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. EXPEDIENTE
No edifício novo «lo "Correio (Ia

MnnliR", no largo d» Cm-ioca
n. ia, estão já funccionnntlo to-
dns ns suns secções, excepto ns
bfficiiinsi quo em brevo estaruo
também ali InstuHniliis.

São os seguintes os nnmeros tios
«ossos iippnrcHtos telcphonlcos:

Redaccno. . . 5698-Central
Gerencia. . . 5143- -
liscrlptòrlo. . 5701-
Offlclnns. . . «7" yorto.._

fiíiiiiniiJiistiça

magistrado dos tempos coloniaes,
"quanto mais os processos se com-
plicam e se prolongam, mais crescem
assignaturas para os julgadores, alie-
gações para os advogados, escriptos
para os escrivães, e salários para os
solicitadores". Seria talvez uma boa

tados matto-grossenses da inutilidade de
toda e qualquer acção contra o chefe
do executivo estadual.

Diz-se á boca pequena que o sr. Aze-
redo tem procurado convencer o pre-
sidente da Republica de que o general
Carlos de Campos andou mal na emer-
gencia. Seria preciso que o sr. Wen-

lei para abreviar os processos, mes-, cesláo tivesse muita credulidade para

rro por ser de execução automática,

a que acabasse com as custas. Fos-

sem estas recebidas pelo Estado, e

remunerasse este os juizes e mais

(Escrevíamos, ha dois dias, a pro-

posito da demora dos juizes c tnbu-

naes cm despachar e sentenciar, o

seguinte: 
"De novas leis, repetindo

providências para serem tomadas

pelou próprios juizes, aggravando

peitas já estabelecidas contra o ínjus-

tiíicavcl retardamento nos despa-

clíòs e sentenças, não cogite o Con-

gresso. Imiteis, .iriam augmentar o

numero das leis que não são cumpri-

das.'* Com oPfeito, o decreto n, 01263,

de 28 de dezembro de 1011, que ó

hoje a lei orgânica da Justiça «°

Districto Federal, já providenciou
centra esse mehòspreço dos juizes

pelo interesse legitimo das partes li-

tigantes, e infrácçaò do dever pro-

fissiónal. l.á está no art. Sj; "Os

juizes r|ltc excederem os prazos lc-

gacs, para os despachos c sentenças,

soffrèrão a pena do desconto em

seus vencimentos, correspondente ã

tantos dias quantos forem os excedi-

dos." E no artigo seguinte, art. 83,

dispõe: "As 
pena9 no9 casos do

art. 8-' serão impostas pelo presi-

dente da Corte de Appellãção; me-

diante representação motivada do

prejudicado ou do Ministério Pttbli-

co, cotn prenda audiência do juiz ar-

miidó, 011 em virtude de falta apura-

da cm correição." O chefe do Minis-

u-rio Publico é o procurador geral
i!.- Districto. Entre as suas attribui-

ções, enumeradas no art. 161 do ci-

tado dcc. 11. 9.263, de 19", estão:
"§ 3". Velar pela execução c fiel

observância das leis c regulamentos.

S 5". Reclamar perante o presidente
do Corto contra a falta de audiência

u sessão nos dias c horas marcados,

th mora nos despachos e sentenças c

outras faltas dos desembargadores,

juizes ele direito c pretores. § 7".

Denunciar e aceusar os deserribarga-

dores, os juizes de direito, pretores,
chefe (le policia c prefeito municipal,

nos crimes comniuns e de responsa-

bilidade. § 10. Requerer exame de

sanidade para verificação da incapa-

cidade physica 011 moral dos juizes."
•Não carecemos, pois, de leis contra

oi abusos dos juizes que, -nestes ttlti-

unos dias, temos discutido. Carece-

mos, sim, de fúnecionarios zelosos

no cumprimento elas suas obrigações

íuüccionacs, quo cumpram e exc-

cutetn as leis boas, previdentes, que

já temos. Sc o procurador geral, ao

menos uma vez, j'á tivesse praticado
o que lhe manda a lei na parte que
lhe marca as atlribuiçõcs c llic regti-

h as funcçõüs; se jli tivesse d,ado um

exemplo de justo rigor c severidade,

imito provavelmente não estaria es-

candalosamciilo arvorado cm syste-

ma o retardamento nos despachos c

sentenças, acompanhado de outros

abusos. Xão é possível que o chefe

de' Ministério Publico ignore o que
se passa nos juizos e tribunaes; não

é admissível que lhe não tenham sido

presentes reclamações e queixas.
Levou-as ao presidente da Corte, de

Appellãção, coiiio prescreve o art. 83

do decreto 11. 9.263, de ioii, ou não?
Sç levou e o presidente da Côrtc de

Appellãção não providenciou, como

lhe cumpria, impondo as penas do

art. Si, denunciou o mesmo prcsideii-
te como incurso em crime de respoii-

sabilidade? Não consta nem uma,
nem outra coisa. O procurador ge-
ral, pessoa muito estimavcl, ftmecio-
nario intclligeutc e integro, indepen-
dento pela fortuna c incorruptível,
com tudo isto ainda é muito boa pes-
soa; mas com a sua bondade são
incompatíveis a intransigência e o
rigor que o caso exige ou a alta
fimcção, eme lhe conferiu a lei, de
velar pela execução das leis c pela
cohdúcta c moralidade, cumprimento
do dever, portanto, dos juizes e mais
fúnecionarios do feiro. Melhor esta-
ria numa cadeira de julgador. Por

que não lhe trocarem ,1 magistratura
de pá pela magistratura sentada?
Como elle procede, levado de bons
sentimentos c optimas intenções, os
magistrados desidiosos não temem a
responsabilidade, c muitos delles,
sem as virtudes proíissionacs, sem
recta consciência, iniitf ferentes ao
damno que praticam, damno material
aos litigantes, damno moral á própria
magistratura, que desacreditam, se
rendem a gostosa indolência, se con-
Sentam em desempenhar suavemente
1 profissão, que é meio de vida e não
•le* morte, evitando canseira.i com
exame e estudos de autos p.ira des-

pachal-os a tempo. Por que o juiz,
ou o desembargador petirnetre, ha de
sacrificar o l.yrico. o bailado da Isa-
dera Duncan, o concerto do numes-
nii. para ficar cm casa a decifrar

g.aaíuiihos de escrivães c advogados,
a c insultar códigos e ordenações, a
cngolfar-se nos tratados do Lobão c
outras aprazíveis leituras? K' lutma-
110, desde que estão certos de nc-
nlmm castigo por deixarem os pro-
cessos :t eternizar-se, inflingindo ás
partea incommodos intoleráveis c
graiiíies prejuízos.

Tambcm concorre de certo modo
para prolongar os pròceSs 13 o sys-
tema emoliimcniario, (.11 das custas.
Cotn estas, é do interesse dos eut-
pregados na administração da Justi-
Çp multiplicar, complicar os inciden:
tes, porque, como já dizia iilustre

A situação
do operariado

Publicamos hoje um memorial di-

rígido ao presidente da Republica

pelo proletariado d,a Gavca, que é

actuarmente um dos mais importan-

tes bairros industriaes desta capital.

¦fúnecionarios da justiça somente

com vencimentos .fixos. Poderia mar-

car-se para o juiz uma quota pro-
porcionadai ao valor da causa, mas

que só lhe 'fosse paga depois de finda
a instância. Já no vctho reino de
Portugal se snggcriu que 

"o ordena-
do, em vez de ser pago adeantado
aos desembargadores, como a lei
mandava, se lhes nãodessem sem ecr-
tidão de terem despachado todos os

feitos respectivos ao quartel". O

que é preciso, inadiável, é attender
ás reclamações que se avolumam, que
recrudescem contra a má administra-

ção da Justiça. Sc os poderes publi-
cos não acudirem com remédio, mm-
ca terão julgamento innumeras appcl-
lações que ju estão na respectiva
'Corte. Attcnda-se, ao menos, n qttei-
xa contra a morosidade nos proces-
sos, j'á que é quasi impossível, com
o regimen, achar remédio para a in-
capacidade de grande parte dos jul-
gadores, e para a influencia nos tri-
btlhaes, annullailora da justiça, da
amizade e do ódio, do interesse e do
favor, da lisonja c da blandicia, da
transacção e do empenho.

Gil VTDAL

acreditar cm tal coisa.
A missão do inspector da 6.* região

não se poderia ampliar ao papel de
capanga de políticos que appellam para
a violência. O que elle fez limitou-se á , Se os nossos governantes nao esti-

garantia da ordem publica c dos politi- vessem engolfados na politicagem <e

cos que se julgavam ameaçados pela
rcacção governista.

Quando elles renunciaram ás suas 
j ser:a ac0{|,i.(]o pe|0 chcfe do Estado

prcrògativas de legisladores, cabia ape-1 , . ggv minÍ3tros como „m in-
nas ao general garantir-lhes as pessoas. 1
E o general Campos o fez, fornecendo-
lhes até meios de conducção -e soldados

absorvidos pelos interesses egotsu-
cos, esse. documento certamente

com a incumbência de os defender
de toda c qualquer violência.

O sr. Wcncesláo sabe disso, e não

pôde, por fôrma alguma"; dar credito ás
aecusações do vice-presidente do Sena-
do ao general Campos.

E o governo da Republica está na
obrigação de não fazer o seu jogo.

Um Matto-Grosso existe uma situa-
ção ele faeto, como uma situação ele fa-
cto existia se o sr. Azeredo houvesse
triunipbado.

O ministro ela Marinha visitou hon-
tem, ;i tarde, a base de subníersiveis
na ilha do Mòcàrigüê;i»j i> rai->-^-
BENGALAS — Elegantes e resistentes —
Casa Mancticater — Gonçalves Dias 5.

Tópicas S Nificias
O TEMPO

So! rFpIondoroso, sol fatsrrmte, sol,
rifugaiitc, coado ntravez de um çéosuave e puro matiz — eia o dia (pie
hontem tivemos.

Temperatura nesta capital: mínima)
t6'\s; máxima, 2r\o,

O novo ministro argentina junto ao
nosso governo, o dr. Mario Ruiz de los
'Llafios, em conversa com um deputado,
fez referencias altamente elogiosas aos
serviços prestados, á obra da confra-
ternização argcntinò-brasileira, pelo
actital ministro interino das Relações
Exteriores, o sr. Souza Dantas, quando
representante do nosso paiz em Buenos
Aires.

'Resumindo as suas opiniões, disse o
dr. de los Llanos que a sua "maior

ambição era poder ser no Rio de Ja-
•J-j neiro o que'"' 

sr. Souza Dantas".

-o»<p-»iii»
HONTEM

Cambio
Praças on líls A '' •"»

Sohre Londres. .- . .- 12 1I4 laolo-l" Paris S7"i S?-°" Hamburgo.", . . ?755 $"<>"" Itália — $("'53" Portugal (escudos). — í?s>7.i
lli.e i.í ..ues ipcso
ouro) — 3>n<u" Nova York. ... — -tS'SíS" Ilcspanha. • • • • —* $S,ib

Caixa matriz te 7I.12 a teolí'
ü.-ine.-irio 137I13 a iai|.|

Café — n$8oo por arroba, pelo typo 7.
Libras — 2o$ioo.
Letras do Thcsouro — Aos rebates de

8 c 8 i!.t por cento.

HOJE
Kstá de serviço na Repartição Centrai de

Tolicia o 1" delega lo auxiliar.

Xo Thcsouro Nacional vae seu lavra-
do o decreto approvando as alterações
feitas nos estatutos da Caixa Dotal de
São Paulo'.

«1 gi>i»

BRANDÃO ALFAIATE
Av. Rin Branco, 103.

«o-«-<»-=>s=»
Xo despacho de hoje, será sanccio-

nada a lei regulando as promoções pot
merecimento 110 Exercito, bem ass in
revogando o art. 163 do orçamento da
Guerra.

Eall.èceu ha d:as o sr. Juüo Falcão
da Frota, 3" official da Directoria Ge-
ral dos Correios.

Esse funecionario devia ter sido pro-
movido, desde muito tempo, ai" official,
justificàndò-so o accesso não só pelos
seus reconhecidos serviços, como Iam-
bem pela sua antigüidade. Não se deu,

Xa 1» pau.nlnri.-i do Thcsouro Xacional .. , „...,„„
se as' seguintes folhas: .aposentados porem, a promoção, apezar da existen

cia de vagas, porque o governo estava

jungido ao seu decantado programma
de economia, o que lhe impossibilitava
o acto de justiça. Afinal, sem o acces-
so, fallcccu o sr. Júlio Frota c a sua
familia devido a tal programma, viu-
se privada do angmeiito de sua pensão
de montepio, a que daria logar áquèllò
acto.

'Entretanto, a economia do governo
só é economia para os modestos fun-
ccioiiariqs sem protecção c sem padri-
nhos.

Na administração dos Correios de.
Minas Geraes, acaba de ser promovida
a 2" official o amantiense dn mesma
administração, Jesó Antônio dos San-

piiRíim¦__ - 
da Viação de letra A n 1. montepio civil
di Agricultura e do Mxlcrior e novos con-
trihtiintes da Fazenda, lvxtct-ior e Agr!-
cultura.

Na Prefeitura págainlso aí ücgutntes fo-
lhas de vcncitncntos referentes aojnczfin-
do 'dos iiRcntes l^itreposto de S. Dioj<n,
Asylò. S. l-'rancisco de Assis c Ksenla Ura-
fiviUna. Pagam-se Uiitntjcin as ÍOíltiia de
autueis de prédios òcctipádoa por agen-
cias e CMoIas dos inezes de junho e ju*
lha findos.

A enrno
Pnrn n carne liovina posta hoje cm

jcnsumo nesta capital foram atrixadoâ pelos
marchantes, no entreposto de S. Diogo, os
preços de Smo a SS:o. devendo ser co-
íirádò an publico o máximo de i$02q;

Carneiro. e$; porco, $'130 c 1$ c vi-
tclla, ?Soo e Í900.— » a*»»"

O juiz da ia vara julgou 
'mproce-;

dente a acção que contra á União ma-
veram alguns fúnecionarios demittidos
da Inspectoria de Pesca. O fundamento
p.ira cs.=,-i decisão foi o de qtic os pro-
ponentes ela acção ainda não tinham
dez annos de serviço. Se 03 tivessem,
a sua questão estaria ganha.

Pensem nesse caso os deputados
ilesáv.isadós que sttppõem poJcr crun
uma só pennada modificar a situação
do funccionalisino publico, legislando
para os íüticcionarios de mais de. dez
annos ele serviço.

Elles só se siibmettcrão á lei prôjc-
ciada pela comm.ssão de Finanças ela
Câmara se o quizerchi o entenderem;
certo como ú que a justiça lhes dará
ganho de causa des-.le que, sentindo-se
prejudicados nos seus direitos, batam
ás suas portas.

Dahi não lia sair. Trata-se de uma
situação perfeitamente jurídica, clara-
mente definida, absolutamente immodi-
ficnvel, contra a qual nada podem os
salvadores do Congresso. Se é verdade
que, praticando a mais cruel deshuma-
nid.idc, o Congresso pódc investir con-
tra os addidos, ele menos de dez annos,
já o mesmo se não podo dar com os
fúnecionarios cujo .letivo de serviço
fòr além daqlielle tempo. E a verda-
ele é que estes não se devem prestar a
nenhuma accommodação,

O argumento de que o paiz está cm
crise c a exigir o sacrifício ile todos
não passa de unia balela, de uma en-
gênhosa mystificação. E' nesta mesma
crise que o governo acha meios c tno-
dos de encaixar nas secretarias de Es-
tado os proteg'dos dos seus ministro»;
de gratificar os auxiliares de gabinetes
custosos e de lesar 03 cofres públicos j gressistas.
com escandalosas negociatas, como a vem avaliar
das locomotivas e a do carvão da Es- Com as
irada de Ferro Central.

F, que autoridade tem esse Congresso
para demittir fúnecionarios quando
tolera todos esses escândalos c os np-

silencio?

Este é possível que não tenha os ser-
viços daqiicllc; mas leve por si uni
político de grande influencia junto ao
Cattete e que é, para cumulo da fortuna,
filho das "Alterosás", como o presi-
dente da Republica...

Venha-nos o sr. Wcncesláo falar r.a
sua economia I

ÀTaISASt—O que há de melhor c cleg
:- Casa Mancliester — Ciohçalvçs Diis
— 1 ;,,.., i....u«e*a*-i*-fl!rri>*<^fr^í'-**"*"

O ministro da Fazenda autorizou e.
inspector da' Alfândega desta capital, a
providenciar 110 sentido de serem en-
tregue3 á Caixa de Aniorüzaçãb, seis

, caixas contendo 300.000 notas do The-
i souro, remettiilos pelo American Bank

Xote, de Nova York.

Clinica Medica, 2? e.liç.io, do dr. -Miguel
Couto, 1 grossa vol. eart. ij$non; Pe-fiiie-
nos Males, pelo dr. A. Aiistrre;csilo, 1 vo .
hr., :$ono. A' venda no editor JaêintliO
Ribeiro dos Santos; Rua S. José, S-1.

—— - ¦¦•u-1 «ji tf» «O Pi ¦

A começar de hoje c por iniciativa
do sr. Antônio Carlos, a Câmara vae
realizar sessões noctttnias, afim de que
se ultimem, no prazo mais curto possi-
vel, os trabalhos orçamentários, no seu
derradeiro turno, nnqiiella casa do Con-
gresso.

Essa deliberação d.i Icadcr da Cama-
ra, apoiada pela mera, merece àpplait-
sos. Raras vezes os trabalhos orça-
mciltarios, depois da Constituinte Uc-
publicada; estiveram eni gráo de con-
clus.io tão cedo, como no anno aclual.
O aproveitamento dessa circumstáhcia
110 sentido do Congresso encerrar
seus trabalhos antes do fim do anno,
poupando ao eraro publico a>gu
mas centenas de contos, impõe-se como
unia necessidade, que os próprios con

hor do que ninguém, de

prova pelo seu

íKntfoü em franca convalescença n
sra. Wcncesláo Ura.', que continua a
receber numerosas visitas c telcgram-
mas e cartas, fazendo votos pelo seu
restabelecimento.

Mavignier disc ttrsott hóiitcm,o
na Caniará, sobre a situação ele Multo-
Grosso, e teve oeca-ião de alludir á
"altitude revolucionaria" do general
Caetatio de Albuquerque.

•A maneira como o deputado mátto-
prossense encaroti a situação no seu
Estado é interessante. Se o presidente
de Matto Grosso pode ser aceusado de
" revolucionário", que dizer da As-
sembléa facciosa, que pretendia dcpql-o?

Ao sr. Mayignior e a-i sr. Annlb.il de
Toledo e .1 todos ns políticos vencidos
nessa contenda perdida p.lo senador
Azeredo só resta um lec.irso: siibinct-

ies noetúrnas, poderá a
Câmara, dentro de um deccivlio, re-
metler ao Senado os orçamentos cen-
ctuidos. Resta ver se os senadores, soh
esie ou áquclle pretexto, com esto c-.i
cit'otitro fundamento, terão o desemba-
raço preciso para protelar a phase do
projecto lorçamentario 110 Sciw:!o, de
modo a levar a prorogação subsidiada
até o ultimo dia do anno.

A Câmara, com o encerramento bre-
ve dos seus trabalhos na elaboração da
lei de meios, passa ioda a responsibi-
li.lade do dispendio de semelhante pro-
nogáção ao Senado. Esperemos pela at-
tiliide do.s senadores.

VESTIDOS. CHAPÉUS, ESPARTILHOS
LINDOS E NOVOS M01)Kl.OS

C';:sa Xnscimontò. —- 1C7, Ouvióon.
-¦ ¦¦¦¦ «T-cfl-^-cTSEH-frgsiij-^--.'1 ¦¦—,,—

Polo decreto 1.117. de lionicm data-
do, o _ prefeito restabeleceu a antiga
denoniinação do rua do Ouvidor á
iictual Coronel AC.òreira Ces.ir.

lerem-se circumstancias creaüas pe
los acontecimentos.

Elles queriam denór o sr. Caetano.
Este resistiu "convencendo" os depu-

ROUPAS brancas — Sortimcnto ecui egual— Casa Mancliester — Gonçalves Dias 5.

O ministro do Interior fez-se hontem
representar, na manifestação ao dr.
Aloys o de C.istro. :n Faculdade de
Medicina, por sen official de gabinete
dr. Anlíur Obiuo» ' ,,

ilicio gravíssimo de que os erros e

os crimes deste regimen de inépcia c

c!.e deshonestidado estão prestes a

encher a medida da paciência pu-
blica.

Não se trata de um manifesto in-

cendiario, nem o memorial é redigi-

do com os artifícios da _ rbe-

torica preoecupada cm produzir
cffeito 

' 
pela pyrotccíhnia da verbia-

gera colorida e oca. Trata-se de um

desses documentos solenncs na sim-

plicidade das suas palavras, trata-se

de um libello aceusatorio dirigi-

do contra a actual ordem do

coisas, libello que é tanto mais amça-

çador quanto nclle a força provém
da verdade dos. fados c não do po-
der literário do estylo. Mas na sin-

gela exposição e nos commcntarios

sóbrios e moderados est:á contida

uma aceusação tão grave e tão

bem 'fundada contra os' homens

que artificialmente crearam a mi-

seria nesta terra, onde devia rei-

r.ar para todos a fartura, que bem se

pôde dizer que essa petição dos hit-

mudes faz jus a um logar entre os

documentos que um dia a Historia

lia de juntar ao processo dos respon-

saveis pela crise social que se pre-

para no Brasil.
O ponto que os peticionarios abor-

dam 110 seu memorial é a crescente

carestia dos gêneros de primeira ne-

cessidade, que vae attingimlo um

ponto tal que as despesas com ali-

rrentação c com a luz absorvem todo

o modesto salário do proletário, que
fica sem saber como resolver o pro-
blcma da habitação c do vestuário.

E tão exorbitantes são aquclles pre-

ços que, no caso de famílias nume-

rosas — como aliás é a regra entre

o proletariado — para que não se

desequilibre o pequeno orçamento,

alguém tem de ficar com a- fome

mal satisfeita. A questão da alfa-

do custo doa gêneros alimenti-

cios não é o único problema com

que luta entre nÓ9 o operário".
'Egualmcnte exorbitante é o preço dá'

casa c também exagerada somma

tem o trabalhadòri de pagar pela
roupa. Mas restringindo a sua re-

clamação ao caso especial dos gene-
ros de primeira necessidade, os ope-

rarios da Gavca mostram o desejo

de não exigir muito do governo, e,

sem o quererem, deram uma prova
convincente da extrema gravidade da

crise ccouomico-social que nos con-

fronta.
Durante muito tempo a oligarcbía

que nos tem dominado julgou poder
accumttlar impunemente erros c des-

honéstidatles, atropWando as ener-

gias proditetoras da nação com exa-

gerados tributos, arrancando ao povo
dinheiro para o custeio dos prazeres
c da opulcncia do pequeno circulo de

afortunados, que, á semelhança do

famoso prefeito da Sicilia, entraram

pobres no Brasil rico, c vão sair na-

bíbos do Brasil fallido c liypo.tliçca-

cio ao estrangeiro. Mas não 6 possi-
vel governar pela inépcia e pela

fraude além de.certos limites. A cor-

relação das forças sociaes c cconomi-

cas é tão perfeita, a precisão rigo-

rosa das leis que regulam as rela-

ções humanas nas collectividadcs tão

inflexível, que nenhum erro político,
còhimettido na csphera econômica,

escapa á retribuição fatal c implaca-

vil. Os homens que, manobrando a

nossa detestável almanjarra con-

stitucional, têm querido resolver

as crises periódicas d.o Thcsouro,

por meio de expedientes financeiros

cóhtra-prbduccntcs, estão agora en-

centrando os. frutos dessa política de

taxação inconsiderada. Este ponto é

cia máxima importância, porque as

victimas dos financeiros desorienta-

dos, que nos têm arruinado, csepiecem

muitas vezes a verdadeira causa dos

seus males c responsabilizam por
elles meros agentes intermediários,

quevnão passam de elos na cadeia da

c, usalidade politico-cconomica
No próprio memorial que hoje pu-

blicamos, encontra-se uma prova, des-
s, temleneia a inculpar pela miscria

popular quem, afinal de contas, é

lambem victima da incompetência
dos governos c dos parlamentos.
Assim é que os peticionarios aííri-
In em a carestia, que os reduz á im-

minència da fome, aos especuladores,

que elevam gananciosamente os pre-

ços dos gêneros alimentícios. Em ou-
¦re, ponto, o memorial faz mesmo
uma referencia dirccèa ao coinmcr-
cio, aventando a bypofbcsc de "ex-

ploraçõcs indecorosas'' c de "'mono-

pelios descabidos". Esses commenta-
nos e essas aecusações não devem
causar estranheza, apezar da sua im-

procedência. E' natural que, no espi-
rito dos que soffrcm os cf feitos de

uma alta exorbitante de preços,
oceorra logo a idéa de aceusar como
causador da carestia o cornmcrciante

que, no complicado systema dv pro-
di cção c ele distribuirão, oecupa o

ponto mais perigoso e exposto á cri-

tica e ao ataque dos consumidores
irritados. Na própria linguagem dos

peticionarios da Gavca apparcce a

phrascologia clássica dos povos que
cMão prestes a se cnceilerizarem. O
"monopolista" amaldiçoado, demiti-

' ciado e depois sttinmariamciite. jul-

gado e decapitado na revolução

fiartceza, Já apparece nas cogitações

<lo proletariado faminto da nossa ca-

pitai como a victima predestinada ao

sacrifício no dia em que os erros e

o attentados deste regimen chega-

rem ao ponto em que se esgota a

paciência dos deuses e dos povos.
iMas antes de chegar essa hora pe-

rigosa do ajuste de contas, é bom

que o povo reveja a situação e veri-

fique que as suas aecusações contra,

cs especuladores e as suas suspeitas

srbre o commercio são infundadas.
Entre os nossos operários ha

homens intelligentes e educados,
titie podem estudar estas questões, de

rredo a constatar- que, nem o alto

commercio, nem o varejista, nem o

proprietário são responsáveis pela
miséria do povo. Os generos de pri
nfeira necessidade sobem de preço por
uma ecrie de- motivos todos elles dire

cia ou indirectamente decorrentes dos

erros dos governantes. Em primeiro
legar avulta a pauta aduaneira mons-

truosa e feroz, que entre as tarifas

de mundo inteiro só pôde ser com-

parada á da Venezuela. Aos direitos

de importação, accrcscem todos os

outros tributos com que a União e

a Municipalidade oneram o commcr-
cio. O aluguel da casa também é

alto•• .porque, como o proprietário é

por seu turno um consumidor, pre-
cisa exigir mais dinheiro do inqui-
hno para comprar os artigos de que
carece.

Não coiifimdam os operários bra-

siiciros o determinismo da crise que
os assoberba com os problemas eco-
noinicos que confrontam os seus ca-

inaradas europeus. Nos paizes alta-
mente industrializados, onde a vida

econômica aítingiu um ponto de des-

envolvimento no qual surgem crises
dependentes das desharmonias do
apparelho econômico, a situação as-

sume uma fôrma cm que os

lactores políticos são secundários
oy quasi nullos. Nesse caso, a

cura dos males que aPiligem o

proletariado exige ttmai remodela-

ção profunda das relações cconomi-

cas e uma transformação do systema

de producção e de distribuição da

riqueza. Mas no Brasil não existem

esses problemas, que só appareccm

em um estádio de evolução industrial

que estamos ainda longe de attingir.
Aqui a questão é meramente politi-
ca. Emquanto na Europa os gover-
nos procuram resolver a crise eco-

nomico-social e conseguem sempre

.-«atenuar os pcores dos seus offcitos,

,ic Brasil, o governo c o Congresso,

pela sita inépcia e negligencia, crcam

ariiciáímento uma criso que não

jtipfii* razão de ser nas nossas condi-

ções' industriaes.
.vÇònycnçam-se os operários de que

neste paiz os verdadeiros — podem
mesmo dizer os únicos — monopolis-
tas, são os políticos, que se apoderam
das posições e que, para não as ter
de abandonar, insistem cm conservar
uma Constituição, que é, cm ultima
ai;alyse, a fonte de todas as nossas
misérias políticas, financeiras, eco-
nomicas c sociaes. Contra esses lio-
mens, que querem manter o monopo-
hc do poder político c que estão sa-
criticando o Brasil ás suas ambições

pessoaes, é que se devem voltar as

justas colcras dos que trabalham e

que estão ameaçados pela fome. Aos

governantes c aos legisladores é que
o povo deve pedir contas pelos seus
soffriitieritbs,

NOTICIAS DA GUERRA

pedidoO presidente Wilson nâo accedeu ao
formulado pelas nações a liadas

MOft-

O publico só poderá adquirir perfuiinrias,
em excciiemes condições, na Perfumaria
Nunes — L. S. Francisco 25.
_.-.. i.,ihjS«iM©«>I»"

(\ ministro do Interior ' nomeou o
padre Luiz Gonzaga de Souza c o en-
genívaró civil José Jorge ela Silva para
inspecionar, respectivamente, o Lyoeu
Piaiihyensc c a Escola de Engenharia
ele ficllo Horizonte.
¦ ¦¦¦,. ¦ rtakHS&om- » ——-

Xa qiiadriiiha das machinas cl.ectricas
One ha na Casa Munia para rafe
Onde "doze mil réis" foi lido. leia-sa
Cincoenta. -- que cincoenta o preço e.

As profissões que a mulher europeu hoje exerce em conseqüência da guerra; a mulher, jocltey; a mu-
lher, nas fabricas de munições; a mulher, jafidineira; a tmtlher, trabalhadora de campo; o mulher, ven-
iedora de confeitos; a mulher, carreteirct, e, por fim, a mulher, numa das suas mais nobres missõtt — a

de dama da Crus Vermelha. . .

A GUERRA NAVAL
Um ''Memorandum"

dos alliados aos paizes
neutros-

Londres, to — (A. H.) —Os paizes
alliados mandaram entregar recente-
mente aos governos neutros, por inetr-
médio dos seus representantes dipb-
maticos, uni "memorandum" no emal
lhes pedem que, para salvaguardar a
liberdade do commercio marítimo _ e
evitar disputas internacionaes, sejam
os submarinos bclligeraintcs impedidos
de se servir das águas, das bahias e
dos portos neutros.

O "memorandum" declara que a
applicação do Direito das Gentes deve
ser modificada, desde que os sulmiari-
1103 escapam a toda á vigilância . ou
observação, tornando-se impossível
identificar-lhes o caracter de neutros
ou beligerantes.

Qualquer porlo que forneça meios
de abastecimento a essas unidades de
guerra torna-se uma verdadeira base
naval, diz o " memorandum ". E' no:s
ele desejar que 03 submarinos sejam
impedidos de operar em águas neutras
e internados nos portos quando nòllçs
penetrem.

O presiiliíiilo Wilson nii» nttcntlc
no "nieimiriindum" dos

alliados

Washington-, 10 — (A. II.) — O go-
verno recusou-se a aoceder ao pedido
formulado 110 "nicmoriliidum" das na-
ções aluadas para que não seja permit-
tida a utilização dos partos neutros
aos submarinos mercantes ou de
guerra.

Um artigo do "Times" sobre a
«ova campanha submarina

Pingos & Respiogos

pique pelos allemâes nas costas dos
Estados Unidos, transportava a bordo
vários cidadãos norte-americanos.

Christiania, to — 'A. H.) — (Via
Nova York) — Telcgrapham de Pe-
trogrado:"Foram hontem mettidos a pique por
um torpedeiro russo dois submarinos
allemâes que atacaram a estação radio-
graphica de Sepnavolok, nar costa de
Murman, na península de Kola."

Os jornncs parisienses o a nova
pliase «Ia campanha

Paris, 10 — (A. H.) — Os jornaes,
referindo-se á nova phase da guerra
submarina, fazem nolnr que a campa-
nha fere indistinetamente inimigos e
neutros e constituo um faeto de tal
magnitude que as suas conseqüências
não podem ser estabelecidas desde já.
Salientam, no entanto, que a campanha
entra coiuplctaimente na categoria dos
torpedeamentos, a propósito dos quaes
o presidente Wilson ameaçou a Alie-
manha de ruptura de relações. _ Espe-
ram que a America não fique indiffe-
rente, não só cm vista do menosprezo
e da violação dos compromissos toma-
dos para com cllat como ainda em face
elo caracter de bravata dos ataques ai-
lemães, que foram escolher precisa-
mente a cosia dos Estados Unidos para
assim recompensarem á sua maneira a
lealdade americana.

A imprensa apresenta ainda uma
nova questão, que consiste em saber,
se é admissível que um submarino
entre num porto neutro, afim de re-
pousar o tempo necessário para voltar
a torpedear outros navios.

Perguntam nor fim os jornaes se a
Allemanha, desorientada pelos succe.s-
sos militares dos alliados e rccncctando
por todas as formas uma guerra im-
placayel sem se preoecupar com os
neutros ror mais poderosos que sejam,
não esiá pro-urando novos inimigos.
Le Journdl vê na continuação da gue:-
ra subníáirjiKi o desenvolvimento elo
p'ano de " chantáge" cm que Berlim
pretende cmmaraiihar o governo de
Washington.

[,cndrcs, 10 _ (A. II.) Sobre a

O dr. Soliilemio 'Leite concedeu a um
vespertino 0:11a entrevista sobre a luta
constante entre inquilinos c proprietários

Ü Ki.nl. commcutando o iiiícré/cw, dizia-
nos hontem .

Cada qual o que deve fazer é pro-
curar um solo idôneo para construir a sua
cisa própria. 15 o Solidonio não se lcm-
brou dessa solução.

15 o solo não tremeu 1

*

Na Filial do P.ischoal o Daniel mandou
còiiocár um bloco de papel ao lado do
tc-lojiiiouc.

_. Para que é isso ? indagamos-lhe ?
Tara tomar nota do numero dos appare-
11:03 ?

Não; é para o freguez escrever o
seu' testamento emquanto espera a ligação..

«! *
Mais um accordo ; desta vez é de Minas

que nos vem a boa nova.
\ccordaram, denis de tremenda luta;

ameaças e morticínios, os partidos poli-
ticos dirigidos pelos deputaelos Camillo
I'r.-itcs c Honorato Alves.

Ficou combinado que o sr. Honorato
elcncrá tres vereadores, c o sr. Camillo
Oois c o juiz tle raz-

K afinal de contas, o povo a quem
elegerá ?

Os ac:orjtatcs não se lembraram disso.
1''

A Noticia, a propoíifo dos candidatos á

vaga da Academia, chama o 01ee.ario Ma-
nano de "poeta profundamente patrício".

AÍio lá 1 Profundamente palnc-m será
•um 'conterrâneo- nasci-lo cm Malto Grosso
ou Goyaz. 15 o Olegario é do Eceife,

i onde' começou a sua vida literária, escre-

I vendo no Lyrio da Capunga.
1 C!í-ta ultima informação é

rlano Filho).
Tose Mu-

í»
Noticias de Coyaz el.lo como conflagrado

o districto de Santa Luzia.
Mis que diabo t Uspcrem pelo menos

que M-itto Grosso acabe I
On pen=ani os F.stados centrars que o

lRr.is.il não tem mais o q-.ie fazer que
estar com o nlho no centro ? Por Santa
I.utia I 1

Cyrano & O.

nova campanha submarina iniciada pela
Ailcmanha publica hoje o Tíiia-i um
substancioso artigo, do qual extraímos
os tópicos seguintes: ¦

"A nova phase da guerra submarina
nlleniã, ainda que thearicamente possa
ser apresentada como o bloqueio á lon-
ga distancia das ilhas britanuiens, con-
stitue uma medida' inadmissível> em
direito internacional. O que ella é, na
realidade, é o bloqueio pacifico ela
costa norte-americana, e esta espécie
de bloqueio emprega-se occasionalmen-
•te como uma fótma de pressão para
chamar á razão um Estado que não
agiu bem. Se este c o caso ha nelle
motivo de reflexões p;.ra os Estados
Unidos. No fim do contas a questão
envolve apenas os Estados Unidos c a
Allemanha a estes dois paizes se
deve restringir a sua solução.

Ha, entretanto, uma questão subsi-
diária importante.

Parece que o " U 53 recebeu pro-
visões em águas dos Estados Unidos,
que assim contribuíram indirectamente
para que esse submarino pudesse sem
dtfíiculdade causar prejuízos á mari-
nha mercante inglczn,

Além disso ha difficuldades a re-
solver entre a Allemanha e a Hollan-
da por causa eb destruição do Bico-
mersdijk, e entre a Allemanha c a
Noruega por causa da destruição do
Christian Knudscn. E ó difficil prever
que explicação dará a Allemanha a
destruição ele navios neutros, saídos
de um porto neutro para outro tam-
bem neutro. _

Se é certo que o presidente Wilson
quer defender suíficienlementeos cida-
dãos norte-americanos, é preciso não
perder de vista o recente "memoran-

dum" dirigido pelos paizes alliados
aos estados neutros sobre o tratamento
que se deve dispensar aos submarinos
cm acuas neutras.

Os 
" 

governos alliados devem _• tazer
comprehender claramente que não po-
dem aamiuir que as regras de terro-
rismo dos submarinos allemâes sejam
consideradas como leis de guerra."'

A acçfio dns submarinos nllemfics

Londres. 10 — (A. A.) — Os jornaes
daqui, tratando das ultimas façanhas
rios submarinos allemâes nas co=tas
norte-americanas, dizem que os Estados
Unidos, por certo, não simoortarão
por mais tempo esse estado de cosas,
.Tccrescentando que a Allemanha pro-
cura com a nov.i phase de campanha
submarina atcmoíisar o Tio San, sub-
mettendo suas costas a um verdadeiro
bloqueio.

Londres, to — (A. A.1 — Os sub-
marinos allemâes metteram x pique
mais tres vapores, que navegavam em
frente de Nantucket.

Londres, 10 — (IA. H.) — Sabe-se
• aqui que o vapor Stephajic, tueítido a

GKAVAIÂJ —
Cr--a M:>nchcstcr-

Lindifisimus — Só na
¦Rua ílonçalvcs Dia<= g.

AS OPERAÇÕES
NOS BALKANS

Os servios approximam-se
de Monastir

Londres. 10 — (A. A.) — Os ser-
vios continuam a approximar-se de
Monast r, tendo derrotado os búlgaros
no caminho dessa importante cidade.

Os tcnto-lmlgnrns nhniulonam
Knlendrn

Londres, 10 — (A. H.) — Comum-
nic.ido do exercito do Oriente:

"No Strunia o inimigo evacuou as
povoações ele Kalendra c Tapalova, que
foram depois occupaelas por nos, c re-
tirou-se para as colunas a noroeste de
Sercs- . ,-j , ,'Occupámos também a localidade de
Homondcs.

'Na frente de Doiran as nossas patru-
lhas estiveram cm grande actividade.,

Cominuamos a bombardear as trin-
cheiras inimigas.

A expedição teiito-biilRaro contra
a Kumauia

Londres, 10 — (A. H.) — Escre-
vendo no Times, o critico militar co-
ronel Rcpingtoh, diz que a expedição
teuto-bttlgara contra a Ruiuania con-
seguiu a principio alguns succçssos,
mas accresccnta que os exércitos ini-
migos que ali operam terão provável-
mente de esocrar pelo resultado das
batalhas travadas nas principaes fren-
tes, para então poderem levar nor dean-
te a sua offensiva com o vigor ncees-
sario. Entretanto, von Mackensen ain-
da não está refeito dos golpes que spf-
frcti e tem ele se manter na defensiva
na região ele Dohrudja. Elle não podo
dispor actualmcnte de mais de cem mil
homens. Se 'tivermos, portanto, em
consideração que a líumania tem n.is
varias frentes um milhão ' de homens
atlextrados c que ha Ires divisões rus-
sas e uma divisão servia na região elo
Danúbio, é evidente que basta um bom
chefe c unidade de comutando para que
esta situação favorável seja convenien-
temente explorada.

Xo Mosa e no Somme

Violento canhoneio de
parte a parte

Paris, 10 (A. H.) — Cõinmiinicad*
official de hontem, á noite:"No Somme grande actividade sus.
tentada pela nossa artilheria, á qual a
inimigo respondeu vivamente nas re.
giões a stiestc de Barleux, Belloy-en-
Santcrre c Deniceourt.

Rcpellimos a granadas de mão_ um
ataque proveniente duma posição inimi-
ga que forma um saliente no bosqua
de Saint-Pierrc Wnast, a leste-de Rau-
court.

As nossas metralhadoras dispersa-
ram um contingente de tropas allemãs
que andava em serviço de reconheci-
mento e appareceu num bosque a nor-
deste de. Bouchavesiic."

Os inglczcs penetram em trincliui-
rus allemãs no sul do Arras

Londres, 10 (A. H.) — Cominuni-
cado do general Haig, de hontem, a
noite:"Nas vizinhanças de Lc Transloy
dispersamos um grupo inimigo.

Ao norte do reinicio de "Sttiff" ga-
nhanios algum terreno e fizemos seis
offieiacs e duzentos soldados prisio-
nciros.

Penetramos em varias trincheiras
allemãs ao sul de Arras, e a stteste de
Souchcz expulsamos de uma cratera
fronteira ás nossas linhas um forta
grupo inimigo que a occupav.i.

Os allemâes soffrerain pesadas per-
das."

As operações outro Pcrpnrio o
Unpaumo

Londres, 10 (A. A.) — Os franco-
iuglezes infligiram grande derrota .10!
allemâes nos..encontros verificados na
reg ão que fica situada entre Peronno
e Bapaiime. 

AS OPERAÇÕES EM ÁFRICA

Os portuguezes repellem os alie-
Mes no norte do Rovurna
Lisboa, 10 <— (A. H.) — O Minis»

terio da Guerra informa que uma co-
lumna de tropas iportüguèzas ipie foi
fazer um reconhecimento na direcção
de Nevala, ao norte do Rovurna, foi
atacada pelos allemâes, travando-se um
combate que acabou pela derrota do
inimigo.

Os allemâes tiveram tres soldados
europeus nrortos e dois feridos e nume-
rosos soldados das tropas indígenas
mortos e feridos,

iDa nossa pane tivemos oito mortos.
Ao terminar o combate deu-se pela

falta do alferes Camisão.
Lisboa, 10 — (A. A.) — O gover-

no recebeu hontem longo telcgramma.
do commando-r-heíe elas tropas portu-
guezas epie -estão operando na África,
conimurticando que os soldados portu-
guezes realizaram novos avanços, re-
pellnidói com grandes perdas, as forçai
aKcinãs;

¦Foi feita, diz o comniand.inte, a for-
tificação do terreno conquistado, não
tendo, iporéin. voltado os allemâes a
atacar nesse ponto os .portugueses.

rUMHOS c cõllarinhos
. r?a Ma-icl-ç«i O"

Ksoeci nii tlidc-Ives nn» 5.

A campanha da Rússia
Londres, 10 — (A. A.) — Tclegra-

pham de Pctrogrado dizendo que 03
russos conseguiram nestes ult:mos dias
novos c importantes progressos ao sul
>.Ia região tle Lembcrg, ameaçando se-
riaméhte aquellá praça forte da Gal-
licia.

No Zlota I.ipa a luta prosegue en-
carniÇndp, com alternativas para ambos
qs lados.

Os belgas por sua tcz rccliassaii.
o inimigo na região do Xobera
Londres, 10 — (A. A.) — Çominu-

nicações aqui recebidas da África, di-
zicm que os ájlemãcs contra-átacar'aiii
as posições dos belgas 11a região do To-
hera.

Esses ataques não _ surtiram, íntre-
tanto, o desejado eífeito, tendo as for-
çns cxfridietonárias belgis rçehassadcr-
ns '*nm tj-nnrl^s noriln-; nnra o inimigo.

BIBL10TUECA POPULAR — Abcr-
ta ao publico das 11 ás 21 horas, nc
Lyeeu de Artes e Ofiicios,

Varias noticias
O sr. Gerard chegou a

Nova York
Nova York, 10 — (A. 11.) — Oh*

gott boje a esta cidade o sr. Jamc.
Gerard. embaixador dos J,-'f •''>,¦,;'
dos em Berlim, que, segundo contou
ha dias, foi encarregado '^J;I> ,.'.:;
dor Guilherme de obter os bons_ 0.1.
cios do tires dente Wilson junto :> po-
tendas adiadas, afim de ser celebrada
a 

Interrogado sobre o assumpto logo

à cheèídái o referido diplomata esqu:-
vou-sc a dar qualquer resposta
confirmando nem desmentindo
boatos.

nao
taes

f• M

:'!'-'S

... A .
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DE 5. P.ÍUW

A viagem dos srs. Hélio Lobo
e A. da Carvalho

S. PÁUl.o, 9 de ouluhro — Q"»"1!0
•c soube da presença do sr. Hélio
Lobo cm S. Paulo, já o secretario da
presidência da Republica estava quasi
de regresso. E como coincidisse a via-
gem do sr. Hélio com a vinda do sr.
Álvaro de Carvalho, logo começaram a
ferver os boatos. Que teria vindo ia-
zer o sr. Hélio Lobo? li teria também
estado em S. Paulo o sr.. Álvaro Ue
Carvalho? Uma e outra coisa se con-
testava. Ainda hoje um amigo mimo
intimo do leader da bancada affirmou,
na redacção de um vespertino, que o
illustrc director da bancada -paulista
não eslivera em São Paulo.

Como não esteve? ¦— intervém
pessoa de qualificação poütica — Vi-o
eu, conversei com elle, estivemos jun-
tos alguns minutos...

Realmente, a razão eslava com essa
segunda pessoa. O deputado Álvaro de
Carvalho esteve cm b.'Paulo, muito
de corrida, tão apressadamente como o
sr. Hélio Lobo. Ambos se detiveram
em demorada conferência com o pre-
sidente Altino Arantes. O leader da
bancada foi visto quando, directanien-
4e da estação da Luz, seguia para os
Campos Elyscos, Grandes reservas fo-
ram guardadas, nas rodas officiaes e
otficiosas, sobre a vinda dos dois per-
sonagens a São Paulo. _ •

Quando o sr. Jlelio Lobo, que o ju,
sóffrivelíncntc conhecido nesta capital,
deixava o palácio do governo, um
deputado estadual, que se achava a pa-
lestrar, á porta do correio geral... que
ainda não desabou, disse aos seus dois
companheiros de palestra:Olhem o Hélio.

Está em S. Paulo?
IÍ regressa hoje mesmo. O Alva.

ro lambem esta ahi. Ouvi que vieram
ambos por causa do negocio de Ala-
ífóas. Não sabe mais nada?

E mesmo que soubesse, nada di-
ria.

A' tarde, á porta do São Fattlo Çlub,dizia-se que o sr. Rodrigues Alves,
sondado sobre o caso alagoano o sobre
o que estava mais ott menos assentado,
relativamente á solução que elle devia
ter, pedira que se ouvissem os seus
amigos de S. Paulo, inclusive o presi-
dente do Estado. Alguém contestou,
declarando que o conselheiro não fora
nem queria ser Ouvido sobre o caso de
Alagoas.

ü fado é que, tanto o sr. Hélio
Lobo, como o sr. Álvaro de Carvalho,
foram de S. Paulo com uma orienta-
ção segutissinia. O leader levou o en-
cargo de complanar algumas difficul-
dades, de modo a ser encaminhada a
solução do tão debatido caso político,
de accordo com os desejos do prcsl-
dente da Republica.., Ií', pelo menos,
o que vagamente transpirou cá fora. .

De mais positivo, nada. O sr. Hélio
Lobo não se tornou visível senão quan-
do entrou c saiu de palácio. O deputado
Álvaro de Carvalho nem aos seus mais
jutimos amigos appareccu..-.., lEmparc.
dou-se, até a hora de regressar.

Discrcção até ali! — C.

ARGENTINA-BRASIL

O novo ministro
argentino

apresenta as suas
credenciaes

VIDA POLÍTICA

GOYAZ TAMBÉM ?
Santa Luzia em polvorosa

Coyas, 10 — (A. A.) — Santa Luzia
está ameaçada de séria conflagração.
Por esse motivo seguiu para ali um
reforço de praças de policia.¦As famílias abandonam aquelle lo-
gar e o telcgraphista deixará a esta-
ção, por falta de garautias.

Coyaz, io — (A. A.) —^Deu-se hon-
tem, aqui, tira revoltante latlehtado á
propriedade particular, promovido pela
policia.

Tendo o sr. Heitor Flcitry fechado
um tirreno de sua propriedade,- foi
intimado a abril-o c tendo requerido
mandado prohibitorio, este foi-lhe nc-
gado. Soldados de policia arrombaram
o mui a, era meio de grande algazarra,
soltan.t.o foguetes c dando vivas.

