costume.
Brevemente ~ 08 OUARANYS.
Vm ensnios _ O GALLO DA

TORREI e OS MYSTERIOS . DE
NEW-YORK.

Amanha - MARAVILHOSO E8-
PECTACU LO, Todos, hoje, ao Cir-
co SpinelU. tR 179O

cx>orx)oooooc<>oooocsoooos5ooooooooooeoooooeooooooODEOM
Companhia_CinemàVoyrapbtca Brasileira

Í3COJE! - Segundo dia de exhibiçSo
Segnndo dia de snecesso - SCOJE8

O "tiú» artisticu — O «nú» mnral — O «níi» osthctico
no bello flltíi de perfeito acabumento

LEDA.

Theatro Republica
Empresa OLIVEIRA ã C.» KHSuTíKri M11H O CINEMA \

QUINTA-FEIRA, ia 6
A'S í 3l4 E

DE GALAS

\ O CINEMA

RECITA
Estréa da celebre

artista

DA
MODA un fuu LUXO

OTT

O CULTO DA

FÁTIMA MIS
HOJB - S01RE'E CH1C - HOJB

Mnls uma vez o PALAlS tem occasiüo de aurnsentar ao
<Hntincto ê culto di blico freqüentador de seus luxvios. s 8h-

& 1 laiéai dn vellm Europa: a seduetor» MA rillLDE Üj MAU-4 UgW-M^gíeóMtHDBB! HAVAY. ambos do The.tro
i bwah Beruhttrut, no fone diama de amor Intenso e paixão

3j Sessões
j | Continuas

ÍÍHOJE-
P AT Amplo

Arejado
Confortável

Eu» vasta lotaç4o_permltte nüo haver espera
ORÃN^IOSOBÇPECTÀCüLiO Ew. to ACTOS

DUAS MARCAS QUE S- 'MFOEM
9018 PÍLMS INÉDITOS D£ GRANDE METRAGEM AÃ v/vA-4

IPo^htlt-PVértyB —===5= ¦¦ -¦ I^oaíi-Pilin-Corporatioa

B Actoa
Composição do fllm de Arte
Wallann Eiliçin Pathé Fréres

Dedicado aos atilados!

O FILHO
DO «CO

^^i— S ActOS
Prodncçao nova no gênero e
original no nssumpto — edi--va.' Fox-Film dedicado aos
«porlmen» 1

LOUCURAS
MOCIDADE

BELLEZH
.-iaHNKMMmcm«afMM*^^

pESJBBg ¦BH-.l

Drama psychulugiuu cm •>, .. ¦¦ .1
Romance admirável de verdade c do sens ação»

de Anatolio Kamensky
Interprete -A liuda BMIe. Trouhanova

primeira bailuriiiitda OPEKA «le Faria
Este flim triutíiphiiu limitem. Er o rbma'ce de um^

mnllinr quo ama o Hello pelo bello e, dnminudu pnr es
culto, nAu te 'o desnudar-se, crente de que todos, qu uoll 1, n 'O vêm na forma ma'8 de uma pefelçào human ,Foi pnr fim, castigaila pela Nntureza que ella truhiu.
Esto fllm, dando a uppanríi 1 de um corpo nú de mttlhe
nula tem de imiaurul. porém, e, pelo «•nntrariu, os seor'
ensiiiiiiiiüntus, silo os do um estudo psycli ilngii-o. Entre
tanto, com esms palavras flcn o aviso pura quantos queiram
assistir esto beilo trabalho.

Complemoiito do progi amma :
Ciienoíta Cíllal Trabalho primoroso Ai arOUSpeiia riiiai • tlstica fabrea GAUMONT. .
Gaumont-Journal - SáSf Sm

A MODA PÀHISI NSE - Um vestido do Kello M.ilva,
Uo Thoátro do Oymnásio.

NKW-YoHK — Um b»rco alleman, aprisionado pelos
russos; sorve para transporte do munições.