Eu hebo, tu bebes, cllo bebo
CASCATINHA. ¦! i ¦> m* o a»

I.IGA DO COMMERCIO

Os fornecimentos ás repartições
publicas

A Liga do Commercio, atlendondo a
muitas reclamações de diversos nego-
ciaiitcs que fornecem ao governo, dirl-
gitt a todos os ministros uni oííicio, no
qual pedia providencias u respeito, e
submetlia á consideração dclles um"modelo do pedido", que, adoptado, re-
solvcria a questão.

Os ministros da Fazenda, da Agrl-
cultura e ultimamente o do Interior,
por deliberação de 4 do coriTiilc, inan-
ilarnm adoptar esse "modelo", satisfa-
zendo assim ás justas reclamações do
commercio.

Por esse motivo a direciona da I.iga,
cm data de hontem, dirigiu ao sr. Car-
Jos Maximilinno o officio seguitilc:"A Liga do Commercio vem, pormeu intermédio, apresentar a v .ex.
os seus mais respeitosos agradeciincn.
tos pelas acertadas providencias queesse Ministério acaba de adoplar cm
rcliição ao assumpto constante do of-
1'ieio que vos foi dirigido cm 22 da
setembro próximo passado, satisfazendo
assim uma justa e amiga aspiração do
commercio.

PrCvalcço-nic do ensejo para .reiierat
a v. cx. Os protestos da minha eleva-
da c subida consideração. — Antônio
Camacho Filho, director-secictario."

_— A Liga continua a receber adhc-
sues e protestos de solidariedade á sua
altitude cm relação ao augiuciito da
nttota-ouro, e nesse sentido a Associa-
ção Commercial de Minas ainda liou.
tem officioit-lhc, louvando o seu modo
de agir na defesa dus interesses do
commercio. <m » «a a t»
A CAIXA DE ESrPRESTÍMOS DOS

SERVIDORES 1)0 ESTADO
Os juros cobrados indevidamente
, O sr. Augusto A. da Silva Castro,
delegado da Club dos Funecionarios Pu-
Jilií-03 Civis na 'Repnrtifcãa Geral de
lislalislica, convida a todos os colle-
gas funecionarios públicos, <|tie tenham
reformado os seus empréstimos na Cai-
xa acima citada, a comparecerem, que-rendo, no escriptorio da rua S. Josén. iofi, i° andar, nas segundas, quartase sexlas-feiras, das 4 i|a ás 5 >I-•, afim
de tratar, da restituição do juros -co-
brados indevidamente pela referidaCaixa.
«ÇRn

O presidente da Republica recebeu,
hontem, ás 9 horas da noite, no -palácio
do Cattetc, em audiência solenije, o
novo enviado extraordinário e ministro
plcuipotenciario da Republica Argentina
no .Brasil, dr. Mario Kuhs de los Llanos.

U illustre diplomata transportou-se
da legação ao palácio do governo, cm
carro do Estado, acç-rapanhando-o o m-
trodúclor diplomático interino, consc-
Htciro de legação dr. Abelardo Roças,
sendo o carro escoltado por um piquete
de lanceiros do 13° regimento, de cavai-
laría, sob a commaiido do aspirante Ho-
racio dos Santos. ,..

, fio palácio foi s. ex. recebido, no
portão principal, pelo ajudante de or-
dens da presidência da iRcpublica tenen-
íc Pedro Cavalcanti, que o acompanhou
liem como o dr, Abelardo Roças, ale
o salão de honra, onde se achava o che-
fe da nação, o ministro interino das Re-
lações Exteriores dr. Souza Dantas, o
secretario da presidência, o chefe e sub-
chefe lia casa militar, o director inte-
rino da secçfto do protocollo dr. Ra-
phael Mnyrinlc c o ajudante de "ordens

que servira de introduetor. .
Trocados os cumprimentos protocolh-

res, o dr. 'Ruiz de los Llanos apresen-
tou ao chefe da nação a carta que o
acredita como representante diplomati-
co do seu governo junto ao nosso, lcn-
do nessa oceasião o seguinte discurso:"Scüpr Presidente. ,— El mantém-
miento y dcsarrollo de Ias cordiales rc-
laciones, que -felizmente ligan ei Pueblo
Brasilcno ai Argentino, han merecido y
merecen Ia átctlcióri constante y prefe-
rente de. Ias respectivos Gobicrnos, Ue-
seosos siempre de acrecentarlas.

•Ese hecho no importa sino ei reco-
nocimiento de Ia amistatl verdadera que
tales relaeionacs tracri aparejada, nasci-
da ai amparo auspicioso de idcales ço-
munes de civilización y cultura, con
bondas y profundas raizc9 en Ia Insto-
ria, y en prògresióu crecietite, a medida
que ambas Nacioncs perfeccionam su
mutuo conocimiento, adquiriendo Ia
certeza que, en completa arinonia, se
abrevia ei camino que, con paso segu-
ro, Ias conduce a Ia consccttción de sus
noblcs y sin Uuda grandiosos destinos.

Pcrtciieccmos, exetno. Scnor Presi-
dente, a paises regidos por instittteiones
igualmente libcraScs y generosas, con
idênticas tradiciones polilicas de con-
cordia internacional, prósperos y ricos,
que necesitan, conpcnsándolá con excc-
so. Ia labor de sus hijos; todo Io que
costituye entre ellos lazos de . unión
excluycnlcs de antagonismos y rivalida-
des, que no ciiheu tampoco cn ei órden
econômico, pues sus produeciones, va-
riadas y distintas„han estabelecido mi
intercâmbio que, ai acercarlos, los bc-
neficia con resultados provechflsos.

Esta vieja amistad Argentino-Brasi-
lenn, que tiene, entre otras, Ia simpá-
lica virtud de formar parle de los há-
bitos y costumbres de los dos pucblos,
cuenta asi tambien con Ia tttilidad reci-
proca, poderoso vinculo, que Ia asegura
cn su total integridad.

Fomentaria por todos los médios a
mi alcance, propendiendo a Ia mayor
expansión e inlensidad de nuestro co-
mercio, cs cl objeto de Ia tnisión que,
mi 'gobieruo nie confia, parlicularmente
graita para mi, que .por mi acluación
anterior conozeo, conservando ei me-
jor rectierdo, ei ambiente propicio y
favorable cn que voy. a realizaria.

En efecto; secretario hace algunos
aftos de Ia Legación, que hoy me es
satisfactorio Uirigir como jc-fe, lie po-
dido apreciar de ecr-ca y con intima
complacência ei sincero y singular afe-
cto, con que los brasilénos, rctribtten á
los argentinos sus ínatcrnales seutimi-
entos.

El desempeflo Ue mi cometido, de
acuerdo con Ias citadas circunstancias,
será certamente fácil y agradable sobre
todo si, como .espero, no me 'falta Ia
cooperación decidida "de v. e., y de sua
gobieruo.

Con estas ideas y propósitos tenso ei
alto li»,-ior de poner en vuestras manos
Ia carta credencial, que me a redita en
ei elevado caracter de enviado extra-
ordinário y ministro plenipotcnciario de
Ia Republica Argentina, y de retiro de
mi distinguido antecessor, ei doctor Don
Lucas Ayarrngaray, formulando, en
notnbre de mi gobierno y cn cl próprio
fervientes votos por Ia prosperidad de
Ia tiación ibrasilcna y Ia .ventura perso-
nal de v. e.

Em resposta o clicfc da nação assim
so exprimiu :"Ao receber, com a rcvocatòria de
vosso illustre antecessor, que aqui dei-
xou as mais gratas recordações, a car-
ta pela qual o sr. presidente da nação
argentina -vos acredita 110 caracter de
enviado extraordinário.c ministro plcni-
ipórcnciario, devo manifestar-vos o alio
apreço cm que tenho esse novo teste-
aninho de amisade .para com o Brasil.

Asseguro-vos, sr. ministro, que me
foi summamentc agradável a escolha da
frossa jicssoa para a mesma elevada
missão, que 'Vos está confiada, de cs-
Ireitar, cada vez mais, si possível, os
laços de cordial synipatliia e leal affecto
que, felizmente, existem entre os nos-
aos paizes.

A vossa estada aqui, como secretario
da legação que, com real satisfação
.para mim, fostes agora chamado a di-
.rigir, vos deu ensejo para conhecer
intimamente o povo brasileiro e, sem
duvida, pudestes observar tanto a leal-
dade c a sinceridade do seu amor ú
paz c á concórdia internacional, quan-
to o carinhoso interesse com que acom-
panha o crescente .progresso da nobre e
gloriosa nação argentina.

Kssc espirito de verdadeira confrater-
nização, que ainda tradicionalmente o
Brasil e a Argentina, deve ser sempre,
mantido e serme-á muito gralo coopc-
rar comvosco, sr. ministro, afim de
conservar a grande amisade histórica
que une os nossos paizes.

Agradeço com reconhecimento os
volos que acabaes de manifestar c, por
minha vez, formulo os mais sinceros
pela prosperidade crescente da nação
argentina, tj-ila Mi cidade pessoal do
seu illustre presidente c para que em
tudo scia feliz a vossa permanência no
Brasil."

Após as respectivas apresentações rc-
tirou-se o sr. Ruiz de los Llanos ecr-
cado das mesmas deferencias coni que
fora recebido.

Em frente do palácio foram presta-
das a s. cx. as honras dá pragmática
pelo 56" batalhão de caçadores, sob o
conluiando do coronel Domingos Jesui-
110 de Albuquerque, quo c.:u grande uni-
forme ali se achava -postado.

Convenção política no Pará
BEiisr, 10. (A. A.) — Já se acham or-

ganizadas, em todos os nuinieipios do Ls-
tada, as eomniissões do Farlido Rcpubli-
cano do Pará, tendo sido designados os re-
spectivos delegados á próxima convenção do
mesmo partido.

St }'f S:

Eleito municipal em Maceió
Maceió, 10. (A. A.) — O resultado da

eleição municipal, foi o seguinte: para pre-
tor, Firmino Vasconccllos, 918 votos; Sal-
yador Cosia, 917 votos. IIouvc eleição em
tados os municípios; sem perturbação.

$ «1 $

O governador eleito
do Amazonas

A bordo do paquete nacional Ceará, que
devo estar no porto desta capital ás pri-
meiras horas da manhã, chega ao Rio de
Janeiro, o dr. Alcântara Baccllar, gover-
nador eleito cr reconhecido do Estado do
Amazonas. O desembarque de s. cx. deve
realizar-se ás 7 horas da manhã no Cács
do Torto.

* * *
O governador da Paralryba

Embarca hoje, no paquete nacional Bahia,
para o Estado da 1'arahybo, o sr. Camillo
de Hollanda, recentemente eleito seu go-
vernador.

O embarque do alludido político realiza-
se ás 11 horas da manhã, no Cács do Torto.

* * O

Novo sergipano
Rcunc-so hoje, i 1 hora da tarde, a com-

missão de Tetição e Poderes da Câmara,
afim do sr. Tereira Braga relatar o parecer
mandando reconhecer deputado por Sergipe
o sr. Espcridião Monteiro, candidato diplo-
mado e eleito sem competidor.

¦ I»«»i

Os vestuários para meninos, tia TORRE EIFPET/, deg-
aliam todti a competência pela excelleuto qualidade de seu§
tecidos, elegância o perfeito acabamento.

Os orçamentos
na Câmara

Os oradores da 3a dis-
cussâo

A sessão da Gamara em resumo
Sob a presidência do sr. Astolpho

Dutra, secretaiiado pelos srs. Costa Ri-
beiro c João Pcrnetta, foi hontem aber-
Ia a sessão da Cantara com a presença
de 57 deputados. A acta da sessão au-
terior foi approvad.t depois do sobre
elia terem discursado os srs. Antônio
Caries e Alfredo Mavignicr.

O sr. Antônio Carlos requerei! e
obteve (pie a mesa nomeasse uma com-
missão de 2t membros, para represeu-
tar a Câmara no desembarque dos srs.
Felippe -Schimidt e Affonso Camargo,
respectivamente presidentes de Santa
Catharina e do Paraná, os quaes vem
a esta capital assignar o accordo so-
lucionador da' questão de limites entre
os dois Estados.

O sr. Alfredo Mavignicr narrou, ao
seu modo, 05 sticcessos de Matto Gros-
so, contando episódios nos quaes esteve
mais ou menos envolvido.

Esgotada, afinal, a 'hora destinada ao
espediente, com esses discursos, pas-
soit-sc á ordem do dia.

A lista da porta aceusava a presença
de 122 deputados.

Anmin-iado o requerimento de ttr-
gcltcia dos srs. Costa 'Ribeiro e Auto-
nio Nogueira, para a votação da roda-
cção final do projecto 126 B, do Sena-
do. relativo a credito para pagamento
a funecionarios addidos, sobre elle dis-
cursou o leader pernambucano.

O sr. Jusliniano da Scrua, rehtor na
commissão de Finanças do respectivo
parecer, também discursou, em seguida.
Posto a votos, foi dado como approva-
do. Requerida a verificação da votação
e verificada, foi a approvação conlir-
mada por 114 votos.

Passando-se á. matéria de discussão,
foi annunciada a continuação dos do-
bates do projeclo orçamentário, cm 'ul-
tinto turno. Discursaram, então, os srs.
Souza c Silva e Dunshcc de Abranchcs.

A sessão foi levantada ás 6,15 da
larde.

A sitnapioja Grécia
Está organizado o

novo gabinete
Londres, 10 — (A, II.) — A Agen-

cia Rcutcr recebeu o seguinte tele-
granima de Athenas:" Está constituído o novo gabinete
que hoje mesmo prestou juramento.-

iA sua organização é a seguinte:
Lambros, "presidente, ministro da In-
strucção; Zialocoslas, Estrangeiros; ge-
netal Draco, Guerra; almirante Damia-
nos, Marinha,.

O sr. Ycnizelos acclamado em
Athenas

Londres, 10 — (A. A.) — Telegram-

Discutiram, Iiontem, os orçamentos,
na sessão da Câmara, os srs. Souza c
Silva e Dunshes de Abranchcs. ' 

jO sr. Souza e Silva inicia o ..seu'
discurso dizendo que vae occiípar-se
tão somente dos orçamentos militares,
mas previne que na critica que vae; fa-
zer o seu objectivo não é censurar os
responsáveis pela insufficicncia das
verbas, pois" sabe como sua iniciativa
se acha tolhida pela situação das finan-
ças nacionaes, •. ,í

Mas vae mostrar que com as verbas
propostas tanto para o Exercito' como
para a Marinha é absolutamente im-
possível manter a, já não diz a cfti-
ciência, mas apenas um simulacro,, de
efficiencia militar, pela qual .são
responsáveis as ofíicialidadcs de tçrra
c de mar. Nem mesmo a simples- con-
servação do material, nem mesmo uma
rudimentar instrucção technica podem
ser obtidas, por maiores que sejam es
esforços e a dedicação dos officijics.

O sr. Souza c Silva diz que lia dois
velhos estribilhos inseparáveis dos or-
çamentos militares: — que o nosso
Exercito c a nossa Marinha são os
mais caros do mundo; e tpte os nossos
oííiciacs são os mais bem pagos c .os
que gozam de maiores vantagens. Nada
entretanto c menos exacto. -. - •

Cita opiniões do deputado Ciuçinaío
Braga, rebatendo-as. Demonstra /que, d
numcrq>de nossos ofíiciacs do Exercito
longe Oc ser exagerado é insufíiciente
para o cffectivo de guerra. O effcçtivo
completo do exercilo mobilizado é de
120.000 liomcns. Para elle são .neces-
sarios 2.198 officiaes combatentes.
São os que existem. Mas a defesa do
Brasil não se fará apenas com tal effe-
divo. Ha as reservas de primeira e
de segunda linha, ha o exercito de se-
gunda linha. Onde os ofíiciacs para
commandal-os, instruil-os c dirigil-os?
O effcçtivo norma! do Exercito nào..e
porém aquelle: é o de 54.000 homens,
effcçtivo econômico. Mas, a 'nceçssi-
dade de maior economia fez fixar, um
cffectivo mínimo de 34.000 homens.
Ií é esse o pedido aimualmentc pelo
Grande listado Maior, no limite, mi-
nimo compatível com a instrucção c or-
ganização das reservas. Menos,, que
isso, será a anarchização de. toda a
nossa organização militar. Pois. é o
que se dá ao ser confeccionado o orça-
mento, no qual o cffectivo é reduzido
a um numero variável, irrisório, lia-
vendo até quem proponha menos de
um décimo do cffectivo mínimo, Daln
resulta, necessariamente, que o numero
de ofíiciacs que é diminuto de'facto,
vem a parecer excessivo. Assim, e jus-
lamente por se sujeitar ás duras nu-
posições do economia que vem então
a ser aceusadas de esbanjamento as
nossas autoridades milhares, aceusadas
de exigirem numero de ofíiciacs. supe-
rior ás necessidades da nossa defesa I

O sr. Souza e Silva desenvolve ar-
guinemos semelhantes em relação a
Marinha, criticando a commissão de
Marinha e Guerra por permiltir que ,0
seu trabalho seja usurpado, ç ali;is,.tJi-i-
lhahtemcntc, pelo n-lator da Marinha
na còmmissãó do Finanças. •¦

Refere-se ás despesas nao militares
que sobrecarregam o orçamento da
guerra •

Diz que são objeclo de constante
reparo os vencimentos dos militares c
o instituto da reforma. Vae provar que
as criticas feitas o são por se ignorar
o que existe nas classes militares; dos
demais paizes. Faz, comparações/'^ cila
exemplos, Tomará a Marinha ftcomo
exemplo 

' 
para' demonstrar'': o ¦ guanto

erram 03 que affirmam serem os'nos-
sos militares os mais bem. pagos do
mundo. Na Marinha inglcza,-um vice-
almirante recebe cerca tio. 32:ooo$ooo
annuaes, ao cambio de 12; na Brast-
leira -recebo, liquido, 23 :-l,17$J4-t. } :"
contra-almiraníe recebe, na Marinha
inglcza, 43túoo$ooo; na amevicatia;
36-Soo$ooo, ao mesmo cambio; nt
brasileira, recebe i8;'949$>-l<|. U51 cap:-
tão de ríwr c guerra recebo, respectiva-
inenie: iot345$ooo, 2o:ooo$ooo c.....
141481$! 14. Assim, accentua o orador,
um couira-rilmir.-.nte da, .Marinha Brt-
sikira ganha menos do que um capt-
tão de mar c guerra das marinhas m-
glcza e americana. Eslá pois desfeita
uma das inverdades <iuc circulam 3,0-
bre os militares. ! -'

Nos demais postos, cila ainda o
deputado do Estado do dito: uma ca
pitüó de corveta, ganha
inglcza (command°r) 9t49q$opo.

clicando alvitres para remediar a insttf-
¦ficiencia dos recursos. A esquadra está
condemnada ã destruição dentro de 10
annos por falta de arsenal. Diz que em
geral, não cabe a menor rcsponsabili-
dade aos officiaes ,pc!a situação preca-
ria .das.'forças armadas, visto comp sem
recursos- sufficicntes não-é. possível
n:antel-as no estado exigido; para 

"a se-
gurança e a defesa do >paiz. Refere-
se aos esforços ingentes -das officiali-
dades -para triumplfafeni de iiisupcra-
veis obstáculos a fita de manlorcin seus
navios e regimentos no melhor pé pos-
sivvl.

Refere-se com elogio a (Visitas que
fez,-a convite, a vario» corpos- da gúar-
nição, : rjitando r,omc3 de ofíiciacs,
exemplos de dedicação e de trabalho
intclligentc c efficiente. OCfitiaes lia
que -gastam do seu bolso na compra de
material, -para a conservação dos ca-
nhões. Afíirma que cm nenhum excv-
cito ou marinha estrangeira se conse-
gtte obter tanto cora tão parcos recuv-
sos. Diz que os nossos officiaes nada
lem'- a invejar aos estrangeiros em in-
strucção e vocação, cita exaniplos, refe-
rindo-se á Escola Naval de Guerra, c
aos serviços riclia prestados pelo com-
mandante Philippe Williams, aos snb-
mersiveis, no Batalhão Naval, e a na-
vios. Concita o governo a mandar uma
turma mais numerosa de officiaes para
praticarem na Marinha Americana, e
censura a supprcssão dos addidos na-
¦vacs justamente durante ^sía. grande
guerra. Rcíerindo-se ao Exercito, diz
que c:n dois annos elle progrediu vin-
te 110 respeito á instrucção technica, á
doutrina e ao estudo da guerra. O que
falta ao Exercito e á Marinha, diz o
sr. Souza e Silva, não são homens, nem
officialidade competente e dedicada;_ o
que ifalta é material, mesmo o mais in-
áiajjcnaavél. Alarga-se 

'Lm considera-
ções refutando tópicos do voto em se-
.paralq do deputado pneinato Braga,
Expõe o nosso problema militar, afíir-
mando a necessidade do tinia acção
cóujúncta 'e harmônica do\ 'Exercito te
da Armada, visto o problema seí um
só, conimuiu. A economia só será ob-
tida unificando certas despesas e se-
guindo um programma commuin, tra-
çâdo ,por uma commissão technica mix-
ta. militar naval, sob .1 direcção de 11:11
conselho superior de defesa nacional
mixto, obedecendo a uma unidade de
doutrina baseada no conhecimento da
orientação da poütica nacional. Actual-
mente, Exercito e Armada . seguem
cada um fiara seu lado, som orientação,
empregando esforços isolados, que se
contrariam e acarretam despesas do-
ibradas e muitas vezes inúteis. Cita
exemplos. .

Indica as linhas gerács segundo as
quaes julga podermos conseguir unia
efficiente organização da nossa defesa
nacional. Naturalmente a despesa ^erá
grande: 400.000 contos para o Excr-
cito o 200.000 para a Marinha, Mas
se não nos dispuzermos a ella, tudo
será inútil, do naad adeanlando ter
milhões du brasileiros aptos a defen.
derem sua pátria, mas desarmados.
Não so trata, porém, de adquirir ar-
mamcnlòs; o que é preciso.é promover
a nossa organização industrial de modo
a nos libertarmos de dependência do
estrangeiro, produzindo nós mesmos
tudo de (pie precisarmos para o appa-
rclhamcrito da nossa defesa. Assim, o
quo gastarmos ficará no próprio paiz,
enriquecendo a industria particular, re.
vertendo cm grande parte para o The-
somo, dando o pão a dezenas de mi-
lhares do operários e provocando um
immenso desenvolvimento dos conside-
ravois recursos do solo pátrio, entre 03
quacs o carvão, o ferro, a força hydrati-
lica. Faz consideraões sobre a política
internacional e aos perigos a que esta
exposto o Brasil.

Diz que é ainda nas classes militares
que reside a maior garantia da nossa
segurança e da nossa soberania. Com-
inetila a expressão tarimbeiro, dizendo
que, longe de a tornar pejorativa, os
que a empregaram com essa intenção,
nella fizeram o melhor elogio dos mi-
lilares, porque cila synthetisa os habl-
los simples, sóbrios, o desinteresse, a
abnegação, a pobreza, o UesprcnUimcii;
to pelo luxo, o espirito de sacrifício;
a vida de privações, o sentimento da
obediência, o culto da gloria, a ambl-
ção de dar o seu sangue, obscuramente,
por sua pátria, que são os caracteris-
ticos da carreira militar no Brasil.
E o tarimbeiro dcdicanclo-sc de corpo I ce alma a sua missão tiilellar de defesa
desta terra e desta civilização, instruiu.
se, e conhecendo hoje, melhor que nin-

1 giiem os nossos problemas sociaes, os
nossos problemas noliticos está peso!-

I vido a collahorar nclivimenle paar que
1 a pátria cumpra seus alto edestinos, in-

tegra c intangível.
lv é ella nuc está formando e vai

; formar a nossa mocidade, nas cultiva-
I das virtudes másculas, 110 amor á luta,

anetfrido-lhc a alma, o espirito, o co-

O DIA NO SENADO
O SR. ANTÔNIO'AZE-

REDO CONFIRMOU
A DECLARAÇÃO. DE

GUERRA
A sessão de horitehí leve inicio a

•hora regimental, com a presença de 33
senadores. Presidiu-a o sr. Lrua11!:>
Sautos, secretariado pelos srs. 1 edro
Borges e José Metelló.

Após a leitura e approvação da acta
dos últimos trabalhos, procedeu se a
leitura do expediente, que cotistp.t de
communicaçúcs da Cantara, si-tit impor-
¦tancia.

A seguir, o sr. Alfredo Elüs occupott
a tribuna. S. ex. lera, num matutino,
referencias pouco lisonjeiras á iiulivi-
dualidade do seu collcga de bancada
senador Adolpho Gordo, que ce acha
ausente na Europa, a propósito da E>-
trada de Ferro Araraquara.

.Não estando habilitado a esclarecer -o
Senado sobro a intervenção do seu col-
lega nos negocies dessa Estrada, o ora-
dor lembrava (pie a. referida empresa
de viação não tem ligação do qualquer
espécie com o governo federal; nem
com o governo estadual paulista, o que
tira a idéa de advocacia administrativa
á acção do senador Adolpho Gordo.
Entretanto, o sr. Ellis pedia ao Sena-
do que suspendesse qualquer conceito
relativamente ao papel do seu cpilega
nesses negócios,'certo que s. cx. dará
opportunamente. quando de ; volta de
sua viagem á Europa, explicações as
mais precisas, consoante ás suas nor-
mas de correcção e probidade.

Aproveitando estar há tribuna, o se-
nadõr paulista requereu a mmcaçao Ue
uma commissão que representasse o
Senado na próxima chegada do dr.
Lauro Müller, cujos serviços á nossa
política internacional enalteceu. A casa
accedett ao pedido c. para esse fim foi
nomeada uma commissão composta dos
srs. Alfredo 'Elüs; M. de Almeida c
Erico Coelho.

'Com um exemplar do numero de hon-
tem do Correio du Munliã mima das
mãos, o sr, Antônio Azeredo -tratou da
•publicação que 'fizemos do telegrariimá
revolucionário dirigido por s. cx. aos
seus amigos do sul de Matto Grosso.
S. cx. confirmou o telegramma cm to-
dos cs seus termos, dizendo, porém, que
não pregava a revolução, como se in-
sinuoui mas a defensiva.

O orador descreveu os açontecimen-
tos de Cuyabá, até ú renuncia do vice-
presidente e dos deputados estaduacs
mattotgrossenscs, conforme ns cotumit-
ilicações dos seus amigos. Aliás, cum-
pria-lhe penitenciar-se perante seus
collegas c o paiz, da sua rcsponsabili-
dado no desfecho que .tiveram esses
suecessos, Não dorn a sua ingenuidade,
a aconselhar aos seus amigos prttdeh-
cia e calma, cmquanto o pessoal do sr.
Caetano de Albuquerque «c preparava,
não fora a sua toleima a esperar o
accürdo que não tpropoz, que nunca
pediu, mas que lhe foi solicitado pelo

A SOLUÇÃO DO CASO
DO CONTESTADO

Chega hoje a esta capi-
tal o coronel Sclunidt
O presidente da Republica far-sc-á

representar, pelo coronel Tasso Fra-
goso, chefe de sua casa militar, no
desembarque do coronel .Felippe Sch-
midt, governador de Santa, Catharina,
esperado hoje, nesta capital, a bordo
do vapor Itajnbà. O desembarque effe-
ctuar-se-á, ás .| horas da larde, no Ar-
schajl de Marinha.

Amanhã chegará o Ui\ Affonso de
Camargo, presidente do Estado do Pa-
raná, a quem o chefe da Nação rece-
berá com as mesmas deferencias que
aquelle. S. ex. desembarcará na "gare"
da Central Uo Brasil, ás S e 20 da
manhã.

O sr. 'DcSpftint Moreira; presiden-
te do Estado de Minas ticraes, tele-
graphou ao sr. Theodoniiro Santiago,
secretario de Finanças daquelle Estado,
ora nesta capital, incunibindo-o Ue rc-
prcscníal-o no desembarque Uo coronel
Felippe Schmidt e do sr. Affonso Ca-
março c bem assim de lhes apresentar
cumprimentos pela maneira patriótica
com que resolveram a questão de liini-
tes entre os dois Estados.

Por oceasião do desembarque do
coronel Felippe Schmidt, que se effe-
ctuará no Arsenal de Marinha, 0 cru-
zador Bahia dará uma salva de 19 ti-
ros.  <f l> ¦

TIRO DO RIACIIUELO

Os exercícios do próximo domingo
Prcvinc-sc a todos os sócios que, no

domingo, 15 do corrente, ás 7 horas
da manhã, devem comparecer á sede
provisora, á rua Alice de Figueiredo
11. 57, para tomarem parte nos exerci-
cios.

üutrosim, previnc-se qtte as mensa-
lidades são pagas adeanladamcnte, até
o dia 15 de cadajriez.

A VIDA DIFFICIL DOS
OPERÁRIOS

A mensagem hontem en-
tregue ao presidente

da Republica, assignada
por 1.200 operários

E' esta a representação hoiilcm cn-
íreguc ao presidente da Republica pelos
operários residentes no bairro da Ga-
vca, da qual tratámos em editorial da
1* pagina da edição Ue hoje:"llimo. e cxmo. sr. dr. Wonccsláo
Braz Pereira Gomes, digníssimo e illus-
Ire presidente da Republica dos Esla-
dos Unidos do Brasil. — Senhor. Os

CARNES VERDES
MATADOURO DE SA.VTA CRl'2— Foram abatidos hontem:

67 porcos, 25 carneiros e

: Cândido

presidente dá Republica, com a sua signatários da presente mensagem, opc
annucncia immcdiala — o que se tinha rarios e operárias residentes 110 popu
de ver, agora, era o reverso da meda- '""" ' ' ' '"
lha, o general Caetano pelos ares c os
conservadores dominando aquelle Esta-
do. do extremo a extremo. Ninguém
se illtida com ã extensão das suas pos-
sibilidades de força onde s. cx. tem
ao seu lado toda a .população matto-
grossense. Depois que o calix de suas
amarguras extravasou, s. cx. rompeu
com a situação de espectativa e calma
mantida até agora, para dizer os seus
amigos que se defendam. Qual seria o
senador, ali presente, que vendo os
seus amigos (violentados, sacrificados,
amordaçados, não lhes aconselharia" a
defesa contra o abuso do .poder ? Foi
o que s. ex. fez. Não jircgou a revo-
ltição. E já que estava na tribuna, .0sr. Azeredo queria lcr.ao Senado.copia
de uma carta que enviou ao ipresidentc
da Republica, dando por findo o seu
supplicio de Tantalo, a terminar essa si-
tuação de espectativa, em que a liisto-
ria do accordo o collocara. S. ex. leu
a carta, d[zendo que o fazia com a de-
vida autorização do -sr. Wonceslno
Braz. E leu ainda uma carta do depu-
lado Annibal de Toledo a um amigo do
sul de Matto Grosso, que lh'a remettera,
historiando o regimen de terror que
deflagrara cm Cttyabá, donde elle a
escreveu. Estava perto de s. ex. (c o
orador apontava para uni lado) um dos-
ses deputados que renunciaram, sob as
aíitcaças do coronel j Pedro Celestino c
i^cja, seus filhos, ."Está ali uma das vi-
qlniías, um dos ifiariyres !..." Na.'pe-
roração, o orador atacou ferozmente o
general Carlos de Campos, que fizera
causa coinmum com o sr, Caetano de
Albuquerque, indo garantir um liabeas-
corpus, c abriu os braços num gesto
vermelho.

Na ordem do dia. verificóu-se que
já não havia numero .para as votações.
A sessão foi suspensa.

Marinha
na

americana do 12:000$ a :S:ooo?ooo, raj0 ,. Cl <.orp0i ,,;.r%1 fazer dos nossos
,., , ,,,,„„,. ¦„.-,.„ - „ . 1 conforme o tempo de serviço: 11:1. »r,t- fr.-inaínos donzeis énuilos de Osório,ma de Athenas informa que ,0.000 pes-, ^.^ ia,ay^0V2, Vm capitão-.tcnçn- j herdeiros de Taniandarc, no cullo di

te, ganha, na marinha inglcza, reis ¦ p3tna, na glorificação de sua honra.
S:oSo$ooo, na americana 9:8oo?o°o Tenhamos íó, diz o sr. Souza c Silvai
(mais 10 "i" para cada cinco annos ue j 0 sentimento dos devores para com a

brasileira, 7:gg2$0M. As

soas saudaram o sr. Vcnizelos 11a suu '
chegada líqtiella cidade. ]

Durante o discurso quo o sr. Vcni- 1
zelos fez, saudando o povo que lhe |
foi levar o apoio do sua solidariedade,
ouviram-se gritos subversivos contra o
rei Constanlino.

Lourenço" ggrS
Rio Novo, para 200 róis. com valiosos
brindes. — LOPES SA' & Ü.

No Thesouro
VÁRIOS PAGAMGXTOS AU-

TORIZADOS
Thesouro Nacional está habilitadoa cffectuai' 03 seguintes pagamentas:

5 :.p3$0oo. ao porteiro Randolpho
Soares Leitão, do Ministério da Fa-zcitda. para pagamento de despesas doestadia nesta capital, cm agosto c se-
lembro rltimos. dos membros da Com-
missão 'Financeira Americana;

:í)'j6$-or-, a Jcsé Pedro dos Santos
c outros, de restituições;

3 t03S?-|S3, no engenheiro Humberto
Soares Antunes, do cxetcicios findos; c

41 uSqÍJnj. á Companhia S. Luiz a
Caxias, do exercícios findos.

— t PI »¦

AS MISSAS DE HOJE
¦R.(.zr.m-Bc as seguintes, pnr alma iTe:
Anua Teixeira da Fonseca, ás S 1J2

fioras. na egreia áç Santa Rita.
José 'Moraes Ferreira, ás g horas, na

igreja do Santíssimo Sacramento.
Luiza M. da Silva Ramos, ás 9 i]e

hor.'is, 11a Candelária.
iAlyaro Augusto Nabuco de Araujo

Freitas, ás 9 horas, na egreja da Cruz
dos Militares.

Alexandre da Cosia e Souza, ns o ho-
ras. na egreja de São João Bantista,

Cario". Siuwni. ás o 1J2 horas, na
egreia do São -Francisco de Paula.

Lèonidia 'Maria Carolina de Carva-
lho. ás 9 horas, na vgreja de S. José.

'Firmina Rodrigttes de Faria, us o
Iiar.-s na egreia do Senhor Bom Jesus
do fionifim, São Christovão.

lEmaiti Mége, ás b' horas, no Engc-
»iho N' v.n. . . .. o 1

fr,.- r,h:na de Lumn Ribeiro. .1-. H is
lor.is, na egreja de São 'Francisco de
Paula. . , o .., .-, ¦ ><

iM.vtoe! Rosentiao dos banlps. as .>
fcoras,' na eg.rja do São Joaquim.

INSTITUTO DOS ADVOGADOS

A conferência de hoje
Terá logar hoje, no Instituto dos

Advogados, ás S i|2 horas da noite, a
conferência do dr. Porlocarreiro, pro-
fessor da Faculdade Livro de Direi-
to. que dissertará sobre o lliema se-
guinic: "O direito financeiro brasilci-
ro, cvol-.tçã» e tendências;.'1

ira-txlgi ¦>¦»,

O chefe de policia suspenso das
suas íuneções

Londres, 10 — (A. A.) — Sa,be-se
aqui que foi suspenso do suas fttncçõcs
o chefe de policia de Athenas, sr. Po-
limuakos.

O governo grego httenderú aos
nlliados

Londres, 10 — (A. A.) — Segundo
noticias do •Athen.is, a Grécia atten-
dera a todos os pedidos dos aluados,
excepto o quo so refere á expulsão dos
allemães naturalizados, visto as leis do
paiz não o permittirom.

11 ¦ 18»

Todos os freguezes que com-
pram moveis

BED-STÂR
dizem quo elics são
ns mais modernos,
o; mais elegantes,
03 mais delicado.-,
os mais bem acabados
o os mais fáceis de p.".f

Gonçalves Dias, 71
URUGÜATANA, 82

Raid de hydroplanos
Da ilha das Enxadas á

enseada Báptista das
Noves

Por iniciativa do capitão de corveta
Protogcncs Pereira Guimarães, dire-
clor da Escola do Aviação Naval, rca-
liza-sc amanhã um interessante "raid"
de hydroplanos entre a ilha das En-
xadaa e a enseada Báptista das Neves,

•A's 6 horais da manhã, dois hydro-
planos, um conduzindo o director da
Escola o o mecânico — instruclor nor-
tc-americano Orton Iioewcr, e outro
levando dois dos tres tenentes Raul
Bandeira. A. Augusto Schorcht c Vi-
ctor Carvalho c Silva, partirão, anteci-
pando do uma, hora a ¦ partiUa do" scout" Bahia que conduzirá o minis-
tro da Marinha.

Os hydroplanos farão um pequeno
descanso na ilha Grande, onde recebe-
rão uma mensagem do director da. 'Es-
cola Naval, regressando logo depois a
este porto.

O percurso sorá de 302 kilomotros.
¦w-— "¦' ftfg^^^^^^WW^1 .——i. ¦

serviço), na
sim, pois. continua o orador, so num
posto, o do capitão de corveta, deixara
&i officiaes brasileiros do ganhar mo-
nos do quo os da. marinha inglcza,
so:;;lo que cm todas ganham muito 1411c-
nos do que na marinha americana.' .

.\L..3 não ó tudo. Os officiaes hrasi-
loiros, c o que se diz da Marinha ap-
plica-so lambem no Exercito, não' rc-
cebem vantagens nem pensões,'.- nem
diárias, apenas recebem o ordenado e
a gratificação. Mas os officiaes'..ingle-
zcs o americanos ainda têm inna"Jérie
do vantagens que passa a entuaerar, o
que aindii mais eleva os seus .¦{venci-
mentes. O orador diz que está,, pois,
bem destruída a affirmação crrndamcn-
te feita de que os militares brasileiros
são os mais bem pagos c os mais bem
aquinhoados.

lia um outro ponlo cm que o orador 1
quer também rebater: é o das refor-1
mas militares. Vae destruir lambem a j
crença erradamente arraigada de quo ;
o nosso Exercito c a nossa Marinha
são os que tôp.i maior numero de re-
formados e mais vantajosas reformas.
A reforma é um seguro cujo prêmio é
pago cm sangue o em saude. Começa
por mostrar que os limites para a re-
forma compulsória são muito mais
elevados no Brasil do que nos demais
paizes c, o que é um verdadeiro con-
Irasenso climatologico. Faz compara-
ções com r,5 marinhas inglcza e ame-
ricana. Para os ofíiciacs gencraes da
áctiva, tem a Inglaterra 253 reforma-
dos, c liara 23 officiaes gencraes do
quadro nclivo, possuo a marinha amo-
ricana 227 reformados.

Attinge a 322 o numero de^ oííiciacs
reformados cia Marinha americana nos
postos superiores e subalternos.

Somtnados aos officiacs-gcneraes, o
lota! é do T49, para 2.508 da activa,
isto é, uma relação do 36 °|°. Na Ma-
rihha Brasileira, a .proporção é de 73
officiars-generaes reformados -para 15
da activa, c 33 capitães de mar c guèr-
ra para 29. O total de .reformados ó,

CO^I A PREFEITURA E
1XSPECTORIA DE ILLU-

MINlAÇAO

BRASUi-PORTUGATj

A navegação para os nossos portos
Lisboa. 10 — (A. II.) — O ministro

da M.iirinha, sr, 'Azevedo Cottlinho,
mandei ouvir a Commissão Adminis-
trativa dos Transportes Marítimos
acerca do projectado eslabelccimento
do unia linha do navegação para o
Brasil.

•**jO-0'fflt>-tJ'*»»

NO PARAGUAI'

Unia medida do governo contra n
parede dos íerro-viarios

Assiunpção, 10 — (A. A.) — Afim
de combater a actual -parede dos traba-
lliadores das estradas de forro c de
outras classes, o governo resolveu Cãt.v
beleccr o recrutamento dos operários,
que se adiam dcsoccttpaUos.

O CRIME EM S. PAULO

Assassinato do um chefe politico
S. Paulo, 10 (A. A.) — Communt-

caiu de Faxina que ante-hontem, quan-
do seguia para sua propriedade agrico-
Ia, foi assassinado com tres tiros de
revolver o sr. Benedicto Pinto, chefe
politico de llury e vereador da_ Câmara
Municipal daquella cidade. F.ni sua
companhia seguiam sua esposa, Emilia
Nascimento e dois outros camaradas.
O corpo da victima foi transportado pa.
ra Faxina, onde sorá sepultado.

Faltam poriuenores do crime.

O ministro da Marinha parte
amanhã para Báptista das

Neves

palria, a comprchensão das rrsponsabt-
lidados para com o futuro, já invadiu
o coração c penetrou o cs «rito da nos-
sa mocidade; e 'ha do se todo o seu
patriotismo, temperado e aguerrido
contra todos ns dcsfallecimcntos e to.
das as covardi.is, no caminho do ser-
viço militar, c estimulado pela contem-
plação da bandeira confiada á sua
guarda, que ha de despertar o instin-
cto de consmaçáo nacional, desfazei:-
tio conto nuvens as perigosas n vãs
theonas do pacifismo commndista o
sentimental e forçando a nação
cuidar de sua defesa.

Veremos então que os recur
liojc «ão negados para ã i'.^:i.<rí,>i j
adequada da defesa nacional. ítili o pre-texto do excederem n nossa capacidade
financeira, apparcccrão cnio por en-cantn mercê de uma nina e melhor
distribuição de contribuições, proporcia-uaes ás posses dos indivíduos, cm queo r[co concorra mais do que o pobre,e não cnmo hoje, com esse systenta cm
que ó só robre o humildo, o funccionli-
rio. o miiitar, o operaria, o pobre querecaem 05 sacrifícios, impostos paraassegurarem 0 gozo tranqttillo e felizdas riquezas que elles'cream pelo la-Ijor, mantêm com o sou suor o defeu-
dciu com o seu sangue, será então o
próprio capital, a própria renda, será oindustrial, o negociante, o capitalista,
o rico cmfim, que hoje clamam contra
a? despesas militares c consideram o
militar um "parasita voraz", que, então,
para não perderem os seus haveres, assuas casas, ns suas rendas, para garan-tirem o seu lar cm hospedagem incom-
moda o perigoso do conquistador, cuja
alimentação c conforto lhe serão impôs-tos, para abrigarem suas esposas e íi-
lhas. da .brutalidade e da concupiscenci.tdo inimigo, virão do mãos postas sup-
phear ao soldado que vá morrer pa>-atornar inviolável o seu domicilio c do
joelhos,, vertendo lagrimas, atirar aos
pés dos defensores supremos do suavida ç do sua honra, o decttplo ou occntuplo.dò que hoje lhes negam, comum sorriso do mofa, com 11111 olhar de

O Realengo reclama In/, e
calçamento

Pedem-nos os moradores do IRcalch-
go chamemos a alícnção das aulori-
dades conipelcnlcs para a falia, de il-
luininação e falta de •calçamento, que
muito prejudicam o referido bairro.

Logar já bastante populoso, tendo
tros imporíamos estabelecimentos pu-
blicos, bem merece um pouco mais Uc
cuidado. afin

O almirante Alexandrino de Ale
passará fora dcsla capital_o dia

¦it
de

seu anntvcrsarlo nataXcio. Tendo deli-
berado dedicar esse dia á mocidade da
F.sco'ti Naval, para comniemorar o 51o
anniversario de sua entrada para a
Marinha, s. ex. partirá amanhã, As 7
horas da manhã, no " scout" Bahia,
para a enseada Báptista das Neves, lc-
vando em sua companhia o deputado
Octavio Mang.tbeira, rcaltor <lo orça-
mento da sua pasta na romiuissão de
Finanças da Câmara.

s combatentes, de 119 para 703 tia
activa, na relação de menos do 20 "1",
c, cm todas as classes, de 225 retor-
macios para 1.45S da activa, propor-
ção do cerca de 15 "i". Estas .propor-
ções esião bem aquem da americana o
indica a improcedencia das criticas ao
numero dos nossos officiaes reforma-
dos. O orador compara cm seguida
as vantagens dadas aos reformados
nas marinhas estrangeira-, c diz que
os mesmos argumentos citados^ para a
marinha são applicavcis ao Exercilo.

O sr. Souza e Silva passa em se-
guida a commeniar a exiguidade das
verbas concedidas para os diversos ser-
viços tanto do Exercito como da Ma-
rinha, demonstrando a sua insuííici-
cuoia. Diz que bcen comprchende as
aportttras do momento o .1 dura cqritin-
gencia de levar ao extremo a economia
na despesa publica; não vem pois Ir-
regar censuras ao trabalho da commis-
são de 1'inanças, nem admitte mesmo
que dada a situação do Thesouro. seja
possível elevar as dotações attribuidas
ao Exercito c á Armada. .Mas en-
tende quo é indispensável salientar que
com 03 parcos recursos destinados ás
forças militares não é possível tcl-as
efíicicntcs e bem organizadas.

Todo o mundo clama que.não temo?
Exercito nem Marinha, e atira rcspoii-
sabilidade do nosso estado do fraqueza
militar ás oííicialidades do terra e mar.
Isso tem tanto de exagerado como do
injusto. E' preciso examinar a situação
com serenidade, definindo bem as_ re-
sponsabilidades. Faz o estudo da situa-
ção cm quo se acham a Marinha c. o
Exercito, ap.-esenlanda aj causas é in-

! desdém; ta!' como ora acontece na lie-roica França, na formidável Inglaterra,
c como se eslá esboçando 11a grande Re-
publica Norte Americana.

O sr. Dunshcc de Abranchcs discur-sou longamente, defendendo as cmen-das quo apresentara, protegendo a la-voura nacional e a industria de benc-fioiamento dos cercaes, c cspecialmcn-te do arroz.

Lamentável tngano em uma
noticia de divorcio

lEscrcve-nos o contra-almirantc iFran-
cí-co (lc Muitos:" A umi noticia publi-

.: i«,uclla rc-
' Sr. i-eilaclor d'Ò Imparcial — Mi-

nJtas saudações.
Os jornaes iptiblieârain a noticia do

divorcio do capitão do mar c guerra
reformado 'Francisco dos Santos Malta
c o que houve a respeito do mesmo.

Vosso jornal, na •edição de domingo,
dando a mesma noticia, substituiu
Malta ipor 'Mattos, tirou o Santos fora
e .promoveu o capitão do mar e guerra
reformado a almirante.

Dcsla maneira, em vossa secçao —
Pelos tribvmàlès — noticiasfes o divor-
cio do almirante iFrancisco de Mattos.

¦Sendo este o meu nome c como que-
ro crer (pie só por equivoco destes a
noticia com o nome c posto completa-
mente alterados, venho pedir que vos
digneis fazer a detida- rectificação.

1D0 ali" ipalricio — Francisco de Mal-
los, contra-almirante. Rio de Janeiro,
cm 10 de outubro de 1916 —¦ Rua das
Laranjeiras n, 323".
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NA FORTALEZA DE CO.

PACABANA

O ministro do Tntcrior .pediu ao seucollcga da 'Fazenda o pagamento de 30coutos ao (Dispcnsario do São Vicente
de Paula, correspondente á ultima quo-ta trimestral do credito volado parasubvenção ao Dispensaria.

Exercícios de fogo
•A fortaleza de Copacabana iniciará

hoje, ás 10 horas da manhã, os seus
excrevios de fogo, os quaes pròsegui-
rão até o dia 14 do corrente.

Como os disiparos dos grossos ca-
nhões provocam grande deslocação de
ar, os moradores daquelle arrabalde
devem deixar as janellas do suas mora-
dias completamente abertas, afim de
não terem os vidros quebrados.

<l«l riu "

Colhido por um carro em
Copacabana

O operário José do Nascimento, mo-•r.tdor no morro de S. Carlos, quando
passava pela rua Nossa Senhora de
Copacabana, foi atropelado por um
carro que passava cm grande veloci-
dado.

Nesse accidente, Nascimento, além
do choque, pois que foi atirado ao
solo, recebeu diversas contusões, íi-
cando com sérios ferimentos 110 pé cs-
querdo.

Soccorrido pela Assistência, depois
do convenientemente medicado, foi
Nascimento removido para a Santa Ca-
sa. onde se acha em tratamento.

A policia do 30o districto soube
dess» facto.

A REDUCÇAO DO FUNCCIO-
NALISMO

Uma reunião do Centro
União dos Empregados da

E. F. Central do Brasil
Com a concorrência do grande nu-

mero de associados rcuniu-sc este Con-
tro, ficanJo resolvido fazer-se um ap-
pello a Iodos os empregados da Estra-
da, sócios 0:1 não, afim de unidos, do-
liberarem sobra o momento de afíücli-
va situação em que se encontrarão, em
virtude das medidas financeiras èugge-
ridas pela commissão de Finanças da
Câmara dos Deputados.

A directoria 'fixou o dia 13 do cor-
rente, ás 7 lioras da.noite, para outra
reunião geral, na sódc social, á rua
Dias da Cruz, 17". E. do Meycr.

loso bairro da Gávea, exercendo essa
profissão nos diversos e importantes
estabelecimentos fabrs que ahi exis-
tem, vêm respeitosamente solicitar de
v. ex. enérgicas providencias contra a
exorbitância dos preços dos gêneros de
consumo do primeira necessidade, hoje
mais do que nunca, além do demasiado
custo em que sempre se 'mantiveram
(mais ou metioã) mesmo em épocas
anormaes.

A nossa justa reclamação, que toma-
¦mos a ousaklia de dirigir n v. cx., o
mais alto magistrado da nação brasi-
leira, c rtcsío momento o reflexo ver-
dadeiro do soffrimcnto que acabrunha
a vida triste o dillíicil Uos operários,
eivada do necessidades e sacrificos que
muito anniqttlam essa enorme legião
de tralbarhadore3, impotentes .para de-
bclar a miséria que os arruina, obri-
gando-03 a vexames vergonhosos c do-
íorosas privações.

Não queremos nesta mensagem, onde
a verdade palpita e a razão se justiti-
ca, demonstrar a v. ex. coisas qtte não
tenham a expressão do 11111 cunho real,
a categórica affirmação de tudo quan-
to soffremos através das conseqüências
fatacs quo vêm oceasionando o deses-
poro, a miscria, a angustia, de que se
revestem todas as desgraças que não
têm a amparal-as o braço protector de
um b"in ou o impulso ceneroso de um
forte. |

O viver lastimoso do típerario não
pôde continuar sem 'aiunaro, 

urge a
nttcnçüo do governo em seu- auxilio c,
se assim não for, teremos que contem-
plar ainda mais o desdobramento dessa
miscria, o augmento da inondicidadc, o
.Tcoumulo de enfermos nos hospitacs,
amfim, o crime, o rou'bo, a loucura, a
prostituição e a onphandade, como re-
mate dessa trajactoria infeliz a que
estão expostos os grandes propulsoxes
que nas docas, nos arsenaes, nas offi-
c'nas, nas usinas, etc, etc, são a alma
forte dos prodígios que a industria
md.lerna se orgulha do apresentar como
•prodticlos do seu engenho e arte.

Para esses humildes e obscuros
ubreiros das grandes maravilhas littma-
nas, _ deve haver mais um pouco de¦consideração, facilitar-lhes mesmo ecr-
Ias condições que melhorem a sua
sorte, o seu modo de vida, o seu passa-
dio, a sua. lilwrdade, as commotíidades
que ambicionam.

Assim, presentemente, causa-nos as-
sonabro o quanto de elevado so encon.
trant os preços dos gêneros de primei-
ra necessidade c por isso resolvemos
tomar a iniciativa do implorar de v. ex.
qualquer solução para esse nssuntpto.

Não sabemos se o commercio da ca-
pitai da IRepublica está fazendo expio-
rações indecorosas, monopólios des-
cabidos, mas, o que affirmamos, é que
o carvã0, a fi-nlia, o kcroaene, o xar-
que, o arroz, o assucar, e muitos ou,-
Iros gêneros idenlieos estão por pre-
ços excessivos, além do razoável, de-
masiadatncnte caríssimos para que os
minguados salários do operariado pos-
sam adquiril-os de accordo com as suas
rios^cs.

A fome, cxmo. sr„ c já hoje o ter-
rivel flagcllo que invade o lar dos
operários, onde muitas vezes não ha¦lume, onde falta o pão, onde o negro
espectro da 'tuberculose -tem a sua pre-
ponderancia ccifadora.

Não deve rcr estranha, a v. cx. _ a
alta carestia des gêneros de primeira
necessidade e, portanto, não são novi-
dades o que vimos manifestar-vos, não
são fantasias o que sinceramente do-
screvçnips, certos de que v. cx. avaliatt-
do a triste e difficultosa situação das
classes trabalhadoras, mande fazer uma
severa syndicancia nos Vapichcs, nos
armazéns, nas c«ft.t de Commercio em
grosso, e, cmfim, indagar dos grandesslocl;sl procurar saber quaes os nioti-
vos dessa alta de preços, que, se offc-
rece lucros vantajosos a alguns feli-
zardos, fere, infelicita e reduz á petut-
ria essas infelizes crcattiras, abandona-
das. sem meios e garantias, torturadas
mesmo pela inqualificável indiffercuça
que lhes ligam 03 poderes públicos.

O momento, cxmo. sr., não comporia
palliativos, é necessário que o mais
alto magistrado da nação medite na
sorte dos opprimidos, avalie da sua do-
lorosa situação, agindo com segurança,
firmeza c energia, para resolver tio
momcnlosa questão.•Os gêneros de primeira necessidade
estão além do commum, attingiram a
um preço desproporcional e é contra
esses abusos que pedimos esperançosos,
immcdiatas providencias a v. ex., cer-
tos de que o vosso patriotismo c amor
agirá em -favor da sorte dos operários,
ainda hoje menosprezados nas suas re-
galias, sem direitos, yictiinais indefe-
sas, massacrados sempre nos seus in-
teresses, e, ainda mais, explorados
desapiedadamente pela ganaciat, nos
preços dos gêneros que compram paraalimentar os seus estômagos enfraque-
cidos.

Seja, pois. v, cx., na qualidade dechefe supremo da nação brasileira oredomptor da miscria que nos humilha,
Ua ganância audaciosa com que nosexploram, das iníelicidades que nostorturam, contribuindo com a vossa
poderosa acção e prestigio para o ba-ratcamcnlo dos preços dos gêneros de
primeira necessidade, afim de suavi-sai um pouco o viver attribulado e sem
garantias do operariado brasileiro."

504 rezes,
42 vitellns ,

Marchantes: Cândido E. de 'Mello,
3-' r. c 2 p. ; Durisoh & C, 11 ,r.;
A, Mendes it C, 57 r. ; Lima & Fi-mos, .|.t r.. 6 p. c 6 v. ; Oliveira Ir-mãos & C, U2 r., 20 p. o 4 v. ; Basi-10 iavares, 3 p e 16 v, ; fj. dos Re-tallustas 8 r;.'; Pertinho & C. ;o r. i
iterlz. 3 r., !•-. P, Oliveira & C 33•r.; Fernandes íi Marcondes ',„.
Augusto M. da Moita, 39 r ,'- J¦'
2 v.j Alexandre V. Sobrinho,"/, r' 1
4 p. ; e sobreiro & C, 31) r 'Foram'rejeitados: 7 r., 4 p., t cc 5 v. "

Foram vendidos; »j 4I4 *., eom
3.600 kilos."StocU": Cândido G. de Mello, St
r,;¦¦¦ Durisch & C, 1S8; A. Mondes
* ^'. 433: Lima & Filhos, SC; Fran.
cisco V. Goulart, 125; C. dos Reta-
lhistas, 1; João Pimenta de Abreu, 50;Oliveira Irmãos & C, 608; Basilio Ta-
vares, 40; Porlinho & C, 147; Edgard
de Azevedo, 1S9; Norbcrto Uertz, 101
Augusto M. da Motta, 97; F. P. OU.
veira & C, 165; Alexandre V. Sobri-
nho, 13, c Sobreiro & C, 121. Total,
2.356.

FRIGORÍFICOS — Oliveira Irmãos
& C, abateu mais 487 rezes para ex-
portação.
s EATREPOSTO DE S. DIOGO —
Vigoraram os seguintes preços:

Vacca. ..... $740 a $820'Carneiro ..... 2$ooo
Porco. ..... $550 e i$ooo
iVitella . .... ÍSuo a $900
O movimento do imposto do gado du.

rante os mezes de agosto c setembro,
cm São Diogo, foi de 540:48654440, as-
sim distribuído:

Agosto:
Imposto m !34tSo3$ooo
Renda do matadouro . . 122:3745:200
Imposto de fusão do sebo 22:203^940

Total . . . < jvV* 279t3Sivi4o
Setembro:

Imposto , 123 ;539$oo8
Renda do matadouro . I2o:->82$6oo
Imposto de 'fusão do sebo 23 :283$7oo

Tolal 267:io.3$3oo
1 olal dos dois mezes . . 540:4S6í.i.to

AS COMMISSÕES DA
CÂMARA

A DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA

Sob a presideucia do sr. Cunha Ma»
chado c com a presença dos srs. Mel-
Io Franco, M. de Figueiredo, Gonçal.
ves Maia, Gumcrcindo Ribas e Pruden-
to de Jloraes, esteve honlcm reunida a
commissão do CoíistitúiçSp c Justiça da
Gamara: A commissão nssignou a re-
dacção para a 3;' discussão do projecton. 294; do 1912, mandando considerar
de utilidade publica a Associação Com-
mercial do Pernambuco e outras asso.
ciações.

O sr. Gnmercindo Ribas requereu quefossem juntos ao projecto n. 141, de
1916, que lhe fora distribuído, vários
documentos. 'Em seguida, a commissão
proseguiu no csludo das emendas ao
Código do Processo Civil e Commer-
ciai do Districto Federal, relatando o
sr. M. de Figueiredo a pasta que lhe

ffóra distribuída. -
O er. ¦Cuniha Machado fez depois a

distribuição dos papeis que se achavan
em sua pasta.

A DE FINANÇAS
Com a presença dos srs. Barbosa LV

ma, Arlindo Leone, Balthazar Pereira,
Justiniano de Serpa, Alberto Maranhão,
Galeão Cart-alhal e Augusto Pestana,
esteve igualmente reunida a commissão
do Finanças, sob a presidência do sr.
Antônio Carlos.

O sr. Alberto Maranhão apresentou
parecer favorável ao projeclo n. 154,
de 1916, autorizando o governo a màn-
dar tirar uma edição official de 5.000exemplares do Código Civil Brasileiro
e a elevar a 3.000 a edição autorizada
pela lei n. 3.093, do 12 de janeiro de
1916. Desse parecer pediu vista o sr.
Justiniano de Scrpn.

O sr. Barbosa Lima deti parecer fa-
voravcl ao projeclo'!autorizando o RO-vemo a abrir, pelo Ministério da. Fa-
zenda, o credito extraordinário de
i.t47:7oo$897, ouro. para pagamento aHaupt & Comp., de diffcrenças de•cambio unificadas na liquidação da
contas da mesma firma, por forneci-
meulos de material bellico ao Ministe-
rio.da Guerra e de niatcriaes forro-
varias ao da Viação, de accordo com
o termo assiguado na Procuradoria Ge-
ral da Fazenda Publica, em 29 do maia
de 1910.

O sr. Augusto Festana leu o seu pa-rçcer favorável ao projeclo que auto-
nza a abertura, pelo Ministério da Via-
ção, do credito do 8S9t25g$943, ouro,supplcmcnlar á verba q." — Exgotos da
Capital Federal — do orçamento do
mesmo Ministério, vigente ao anno cor-rente. O sr. Arlindo Leone apresentou
também parecer favorável ao projectoda commissão de Constituição c Jusli-ça, relevando a d. Maria Conslança da
Cunha Moreira, viuva do ex-escrivão
do juisq seccional do Amazonas, a pre-scripção em que incorreu, para o fim
de se habilitar ao montepio respectivo'— * m > m

NO CÃES 1)0 PORTO
Apprchensfio de um pequeno

contrabando
Pelo official aduaneiro André ITcn-

rique dos Santos, foram apprehendidos
de um> estivador, hontem, no 'posto fis-
cal existente entre os armazéns 17 o
18 do Cáes do Porlo, doze pacotes di
charutos italianos.

O níinistro da Fazenda, de posse do
officio em qyt; o seu collcga da Agri-
cultura solicita sejam cedidos á Dire-
otoria d-o . (Meteorologia o Astronomia
uma offieina Mecânica e vários toros
de madeira de bi que se acham na ser-
rai-ia da Villa Operaria Marechal Ro-
drigues, sem serventia, declarou áquelíe-•titular quo por tor sido a offieina entre-
gtte á Prefeitura ,e os toros de tnadei-
ra ao Ministério da Viação, a primei-ra ipara installação da Escola Profis-
sional Visconde de Maná. e os segun-
dos ipara serem aproveitados na Estra-
da de Perro Central do Brasil, não pôdeser feita a cessão solicitada.

NA POLIOIíIXICA

A conferência de hoje do proles-
sor Oscar do .Souza

Proscguindo na série de conferências
que vem realizando, sobre clinica thc-
rapCutiia, o porfossor dr. Oscar de
Souza realizará hoje, As 4 horas da
tarde, ra Poiiciünic.t Geral desta ca-
pitai, mais uma de suas apreciadas con-ferencias.

A conferência de hoje lerá o seguiu-
te thema: "Estudo clinico therap' uticodas jileurize* ¦

ESCOLA DENTO RIBEIRO
Uma festa â sua tlirectora

O _ corpo docente da Escola BentoiRabeiro promove hoje uma festa á di-
rectora daqttcllo estabelecimento, d.
Maria Luiza Pitanga, em coimncmora-
ção ao sen anniversario.'Estas homenagens serão iniciadas
com uma missa cm acção do graças, na
matriz da Gloria, ás tt horas, devendo,
ás 3 da tarMe, r,...IÍ7ar-se um concerto,
no edificio da i-cola, i rua Marquez
de Abrantes n 18. .

"A raça caracu' no
Brasil"

A coHíerencia do sr. Francisco
Iglezias

O Sr, .Francisco Iglezias realizo*
hontem na Sociedade Nacional de
Agricultura a sua annunciada coníercn-
cia^sobre, a "Raça caraictt no Brasil".¦Comeoçu o confcrencisla mostrando
que lcmos_ no Brasil uma raça Carcicú,
que não é outra, senão amarclla, cujas
características mais notáveis são as
pontas dos chifres afogucados, cascos
e aberturas naturaes roscas, líss.-i raça
foi observada polo autor no Piauhy,
possuindo os mesmos caracteres que o
de S, Paulo.

IRcvela-se partidário da. selecção des-
se gado; comtudo havendo falta de
reproduetores puros dessa raça, acceita
a injoeção do sangue Liinousino, o qual
pertence ao mesmo tronco que o nosso
Caracú aquilanico — de sorte qtíe
não ha cruzamento nem selecção pro-
priamente ditos; o que se dá, diz o
orador, O o reteir.pcramcnto do sangue.

Quanto ao resto do nosso pado quo
não pôde ser classificado entre os ty-
pos do raça, que estuda, po'a sua di-
versidado na cõr e 1103 cavacterislicos
exteriores — o que o autor denomina
— •verdadeira colcha de retalhos —
aconselha o cruzamento com o He-
reford, por ser uma raça melhorada e
muito resistente ao nosso meio.

Esse cruzamento só do ser emp" :¦'-
do quando se tenha em vista a pro-
ducção Ue carne.

O coiiforcncist.a a seguir demonstra
que, pelas disposições do trabalho do
selecção de nyva odessa a raça nacic-
nal Caracú está prestes a satisfazer f.
nosso ideal.

• iRcferc-se, depois, dclalhadajncnlc 1
Refere-se, depois, detidamente sobre

a criação do gado Caracú 110 Estado
do Piauhy, thema principal do sua
couferencH, o orador reputa oplimas
as condições desse Estado para a cria-
ção, notadantente ao sul, onda observou
belos exemplares dossa raça com iinh.is
mais perfeitas do que geralmente se
nota no gado criado no. sul do pii».

ui.----jjSUP.iii:
'&: J



m
Ü

y^ÒRItEIO CÁ MANHÃ — Qüarta-lelrè, 11 ío OutiíbVo «e1916

«EXPEDIÇÃO ./
SflACKLETON

^s"hèro'es do;
ffSN.DUMNCE."' E. rA
VÉAÇANHAi D0<

¦-^^XEtCHP/1

jgng^aHJ

-V; 1HL: .-.-.- - ¦¦. i- V-y'  .¦¦..¦¦.'¦¦ín..-.

AS MANOBRAS DO EXERCITO

Exames de compa-
nhias do Io batalhão

I/i/ JM£ PERVERSO

de engenharia

Tão pequeninos e já entregues
ao léo da soite

O "Wuttora", da expedirão Sclm"
cklctaii, bloqueado pelos yelos

O9 companheiro^ do explorador
Bhacklcton, dhegando a Punia Arenas,
de volta da expedição ao polo sul, cujo
«•pilogo foi o salvamento dos últimos
txlpêdieionarios pelo barco chileno
Yelcho, pilotado pelo sr. Luiz 1'ardo,
prestaram declarações que são um <iua-
dro de licroismo que o mundo inteiro
contemplará eternamente para gloriíi-
Car esse punhado tlc heróes.

A vida nas regiões polares, segundo
essas declarações, cxlcede cm crueldade
& tudo que a nossa imaginação podo
conceber. Continuamente ,1 terra é ali
arrazada ipor grandes tciniponies de
neve e o homem só conhece ali uma
coisa: o perigo.

(Facilmente, ao que lemos, os órgãos
se adaptam ás condições cliiiiátéri;cas;
mas, para isso conseguir, é preciso fa-
zer-se freqüentemente a, methodiza-

. <;ão (los órgãos djgéstivos paraê que
<:lles fiinectoiiciit segundo, as variações
da temperatura, assim como c preciso
("azer-sc uni continuo exçrtciciò de aeti-¦vidade muscular para evitar a conge-
Jação do sangue nas extremidades dos
músculos, Com o habito d.; viver entre
o gelo, é o que dahi se concilie, todos
esses inconvenientes podem ser attc-
iiuailos. A majeslada iinpoiieiile- das
rochas de gelo que caiam sobre a água
abruptamente de uma altura de .1.000
Jiés, e o cspccláculo empolgante que o
mar agitado offercca quando a ilha
não estava envolta cm nebl:ha, tudo
i.-so contribuiu — diz SJiácklcíbh —
para revigorar o "espirito dos expedi-
cionariós.

O plieiiomeno mais perigoso a que
se expõe 11 organismo das regiões po-•lares é o ctituinecimc-nlo dos membros
|icla congelação do sangue.

Conta-nos, agora, o heróico piloto
ch leno do Yelcho: desse-mal terrível
soffrcrani muitos dos expedicionários.
<Js médicos resolveram opcral-os, As
«elidas estavam materialmente cobertas
de neve. Çomtudo, ao ca!bo de alguns
luonientos tormentosos, os médicos
conseguiram amputar os dedos inütili-
zados dos pobres companheiros". Não
posso reproduzir aqui a tlescripção hor-
rivel dessa scena coinniovcrilo, como
me foi narrada em Pitiita 'Arenas."

'Durante o niez de julho — agora é
sobrevivente que fala — as provisões
iam cseasseando c o logar civi (pie nos
ncliavíiinios não permittia esperar mui-
ta prodigalidade cm alimentos silves-
Jres. O capitão 'Wcltl resolveu, por con-
seguinte, que se até o niez de outuuro
não chegasse nenhum auxilio, tentariam
chegar até á ilhai da Decepção, e com
os companheiros Stancomb e Wills,
pois os caçadores de .baleias operam
ali c poderiam salval-os. No dia 20 de
agosto fomos batidos por forte stt-
doeslc. A 30, emquanto a maior parte:da gente almoçava ... ostras c mus-
«os, Herlèy e Marston gritaram que
11111 barco estava, á vista,

Todos se precipitaram c através da
neblina que flucttiava cobre os enor-•mes pântanos de gelo, apparccctt o
YclÇho, que parecia seguir viagem, pas-
sando o acampamento, O capitão Wild
iiccendétt unia fogueira para chamar a
atteiição do barco. Passados cinco mi-
uutos dcsapparcccn toda a nossa an-
giistia.Q Yelcho vira: uproou paranós. Um bote foi lançado ao mar. c
logo todos os expedicionários perdidos
reconheceram na amurada o seu chefe
Slíãekletou. Ouviram-se três "'burras",
A's - da tarde estávamos todos a bov-
do do Yelcho, que pouco depois ieván-
tou ferro,

A primeira pergunta que os nattfra-
fios fizeram aos tripulantes do Yelcho¦foi se a guerra curopéa já terminara,
porque não sabiam nada, do que se pas-sawi 110 mundo, desde agosto de 1914,

Os náufragos relatam assim o acei-
dente que os arrotijou á ilha que ha-
lutaram alé á chegada do Yelclio\

— Estávamos reunidos e cm segti-
rança, depois de termos navegado dois
mezes, quando o nosso navio foi des-
viado c mimai distancia de 3.16 milhas
de terra. Permanecemos mais do q»nzodias sobre tini mar de gelo, durante os
«liiaes, fomos arrastados, coustanlcmcii-
te em zig-zags, a uma distancia de mais
de 700 milhas. Perdido ,0 nosso navio,
viajámos nos botes restantes umas
cineoenta milhas, até que fomos lau-
çados sobre uma ilha deserta.

Pelas noticias dos jornaes chilenos
firam sahos todos os documentos re-
feremes á ultima e arrojada expedição
de Sliacklctqn.;

Audacioso assalto
S.'i é roubado quem quer!
Só não dorufe trnnquillo quem não

quer, pois o detentor constituo as
maiores seguráriçns da .propriedade cm
todos os pontos de acesso. Jornal do
Commercio, i" andar, sala 14, Volchan
»• Palaia.

Voltamos hontem ao campo de ma-
nobras de engenharia, afim de assis-

I tirmos o exame de companhias du que'já demos detalhada noticia.
Com a presença dos gehertiçs Alfredo

Carlos Müller de Campos, director de
engenharia e inspector do ibatálhão;
Tito Pedro liscohar, cotnínaiidántc da
6a brigada de iniamevia- I.iuo de 01).
veira Ramos commandante da 5" bri-
gdaa de infanteria; Peruando Selem-
brino de Carvalho, director da adinl-
nistração da guerra; grande numero de
officiaes de diversos postos e muitas
familias, iniciaram-se os exames ás 10
horas, pelos da companhia de sapadp-
res-mineiros. Ao signal do "fogo", a
guarnição da primeira linha começoi.
nutrido fuzilar, Undo após, afim de
attrahir o inimigo, simulado, reter-se
lentamente, pelos caniinliarhentós _ em
zig-zag, vindo reforçar a segunda linha,
entregue aos telcgraphistas, que repre-
sentavam parle da infanteria oecupante

Alguns mineiros ficaraiüi então, a
coberto, 110 interior da galeria, para,
no momento opportuno, fazer saltar os?èrrchbs adjacentes á sua extremidade
avançada.

Aiignientnndo a fuzilaria pelo con-
curso dos pòhtoiieiròs, que faziam o
papel da infanteria que deveria defen-
der a 3a linha, foi julgado momento
opportuno para, detonar as minas das
barrancas do rio, pois, havendo abi um
grande angulo morto, o local se apor-
priava á concentração dos atacantes,
importunados pela guarnição da segun.
da e terceira linhas.

Fazendo os mineiros cxolodir sinni!-
taneameiite ns minas das margens, toda
a barranca abateu instatahcamehre. A
elle decorrem os mineiros, que coroam
a obra cantando o Hviniio Nacional.

Vem a pello •rectiíicar um engano
de revisão da noticia que, a esse res-
peito, demos hontem.

O que só os mineiros podem c sa-
bem fazer, são galerias subterrâneas,
revestidas com caixillios de madeira t
com a "decüvidadc de uni por» cento".

Os mineiros cortaram ainda, pormeio de dyiiamite, uma grande arvore,
que prejudicava o campo de tiro. Os
officiaes dessa companhia manobravam
o perioscopo de invenção do tenente
Castro Neves, instrumento que ser.1
visto pelos officiaes de artilhcria de
posição, segundo nos informaram, potassim achar útil o general Oabiho Be-
souro. Çoniniandarani a defesa interna
o tenente Carneiro Tnnior e a 'externa
o tenente Souza Pinto, todos ás ordem
do capitão Moreira.

\ Os .tclegrapliistas eleclrizaratn uma
rede isolada de arame, tendo, porém,a precaução de variar á freqüência,
afim de evitar qualquer desastre pes-soai, em algujn visitante despercebido.

lvra bem interessante vêr-se o susto
que. tomaram os que, ipor inadvertencia.
delia se acercaram. Vários despachos
lorani transiniltidos pela estação radio-
de campanha, sohresaiúdd entre todos
os passados pelo general Selembrjho de
Carvalho, general provindo da arma de
engenharia, em que se congratulava
com o ministro da Guerra pela existeu-
cia, no Brasil, de engenheiros de -campo
de batalha.

Conuuandam os relegraphislas o oa-
pitão Silveira Sobrinho e os tenentes
isento Monteiro, Artliur Pamphiro e
Pegado.

'Os pontonciros ás ordens dos seus
officiaes, capitão Nonato de Caimpos e
tenentes Othon -Santos e Ary Pires,
montaram e desmontaram, com incrível
rapidez, uma ponte de equipagem, des-
traíram uma ponta dü circumstaiicia
por meio do minas simultaneamente
detonadas, fizeram deiornar um torpe-
do « executar manobras de navegação
em balsas de patino, remadas já a mão
por praças deitadas de braço, já com
as próprias pás dos serviços de terra-
plenagem.

O effeito do arrebentamento do tor-
pedo foi magnifico ú vista. Um ver- j
dadeiro "geyscr" saiu das águas do rio,
lcvantaiida-sc uma colunvna liquida de
mais de 30 metros d'e altura, que na
sua queda se transformou em verdadei- i
ra chuva. ._ \

lfindos os "exames, os officiaes da
companhia de pontoneiros! convidaram
as familias presentes a darem um lias-
seio fluvial, sendo cllcs os tripulantes.

A "belia" das praças foi servida 110
campo, á proporção que_ cada compa-
nhia concluiu a sua missão.

No .pavilhão da linha de tiro, os 01-
fieiacs do batalhão puzeram á disposi-
ção dos visitantes uma mesa de doces.

Consta que o presidente da Republica,
a exemplo do que fez o anuo passado,
irá assistir os exercícios de companhia
de 'engenharia em dia previamente mar,-
cado.

Foi incontestavelmente, uma bella
festa militar a solennidade que assisti-
mos 'em que se patenteou a habilidade
dos officiaes engenheiros como instru-
ctores de tropas.

O CONGRESSO MEDICO
DE BUENOS AIRES

AnCc-honteni, ipetos onze horas da
noite, duas creancinhas, cheias de frio
e de fome, [palmilhavam pela' rua Coa-
de de Eomfinr.

Notou-as um guarda-noctttrna que
estava na penosa ronda, dtllas se acer-
candb pergiimando-lhes para onde iam.
Obteve como resposta que não sabiam,
c levou-as então á 'presença do coniniis-
sario Santos, que estava de serviço uo
17" districto ipjlicial.

Um de sele, outro de oito annos de1
edade, Waldemar e Oswaldo- contaram
a sua triste historia, os seus amargos
destinos. .

ipilhos de João iMorciira, cx-guarda-
nocturno, ãcttialmente sem ; collocação,
.pon|t.'e »e entregou ao vicio da em-
briaguez, ha tempos ficaram. elles na
òrphandade, .priválos dos carinhos ma-
ternaes.

João Moreira, apezar dospezares,
contraia novas nupeias. Verificou-se,
então, a verdade do adagio v os pobre-
3'iihos 'entraram a 30-ffner toda asor-
•te de 'penas, penas moraes o phystcas.

.Cansada de dar-lhes tantas afflicçõcs,
a ínadrasía- dmpôz ao marido o abando-
no dos 'pequeninos.

•Isso fez elle aitle-hontem.
Morador na subida da 'lijuca, nas

proximidades da Fábrica de Cigarros
Souza Cruz, a cada nm dos filhos dkmt
um uickicl, dizendo-lhes que. fossem
comprar golozeimas.

lüor.tentcs, rindo alegremente, Ia lo-
raiu os infelizes Waldemar c Oswaldo.
Depcis, •procuraram novamente^0 canu-
nho de casa. '

Não mais .encontraram o pae ncm_ a
madrasta. 'Haviam tevado 09 cacareos
com elles .para outro sitio, deixando
(dimdonadas as duas innooentes creatu-
'"Agora, 

anda a .policia do 17o distecto
i procura dos malvados.-

Não' será procedimento criminoso etí-

REGRESSAM AO RIO
OS DRS. CARLOS

CHAGAS E FIGUEIRE-
DO-RODRIGUES

trenar os dois pnbresiríhos a taes ver-
!l,„m,. prolongando-lhes os soffnnícn-dllgOS,
WNão 

era caridoso encerral-os em tnn
dos estabelecimentos de 'educação,, ta-"eitdo-os 

escpiecer o Seu negro princi-
piar da vida ?

n míün

m' M ^ II ¦¦. ". 
^ÊM

¦

O dt. Carlos Chaga»

Bar e restauraat aó ar livre
AMIOCOS, JANTÁRES E CEIAS

ALMOÇO :
Kspcclul caldo d« cozidos
CururA & buhliiiin;
Especial co/ido á brasilfiru.

JANTAR:
Sopa do massa;
Robalo cozido á inglcza;
Vcrua do vitclla.

CEIA:
Canja especial, sopa á 1'oignon,

ostras frescas, camarão torrado,
silveira do cabrito, pcseadinJias,
iiihambús, íilhotes do pombo o
costelletas.
1 _— PRAÇA TIRADENTES — 1

Telcphoito 665, Central
O proprietário,

A. MOITA BASTOS.
m* m »m

NO MOINHO INGLEZ

Promoveram um conllicto por
ter sido despedido um 4

companheiro;

UM ESPERTALHÃO

O vigarista caiu no ai-
capão, mas o

dinheiro... voou
Saindo de Catumby, onde mora á rua

Navarro 11. 141, no dia 17 de agosto
ultimo, Ernesto Psarloff íoi flanar no
delicioso largo da Lapa.

Uelle approximou-se 11111 rapazinho
ânsimiantc u humilde, que, depois de
encjicr-llio a cabeça de caraniiiiholas,
acabou por impingir-lhe um maço de
rapeis imiteis tin troca da gorda quan-
tia de 8-'o$oóo.

A policia do i.i" districto soube do
caso, •:... nromeiteu providencias.

Já sem vintém, estava hontem o' llorinlia", vulgo por que é conhecido
n vigarista Uraulio Passos, no mesmo
largo da I.apa, á procura de outro"[.¦ato para depennar'', quando íoi visto
pelo Psarto't.f.

-,Kbi fogo viste lingüiça .• o "Ilori-
mli.i" foi contar longos minutos no
xadrez.

«m * m++*m .

AVISO
Os bondes que estacionam

na rua CHILE, cm frente
00 Hotel Avenida c Comp/1
Jardim llotanieo, tfassain,
quer na ida ou na volta',
pela CASA LEITÃO, lar-
go de Santa Pita.

O serviço de esgotos em
Nictheroy

A Prefeitura de Nictheroy terminou
hontem o lançamento das casas sujei-
tas á taxa de esgotos na capital do Ks-
tado. ,

As galerias correspondem já a mais
de 2.000 prédios c algumas empresas,
além da Prefeitura, continuam a fazer
as ligações domiciliares.

A bordo do Voltaire, regressaram
houtem de Buenos Aires, onde repre-
sentaram o Brasil no Congresso Mc-
dico que rtaquella capital se reuniu, os
drs. Carlos Chagas c Figueiredo Ro-
drigues, que faziam parte,. com outros
médicos patrícios, da commissão medica
do Instituto de Manguinhos e que gran-
de brilho deram á missão de que foram
incumbidos junto á conferência de
hygicne, microbiologia e pathologia,
annexa áquclle Congresso.

O desembarque dos dois illustrcs
scieiitistas foi bastante concorrido.

•O dr. Carlos Chagas íoi abordado
pela reportagem, aneiosa de lhe ouvir
as impressões da visita que fez ao paiz
vizinho.

Sobre a -conferência, disse s, s. que
ella se revestiu de uma extraordinária
importância, sendo tratados assumptos
de alto interesse. Kntre diversas, mo-
lestias originárias dos climas tropicaes,
foram tratadas a blastomicose, a tri-
panozomiase do barbeiro, a ielshina-
niose, a espora tricosc, etc, questões
essas que foram relatadas por diversas
sumidades médicas da ¦America Latina,
sendo também objecto de espccialissiiua
attenção "os problemas sanitários inter-
nacionaes. Esses mesmos problemas
darão motivo a novos congressos, o
primeiro dos quaes será aqui no Rio,
em junho do próximo anno, devendo
ser seu presidente o dr. Oswaldo Cruz.

Referiu-se o dr. Carlos Chagas ao
dr. Artliur Vieira, que elle foi encou-
trar no Instituto Bacteriológico Argen-
tino e que conquistou um invejável
prestigio em Buenos 'Aires.

O dr. Neiva tem trabalhado com
grande proveito, pesquisando sobre di-
versos problemas da pathologia argen-
tina, entre os quaes a leishnianiosc,
por elle reconhecida no interior do
.paiz e por elle curada com o processo
de Gaspar Vianna.

O dr. Carlos Chagas salientou, como
do3 mais importantes trabalhos apre-
sentados pelos médicos brasileiros ao
Congresso, a conferência do dr. Aloysio
de Castro, que tiatou do Syndroma
hypophysario.

Os scientistas argentinos conhecem
muito bem as suminidades médicas bra-
sileiras, como o dr. Miguel Couto, con-
siderado uni dos maiores scientistas
sul-americanos, e os drs. Fernandes
Figueira, Rocha Faria, Miguel Pereira,
Carlos Seidl, Azevedo Sodré, Afranio
Peixoto, Nascimento Gurgel, Austrc-
gesilo e outros, muito admirados pelas
suas producções de grande valor,

Está encantado o dr. Chagas com
as gentilezas de que todos os médicos
brasileiros foram alvo em Buenos Aires,
u da mesma fôrma pensa o dr. Figuci-
redo Rodrigues.

Ao terminar, s. s. falou sobre a sua
próxima viagem aos Estados Unidos,
a convite de um representante desse
paiz, o sr. Strong, para fazer um curso

j de moléstias tropicaes na Universidade
Ide Haward.
i' A Haward o dr. Chagas levará tra-

halhos collectivos executados no Insli-
tuto de Manguinhos, sobre a dlrccção
do dr. Oswaldo Cruz, encarando as
principaes moléstias dos climas tropi-
cães e tratando de outros assumptos de
interesse seientifico, em diversas con-
ferencias que realizará.

Primeiro Congresso Brasileiro
de Professores de Odontologia
Na irounião de hontem, da commissão

organizadora do Primeiro Congresso
Brasileiro de Odontologia, discutiu-se a
organização do projecto de reforma que
constituirá1 o plano a apresentar aos
podert* competentes.

Um do3 pomos principaes e que con-
atitus um grande passo .para o progres-
8o;;ido. ensino é a exigência do curso
completo de humanidade, como prepara-
tortos para a matricula na Faculdade
de Odontologia. ¦ ^ .

Essa preliminar obteve a ainprovaçfio
unanime de toda a commissão, esian-
do ainda em estudos a organização do
projecto na parte referente ao numero
de cadeiras e sua sériação.

O 'expediente da sessão constou dos
offioios seguintes:"(Faculdade de Medicina de Porto
Alegre, n. 2,205. Porto Alegre, 29 de
ssíembro de 1916. A' commissão or-
gaalzadora do Congresso de Professo-
res de Odontologia — Rio de Janeiro.
Tomando na devida consideração vos.-.o
ofíicio circular, de iS do corrente, 'o
na impossibilidade do comparecerem
representantes do corpo docente, re-
solvi,' de accordo com a Congregação
do Curso de Odontologia desta Facul-
dade, convidar os professores Las-an-
Ce Cunlia e •Benjainin Gonzaga para
wpresentattem a referida Congregação
no útil 'Congresso que se vae realizar.
Saúde e .Fraternidade. O director, Dri.
Sarmento Leite"."Kscola de 'Pharniacia e Odontologia
de Juiz de Fora — Estado de Minas
Geraes. Em 6 de outubro de igiti '—
l$xni03. srs. organizadores do Con-
gresso de Professores de Odontologia
— Tenho a honra de comintniicar-vos
que, na sessão de hontein, resolveu a
Escola de Pliarmacia e Odontologia de
Juiz de iFóra designan os srs. drs.
Ottoni Tristão c Ignacio Weriieck para
sei(s representantes 110 Congresso de
Professores de Odontologia, a reu-
nir-se a 12 do corrente, nessa capital.
Sawle c 'Fraternidade. O director, dr.
Eduardo de Meneses"."Exnto. 9r'. dr. A. Coelho o Souza,
m. â. presidente da Commissão Or-
gahizadora do Congresso de Professo-
res de Odontologia. *— Tenho a honra
de comnumicar a v. ex. que recebi o
áttencioso convite para que a Escola
de 'Pharmacia e Odontologia de Mo-
coca se faça representar 110 Congresso
de Professores, a realizar-se nessa ca-
ipital 110 dia 12 do corrente. Antes de
¦tudo, agradeço, em nome da Congre-
gação da Escola a honra conferida a
este instituto pelo convite que lho foi
ifeito. .Devido á transferencia da I'.s-
cola, de Ouro 'Fino para n sua actujil
sede, Mococa, tWimos necessidade de
suspender as aulas, durante vinte dias,
devendo agora, para executar o pro-
gramma e satisfazer ás 'exigências _ ua
lei trabalhar ininterruptamente at« o
fim do anno lectivo; por esse motivo
vemo-nos na contingência do não po-
dermos mandar dois dos nossos lentes
para representarem este instituto 110
Corjgi'«sso. Ofiiciamos, porem, ,1101c,
ao grande mestre da Odontologia no
Brasil, pedindo-lhe que se digne dar-
nos a honra de nos representar na il-
lustre asscmblea. Saúde e Fraternidade
_ Alberto Nunes lirigaijão, director da
Escola de Mococa". , '•

Ao convite da Escola de Mococa
feito ao professor Coelho e Souza este
¦profüssor respondeu declinando da I1011-
i-c-sa missão, .por já estar investido da
representação da Associação Paulista
de Cirurgiões Dentistas, indicando os
nomes de alguns illuslrados professo-
«és desta capital, não tendo obtido re-
sposta alé agora. Com a representação
da iFaculdado de Medicina, de Poi.to
Alegre o professor Lassanco Cunha
deixou a representação da d-.scola W-
Vre de Odontologia do Rio de Janeiro,
tendo sida designado para substituil-o
o professor 'Henrique Guimarães.

A sessão foi levantada a 1 i|a hora
da tarde, c marcada outra para boje,
em virtude do excesso de trabalho ai 11-
da existente e dependente de estud'--

AVISO
Al CIA. S01/Z.V CRUZ avisa aos

seus estimados fregtvezcs <iue por ser
feriado nacional se encontrara.) fecha-
«los amanhã, 12, os seus escriptorios,
assim cunio as secções de varejo e de
brindes.

CIA. SOUZA CRUZ.

ESTADO DO R/O

A inauguração dos melhora-
mentos de Campos íoi

transi
Coiiimunica-nos o governo do Estado

tín liio:"Attcndcndo ao facto d.) sr. pre>i-
dente da Republica estar aguardando,
nestes breves dias, a chegada dos go-¦remadores do Paraná e de Santa Ca-
iliaiina para a celebração da paz no
Contestado, o governo fluminense adiou
para o dia 3 de n.ivembro próximovindouro a inauguração das obras pu.hiieas do Estado na cidade de Cm-
Mb."-

Hão 

deveis comprar moveis sem ver o
elegante mostiuario da casa IjKAXt
DUO MAUTIN.S & O., á rua do

Ouvidor o.i e 95 e nos antigos arma-
zens á rua dos Ourives 39 a 43.

51A1UMI.V MUKOANTK

A çonfcroiicía du vomiuniuluntu
Müller dos Kcis

A conferência que o commandante
Müller dos Reis devia realizar ante-
hontem, na sede da Associação dos
Marinheiros e Remadores, tendo por
assumpto a reserva naval, etfec.uar.
se-á, na próxima sexta-feira, 13, ás "
horas da noite, no local já indicado.

O operai to José Ferreira Gui-
inarScs

Os trabalhadores do "Moinho In-
glez", não concordaram com o facto
de ler a administração, dispensado os
serviços do companheiro José Ferreira
Guimarães.

Dahi a resolução de impor a rc-
admissão do demittido, sob ameaça de
se declararem cm greve.

Providencias foram tomadas pela po-
lici.t do 11o districto, após aviso tece.
bido, cncarrcgaiido-se o cominissario
Bolívar de manter a ordem, para o que
fez-se acompanhar de uma força da
Brigada Policial, de armas embaladas.

A calma voltou, os trabalhos contl-
nuarain, até que, hontem, pela manhã,
os exaltados estivadores apparcccram
em attitude hostil áquelles que compa.
recerahi ao serviço, promovendo con.
ílicto.

Na defesa (los companheiros que ha-
viam itecorrido íio laboi* i|uulidÍíino( nci
intuito de fazer recuar os desordeiros,
o operário Lucas Corrêa, armou-se de
uma faca e investiu contra os assai-
tanies.

Preso, foi levado á presença do de
legado e com elle os perturbadores da
oídem, Adauto Clemente de Carvalho,
Eugênio Adelino Ferreira da Silva,
João Martiniano Ferreira da Silva s
Antônio Vargas Dias.

Restabelecida a ordem, pouco depois,
a policia de novo providenciava garau.
lindo o cargueiro "Cotovia", de nacio-
nalidade inglcza, atracado junto ao ar-
mazem 11. 11, porque um outro grupo
de estivadores procurava pertubar o
serviço de carga c descarga, por isso
que a bordo trabalhavam operários que
não fazem parte da "Sociedade de Rc.
st st eu da doa Carvoeiros".

O espiritismo christâo
perante todas as

classes
kanliL?0SteSeliiiaiiliã
Na AssociaçSo dos Empregados

no Commercio
DECIMA-PRIMEIRA CONFE-

RENCIA DO
CEH1M ESPIRITA "REDEMP10B"

. ENTRADA FRANCA
J20C6

RADNIER201

A suicida do cáes da
Avenida

DESVENDA-SE TODO
O MYSTERIO

Vem ha dias sendo» noticiado pelos
jornaes o apparecimcnto de um cada-
ver de mulher na rampa do Passeio
Publico. O mar atirára-o para ali, nu'
e em principio de decomposição. .Pes-
soas caridosas correram a scienlificar
do facto a policia do 5.'' districto, eu-
quanto outras, arranjando peças de
roupa usada, vestiram o corpo o me-
lhor possível, 

"livrando-o da profanação
de ser visto naquelle estado de nudez
pelos muitos curiosos que logo accor-
reram ao local. , '

Levado o cadáver para o necrotério,
ninguém ali o reconheceu, apezar da
demora de 48 horas que o mesmo te-
ve ali, em permanente exposição. Ao
cabo desse prazo, não lendo sido o ca-
daver 'reclamado ou reconhecido por
qualquer pessoa, foi o mesmo dado á
sepultura, depois de serem levantadas
todas as indicações pliotcgraipliico-aii.
thropoiuétriciH, para ulteriorcs tr.iba-
lhos em prol do restabelecimento da
identidade da morta.

Domingo ultimo, ignorando cm abso-
luto a existência desse caso, a polaca
Sarah Jttir, proprietária de uma casa
de commodos, á rua da Constituição
n. 56, sobrado, cohiíniinicoii á policia
do 4." districto o desappareciniento de
uma sua inquilina, hivira Prosleck,
austríaca de nascimento, com 50 annos,
solteira, e empregada como criada de
servir na casa do sr. Luiz Polônio de
Oliveira, á rua do Hospicio n. 286 A,
sobrado.

'Ligando os dois casos o commissa.
rio Marinho, que era a autoridade de
serviço á delegacia naquelle dia, acon-
sclhou Sarah a ir ao necrotério, a vêr
se reconhecia no retrato do cadáver
achado 11a rampa do Passeio Public»
a pessoa de sua desapparecida inqui-1
Una.

. Sarah, attendendo, foi ao necrotério,
e não encontrando ali as phoiographias
foi ao Gabinete de Identificação, onde,
ante o retrato da morta, Sarah consta-
tou tratar-se effcclivamentc de Elvira
Prosleck. Deu-se isso segunda-feira,
dia cm que Sarah indicou, para coníir-
mar o s,eu reconhecimento o sr. Luiz
Polônio, que hontem foi ao gabinete,
reconhecendo também a identidade de
Elvira Prosleck. Disso foi feita a no-
tiíicação respectiva, deixando, portan-
to, de existir o mysterio de que se 10-
deára a morte de Elvira.

Todas as informações fornecidas á
policia levamn'a a crer que se trata
de um suicidio, visto que Elvira Prós-
leck, que fora meretriz, dona de mui-
tos haveres em jóias c dinlieiros, não
se conformava com a mizeria a que a
edade e ostnáos destinos a haviam re-
duzido.

NA ACADEMIA »H MEDICINA

Realizou-se hontem a noites*
(ação dos acadêmicos ao pro:-
fessor Aloysio de Castro.

VOLUNTÁRIOS DE
MANOBRAS

TOSSE ? Use
XAROPE DO BOSQUE

Dep.: Drog. Pacheco — Andradas,
«SM

VENDA DE ESTA [JUROS.

Uma proposta feita ao Lloyd
Brasileiro

O director geral do Gabinete do Mi-
nisterio da Fazenda, em solução ao of-
ficio dos diretores do Lloyd Brasileiro',
encaminhando a proposta de José Bru-
110 Nunes para a venda ao mesmo
Lloyd, dos estaleiros, sitos á praia do
Caju' u. 84 e 86, de propriedade do
proponente, coniinunicoii áquelles dirc-
ctores que o ministro resolveu, não cou-
vir aos interesses do governo, a alludi-
da proposta, á vista do que consta do
mesmo offieio.

DESCONTO
172, Rua Ouvidor

CASA ALVIM
Agencia dc4 Loterias '

Pagamento immcdiato
Rim du Assemblt-n OS

Telepb., 568.1, C.

TALARINS. frescos com ovos, dia-
niamenre iubricidos i)ot' G10RELLI
& C". A' venda cm seu armarem
— Rua Lavradio 18 e co. Importado-
res de gêneros italianos.

.<! AVIAÇÃO FÉRREA NO
ESTADO DO RIO

A coustrucção do ramal Porto
das Caixas-Eütroncanicnto

O governo do listado do Rio, em
conferência com a directoria da Estra-
da de Ferro Lcopoldina, ponderou-lhe
que estando em concorrência publica,nos termos das leis d0 listado, a con-
stiuççáo da linha férrea de Porto das
Caxias a Fiitroncaiucnto e só inter-
essando á Lcopoldina esse prolonga-mento, não achava regular que ella,
embora por motivo da guerra curopéa,
se abstivesse de disputal-a, permittindo
que outros o fizessem, para transferir-
lhe, de futuro, a concessão que seria
assim objecto de transacções quaesquer.A concessão se dará, nos lermos da
lei. a quem mais vantagens de interesse
publico offereccr ao Estado, terminai
do o prazo da concorrência a 14 do
corrente.

1» o> +s
AM.VNI1A — 50:000$

Uio Grande. — Vide
• Por i.síoco
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CH1LE-URUGUAY

A legii(;5o oriontiil cm Snntingo
Montcvidí-o, 10 — (A. A.i — Será

nomeado ministra do Umgiíay, jtmto
ao governo do Chile, o dr. .Manoel
O.rro. que oecupou a pasta das Rela-
yoíis Exteriores 117 inHrivfiiro1 uiHÍ*inctc
íiavjizado ptio dr. Feliciauo Viera.

SOCIKDADE DE GEOGHAPI1IA

A confoiTiicln do cnmninndaiito
Cordeiro da Grnen

Renlizá-se hoje, ás 41 |e da tarde,
na sede da Sociedade de Geographia
desl.t capital, á praça Quinze de No-
veillbro, a conferência publica do com-
mandante Cordeiro da Graça, que dis-
sertará sobre o seguinte tliema: "Como
se fazem nos Estados L"nidos da Ame-
rica as convenções para as estradas de
rodagem; seus fins; de que se trata;
resultados práticos obtidos". .

A directoria do Instituto Historie»
e Geographico' de Sergipe, promoveu o
dr. José Iioitenx, sócio correspondente,
para a classe dos sócios honorários.

Ao dr. José Boilctix foram lambem
conferidos os títulos de sócio honora.
rio pelo I.yccu de Artes e Oíficios da
Bahia e de sqcio correspondente pelo
Grêmio Literário da mesma cidade.

» + *>
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UMA CONFERÊNCIA SOBRE
FRANCISCO MANOEL

¦Rcaliza-se amanhã, ás 9 horas da
noite, a ultima sessão ordinária do In-
stiluto Histórico -e Geographico Brasi-
leiro, tomando posse o sócio senador
João de Lyra 'lavares e fazendo uma
conferência sobre Francisco Manoel c
o iHymno 'Nacional o sr. M. Fleitiss,
secretario perpetuo do Instituto. 'Essa
conferência terá o concursrj da banda
do Corpo de Bombeiros. Não será exi-
gido traje de rigor.