1'Allj.S — um vulunlario rus o do 16 annos da ld'ide,
que conseguiu evadir-se das linhas tilloinus onde estava
prisi'inuiiu. 15' cotíilocorado com a Cruz do Guerra Fran-
ceza o a Cruz da 8. Jiirgo da Uussia.
lOm torno ri:i ijoerra :

nas UNHAS HKLiiAs - o Ysor sob a neve.
HO.MA — A-chcgaila do "rlncipe herdeiro da Servia.
PAUIS - A CONKEHENCIA DOS aLL1;VD0S : O gene-

rali simo italiano '.adorna eiitrandu 1 ara o Ministério dos
Neguei 'S l',stning'!Íi'os — O genortil Joffre, o ganenil Uo-
(pios (aotuil M nis ro da Guerra) o .1 prosiilnnto do Conselho
Mr. Hrland — O Prino pe \lex'indre da Servia e o 1'resi-
dento da Hepubitcu dirigindo-se p>ra o 1'ahcio de Muni-
cipio.

Retrato de S. A. o Príncipe Hardoiro da Servia.

A SEGUIR:

A SENHORiTA CYCLONE
N:\o a contioceis ? — Poh vamos apresentar a criatura

mais adorável qua o cé 1 cobre, mas a mas ôndiabrada
possivol, em um lil n em quo tuhliain os SUTE (nào cunhe»
ceis t.nnboai t — são os «poecados mortaes») vau causar
assombro.

Mlle. CICLONE ó irresistível
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOCKdOCOOOOOOOÜOGOOOOOOOOOOOÕ

(RAINHA DO TRANSFORMISMO)
400 transformações numa noite I I I
1- parte — UMA FESTA EM TO-

KIO I — 105 transformações 1
a« parte — MÇAO DE TRANS

F0RMISM0 — Itália — Cau-
tos dos bersasücrcs.

3» parte — GRANDE THEATRO
DE VARIEDADES.

Orctiestra de 94 professores,
SEMPRE FÁTIMA MIRIS I

Preços de sessões: — Camarote
e frizas, 15$; lopires disüiictos, 3$;
cadeiras de 1*, 2$; -balcões, 3 e 2$;
galerias numeradas c entrada (tcral
ífooo. (A: 1O9.1)

PALÃCE^THEÃTREJl
Grande companhia LuciKa Péres —W

Leopoldo Fròes A
Ultima semana de es- p

pectaculos á
HOJE — HOJEJ

• A'S 8 E 10 HOP.AS K
O enímçadissimo "vaudt.-.!'." . cm w

3 actn< de Groracs Fevd-au 'A

fflUES JÜSJ
Continuação de "A LAGARTIXA"^

Acção em Paris. Actualidade. Mo-0
Moreira Mcsqiüta. nt

ia 10 "A du-B

R indomável: ^ «,_.„_ 3

g O PRIMEIRO E ULTIMO BEIJO g

^ ^^waw'1'1 ''^al BC fim^âfl K

^sgjj^^S^^MassWTO¦'iVàaa»?iyifiM Wmwi âm

**£&!?' ' ¦ ¦^&3z^~-*tÊÊW*ia£'h;t3ÈB2&sR*r R
S

biíiario da cas»
Anuanhi

ímpolprante em seu entedol Suggestivo pelo seuassumptol
Sobe bo e admirável pelo seu desempenho 1 Arrebatador

terminando! Mimoso e fino em sua mtse-en-sceno I

A's 8 .
queza das FoScs Bcrgéres"

Quinta-teira, 12 — Dia feriado"Matinée", is a i|».

Esta semana — O "vaudeville" em
3 netos — O ILLUSTRE DESÇO
NHECIDO. (S i89U^t2«9

O PHIMEinOE ULTIMO BF.IW-Caracterlza bem o seu
titulo o delicado e sumptuo-o entrecho de um rumanco de
paixão amorosa onde dois juvens se amam e um Imprevisto
os separa, para algum tempo depois unil-is, emb.ira por L.ngo e apaixonado beijo... o primeiro e I

% % Um programma que alcançou immenso suecesso hontem Q %

Quinta-feira— Uma grande artista
A formosa e famosa artista da COMEDIS FRANÇAISB

Mlle. Gabrieile ROBINNE
representa c!uco actoa da comedi 1 (traiu itlc <¦ do actanlldade