— No dia 2í deste mez, ás o horas
da noite, cem toda a solennidade. será
celebrado o 76" annivcrsario da funda-
ção do instituto, em sassão magna pre-
sidida pelo conde de Affonsb .Celso.
Além do discurso do conde de Affonso
Celso, presidente perpetuo, lera o sr.
M. 'Fleíiissi o seu relatório animal, e
o dr,. Ucnjaniin iFránkliu Kamiz Galvão
fará o seu discurso de encerramento c
o elogio dos sócios fallecidos durante
o anno corrente.

Para essa sessão vão sor convidados
o presidente di Republica e as altas
autoridades;¦»«*»»

UMA FESTA DE CARIDADE

O concerto de hote em beneficio
do Instituto de Protecção

á Iniancia
Em beneficio do Instituto de Protc-

cção á Infância, realiza-se hoje, as S
;i2 da ualVe, n'o salão nobre da Asso-ciação dos Em-

pregados no
Coiniwe^uio, iitin
brilhante concer-
to vocal e instru-
mental, organiza-
do pelo distineto
ter.kr. briisiléitto
sr. ií. Reis c
Silva.

Toufeim jpa'iit;e
11 a iprograniina,

a'1'ém do orgaiíi-
zador, as «ras.
.F.lse Spaiiii, Pau-
lina ,D'Ambr!o-
sio, Judith Mo-
risson, Dolores
Belchior e o ba-
¦rytono Nasci-

Ollcnor Reis c Sihv mento Filho, 110-
mes v a n t ajosa-

mente conhecidos no nosso meio jimsi-
cal. Ao acto pliilautropico com que
o publico yao auxiliar a benemérita
instituição associar-se-á, assim, o gozo
de duas horas d'e fina arte.

m)r+rm-**m
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Restituição do imposto
de consumo

Informações .enviadas aó
Senado pelo sr. Calogeras

Osr. pandiá Calogeras remettett ao
presidente da commissão da Finanças
do Senado as informações solicitadas
sobre a reclamação feita pon Loriis
iHermanny, de restituição do imposto de
consumo cobrado sobre as cápsulas de
ácido carbônico para preparo de águas
pelo sysícma "Sparldets", sob ; funda-
mento de que não foi reproduzido nas
leis orçamentarias posteriores o precei-
tri do artigo 1;, da lei u. 145^, ide 30
de dezembro de 1905.

O sr. Calogeras informou que fando
indeferido a petição dos reclamantes,
estes recorreram ao poder judiciário,
que lhes deu ganho de causa, tendo o
governo para pagamento da restituição,
aberto o credito de 97:290^459, e q".c
á vista da autorização contida no arti-
go 4", da lei 11. 2919, foi expedido de-
creto mandando pagar em apólices as
dividas provenientes de sentenças jttdi-
darias, e cinittindo_ para esse fim
5.000:ooo!?ot!0 nos referidos titulos.

•Os reclamantes, porém, não acceita-
ram o paganíento nesta_ espeoie, quan-
do não 'podia elle ser feita de outro
modo, .pois a iicstitiiição é uma opera-
ção de despesa publica meramente ad-
ministratiiva e dentro de tuna verba des-
tinada a esse fim, por 1'cr de ser feito
dentro do credito especial.

O ministro da Fazenda termina de-
clarand» que nenhuma razão milita
para que sejam os reclamantes exec-
ptuados do regimen de .pagamento cs-
tabelecido para os credores nas mesmas
condições e que o contrario cessaria
.para estes uma sentença de injustiça.

Sa actualidade, penaüo a <je$, só ua CA-
BAÇA GRANDE; av. Mcm de Sá, 13—15.

¦a^i «a» o

Alguns dos estudantes tr^nies
i tolatmàade

•Reaüzoit-sa hontem, conforma e'í-
tayai annunoiado, no .Pavilhão Torres
Homem, da 'Faculdade <S» Medicina
desta capital, a manifestação ds sym-
patina promovida pelos acadêmicos da-
quella 'Faculdade a seu illustrado mes-
ire e professor Aloysio de Castro. A
iniciativa dessa festa, partida, do seio
da Alliança Acadêmica, foi felicíssima,
pois a manifestação ao professor Aloy-
sio não podiia ter nem maiis brilho nem
mais espontaneidade, por parte de to-
dos quanto a ella concorreram.

A sessão soíenne, a que comparece-
ram quasi todos 09 lentes da Faculda-
de, grande numero de representantes
da classe nreJica. e os alumnos quasi•em totalidade, foi aberta por volta de
1 i|j hora da .tarde, sob a presidência
do .professor) Aloysio de Castro, que foi
muito viçtoniado ao assumir a cathcdra
presidencial.

O primeiro orador a falar foi o dou-
torando Leonidio Ribeiro,, que em phra-
ses de arrebatadora eloqüência fez uma
conimovedora saudação ao Iiomeiiagea-
do. Scgilifi-ste com a palavra o profes-
sor iMiguel Pereira, que "tratando do
recente mpviniento em prol do serviço
militar, da grande obra da defesa na-
cional, de todas as coisas, enifim, que
recentemente se tem feito pelo levan-
lamento do nome da pátria, dentro e
fora do paiz, acaboil referindo-se ao
Congresso 'Medico Argentino, onde os
e.mbaiixador!e3 scientiticos da Brasil
tanto concorreram com a força de seu
erudito saber para aquella mesma obra
patriótica de' erguer lá fora o bom no-
nfe nacional. .

iFalou por fim o baciiarclando Alcan-
tara Pocci, em nome da Alliança Aca-
demica, sendo_ também muito cloquen-
ta a sua oração. ,

Por motivo de força maior, deixou
da comparecer ú festa o conselheiro
Ruy Barbosa. ¦ ,* I ¦ I >

O acto solenne do jura
mento da bandeira

No próximo domingo, ás 9 horas di
manhã, no campo ide S. Christovão,
com a presença do presidente da He.

(publica e altas autoridades da Repttbli-
1 ca, realizar-se-á a encorporação dos
j voluntários de manobras c suhscquen»

te juramento á Bandeira.
¦Kssa cerimonia terá a maxiau solciw

áidade.

Procedentes da cidade de Victoria",
capital do distado do Espirito Santo,
devem chegar hoje, ás S horas, a bor-
do do paquete " Ceará", os voluntários
de manobras que vêm se incorporar aoj
58.° batalhão de caçadores, cm Nicihc-

São cem rapazes pertencentes á "elí-
te" da sociedade espiritosantense, os
jovens militares que amanhecerão hoju
nas águas da Guanabara, scguihdoi
acto continuo directamente para a ca-'
pitai vizinha, em demanda do quartel dá
disciplinada unidade, em cujas fileiras,
incorporados, terão de completar a suai
instrucção militar, já iniciada no con-
tingente que o referido corpo nianténl
destacado naqi.ella cidade, desile o co<
meço do corrente anno.

Os espiritosantenses serão recebidos
com as mais vivas demonstrações da
alegria, enthusiasmo e affeeto por par-
te dos seus collegas do 58.", da oííU
cialidade e praças do mesmo corpo, eni
cujo quartel já (oram convehientémèiw
te preparados os leitos e mais accomo-
diações inecessairias para dignanicntc
hospedal-os por espaço de 3 a ,1 dia»,
findos os quaes seguirão para o canu
po de manobras, na fazenda de Inhoani,
no município de Maricá, distante .18 ki-
lometros de Nictheroy, onde deyerãoi
permanecer acampados até o fim d*
mez.

Hoje mesmo, serão todos elles sub-
mettidos a inspecção de saúde, no quar-
tel-general da 4.* região, receberão uni-
formes, equipamento e fardamento,
afim de amanhã, á 1 hora da tarde,
prestarem o devido compromisso de
juramento da bandeira,—tornandú-so
effectiva então a sua incorporação ao,
584 de caçadores.

À cerimonia do compromisso vae sejt
feita com a máxima solennidade.

Para que assim seja, jú foram con-
vidados e devem comparecer a cila d
Collegio Salesiano de Santa Rosa, o
Aldridge Collegio, de S. Gonçalo; 0)
Collegio Brasil, do Çubango; a Acadç*
mia Teixeira de Freitas, o Tiro de NU
ctheroy, o Corpo de Bombeiros e ai
Força Militar do Estado, formando to-
das essas corporações mililarisadas com
o effcctivo de cerca de 1.20a homens.

O dr. Nilo Peçanha, presidente do
Estado, com todas as altas autoridade!
do mesmo, o general Achtc1, cqrnmaii-
dante da 4.* região, e seu respectivo es-
tado-maior, comparecerão ao alludida
acto. Este terá lugar na ampla praça
cm frente ao quartel da Força Militar
do Estado, da capital vizinha.

Aonde se poderá com r w P?!^. íí?,!£.0
liespàiihola? só na CABAÇA GRANDE.(M 3267)
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DR. ALBERTO DO REÍO LOPES —
Do# Hospital da -Mi-eriturdia, Vias uri-
naria;, operações em geral.
DR. APRIGIO DO REGO LOPES —

Do Hospital da Misericórdia. Moléstias da
garganta, nariy c ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —
OciUista, prof. da Faculdade de Medicina.
CoiwuUurio: rua üclc üc Setembro ií. gp.

(A 
SIQ4)

MISSÃO SC!KYi.'lFiCA

O dr. Artliur JTcivn regressa ao
Brasil

Buenos Aires, 10 — (A. A.1 —
Seguiu jiara essa capital, a bordo do
paquete "Sainara", o dr. Artliur Xei-
va, por ter terminado o prazo do cou-
trato que tinha com o governo argen-
tino, para organizar a Secção de zoo-
lçgia do Instituto' Bacteriológico desta
capital.

Ao ^c-.t embarqiíc estiveram presen-
tes o dr. Israuss, director daqitelle In-
srituto, numerosos estudantes c medi-
tes argentines.

CIMENTO Gibbs, 1 n •
a 1 o z. —

Telcuhoüo 83*. Central. —- Kuo
Santa Iiii/ia 202

 PAULO PASSOS & C. —

MAE SO' PARA FAZER MAL

Engeitou as filbas e agora queria
tiral-as ao pae

A propósito da noticia que hontem
demos, sob o titulo acima, fomos pro-
curados por d. Christina Stobbe, que
nos veiu dizer não ser exacto que íi-
vesse abandonado seus dois filhos, como
saiu publicado. , ,

Accrcscentou-nos d. Christina que
está tratando judicialmente de recon-
quistar a .posse de seus filhos, que ella.
diz retirados illcgalmente de sua com-
panliada pelo sr. Antônio Tibúrcio de
Abreu com quem viveu algum tempo,
110 Uio Grande do Sul.

FOIíMICIDA PASCHOAL — O
maior amigo da lavoura; encontra-se
e'ti todas as casas de primeira ordem,
lesta capi'al oi de todos os Estados.

A RESERVA NAVAL
As festas do dia 19 de

novembro
O ministro da Marinha, marcou para

o dia 19 do corrente a cerimonia do
juramento da bandeira pelos reservis-
tas navaes, sen.lo também transferida
para o mesmo dia a testa militar a
bordo do couraçado "Minas Geraes",
precedida da cerimonia de entrega do
prêmio ^Independência" á guarniçãoúo stihmcísivel "F s'V

Nós bebemos, vós bobeis, elles
bebem IfAXSKATICA.

Uma recordação da frente
italiana

O sr. Maroni Vihcenzo. que se en-
contra nas linhas de frente italoíaus-
triacas, teve a gentileza de 'enviar-nos
um cartão postal com gratas recorda-
ções pelo Brasil.

Agradecemos a amável lembrança.

HOTEL GUANABARA
RUA DA LAPA, 103

Exccllentcí» íicco mm o clarões para wmi*
lias. Esplendida vista para o mar. Com-
pleVaineiiie reformado c com mobiliário mo-
demo. Cozinha de i", ordem. Situado no
melhor ponto do capital.

O » ¦ ¦

EB1U0 E DESORDEIRO.

Esbordoou o civil e desacatou
o comissário

O marinheiro nacional •Firmino Pin-
to de Aguiar andava de amores com
uma decaída ali das adjacências da
rua do Núncio, e tendo ante-hontem
rompido com ella, resolveu embriagar-
se para afogar o desgosto no aicool
Por isso não houve tasca, frege ou ten-
dinha da zona em epie elle não bebe
ricasse, do que lhe resultou chegar a
madrugada de hontem numa bebedeira
formidável.

•Depois de hebedo, o marinheiro deu
para fazer tropelias, o sendo reprehcn-
ilido pelo guarda civil 893, de ronda á
rua citada, desacatou-o e o aggrcditi.
Em soccorro do guarda veiu a patru-
lha de cavallaria, que lambem foi_ des-
acatada, tendo que empregar a violcn-
cia para levar o indisciplinado marujo
até á delegacia do 40 districto.

Ali, na saia da delegacia, o man-
nheiro espalhou-se de novo, , tentando
aggrcdir o conr.v.issario de dia e por-
tando-se de maneira iiiconvcnientissi-
ma, até que uma patrulha do Batalhão
Naval compareceu ali, a fi m de condu-
zir o preso para o Arsenal de Marinha.

O guarda S115, que se portou de ma-
ncira digna de elogios, ficou com li-
geiro3 ferimentos.

¦¦»¦»« rn

AMdANDKUA 1)0 RECIFE I

Exoneração do ladminlstriidor»
das eajiuta/lus

O ministro da Fazenda, por acto de
hontem, exonerou Ulysses Nery César
Mello, do cargo de administrador das
Capatazias da Alfândega do Recife,
listado de Pernambuco.-« 
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à AGRICULTURA FLUMINENSE

AS QUE QUEREM MORRER¦ AMOR
DE

UMA P TOMA LYSOL
A horizontal Carmen Pereira, iparda,

de 20 annos, moradora á rua xóbias
Barreto 11. 121, por uma questão de
amores infelizes, tentou dar cabo do
canasitro, ingerindo uma larga talagada
de lysol.

Logo, porém, que o corrosivo entrou
cm acção, a Carmen >púz a boca no
mundo, e vindo a Assistência, íoi «lia
posta fura de perigo.

Carmen ficou a tratav-sa cm casa,
sendo o caso communicaiio á policia do
4" districto, mtm ¦ ? —

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

o que ha de bello em moveis. Preços
únicos. Condições facilimas de paga-mcnt0- -»^«-

HHASlIi-AKGEJiTIXA

O coronel Acliylles Pederneiras
visita o Arsenal de Guerra

de Buenos Aires
Buenos Aires, 10 — (A. A.) — O

coronel Achilles Pederneiras, delegado
miiiiar á embaixada especial do Bra-
sil. acompanhado do capitão Armando
Duval, addido militar á legação do
Brasil aqui, e do major Cassinolli, do
cxfercito argentino, visitará hoje, o Ar-
senal Principal de Guerra.

A's fiuintaa-íeiras. Sncculeiita Feijoada,
âs 9 da manhã, só na CABAÇA GRANDE.

m » — in

AS MEDIDAS ECONÔMICAS.

A Inspectoria de Obras
Contra as Seccas recebe
ordem de não comprar
material de expediente

Em solução á uma consulta que lhe
fez, o ministro da Viaçâo determinou
ao Inspector de Obras contra as Sêc-
cas que suspenda a acquisição de todo
e qualquer material de expediente que
não -possa ter applicaçao dentro deste
ou do vindouro exercício e que cm re-
lação ao que se venha a tornar indis-
pensavel, o adquira de accórdo com
o dispositivo da circular n. 11, de .11
d:> maio de 1915.

O sr. Tavares de T.yr.i _ recommen-
dou oiitrosim áquclle funecionario que
o informe qual o material constante (ias
relações que cnvfou, que não tem mais
applicasão.

Política hespanhola
Os candidatos á ppsta da

Justiça
Madri,!, to — (A. H.) — Consta cm

alguns centros politicos que para a
pasta da Justiça, vaga com a morte do
respectivo ministro, sr. Barroso, seja
escolhido o sr. Alvariulo. Em outros
circulos fala-se muito no sr. Martins
Rosales, em quem também ha probabi-
lidados de recair a escolha.

A-0 C0IJMU10 PEDRO II

A inscripção para o con-
curso de professor

substituto
0 ministro do Iiiterioti officioti ao

presidente do Conselho Superior de En-
sino, declarando que o prazo .para a
inscripção ao concurso para o provi-
mento dos logares de professor substi-
tuto do Collegio Pedro II é o mesmo
paVa «1 aprescninçãm dos respectivos
trabalhos impressos, devendo ser ex-
cluiílo quem não o fez dentro do allu-
diclo prazo.

No mesmo officso s. ex. determina
que o director daqiícüc estabeleciiiien-
to providencie afim de que sejam,
quanto antes, eleitas a3 mesas examina-
doras c iniciadas as provas publicas de
tacs concursos.

Só NA CASA PORTUGUESE J0E»
Rua Asscmblea, ao — é que se en-

contra manteiga fresca mineira supe-
rior; Itilo, ,tÇ8oo.

ml » 1 » —
X0 CIAI! MJL1TAU

A conferência do coronel Rego
Burros

A conferrneia que o coronel José
Joaquim de Rego Barros, vae fazer no
Club .Militar, será no dia 13 do cor-
rente, e não como foi anmincijdo.

MOVEIS k PRESTAÇÕES

SJOSE'72
M. GOMES DE ANDRADE

O juiz da Quinta Yara examina
os autos sobre o caso da

"Standard"
Esteve homem ú tarde na policia

central o dr. Cesario Alvini, juiz _da 5*
vara criminal, que se deteve ali du-
rante muito tempo a examinar os autos
do escandaloso processo da "Standard
Oil", autos cm que aqueile juiz tomou
profusas notas, afim de com cilas des-
¦pachar um requerimento de Wtllen-
kariip.

Trata-se, ao que parece, de asstim-
pto de alta importância para o ãiida-
mento do referido processo,

i^«««»

A situação em Matto Grosso
vae melhorando

- O general Campos telcgraphou liou-
tem ao., ministro da Guerra commuiii-
íando ter partido com destino a Co-
ruinb.í, tendo deixado na guarnição de
Cuyabá 200 homens pertencentes ao
54" batalhão de caçadores, sob o com-
mando do major Üctavio de Valgas
Neves.

Connuandando a circuniscripção de
Matto Grosso ficou o coronel Gustavo
dos Santos Sarahyba, commandante do
53o do caçadores, cujo corpo ali se
acha.

Sobre assumptos que se prendem á
intervenção da força federal naquelle
Estado, teve hontem longa conferência
com o presidente da Republica o titu-
lar da pasta da Guerra.

Nessa conferência, trataram ainda
ss. ccx. de dados e documentos que de-
verão figurar no pedido de informa-
ções solicitadas pelo Supremo Tribu-
nal.

As mudas distribuídas pelo
Horto Botânico de Nictberoy

A 1° de maio do anno próximo, o
governo do Estado do _Rio recomeçará
a distribuição de plantas do Horlo Bo-
tanico de Nictheroy.

O serviço se estenderá de maio a
agosto e não irá além desses quatro
mezes de estação, indicada para transi,
plantação de mudas.

O governo fluminense distribuiu grav
tuitanicntc, este anno, mais de 102.on»
mudas de plantas frutíferas, oriianicn»
tacs c de madeiras de lei.

Angra dos Reis, recebeu 331 plantas;
Araruama, 655; Barra Mansa, 3.321;
Barra do Pirahy, 2.584; Bom Jardim,
1.175; Cabo Frio, 312; Campos, 2.960;
Cantagallo, 4.415; Capivary, 701; Car.
mo, 948; Friburgo, 2.430; Igitassú,
10.121; Itaborahy, 1.625» Itaocara,
1.490; Itapcruna, 1.J37; Macahé,
6.B60; Magé, 1.9-4; Mangaratiba,
3.202; Maricá, 1.768; Monte Verde,
1.062; Nictherov, 4.823; Padua,
2.782; Parahyba do Sul, 2.943! Para-
ty, 651; Pctropolis, 5-898; Pirahy,
1.864; Rezende, 4.622; Rio Bonito,
1.170; Rio Claro, 379; S. Gonçalo,
4.564; Sumidouro, 219; Sa.quarcn1.-1,
265; S. Pedro de Aldeia, 201; Santa
Anua de Japuhyba, 2.521; Sapucaia.
747; Santa Thereza, 1.166; S. ltr.in-
cisco de Taula, 995; Santa-Maria Ma-
gdalena, 1.007; S. Sebastião do Alto,
270; S. Fidelis, 333; S. João Marcos,
1.506; S. João da Barra, 9.1; Thert-
zopolis, 3.753; Valença, 7.287; e Vas-
souras, 5-4-1^, M<w

AJUDAS DH CUSTO \ti\,

O ministro da Fazenda consulta
o Tribunal do Contas

O sr. Padiá Calogeras consultou a
Tribunal de Contas sobre a legalidade
da abertura do credito de 50:000^000,
supplcmentar á verba 22* — Ajudas
de custo, do orçamento _ da pasta da
Fazenda, para o exercicio vigente.

NO CÃES DO PORTO

Mais uma vez, foi adiado
o leilão de terrenos

Por absoluta falta de licitantes, não
se realizou hontem a tão annunciada
venda, ao "correr do martello", de va-
rios lotes de terrenos situados cm di-
versas quadras do Cács do Porto.

Scicntifficado pelo director do Patri-
monio_ Nacional de mais esse fracasso,
o ministro da Fazenda autorizou aquel-
II- funecionario a annu-iciar o cncabtF
lado leilão para o fim desta semana
ptl começo da próxima,»

Nem as igrejas escapam á sanha
dos ladrões

Zelador da egreja de Nossa Senhora'
de l.ourdes, em Villa Isabel, Carlos
Bormann das Oòrcs, hontem, pela ma-
ilha, como habitualmente faz, íoi abrir
as portas do templo.

Ksperava-o a mais dolorosa das sur-
presas, pois approximando-se^ do altar-
mór, verificou o desapparecimcnto de .
diversos objectos próprios para as ce.
riinoiiias .religiosas.

Também não estavam nos seus loga-
res uma valise contendo objectos de
valor e a caixinha contendo as piedo-
sas esmolas que nella haviam sido lan-
çadás.

Inmicdiatamente foi a occorrcncia'
coniniunicada á policia do 16" districtq
que entregou-se aos trabalhos de iuvea^
ligação.

Os sacrilegos ladrões haviam penéJ
trado no santo logar por uma porta
collocada aos fundos da sacristia, fa.
zendo uso de chaves falsas.

Os objectos furtados foram os séi
gtiintes: dois cálices, uma caixinha,
um turibullo, dois castiçaes, duas açui
cenas, quatro lâmpadas, tudo de prata',
uma batina e 76J000 das esmolas.

AO MIMSTr?RlÒ"Do"L\TWUOB

Uma providencia sobro o pedido
do fornecimentos

O ministro do Interior baixou IioiiJ
tem a seguinte circular ás repartições
de seu Ministério:"Em additamento ás circulares nume-
ros 189 e 2.1", de 14 de janeiro, *
15 de junho últimos, recommendo pro-
videncieis afim de que na 2' via do,
pedido de fornecimento, que tem do
ficar em poder do fornecedor, seja"
passado pelo funecionario competeiua
o recibo do material que lhe fór eu-,
tregue.

Outrosim, determino que, esgotado ti"stock" dos pedidos ora usados, seja
adoptado o modelo publicado 110 "Diaj
rio Ofíicial", do dia 7 deste mez."

—? — > 1
OS PERIGOS DO ÁLCOOL1 ,'

Embriagado, feriu-sé
a navalha

Avelino Alves da Silva, jornalciróV
residente á rua Duque de Caxias 2.|,
é um ébrio habitual e um desordeiro
muito conhecido da policia.

Hontem, á tarde, estando elle terri-
vclmente embriagado, postou-se na rua
Barão do Bom Retiro, esquina da de
Vinte e Quatro de Maio, a insultar
quem quer que lhe passasse por perto.

O seu estado não lhe perniittiti que
praticasse outras façanhas, mas mes-
1110 assim, de quando cm vez. puxava
elle de uni3 navalha, vociferando,
ameaçando.

Numa dessas vezes, perdeu completa-
mente, o equilíbrio u caiu sobrç uma
calçada, fenndo-se na mão direita.

A policia do 19o districto apanhou-o e
põl-o uo xadrez para curtir a hebeuei-
ra c applicou-lhe um auto de flagran,.
te para sçr a cura completa.
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Sports

Ho'um ê omelhor o

esse um é o càlç?*«l0w
O VIOLÃO

Rio, 8 c 40 Carioca -134 Rua Larga e
outras.—Nictheroy 451 v. Rio Branco
cm frente ás barcas — S. Paulo, San-
tos, Porto Alegro, Bahia, etc,

TURF
A CORRIDA 'KX'lMíAOBUiXARIA

UO JOCK.IÍV üljUT.
: IPScoti assim organizado definitiva-
íneato o progr.in.ina para a corncl
extraordinária que o Jockcy Ultu u.i

lizará nmanliã: ..„
Parco "J5. V. Central do 'liras.! --

', ,.|'5o metros — • :SO°y0Oj> — r.spana-
aor..;Miss Elorence, ndy 1'çnclçs Uai-
celônn, ,1'rancia, Boulevard, lorito e
1'iatnchio. ,,.„„•Barco "Ylpiraugn" - t;«oo me os
i— , i :5ooSooo — Çangussu, Uscallio,
lístUciè, Camclia e 'Ganay.

iParèo "Animação» — ;.<>oq »><'1>lros
¦íl i:Soo$ooo — Aragon, lruiuo. llue-
nos Aires, Boulanger, -Koyal bcotolv,
IMcrry Bay e Hclios.

".Clássico Primavera" — 2.000 me-
5:ooo?ooo — Mystonoso, liou-tros Oo-li, Escopeta, Enérgica, 

'Patrono,

JiaUh, Intcrview, ©ictailura, bamaritano
P.^AdeMaio»r'í'C??!,,C-
íroi _ i:5oo$ooo — liord Catuug,

Çpiiit; Goticii Spurs, Gpytncaz e

Xeo "Velocidade» — 1 ¦ 1Sf inelros
— , :íoo5ooo — Dwid. 6t. jVlP"»1'
ddyl. Imagc, 'Naida, Miss Landa, lis-
lacliio. . . „

iPareo "Descoberta tia America —

a. 100 metros — 2 :So«$otio — 1'icrrot,
Sultão, Campo Aleffrc e Batiery.

Pireo "Prado Fluminense — i"20
juetros — 1:6od$ooo — Paraná, Bu-
cUlcss, flamengo c Marvcllous.

» S< *

FOOTBALL

Gonçalves, Alexandre Cunha, - Ano-
visto Almeida Rego c Artlmr 'Campos.

iKeeepção de convidados— nrs.: ar.
Fonseca Tellcs, coronel Zeferino lias-
tos, Júlio Tibáu, Virgílio Vieira Dias,
luliaii Itoffmann, Manoel leixcira No-
vács, tamartine Pinheiro Alves, 1'ritz
Eisenlóhr e Augusto Duarte Pinto.

Musica — Sr. IRaúlmo Costa.
iDirccção de regatas — Sr. Carlos
de '.Medeiros.

•Vi*;-*
¦OS DO S. CHRISTOVÃO ,

Os rapazes do rosa-negro estão
afiados nos ensaios c contam levantar
alguns parcos. .

Os sympatliicos S. Clinstovcnscs cs-
tão Jiem cotados no meio do sport
náutico, devido aos grandes progressos
najtittcQS na hábil direcção que tem lido
o Club de Kcgatas de S. Christovão.

O AMERICA FOOTBALL CLUB NA
(REGATA

Este gloriosq representante do foot-
bali brasileiro, querendo significar a

¦sua admiração ao sport náutico c ao
clul. promotor da regata, comparecera
domingo ao grande torneio náutico,
com o seu pavilhão içado cm uma dai
barcas da 'Cantareira.

TAUROMACHIA
Cada vez está despertando mais in-

teresse a diversão das louradas: Agò-
ra então, desde que constou que no.re-
doml.il das Neves, em Nictheroy, iam
ser corridos touros de raça portiigueza,
tem sido unia afílucucia extraordinária,
procurando bilhetes para assistir a cor-
rida de quinta-feira, em comiiiemoraçao
á descoberta da America. Serão corri-
dor, seis touros dos 24 que a empresa
[adquiriu nos campos de Minas.

Oxalá a 'Cantareira attenda com mais
critério ás reclamações do publico, que
nas corridas anteriores tem lutado com
falta <le conducção, por não estar bem
combinado o serviço de barcas com os
bouds.

REDEMPCAO QUE NAO REDIME I I...
SoMtS o ponto de vista technico-scieuli-

fico, cm artifío (!o i" clichê án "A Noite",
de 19 de agosto prosimo passado, .ji do-
motistrei sem contestação que o instrumento
tlu (ilustre artista Bdrríos não é violão.

rurém, como um dos nossos mais nota-
veis literatos, cm bellii fantasia obsequíosaj
procurou niostiar quo o violão vem dos.
tempos pliaraonicos e que o musicísta pa-
raguayo è que veiu pôr nos nossos salões
o violão, quando jã mereceu até as honras

'de figurar nas recepções ufticiaes da prusi-
delicia da Republica, è atrevimento, mas
peço venia para replicar.

Conforme a Bíblia, quando Moyscs, a
frento da colônia hebraica, deixando o lígy-
pto. onde fora educado, partiu para eon-
quistar u Paleitinn, fundar a sua religião c
a pátria dos judeus, — "os israelitas mar-
chaf.ni na frente da Arca Sanla, tocando
harpas, sistrus e trombetas". —

A harpa e a trombeta, quoai não conhece,
embora tenham evoluído com o uoóío des-
envolvimento intellcctual ?! e o sistro, de
que fala a historia, era um insirumonto de
percussão» <lo fôrma oval c feito de sonora
lamina nietalHca, em cuja cireumfereitcia
havia diversos furos, por onde passavam
algumas vaqueias vibratórias, tambem de
mineral corpo simples.

lira o instrumento favorito dos antigos
Wpcios, -sendo ainda boje raramente usado
na terra das ClcopntrasYe na Abyssima.

A rota, iiprcslo nuisical cgiialmontc citado
pelo articulista, foi um iiistruiucntò. usado
na edade medin, e a respeito do qual os
historiadores estão cm cumpleto desaccor-
do, dizendo, uns, que a rota era uma espe-
cie de psalterio com fôrmas arredondadas;
outros, que era .1 antiqiiisslma sanfona,
iiisirunieiiio de cordas que se tocava fazeii-
do mover umas espécies de teclas: c ainda
outros que sustenta», que a .palavra — rola

não é mais que a modificação de Lroittttt
ou Chrutta, instrumento dos bretões.

A íiiida. muSíiutnUo nionocordio dos dal-
matas, tambem no período muJtevat, cbe-
cou a ser applicado facilitaudo aos pnnçt-
piantes 110 estudo do canto ã justeza das
entoações. Tinha a fúrina vagamente pareci-
da com a lio violino, servindo unicamente
aos filhos da actual austríaca província do
Adriático nara acompanhar monótonos uioti-
vos ceii miÍJíi/10 dentro de unia citava.

líntrctanto, convém notar mie esse mono-
cardio está bem longe de ser o presente-
mente usado nos gabinetes ocusticos. da
França, da Allcinnhha e de outros paizcs,
sob a denominação de sonomclro para ana-
lysar sons. .... . ,

Das remotas civilizações, a itnica e _ a
do Hindostão, onde vamos mais Iongm-
quanicnte encontrar vestígios de uin instru-
mento com razoável ponto, para alteração
tonai, ^ue c a pinta ou tciiio.

Segundo alguns autores, era semelhante a
flauta, c, conforme outros, era um bambu,
preso a duas cabeças, com muitas cordas,
achando.se a llicoria da musica desse instru-
moto exposta cm li.igua sansknta. rai dois
livros, dos quaes o mais interessante c o

Kaga-.ibodlta —, 'doutrina dos modos niu-
sieacs, por um certo .Vomu. celebre tocador
do referido instrumento;

Portanto, até agora, nada encontramos que
 ..„..*.. í...-tl finrt*. n ^rmiimtifri/i Mi*

fi.' jf^p^^--"^^^^B

A GUERRA
A PALAVRA 0FF1C1AL

De todas as linhas de
frente

'At.t.EMAkiiiÁ — Berlim, 10. —' O
quartel-general conimunica em data de
9 de outubro: -"Frente oíslc: Na frente do duque
Aibrcclu, nas immediáções da costa «
ao sul de Ypres e no Artois, na ala
direita do príncipe herdeiro Rupprecht,
vivo cauhoiieio c aciividade de patru-
lhas.

uV»batalha de Sonime continua com
intensidade não diniinuida. Hontem,
talvez augmeutarain ainda mais us es-
forços dos nossos inimigos aluados,
trazendo-lhes isso apenas maiores per-
das, Graças ao poder <le sua artilha-
ria c á bravura <la infantaria, não pcf1-"
deu o exercito do general von Below,
niiiiia frente de 25 kilometros, um uni-
co palmo de terreno. Com especial vio-
lcncia e a curtos inlervallos, investi-
ram as tropas anglo-francezas, sem

fanteria inimiga nas vizinhanças de
Grandcourt,

Na noi*c passada executamos um
raid a sudoeste de Givenchy. e pene-
tramos nas trincheiras inimigas que.çs-
iavam oecupadas por forças conside-

Bombardeamos tambem dois redtictos
infligindo ao inimigo perdas sensi-
veis." *

A attitude dos Estados
Unidos apreciada por

diplomata austríaco
Bndapcst, 10 (-T. O.) — Um jornal

desta cidade entrevistou o barão Ilcn-
gel Mueller, cx-embaixador em Wasli.
ington, sobre a attitude dos listados
Unidos. Detlaroii o 'entrevistado que
ria sua opinião é ura erro crer que os
Estados Unidos desejam a continuação
da guerra, vissntlo o lucro que_ lhes
traz o negocio, c isto pela razão de
que, em seu conceito, não lia nação
mais sensível ás razões seutimentaes
do que a norte-americana, como lhe toi
possível observar durante a sua res!-
dtncia de vinte e um annos naquelle
paiz. O personagem .entrevistado disse
íamtiem que lamentava que se achasse-
vago o cargo da embaixada austro
húngara em Washington, o que de.

olhar as suas enormes perdas, contra ! vido á f*'«.^,%^^|;í*^!?
os regimentos dos gcncraès vou Boelmj novo embaixador sopodeu viajar cou
.. ..". r. „- „„, nn,n.i,ir«nu ! um salvo-conducto britanntco, o que

não é compatível com a sua dignidade.
Accrcscenta que, caso os Estados Uni-

!A SESSÃO DE HOJE, NA LIGA ME-
TKOrOLlTANA

Ucunc-sé,' hoje, o conselho director
da I.iga Metropolitana. Na sessão a
realizar-se vac ser eleilo o substituto
do sr. lAniorim Carrão.koli melhor, .< o
sr Hiiior Luz, assiuucomo scra lida
a caria em que o sr. Edwin II.me
íigMdcce a escolha de sou nome para
a, presidência da casa c declina de tal
honra.

:|: «: >il
fA D1UECT0RIA RA LIGA MlvlRO.-

P.OLWANA
ffein causado scrios reparos a cir-

cuinsltincia dos directores empossados
jiãn terem, até o presente, tomado cl-
íeciivá conta de seus cargos, deixando
<le comparecer á sédc da Liga e tuo
se .conipenelrando das responsabilida-
des advindas da eleição.

A liga dá a impressão de que se cn-
contra abandonada, completamente
abandonada;

iA dircetoria anterior ha de lazer
saudades aos "puritanos" do desporto
que tanto a combateram, áquellers que
«e assustaram pela modificação, ener-
gica de um seleccionado c praticaram
com o maior sangue-frio a formidável
bandalheira do caso Andaraliy-1'lumi-
aiense "et caterva". .

Quando leremos direciona na Liga
Metropolitana?

Quando so dará o rcpovoamenlo da-
(iiielié solo tomado irrespirável pela
invasão da nuvem de gafunholos da
lioliliquicè? . ;

Porque o chefe da opposiçao ao 'sr.

Souza Ribeiro, aqucllc iinpoil.inle mem-
bro cio nosso desporto, que, com tanta
convicção; declarou ler assumido a
chefia da campanha movida pelos srs.
Antônio de Miranda c Agenor de Car-
valho, cem o prestigio indiscutível que
:miboj possuem sobre a maioria, por-
que s. s. não assume.a chefia de um
movimento que complete o combate que
•'conimandou " precedentemente ?

Quem derruba um presidente, por
juígal-o niáo, deve capacitar-se de que
dispõe de força .para substituído e e
obrigado a subslittiil-o por pessua con-
digna. Do contrario de nada serviria
destruir tal preponderância. .

.\7\s positivamente não sabíamos que
os srs. Antônio de Miranda c Agenor
<lc Carvalho não eram os fogosos. ge-
ueraes que movimentaram a offcnsiva
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Ernesto5ouza
Com lodo,

Glycerhia e Hypo-
phospliitosdeCal-cio e Sódio
BR0NCH1TES,

Asthma, Tuher-
culose pulmonar

Racliitismo
TÔNICO PODEROSO

6RB»aQ0 S C.-l.° de Mbfco, »

possa vagamente justificar a nresiimpeao de
o instrumento de Carcassi c Carulli ser cn-
contrado 110 lígvplo, nes tempos do Jloyscs.

K.itrelanto, o tafns está explicado, por-
quanto, os allemães, cm tempo remolo, in-
Tentaram uma uiiitarra de quatro, cordas 1110-
tallicas, que dtiruiii o nome de sistro. c que,
a impossibilidade de se conseguir dos agen-
tes sonoros os harmônicos precisos, acarre-
tou o seu abandono.

O articulista, naturalmente, autor da ma-
1 gistral chronica:— Rcdcnipcâo. —deparando
! com o sistro, guitarra allemã, c com o sistro
! da liiblia, viu logo o instrumento do sr.

Harrios, « mais o violão á frente da Arca
Santa, c tainbeni rylhmandj os cânticos sa-
cros dos lempos monolhelstns,. .

Ouanto ao nebíl .nunci foi violão nem
coisa parorida, porquanto essa designação
deram os hebreus i harpa, oue passaram
acs gregos c aos romanos com a denominação
de Nabla c A'oíi/iim.possuindo, segundo o bis-
toriador Josenh, 11a sua obra:—.4n|{l,iiw«*f
Judaicas",—volume VII, cumulo X\ l, <loze
cordas tocadas com os dedos, o que, anula
de accordo com outros çscr.ptprcs antigos,,
tinha a fôrma de um d:lta virado.

Com esses elementos é mie se conhece a
musica hebraica dos tempos do pionlicta e
legislador do pcnlatcuco, compositor <lo
primeiro liyn.no quo se ouviu cm honra a
.Tehovah, c mais a flauta, lamoeni levada do
lígypto pelos israelitas.•í,í.i... _.....:„- „,.„ ....ranio alguns séculos,

OS LADRÕES DO MAR

A policia prende o au-
tor de um roubo

levado % efíeito a
bordo do "Sergipe"
Não poucos têm sido os roubos pra-

lieados ultimamente a bordo de navios
ancorados no nosso ¦porto, entre os
ffuacs os do I.loy.l Brasileiro: ..Uuy
Barbosa", "Murtinho" e "Sergipe .

Avisada, a policia cmprchctideu dih-
icncias até que, peja madrugada de
hontem, conseguiu pôr as mãos cm Pc-
Iro 1'Yrreira de Araújo, que tem o
vulgo "Buraco".

lV.lro. que se diz catraoiro, foi preso
ia rua Marralial Elorano. por isso que,
:olirc elle recaiam as mais graves sus-
icitas de haver sido o autor do furto
!c uma mala contendo roupas c outros
dijectos.

Interrogado, declarou que recebera a
•arg.i de' bordo do ".Sergipe,'', a qual
i.e fora entregue pelo taifeiro João
J.tptisla da Silva, com destino a Ma-
loel Saturnino da Cosia Santos, ten-

i.ln-a trazido no bote "Gloria", de pro
Não sabíamos que sobre elles havia o priedade do catraoiro João Vcnancio de
poderoso pulso de tini generalissimo. 1 Sant'Anua.

•1'ois bem, appellarcmos para o cie- ¦ Terminou por confessar ser o aulot
radò critério da sua "chefia", paia o, (i0 fm-t0. afunilando que a mala csía
poílèr arranjador, das suas campanhas,
,ltio reduz a pó o t|iic lhe está pela
frente, com a aciividade destruidora de
11111 cupim, afim de que arranje mu
substituto rara o infeliz sr. Souza Ri-
beiro, victiina da sua sanha combativa
pelos princípios da. Justiça, da Moral
c outras coisas bonitas.

Appcllantos fervorosamente para o
nõbrè guerreiro, certos de que fari
desporto carioca a suprema, graça de

V

endireitar aquillo cuja derrubada "cbe-
¦fiou" — applicando o verbo usado na
sua caria.

Não se impressione com isso, co:n as
itlremcndas u-eJIponsabilidadas da sua
missão saneailora. Coragem; e para a
frente ...

Que quer? As glorias da v.ctona tem'o 
seu lado amargo. Quem está fadado

a ser um Napoleão uo desporto têm
que sustentar a tradição do seu cam-
Io. Vencer e organisar.

bKasileiuos^'v\rsu|^ixos
F.serevem-nos:"Amigo c senhor. — listando proxi-

tuo o encontro entre brasileiros e ar-
genliuos, tomei a liberdade de lhe.di-
rigir esta. pedindo a fincza_ de publicar
no seu tão conceituado órgão o seguiu-
te "scratch" que deverá representar o
Hrazii:

Casenuro
Yidal — Nctto

T.aiíreea — Kubcns — Calln
?d»iH-zes -- Zecchi — ¦Friedenrcich --

Sidiicy -- Xavier
Tieo-Ihe desde já muito agradecido.
Um torcedor du Fimniiui.se.

A. Sv. C.
«: * *

TITUCA FOCiTliALI. CLUTI
A ãircctorin offerece aos sócios e

suas exinás. famílias uma chavena de
cliocolatc, em homenagem aos seus jo-
gadores, no dia 12 do corrontv, em
sua sé.le social, apás o inatch de foot-
liall, que neste mesmo dia se realiza.
ás ,|i'_' horas da 'tarde, coni o Iilack
aiid Whilc Football Club.

REMO
A REGATA DE DOMINGO PRO-

XI MO
App-oxima-se o grande dia destinado

ís grandes lutas náutica», de que é
promotor o glorioso Club de Regatas
do lioqltcirão do Passeio.

va escondida na casa n. 1 da rua do
Propósito, pomo de reunião de joga-
dures, vagabundos e ladrões.

•Acompanhado do agente Cunha, que
I estíi servindo na Policia Marítima, o
i "Buraco" foi ao logar indicado, onde,
1 cilfiiasivanlciUcj estava recolhida a
1 mala.

Com cila carregado, vindo em dirc-
: cção ao Cáes do Porto, no momento
i em que passava nas .proximidades do
1 "Moinho lnglez", na Ganibóa, perigosa
I malta, composta de companheiros do
I " l!ura'co", cercando o pòl ciai, prelen-
i i.lcu facilitar a fuga ao .prisioneiro; no
i que foi obstada, porque o agente Cunha
I dispersou-a. fazendo uso do revolver,

pedindo depois soecorro á Policia Ma-

À borJo da landlia "I.ynce", compa-
recctl no Cáes do Porto o sub-inspeetor
Almanzor Chaves, que transportou para
o cáes Pharoux o preso e a mala.

Foram apprcliendidos os seguintes
objeclos em poder de "Buraco": —un.
terno de casiiuira clara com que estava
vestido, uma corrente com as chaves
da mala, dinheiro em moedas araerica-
nas, gravatas, collarinhos e camisa"

Kssa musica, niic duri  ....
com a poesia hebraica formara a thcso.tiro
artístico do seu iiovo, leve nue. no domínio
régio de Ucròics, o Grande, renunciar as
suas conquistas, para a poesia o musica grc.
Ra. então dominar -o sentimento dos oriuu-
dos da terra santa. .

K agora ú a prislu.a terra clássica, a i-rc-
cia. com os grandes poctas-uiusicos, lamyrs,
Thalcs, 1'lieniius. Olvmpio. Terpandro, çotu
temporaneo do Lyeurgo, Lasus. jiiiç viveu
uo tempo de Danus, cmfiiii 1'ythagoras,
Platão c outros, que se enleva no descnvoi-
vimento musical dos tocadores do lyra, ílau-
ta, tibia pastoril, etc, nos theatros c cm
honra aos deuses inytliologicos.

Os romanos lisara.n da flauta nas stilcn-
nidades, c na decadência da .Republica tam-
bem da lyra c dn clthara; onde faziam asdclu
cias dos — Césares. — permanecendo, no
cmtanto, essa arte sem pooulandaile ate ire-
zenfos c oito annos antes da Chnsto, quan-
do tem a dita de vulgarizar.se com a msti-
luição dos Usos Semico.;. ,

ü Augusto Imncrador: — Cniiw — JJt;.
Uns Cornar, — Octavitis, lòra bastante fa-
foravel ás execuções musicaesi norem, quoai
as elevou ao esplendor máximo, com a
prcsiiuipção de maior artista do mundo foi
o liiconqirehensivel Néro. do aiicm 'lacito
nos relata tantos horrores, o o reitor Sue-
tonio, na notável historia dos Dose Césares.

Apor. a morte do tyratu.o, subindo ao
Ihrono latino Serviu Sulpicio,.da .romana o
histórica familia Caiba, a decadência da.111,11-
sica c não dn violão, que jamais existia,
ácceiíliioit-se de tal forma que ninguém
ousava cultival-a. li nssiin ;correram os
annos, até que. na Kdiirle Media, n culto, ila
Km-úia Cntliolicn veiu levantar p prestigio
da orle c dos artistas, nas celebrações do
" 

Portanto, por mais que se queira poctisar,
não se pode verdadeiramente divulgar o
pobre violão, em tempos tão remotos, c os
tocadores tão nefandos. conforme a con-
cepção imaginaria do chroinsta. ,

Us poetas tambtnu nveram a sua cuoca
do renrolio, porquanto cs antigos taiiibciu
eram músicos; c tanto !>;¦• se verifico-, que
ainda hoje perdura no am.no ;ie muiloa 110-
meus a duvida da verdade dos seus mo-
1CJÜÍ;is. 

nem nor isso. deixa de haver tro-
vadores sem lvra, como o illustrc articulista
no melhor conceito social, sem que viesse do
1'araguay alguém notabilizar a arte Ue ta-
"Assun^tnuibcm o violão, quando aqui
aportou o sr. Harrios, já viiiha.se rehabili-
laudo ou mesmo ia pstavn rchabuitado. lor.
quanto, homens do melhor /'incerto c su-
perior responsabilidade soe..:, a elle se Ue-
licaudo, embora de longo cm longe, sempre

se apresentaram, sem rebuços, em aiidiçoe»
iminias c p;tr:i o inibüco.

Filtro elles. para não citar muitos outros, me
deram a honra da sua ..companhia .o.pran

von Garnier, cm Bouclíavesnes,
porem, infrticliferamente. Nas iinmc- j
diações de Le Sars expurgámos do.
inimigo um abrigo fortificado inglez, I
fazendo 00 prisioneiros e capturando 7 j
metralhadoras. Os duellos de artilha-
ria lambem recrudesceram considera-
veímente de violência ao norte do Ancre
e em vários sectores isolados ao sul do;
Sonime, como por exemplo de ambos os
lados de Vcrmandevillcrs. . .

No grupo dos exércitos do príncipe
herdeiro allemão foram destruídas, numa
grande extensão, por meio de txplosões
de minas, as trincheiras francezas nos
Argonnes. A leste do Mosa reavivaram-
se temporariamente os combates de ar-
lilharia. •

As lutas no theatro oeste deram Io-
gar a feitos extraordinários não só para
todas as outras armas, como lambem pa-
ra os nossos aviadores. Aos aviadores
encarregados da' observação, ao serviço
da artilharia c aos aviadores-combáten,-
les, a quem compete prolcgel-os, cabem
tarefas egualinenlc árduas. O numero
dos encontros aéreos no mez de setem-
bro foi o máximo até agora attingido.
Perdemos ao tgdo 20 apparelhos,. ex-
traviando-se um. Ao contrario, os mgle-
zcs e fraiicezes, que, como se sabe, do-
minam incontestaveluicntc os ares, per-
deram, em combates acreos, 07 appare-
llios, e 25. abatidos pelos nossos ca-
nhões anfi-aereos. Destes últimos, cer-
ca da metade cahiti atraz das nossas li-
nhas.

Frente leste: Repelidos ataques ms- . ... . ... .
sos contra a frente do príncipe Lcopol- que destas divisões quasi a. n

do! a òéL dê Luzk, não tiveram exito^esta fora do combate, ludc> »ito

e finalizaram por um sangrento revez "¦' " ««"•»'-•« « «lona

para o inimigo, cujas perdas, principal-
mente cm mortos, são extraordinária-
mente elevadas.

A sudeste de Brzezany foram as tn-
vestidas do adversário, egualmeiite re-
licllidas. ¦ ... -

Parles do exercito do arçhi-duquc
Carlos avançaram as suas -posições nos;
Carpathos, nas alturas de Babalndova,
por meio de um ataque de surpreza. O
terreno conquistado foi conservado,
após violenta lueta corpo a corpo.

Transylvania: Continuamos o nosso

EM TORNO DO CON-
TESTADO

Comniiásão parlamentar
de recepção dos signa-

tarios do accordo
solucionador

Hontem. na Câmara, sobre a acta da
sessão anterior, discursou o sr. Auto-
nio Carlos, a propósito da chegada a
esfci capital dos presidentes dos .lista-
dos de «Santa Caliharina e Paraná, mie
vêm assignnr o accordo solucionador
da pendência territorial existente entre
aquellas duas unidades . da federação
brasileira. ¦ ,

O sr. Antônio Carlos começou lun-
lmuiilo que a Câmara tinha conheci-
mento d'c* intuitos que trazem, ao Kjp
d« Janeiro aquelles dois brasileiros: ,,a
assignatura do acto pelo qual. se poe
definitivo ter.nio ás controvérsias que
«obre questões de limites entre os dois
listados tanto tem agitado a .opinião
.pública de ambos. Não precisava o
' ... .... .,  moral rto

AmÍ

Carxieira acolchoada

ÍC.ISIIION-1'ITTINC)

Cãvioca 8 c 10 o
ffuaLíirgn ia*

Sociaes
DAI AS INTIMAS

Kcstcja hoje seu natalicio a cxma, sr.i.
d. Klisa '.Muni/. Freire, esposa du nosso
e:limado companheiro de trabalho Fernan-
do Mut.iz Freire.

A. distincln anniversariantc que i>or seus
dotes de espirito c de coração, desfruta'
itm largo circulo de relações, terá o grato
ensejo de bem aquilatar o n'.lò grio de
nj;reçb c ¦estima em tiwe ê tiditpublica de ambos. Não precisava-;o nprêço c estima em que e tida.

orador 'cneareoer o alcancu moral do | _ j.-.lz allllns j,-0ju a galante Zii.i, oue e o
importante itriunipho revelador do alto encanto do lar do sr. Luiz J>. \nseuii-
eráo de cultura e de civismo dos do:s ccllüS e fc d. Colina Pliiligrct \'-aseoiv

dos desejem realmente que o embaixa
dor ausíro-hungara se traslade a Norte
America, de maneira que a sua digm-
dade não seja affectada, poderá ser
encontrada uma solução satisfactona.

Quanto ás eleições presidenciacs nor.
te-americanas, o barão disse que seja
qual fòr o candidato eleito, a política
dos Estados Unidos dificilmente uni-
dará de orientação.

lít

VESTIDOS MODELOS?.
La Maison Nouvelle

O, KUA GOXf ALVES DIAS, O
&

Fala um critico militar
sobre vaticinios da im-

prensa allemã
'Berlim, 

10 (T. O.) — O capitão
von Salzmann, critico militar do vos
sische Zeitung", commenta as declara-
ções da imprensa aluada de nue na
próxima 'primavera se verificarão fa-
cios decisivos na actual guiara. O il-
lustre critico observa que este vaticl-
nio admille indirectamente o fracasso
da offcnsiva no Sommc, e accrcscenta:
"Sabemos (pie a Franca -e a Inglaterra
já empregaram go divisões 110 Sonime,
o que eqüivale a 1.500.000 homens, «- •• metade

_ con-
íribue para auginentar a gloria dos
nossos soldados. Num pequeno sector
da frente do Somme, as nossas tropas
lutaram ria proporção de um contra
tres, talvez de um contra cinco, c ape.
zar disso resistiram a todos os ata-
quês."

O critico militar Stcgemnan «disse
com muita razão 110 jornal suisso "I!cr-

ncr Buiid": "O comportamento moral
das tropas allen.ãs não tem absoluta-
mente parallelo. Já estamos mantendo
a luta ha nuatro mezes, e . nossa fren-
te, já .por si solida, foi ainda consolt-

avanço na frente oriental. Os ritmaico?' dada. Temos sem duvida atravessado
foram batidos numa batalha nas imme-' nor momentos difficeis, .porém trium-
diações de Kronstadt. Debalde chama,-.kuhnmòs sempre, No futuro, continua,
ram reforços do norte. Conquistamos
'1'ocrzburg (Tocrcsvaz). O inimigo ba-
te em retirada cm Ioda a linha de fren-

Balkans: Tropas allemãs do marc-
chal von Macltcnsen, auxiliadas pelos
monitores austro-lnuigaros apoderaram-
se, por um golpe de mão. da ilha do
Diinubio, a noroeste de Swistow. (ao
sul de (Alexandria). Fizeram alli 102
prisioneiros e capturaram 6 canhões.

Na Maccdonia foram repcllidos ata-
quês inimigos a oéste da ferro-via Fio-
rina-Mouastir. A leste do caminho, to-
mon o inimigo pé na margem esquerda
do Cerna. " — Citcndccourt.

illusrrcs estadistas a quem foram con-
fiados os destinos daqirellas duas um-
dades da iFieikração, e o excepcional
tino ic patriotismo com que o presiden-
te da Republica vem exercendo seu alto
"Ifcamarí 

ipor isso cumpre um. dever
e se mostra interprete do. sentimento-
nacional, tomando iparte aettva nas lio-
nienagens á serem..prestadas aquelles
dois 'estadistas e affirmando sçn apoio
e solidariedade ao sr. Wenceslao Braz
e aos dois governadores, merece.doi çs
do apreço e dos applaiisos, nao ja <te

Santa Cathamini e do Paraná; ^mas. 
de

toda a nação hrasitóra, a qual tem ms-

to motivo «te considerar como uma da a

nacional aquclla em que fòr asstgnado
o accordo entre os dois Lstailo» .

O orador em seguida reqviem qitç
fosse nomeada uma çoninussao 

<le -¦

nK.mbi'03, Topresentando todos os ..í-s-
fados, encarregada de receber os do s

governadores * de com elles se con-

fàt lar Teto auspicioso acoutecimeu o.
O sr. Astolipho Dutra, mediante ap-

provação da Câmara, nomeou então' a

cellos
Não faltarão á gentil aiiiiiversari.inte mui-

tes mimos c abraços. \
I'ozciii annos hoje :

O dr. lidmuhdo Anjo Còiilinlio, clint-
ei conceituado na bairro du b.ilgciilio
Velho . „ , ,,o sr. Carlos de i'. Tondella, iuiiceio-
nr.rio da l.ight and Pojycr ;

o nicnino Blavlo; filho do sr. Artnur
Pereira de Jesus, 1" secretario do Centro
dos Cartcirõl; „¦-'¦„', ,

a sra. d. Férnaiidtnn Sabarense do
Oliveira, .professora estadual, cs;-osa do sr.
Olhonicl de Oliveira :

o sr. Arrijo das Chagas \\erncclj:
a sra. d. Juba America ;!larhosa;_di-

rectora da Escola 'Menezes Vieira ;
a sshhorila I.uerccia da Costa, abi-

num do Instituto Orsina da 'Fonseca i
.1 dra. Olga Lindner de Iracema Go-

mes. filha do dr. A. C. de Iracema Co-
mcs .......o» dr. Oscar Francisco de Freitas,
advogado do -iiossn foro :

o menino Carlos Tramonlano Filho,
filho 1I0 sr. Carlos 'franinnlsiiio, chefe do
café da Câmara dos Deputados;,.

o joven acadêmico José Siiuões de
Souza ;o galante Hélio, filho do I» tenente
de engenharia, dr. Olhou de Oliveira
Santos . . , _ .o major Manoel Teixeira de 1'aiv.i
¦Ataujo, fiincc|onario da Caixa. KeouomiciiMachado, Joso.. uwo w,„M,n

nhão. M. de 'higuea-edo Costa Kioeuo, ^^ apitill .
Costa Kego, Dias Rolcmberg, Arlmao __ ^ genhòtltà Toannilllia Cosla. íüha da
Lcone, Torquato Moreira, Icrcira ura- s . (]_ Sopliia Costa-i
«Álvaro de Carvalho, Raul il< ernan- _ 0 s,.. ]osi chro ,,e xrenezes iMello," ¦ ^.„.i«= Irar. Pernetta, funccianaíio do Tdagrapho Naoiqnal c

clfsòSlí V^spucio d7Ãbren, He,
nienegildo de Moraes e Alfredo Ma-nienegildo
vignier

remos da mesma maneira firmes c m-
quebranlaveis."

A imprensa londrina dirige
uma reclamação ao go-
verno norte-americano

Londr
laudo a

10 (A. H.) — Conimen-
actividade do submarino alie-

A resposta dos Estados Unidos
ao memoranáum dos

mão "Ü 53", os jomaes ía.zcm allusã.o
ao pedido'formulado pelos listados Uni-
dos. cm princípios de 1916, no governo
britarinico, para que mandasse retirar
os cruzadores inglezcs que fiscalizavam
os roteiros coinmcrciaes nas .proximi-
dades das águas e dos portos norte-

-americanos e sustentam que o governo
americano não pódc, de fôrma alguma,
permittir que os submarinos belligcran-
tes operem nas mesmas águas.

«111»»»

O sr. Getulio i o novo presiden-
te do Conselho Municipal

Com a eleição, hontem, do sr. Gettt-
lio dos Santos .para a .nves.denm do
Conselho Municipal, .ficou afastada ,a
livnuthese de uma cnse no Steio do le-

gS vo .municipal .em vista. da renun-
cia do sr. Osório de Almeida, que a

muitos .pareceu umrjgesto apenas "pottr

£Prnovo^cs&.-eleitoPordezvo-

tosT foi limmcdiatamento empossado
usando da palavra 5>ara agradecer aos

sc^ partó l .prova de confiança e con-

sideração que lhe davam, cVegcndo-o

PaAi.»da &n os sfs. Uife Ribeiro,
•Caumos Sobrinho e Rodrigiícs Alves,

,p fespiieaçbes pessoaes .e congratu a-

cões com o rcccm-cmpossado, c o si.

H piníentel. que fez entrega da t>ro-
nnsta oreamentariapara^ni?. :._

A reíorma eleitoral
no Senado

Com a presença dos srs. Eueno. de

Paiva presidente; Augusto de Frei as

relator; Guilherme e Campos, João Luiz
Alves, Raul Fernandes, Alberto Sar-
inentó, Christianò Brasil e Celso 

Bay-
ma reuuiu-se. hontem, no Senado, a

ionunissão mixta de re o^n«^

Mg* SSS. 
Ufl"rdâsPa«menda°9

Só" desembargador Itiibaiana d.o Tribunal
da Relação do li. do Wo; o estimado o-
eial do Hxercito tenente Arlludoro Cost.i,

não trepidou ate cm se calubir na -\s-
sociacaV dos' Emprcwidos do Coinincrcio, cm"SSmaio-dc .;,.;.; Castro AilUmdo.cm uma
festa de caridade, cm Botafogo. dr.!mcw
cavalheiro das melhores amizadesi .cariocas-c

' -''
.V í?cd
lamcn!

r-

m » «¦ * mu
XA CAXCIHjLA PA ItUA Ali-

CUIAS conoEuip

Colhitlu por um term

Quando atravessava o leito da Es-
trada de Ferro Central do Brasil, hou-
tem, AHicrtina Maria Magdalcna, preta,
de 1? annos de edade, casada e resi-
dente á rua Esperança 11. 59, foi co-
1 li i cl a pela locomotiva de 11111 trem de
subúrbio, sendo atirada a grande dis-
laticia.

Nesse desnstre, que so deu juslamen-
te na cancella d.a rua Archias Cordei-
ro, Albcrtina ficou gravemente ferida
na cabeça c recebeu varias contusões
pelo corpo.

•A Assistência medicou-a conveniente-
mente e depois foi cila removida para
a Santa Casa.

.1 SUICIDA DO MEYER

Falleceu na Santa
Casa a senhorita Ma-

rietía Dias
1 Aqui noticiamos, ha dias. o lamenta-
! bilissimo facto oceorrido na residência

\ ri paziada do remo nao descansa | l]o tj,.. [[enrique Oias, á rua Dias da |
minuto, nos preparativos para rjruz n. 255, 110 'Meycr. c que causou
rtameu, que será deslimíbrante. j profunda impressão nos habitantes <la-
ração 15. das S. do Kcmq, jun- ; quelíc subúrbio .e mui .;irii-.'j'.p:iliiv.'iite

com Ji dircetoria do Uoquciruo I entro as pessoas do relações tlu familia
seio, esforçam-se para que essa. [-fc-nrique 'Oias.
¦ia cercada de .todo brilhanlis- A joven Marictta Dias. sobrinha dt)

dr Hias. c que morava em compa-nliia
de seus tios, lendo sido napreliendada,

I i"(,i .presa de tão grande desgosto, que,
: lançando mão de um revólver que se
i achava em uma gaveta, voltou-o çonlra

si, disparando-o. e\ bala attingiiHlhe o
¦ cranco, produzindo

dó muitos dos mais illnstrcs homens
nric-r c exterior, que vêm ter coranosço;

Toaiiuim íranciíco dos Santos, o (lucrido
ll.vu-.-.s de todas as camadas antigo f"«c-
eionari,-. da 1I>tíco MunicIpaU.™ iii.fnntM
reuniões e muitos concertos: Ivuslacliio Al-"". 

illustre chronlsta ..maçai, e Urant Hor-
Ia. professor muito conhecido, em W n.is. c
mènibro da Acodenua. Mineira de: Lctrás.
que tmtta vez de min. tem.se uespciltUo
em demanda da residência, do articulista,
sobraçando o instrumento su tocado por ca-
Mjcste e que sú o sr. Harrios conseguiu

n sim volta ;-... santuário, uiiic.unçiitc por .ter
se cxhiliido á beira do leito do cliromsta
enfermo, que nao fora ao seu concerto, cm
um nprosto parecido com o violão, mas que
não é violão: — é co.jin.

V" natural o agradecimento, porquanto.. <Jc-
vido ao facto de quando n iictulaiitç símia-
lario destes rabiscos esteve cai Juiz de l ora,
Drant Horta ter so cinnenliaao Pela sua
anrcsciitacão e o bom. exito do seu con-
certo, lambem nao Ircmdou cm ser reçonhe-
cido, crguraido-se do mesmo moda. enfermo,
tjnra auxÍüal-0. ...

1'ortanto, só me rcsU .iffirmar nue cm
lo-las as classes sociaes existem cafaicstcs,
bebedoí. intrigantes. d.«ordeiros. f-J:--';.^'*:ele, etc. e oue acredito c:-e n sr. llirno.-
è ca;:: efíeito um cavalheiro distmcto, mesmo

lJniiit Horta í quwa niais assegura

Washington, to (A. H) — E' já co-
nhecida a resposta dos Estados Unidos
ao " inemorandum" dos aluados a pro-
posito dos submarinos allemães. 0,go-
verno dos Estados Unidos declara que
não conhece neste momento nenhuma ra-
zão que torne o direito das gentes inap-

plicavel ao caso dos submarinos c reser-
va-setoda a liberdade de acção no que
concerne ao tratamento a dispensar aos
submarinos militares ou mercantes cm
águas americanas, como sendo a Nação
<iue primeiro contribuiu para estabelecer
os princípios de neutralidade que ha um
sccu!o mantém imparcialmente.

Os Estados Unidos julgam que é de-
ver do bclligerantc fazer a distineção
entre submarinos belligcrantes e neutros
c consideram que a responsabilidade do

conflicto resultante de confusão, cabe

ao bclligerantc que não cumprir o seu

dever.

Benedicto XV e a paz
Roina, .0 — (A. A.) — O papa Be-

nedicto XV enviou, segundo se noticia
aqui, uma. circular aos bispos allemães,.
deplorando o fracasso que tiveram as
neeociaçõcs cníaboladas cm prol da
celebração da paz curopéa.

Um amigo dos animaes
Pra não. machucar o ca-

chóiTinho da actriz Enima
Polo...

A actriz Emma Pola tem um cão-
zinho... .

E' ímiilo vulgar essa coisa das ac-
'trizes lerem o seu cão. Agora o que
não é vulgar é encontrar um cão, mes-
1110 pertencente a uma senhora nota-
vel como o é a sra. Enima Tola, quem
por este se sacrifique, como hontem o
foz certo "chauffeur", para salvar o

emen
apresentadas 

"no 
Senado ã .proposição

da Câmara, justificando o parecer da

commião favorável a umas, contrario
a o tri11 o acceitando diversos com mo-

que actualnientc exeree o cargo de encar.
regado da estação tclcgraphiça de lorto
Novo do Cunha ;

Passa lioje o amiivcrsano dri stv
Ci-cso Braga, 2» ofíicial da secretaria do
Ministério da Agricultura, Industria
Còniniercio, c ofíicial de gabinete do pre-
sidente do Kstarlo do Uio. . .

B' um fnnccionario intclbgentc. trai»,
lhador e activo, tendo conquistado vários
acccssoR i>or seu merecimento;

Dotado de elevadas qualidades moraes,
(reza o antiiversariantc de grandes syinpa.
thias o iniiila estima.

Passou hontem a data do. ann.vcrsa-
ri) natalicio da senhorita Maria Helena,
tf ilha do deputado Torquato Moreira.

<it * *
CASAMENTOS

Contratou casamento com a pcnlil sonho-
ríta Olga Penal va Santos, clilecta fillia <lo
conhecido industrial Antônio I-cr.iandcs dos
Santos, o dr. Antônio l''eruandcs da Costa
Júnior» clinico nesta capital.

e.t
Kcaliznu-sc ai.tc-hontom. na 7a Pretória, o

, casamento do sr. I*eoncÍo lfrai.cisco Itrasil
Júnior, cora o senhorita I.eonor da Cama,
filha do sr. racifico César da Gama c d-
Maria da Cama, servindo de padrinhos o sr.
Quirino Couçiilvcs Soares c d. Virgilina
ltodriguos da Cunha, c Júlio da Kocha Ua-
ptista.

Depois de realizado, o acto civil, foram os
noivos e convidados á effrcja de N. S. 'da
Penha de lrajá, .receber a benção.*!•

Rca!iza-so hoje o casamento do sr. João
flaptistn Araújo Tavares, com a sra. d.
lCsincraldina Gomes Ribeiro de Avcllar.

Servirão de testemunhas, nor parle do
noivo, o sr. Joaquim 1'erraz do Macedo c
sua esposa, d. Maria Cândida Tavares de
Macedo, c nor parte da noiva, o sr. Valcn-
»im Tinoco e sua esnosa. d. Maria José
Tinocn. . ...Finda aquclla cerimonia, os noivos iraú
passar a lua de niél em Poíropolis.

t» * lü
RAPTISADOS

Kealiza-se hoje, na cereja de Santa Lu-
zia. o haptizado do interessante menino Abel,
filho do sr. Joaquim Ferraz do Macedo, es-
tiniadú Rita r tia-livros da nossa oraça, de d.
Maria Cândida Tavares de Macedo.

Servirão de padrinhos o sr. Manoel Ver-
raz de Macedo, estimado ntmrmacciitico cm
Jahú, Estado <le S. Paulo, o d. Cai-
niéltna de Araújo.

CUKfCdéba.c 
de .cerca de tres horas 

^ ^
estudou a commissão bo (ias_g„ em Qg ^^ do |)al)tizal1,]0 fcslti:irrln este
das apresentadas a proposição, iem o , M0,ltcciiiicnlo o.fíerccendo um jantar ás p:s-

A exportação de car-
nes írigorifiicadas

OS RETALHISTAS
RECLAMAM

PROVIDENCIAS DO
GOVERNO

Os srs. Oscar de Menezes Poniflcina.
T. '.Monteiro Guedes e Antônio 

" 
U'i'*IVixcira, directores da Sociedade Lluiã.i

IVoiectora dos iRaíálliistas o.- Ci-.-3.ej
Vénlés, ajpresentaram liont-sm á i-nus-'-
doraçãò. rf,-> sr. José Baserra, 4.1 aistio
da Agriculíura, nina i'e,')iesentac.ão em
nome da ciasse dos retálhisttiV, pediinclo
providencias .no sentido de ser regula-
méntaila a .exportação de carne frigo-
rificada, por (pie icsfá elia coiiliibuinilo
para que a população desta capital seja
abastecida com carne de .péssima quali-
dade, adquirida por .preço exagerado.

Aquelíe ministro declarou <]ue não
lhe competia providenciar sobre o as-
simipfií, qite era de exclusiva compeíeu-
cia da .Prefeitura,-

it) .governo federal nada podia resol-
ver sobre o as9iimi>to. üeclaróu i>or
fim que Icni.cm seu rc!«ioi-io doutrina
firmada sobre, o assunipto: o llnis-il,
s;ndo um paiz iuniortathnv não .podo
exportar o «iue falta ipuia o seu eon-
sumo.

•A rcprescntaçãei apresentada está
concebida nos seguintes termos:"líxino, sr. ministro da Agriculíura:

A Sociedade União Protectora dos "Re-
talliistas de Cantes Verdes" representando
a classe dos "liela-lliistos de (,'arues Ver-
des", .cm virtude d:i deliberação da sua
dircetoria, vem expôr a v. ex. n situarão
da sua classe e a da iiopulnção des* i ca-
pitai, solicitando providencias que norma-
Hzem o actual estado de coUuâ relativo
a seu penem de 'iic/^oeio;

O artigo de< negocio dos supplrcautes é
tmt dos de primeira necesòidnde, visto st*r
constmiklo por toda.* as classes, ainda p*-Ias menos fuvorcoidas, devido porém ao
«iiKnir.iiu do seu .preço, sú 110 estuço d»
tres mezes o consumo desse _ artigo tMl
soCfrído uma redueção de jo l,\", com mt-
niteítu 'prejuízo da classe que representa
e eom safcrificló da população que se vê
na situação de se alimentar mal, e o re-
eultado disso, o futuro se encarregam de
o mostras-, l) augmentp do preço da car-
ue c devido ú grande numero de bovinos
que se tem abatido para a exportação, o
se o numero dessas rezes não têm ate a
hora presente feito diíférença apreciável
na existência do gado, é porque ha grau-
des rebanhos inventados e promptos para
o curte, como porém o que se calcula aba-
ter diariamente nesla capital, não fó para
o iseti consumo c,omo tambem para a ex-
poi'tação, dá uma média de i.uoo rezes,
que (idíeciouado ao que se consome nas
xarqueailas de S. Paulo, .Jliims. e Esta-
do do Kio c liem assim ao exportado jiclo
tporto de Santos, monta ao' numero ap-
proximado de 3.500 rezes diárias, breve*
mente se Apreciará a diííe.rcnça c se o
augmento do preço <]iiranie estes últimos
tres mezes foi hpproximádanientc de 50,"!",
qual seja o preço futuro riflo é possível
calcular, não levando em linha de couta,
i|ite actiialnicnte o gado que se eslá alia-
tendo para o consumo desta capital ú de
inferior qualidade, pois a exportação cou-
some ns qualidades shapcrlòrcs.

Existe é certo, nos grandes estados .pro-
duetores (fioyan e Matto-Cirosso) gado cm
alninilancia; esse gado porém chega ás
iuvcriiaila* mineiras e paulistas em tal es-
tado de magreza, devido ao percurso, que.
demora pelo menos #G mezes, que se tor-
na necessário ficar invernado, pelo menos
durante um anuo. Com quanto .« expor-
latfào seja vnna das riquezas da nação, t ã
sua regulamentação torna-se necessária,
afim de evitar a escassez para o cuní..:-
mo, pois isto siS viria, com prejuízo du-
ma .população inteira, ftrazer lucro a íir-
mas comnierciaes que para esse fim se
constituíssem'.

A continuar oste estudo de coisas a po-
pulação nesla capital vcr-sc-á na contin
fici;uiít de riscar Ua sua nlimentação, n
carne, e a maioria da classe que esta Sn-
r.icd:ide representa, ver-fc-á ua necessidade
de' terminar com os seus negócios.

Pelo exposto, a classe 'que esta Socie-
dade representa, tendo cm vista não sú
os interesses da classe, mas lambem os
da. população desta capital, dirije-fc a v.
ex., afim de que sejam adaptadas^ con-
forme ec tem praticado no estrangeiro,
as medidas qiivò jalgar necessárias, para
que o preço da carne não exceda de tíon
réis o kilo 110 Entreposto de S. Diogo,
e conscía que v. cx. assim providencia-
rá, nos_ assignamos, protcstando-lhc a nos-
sa inteira otnníraçãò pela rectidão do seu
caracter como administrador publico."

1Í0 favorável ás de ns. 3, 4_e 6, com 5(ias (]a Slm amizoija, a Ijstudantina \Vagucr—i-«»"•>« dute- } còmnarccorá. incorporada á residência <lo
deliciarámodificações; 8, com redacção diffc-1 comparecerá, incorporada., á residência

róm modificações; n, ape-1 sr. Joaquim Kcrraz de Macedo,
*^ -.--. ..««4 nA ^.,l..^t„ ...1,1.,. 1,-1.1 í.,..., rt p.wtrente; 10, —• - , -¦ .„,„ „,,,

nas os primeiros períodos c com
¦substitutivo para o segundo; us, con
modificações; .3, 14. '5 =„l6'"tí.
terações; 17, 19. o =1, com um subs-
tilutivo em que se aproveita °.«™ P™:
samento; 27 c 30. com redacç 10 nova
« 36 37. 4=. 4-1. 47. 48, 50 e 51,
com modificações; 5=. 'dem; 54 Ç,55,
modificados; 57 e 58, com um sttbsli-

c Generoso Marques, )»sUf>cando as
suas emendas, c o deputado Oclaciliq
Camai-á, interessado na discussão.

pnrqUi
esta nsserçno. ,

Agora, o quo nan acredito,,e q.ie
anrccladores cn: l.eltas cluonicas de mera
fantasia c rasjados , closios. >. mais «; «J
norte elesante de dinlo.intn 011, jiciHKiuan
tvausíoriiicin o _ cjisa —cm violão.

Eiuanl 1'igttoii'eilo.

seus

festa
mo possível.

C!AT. N.ATAÇÂO E REGATAS
Este factor do rou-iiíg carioca, cora-
.reserá á grande resata de domingo,

. in D gloriuso pavThão "alvi-rubro"

iça Io
ria, 1 '
ri|\vi r
i«u ]'
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MEÜISSA lilllllvflj

barca " Terceira'
1 o seti presidi:;'...
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GERVAO
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Ernesto õouza
Inappetencia,

Káa KaUls, Hii Cigaiie;.
Dãrss de Cabjca,

rijaJs íüiãiMliiJ,
XJrinaí Turvas,

Falfilifí-ji da Cüa:35.
TÔNICO DO SYSTEM A

NERVOSO
íuv» 3,10 i mento

tida ue t
tmião da
esealadcs

á frente
ja re'. 15
tldida re
lá foran

1..
ntand
e lia.

r..
Cuni.
vau:'
£:.,. iilolir.

líacepç

.'a rios de Mcdtiros
videiiciádo para que
todo esplendor a çs

liarcoi "Terceiro ".

., as í-.-.-s.iiii'---- coinmissõcs:
Srs;: José Gutiiiarãcs, Ar-

.Machado, jàyiuc Carneiro Leão,
ió Caba. 

„ 
. ,

;, -- Carlos Mcdciro
riartliolõmcti l'oiubo,
Rudolphò Bcrs c

.. AI-
uardo

¦dades
, de imprensa c SOCH

íonoeneres — Srs.: dr. Octavio Ferrei-

Bde Mello. Fernando Ucerda. Caros

A conselhos médicos, a sculionta Ini
inlcrnaila na Santa Casa de Misemcor-
dia. onde devia s-er operada.

Ultiiuamente, os padccimçulos .
destlitos.a moça se foram agírravando
de tal fói-ma. cjue hontem vem ella a
failecer, muito embora todos os •estor-

tedicos tivessem sido tentados. .
;adiu'cr da senhorita Marictta foi

¦ andado cm iim.-. ambulância para, o
\'ecrbterio policia!, afim de ser fctfn
o ncoessatío exaníc, depois do iiital foi
removido para a resideucia do dr. 1 Ic ti-
rique Dias. ... , . .

q sr.. t««rriUi;:;".o aera feito IipjC a
tarde.

GBSBaü08E.-l.eiÍ8iaarçDIB

As operações nas duas margens
do- Somme

/Vi*, 10 (A. II.) — Uma nota of-
fieiosa declara que em toda a frente
franco-liritaiinica reina Brande activi-
dade de artilheria e aviação, aciividade
liiie se tornou particularmente viva nas
duas margens do Somme e ao sul do
Ancre. Ü inimigo nas suas lespostas
tambem mostrou inaiur energia nue nos
dias .precedentes.

O "ficho de Paris" noticia que o
Kronprinz commauda actualmcnte ai
tropas da reijiáo do Mosa c da Chain-
pague.

A infanteria aluada não se empe-
nhou hontem cm nenhuma operação de
importância, tendo-se limitado a imiti-
lizar os ataques por meio dos quaes o
inimigo tentava retomar parte do ter-
reno perdido no. dia 8. Os inglezcs
conseguiram íazrc novos progressos
por meio de acções locaes.

N'a Maccdonia, os suecessos dos ai-
liados continuam a accenluar-se cm
toda a linha.

Os allemães fantasiaram que a for.
midavel offcnsiva frauco-ingle.za rca.
lizada numa frente de 25 kilometros,'
foi completamente sustada pelas tro- j
pas de von llelow. A nota franceza,
porem, demonstra a falsidade do com-;
nmnicado allemão de hontem, que tat
affirma sem de resto precisar se se
trata das acções de hontem, se das de
ante-hontem. Antc-honteni, os franco-
inglezcs alcaiiaram resultados que im-
pediram ,pcr completo qualquer contra-
ataque.1 Se se trata das operações de
hontem, a.mentira é ainda mais com-
pleta, visto que a infanteria aluada
não tentou a menor ação.

A nota concilie dizendo que o mim!-
go precisa sem duvida de acalmar as
inquietações do povo allemão -e de
manter o prestigio de von Hindenbiirg.

Paris, 10 (A. II.) — Cohununicado
oífieial das 15 horas

"Xonlon Pomerano" da ex-eloile do 1 pelo adiantado da hora, 0Í1 levanta-
Theatro Pequeno. ,. :da a sessão, a que assistiram "sjeia-

E' que o "Lonlon" da sympathica' dorc3 Epitacio Pessoa, Cunha ledrosa
ádtiriz, lendo o vêzo de fazer umas. »-.....
farras á tarde, nas cercanias do jar-
dim da casa, estava hontem, á tarde, a
fazel-a, c:n plena rua das Laranjeiras,
quando ipor ali passaram, mim taxi-
auto, os drs. Luiz c Victor Vida! l.ei-
te Ribeiro, filhos dos barões de Vidal
e primos do dr. Leite Ribeiro, 3.° de-
legado auxiliar. .

O " chauffeur", que e um adinirador
dos bons speciniens caninos, viu. que
iria victimar o "Lonlon" da d. Enima
se não tivesse,um se5to heróico cm de-
fesa de sua vida.

•li o gesto heróico teve-o elle, ma-
Unindo com o seu auto c o respectivo
passageiros, contra a parede da casa do
sr. Sarmento Soares. A parede ficou
damnificadá, o auto idem e muito mais
que um c outro os passageiros. Em se-
guida o "chauffeur" mclieii a cara 110

O recital ia sra.
Mall

A sr. Cândida Kendall, cultora das
, mais distinetas c autorizadas da arlc
1 vocal, de volta de sua viagem ao, vedio
I mundo realizou, hontem, um brilhante

! c concorrido Recital de canto, como
os demais qnc ella tem oflerecido aos
seus innumcros admiradores, no salão
do Jornal do Commercio.

. Desta feita, porém, a sra. Kernlall
' resolvera c tinha, certo, suas podero-

sas razões — mudar de recinto, -
mundo, c os dois moços, depois de me-, ¦—¦ •----- tril.la.clo 

que os maiores
dicados na residência do sr. Sarn cn- alam? nantt 9 0^ con'vocol, o pu-
to Soares, recolicran, a sua res.den- Iaure, lhe "» .ant(, 

sa]a d;1, Ass0.
C'Vas%H^6dèC,SekEmma 

Polo es-1 ciação dos %Çro«.do._no Coinmercio,

capou ílleso !.....ura»a»

O destacamento policial âa
ilha do Governador
revolta-se contra um

commissario

. '

Ç03
O

A policia do Porto prende no-
venta desordeiros

/.;,/„;«. ,0 _ (A. H.) — Hoje de
madrugada, a policia <lo Porto cffç-
ciucti varias rusgas, realizando a pri-
são de noventa indivíduos conhecidos
cimo desordeiros t mal feitores.

"Sul do 6"omine: Aciividade reci-
proca da artilheria. Ao anoitecer o
inimigo abriu violento fogo contra as
nossas posições do seetcr de Denise-
cüitr: c bombardeou com obuzes lacry-
uiogcneos os arredores de I.ihons.

Aviação: Os nossos aeroplanos esti-
veram particularmente activos na re-
gião de Remircmont e no Somme tra-
varam com os apparclhos inimigos seis
renhidos combates, bombardearam o
bo.:.'iuc de Saint Picrrc-Waast e proce-
di ram, com felizes resultados, a nume-
rnsos icconlicciiiicntos,"

Londres, 10 (A. II.) — Communi-
cado do generalissimo sir Douglas
Uai?: .„ ."Ao amanhecer a nossa artilheria
bombardeou importantes turcas de in-

•A1 ultima hora a .policia marítima foi
informada de um facto gravíssimo oc-
corrido no 2S'1 districto, na ilha do
Governador.

Serve naquelle) districto como com-
missarid o sr. Raul Falcão. Sob suas
ordens, para fins de policiamento, e sob

, as ordens de Iodas as autoridades da-
quellc districto. serve uni destacamento

I da Brigada Policial, cujo cffccíivo não j
I deve ser mais do que cinco homens' 

commandados por um sargento. 1
Pelas informações, que ha, .0 desta-

camentó teve ou quiz ter motivos para
sé desgostar com o còmniissario l'al-
cão mas, ao envez de solicitar a sua
transferencia da ilha do Governador,
quiz tomar uma attitude perigosa e re-
voltou-se contra a autoridade.

As noticias que pudemos colher não
dizem se houve qualquer aggrcssãn ao
commissario Falcão, .pois as conr.nuni-
cações ,para a ilha são difiíiceis., , ,

A autoridade offcndida pela inilsci-
!>'ina das praças do destacamento,, por
intermédio da policia maritima, solicitou j
as providencias immedialas <|ue , tão |
grave facto requeria ao 3" delegado',au-
xiliar, e essa autoridade, providenciar.- j
do, fez seguir com a maior brevidade c :
com as devidas instrucções uma força de |
10 praças de policia sob o commando do |
nlfercs Luiz da Silva Cordeiro, que na-l
turalnnSnte leva poderes, não só para
substituir o destacamento revoltoso cojiio ! W-?

Com a mudança ninguém lucrou, va
lha a verdade: Não lucrou a concer-
tista. a qual, dispondo de um orgao
vocal de vigor pouco comimim, não
necessitava pedir á rumorosa acústica
da sala, que lhe aiigmcniassc o volume,
inutilmente. Tal recurso poderia servir
a certa classe de cantores que tao so-
mente no exagero de resonancia do
ambiente conseguem uma intensidade
fictícia.

K'ão lucrou a arte. porque as vibra-
ções. assim reforçadas perdem a maior
parte do cífeíLo, quando este depende
de coloridos leves.

Não lucrou o publico, porquanto o
ouvido, muito sensível nos abusos üc
sonoridade recebe amcudadamchle im-
pressões violentas. Cremos, queremos
crer que a sra. Kendall, a esta hora,
se tenha já convencido do engano cm
que involuntariamente caíra.

Passemos ao programma,
O programma era cosmopolita:, eon-

tinha 
'obras em inglez, allemão, itàlia-

110 e francez,
Uma só, de texto portuguez, escon-

dida, eclipsada por tanto internaciona-
lismo, coberta pelo véo misericordioso
de um parentlicse, que dizia a fedido,
era a musica de 'Francisco Braga, "Vir-

gens Mortas".
Madnme Kendall disse-a com o en-

canto da sua arte; o publico em longo
applauso solicitava um bis, mas a con-
certista não quiz que a "intrusa" fosse
reápplaudida; concedendo esse favor á

j Bereeusc de 'Rey Colaço e a Amotir1 d'hiver de Messagei-,
I Andou a sra., Kendall com grande
| colicrencia: incluindo a composição de

Francisco Braga, só porque lh'a pedi-
ram, no programma, dava a perceber

essa musica lá não estava por cs-

ao seleefo auditório, com o seu vasto repor
torio.

H« v #
llODÁS DE OURO

O conselheiro Lourcnço Cavalcanli dç Al-
buouorque a sua esposa, completam hoje as
suas 1ioJ;ií do ouro.

Ü conselliciro Louronço de Albuquerque,
que exerceu vários carsos importantes na
passado regimen, tac\ como presidente de
Santa Calliariua e ministro da Agricultura
o dor. lístrangeiros, por diversas vezes, lerá
hoje oceasião de recelier as homenagens de
seus numerosos amigos.

0 * J
FESTAS '

festejam hoje o sett' 2C0 nnniversarío de
casamento o major da Jíiiiíacla Policial Al-
íruJo Carneiro, e d. Adelaide Carneiro, cm
sua residência, cm Mendes, onde 'receberão
muitos cumprimentos.

}•• .'. »••

CT.tTRS E FESTAS
GHKMIO DAS S1ÍMPRE-VIVAS — Uca-

liza-sc amanhã um era tule festiva! promovi-
do polo Grêmio das Scmnrc-Vivas, anncxado
ao Clúli dos Proeressistas;

liste festival constara da solcnne posse da
primeira ílirectoria do cremio. A oradora
oífieial agradecerá á todas as pessoas que
concorreram oara a organização do referido
ííreir.in. Km seguida, haverá um baile.

•Será abrilhantado o festival com n banda
de musica do Grêmio Recreaiivo Musical
Vinte c Quatro de Fevereiro, nara este fim
contratada.

* 0 0
PIC-MC.1

O l.lúeo "One Stcn" organizou para ama-
uhã, ua aprazível ilha -do Governador, cm
homenagem r.o 'navegador trenovoz almirante
O.liristovãn Colombo, descoliridor da, Ameri-
ca, 11111 arclii-excéllcnte "llogotto á Gcuo-
vezn ".

Tocará na ilha uma cjíccltonte banda de
musica da Drígada Policial,

U embarque cffeetuar.se á ás 8 i|a horas,
no Cáes Pliaroux.

Kão ha convites.

UMA BOA "CANOA"

A policia do 23o districto
prendeu 36 individuos

Entre o Rio das Pedras e a estação
de Bento Ribeiro, zona do 23" distri-
cio, lia uma casa que é mu antro,
de audaciosos ladrões.

O dr. Abelardo Luz, tendo tido cn-
nhocimenlo da existência desse antro
e sabendo que ali se reuniam .muitos
dos indivíduos que infestam o distri-
cto de sua .iurisdicção levou a cffe;lc
uma "canoa" que .produziu o melhoi
resultado.

Chegando á casa acima, encontrou o.'
ladrões Manoel Ventura, vulgo "Pó de
Pato", Francisco de Oliveira c Mole-
que 140.

Quando n autoridade e seus auxilia-
res iam retirar-se, chegou lambem a
casa o ladrão Thomaz Scnna, que vi-
nha trazendo o predileto de um roubo,
feito na casa do carteiro Américo Sil-
va., residente á rua Iguassu 11. 30.

Esse gatuno foi agarrado e mcttidn
110 xadrez, sendo o produeto do roubo
appreliendido e entregue ao carteiro,
que foi, depois á delegacia,

Depois de haver preso os ladrões aci-
ma, o dr. Abelardo Luz proseguiu na
batida pelo3 arredores, conseguindo
prender mais 32. pessoas, ladrões vaga.
bundos c desordeiros.

Todos foram mcüidos na xadrez.
m*> tmtitm

lambem para tom
res contra o respon
veis por es=e facto

Esse destacamento seguiu, ,
Esmcraidino. da .policia maritima.

'¦a»gi»w

ar medidas disciplina- colha proP"a;.. ,
„\,-,,.„t „., ..-nrari ' E no entanto a sra. Kcudall. tolo-jposavel ou re.-pon„i- 

j ^^ ^ ^ cojS(„to ;l unica mn „;l.
1-iifln ' cional, não recusou agasalho ás bana-' 

lissimas Canções de Amy Woodforde
Findei!...

Escusado será acoresccnlar que o
programma foi coberto de applausos en-
ihusiãsticos. sendo elle accrescitlo com"Un Rêve", de Gricy, concedido no
fim da primeira parle.

MISSAS
SANTOS T.KOXOU — No altar-mór da

¦egreja de S. Francisco de Paula, foi lion-
tem reifada nitssa de setinto dia, cm sul-
fragio da alma do nosso cx-companheiro
dc redacção, Í,wh dos Santos ^çoitor.

Assistiram â piedosa t cerimonia as se>
guiulcs -pessoas : Aloysío líittencourt» re-
prescntandoi o dr. Ivdmunrlo ííittcncourt;
Duarte lfelix, Homero Campista, Raul
llrandâo, \'ascn Ortisão Si G.. Álvaro de
^Vssunipção, Nicoláq .larilim, José Kodri.
guca, Fernando Freire. Edmundo Bragantc,
A. iStfarcs, Mario de Lima o Silva. Anicsto
Süva de Menezes, José de Souza Rosa;
Osmmido Phncntél, Pinheiro Chagas, Mot-
Ia l.iaia, Ki.rieo Dorgongino, Alfredo 1'ord,
das "Píirpas c Ríhaltns"; ArístUtcs Mar*
(íues, Alberto V, S. Cunha, Daniel Percí-
ra líastos^ Affonso Campos. Alexandre An*
tonio Guimarães, Oscar líarbosa Duarte c
senhora, Manoel llaez, João Búvc, Hcnrt-
que Autran, 'Manoel dos Santos 'Lemos, An-
tonio Manoel, "-'^puÍo Gonçalves Pinhct-
ro, dr. Clcnntlio Jcquiriçã, pel".'A Noli-
ria", IDavid Fernandes, Arnaldo Santos Pi-
Iho. Alfredn Silva. Raymumln Süva. Cicr-
mana de Oliveira c Ary Kcrnef Pc.ina
¦Viniic. ***

Por alma do tenente do Exercito Gual-
ter de -Jícllo Rraga, rcaliza-se hoje, ás 10
horas, na egreja do S. iVrnncisco dePaula, niisfa mandada rezar pela familia.* * *
COXFlíRKXCIAS •

Tendo sido transferida, polo fallccínicnto
do dr. Caryallio e Mello, realiza-se hoie, ása horas .da tarde, nn ampliílheatro do physic.iila l-.scola rolytecliluca, a conferência do dr.Amoroso Lnsta. folnc "apnarollios integrado,res '.a .-,» da série promovida pelo DircctorioAcadêmico,

tíí n cr* f» tam

As complicações da Colônia
Correccional

'Com o chefe de policia teve bondem
longa conferência o dr. .Albuquerque
Mello, delegado do 5" districto .poli-
ciai.

Kssa conferência versou sobr.e a via-
gem de inspeeção feita ultimamente por'essa autoridade ú (Colônia fCoiTcccflo-
nal de -Dois Rios, lendo sido liontem
mesmo apresentado pelo dr. Albuqucr-
que Mello o respectivo relatório.

O FARO DE UM MENOR

Em Minas

Bello Horizonte, 10 — r.V. A.) —
O dr. 6cnna Vallc, procurador da Re-
publica, representou ao Tribunal da
Relação contra o juiz de direito de
Uberaba, dr, Bpaminondas Bandeira
de Mello, r|iie concodcu uma ordem de"lialicas-co.r.pus" a um criminoso passa-
dor de notas falsas, processado] pela
justiça federal,.

O sr. Francisco Salles
seguiu para Capim Branco

ücllii Horizonte, 10 — (A. A.1 —
Seguiu ipara a sua propriedade agrícola
cm Capim Branco o senador Francisco
SUles.,

O preparado capilar "Paraná"!
T)o, norte cliega-iins agora um e-

plendidò preparado destinado ã iparaly
zação da calvicie que <:s seus manrpu-1
ladores garantem ser de efieito seguro, ¦
nao só neste particular., como tambem !
uo extermínio da caspa. Aiéin <lisr,o a)
preciosa .ninnipulaçãu' torna o cabello
lindo o sedoso. Altinginilo, de facto,
ta.es resultados, o (pie é fácil verificar-
se com uma simples experiência, .."Paraná'' tem 'todos os .predicados exi-
gUlos de uma loção utii e agradável
pelo sevr perfume.

Foram presos dois
ladrões

Cvão ha ainda muitos dias, dois la-
dmes penetraram na casa do Boulevard
Vinte e Oito de .Setembro n. 78, re-
sidencia do idr.. Manoel de Mattos, e
de lá roubaram os lustres de illiiinina-
ção 'electrica. Mas aconteceu que, an
saírem, foram vistos por um menor qu«na .oceasião ali passava c que guardou
bem, cm ntemoria a .physionomia do!
meliantes, como se qualquer coisa adi-
vinhasse.

O úesado nprcsleutou queixa á ipolicia,
que. abriu inquérito e nada mais pòile
conseguir fazer.

Hontem, pela manhã, porem, os Ia-
drões foram .presos, graças ao auxilio
do menor.

O pequeno ncü.avn-se na estação de
Mangueira, quando, ao ipassar pela un
Oito d'.- Dezembro, avistou os dois la-
drões, rccoiihcccn:!o-os imincdiatamcnte,

O menor clmnwu mu gtiardii civil fl
cs meliantes foram presos, sendo :vpre—
sentados á ipolicia do 1S" districto, que
os fez recolher ao xadrez.

Os dois ladrões ipves.os , cbainam-se
Theodoro Roberto e Joaquim Fcrnan-
des dos Santos.

Euáenlo do Rsro
Macedo

A familia participa n sei tal;
lccimcnlo, saindo o feretro, ii
mão, ás 5 horas da farde, di
rua Sorocaba .!.; (ftotafogo) para
o ectnitcrio SSr João Bapustav

>,j»««. .:i
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Grande tonlUf
UM MUNDO DE OURO

LIBRAS 4 IO LffiRtô

41 PRÊMIOS constando cada premin do.
uma bolsa de prata contendo

]f> UBRAS 1«Q
EM OURO

teila Federal do NATAL da 1918.
CONDIÇÕES J

a -....„ .orn=»niir na casa Veado a Rua da Assemlilia, 94-98 o conpon'
aaul l^toTcóSlSidó de Io «Si» das nosias carteirinhas de cigarros,,"q»lLíi-m«™.«itm bilhete numerado cujo numero correspondendo
ío"prmeTros4?pmnlosfmMorcVfdã Loteria Federal de 23 de Dezembro de1
ínm terá direito a uma bolsa de prata contendo dez libras em ouro.

A troca doSc para o concurso terminará em 15 de Dezembro de

Os prêmios estão em exposição nas vitrines VEADO

Corte este ooupon,
' 
junte-lhe 10 vales

dos cigarros >

Hmá veado;
¦iNMMrffUBCilRKlíwMRHnrl

e troque por um bilhete numerado da casa

para se habilitar ao GRANDE CONCURSO de

UM MUNDO DE OURO

MUU BE um filio CADA jM

tistica, constituem o bella « fnca?-
tador espectacuto eom que hoj» «•

liciará oi seus innuroeros *aíU«M o

luxuoso Pathé. Loucuras i» rnoeiít-

de — i uma original e attraente

producçSo da Fox-T?ilm Corporation,
oue interessará especialmente o.num-
do sportivo, poli nella se assiste a

vertiginosa carreira de um ioo li. 
J¦••

um emocionante moteh da. bo*. tendo

o romance por escopo finalL <> "P"

«uista de «m cpraçSo. -Seguir-ae-a,

na tela, o sensacional drama aa ra-

thó Frcres —',Filho do %mnúgo peça

de scenas repassadas de episódios de

abnegação, ternura, espontaneidade e

amor.