CIÚMES PQSTHUMOS
Inútil seria innltecjr o talento de uma actriz do palco modelar de França e que
constituo a suprema consagração arti tica doí adores franceses. Os mais deli-
ciidos.i ternos s.mtiinantis ex.nHtos com a máxima delicadeza parisiense pel is
artistas d-i scól dacisa Prtthô Frérns — \m'zadís anttprts naj mentem — relici-
dade íiiiraz—Ciisaírieiito de am>ir-Uin anuo do viiiiu"as •¦ O encimo d.i lar •¦ A

B- 
voz do Dever •-D-iliciiia lembrança-Longe o bom perto — Doloroso despertar
—O tempo é um grande lenitlv 1 4 Crép^s e Moussnlines — Um preaento inespe-
rado — As alegrias como as flores teem vida ephemera.

I!i
B£»r*J.'«u:ií1

CASXXTO FKE2TX2S §1IKATI50
ICQCIONÒ

Único lheatro por sessões que fuceiona na Avenida

A'S I UATO A'S S
8 HORAS lllJdÍJ 10 HORAS Zl*-- -f I ..„..  m

T S
m9l e a Oaldeirlnha S
uj

GRANDB 8UC0ESSO
Mobiliarii du «A Idèitl»; S. Josó 74 o

Suuza Baptislii, Largo Carioca 9

Q momentos, num i>.ni?o e apaixonado ouijo... o primeiro e f
o 8 ultimo daquellas duas almas amantlssimas. $

Amanha — Entre si < ruz e n Caldelrlnha.
Quinta-feira — Aliitinée iiiíintil ús 4 horas.

Eucommcndas pelo tel. 5021 • Central 1024

TKEATRO CARLOS COMZS j
; Companhia de sessões, do" Iiden-Tlmalro, de Lisboa^

Empre a Teixeira Marques — Gerencia da A. Gorjao
I HOJE —:— 2 sessões 2 —:— HOJE :

A's T 3i4 e 9 3|t DA NOITG
D01SIBIIOXENTES ESPECTACÜLOS

! cora a ecletre, querida e popular tevista-fnntasia,' cm \
dois dcl'»s e nove quadros-— J

'—-il-- ií*
O maior êxito desta tòiirnée

Primnpppw (Zé-Leriis  <;' CAHLOS iiÉÀti V^ULUpClCS (Pmtasilgi) :... LUIZBItAVO
TOMA PARiE TODA A COMPANHIA

! Suiuptuosus Kcenarios — Luxuo«o «ti irda-roupa —
Apiiáratos t "mi e-en-sefe^c"

í Ml 1111>1

WaWv
Hoje e sempre - MARÉ' DE ROSAS $

^WVW^•vWVWVw*r^wv.Vi•V1rt-rf^.'11-wWV"4VWVViV,i•,

CINEMA ÍRIS
Empresa J. Crua Júnior Rua da Carioca, 49 u 51

HOJE — D -itens do esmagador succhsso de hnntem, depois das GRANDRS
ENtHENTES, quem duvida que o MELHOR PftOGRAMMA

seja ou nâo do Cinema IUIS?

PIMA MENICHELLI
no monumental fllm

TIGRE REAL
Grande drama de paixão, em 6 longos e bel-

los actos. Pilm de arte da fabrica ITALA-FILM.
Encenação luxuosa. Grande romance infla-
mado e ardente.

NAS GARRAS DA MISÉRIA
Drama de sensação. Romance do afflicção,

Obra magistral da fabrica UNIVERSAL, em
5 grandes partes.