Os freqüentadores do Çinc-Pa1ai9,
c chie aalia da avenida »'.o,B«n«S'

«tão hoje de parabéns. Ali terão ei-

les opportunidade de assistir, a um

maravilhoso film,.cujas primeiras ex-

hibiçõei constituirão momentos de su-

premo gozo parat o publico. No ecran

do Cinc i-nrreri o magistral drama

\\

IO UHII ESTERLINAS" TQjü mi

... correrá o magistral
sentimental - O primeiro e 

jltmo
beijo, repleto.de lances de ndomito

amor e desvairada paixão, elesempe-

nhado por artistas de renome.
«

O Avenida offercce hoje ao pu-

blico que freqüenta os seus contar-

taveis salões um espectacuto verda-

deiramente encantador. Basta a »«u-

pies enumeração do grandioso pro-

gmmnia. Ell-o: O parasita « A gucr.
ra dos espíritos, terceiro e quarto
episódios do empolgante drama de

aventuras — Piratas soctaes, cujas

primeiras séries tanto têm impressio-
nado o nosso publico. Alem desse ar-

rebatador film, haverá ainda a apre-
sentação do bello drama — A tngra-
tidüo, de lances emocionantes, e de
•unia hilariante comedia.*

O popular Ideal organizou para boje

tini programma' constituído por films
de admirável concepção, qual deHçs

mais emocionante e seduetor. Sao
esses filma os seguintes: O puno ao

inimigo, sensacional drama vasado
sobre os dolorosos imprevistos da

cuerra, <im cin^o commovedclras
.partes ; Zfffoinor, imniis tres partes
desse clectrizante romance policial,
cuja reprise está ngora alcançando
o mesmo grandioso suecesso ha annos
alcançado, li, por fim, para çomple-
lar o programma: O exercito britan-
nico cm Franca, empolgante fita do
natural, com episódios da guerra,
t/iii hotel clcctrico. hilariante charge
da Pathé. *

Um surprehendcnte programma terá
hoje sua eshibição no querido cinema
Ideal, que cxhibe dois filma de arte

e sentimento dignos da admiração pu-
blica. Um deites è — O tiffre real,

scnsacionalissimo drama de enredo

passional, em seis portentosos actos,
iiue têm como interprete principal a

festejada c talentosa artista Pma Me-

nichelli. Outro film extraordinária-
mente impressionante é — Nas flor-
ia.f da miséria, grandioso trabalho da
rematada fabrica Universal, em cinco
vibrantes actos, de episódios de es-

tonteadora acção dramática.
9

O Americano, o conceituado cinema
estabelecido cm Copacabana, offcrecc
hoje aos que freqüentam seus çspa-
çosos salões o incxcedivel e bello

programma que se segue: A traição,
drama ele episódios ímmcnsamenlc
lim-polgantcs, cm cinco octos, lendo
como principal interprete a laureada
actriz Teda Bara, e A filha do circo,

peça de arrebatador enredo.

* # #..
Varias

O leilão de hoje na
Alfândega

Nos armazéns t6 e 17 do Cães
do Porto haverá hoje leilão \ de
mercadorias caidas em commisso,
havendo entre outras: folhas de
Flandrcs, água mineral, golas de
filo bordadas a seda, apparelhos
physicos, plantas seccas, tecido de
algodão, capas de tecido de algo-
dão e borracha, produetos. chimi-
cos, perfumarias, placas photogra-
phicas, tecido de seda pura, crystal
de rocha (mineral), meias de ai-
godão, fitas de tecido de linho c
de algodão e óculos de metal.

PELA DEFESA NACIONAL

Uma conferência na Paraliyba
Parahybo,. 10 (A, A.) — O sr.

Carlos Dias Fernandes realizou no
Theatro Santa Rosa, a sua annun-
ciada conferência a favor da de-
fesa nacional, que foi muito ap-
plaudida. A banda da Policia exe-
cutou um bello concerto musical.

Presidiu a sessão o tenente Ca-
valcanti, representando o general
Joaquim Ignacio, Na selecta assis-
tencia notava-se a presença do pre*
9.dente do Estado, chefe de policia
e demais autoridades civis e raili-
tares, estaduaes e federaes e gran-
de numero de famílias.

A CR1SB

Destelharam a casa e
foram para o xadrez

Aíerca desta local fomos pro-
curados pelo advogado Ribeiro da
Fonseca, que nos pede declaremos
que, se a casa da rua Bella de São
João n. 229 foi destelhada, é.por-
que no auto de penhora vinha a
declaração de que estava comple-
tamente vasia. ,

Não botrve, pois, falta- de huma-
nidade no caso.

AIDEALMI
Moveis e tapeçarias
RÜA8. JOSÉ»
Teleph. 5324, Central

ai* ¦»»¦
I

NA RECEHEDORTA

A 
'arrecadação deste mez

A Recebedoria do Districto Fe-
deral arrecadou, do dia 1° do cor-
rente até hontem, a quantia de.
942:6i7$338, tendo arrecadado, em
egual periodo do anno passado, a
de 888:243$709..

CAMISARIA E PERFUMARIA
RAMOS SOBRINHO * C
Ruas do Hospício n. 11

e Rosário n. 64—Rio

Esta oasa Importa dlf
rectamento da

Europa iodas as suas
mercadorias. Tom

completo seu variado
sortimento

ÚNICOS DEPOSITÁRIOS
dos sublimes extraotos

Cllae de Coty,
Rosloler de Belettre* o

CcBur ds Dulce do
W. f#. Greon

NO MEYER

A visita hontem feita pelo
prefeito

Como noticiámos, o prefeito vi-
sitou hontem -o Meycr, onde exa-
minou o estado de varias ruas.
que estão a reclamar calçamento
e outros melhoramentos.

S. ex. também escolheu o lo-
cal para uma praça, que será ajar-
dinada.

.Um sua excursão, notou, o pre-
feito o abandono em que vivem os
nossos subúrbios.

O posto de Assistência Publica,
que está sendo construído pelo
engenheiro Carlos Pina e que esta
em via de ser inaugurado, devido
aos esforços do dr. Paulino W er-
neek, director de Higiene e As-
sistencia Publica, lambem foi vt-
sitado por s. ex., que recebeu a
melhor impressão.

CARTAZ DO DIA

Theatros
CARLOS C0M1-S - 

, 
"Maré ele

rosas" (revista). A's 7 3W ç 9 3lf-PAi.Aci-:-Tiii:.vrun - ;'a ,-•«'•
mieza das Volics Bõrgers (vaudevil-
Ic). A's 8 e ío; ."'„-';

RKCRlilO — "O canário" (come-
dia). A's 8 e ío horas.

PIIBN1X — "Kntre a cruz e o

ealdeirinlia" (cotncdia). Al 8 o 10

''"«"'lOSIÍ' 
- "O pistolão" (revis-

ta). A's 7, 8 3Ú e ío i|a horas.

si! 9 si

Cinemas
AMKUICANO - "A traição" (dra-

«ua); "A filha do circo" (drama).
AVI-NIDA - "1'iralas sociaes

í drama); ''-A ingratidão" (drasna),
mmn hilariante comedia. , ,

CIN1WAIU-A1S — "O primeiro e

ultimo beijo" (drama). . . . „
IDEAI, — "O filho do inimigo

< drama); "Zigomar" (drama); O

exercito brilaiiuiro em 1'rança («o
natural); "11111 hotel dccL-ico" (co-
media). ., .

HtiS — "O tigre real" (drama);;
"N'.-s surras da miséria" (drama).

ODliON — "l.cda" ou "O culto ela

bclleza" (drama); 
"Suspeita filiai

(drama); 
"Oaiimont Journal" (do ua-

tural). „_ ..
PATHH — "loucuras da niocula-

de" (drama); 
"Filho dn inimigo.'

(.drama).
# 

'-.S.-i-.ft

Circos

conservando todo o colorido do o"-
•inal, e estaria completa a rcríoiiic

!a peça.
Enlrc o crus ...

desenvolve um tlicma elevado.

PATHE' Segunda-feira
SENSACIONAL. AURORA.

DA INPUSTHIA NACIONAL

Um film que pôde rivalisar corri qualquer pro-
ducçào perfeita estrangeira

PERDIDA
Grande drama da vida moderna carioca produ-

zido pela GÜANABAflA FILM

Autor- DR. OSCAR LOPES
Interpretes: Mlle. Yole Burline, Leopoldo Fróes,

Eurioo Braga, Miss Nosaiie, Maria Heis e
Gabrielia Montani

Bailados por mlle. GAuTItlEns
O actoe—Acção no Rio

Operador—A. BOTELHO
Vestidos da CASA NASCIMENTO

Moveis da RED-STAR
Serviço de cabaret do PALACE-CLUB

COMMERCIO
Rio, ii de outubro do igifi.

NOTAS DO DIA
Hoje. i I hora da tarde, deverá

realizar-se a asséiufaléa da Comuaüi;]^
de Seguros União Coininercia! dos
Varegist^s.

scenas absurdas e
tem|

¦invcrof.illicis, que
não podem ser razoavelmente acçeitas.

lístá neste caso, por exemplo, a

calma excessivamente ¦flcugmatica da-

nuclle niarido que, enganado por uni

amigo, que o Iráe com a esposa e

com a amante, siiiiultãncamcnlc; com
a mais inconcebível das rcsignaçoe?

STEFI CSILLAQ
Stefi Csillag é realmente unia <I^

liciosa artista. Canta bem ? Sabe-se
lá. E' bonita? 13 eme o não fosse.

,0 que seduz, em Stefi Csillag, e o
caldeirmha, que scu toa0i ,j „ sim graça, o seu sor

riso, a voz, c „  . cinfini o (alento. 1.11a

possue esta rara qualidade que pou-
cos artistas possuem : saber ter o seu

publico. Como Ksperanza íris, ella e
o idolo das platéas, i o "enfant-gate'

do publico, tudo nella , é delicioso,
porque cila própria i deliciosa.

Rumaica de nascimenlo, portiigtic-
za, italiana ou brasileira, ella o é por

lhe propõe optar entre uma e outra 
j adopção do publico que a apnlaude,

das mulheres. . , I oun lhe quer, que a admira. Porque
E. leilc, o niarido, respeitando a ' 

Csillag, é o encanto da companhia,
escolha do amigo infiel, so siibmette- dc qualquer comiianbia, de Iodos os

rá a ficar com a outra que oquclle | publlcos, afinal. Nem potlc deixar de
ser assim. Iilla é a vida, é a alegria,
ú o encanto da opercla. ,

Em scena, tem um aplomb distm-
seja

"lhe ""deixar, 
seja cila a esposa desleal

I amaine.
peça, afora essa aberração, e

escript» com eSctraordlnlaiti verve,

com muita sillitilcza de observação,

lendo, de principio a fim, situações

engraçadissimas, que fazem rir go>to-
samente, provocando a gargalhada ao

publico com espontaneidade. , .
E' unia peça de entrecho original,

com um fecho eminentemente moral.
1'eiin c que os trndiictorcs ria peça,

iluis moços de talento, não aparas-

cio. a travessara de um gavroehe.
malícia de uma casta Suzaiina". E
assim porque nasceu para sei nrtis-
ta de opereta.

Oa Csillag n-ío deve citar-se. uma
oti outra creação, porque seria ma-
jroal-a, não citando as outras. ,I)e
<iue serve «abar-lhe o trabalho delicio-
sissimo do Garoto de Paris, se ap
bico da penna acóde o^da Bella Jíi-

1NSTRUCÇA0 PUBLICA
Actos do director;
•transferindo: Olga Dias, auxi-

liar de ensino, para a 7* escota
mixta do 9° districto, e Ismeria•Ribeiro da Silva, adjunta de 2*
classe, para a 3" masculina do 3°
districto;

designando: Luiza Maria Alei-
xo, adjunta de 3° classe, para a
6» escola mixta do 9° districto;
Laura do Carmo, substituta, para
a 7" mixta do 2°; Coralia Rosas
Campos, adjunta de 3a classe, para
a 3° feminina do 8°;

dispensando do logar de substi-
tutas de ladjjuntas licenciadas as
srs. Alice Carneiro Vianna e
Laura Gonçalves;

despachando os requerimentos
de: Francisco Furtado Mendes
Vianna — Deferido, nas condi-
ções do precedente estabelecido,
giene.

Quinina em fôrma su-
perior não affecta

a cabeça
Quando precisardes de quinina U31-

as pastilhas d>

Laxativo Bromo-Quinina
o qual offercce todas 09 vantagens

daquella, sem os seus ineon-
venienlcs. Ilasia uma prova 1 A assi-

guatura de E. W., GROVE
em todos os vidros &

TENDA DE MATERIAL
VELHO

Um pedido indeferido pelo
ministro da Viação

Pelo ministro da Viação foi in-
deferido o reiiuerimento em que a
The Grcaf Western-of Brasil Rail-
way pedia autorização para vender
trilhos velhos, retirados da Estrada
de Ferro Recife ao São Fran-
cisco.

EM BELÉM

Augmeitto nccidental da mo-
vimento do commercio

Belém, 10 (A. A.) — Tem tido
excepcional movimento o commer-
cio, nestes últimos dias, devido á
festa de Nazareth. O movimento
total, especialmente das lojas de
cera, artigos de modas e calçado,
foi superior a iso:ooo$ooo.

Ternos de casemira insleza. pura
lã, preto ou de eôr, sob medida.
—* ALFAIATARIA PARIS #—

78 — Rua 1'ruaunyiina — 78
—*— (Xão tem filial) —*—

ALFÂNDEGA

cem, na versão, alguns excessos, dct.i--.sdi,) e agora a da Froufroii, da

ihes scenicos. o que não desnaturaria Dimiicsa do Bal Tabarui r lv de uma

a obra de 1'lers e Caillaveí, antes, | arlista que tem creado todo o mo-

dando-lhe, para um publico como, o"

eme actuahiicnle freqüenta ,0 1'hcnix,

um cunho de maior coinednnento que

di-
muita agradaria.

Quanto ao desempenho, so ha :
zer bem do cspccfaculo de hontem.

lítclvina Serra, principalinente. deu-
nos um typo adorável de graça, de,vi-
vacidade c de grande relevo artístico.

Belmira de Almeida se houve com
correcção. rt .«

João llarbosa, Juditb Careca; Per-

derno repertório, que interprelci o
antigo, e que no mtervallo de uma
nara 11 outra veste a sua casaca e
Vae dirigir uma torchesrra, que ha
de dizer-se ? As banalidades do costu-
me ? Não. Ella nos appareccrá de
novo, Ci como sempre, com a sua
travessa garrulice do gavroehe.. o
aplomb de uma duqueza, maliciosa
como uma Siizanna pouca casta...

li* com A duqueza do Bal 'fabariii',

interpretada por Stefi Csillag, que
íiaiuia Figueiredo, bailes Ribeiro con- estféa no Republica, cm a noija de

SI'IXIvI,I.l ~ Attraliciitè cs?ccta-

iiiloi
9 # *

OS D0RM1NHOCOS...

Passando os olhos, ligeiramente-, pc-

ia plaléa, o observador tora oceasião

de ver por toda a parte gente a

ílorrair. Que temos nós com isso ?

Ao leitor pau-cerá i|tic vamos-implicar

com os cavalheiros que procuram as

cadeiras geralmente incomniõdas de

uma plaléa, para a sua somnéca. En-

tretanto, como o leitor verá, lião ha

nestas linhas nenhuma birra. E' uma

questão muito razoável. Assim como

criticamos artistas, empresários, etc...

porque esta sc».\-ão foi creada para o

fim exclusivo de criticar, dentro de

normas especiaes, tuelo que ha de in.

conveniente cm maioria theatral, não

rios devemos furtar de fazer os nossos

reparos também á platéa.
Tal como os retardatarios, os dor.

iiiinhôcos incoinniodain os espéctndo-

ris. Quando não deixa cair objectos

-^.que, na plaléa silcnle, produzem um

ruído incoiumoilo, que obriga o desvio

da ottenção do publico, o dorminhóe-o

<Ici!a.;c 110 hombro de qualquer i-spc.

ctador que lhe está junto, importu.

iiando-o até o final do espcctacillo.

lia dias prescnceáinos, 110 Carlos Goirics,

11111 dorininliôco deixar ciir uni leque

quatro vezes, do camarote em que cs.

taya, na cabeça do mesmo espectador.

Jísso cavalheiro incommodado não vol-

tara mais ao tbeatro sem ter a cante-

Ia de procurar uma poltrona que fique

longe dos camarotes. O seguro mor-

mi de velho... O perigo está fia.

fc-riintcmcnle demonstrado: Imagine-se

«luc, se em vez de uni leque, caisse

:111a bengala, uni binóculo, um cbapéo

de chuva, ou o próprio espectador...

O pacieiuc tecia a cabeça partida

ou ficaria fatalmente csborraclmilo...

•i» *!í i'»*

FÁTIMA MIRIS. ESTRÈA
AMANHÃ

Chega hoje ao Rio, vinda de, San-

toi c S. Pano, onde fez brilhan.

tissiniti temporada a celebre transior-

inisla raiim.i Mirii que alcançou o

Ulhandsfliio cxili" <le que demos

noticia, transcrevendo criticai da nu-

lircnsa paulista c de Santos. .
Auguraise no Rio mais um bri-

lhante suecesso para cbta artista, que
lendo alrandònado a carreira de ma-
thematicas a que seu pie a destina-
va se dedicou ao Iransforinismo, oe.
cupando hoje o primeiro logar entre
Os artistas do gênero, bvantiijandp.se
ao próprio Frepoii :i\ Rapidez dã3
transfonnaçõcí. batendo ijotu .106 o
recorâ que pertencia a esse trans-
formista com 3S;, .tninsfòrmaçDcs !

Infelizmente, porém, Fátima Miris
não poderá demorar-se »ot Uio tan-
to tempo quanto era desejo dn em*
presa por ter dü esrar o theatro li-
vrc a Z3 do corrente paru se instai- !
lar o material da, companhia Ca ram-'
tia que alí estreará a 2$, mas nestes

poucos dias terá n publico oceasião
,1c apreciar exccllcntc.1 uoitci de es-

pcctaculos, porquanto sendo iiutito
numeroso e variado o repertório, o

programou será variado diariamente.
Os espcctaculos serão completos e a

preços populares dada a enorme lo-
ração do tbcatro.

»¦'¦•¦•:•

PRIMEIRAS
«ENTRE A CRUZ EA CAI..

UEIKINHA", NO TIIENIX

llastaria que escrevêssemos aqid os

r.Miici dos autorca da peça aiitc-hon-
(1111 dada no Phcnix, cm prçmicre,. e
teríamos íeilo o scu verdadeiro eW-

(lio.
Va verdade. Roliert de 1'lcrS c

Caillaveí, duas reputações , consagra-
«Ias de comediograplms exímios e con-
•umnmdos, >ão a maior recommcnda-
çao para u:n csptclacuto no gênero
comedia ou no gênero vaiidcviVc, que
•rliem archítectar, como mestres tjiit
*•"• ,

Alhe-se a t**^ circumstancia o ta*
On de ter sido — /intiv a crus e a
ttldtiimha traduzida a adaptada á
•ocoa bíraiileira P«r ff.tiiü Edmundo
* Ketiito Alvim. com carinho e zelo,

correram, ã porfia. para o magnífico
ilcscmpenho que teve a peça

Esta notícia deixou de sair liontcm.
por absoluta falta de espaço,

* * *
RECLAMOS

Theatros

a companhia Scognamiglio Caram-
to. A assignatura para ia promióres
continua aberta no saguão do "Jor-

nal do Brasil" e decorre com extra-
ordinária animação.

"O Canário" , continua cm scena
com enorme êxito 110 Kecreio, evide
hoje se repete, ás 8 e 10 horas, c por
certo com a magnífica ¦ concorrência
de sempre. Todas as noites os prinei-
pães interpretes í.io muitos appl.uidi-
dos, em especial Creniilda de Olivci-
ra, Antônio Serra e Alexandre Azc-
vedo. *

q-slá, desde ante-hontem, çonqiiis-
taiido os mais francos applausos do

publico, no riieiiix, ;o soberbo o, en-

graeadissimo 
"vaudeville" de De Heis

e Caillavct — "Efitrc a cruz e a cal-
deirinha. . .

A peça tem um entrecho original, i
de interessante urdidura, é cheio de
episódios cômicos os mais engraçados,
está muito bem montada pela compa-
nhia do Theatro 'Pequeno, a qual a

^representa com extraordinário sue*
eesso.

.Depois de tudo isso, nao e preciso
ser propheta, para se atigurnr a. mais
feliz carreira, no palco do 1'henix, a
cnmcdiu — "Entre a cruz e a caldei-
rinha", que hoje se repete nas duas
sessões noctumas.

•i

A companhia Lucilia Percs-Lcopoldo
Vnics está nos seus ultimos especta-
ctilos. O engraçado vaudeville de 1-ey-
ilean» "A duqueza das Folies Iiergc-
res" (coiitimiação da "A Lagartixa")
que lein alcançado grande exito, scra
amanhã representado ipela ultima vez.
cm "inatinec", ás ai|z da tarde e a
noite, ás 8 c 10 horas. Scxla-fcira,
como despedida, a companhia Lucilia
PercsJLcopoldo Tfróes dará a "pre-

miére" da magnífica comedia de fns-
tan liernard. "O illnstre desconheci;
do"._ que se conservará no cartaz ate
domVigo, *

A* revista "«Maré de rosas", que a
companhia de sessões do 'Kden Thea-
iro, de Lisboa, resolveu pór cm sec-
na no Carlos Comes, continua a le-
var ao interessante theatro da rua
¦l.uiz Gania um publico numeroso e eu-
tliuslastico.

A revista é realmente magnífica o
sua inontagcin é snmptuosa, sendo di-

gno de elogios o desempenho que duo
os prine-ipaes elementos da referida
"tronpe". .

"IMaré de rosas , engracailissima
como é, dispwido de linda musica, está
despertando grande interesse nas fa-
inibas cariocas, que ainda hontem, en-
ciierain por completo os camarotes.

Hoje, repete-se "'.Maré de rosas'.
*

Fez renome, e não sairá tão cedo
da riballa do theatro S. José. o m-

teressante revista carioca — "O Pis-
tijlão".

'Enchentes sticcessivas tem consc-
anidn o elegante theatro da empresa
Pasclioa! Scgrclo, nas tres sessões da
iioiic. e applausos cntluisi.isticos. rece-
bo diariamente o magnífico trabalho
etc Ignacín Raposo e Rcstier Júnior,
tão inspiradameníe musicado por Pau-
Hno Sacramento.

Hoje, ainda — "O Pistolão".

íf * iS

Cinemas

"MATINÉE" INFANTIL,
NO PHEN1X

Tudo nos diz que vae ser um en-
canto a matinêe infantil, com distri-
buição de bombonJ, que o Theatro
Pequeno realizará amanhã, no 1'hc-
nix.

O programma já está quasi orgaui*
zado.

Subirá á scena uma èngraçadissima
comedia, que pode ser comprchendida
pela r^tisada. Sabemos mais que ba-
verá um interessante acto do varie-
dadea, com numero:] cômicos.

São artistas excêntricos, que a em-
presa contratou para divertir a crean-
cada.

•A iíiíiíÍíuV começará ás 2 horas. O
interesse que esse festival vem des-
pcrtnndo é grande, pois para elle já
ha 

'grande,procura 
de bilhetes.

K não é para menos. Os fesüvacs
infantis nos theatros do Uio são ra-
ros. Os empresários só se pre-
oceunain cm proporcionar distracç5es
aos adultos. A'ão se lembram das
creaneas.

A idé.i do Theatro Pequeno é, por-
tanto, digna de todo n applauso.

A maliuée infantil de amanhã não
-impedirá que nesse mesmo dia se
realize a habitual (iinliiiée do Thea-

Os trabalhos da escola
de aviação

A Escola de Aviação que o Ae.
Club inaugurou, no Campo dos Af-
fonsos, e'-que está entregue,á di-
recção do tenente Bento Ribeiro,
vae realizando, com" grande pro-
veilo, os fins a que se destina,
principalmente devido á rcgulari-
dade que preside o funecionamen-
to de seus cursos. ;.

A aula pratica, hontem realizada
depois da lição theorica do aviador
Bento Ribeiro, teve grande impor-
tancia, sendo muito animados os
exercicios feitos pelos alumnos,
guiados pelo piloto Darioli.

Estas provas, que tiveram co-
meço ás 8 horas, prolongaram-se
até ás 10 e meia e todos os abi-
ninos tiveram oceasião de fazer
exercicios de roulage, experiência
de grande importância na pratica
de aviação. ,

O apparelho utilizado para es.e.
fim foi 11111 monoplano construído
nas próprias ofíicinas do Ae. Club,
tendo ftinccionado com toda segu-
rança peculiar aos apparelhos-
escola, destinados ao serviço de
curso.

O director da Escola mostra-se
muito animado com os progressos
alcançados por seus discípulos e
está crente de que dentro de pouco
tempo poderão elles voar com toda
segurança ele pilotos abalisados.

TRANSFERENCIA I>E GUAR-
DAS MUNIÇIPAES

Pelo prefeito, foram transferidos
hontem os guardas münicipaesi
Cândido Coelho da Silva, do .|° dis-
tricto para o e6°; Manoel Ferreira
de Almeida; do ío" para o 4";
Marcos l.uiz Dias, do 9° para o

Foram designados para avaliar
e classificar os volumes contendo
rendas, npprchcndidos, conforme
noticiámos, pelo ajudante do guarda
mór Nunes Pires, em ig do inez
passado, cm acto de busca a bordo
do vapor inglez Coiovia, os escri-
pturanos Alberto Coimbra e Aman-
do de Oliveira.

— Os comniaridantes dos vapo-
res C-clria e Drammensfjord, en-
trados em outubro e novembro do
anno passado, respectivamente, fo-
ram corideninados a pagar os di-
rcilos em dobro das mercadorias
que deixaram de descarregar, sen-
do designados os escripturarios
Pinto Montenegro c Amarilio de
Noronha para procederem á ava-

E internada na Santa Casa
uma mulher "desconhecida

Deu entrada na Santa Casa, sen-
do internada na 20" enfermaria,
uma mulher de còr preta, com 40
annos de edade presumíveis e que
fora encontrada na casa n. 28 da
rua Senador Alencar soffrendo de
grave enfermidade e já sem fala.

Sua identidade até á ultima hora
não havia sido restabelecida na
Santa Casa.

Ao que dizem os médicos da-
quelle estabelecimento, a infeliz
não resistirá á moléstia que a ata-
cou. i.m • m * m

ASSEMRLÉiAS CONVOCADAS
Empresa Constritctora Rio Grande

do Sul. dia 14. ás 1 horas.
Companhia Predial, dia 14, • '

hora.
Sociedade Anonyma Cala Wclliseh,

dia 15. ás 2 horas.
Companhia Brasileira de Minas

"Santa Mathilde". dia 16. ás 3 lio-
ras,

CONCORRÊNCIAS
ANNUNOIADAS

Brigada Policial do Districto Tc-
deral, para o fornecimento de 50 ca-
vallos creoulos, peitudos ou de sau*
gue, dia 14.

¦Estrada de Ferro Central do Bra-
sil, para o, fornecimento de material
electrico, dia 16, uo meio-dia.

Estrada de Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de diversos arti-
gol dia 18, ao meio dia. •

. Eslrada de Ferro Central do Bra-
sil, para o fornecimento de 6.000
barricas de cimento, dia 20, ao meio.
dia.

Estrada de Ferro Central elo Brasil,
para o fornecimento de artigos diver-
sos, necessários para a ofticina auto-
grapbica da intendencia, dia 21, ao
meio.dia.

, Estrada de Ferro Central do Bra-
sil, para o fornecimento de óleos,
lubrificantes, estopa c graxa, dia ei,
ao meio dia,

'Estrada de Ferro Central do B*-
sil, para o fornecimento de niachiüas
diversas, dia 24, ao meio-dia.

Administração dos, Correios do Es-
tado do IÜo de Janeiro, para o forue-
cimento de material, dia 31. ás 4
horas.

Lloyd Brasileiro, para a venda dos
cascos dos vapores Estreita e Oieii,
dia 31. ás 2 horas.

REUNIÕES DÍTCREDORES
Fallencia de J. Alves & Andrade,

dia 19, á 1 hora.
Fallencia de A. Coelho & C, dia

20, á 1 l*ora. -
Fallencia de Eniygdio Pereira de

Lemos, dia 23, á 1 hora.

CAMBIO
, Hontem, este mercado abriu em po-

sição estável, com saques a 12 1I4 c
12 gl.12 d. o collocação para as letras
de cobertura a ia 11I.12 d.

Momentos depois de iniciados os
trabalhos o mercado af frouxo ti, vigo-
rantio, rara o fornecimento de caiu-
biacs, ns taxa.s de ia 7I32 e ia 1I4
d., e nara a compra do paoel parti-
cul.-ir. a de 12 ;|i6 d

Durante o dia, o mercado affrou-
xou ainda mais, correndo, para os sa-
ques. a taxa de 12 7I32 d., e para
acqtlisição das letras de cobertura, as
de 12 Qha e 12 s ifi d.

O Banco do Brasil conservou, para
os vales ouro. a taxa de 12 3I64 d.

Os negócios conhecidos foram re-
gulares. fechando o mercado em po*
sição estável, vigorando para o fome-
cimento du canibiaes, as taxas de
12 7 32 e 12 1I4 d., c para a com-
pra do oipel narticular. a de ia 5 161I.

Foram aífixadas nas tabeilas dos
bancos:

A 90 dias:

LETRAS DO THESOURO
As letras papel foram cotadas aos rç-

bates de 8 e 8 i|a por cento, ficanelo
com compradores, conforme a data de
emissão, aos extremos de S a 9M-
por cento, c vendedores, aos de 7 a
8'i|2 por cento,

PINTO, LOPES « O.
Rua Floriano Teixoto, 174 —-

Prestam as melhores contas de
café.

(lícipaes, mantidas: a' <íe O. do Vat*
10. firmes e as 'Populares, cm nlla.'

VE-NUAS
Apólices 1 ¦

Geraes de 500, ia,.,;.
Ditas de i :o'pò$, o, s, a, 2,

3, 1. 3, 3, 3, .1, 5, 10
•3, 5, 5, ó. 10, a .-'• .

C. de E. de Ferro, 1, 2,
3, 

Ditas i(|cni| ío( -2, a • •
Ditas idein, 20, a , . • •
C. do Tbcsouro, 1, a . •
(Ditas ideih; 1, 3, 4, a •
iDilas ideni, i, jo, 20 a .
Ditas idein, 30, 1, a". •¦
iliniicipaes de 1906, pcirt,.

CAFÉ'
MOVIMENTO DO MERCADO

Kilos baetas
Existência em 8,

de tarde. . . .
lvutradas em 9 •

E. iF. Central. .
E; F. I.eopoldina
Cabotagem. . . .

349.081

210.8.1!>
ti.t5.46u

! ,-4.961!

Total. . . .
Embarquei cm 9 I

K. Unidos. . , ,
Cabo
Cabotagem. , , .

30Ú.IO-'

8.567
2.059

530 11.156

7-o?oofl

S!0$00»

773$ooa
774*000
775*00»
77lS00O
7735000
774ÍOOO
775I000

Ditas idem, 13, 26, a . »
iDitas de 1914, port., ij,
.15. 

lv. do Rio de 500$; nom.
.10, , . . .

¦Dita» (.| »|») 2, 13, 10,
50, .1
Bancos :

Comincrcipi ti|8, 7(8 dt

acção  ,
Brasil, 50. 50, a . . . .

CoinffiinhttU :
Centros Pastoris, ioo. a .
Miiiaà S. jcroiijmiOj

.-'ou, 249, a . .
Rede Sul Mineira,

100, roo, 
Docas de Santos nom.,

íoo, a ...... ,"A Noite", 25
•Melhoramentos no Mara-

nlião, 700, « , ,
Píbeiiüirei :Coritmerció o 'Navegação
525, 220, 

lecidos Còrèovatío, i. 10. a 
Mli.llKM

> 100,

1 0 0,

Existência em 9, de rareie. 354.9'tó
'Entraram desde o dia i de julho

até hontcin 843.23S saceas e enibar-
caram em egual periodo 6S0.844 di-
tas.

liontcm. este mercado abriu firme,
com muitos lotes expostos á venda e
•muita procura, tendo sido cffcciua-
das de manhã transacçüci do 5-245i/Pcçidos
saceas, na base de 9SS00, a arroba, Navegação CosVeirir' Su
pelo typo 7. ,. LETRAS l'Òi; -\

A tarde, foram reabtaelos ne;;o- •-¦••

cios de cerca de 2.000 saceas, do
mesmo preço da aherlura, fechando
o mercado em posição calma.

A Bolsa (le Nova Vork abriu com
507 ponlo.i de baixa.

Passaram por Jnndiaby 42.600
saceas.

iNãq houve cnüradas.
 ioS-00
 9$8oo

8. ...... . 9Í400
 9$ooa

192S000
193Ç000

l89$ooo

435Ç000

89^000

aopçao)
r200$ niftft

-o$Ò6ó

r6$ooi.

33?ooo

460$000
igo$ono

40^000

I.age Irmãos communicam-nos que
as suas cotações de café são as se*
guintes 

Typos í Por 15 kilos

3. ....-.-.- . Mlooo
4. ...... . I0Ç700
5. ...... . IOS400
6. ••?••• * 10Ç100
7. •••••'• 9$8oo
8. ..-,... . 9Í500
9. . • • a .. • 95200

SANTOS
Em 9:
Entradas: 50.898 saceas.
Desde 1: 360.784 saceas.
•Média: 40.087 saceas, '
Saídas: 1.126 saceas.
Existência: 2,273,342 saceas.
Preço por 10 kilos: 5$;oo
Posição do mercado: estável* !

Apólices de jor», _ tl
Jji-»i de 1 :ooo§, i ^

l85$ooO
1SSjòoo

200$000
\OVARA' .

¦ » 77S$õd.o
. . 808)000

Notas da Calca, prata, nlcket, le-
tras do 1 iicsotiro, compram.se e ven-
dcni-sc, Casa Reis, Candelária, 32.
... (.1 1203)

Vend.
SlU$OUJ
¦MOJOOO
775$000"76JOOO

90$000

liaçao. ¦ • '¦

Tendo os srs. Arlindo Gm-

inarães & C. apresentado uma ecr-

tidão passada pela Estatistica Com-
mercial, da íactura consular rela-

tiva á mercadoria-qüe importaram

pelo vapor Frisisi, cm maio ultimo,

c por cuja falta assignaram termo
de responsabilidade, o inspector de-

feriu-lhes o pedido de baixa desse

termo de responsabilidade iiuc íi-

zeram.
Foram responsabilizados pelo

pagamento dos direitos das merca-

dorias extraviadas de volumes im-

portados por Mauricc Lcsage c

Uerlholdo Wnchueldt, os coniman-
dantes dos vapores Sequana,, en-

trado em maio ultimo, e American,
cm setembro do anno passado.

Foi deferido um requerimen-
to de Fernando Ribeiro, pedindo
relevação da falta ein (Uic incorreu

pagando fora do prazo a mercado-

ria que arrematara em leilão.
 Ein um requerimento de lau-

file G. Khouri, pedindo vistoria

para uma caixa que importou pelo
vapor S. Paulo em agosto ultimo,

por estar a mercadoria nella con-

tida avariada, foi exarado o se-

guiiilc despacho: 
"Rece-nneço a

avaria pela qual não ha responsa-

veis c concedo o abatimento de

trinta por cento para os vinte c

dois kilos estragados. Prosiga o

despacho pc-lo verificado,'

Massa de Tomate-- Ü
n da Companhia , Mauulactora de
Conservas Alimentícias'.

Fluminense-Hotel
Reformado sob nova direcçSo
 Aposentos para 900 pessoas —

O que mais convém aos passageiros
do interior — Preços:

Quartos com pensão 17$ e 8J000.
diários. Quartos sem pensio

4$ e 5S000 diários.
Praça da Republica 207 — Rio de

Janeiro. Em frente ao Campo de
8ant'Anna e ao lado da E. P. C.

Londres
Hamburgo, i
Paris. . . ,-

A' vista:
.Londres, . ,-
Paris. . . .
Hamburgo. ,
Itália. . ¦- i
Portugal. , t
Nova York. ,
Montevidéu, ,
Hespanha. . ,
Buenos Aires.
Suissa . . .
Vales do café
Vales ouro .

, T J2 3|i6 a 12 i|4

* 51 §745
t ,- $710 $714

T t II ISllS a I2".l|.12
.- .- $720 $728
. $750
.¦ ,- $64? $682
,- 2$840 3$oo4
>• 4SÍIOO 4$2j2
¦ 4*180 4$405
, $84o $887

V i$8io i$8,io
.- $798 $800
t $718 $722

LIBRAS
Os soberanos foram cotados a

2o$ioo, ficando com vendedores a este
preço, e compradores ao de 2o$ooo.

FORNECIMENTO AO CORPO
DE B0MREIR0S

ASSUCAR
Entradas em 91 3-.164 saccos.
Desde 1: 45.288 ditos.
Said.n em 9: 2,530 saccos.
Desde 1: 20.217 ditos.
Existência cm 10, de tarde: 155-388

saccos.
Posição do mercado; firme.

COTAÇÕES
nr.mco. crystal.... $110 a $340
Crystal amarello . , . $480 a $500
Mascavo $360 a $400
Branco. 3* sorte , . . $630 a $640
Mascavo . . . . . . $440 a $480

alÜÕdao
Entradas cm 9: 717 fardoi.
Desde 1: 7.685 ditos.
Saídas em 9: 58o fardos.
Desde 1: 4.487 ditos.
Existência em 10, de tarde; 8.072

fardos.
Posição do mercado: firme.

COTAÇÕES
Pernambuco. ..... Nominal
R. G. do Norte. .-.-.< Nominal
Parahyba. . . . . . . . Nominal

BOLSA
Hontem, a 'Bolsa funcclonou bas.

tante activa, tendo sido realizado re-

guiar numero de negócios.
As apólices geraes, as de 'C. de E.

de Forro, as Provisórias, as do C. do
Thcsouro, as Mineiras e a9 acções da
Rede Sul Mineira, ficaram sustenta-

OFFEBTAS
Apólices

Geraes da 1:000$.
O. do Porto . . ,
C. de ü. <!e Ferro
C. do Thcsouro. .
S. da Uaíxada . ,
Provisória i . . ,
Judiciaria . . .
E. do Rio (4 »|»)
>',• 1I0 Kio, do 500?,
nom

Dito de M. Geraei Soo$ooo
Duas, do ifi. Santo 

- "
Municip. de 1906 ,
Ditas, nom. . ,
Ditas de ígij.púrt'.
Ditas nom. , . ,
Dito de ioo.j , ,
Ditas de 1914,port.

Balirei:
Cóminercial, , , .
Brasil .... |
Lavoura
Commercio ....
Nacional.' . , . ,
Mercantil

C. de Seguros:
união dos Proprie-
tarios

Brasil
Minerva
Argos 
Garantia. ....
Confiança ....

Estradas de Ferro:

f/oi/iA
So.SS.ioo
93Ó$odò
773Jono
77.1ÍOOO
7655000
770ÍOO»
768J000

88?ooe

425$oo»
7S5$ooo

8005000 —¦ •
lo.líooo 191*000

i8ij$ouo
19-: $000

201§000
lSn$ooo
i8o$ooo

I.|0$000
30$00o

M- C Jcronymo
Noroeste. . , ,
Ooyaz
Rede Mineira. ,
Norte do Brasil.

C. de Tecido*;
Brasil Industrial
S. Felix. . .
Alliança. . . .
Coreovado . . .
Petropolitana ,

26$500

3o$ooo
335500
111S000

1925000
l88$ooc
190$000
310S001)
3'oÇono

157Í000
20o|00il
IJOSoOli
¦ 74S0011
1755000
aoójeoo

I20$00&
28$000
28|0U0

9no$oo.)
300(000
8ojuoo

as$soe
305000
24500c
33$ooo
12^000

i8o5ooi

55$ooa 45Joo.>
i6o$ooo Ijitooo

120,000
i?o$ooo —

Caixa de Conversão
porto & o.

São quem melhor aRÍo pagam, das; as das .Minas S. Jeronynio, as
— AVENIDA RIO BRANCO, Ag. de Coyaz e as das 'ferras e as Mu-

CÃES DO PORTO
Relação do! vapores « embarca eijes que se. achavam^tracados j>»

Cães do Porto (no trecho entregue a Compagnie
(.aca ao r«"u ^ .-.,. 4„ ,„ horas da manha.

" 
du 

~ 
Port) na dia

S. P, de Alcântara 2oo$ooo iÇ3$ooo

Um pedido deferido pelo
ministro do Interior

Ao ministro do Interior requerei!
Rodrigo Vianna que fossem accei-
tos 109 jaquetões de panno, 45 faf-
damentos de panno fino e 300 de
brim mescla, para o Corpo de
Bombeiros, relevação dç multas na
importância de at9Sij$S75 e a rc-
scisão, sem ônus, do contrato que
assignou. O ministro lavrou nesse
requerimento o seguinte despacho;

"Deferido, por equidade, quanto
ao recebimento de 45 fardamentos,
relevação de multas e rescisão do
contrato."

m » — » ¦' 
A GRIPPE .

E' debcllada proiiiplamcnte com

pastilhas de

Laxativo Bromo-Quinina
_ DK -

E. W. GROVE , .
como atiirniani todos os , clínicos,

age como ¦preventivo

tro Pequeno, ás 4 horas da tarde. 17" para

PAQb PARIQ ÊNAR0AUR0GUAYANA145.
UAoA rAnlo nso tem miai, 50$, eo$ e 70$

João Pinheiro da Silva, do jj sol) ^^fa de tecidos de pura 15, feitio no rigor aa moua
ra o 5°. -__m^miií0i

10 úf. oulnlirei ne_a^ija^M^lMÍl»MMMiWWi^""l^^^—
SMBARCAÇAO l

^______—, i—l OISERVAÇÕEt
ABMAzCM ——————— ,'

CLASSlt l»»?Xo I,0U* '

—¦ k
v .. .- , Vago. 

-
í. carvão > t ,i 

y1 ;;:. vago.
2 .' Vago.
*  

Vago,

81 1 
Tat. 9 Chatas....INaeionacs .... IDiversas....

P. Slag Chatas.... INacionacs ..... Diversas.........|

I>, ío Vapor'.'.'.'.'. Nacional ....

p. ío Vapor Nacional ....

ío Vapor Nacional ..•••

ío Ví|por...... Nacional ....

P. íi IWipor |Inglcz 
__ n IVapor Nacional ....

15 Vapor Nacional ....
lii ¦

,-_(! |Vapor.
iS—8 Chatas

P. Maná Vapor,

Esperança. . . ,
Carioca
America Fabril. .
Tijuca
Magéense
Conf. Industrial. .
Mnaf. Fluminense
Cometa

C. Diversas:
Docas da Bahia. ,
D, de Santoa.uom.
Ditas ao port. . .
Loterias, . . , ,
T. o CarruaRcns ,-
Centros Pastoris. ,
Melh. do Maranhão
Iiaiiseatica. ...
Caxambu1 • , v .
C. Brahma. . . ,
T. e Colonização -.-
P. Industrial. ¦ ,-

Dcbciiturcs',
Docas de Santos -,-
America Fabril . •
1\ e Carruagens. ,•
Brasil Industrial .
Tecidos Carioca. .
Tec. <le Botafogo,
Mcre. Municipal .
S. Alenxo, , . .
S. Helena . . .
Prog. Industrial. V
S. Rosaha. . . .
Maniif. Fluminense
Tecidos Esperança
Aniarctica Paulista
Tecidos Alliança, ,
S. B. Fabril. . .
S, I\ (le Alcântara
Centros Pastoris, .
C. Industrial . , .
Ind. Campista.. .
R. U. S. Paulo. .
Tecidos (Magéense.
Industrial Mwieira .
Calçado Clcvclaud
Bom Pastor. . . .
N. Costeira. . . .

30$000
1375000
855000

2.1$50O
^6o$ooo

125250
625000
205000

200$000
l45$oon
3oo|ooo
1705000
20$000

120I000
50fOOO
1205000

22$0OP
4565000
456Í000
115500
57Í000
195000
40$oor

I20$ü00 —-

I30$oo»
7Í000

i6ofooo

2o6$oon
xgafooo
IOÜ$00t>
igoSooc
igojoorj
103J000
2015000
1709000

, ..llnglez ..
..INacionacs

,.M Inglcz ..

Arassualiy*'....
Anua''
PhiladelpIiiaV.
¦Sul AnicrteU''..
Cotbvía? ••

"Espirito Santo
"Aracaty"

Diversas;....
Diversas

"Vollaire"'...

Desc. de gen. da
tabeliã H.

Dcsc. de gen. da
lab. II.

Exii. de inanganez,
C|c. de div. vap.
Vago.
Cabotagem.
Cabotagem.
Cabotagem.
Cabotagem.
Desc. de trigo*
Cabotagem.
Ree. couros.
Vago.
Cie, do "Dcsna".

|C|c. do "Tomaso

di Savoia".
Trans. do passags.

7$<oo
1G5S000

2085000
2005000

1955000

120$000

200$000
ii);$ooo
200$00O
i,«;o$ooo
2005000

I95S0OO
, 1805000 —

200$000 I90$000
— igiÇooo

i85$oou

1305000
i70$ooo
2oo$ooo
ig4$oou
ig2$ooo

185Í000
sosooo

140^000

202$00O

200$000

65$noo

195$°°»

I90Ç000
ig8$ooo

TIJOLO DE AREAR
Rivalizando com o de procedem-

cia estrangeira. Preços excepcio-
iiaes. ]. A. Gonçalves & C. São
Pedro, 49, sob".

RENDAS PUBLICAS
ALFÂNDEGA DO RIO DE 1

JANEIRO
Renda de hontem:

Km ouro  122:993539a
•Km papel  168:3155459

De
Total

deegual periodo
1915.-,. > •,

I Diííerença a maior cm
1 1916. ......

291:3085849
1.605:0415107

i.505:55°$M9

99:48a$95f

O elegante cinema da tCompanhia Ci-
ncmãlograpliicn Brasileira vae ter
ainda boje mais um esplcndorosp
suecesso marcado pelo film — Leda
ou O culto da bclleza, romance de
majestoso enredo, soberba cnsccnacão,
com magistral interpretação, confiada
a artistas dos principaes palcos pari-
sicuses, entre os quaea sobresáe a
liclla actriz russa mlle. Troukanova,
do iheatro da Opera, que. com a sua

plástica modelar, se apresentará romo

protagonista des-e arrebatador drama
de paixão e sentimento. K' mais uni
trabalho dn nu' artistico que apre-
senta n Odeon, a fizer pendam
com a Verdade nua, que marcou e--'o-

ca naquelle centro de divcrsííes.
Como brillianti! fecho do programiiva,
leremos o vigoroso drama Suspeita II-
liai e o ultimo numero do Giiiimoiif
.loiirnu!, com as vendei occorrcncias
de actualidadc. *

Dei» films de grande metragem

n-.m «6 programma, de grande metm-

gem • d. confecção elevadamente ar-

*
Entrou no seu 29o ..anno de

publicidade o 'JAlmanack' dos Pai-
cos e salas", editado em Lisboa, pelo
sr. Arnaldo Bordalo, /pie teve a gen-

tileza de nns enviar um exemplar
para 1017. E' realmente uma beila
publicação, de leitura agradável e
bem escolhida. Os col labora d ores, re-
oresentam o que ha de melhor, em
Portugal, ,para a literatura de thea-
tro.

O volume que temos presente, vem
repleto de monólogos, cançonetas,

pocsiüs, fábulas, anedoctas, duetos,
copias de revistas e de um sem nu-

mero de árticos curiosos sobre a vi-
da dos bastidores, Além disso, traz
vários retratos de artistas c algumas

biographias de èscriptores;
Agradecemos o exemplar que o sr.

Bordalo nos mandou, cuja leitura ?e
reconimenda aos que so interessam
por coisas de theatro.

+ Deve estrear ainda este mez,
em um dos theatros da empresa Pns-
ehoa. Secreto, a grande compa nina
italiana "Cilta di Napoli", que, di-
rijrida pelo nelor Cario Nunziatn,
trabalha actualmentc no Estado de
S. Paulo.

+ A com'panbia< do thealro São
.Toré, cru eomniemiração á data da
descoberta da America ,dará amanhã,

uma grandiosa tnatlnée con*. a revis-
ta _ "O 

pistolão". que tanto sue-
cesso vem alcançando.

4e> Kcali^vsc amanhã, ás 81(2 ho*
r.is <li noite, no Club Gymnastico
Porluguez, o festival promovido pelo
actor Pereira da Costa, dedicado ao
Centro de Professores Primários Mu-
nuüpaes e cm homenagem ao inspe-
ctor escolar dr. Fábio Luz.

Será representado o drama cm 3
netos intitulado — "A 

paz do Sc-
nhor. original do homenageado.

Os bilhetes acham-se á venda des.
de já, 11.1 sédc do Centro de Pro.es-
sores Primários Mimlctpacs, á rua
Buenos Aires 187, sobrado,

11 m ' -

Cinema Americano
(COPACABANA)

iü o iu:ai;1í.to de jan-jót — ííáM maby_ FOLHETIM DO "CORRKIO DA MANHÃ" 141

I?,' ella! E o dr..
a filha delia qttiz morrer. a sua, sr.

—'Marccllina -de Montescourtl... murmurou elle.
Gorardo é meu filho! Que revelação!

fcdo°' MnrcomnfT^stou, Dagucrre saiu do sen esconderijo

na iSnia l-casi[; em Muê Beattfort deixava o gabinete e entrava no salão.

guiaSS^^S caíados, durante «m longo minuto.

Os íabio 
" 

tremiam-lhes. Dagucrre procurava mostrar-se _tranqtt.Ho,
despeito da sua perturbação.

fSSISS 
VS!$ 

Pm T vo, bastante amortecida:
— Viste essa mulher que saiu do meu gabinete.

Nao'. -. * 1 ¦.. 1 ,,.. . n uma r*arin:it« UM IMIII llllll, _-. 

acabo de ter- Mentes. E' impossível que a não tenhas encontrado. E se mentes

porque ou a rcconhcceste ou ouvUte a conversação que

que

HOJE mais um programma de

grande .suecesso. fazendo .parle do

mesmo a 5a c 6" séries da "Filha do

Circo", em continuação. — "A 'Mao

Aleijada", emWoígante film dnini.iti-
eo Americano, cm 5 sururehcndentes
actos. e "Tempo quente" e "Quasi

casados". 2 bellas comédias.
Amanhã — Um suecesso sem nar:

"A Cormen", pela artística "-Thcda

Bara". A's 2 horas, erande "mau-

née" infantil, com distribuição de
bbnbotis.

"UNHO POSTAL"

zCom a habitual pontualidade re-

cebemos o ultimo numero desse

apreciado periódico, como sem-

pre. trazendo um texto selectn e

variado, ornado de boas gravuras.
IJo ultimo numero da. União Pos-

tal dcslacaise um artigo de muita

opportunidade e firmado por I-co-

poldo de Matto»

""-"jnlga^me 
capaz de escutar ús portas? Estás doido! Com

Í,U''-Kssa 
mulher, Dagucrre, é Marcelfina de Montescourt, minha esposa..

Ah! acabaste por encontral-a? lauto melhor.
Kssa mulher é a tua antiga amante...
Creio que estás gracejando?
Miserável! ousas negar? disse Bcattíçrt sacud.ndo-lhc o bra.o

Dagucrre era dez vezes mais robusto do que Beaufort., Tcr-se-ia ia-

eilmente desembaraçado daquella mão, u\em "«mP^ou.nisso;
Comprehcndes .não é verdade, que um de nos edcma.s." Havemos

<!c nns bater amanhã'. Onero um duello de morte. Um de nos dois ha de

fie; o terrena Vermos se te.mostras tão valente deante da «unha pu-

tola como o íoste com uma menina ignorante ingênua c sem defesa!
dí deixou-o, deiidiido-lhc um olhar cheio de desprezo.
Dagucrre ficou uni instante no mesmo logar.

&5S a^nuT- SffifiK elle. E' muito iarde! Quem sabe o

^ánt^ 
Sínef díSftort. Lançou um olhar circular, em volta

de si c não teve difficuldade cm achar o que procurava.
Sobre um movei estava um revolver, mcttido em uma^b^a. Era o re-

volver de Beaufort. Agarrou nelle, verificou que estava carregado com seis

tiros c Cãcòndcú-o no bolso do sobretudo.

III
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O CRIME
Beaufort, tranqttillo de espirito, cheio dç alegria, apezar do

que previa pára o dia seguinte com o seu antigo soco. saiu de sua casa e

dirigiu-se im,mediatamente á do sr. Parlanget.
Tinha pressa de ver Valognes, de lhe contar a sua vida sem mais uç-

longas."afim de o preparar para a narração que se propunha fazer-lhe da

vida de iMarcellina. ,
E m casa do tabellião jantava-se as 6 horas.
Valognes, que empregara p tempo dando algumas voltas por

chegou ij 6 horas cm. j-oiuo.

duello

Creil,

da nara com o scnlioi. Depois » - , ,,„,,„
Beaufort. Atirou-se ao Oisc, querendo afoglar-se, acalirtinltada pelo de-

sespero. Foi um milagre o não ter morrido.
No Oise? diz a senhora. Então onde mora cila.

-Perto de 
'm,im!... 

E eu pude viver perto delia sem o saber, sem a

desconfiar E eu vi-a, talvez vi a minha filha! Onde esta cila? Por que
a não acompanhou? Por que não a trouxe? Minha filha!. isto e, alguerr

que eu possa amar sem reserva, -sem mas recordações e que me amara

porque eu quero que cila me ame!... ^_
Então, deseja vcl-a?

_ Se o desejo! Ainda o pergunta? Ha vinte e cinco annos que vit»
jio abandono, na solidão do meu coração, pensando no terrível drama do
,meu casamento. E hoje, já velho mais velho do que a minha edade. sei

que existe uma menina casta c adorável, de quem sou pac!.. E ainda se
admira de que eu a chame com todas as minhas forças? A senhora esta
louca, na verdade, está louca'! iConduza-m,e ate ella sem tardar. Assim
o quero!... , , . .

Pense que cila não e so... vive com o irmão...
,Ah! o tal filho do outro? Que imporia?
Pense que ella mpra com Màrcellina. Ella adora a mae e eu na»

.posso aprcsntal-o a uma sem estar certo de que o senhor perdoa a outra.
Perdoar! di' lá possivcl! Tenho soffrido muito.

,— Ella tem, soffrido mais .do que o senhor.
Não, porque cila soffria sendo culpada e eu sendo innocente.
O senhor não .pôde amar a filha sem perdoar á mãe.
Perdoar?!! Pereloarü disse elle torturado pelas recordações. Na<*

não posso... não posso! . „
Então, disse ella, está terminada a minha missão.
Ah! a senhora não se vae embora... Quero conhecer minha ft-

lha. A senhora não tem direito de m'o recusar... Segiul-a-ei... Acompa-
«liarei os «eus .passos, entende?

Perdoe á mãe!...
E' uma transacção que me propõe, não é verdade? Quer que e*

perdoe, para que minha filha me seja restituida? Assim, imriha filna ama-
a a tal .ponto que não hesitará em morrer, se lhe recusarem o homem que
cila escolheu?... E preferem que ella morra!.... Diga a Marccllina que
ella é uma mãe má e que não c digna do perdão que solicita. Não acceito.
essa transacção.. Quero que minha filha, me seja entregue sem con-
dições! Mais tarde, quando estiver certo de rjue rhnihá mulher mereceu,
pela sua miséria, pela sua vida, pela sua aífeição para os seus filhos, o

perdão que a senhora pede para ella, talvez que não lli o recuse.. .sem
condições, como já lhe disse. A minha filha, sra. Langon. a minha nina-

(A sra. Langon, .pallida como se fosse desfallecer, sacudida por um
calafrio que lhe fazia bater os dentes, caiu de repente aos joelhos ü<!
Beaufort, poz as mãos e disse: ,,..-,, ,„;,"{;-

-Acceito 'Podro, accaito sem condições... Vou restituir-te tua ti

lha... não me perdões, antes de estares certo de que mereci o meu

perdão.
E Beaufort, desvairado, soltando um grande grilo:

Marccllina!... E's tu! E's tul Marccellma 1
Sou eu!

•- E eu não te reconheci l

m
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' RECfcBEBORIA DE MINAS
Arrecadação do dU IO J':*!']'*"*De i a io .-•" 3tG:i40$õ7**
Em cgual perido do-an-

jio passado, ,••'••"• • • JI2I376$043

MANIFESTO DE IMPOK.
TAÇÃO

Pclo vapor hcs^anhol "Lcllo XIII"
3e Bilbao e escalos — Larga .recebi-
Uai sou caixas de polvilho, a cn. i«
Aberto; aoo ditas, ao mesmo; 100 di-
tos. eo mesmo; ioo ditas, ap mc-mo,"o- 

caixas de vinho, a Pardellas; i°
íarris de vinho, a Fcrnandez llermi-
da; < barril dc vinho, ao mesmo; 3
íardos de rolhas, a Raul bçnra; |dito, no mesmo; n- cantas de papei
mini ciuarros, a Albano \ larmai 14
fr^ilVr."°"U" n Coelho Martins;

Martinsíarris de vinho,
uij, s!8 barris dc vinho, a Martu

caixas de azeitonas, a Martins I erecaixas dc azeitonas, a ^ums L erci;
70 líflíxns ele passas, a Luiz ~2
nuiyrano; no caixas de figos ao me*
mio; loe. saccos dc amêndoas, a cor
j-èa Ribeiro: so saccos de.herva do-
cc. á Companhia N. Costetra; 20 di-
tos, á mesma; so ditos, a mesma,
150 ditos á mesma; 5 caixas'dc con-
servas, 4 mesma; 5 saccos.-- cuml*
mhos, â mesma; 10 ditos, â mesma,
5 ditos, á mesma; 3 caixas.-de pas-
sas, á mesma; 1 dita dc fiaps, a
mesma; 2 caixas de O7citonas, a mes-
ma; 1 sacco de amêndoas, a mesma;
k sacco de ovelans, á mesma; ia
Larris de vinho, a Pardcllas;. _ M

Pelo vapor nacional "'Lainninas ,
de Gcnova — Carga recebida I 200
caixas de fernet, â Sociedade An.
iMartinèlli; 100 caixas de vinho, a
tüameri; ioo ditas, a G. G.-dumhert,
1100 caixas de vcrinoulh, a, II.. Albu-
nucrqtie; 100 ditas, a Ltllí ,Çam.11'':
irano; 100 ditas, a Coelho Martins;
«o caixas de azeite, a C. .Fornacuirc;
ioo ditas, a Nlcola /aganj 60 ditas,
a Nilo Pcrnni: 23 caixas de pape,
a T. Roiz da Cruz; o ditas a Al-
licito Gomes; 10 dit.-u, a 1. KÇ>.
inaldo Coutllilioi 20 ditas., a Afiou-
so facome; 8 ditas, a Albino Castro;
» ditas, a Uitano; 3 duas, ao me*-
mio; 13 dilas. ao mesmo; 12 duas,
ao mesmo; 39 dita3. ao mesmo; 17
ditas, 00 mesmo; 11 ditas, ao mesmo;
o ditas, no mesmo; 3 ditas, ao mes-
ano; 2 ditas, ao mesmo; 13 duas.
no mesmo; 2.000 saccos do enxofre,
B H. C. Hopkins; 1.180 barneas
<1c cimento, a Dias Garcia; so ditos,
a Prntelli Toneti; 100 ditas, o Ama-
ral Guimarães.

Pelo paládio nacional "Galloti", dc
Tijuca — Carga recebida: 160 saccos
de arroz c 15 rolos de sola, á ordem;

Pelo vapor intrica "Strabo", de
(M.inchcsicr e escalos — Carga recc-
¦liida: 100 caixas de li.icalli.io. o I\or-
ton Mcgawl ,ir,o ditas, ao mesmo;
I2J0 eiitiis, a Ferraz Irmão; 230 ditas,
a M. Kinlay: -'o caixas dc clia, a
Carvalho Rflclia; 20 ditas a Alberto
Comes; 35 ditas, a Coc'lio 'Martins;
8 ditas, a- l.ebrão;; 40 caixas dc
oguas, a C, N. Lcfchvrc', 1.200
íaccoü de sal, a Couto; 20 caixas
«le farinha de aveia, a Miguel Ar-
thur I.oiies; .1.1 latas 'le soda causti-
«•a, a C. Amer. Fabril; 5 ditas, a
Companhia V. Allinnça! Co latas de
tintas, á Conrnanhia C. Navegação;
l4õo ditas, h Com"anhi,i N. N. Cos-
teira; 6 caixas de tintas, á mesma;
¦15 barris de tintas, 4 Companhia Can-
lareira; 1.565 latas dc tintos, a Mi
Cattloy; .1 barrica» dc tintas, â Cum-
ipaithia Cnn'»rcira; 24.1 caixas dc
crcolino, a Wilson Sons: 39 ditas, 00
mesmo; 40 dilas. ao mesmo; 10 bar.
ricas de nlvafadc. a Silva Fernandes;
u5 ditas, n Vianna Silva; 20 dilas,
h Jcrohymd Mendes; 20 ditas, n Abi*
Oio Arcas: 10 ditas, n Manoel Po'o
Ürmãüi aí caixas dr anil, a R. Tcl-
iles Ribctro: 150 barricas dc barrilha,
a A. G. Fontes; 100 ditas, ao mes-
1110; 115 ditas, a Pratica Gomes: 50
«nixas de sács. a Gomes de Castro;
1240 dilas, á Companbia Piat I.ux;'50 ditas, n Davjdsbn Fitltcnj 32 liar*
ricas dc fíícs; a T. Tlnínho; 20 «accos
de sács á Çnmpántil» F. P. Cario-
ra: 48 biirrlciis de sá-u-s. a Costa P.
íXfrtíái 50 ditas, a "Hías GárcÍá;,''i4p
ditas, o Dnvidson Piillen; 50 barricas
ric nlcali no mesmo: 300 dilas.
¦Macedo Silva; fie* caixas de azulejos,
a Amaral Anícos; 78 cneradadoa de
Hzu'eir>s. .1 T, Ferreira: iíÍ4 barricas
«lc atvaiade, a P. S. Nicolson: 5 liar-
rris de nlco ao mesiin: 7 ditos, á•Companhia P. T. -Vüntiça: q caixas
Ac ftjtpel, a Fn<?1iani Gnsmrnníj 4t
Jiarrieas dc alcali, a T). Fullcii; 68
Jeníjrndiidos de *»7it1i*Íns. a 'Valerio;
u4 laias dc =o«li cáustica, 4 Com-
tpanhia A. Knt.rll: ?o caixas dc >>a-
ipel, a Gei'1) ISdwnrds: i amarrados
de Tjornx, a César CnnHnnòí iõ bar*
Íris dc líorax. ;i TíorHAi 'Maia; r
caixa de couro á Companbia V, T.
lA'!ir,f.w: r.í. aninrrnrlm dc mercado-
rias, a Pereira Arnu*o; 4 caixas dc
nurrcailorins, a V. fliiffrée.

Pclo vatmr inglez>. "Cotovla", datttabin Ttjancn — Cursa recebida.*:
oo.Ssa saerií de trlro com 6.000.434
Jiilns. ao Wninlin Tntríez.

Pelo vapor nacionií "T^aln^T*', dos
portoa do- sul — Carja recebida 1' .so caixas dc hanba ? ordem: i n or*
«lenii 25 a P. C. Silvam*.; r<o a
tAuztisto Constante: '00 a Coelli., TVli-
<irte: soo a ordem; «lio a ordem;
.110 n oriti»:)); .im a ordem; ioo a or-
«lcm; ifii o or.lem: .10 a S. Costa;«t.in sacco, dc arroz a ordem; 300 a•ordein: ?oo saccot; d<» batftfai a Fer-
r.iz Irmlo: ren a líamnllio Tnrrcs- 200
« Conto e C.: r-o a Priiwr Torrrs;•i-ji s.iccn« <lc arroz o Tose A. Ah
yes: 15 barr-r.ns de carnes a T)Í^q Tia»
tmallio; fi caixas de snlam.? a J. T^ono»
dei; t% caixa? di» mantétira â ord**tn:
a caixas de salame n 'K. Barcfllos;
So caixas dc conservas a ordem: 2
calxíis de am^Was a Ferreira Tnntfo:'íí caixas de fiambfr a Creste tVran*^oní; 1 l:»ia ept caixat de aneljos a
Oreste Fr.imorii: ¦ -\ caixas" de quei-
5os a J\dlo 'iMrbnpn: ?o sacros dc pol-
vllho a fir»imi;( cnlg dc vinbo a or*
idein; 301ç de vinbo a ordem: <oU de
jvlnlio n Conto r C; s:U de vinho a
ordem: Sole de vinho a Orcsíes
IKrjihüonl e C.t «"l? de vinho i fnsn
ttVa*ràtanzi! ro|*; de'vinho a TT. Rir-
cello'* col: Ac v»*ibo a A. Rístí "oU
ide vmbn a •r»'v tí^n-tia: cnl*; de v-nho
n Fern.vvl^s M!fliif*ío; çolí de vinbo
o A Andrade; ¦t^\a de vinbo a V.
ISnntos: eíU de v'nlin .1 Ji. Azevedo:
fd.-í de vínhò a A. ^'«riíns: $3l*j'»
.IÍ4; solto, de aennr-lrntc a Oroslç
tFranzonl e C; tols de ocunrdentê
nt Carvalho Irmão: 31 saccos dc len-
tíHias o ordem: 3 pacens de coita a
ordem: n a "ST, Afotta: ro fardos de
fumo a ordem: <7n a ordem* í:: a
ordem: ^oo a ordem: -I.in a ordem: 67
r ordem: f>i volumca de comestíveis
n -T.aee Trm"o?; •">o faMos d« alfafa
ri ontem: rifi a Thomn*** dn Silva: \6fardos de treinncns ,1 Yboníaz fia ?il-
Vi; 200 çfleeos dc bará'a.<i a Mae^do'Silva: 2« fardos de p"'vcs a . Mel
fio: 6 fardos de** rnrnite a Tia ire Tr-
imSns; 3 calrm* d»» coi*re3 a Ta*bí»í T?o*
Hy; 1 n 1? üi''-i: 1.1 'olos d.- --'.,
n Antônio ". "Tí.i.-lip; 

50 '.icc-s Ac:
•batatas a ^nroiies e C: so fardos
(le peixes a Constantino rínTie-': â c!s
3-j fardes de neivri4 a Soarei CnH**i;
3',?no rfe'i-n«i Ho cr-1w>'as a Cunha Oli-
g1 ¦JWJWlimiB a-glMWW^MBMM*-*---*-*

velra Pinto; í.ooc, • Sotfa Cunlu:
Pelo • vapor ntclônal. "SaíeHite",

dos portos do sul; Carga recebida:
30 caixas I de doces a Gaspar Ki-

beiro; 4 caixas dc camarão a G. San-
tos; 19 caixas de ovas a G. Santos;
2 caixas de bebidas a Angehno; 8
fardos de fumo a II. Pimentcl; 109
a Siqueira e C; 34 barricai de pol-
villlo a Angelino; 6S fardos ae (>a-
lhõcs o G. Boettclicr; 114 amarrados
dc taboinhas a T. Machado; 41 a ç.Fiat Lux; 5 a 01'. Veiga; 230 a A.
Rodrigues; so caixas de cerveja a
C. A. Paulista; 11 caixas de sabão a
V. Machson; 25 rolos de sola a A.
S. Itocha; 5 caixas de óleo a 'P.
iMachson; 30 a A. Prado; 225 a
Costa Pereira Maia; 15 J. ti. Grillo;
15 a 12. Santos; 15 barris de óleo a
ordem; r quart. de óleo a ftloinho
Inslcz; 50 caixas dc óleo a I,. Maga-
lliães; 100 a Pereira de Araújo; 63
qtlarts., de oleo a Costa. Pereira Maia.

Pelo vapor nacional " Philadelphia",'Ponta da Areia — Carga recebida!
100 saccos dc farinha a 'D. Albuquer-
que; 142 a 'II. Albuquerque; so a
liraiidão Alves; 35 a IManocl D. Sou-
to; 84 saccos de cacau a -Manoel D.
-Souto; 10 fardos dc algodão a A.
Costa; 10 quarts dc arcite a Queiroí
Moreira; 2 saccos dc tapioca a ,11.Albuquerque; 8o saccos Uc café o.
Queiroz Moreira; 1.445 a Prattcs e
C.i 124 a Crace ev.: 260 a Ed.

S. C. ordem: t êngradado Ae maj-
telga s Caieaur» Pin»o; 10 latas de
manteiga a C. RlbeiM;-» B- V. Ro-
cha; 2 encapados de manteiga a o.
e Cabral; r lata de manteiga -a-O.
Daniel; t a ordem; 1 a A. .Wrati-
beck; r engradadòs de mántetfa ¦ a'
Damazio e C; 6 latas dc manteiga
a Brandão Alves; 7 laias de mantei-
ga a Almeida; 26 a ordem; - .a £,.
I.eonoldiiKnse; 4 jacSs_ de. queijos a
S. M. e C; 26 a C. Vasques; 6
a Álvaro 'Barroso: ia a Joio «
Cunha; 1 a R. illarreto; 1 a Gm-
marães Irmüo; 3 a vosta e .^«í. *
a Guimarães Irmão; 3. a Guimarães
Irmão; i caixa de queijos a M. !.«•
dro: « a- IP. Junqueira; 3 a. Innao
e C; 2 a D. Portclla; t jaca de
queijos a Cunha; 1 a P. Oliveira; 4
a C. Vasques; 2 a F. 'D'as; 1 a A.
Fontes; 1 caixa dç queijos a les-
tana; 8 jacas a Raul; si M-. Koclia,
2 jacas de carnes a ordem; t a L,.
G.: ia Irmãos c C.i 1 caixa de re-
nucijão a M. Cancellos; 3 volumes
diversos a C, e Irmão; 10 o Ouima-
rães Irmão; i|s de aguardente a Lo-
lho; 2 caixas de requeijão a R. *.
Leite; 8 latas de manteiga a Braiidip
Alves; 5 a Ferraz Irmão; 10 a Al-
ves Irmão; 20 a Janot c ç.; 40 a
Brandão Alves; ¦:<,. a A. Amaraiitc,
so a Gaspar Ribeiro; 50 a Cuima-
Fães Irmão; :s a A. Amarantc;..io a
Pinto I.opes: 14. caixas de queijos a
ordem; 2 jacas de queijos a J. «r.
reira Santos; 4 a Teixeira, Borges; 2
a T. Simões; 3 a J. R. 'Pereira; 4
a M. F. Alves; 1 jaca de carne a
T. Ribeiro Pereira; 4 • 1'e"a? .[r*
mão; 4 a C. Vasques; 4 a Teixeira
Carlos; 6 a Martvis Saraiva; s a \< •
Grijó; » a Guimarães Irmão:.2.a Al-
varo Barroso; 2 a Corrêa Ribeiro: 2
a Prista c C.i 3 » Carrapatoso Cos-
ta e C; 1 a. O. Souza; 9 a Almeida
Stcmann; 4 a Teixeira Borges; 1 ia-
cá de toucinho a O. Souza; : a 1.

Ara'.iio;'33i a Thco.lor Wille; 25 sac-
C03 dc mamona ã A. Costa; 50 dc ca-
cáu a Muller c C.; 5 fardos de fumo
a Borges Irmãos.

Pclo v.i!>or inglez "Aígíin Prince",.
de Noi-a Yorlc. — Carga recebida i

ioo tinas de bacolháo a P. S. Ni-
colson: 50 caixas de bitters a C. N.
I.cfebvrc; 70 caixa, de farinha ali-
mentidas a II. II. 'Marli; .10 cai-
x,is de provisões a Coelho Martins;
10 fardos de papel a Coelho Martins;
45 a AJolpho Freire: 43. a H. 'N.
Sloat: 43 a II. N. Sloat; 4$ a H.
N. Sloat; 43 o II. N. Sloat; 4;
a II. N. Sloat; 50 caixas dc sapo*
lio a Giz, Almeida; ioo a Sampaio
Corrêa; ioo a Pinto I.ucciia; ioo a
Lopes Freire; Co a 'Miguel Arthur
Lopes; 31 latas soda' cáustica a C.
P. Industrial; 53 a C America Fa-
hril; so o 'Macedo Serra; 31 a C. F.
T. Corcovado; 500 caixas dc gazoli-
na a Macedo Serra; 45 a Asty c C;
100 caixas de oitua-itiz, a I. R.-.inlio;
55 barris dc barrilba á Companhia
do Gaz; so barris do oleo a Laportc
Irmão; .10 caixas de oleo. á ordem;
20 de mercadorias, á ordem: 1 de
couro, a Alvadiã Novaes: 1, a Sic-
gfricd Mayer; 1, ao mesmo; i, ao
nlcsnlo; 1. ao mesmo.

Pelo vapor inslcz "Désna", do'.;I*U
verpool e escalas. * Carga recebida:
roo caixas de bacallniò, a Caldas Bas-
tos; 217. a Ií. Alburjuernue; ?•;. a
Teixeira Borges; 50. a Pereira tima;
10 de nresuntos. a Teixeira Borges;
ro. a Santos Pontes:' ro, a N. Zaga-
ri Sc C; u. a Coelho Martins; 3, a
Teixeira, Rocha; 10. a II TU;"'t;',,'?' ii""ciigtadado de manteiga;a Delplinn Coelho; io, a T A. Roiz I v"-."""1.'" - . ,
& C; 8. a 11. Daniel; 230 de tiiolos,
a A. G. Fontes; 14 de iniisiarda. a
C. N. fcofèbvre; 150 dé anil,, ao
mesmo; e de vinagre a 11.t Marti; 27
de írzuleios, a Amaral Guimarães; 8
engradadòs (de ázulojas, ;a Jorge Al-
!;ird: to caixas de érêofiiin a Aniíra-
dc Velita; -',. a Süvcira Sampaio; 6
rolo? de nanei, a Macbiue Cottonsí 45
fardos, i I L. Costa Sc C: .16. a
Almeida Marnues; 3; a K'. Tvllcs Ri-
beiro; 4t. a Alex. Ribeiro: 2.1. a Luiz
Macedo; .17 a Pimenta de Mello; 2
caixas, c Ccnn lüTwards; too latas de
ácidos, ao mesmo: ro saccos de sáes.
ao mesmo; <;5 barris dc alvaiade, a
Fontes Garcia;-11 caixas de provisões,
a Alves Sr C; t.3 amarrulos aos mes'
•nos: o caixas de nieicadorias. a Róis
Ferreira: i caixa, a 1'. I. de Olivei-
ra; i dc couro, ao mesmo: i, a Fer-
reira Soulo; 2. a Atmusto Reis; 200
do vinho, a Coelho Martins: 100, a
Corrêa Ribeiro: 50 dc cogn.ie, ao
mesmo; *?o saccos de herva doce, a
Ferreira Irmão; 70 c.iixas de azeite,
ao mestrio: 70 a Camillo Mourão; 10,
a Carvalho Rocbi>: to a Coelho No-
vacs: 30. a Cumulo Mourfio; 230 dc
cebolas, a Ramatlio Turres: .10, a I.
V. da Silva; cn. a Kicniciroob Cami-
nb-i; jo. a Coelho Novaes; to, a
Prine Torres: «o a Marnucs ft C;
co. a Almeida Cliavesi 130 o Soares
Cunha: <o a Prinr. Torres' ton cai-
xas de cebolas.' a Kamailio Torres: ,?o.a Macedo Silva: too. o Constantino
Comes; 2*. a Marinho Pinlo: toe de
nllms. a Macedo «Uva: -a. a Martinho
Cunha: 200. a Vieira da SiK">: jo. a
T. V. da Silva; «o a M. Chaves «
Pinto; ».« a Ramalbn Torres; 25. a
fliiinifrács Pinto; 50 dc uvas. a Ch.
K. Hbertcr: to de laninirinas. a
Franca Gomes; 8fíc ,1b uvas. a Fer-
reira irmão; 'o volumes de fr-utas, r>
fnnsiantine Basso: rs», a Tnaoniiri Al-
Pereira: 31.1 a Ferreira Trmão: 61B
1 Toaquim M, Pereira: 21, a Sintos
Fontes; jei a Ferreira T»"iín! 120
caixas, a T)olíiniti: a.^o volumes, o
Tnanuim M. Pwelra; .1 calxie de ÕJ.
uet. .a TT. A"l.""fs: 150 tambores de
cnl* a Usina Concej<*ãa.

Pelo «apor brasileiro "Taenarlij".
,1.17 norios dn nnr'e. Carea recebida:
<•% fardos ilc »!íw<13<v. a Sinnéira Sc
'';! 70 a Zoiiha Tf.imos: i.S«4;025
kilos dei sal á Comnniihla C. Nnveira-
eTo: iflo fardos de aluoilfld. a Siauei-
r.i Sr C; o de pelles. á otdein; t.i.
5 intem.

Pelo vanor nacional "Tihaev". de
Santos. Carro recebida: .107 saccos
dc c.ífí. A rtr ^ni. .....

Pnlo •ehncado.r nacion.d "Siil-lme-
rica", de Cabo Frio. Car»a rwcimwt
120.000 kilos de sal a Miranda Tel-

Pela V.. V. Cenlral tln Brasil —
CS. ÍVoi'ni — Carca recebida :

t enjradado tle moiiielit.i a T. L.
ordem: 3 latas c 32 caixas de mal?.:
leica a V. Re/tr.i: in a Medeiros Ro-
cha: r,n a i?.. Alhiiniierqtic; 30 a or-
dem: 20 a T). ordem; 5 caixasrije
minteiç.i a Corr.*.i RU.riro: 4 a Gaio
Martin-': 7 a Caldas 'Thistos; 30.lat.1s
a C. 11, ordem: 13 la'as a T. Alves
RlSeíro: 25 tatíxas ile r-aiitfi«a o
K St, We'"»: 20 lates de manteieá
o'A. R. Oliveira: 10 a Alves Ir-
mão; 1' a Teixeira Ttnrves: 7 a TJil-
nr'e 'Martins: .1 rngradados .1 T. L.
0'óVm: 3 jacís de cmeijo» a Pereira
Almeida: 11 a Medeiros Rocha: 6 a
Álvaro Ttarrnsn: 15 .1 Damizin f C.:
1 a Roiz n.irrcln: o a Ctispar ,R'bei-'m- 

8 a 'M. F. Alves: .1 a Martins
Saraiva: 3 a Alvam Tlarroso: .1 a
Alves Irmho; 6 a Joilo da ¦Gitnlia:- 5
a Coelho Piiarle: 5 .1 Guimarães 'Tr-
mão: 4 11 Gulm.irSes Trmíoi 3 a Gm
marães Trmãns: 1 jaca de carne.a
T:-isf Francisco Cíittro: 4 a A. Cliris-
tovSo: 1 a orilem: 4 a Fcrr.if. Trmflo:
1 n Teixeira Carlos: 12 wcas 'le t.v'.
c!'.'in a Anlonin Cltrlstrivâo: 1 a 11.
Albunuernne: 1 a Tose Fran^scn Cos-
Iro: 2 ctísms ile -paios o Alberto. (<o-
mes: 1 caixa de presun'n .1 Alberto
Cimos; 1 lixa d- HnK'ilo.13 a Albcr-
In Gomes: '68 sarcn? 4e tontas a
T. P. ordem: íon .1 *M.-.iO'i"s e C:
,ín a Vieira ,ta Silva: '" o Martiiino
Ci"i!"- 10 a V T. Fernnrdi-s; 30 a
Constanlino '(".ornes: 8 a Avrc3 F.
i*,.ir,-.i<i; 1 Ia.-a do carne ,1 .Alves >r-
nvto: 11 c.-.ivas <le Iwnln a T-/I., 'Hn-
ió: ro jac.is de hntatas a re>xcirn
C.irlns; in saecn.i dc cclipi» .1. •"-.
or-lemi 100 quarts. de sebo a 'l'u-
risch e C.i ufi la'as de casaina a V.

Cardoso: 8 <i Marti Pacheco; 2 a
Carripatoso Costa c C.i S •»»%*««
banha a Martins Brito; iS a Ç«*
«a Ribeiro; 20 a Prista c C; ;
Carrapatoso Costa e C; 10 a ordem,
23 a Carlos Frasa: 15 o I- T; «;
dera: 15 a P. ordem; 7 - L- ordem;
MO P. I. ordem; u a Guimarães
írmúo 13 a Álvaro Barroso
78 saccos de batatas, a P. ordem,
77 ditos, a A. Garcia: 10 ditos, .1
Cunha O. Pinto: 9 ditos a. Ayres
V Gr-rcia; 10 ditos. .1 Monteiro Ir-
mão; 84 ditos, a Ramalho torres;
16 saccos de cebolas, ao mesmo; 30
dito», a J. C ordem; 30 ditos a
C. ordem; 23 ditos, a A. Garcia, 4
caixas dc lliisiiiçasi a M. Saraiva: 16
caixas de paio, a Corrêa Ribeiro; 1
iacá de metidos; a 'M. Saraiva, 2
ditos, a Eduardo Cnjo; : dito, «
Eduardo Grijú; 1 dito, a C. Costa; 1
dito, a Corrêa Ribeiro; 1 jaca de
alhos, a Prista; 1 fardo de rabadii, a
Álvaro Barroso; 11 'fardos dc lombo,
A ordem; 1 fardo do xispc3, a or-
dem; 1 lata de uiatitcipa. a Artiur;• - • n Dome;
li lafas de maiite-isa, a '.Lobato; 5
volumes de -mantriga, a ontem; 10
latas de manteisa, a Pinto Lopes; 20
ditas, a P. Soutia; 2 ditas a S. Mu-
chen; 68 dilas, a Teixeira Tíorges;
42 ditas, n A. C. TV.; 2 ditas, a Ad.
iScbmidt; S dilas, no mesmo; .» ditas.
a Pinto Lopes; 2 JaeS» de queijos,
a Corria Vasques; 17 ditos, .10 iniis-
mo: 8 ditos, a Medeiros Rocha; 4
ditos, a M. Ferreira Alves; 4 <ut«,
a Teixeira Carlos; 8 ditos, ao mes-
mo: 6 ditos, a Dar.iazío; 5 ditos a
Gaspar Ribeiro; 6 ditos, a -Medeiros
.Rocha; 7 ditos, a Corrêa Vasmic",
3 ditos, a J. M. Andn.de; 4 ditos,
a Salomão; 7 ditos, n Teixeira, Car-
Ios; 1 dito, a Antônio B.; 1 dito, a
Teixeira 1).; 1 dito, a Ramos; 1
dito. a Lopes- e Fernandes; t dito, a
íebrão; 5 ditos, a J. Cardoso! 3
ditos, n Damazio; 4 ditos a, João
Cunha; 4 ditos, a díspar Riheiro; 3
ditos, a Cabral Irmão; .1 ditos, ao
mesmo; 2 ditos, a A. Santos; 4 ai-
Ios. a Guimarães Irmão; 1 jaca de
carne, a ordem; 3 caixas dc remiu-
ião, a Cruz Irmão: 1 dita, a J. F,
CosM; 2 ditas, a Raul F. Leite.

Alfredo Maia — Carei recebida: 7
latas de tnantehra, á Leite Alba; 1
caixa de mante'ft.1. a A. Dunue; s
latas de niantctira. a Cavalcante: t
dita. a G. Martins; 1 caixa de rnan-
teiua, a A. Fnria; 1 caixa de onei-
ios. n T. Corrêa; j jacas rle ntieiios,

11 Pinto; t dltn.. a Gaspar Ribeiro;
ditos, a A. RiHeiro; 1 dito, n Ma-

rirnho Pinto: 4 ditos, • a Pinto Lones;
ditos, no mesmo; x ditos, a Conto;

t dito, a Teixeira Carlos: 1 di»o. a
A. Irmão: 1 dito. a A. F. Tlarbosa;
t caixa de requeijão* a 'K. Maga*
Ibíles; 1 lafci de creme, á ordem; t
dita, fi Ordctn; 1 caixa dc creme, .aTíi Bnzan: 1 caixa de creme, a 15.
¦Almeida.

Pela Marítima — Carsa recebida:
40 saccos dc fcij.ãn, a II, Stoltz: ato
•Mtos, a Sonres Bastos; 15 ditos, a
Teixeira líorRes: 30 dito**, a Alberto
Carvalho: io ditos, a Teixeira Car-
los; io dilos. a B, Irmão; 30 ditos,
a Dias Ramalho: 500 ditos, a B.'Albuquerque; 500 ditos, n, Soares
Bastos: 30 dilos. a Carjnatoso Costa;
10 ditos a Corrêa Ribciin; 31 dilos,

B. Albuquerque; in ditos, n ir.
Plácido; 34 ditos, a Carapatoío Cos-
ta; 4-3 ditos, a Brandão Alves;¦. 2fi
saccos de milho, o berrai; 6o dilos,
a Zcnba liamos;. 26 ditos, a Kfiidio;
30 (litsis. a F. Duarte; 23 ditos, a
John Moorc; 30 saccos do arroz, a
Almeida -Costa: 30 ditos, a A. A.
Cardoso; 60 ditns a A. lí.Heves; 2
ditou, a 'M. Plácido: 20 saccos dc
Rrão de bico. a R. Torres: .ir ditos.
a A. G. ordem; 23 ditos, a T. 'M.
C. ordem; 23 ditns, a L. V. ordem:
IS latas de bo'ncbas; a Teixeira
Mello: 3S ditas, a Marinho Pinlc:
10 ditas, a '.f. Cirvalbo:, to eniir.i-
dados dc biscMitoa, a Júlio ^Tlarljosa;ç caíríis de doce3. a Aniandio Pinto;
io ditas, a C. -Motta: 12 ditsis, a
F. Soares; 5 ditas, a TTatns: 10 vn-
lumes dc doces a Alvear; -on caixas
<le licores, á Compantda Antarctica
Páuüata; < ditas, a Alvenr; in cai-
xas de Itçlmlas, a Gonçalves Ze»lia:
7 niiartolá sde trinas, n Tíernian
Kalkuiit; 321 fardos de carne, a Tebn
VToore; 10 ditos, a Vieira Mònlciro;
Tt> ditos; á ordem: ti dilos, a '[Vi.
xeira líorpcs: 4 ditos, a F. topes?
io ditos, ao mesmo; 2 ditos, a 0.
R. C; .-20 dltns. a B. .Mhuqiierqiie:
34 ditos, a Gaspar Ribeiro; 6o f.ir-
dos dc xarque-. a B, AMmqucrmic;
6 fardos de 'feudos, an mesmo; ri
caixas dc amiduo, a Tetxc:ra Couto:
co ditas, a ^^ítritrl A. Lopes; roo
ditas, a Antônio Tlraíta! S ditas, n
TT. lieis: 2 caixas dc eMIa, a IM". Ta-
Fiat! .10 saccos de oolvüho. n H{irl»o«
ra Monteiro: 2S ditos a M*»i?i'el A.
Lones: t.i saccos de *ri?n. n Said; iU
de vinho, a Joii'' T>. Irmfio: 2 cai*
vas dc me!, a Salvador Cttnln; 1454
amarrado? de couros, a Nnrlierlo
Hertz: 227 ditos, a Tacoties Mcver;
oí ro!np de «cta a T>nrí«cli! 10 d!tfia.
a K. TT. Waltcr; ít ditos, an mes-
tno;'i40 birris do eebo, a Lee VUtcla;
Rn minrtotos de sebo. a TT. Ka'kulil:
í.**= ítalas do n-'r>o! á Comnahliía Ttn.
eotnmv: fi-; rotos, a Oscar Htidrp;
.1 firdoi. a Pestana Sr C : r. a P.
Ver*'Mira .-j.íi nnrntos dy r»i*«o a C?r-
Io Pareto; ^S far-los í" •>" f»nfrr*id**dos;

a R.' X. Cessa; io fardos* a Case.
miro Pi.rto; ro', a R. X. !,essa; 39
ralo, e .$2 encapados a Borges ,Ir-
mãu; 48 -pacoio3, a Vieira Monteiro;
10 rolo), a. Bastos Torres; 6, a V.
tima; 10 a Siqueira & C: at fardos,
i ordem: s* fardos, a P. Miranda;
4: a M. Barro*: 86 de resíduos, a t.
I. Tcxtis: 4, a J. Wathau: 365 tam-
bores de earbltreto. a Cario Pareto; 50
caixas de águas, a Guimarfiei Lima; 5
rolos dc sola, a Ribeiro Silva: sií pa-
cotos de fumo, a Siqueira & C.; 5
encapados de pellcs, a C. R. Lima;
3, a Santos Novaes.

TliwczoDolisi 18 jacas dc batatas, a
Corrêa Kibciro; 24. a Corrêa Ribeiro;
14, a Hcnrinuc Lima: 4 saccos de fei-
jSo, ,10 mesmo; 98 latas de massas, a
Lchriio & C. ,

Pelo v.ipor italiano "Tomaso di Sa-
voia", de Gcnova c escalas. Carga re-
cebida: 50 caixas de massa de toma-
te, a N. Zarasti: 300 dc vinho, ao
mesmo; soo, a Luiz Camuyrano; 550,
a Giorelli & C; iso. a D. Lourtm-
zo & C.; 40, a I.uiüi dc hranco;
30I2 bordalezcs, ao mesmo; 10, a Lui-
fri Blasco; 13 barricas dc queijos, ao
Bank Ksp. R. dc Ia Plata; io barris,
ao mesmo' 14. ao mesmo; 10, á Com-
panhia Italiana; 15 tinas ao Bank
ítalo Beliía; 1;. a II. Marti & C.i
4 fardos de papel, a Silva Ferreira; 3
a Antônio Bruno; 17. a Blf.mo S C;
26. ao mesmo; :, ao mesmo; 10, ao
mesmo.

Pela 15. F. I.eopoldlna. Corsa rc-
cebida: 60 saccos de milho a Moreira
Irmão; 00, a S. Ciinha; 81, a Tei-
xtíra Borncs; 13. a Dias Garcia; 21,
a 'f. Pereira: 115, a Dias Garcia; 42,
a Brandão Alves; 20, a Trisia & Gfj
58, á ordem; 69, a 1*. I.tno; 20, a
ordem; 51 a ordem; 2i a Casciuiro
Pinto: ;3-, a ordem; 105. n ordem; 51,
á ordem' to, a Dias Garcia; 16, a
Coelho Duarte; 40, a A. Ainarante;
26. a Vario de Souza: 50, ao mesmo;
00, a Rcdr-Riies Quciioz; 20. á Com-
p-.nhia. Ldificadora; 20, a Aveilar £:
C.'i 20 dc feijão. 1 Kibciro da Silva;
ao. a G. Ferreira; 15. a Teixeira
Borc.cs; 28, a Bastos Martins; 44_de
farinha, a Marinho Pinto, 2; a C; •
nuatoso Costa: &;. á ordem; 100 de
assucar, n Ribeiro X. l.cssa.; 200, a
rrceT; 20 páos dc fi f-s .- Bors['S
Irmão: 24 pacotes, a Viveiros s- C;¦> iacas de carne, a Ferraz Irmão; 3,
Teixuira Borees; I. ao mesmo; 13
toneis de álcool, a Carlos Rohcr; 6,
a- Tlfomaz Silva; 10. ao mesmo; 17,
ao mesmo; ir. ao mr"*nio; 17 ao mes-
1110; 15, a Ülysscs Oliveira: 10 pi-
nas dc anuardcnte. ao mesmo: 10. .1
Zcnha Ramos; 10, a F. H. Waltcr;
10. a Carlos Taveira; io, ao mesmo.

Alfredo Maia: 63 latas de manteiga,
a A, S. Terra; 10, a Ccroucira Soa-
res; 4 íacás de nueiios. a Santos Ma-
riz; 15, ao mesmo: d. a M. F. Al-
ves; 4, a Toão Cunha; 8 saccos de
feíj;.o, a Rocha fc C; 18. à Aveilar
& C..; 8 dc favas a Bcncvidcs Tr-
mão; 8, a Ancclino; 4 iac.is de lin-
g*.iica, a K. Albuaueroue; t de carne,
2 S. Maria; 2 quartolas de sebo, a P.
Oliveira; 6 caixas de mél. a Joaquim
Cardoso.

Assumptos
Históricos

Coimnircio

MARÍTIMAS
VAPORES ESPERADOS

Gcnova *• escs., "TomasD di Si*
Portos do norte, "Ce-ará". ...
Amsterdam e escs.. "IToilaudiii"..
Portos do norte. "Maroim". . •
Rio d» Prata, "Samara". . , .
Nova York c escs., "Uio dc Ja-
sitiro" ; . , . •

Ponos do norte, f.Oliiidal'. . .
Calláo c escs,, "0-ís*a". * • .
Bordéos e ases. "Garomia-'. . •
Porlo» do sul, "Ruy Barbosa-?. .
Rio da Prata, "Desna", . . .
Portos do sul, "Màvrihk" . . .
Rio da Prata. "Lcon XIII". .
Nova York e escs.. "Vasari". .
Rio da Praia, "Arasuaya". . .
Rio da Prata, "Vauhaii1. . . .
Rio da Prata. "Holl.iiidia". . .
Tne'ntcrr.1 c escs.. fOrifa". . .
Nolfolk e escs.. '"Arnitiiarv" . .
Ingalterra e escs.. "Drina", , .,

VAPORES A SAIR
Colônia do Cabo. "Glcnorchy". ,
Rio da Prata, "Ilollamtia"; ....
Itapuliy e esos.. "Iinituba". . ¦
Manáos c escs.. ""Bahia". . . .
Nova York o escs.. ''Aracaty". .
Rio da Prata. "MoWíi". , , .
Portos do sul, "Itajubá". . . .
S. lüdoüs c escs. "S. João da
Berra".

Pio da Prata, "Sirio". . , .
Recife c escs.. "Itaeib.i". . .
Nova York e escs. "Cavour".
BordeaiiT. c escs., "Sainara". ,
Porlos do sul "Itamira". . .
Porto3 do Norte "Ceará". .
Aracaju' e escs., "Itanacy"'. .
Inglaterra e escs., "Orisa". .
Rio da Traia, "Carrenna". . .
Inglaterra, c escs., "Desna". .
Rio da .Prata. "Araeuavn". .

Rio da Prata. "Vawri". . .
Inglaterra c sces.. "Araeuova .
Nova York e e«cs. "Vauban".
Santos. "Rio dc Taneiro". . .
Portos do norte. "Olinda". . .
Amsterdam e escs. "HolloncUa"
Recife escs.. "A .Tnccenav .

noa» '.>•»¦

fXí.
DJJoSà U

Adestrado nas- campanhas dc
África, onde se distinguiu em Ar-
zilla, foi d. João II, o Príncipe
Perfeito, armada-*- cavallciro junto
ao cadáver do'conde Manalva, di-
zendo-lhe seu pac: — ','Fi/rto, ve
esse cadáver, contempla-o com res-
peito, porque foi 1/111 fcrafci cm t'i-
da. Deus te faça tão bom cavallciro
como esse que ahi jas".

Procurando nunca olvidar essas
palavras paternas, foi o príncipe
que mais se distinguiu, gratlgeando
elevado renome..,. .

Enthronado no anno de 1481,
proferiu as seguintes palavras, que
a Historia, guarda com certo can-
nho: — "Visto que meu pae me
deixou apenas como rei das estra-
das, vou construir, para mim, um
reino. . 

,, .
Coarctando a nefasta influencia

,dos potentados do reino, consolidou
a monarchia, operando radical

transformação na politica domi-
nante.

Reunindo as cortes em Evara, *
12 de novemhro de 14S1, tomou de-
liheraçõcs sensataè. fazendo PuW1-
car leis sobre os tnenages, oue lhe
prestavam os alcaides; ampliando
os direitos appel'.aloífos para a jus-
tiça real, organizando a reversão
dos bens da coroa, diminuindo os
imposl03 c restringindo a jurisdi-
cção que os nobres exerciam nos
processos criminaes.

Notabilizou-se o seu reinado pe.
las tenacissimas lutas travadas eu-
tre a realeza e a nobreza, sem tre-
gtias para a alta aristocracia, que
se viu abatida com a execução de
d. Fernando, duque de UraPtança,
aceusado de conspirar com Castel-
Ia, effectuada cm 1483 na praça de
Évora, ond:-. se crüucrs ° cadafalso.

O niarqtièz dc Montemúr, seu ir-
mão e cúmplice, conseimiu escapar
i justiça real, que o fez executar
em efíiiiie.

Não socegou o reino das conspi-
rações; os magnatas da corte, che-
fiados pclo duque de Vizeti, cunha.
<lo e primo do rei, at tentaram no-
vãmente contra 'as instituições- *

Icw tfina íítrárfa, dè êàfoi parVoi 
":ll"

proveito» vivia, modestamente. V¦Esoirito claro c «lustrado, Co- i
im

¦Espirito claro c iliustraao, 1-0-,
lombo tornou-se caixeiro de seu
pae, compartilhando de sua sorte.

Em seus momentos de lazer, ao
eavit de empregal-os no3 folgue-
dos próprios da juventude, devo-
rava com foffreguidio a leitura
das principaes obras existentes,
caii-dó-Ihes nas inãos por acaso, 1
um exemplar da celebre obra do ,
veneziano Marco Polo, que tao |
grande cnthasiasmo causara ao
infante d. Henrique.

Embevecido com as narrações
do seu compatricio, Colombo, qtie
ouvia falar constantemente nalis-
cola Naval de Sagres; no infante
d. Henrique; nos últimos desco-
brimentos maritimos, e no proje-
cto dos portuguezes dc chegarem
ás índias Orientacs, circumscre.
vendo o littoral da ACrica, reuniu,
após» a morte de seu pae, algum
dinheiro, e partiu para Portugal,
foco donde emanavam os ousados
e grandes descobridores do pri-
meiro quartel do século XV.