QUINTA-FEIRA-Um bello
drama policial, trabalho ine-
diio da fabrica italiana: Afiuiia
Filrii:RARVAL

O ESPIÃO
4 PARTES

E mais duas series, dois episódios
do monumental fllm

OS PIRATAS SOCUES
A SEGUIR:

LEDA, oq 0 Culto da Belleza

«Ba*¦ 3* '' '^^Sr^ f'''Í -^' |» ¦'¦ ' ^liBM^^^BaE^^^Kv

jflyjl Bjfl Ks ãmÊÊ

CINEMA AVENIDA i
LÍ|\ ip Continuação do

suecesso
grauüe 

^OJE

Os piratas Sociaes
da D'LÜXO

3- episódio : 0 PARASITA — 4* episódio :
A GUERRA AOS ESPÍRITOS

SVSffllb t^Êm^mmtVMmr^BmWUmmmWÊ^Êk^'uA||K'l B - -"'

Cinema Theatro S- José
EMCkKSA PASCIIOAL StQGIÍE TO

Companhia Nacional, dmdail.i 'cm i de jirüiònica do cetor Kd.iiardn Vieira — Mnrslro
(Jc 1911 — Dirccção scft'le õrchcstVti, Totí Nunes

A miilor victoria do lheatro popular
HOJE 

~10 
de Ontubro do 1916 HOJE

Tres sessões - As 7. 8 3i4 e 10 1[2
20-,2i,e 22' representações da revWa de costumes

cariocas, em 2 actos, Squadrns e 2 apòlhéóses, originalde Iffnncio itapo^o e liestier Júnior, musicii do
Fauliuo Sacramentom O PISTOLAO

A. peça de míiior* suecesso da
actualidade

0 espectaculo começa pela exhibição de «films» eine*
matographicos, R I0ü9

¦B

Contlnuatlo das aventurai <le Mona e Maria, que demonstramnula uma vei ai auas proeza», oastigondo todos oquelles que pro-curam taitr mal à humanidade. .— A apresctvtação deste fiim cluxuoiwmma. Ricas toilettes e pliotograiiliia inipeccavel.
Completo este programma :

Uma cngraçadisalma comedia— Na matinée o bello fllm da Uni-
versai

A INGRATIDÃO
QUINTA FEIRA _ O maisnliello film He^os ulilmps tempos —EXPIAÇÃO SUPREMA

Film espcctacuiuju — V erdadeira maravilha de arte.
Na próxima Segrnda-íeira— Çnnlrmiação dos

PIRATAS SOCIAES - n e 6 eplaodlos.
A pedido — Será apreícn tado ne-te promamma o (ilm natu-ral _ SUBMARINO D.líUTS CHLAND, imsUa viagem T New-sua chegada e siida, co mboiado por navios americanos.,

(S 1014)
¦Bsaarac

aossoeeeeeeesst^QeeeecoesoeoossesssíSQeeeseeis

¦ ¦ ? leia«»mm ÍB 1WS'T^ A ¥

Li sbS

#^ i^M^fllUiialU
Empresa Palmeira—C'opacabana-0 maior do Rio—Qtiaal no ar livre; nüo tem ventiladores

ORCHESTRA DE PRIMEIRAJ)RDEIVI - SEMPRE NOVIDADES
HOJE - Sensacional programma novo - HOJE!

Conslituido por films maravilhosos, merecendo especial destaque o arrebatador film dramático
v*

m. A. TRAIÇÃO ^^S
em 5 empolgantes actos, lendo como protagonista a inimitável artista THEDA 6ARA, da Fox-Film,

c em continuação a 5" o 0* séries

mmmm{\m IFIXjHADO ciir,co m
Quinta-feira -CAR IVI E IM por THEDA BARA
A'ci 9 horas da tarde GilAISDlS

de ãMOMBONtd úm creunça».

JHEATM RBC1SI0_
Companhia Alexandra Azevedo.

Tournée Cremilda d'01iveira
HOJE

A*s 8 horas — A's 10 horas

! PM
Brilhinte creuçüo d o

CREMILHA DE OUVEIRA
Magninco trabnlho de ALEXAN-

Ulllí AZEVEDO nu pintorGerai do
Amanha,

NARIO.
ás 8 e ás 10-O CA.

A seguir :—A co-nedia inglez»,
de Pinero-MKNTIR \ DE MU-
LH10R. Êxito absoluto.

MAT1NE'£2 JISFAÍSTIIj com grande distrlbulcSo
J 1833Í

Quinta-feira, 12 -Matinée
ás 2 li2

THEATRO LYRICO

HOJE HOJE
Arrebatador e deslumbrante programma

S Citamos como um trabalho de alta monta, sensacional!8 c forlemnnte commnvednr, nvifrnroso drama da '
selecta fabrica LE FJLM D'ART Italiana, edição dos I

grandes Pathé Frères j

0 filho do inimigo
15 PXRTES LOXGAS E IMPRESSIONA.NT! S 'j
| Nâo so trat» do ura «pi ódio guerroir-i. E' a hnnra de u "a »I dtinzellii á moice da briltaliduda do invasor, nne se vfi síiliiu. Qgadtt e forçada pela vií.letmia a pritica do not.is indec rosos. SE' -i maternidade Imprevisti, 6 o frueto da vergonha e n,,d°ó S1 t",[)r,em^Í' ,ev !!a q"° f,,z e!tí>lo.iir as almas boas; e por Sm 

™
i a lut.ilidado e a dor unnietisa! .. t

! »Tin"ÍipeMònso1arf" 
erandiusn' vivida entre fl8 riquezas de um!

No mesmni programas o pnpnlar e electrizante romnnco '
?.nücin'i.,qu^ ta,lw sa:!d.a,15 Pruduz •» "osso publico o que !será o grande sunceso do dia: H

RECITA DE
DO

DESPEDIDA DA G RANDE COMPANHIA LYRICATHEATRO COI.ON DE BUENOS AIRES. 
LXmCA

e da DIVA MUNDIAL
Maria Barrientos

QUINTA-FEIRA, «a de outubro
Espectaculo de Gala

ANNIVERSARIO DA DESCOBER
TA 'IA AMERICA

IL IHKIE Dl SI 111A

SABBADO, 14 de outuor»
LA TRAVIATA

Protagonista
MARIA BARRIENTOS

A MAIS GENIAL CREAÇAO DADIVINA CANTORA
que não pôde ser levada a scena naBARRIENTOS pí^afa temporada por tei-se extra-Schípa. Crabbé, Mansueto viatlo a partituraDUREliuR nE ORCHESTRA— O llhistre maestro e compositor

XAVIER 1.EROUX
Na Casa Arthtir NapoIeSo, Ave nijj Rio rtnnco 122, aclnm-«e ivenda as loc.ilidid?« n- - ».• • recitas .CONTUNCTAMENTE aos se-

guintes preços por cada rècit.i. Friras, 130$; camarotes, ioo$; noltro-nas e varandas, 20$; cadeiras, 12?; galerias, 1» filo, 0$: dita 2« lila,5$ooo,
Os preços avulsos, serio opport unamente annunciados.As galerias aebam-at i »eada na liilheteria do Theatro. 0V15 10 íbem deíintc. '
NOTA _ O» Sr», asslifnnntea de frijas, camarotes e poltronas, datemporada do Theatro Miimç ipal, ter5o preferenciei a lccaliJades corres-

toasteates, atí hoje, terça-feira, as 2 horas do tarde, (S 1855)

A.K,!
TE3KOE31HA teJÊ «IR

Capitulo sob a denominação Ressurreição de §Zigumar o
4 EXTENSAS PARTES 8

8de P.íihóVôíesm"BlStral pro8ran,ma ° fllm de actualidade,

0 gamo BR1MH1C0 EM piç» |
rateSS ÉSÈ^? "a mntlnée> ° ^™*™* *W |UM HflTPI ri rrTDinrt SHOTEL ELECTRIC a s
ntiu9-,I1-'nt!l"reirnu~ .A Prnclnrnada Deusa da nelleza Mlle. HO- ^

! rmivú Pn«TÍfmn«2nceçao ,,ra1V'»'-fca da alta Bocieande.fi
SIr v ° 'HUMOi3- 5 maravilhosos actos, por Paihe Krê- S
Z r,Z??,TT"PWRr;"mm- ° '"'mfdavel drama po.icial 8

'\?pm m"írrr?»?.ndp?ol,yo Sexlnn «Mk o dPii..mlnn8o HO-S
pTi Lo r L'"t0, 5r""eir0 capitulo sob o titulo O CHlíQUB 9FA1.í,v). Sestupendis panes, 5. S189S SeenwutM»»..»... ¦¦ ^