Relacianando-se com um manti.
mo chamado Perestrello, viajou
Colombo, longo tempo, para algu-
mas ilhas do Atlântico, já nesse
tempo descobertas, e, captando a
sympathia de Perestrello, consor-
ciou-se com uma das filhas deste
qwe logo lhe deu o commando dc
um navio que fazia pequenas via-
gens para Porto Santo.

Possuidor de conhecimentos per-
feitos sobre o nosso globo, admit-
tia a espheroicidade da lerra, e,
notando que, nas praias das ilhas
da costa da África, apparcciam
objectos exquisitos, como :— co-
cares, tacapes, flechas, bodoques,
troncos dc arvores, etc, concluiu
que, para Oeste, deveria fatal-
mente existir terra desconhecida,
que, segundo probabilidades, nada
mais era do que a continuação das {_
índias.

Emquanto os portuguezes pro-
curavam o caminho que conduzia-
se a Cathay e Zipango (China)
navegando pelo sul da África, clls
o procuraria pela costa oeste

Traçados os seus planos dirigiu-
se a d. João II que, admirado do-
arrojo do genovez e convencida
de seu bom êxito, para logo qttii
auxilial-o, mas, ponderando os cor.
tezãos ao monarcha que os por»
tuguezes haviam descoberto toda
a costa Occidental do continente
negro, dé Ceuta ao Cabo da Bõa

honra

GRANDE HOTEL BORGES
PORTUGAL — LISBOA

(Recommendado pela Sociedade
Propagadora dt Portugal)

Hotel ds i* classe inteira-
mente renovado. Luxo e con-
forto. Aquecimento- geral.
Banhos cm todos os andares
e quartos com banho.
-Hotel sempre preferido pc-

las familia brasileiras.
Pensão, tudo compreheng

«lido a 1.800 réis. *
¦¦¦¦¦¦¦¦n™"**»"***"»*"»**»"'**»'""***"

COM OS TELEGRAPHOS

Telegramma que não
chega aa seu destino
Pomos 'hontem procurados pelo sr.

Antônio Martins, residente á .praia ela
Saudade «1. !}o, qne veiu qucisar-se
do seguinte faclo: tendo, passado, a
5 de setembro, na agencia dos Tclc-

fraphos 
da rua Ruy Barbosa, um te-

cgraimr.a desjinado ao sr. Joaquim
Poro, morador na estação de Oliveira
Bulhões, iKsiado do Rio, ali esta data
nJo chegou a destino o referido des-
pacliol

Chamamos para a irregularidade a
attençâo do director dos Telegraplios,
pois é preciso que se aão repitam ca-
sos destes.'li' evidente que quem recorre ao
serviço telcgraphico tem sempre ) u-r-
gencia, e, desde que essa repartição
náo corresponde ao fim para que foi
creada, torna-se uma inutilidade.

estabilidade do pai/., procurando I Esperança, era justo que a

pArcm em execução tenebrosos pia- j dc chegar ás índias deveria caber

nòs mie logo foram descobertos. | a um;português c uao a um cs-

D João II, afim de fazer cessar j trangciro.
tal estado dc coisas, convidou o Suggcstionadc1 por essas expres.
duque de Vizcit para uma entrevis- sGes d. João II desistiu de seus

h." '-• Setúbal an mie -este. intentos, deixando de cumprir sua
acceden; caindo na armadilha oue j promessa, pclo _ que, Colombo,
lhe fora adrede preparada, sendo' aborrecido c reccioso de ser pre.
apunhalado pclo próprio rei, que so, cm virtude das lutas intcstina»
ordenou a execução immediata de
todos os correligionários deste it-
dalgo. , ,Após essa phase tao luírtibre e

iíacla, o reinado de d. João II

Loteria d» Estado i» BãH»
Itesitmo dos prêmios da 31 •

extr.iceao dn pr.rrro n. 18, em
Iienellclo do Instituto Gedgratdu-
co e Historiffo da Rtihta 8 outras
instituições de beneficfincin e
instrucuCio realizada em 10 de ou-
tubro Oe VM sob n presiilttnciad" dr. Edgárd Doria, fiscal do
governo.

15t* extracçao de 1916
PRÊMIOS l)E lOiÜOOS A 200*000

lOtOOOsuOO
íisnognop

«aií....
19044
1*0:15 ..,
llltWO....
SS7:«
70114...,

34177...
4Í»Í6

11549...
17f»97....
20322....
38312...
41fi'J8...

rioostiuo
30«8'10O
3"0í"00
SÜÕSIitifJ
SSilSliÓO
gõfisõ o
SOOgPiiO
SOOíOdO
20l)<0 iO
aiojjioo
2005003

PURMIOS DBI00J00!)
333S 33S2 11341 147GG 22215

33603 G3729
pnr.Mios DE 50300O

4d62 117110 15ÚR2 15031» 26G01
27493 29132 57Í33
APPROXIMAÇOES

42346 e 42.14S 7S$000
19643 o 11645 IIO-UOO
1S631 e 1S636 258000

DEZENAS
42541 a 42550........ 10*000
19641 a 19630 10Í000
1S631 a 1864'). 10S00Ú

CENTENAS
42501 a 42600 3Í0OO
19601 Q 19700 3^000
1S6Ü1 a 18700 2*5000

Todos os números terminados
em 47 tôm. 2SO0O.

Tndns ostiutneros terminados
em 7 tem ísmio.

Os números premiado** pelos2 linaes do primeiro prorolo nao
tom direito a terrainacjâu sim*
pies.os concesionarios, J. redrei*
raAC

CUMOA MBDie.1, MOLE»
TIAS DAS SENHORAS.srriuiis

DK. ANNla,\I. VAHGES _ MÒI"das senhoras, pelle c trtit. especida syphilu. App. electr. na* u-.ol.nervosas, do nariz, garganta c ou-
Vidos. Cons.! Av. Gomes Freire
99. das j às 6 hs. Tel. 1202 (.'..DR. JÚLIO XAVIER _ Clinica me-clica o dc moléstias de senhora*.*•«.: K. Fclix da Cunha, 4J. Tel.Viria 939. Consultas: de a "
das 7 ás 9 hs. da noite,

1-Barão dc Mesnitttá 24:.DR; JOSÉ" CAVALCANTI — Cli.meti aticilica c .syiiliilis. Cons. Seteue-Setembro íjq, das i0 i| • U ,.- du.s 4 as 3 ,|... Kcs. r.'Se.i-.dorOctaviano 33S. uu,ugIDR. RUBEM BRANCO — r\ ,„„dica cm geral, partos, UK,.41' me*
senhoras o sy.pliílis. Cl.:,..* ÀvMcm de Si ns, (das 3 as fi Z"\lies.: r. Haddock Lobo u. , "

as 4 1
na R,

DOENÇAS MENTAES B
NERVOSAS

DR. HENRIQUE ROXO — Prbf;
de clinica da Vae. com frcitueuc:a
doa . principíics hosp; cirroneuá.
Cons.: r. da As£cmblcti, 9S, das 4ás 6, sas,, 4as. c 6as. I{,s. V.
da Pátria 355. Tel. Sul 82.1.

DR. W. SCHILER — Cons.: .-as.,
4.1S. c tias., r. Hospicio S.|, (das
4 ás 5) e Casa de Saude Dr. Ei-
3.as, s-tis e sàbtiados (das 2 ás 3).
.ias. sas. e sabhados (das sás 3),Kes.i Ilambina 40. Tel. 1143 S.

Pelle o sypliilis — Curas pelo"Radium" e 914—Estorna.
go, pulmões o doenças uer>
vosas.

DR. ED. MAGALHÃES — Mol. dn¦pelle e rauco^s, itlccms cancêro»
sas, tumores fibrosos; artliriüimo,
sypliilis e morphéa; rielirasthenta,
doenças do peito o dyspepsia; 7Setembro, 3Í, ás 10 c ás 14 hs.

MOLÉSTIAS DO ESTÔMAGO,
FÍGADO, INTESTINOS £

NERVOSAS

NA CENTRAL DO BRASIL

O rendhm-tito da ultima
semana

Aos cofres d*i tliesòitraria Reral
do Tlicsotir» Nacional foi recolhi-
da hontem a quantia de ... .
t.ciR4:otS$2.io, importância da ren-
da arrecadada pela listrada dc Fer-
ro Centra' do Brasil, na semana
próxima finda.

—»«>—» ii»

O ErXCOIONALlSiMO
I»AlrLISTA

Projocto dc constrn-
cção de prédios ba-
ratos

S. Paulo, 10 (A. A.) — O cn-
genheiro Augusto Ferreira Ramos
dirigiu uma petição a Câmara dos
Deputados. so'icit.'indo concessão,
para si ou empresa que organizar,
.para a constniccão dc prédios des-
tinades a funecionarios ptiblico3,
com garantia do governo. O peti-
cionario propõe-se a construir pre-
dios de 5 a 50 contos que -serão
pagos pelos funecionarjos nu-dian-
te o desconto dc U-m quinto de suus
vencipientos ao prazo dc S a 15
annos,

i»ui «1 e» 'ti W"
NA PAGADORTA 1)0 THE.

SOURO

Os paJSpsTBCtitos cffcctundos
li ontem

A 2* p.ig.rloria do Thesouro Na-
cional effectuou hontem vários pa-
pimento», de contas de fornecimen-
tos, na importância de 500:6oò$oorj.

agita.... _ ,
entrou em período dc plena tran-
quir.idade e prorresso, oecupando-
se o rei dc problemas assaz com-
plexos, animando, principalmente, a
navegação, fazendo Dioito o>
Azambuja seguir para a costa da
Mina, onde fundou uma povoaçao,
enr:'iuecida de um gracioso castel-
Io. povoaçao que tomou o nome üe
São Jorge. .

Prosegucm as expediçues.
Gònçálo Eannes, João Co-Jaco,

Pedro d'Evora, Mem Rodrigo c
Pedro Ri-incl •penetram nos rios
Gâmbia, Senegal e Kiger, chegan-
do alguns até Tombuctti.

Dineo Borges c Gonçalo d An-
tas dirig.-m-se para Atirar, no ba-
hara Occidental, convmcrciamlo aeti-
vãmente com HíwHan; nçssa «-

pião árida e inhospitn, onde as fa-
ras trucidam as tímidas pazçllas,
dardeiando o simmim, deçapiççla-
damente, as caravanas que se diri-
gem para essas extensas zonas on-
dc tudo representa melancolia e
terror. .

Máo grado os venduvaes. conti-
miam- animadamente as viagens.

Díoío Cão descobre o rio Zaire
oti Zàinheze c chega ao remo do
Congo: Toão d'Aveir.0 descobre o
golfo de Bcniii c Biafra, c as ter-
ras banhadas pelos mesmos; em-
auámto Affonso de Paiva e rero
de Covilhã são enviados para ex-

piorar o Oriente. Dirigiram-se ao
Cairo, no Egypto.' e depois segui-
ram para o gólfd dc Adcn. na
Arábia, penetrando na Abyssinia,
tendo Pedro de CbviMiã entregue
ao tcí do pniz as'cartas que tra-
zia dc Portugal. ¦-,

Em u8o, Ilartholotncii Pus re-
ctbcti ordena afim dé operar iinin
viagem de exnloração; scciund-)
pela costa ocoidcnttd da África,
navegou-a cm toda a, sua exten-
são, transpondo o caibo Adanias-
tor,'sem que de tal tivesse acien-
cia. até que, obedecendo á* mi-
posições da ínaruja revoltada,
viu-se coagido a retroceder, em
sua rót.i. aviotapido, então, o cabo
a oue, mui cabivelmente, deu o
nome de Cabo das Tormentas.

Collocado o primeiro padrão,
voltou a Portugal, em 1JS7, mu-
dando d. Toão II o nome de "Ca-

bo das Tormentas" para o dc
Cabo da Boa- Esper-ttça, esperan-
coso. que estava, dc novos desco-
briiiicntos.

Christovão Colombo

Descobrimento da America

¦Filho de uma nobre familia de
Gênova, Ita'ia. Christovão Colotn-
bo, gênio precoce, distinguiu-se
notavelmente como estudante, cs-
penalmente na mathcmatica e
«ciências correlatas, tendo cursa-
do varie? estágios nas escolas de
Pavia, onde sua passagem foi bri-
lhantissimti.

Seu pac, tendo snftndo certns
revezes da sortc,_ c com 03 meios
materiaes já mui escassos, instai-

que agitavam Portugal, luta da
nobreza contra a realeza, retro-
cedeu á sua terra natal.

D. João II, conhecedor uos
planos de Colombo, quiz «xpo-
lial-o da gloria de tão alto feito,
c, logo, aprestou unia expedição
para tentar a viagem a que se
propunha o genovez, a qual, achan.
do-se em pleno Oceano Atlântico,
foi inhibida de continuar a sua
rota indecisa, pois, os marinhei-
ros da cqirpagem, supersticiosos
c pouco aventureiros, sublcvaram-
se, tal o horror que tinham ao
Mar Tenebroso. — Jonr.E Abreu,

u«ii» 1
NA ARGENTINA

Inauguração do um novo lios»
pitai de marinha,

Buenos Aires, 10 (A. A.) •—
Fsta manhã, o dr. Victorino de Ia
Tlaza, presidente da Republica, c
o almirante Saenz Valientc, minis-
tro da Marinha, partiram para Ia
Plata, onde vão inaugurar o novo
Hospital da Marinha.

1 —*ai 11H 'I > WWW 1

Fumar SemiUa de Havana
ú ter a sensação das libras.

AQUÁRIOS MUNICIPAES

O numero do visitantes cm
setembro ultimo

Visitaram' o Aquário do Passeio
Tiiblico durante o mez de setem-
bro 13.0G9 pessoas, sendo 8.509
adulios e 4.560 creanças; e o da
Quinta da Boa Vista 15.805 pes-
soas, sendo 10.561 adultos e 5.244
creanças.

AS "8ABINAS"

Os juros pagos hontem
A thesotiraria geral do Thesouro

Nacional pagou hontem a quantia
dc 6:ooo$ooo de juros- de sabinas.

mmmf »**»¦
EM S. PAULO

Pnllocimento do um ftincclo»
navio postal

S. Pauto, to (A. A.) ~ Falle-
cett bote. ás 5 horas, Eugênio Gon-
chlves Campos, solteiro, de 21 annos
de edade, fnnccionario da adminis-
trn''ão dos Correios.

O fallecido era filho de Eugênio
Gonealvei Campos c de d. Maria
dn Gloria Campos, e sobrinho d

d. Maria do Carmo de Campos."êmTbomsuccesso"

GUARDA-CIVIL

Concessão de licenças
Por portarias do ministro da

Justiça, foram concedidos 901 dias
de licença aos guardas números
132 e 856, João Baptista da Rosa
c Paulo Santos Maia, e 60 dias
.10 de 11. 95, Antônio Joaquim
Viegas dc Carvalho, todas co.n
2I3 dos vencimentos, para tratí
mento de saude.

MOVIMENTO OPERÁRIO

Gottas Virtuosas dc Emes-
to Souza.

Curam hcmorrtioides, males do utero,
ovario-s urinas c a própria Cystite.

INDICADOR
ADVOGADOS

União dos Operários
Estivadores

Realiza-se hoje, ís 7 horas da
'noite, a sessão da direetoria e
conselho desta União.

Pede-se o «omparecimento dos
directores.

AVISOS
CORRISIO — Ksta repartição expe-

dirá malas pelos seguintes paquetes:
Hnic:

. . ,. Eiiclid, para Dalinr, l.as Palmas c
Domingos Gonçalves Caninos e de Liverrool, recebendo impressos aiú ao-- • • --*¦ ' ^ — '-meio-dia. cartas para o exterior ale

á 1 hora da tarde, e obiectos para
registrar até âs ti da manhã.

Arttguãyit. para Santos e Rio da
Prata, recebendo impressos até á; 11
horas da manlifi, cartas para o inte-
rior até ,ís 11 1I2, idem com porte
duplo c cartas para o exterior atú ao
inçio-tlin e ohjectoi para resistrar
ate âs 10 da nianhu-.'

HoUaudia. para Santos- e Rio ca
recehemlo !"*nreBS03 até a

Os moradores reclamam o
abastecimento d'agua

Os moradores de varias ruas da
estação dc Boin»nccesso dirigiram
ao ministro da Viação uma repre-
sentarão pedindo que as suas ruas p™^
sejam abastecidas de água. , hora da urde, cartas para o interior

O sr Tavares de t.yra, despa- até í 1 i|:, idem com porte duplo
ctiando 

' 
a representação, declarou e para o exterior até ás, 2 c objectos

guardem oppor-1 Pa™ .'eststra-r ate ao iiie.o^dia.

DR. AMALIO DA SILVA — Rua
Uruguayana 7, 1° andar.-

DR. ALOYSIO NEIVA — Advogado
— Uua da Quitanda 8 — Tclcphone
Central 8.

DR. ARTHUR CHERUBIM-Advo-
gado — Adeanta custas. Escriptorioi
Carmo ;i, Teleph. Norte 481.DR, BERQTJO' COELHO — Rua do
Rosário 81. Tel. .1037, Norte.

DRS. CARVALHO DE MENDONÇA
(M. I.) c SALGADO FILHO —
Advogados. Rua do Hospício ti. 27.
Tel. 5304, Norte.

DRS. EUGÊNIO DE BARROS BU-
LHÕES PEDREIRA e JOÃO PE-
DREIRA—Advogados— Uua Buenos
Aires n. 12.

DR. FLAVIO.J. PARETO —Advoga.
do. Rua do Rosário n. 70.

DR. HERBERT C. REICHARDT —
Causas commcrciacs e inventários.
Adeanta custas. Uruguayana 77 —
Residencial P. de Botafogo 384."Pensão Magestic". Tel. Sul. 931.

DR. HEITOR LIMA — Rua do Car-
mo 68. Tcl. 4254, Norte.

DR. JAIR CUNHA - Advogado _
Rua S. Pedro 82. T. 2423. Norte.

DR. MILTON ARRUDA —Processos
eiveis, commcrciaes e orphanologi-
cos; dc aposentadorias, montepios;
tem representantes nos Estados o cm
Portugal c adeanta custas — Sachet
n. 4. Tel. C. 3460.

DRS. OLIVEIRA SANTOS e AL-
BERTO ALVES RIBEIRO—Advo-
gados. Escriptorio: r. Rosário 103.

DR. PADUA VASCONCELLOS—R.
Bueno3 Aires 35 (antiga do Hospi-
cio). Tel. Norte3430.

DR. CUNHA CRUZ — Cura o ha-bito da embriaguez, -por suggesiâa
e com os medicamentos "Salvini **
e "Gottas de Saude". R. Cario»
3', 3 ás 5. Tel. Central 5695.

DOENÇAS DO ESTÔMAGO,
INTESTINOS, FÍGADO li
NERVOSAS — EXAMES
PELOS RAIOS X

DR. RENATO DE SOUZA LO-PES — Esp. Docente na F. deMedicina; r. S. José, 30, dis >as 4 hs. (menos is quartas-feiras)Grátis aos pobres, as 12 hs.

MOLÉSTIAS DO PULMÃO,
CORAÇÃO E Arr-ARELUO
DIGESTIVO

DR. ADOLPHO DA FONSECA —
Cons.: largo de Santa Uila 11; 111,
das 2 ás 4. Res.: ruu Dr. Dias da
Cruz n. 301, Mcycr.

Clinica mcdico-cirurglciii doi
drs. Felix Nogueira o Jnlio
Monteiro, á rua Senmlor
Euzebio 238, Tel. N. USO.

DR. FELIX NOGUEIRA — Op.
partos c mol. dc senh., hydrocele
estreit. da urethra, fistulas u cor-
rim. Trat. esp, da sypliilis: appl.
de "006" c "or4", (n ás 2) Res.trav. dc S. Salvador 2ir.

DR. JÚLIO MONTEIRO — Mcd.
do Hosp. de S. Sebastião. Mol.internas, (wliifüo, coraçjio, fig-ado,
estômago e rins. Mol. 'hiícctuosas
sypliilis, etc.) Das a ás 4 hs. Res.rua de Ibituruna 35.

TRATAMEXTO DA TUBER.
CULOSE PULMONAR PELO
PNEUMOTHORAX ARTIFI
CIAL

(Processo do Forlanini)
DR. EDOARD ABRANTES —Cons.

r. S. José 11. 106 (2 ás 3). Tel.C. S.S37, Resid.i r. liarão deHaincngo n. 17. Tel. Sul 960.

MOLÉSTIAS DAS CREANÇAS

CLINICA MEDICA

que os mesmos aguaroem um»»- ; Uait„ba< p„a Angra, iParaty, por.tuniilade. r-n*-\ i,os ,le S' J*'1"10- Paraná c Floritino-'""'''"",' | polis, recebendo impressos até ás 4
A BOF.liACtlA. horas da manhã, cartas para o inte-

] rior até ás 4 1I2, ideai com porte
O mercado do Para no mez do"'-duplo'até ás s. .

s«ii,mhi<n BOhta. para Viotona e portos do
/a ¦ » 1 ! "orte, rccclnvido impressos até ás 8

Betem, io (A. A;)- — A eSui- ilora5 ja manliã, cartas para o inte-
tistiea da borracha relativa aouicz rjor até ás 81I2, idem cum porte
de setembro findo dá 03 seguintes duplo até ás 9.
dados: entradas geraes, a.340 to-, /io/iibii, _ para SantoS; Taraná, San-
heladas; exportadas, 2.264 tonela- ta Çatharina c Rio Grande do Sul,
ív. -,»^l, . ,,« «^n«tn,lio recebendo impressos atu as 8 horastias; stocl*,j -4514; toneladas¦ , dn mM^ cn'rtaj pafa o intcrior até' »-n pi i> \» I** - 'l3' 't'e,n com porte duplo até

",":-¦¦*'.""** 1 ás o e obiectos para registrar uté ás—~~~ 16 da tarde de hoje.
Crencão de novos campos 1 Bclaian Prínce. para Victoria. Trin-

niTloolns exnprhnent-.nes I <hic - N?**.\ Orleani, recebendo im-
»,•... r.t Al n .m..r pre!sos ate as 10 lioras <la manha,Pelem. 10 (A. A.1 O gover- >ams 

pafa 0 imerior flté áj 10I,J(
tiadnr do Ksttido sanceinnou a lei :^Qm com pottc 4W\„ e parf( 0 extc.
creando nifis tres campos agneolas rior até ás 11 c objectos para regis-
cxoerimentaes. em Tlaixo Amazo- | trar até ás 10.

I Malicrc, para Santos c Rio da Pra-
Ua, recebendo impressos até no nieio*nas. Tocantins e Marajó.

tu————
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Inclinou a ca-

Já estava melhor. Lc-

, tit!..l. Então, o dr.
a tmem desde

Beatifcrt correu para cila. levantou-lhe a cabeça e mergulhou o olhar
ílos olhes tia pobre mulher.

Os teus 0II103. disse clle, su*.;. reconheço 03 tcus.omos!
Depois afastou-se; estava tão conim,ovido ciu-; foi obrigado a scrt-

lar-se Tremia violentamente. Soffria uma commoção demasiadamente
grande. Estava tão fraco ainda, que não pôde supportal-a. Sentiu que se
lhe escureciam os olhos e qne o suor lhe cobria a fronte,
beca para as costas da cadeira. '..-,

iMarcelliha arrastou-se para checar ate junto 'lede. _
Pedro estava tão .nallido, que ,clla imaginou que ellc ia morrer.
•Gritou assustada:

Pedro! Pedro! .
Mas. o marido> fez-lhe com, a mão um signat.

raiitou-se e balbticiou:
Màrcellina... Marcellma tangoto.:.. tu!..

Ocrardo que vem aqui. esse rapaz tão bom,-tão intelligente,
logo dei a minha amizade... _ .

Ccrardo, disse ella. é o filho que nasceu na Suissa.
E seu pae?... O homem que abusou da tua mocidade julgando;»

rica?... c que te abandonou, deshonrada c mãe... -conhecendo a tua po-
fcreza, quem c clle? , , - , ••-,

•Meu Deus! .para que m'o -perguntas? Que precisão tens de o saber.,
Vive?
Não sei'.
Sabes, sim, porque se clle tivesse morrido nao hesitanas (Cm me

«Jizct* o nome del!e..; Esse nome, Marcellina, quero sabel-o... E preciso
que castigue aquelle infame.

—1AI1I eis o que eu recciava. disse ella afUicltssmia.
Dtz-m-e esse nome, Marcellina. exijo-o!
Sè clemente para clle Pedro, visto que me perdoas.
Se imploras o meu perdão para ellc é porque o amas

ttias pela sua vida. .
r-' Anui-o!-.¦ Eu! exclamou cila com um grito ue horror^

Uma vez que o defendes...
Tenho medo por ti.
Não me facas essa injuria.
Tüis bem, não quero que te reste a menor duvida.
Esse nome? ¦•*"¦.*" ,
Vou t'o dizer... E João D.ipfiierre de aioricnval
E!le!... clle!... Estás fallando a verdade?

Turo-te pela vida (ios meus dois filhos.
Infame!.,. Hei de n*,atal-o!...

Oue Deus nos proteja! '
Mas occiinemo-iios .primeiro dc ti. Gcrardo e teu filho, c portar) «

ft tua filha é Modesta, essa encantadora joven que encontrei 110 ba:lc OU

Koviça.
Sim... e tu

Deus permiltitt que a salvasses da morte.•»,-l's v<-}> , ', 
aniai-a-ei por isso ainda mais!

ruão e o (te meu 111110.
eus filhos não são os teits juizes! \acla tem que te perdoar; tç-
as que seecar as tua; lagrimas. Mas o que dizes e prudente. Vale

porque *«•

és duas vezes pae delia, visto que, ha vinte annos,

esse
sr.

k verdade...
Modesta ama

fcasainento, visto que 'P™c'sa^ 
^[ho"a M^esta sem conhecer o mvstcri»

KXS- *-* ™l-Sdro-è a ti qac co,flrcttt vcnc4"°*
Roberto Valogncs. Não quiz deixar realizar

<lo teu consentimento, além disso, o

E hei dc vencel-o, fica certa. Valognes está -prompto a dar o seu
consentimento. Quando souber tudo. não terá mais razões para se oppor
a tal casamento. , , , _,

Então vae procurai-o imnwdinlamente, o mais breve, -possível. Ko-
berto e Modesta vivem no maior desespero. Basta de soflnmcntos... iu
•obrigada.-Pedro, -por tanta bondade e por tanta magnanimidade.

E Bèaitfort, louco de alegria, repetia:
Tenho unu filha... vou beijar mmha filha!

Tentou serenar. iA febre tinha-lhe csbrázeado o rosto. _ _
O mais breve possível, Marcellina! Sim. hoje mesmo irei ter com

Luiz Valognes. Está exactamerite agora cm Crcil.-.Encontrei-o esla ma-
lihã cm casa do sr. Parlangct. Janta com o tabelião lambem, eu jau-
tarei com, clle. Terei tcmiio; antes ou depois, de lhe faliar, fre nao sa
apresentar oceasião, provocal-a-ci. e se for necossano,, acompanho e=ta
noite Valognes até o caslello da Noviça.

E còmmunicas-me logo a resposta dellc?
v- Immediatamentc. Não quero ficar nem um minuto mais sem, tor-

rar a ver minha filha. Conduzc-mc á presença dei a.
Oue lhe vacs d:zer? Já reflecíiste? h indispensável que a faças

córar de sua mãe? Poupa-me. Amo-a tanto! Xão seria m.elhot* moderar
a presa que sentes de tomar a vel-a, e não ir a nossa casa sentio quando
lhe levares a noticia do seu casamento com Roberto? Então, lel-a-ei pre-
parado para conhecer seu pae. Aliás já .poderia ter-lhe dito tudo e obter .
o seu .perdão e o de meu filho.

Teus
rão apenas que ,,-¦ ,- 1
mais preparar Modesta -para lal noticia. Vou ter com Valognes a casa do
si. Parlagct. ,

Marcellina ajoelhou de novo deante do marido: _
Pedro, disse cila. perdão por todo o mal que le tenho feito... Per-

'dão. Em lowtr de me repellires. recebes-me com carinho!... lens ra-
zãoi Eu tenho soíírido muito! Vê como tenho os cabellos brancos, e
co'"o a« minhas feições estão tifanstornadasii 'Comtudo estou ainda na
'força da vida! A dor transtórnou-me -por tal modo que nem tu me reco-
nheeeste... Perdão. Pedro, perdão!

Marcellina be:jou as mãos de Beaufort, que ficaram molhadas dc
lagrimas. O marido levflntoti-a. commovidó, por_ aquella voz, cm que
tornava a encontrar a entoação meiga da Marcellma de outr'ora.

Mais tarde. Marcellina. Sim, creio que te perdoarei,-mas mais
tarde, quando tiver visto minha filha... quando tiver contemplado c bei-
jado aquelle thesouro, que tu me guardaste com tanto cuxlado, quando
tiver visto quanto elle é rico e que virtudes contem! tb-ntão. só me res-
tara perdoar-te, Marcellina, encontrando os teus lábios, pobre mulher, na
fronte de nossa fiiha!....

¦Marcellma levantou-se1. 'Lindou os lolhos.
Esperarei, disse cila, Adeus! até breve!
Até breve, Marcellina.

Esta saiu lentamente, com os olhos vermelhos.
Estava tão acabrunlttida por lacfueüa commoção, que Irâo viu «m,

hoínctvt que se escondia por detrás das cortinas da sala que precedia o ga-
binetc de Ecaufort.

Entretanto, quando cila atravessou o salão, esse homem inclinou a
cabeça avidamente. -

Ú\a, cartas jtar.i o interior até
i|e, idem com porte duplo c c.ir-

las para o exterior até á 1 da tarde,
objectos par.i registrar até li] 11

lioras da manhã.

LOTERIAS
CAPITAL FEDERAL

Bceiimo tios prêmios do plirio
n. 310 realisada om 10 outu-
brn da lftlfi.
nir.Mios df, 20:ohp3 a snnsòoo
40S-11 vend. na Capital 20:00ns000
27812  2:nnníono
2(t"f,!i i:nnn 00'
55<H0 ltOOÔSOOO
S6'i29 I:0i'0?n00
DW22 ri"0?nno
SOMO 500SC0O

pp.RMioa nu 200*000
BÍ293 357(10 12Í13 23r,Si B72
3'28ã0 21730 14050 117417 «6510

PRÊMIOS DE 1008'00
3SI?l 9770 13571 3ÍHR'- SüGl
12'*31 42507 l"'«t 18274 2T03S
4I4S3 8431 36'82 infifis 310".5
2nail 2!»ã0<i 13.W7 54731 8849
5l'tl3 4024S 58187 2(B'l 1Ü3»
110M9 3R251 31027 4330 3S107
57043 «73 40 2410:1 20212 31647
108-15 49783 31955 3G953 17762

49340
27511

49311
27511

49301
27501

APPnnxiMÀÇÕES
44*342
27313

liKZGNAS
493*iO
27520

CI3N.TENÀS
4"400
27G0O

200 «100
10QSPO0

3-T000
lOfiOOÓ

íosooo
850H0

Todos os nnmoros terminados
om 9341 tem 2"0$m

Todos ' s rmiiieros terminados
em 341 tem 2080UO.

Todos os nnmeros terminados
em 41 têm 4Sf|0'>

Totlos os nnrnfiMs terminados
em 1 tòm 2S exceptuando-se os
terminados em 41.

O fiscal do governo, Manoel Cos-
me Pinto.

O director-assistente, dr. Anlo-
nio Olyntho dos Santos Pires, vice-
presidente.

O i dircctor-prtfkUnte, Alberto
Saraiva da Fonseca.

O escrivão, Firmino dc Confim-

DR. AGENOR MAi*RA —. Consulto-
rio: rua I.uir de Camões. 6, das 2
em deante. Residência: r. Kiachue-
Io, 223: Icleplione 1024, Central.

DR. AGEHOR PORTO — Prof. da
Faculdade. Cons. Hospício 92, das
2 ia 5. Res.: Marque* do Abrantcs
12. Tel: 288. Sul.

DR. A. MAC DOWELL. — (Doe. da
Fac. du Medicina). Moléstias inter*
nas.—-Appl. dos raios X, para o
diagnostico. Cons.: r. Hospício 83,
das 3 Ss s—Res.: S. Clemente 187.
Tel. 1710. Sul.

DR. ÁLVARO OSÓRIO DE ALIVIEI-
DA—Prof. da Fac. de Medicina.
Cons.: r. Assembléa 87. <ia 1 ás ,1»
.1"*., 5"s. o saiblrados, Uesid. trav.
Crui Lima 21. Tcl. Sul 893.

DR. ALFREDO EGYDIO—Ksp. Mol.
das creanças. Vias urinarias. Cons,
R. C. llomíim S17 (Ph, Freire de
Asuiar), das 8 ás 10 o Sdor. Eu2C-
bio jo, 12 ás 2. Res.: r. C. Bom-
fim 703 Tel. 785, V.

DR. ARTHUR DE VASCONCEL-
LOS — Assistente dc clinica me-
dica da Faculdade. Cons.: Rosa-
rio 85 (das 3 ás 5 hs.) Tel. Nor-
te 1114. Res.: r. Voluntários da
Pátria 286. Tc1. Sul 1699.

DR. BANDEIRA RODRIGUES —
Esp. moléstias senhoras, creança*,
sypliilis e cirg-, em geral. Cons.:
S. José 39 (phar. ás 12 i|2). Res.:
rua D. Caxias 0, (V. Isabel).

DR. C. BRAUNE — Longa pratica
dos hospitais da Europa, Clinica
medira. Esp, coração c estômago.
Cons.: tua de S. José, 112, da 1
ás 1.

DR. CAETANO DA SILVA —Esp.
molostlis .pulmonares. Cons. tiiu
Uruguaynna 35, das 3 ás 4, ás ter-
ças,< quinto^ * sabúados. licsidi.
R. 24 de Maio, 154.

DR. COSTA JÚNIOR (A. F.) —
Dc volta de «ua longa estadia na
Europa. Cons.i r. Marechal Fio-
riano. 99. Tcl. N. 1957. Esp. em
vias urinarias, fjyphili.i e ipWIo.
Cons.: das 10 ás 13 e 3 ás 4.

DR. CIVIS GALVAO — Clinica me-
dica, sypliilis, vias urinarius. Exa-
mes dc pus, escarros, urina, etc.
App, o C06 e 914. Cons. o res.:
r. Constituição 45, «obr. Tcl. 2in,
Centr.

DR. EGAS DE MENDONÇA — As-
eistente de clinica na ruculdade*
Con3.: r. do Rosário 140. ás 2as„
4as. c das., das 2 ás 4 lis. (Tel.
Norte 3070).

DR. FLAVIO DE MOURA — Cli-
nica medica. Esp.: mo>, do esto-
mago c do figado. Res.: rua Uru-
guay, 268. Tcl. io;o, Villa.

DR. GAR/-IELD DE ALMEIDA —
Director do Hosp. S. Sebastião.
Docente da 1-ac, chefe do servi-
cr, da Liga C. a Tuberculose,
Res.: S, Salvador 22, Cons.: 7
de Setembro 176, Tel. 607.

DR. GUTLHERME EISENLOHR,
trata da tuberculose por processo
especNil tendo conseguido a cura
radical cm centenas dc doentes.
Pratica o processo de "Fornaliní".
Cons.: r. General Câmara 20.

DR. GAMA CERQUEIRA — Cl.
medica dc adultos c dc creanças.
Gynccologia e vias urinarias. Res.:
U. N. S. dc Copacabana 621 (Tel.
S, 1684). C0n.sult.1s das 12 hs 14
lis. Chamados a qualquer hora,

DR. HENRIQUE DUQUE — Con-
suUoriò: rua da Assembléa, 83, rc-
EidcnuXa: R. Riaohvclo, 332.

DR, HENRIQUE ROCHA —Adjun-
to do Hosp. da Misericórdia. Assis-
tente da Polyclinica creanças. Di
consultas 'das 11 ás 14 horas e ac*
ceila chamados a qualquer liora do
dia ou da noite, na rua S. Luiz
Gonzaga n. (,(, (pliarmacia S, Luiz— S. Christovão.

DR. HILDEGARDO DE NORO-
NHA — Clinica cm geral. Trat.
especial da blenorrhagia. Cons.:
Sete dc Setembro n. 99, sob., ás 2.s„
4as. e fias., das 2 á-s 4. Res.: dou-
çaives Crespo 25. Tel. 1581, VIMá.

DR. MARIO DE GOUVEA — Cli-
nica medica, partos c mol, de se-
nliorus. Cons.: R. 24 de Maio 64,
sobr. (- ás 6), ás 2as.. 4a*. c
sextas-feiras. Res.: r. llella Vis-
ir. 20 (K. Novo). Tel. idt, V.

DR. PIMENTA DE MELLO —
Consultas diárias (excepto ás 4,-is.feiras). Ourives, 5; ás 3 horas.
Ucs.: Affonso Penna ti. 40.DR. PEDRO MARTINS — F.spc-
cialidades: moléstias dc estômago,
coração, fígado e rin-s. Cons. i r.
dos Andradas s-'. sob. (dr.s 4 ás
5 lis.) Tcl. I7*C' N. Ues. rua N.
S. dc Copacabana 900.

DR. RAMIRO MAGALHÃES — Dn
Sta. Casa de Misericórdia. Doer.-
ças do pulmão, dn coração e dos
rins. Con?.: rua José dos Reis 30.A's ii hs, ltes.: rua Engenho de
Dentro ti. 182.

DR. TAMBOP.IM GUIMARÃES —
Doenças intimas, especialmente das
creanças. Tel. 1555, Central, Uri»-
KUQyaua n. jt

DR. MONCORVO _ Director fun.
dador do Instituto de Assistência
á Infância do Rio de Janeiro. Che-
fe do Serviço de Cgcanca*. da Po-
licliuioa. Especialista de doenças
das creanças e pelle. Cons.: roa
G. Dias 41, ás 13 lts, Res.: Mott-
ra Brito 11. 58,

DR. PEDRO CUNHA — Da Fac.
de Mcdic. e do Inst. de Asslst.
& Inf. Cl. medica e das creanças.
Cons.: Goncjalves "Dias 41). Tel.
3061 C, das 3 ás 5. Res.: S. Sal-
vador 73. Cattete. T. 1633, Sul.

DR. MARIO REIS — Do hospital
de N. S. das Dores. Consultório:
rua Urugu.iij-ana 105, das 3 ás 4.

MOLÉSTIAS DE ADULTOS,
DE CREANÇAS E SYPH1I/I9

DR. CARVALHO CARDOSO — D«
Hosp. dc Miseriordia e do tnst.
de Assistência á Infância. Cons.:
Assembléa 98 (4 ás"6 Ins.). Res.i
IMarqucz d'e Abraatesl 189. íTel.
Sul 1761.

CIRURGIA INFANTIL

DR. SY.LVIO REGO — Do Inst. d,
Assisti á Infância. Cirurgia ircral,
partos, cirurgia de creanças. Res.:
V. Itauiin 141, (tel. 2666. Nor-
te), Cons.: Gonçalves Dias 41 (lei,
C. 3061).

CLINICA CIRÚRGICA, VIAS
URINARIAS

DR. A. COSTALLAT — üo Hosp.
da Misericórdia. Com pratica doa
hosp. de Berlim c Paris. Cons.:
r. da Carioca .10 (das 3 ás 6 hs.)
Rcsid.: rua das Laranjeiras, 80
(tel. 3956. C.)

DR. CARLOS WERNECK — Cirur-
gião da Sta. Casa. Cirurgia de
odulto9 e creanças; mol. das vias
urinarias c das «senhoras. Cons.:
r. Ourives 5. das 3 ás 5 hs. Ues,
r. Senador Octaviauo n. 52. Tcl.
Cent. 1042.

DR. CARLOS NOVAES — Mcmb.
da As». Franceza dc Urologia.
Trat. da blenorr. «guda c chroni-
oa, cstrelt. c prostatites chronicas
jielas corrcntrtJ thermo-«!*itt'icas.
Cona. r. Carioca 50, das ia ás 17.

DR. CAMILLO BICALHO — CL
rurgião da Santa Casa. Res.: Con.
de de Uotnfim 159 (tcl. 1272 Vil-
Ia), Cons.! rua Ourives 29, 3as.,«;as. e saibbados, as 4 horas;

DR. JOAQUIM MATTOS — Do
Hospital da Saude. Moléstias do
senhoras, vias uriiM-ries, hérnias,
liydroceles. tumores dos seios e do
ventre. Rua Rodrigo Silva n. s.

DR. NELSON MARCOS CAVAL-
CANTI — Dos Hosp.! Miseiicor-
dia e Ticnef. Fort. Cirurgia, mol.
dias senhoras c vias urinarias. Con».
30, Ourives, 3 ás 5 hs. Res.:
Fassos Manoel 34. T. 3197, C.

CIRURGIA GERAL, MOLES.
TIAS DAS SENHORAS,

VIAS URINARIAS

DR. BONIFÁCIO DA COSTA --
'Ex-intcrno dos Hosp. da Miscri.
cordia e S. Francisco de Paula.
Cons o resid.: Avenida Gomes
Freire 127. Tcl. C. 4293. Con
sultas das 3 ás 6 da tarde.

DR. CÂNDIDO BOTAFOGO—Com
nratica de hosp. da Europa. Cura
rápida dos estreitamentos c tnetri.
tes chronicas pela elcctrolysc; R.
Buenos Aires 101 (da 1 ás 4),
Tcl. N. 4241.

DR. NABUCO DE GOUVÊA -
Professor Ú4t Vae. de Mediriu.!,
Cheje do serviço cirúrgico do Hosp,
da Saude. R. i° de Março, io,
das 4 ás 6. Tel. 8ifi Central.

DR OSÓRIO MASCARENHAS , -Formado c laureado j>e!a F&cuída
de dc Mcd. dc Paris, cx-tntcnic
dos Hosp. de Paris. Cons.: Av.
Rio Branco 257, 20, 3 ás 3. Tel.
040. Kcs. V. da Palria n. 220.

DR. LEÃO DE AQUINO — Ha
Acad. de Mcd. do Hosp. da Gam.
boa. Ucs.: Costa Bustos 45, T,
256, C. Cons.: Gen. Câmara 1 ifi,
dc 1 ás 3 (excepto nas 4,as iri-
ras); c nos eabbados das 3 ás $•

DR. C. DE ROSSI — Cirurgia ce-
ral. Moléstias das senhora-. Viar
urinarias. Cura radical das _ h-r-
niíts, 11. Quitanda, 27, da 1 ás \
Kcs.: 11. Visconde Silva, i'J, Ho-
taíogo.

PARTOS. MOLÉSTIAS VA9.
SENHORAS E DAS CREAN*
ÇAS.

DR. BENTO RIBEIRO DE CAS-
TRO — Consuhorio: 11. Asscinhlía
74 (das 3 i|2 ás 5 hs.). Kcs.: rM
Ruy Barbosa n. 458.

MOLÉSTIAS DA BOCOA E
E SEUS ANNEXOH

AUBERTIE — Cinirsliüo-dcnlista -
Especialista — Rua 15 d>: Novcttt
bro 33. Teleph". 183S — S. Paul'*'

DR. J. TELLES — Especialista eu
moléstias da boc-a. Conr*. i daí y
ás 19 hs. R, Lucidio 1.320 16 —>
Mcyer,

m

. /
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HO-ESTIAS DAS 8fflJHO»*8^
( OPERAÇÕES, PARTOS

analyses rofinrçoAS tu
MICROSOOPIA

Co°nsuí:is /isn,2.as, 4.as e 6.as, do

BB 
á 

CASTRO PEIXOTO ,_ Cheí-Prfo Ie*viçÓ de partos da 1'olyclini,
« de Cremeis da Santa Casa.
Tel V 2269. Res-! Hadd. Lobo
.JGí! Cons.: rui Uruguayana, 15,
lios 2 ns 4 lioras. __

DR CAMACHO CRESPO - Par-
los c moléstias de senhoras. Rua
Conde de Bomtiiu 57?. »Tcl, f 171,
V"In. I

PR CORRÊA DA VEIGA—Assist.
da Maternidade do R. de Janeiro
e da Ass. Aux. M. da Est. de v.
C. do Brasil. Cofls. 1 Hospício 83
(ás 4 lisí) Res.: R. Monte Ale-
gre 313 — Santa Thcreza.

PR. DACIANO GOULART— Da
Polyclinica de Creanças. Cons.: r.
Urugilayana =5. das 4 Ia fi hs: r.
376a, C. Res. Rua lladd. Lobo
110. T. 1140, Villa.

PR. DANIEL DE ALMEIDA —
Cura radical das hérnias. Cônsul-
torio: rua do Ilnspicio 11. 08..Kc-
sidi-nciii: rua Palmei: as 59 (Bola-

PRUS°HERCULANO PINHEMO -
Partos, motestias danl senhoras x
creanças. Consultas dás 16 n» 17
lioras. Uruproayana 105. Ues.: rua
do Lopes 154- (Madurcira).

PR. HELENO BRANDÃO — Cons.
rua Ai Assembléa, 9S; as terças
quinta» e sabbados, das 15 as '7
lioras. Res.: Itoulevard 38 de Se-
temido 3*8 (Villa Isabel), fcl.
Villa 1.073.

PR. LINCOLN DE ARAÚJO —
Da Acad. de Meu. c do Hosp.
da Misericórdia. Cons.: ri» Cal.
Câmara 116, (2 as 4). Tel. N.
jfiu. Res.: Haddock .Lobo 416.
(Tel. Villa 32C).

DR. LUIZ DE MARCOS — Cons.:
(Iruiruayana, 105. Das 2 as 4. Kos.
S. Francisco Xavier 312.

PR. LAKAYETTE VIEIRA — Med.
da Miiternid. DIpl. nela Mnlçil
nid. Tarnier, c com lontra pratica
nos Hosp. de Paris. Cons.: Hos-
jiiclo 83; ms., 4tis. c,6a». feiras
(2 ás 4). Tel. .177». N- RM" r-
Barroso 34 — Copacabana.

ÇR. MASSON DA FONSECA -~
Docente da Fac-de Med. e mem-
co adj. do Uosp. dá Misericórdia.
Cons. rua Uruguayana 37, das :3
ás 5. Tel. 1043, C. Res.: Laran:
jciriis 351. Tel. 5858, C.

DR. MIGUEL FEITOSA - Do
serviço de gynccologia da S. Casa
de Misericórdia. Cons.: Urugnava;
ra 35. das 3 ás 5. Res.: Gal. Ci-
roara 328. sob. Tel. J067. Norte.

DR. ALFREDO -A. DE^ANDUA-E
 l»rof.. da especialid., na Fac.-de

Med. do Inst. -Pasteur de Paris.
Trabalhos ipara diagnostico iricd.,

. anilyses cluiniais, exan.es micros-
copicos, etc. Uruguayana n. 7.

DR. i HENRIQUE ARAGAO e AR-
THUR MOSES — Laboratório:-rua do Rosário 134, próximo ia
avenida! Rio Branco. Tel. 4480,
Tel. de resid. 1023, S. e S 196.
Ex. de urina, escarro, fezes. Reac.
de Wasscrroonn, etc.

DR. SILVA ARAÚJO (PAULO)--
fSyphllis: 014 — fi°6. Mol. infe-
ctuosas; váce. deWright. An. :de
urinas,. sangue (typho, malária, .«y
philis), escarros, etc. i°,de Mnr-
(o 13, 9 ás >i e de t ás 5. *•
5303. N-

BseoLds, censos
VE OYMNAS-OS

ANALYSES DE URINAS

A. AFRANIO PEIXOTO. MARIO
BELLETE -.« BLAKE SANT'AN-
NA — Anulyse completa 25$- La-
borntorio Clumico de analyses; ru»
Sete do Setembro o. 133. «'•

• 1896,. Central.

Serviços mcaicos, pliníinacett*
ticos, dentários .0 visltus a
domicilio

CENTRO MEDICO — Dez clínicos,
ollopüthu e homoepallins de re-

¦ iiicitabiliilado moral. Mensalidade,
-Sócio. Dircctores drs.. Iíranle Pm-
to e Ernesto Possas. II. fcrei Ca-
nec.1 153.

CURSOS "PARA TA ESCOLA. NOR-
MAL _ Directâo do Irup. Esc.
Francisco F. Mendes Vlanna e da
Proí. d. Radiei .de Moura. Ma-
triculas e informações das J i|a
ás 6; r. Gonçalves Dias n. 30.

ESCOLA DE HUMANIDADES —
A*. -Rio Branco 133,:-°- Dircctor
-Alpheu Portdla . F. Alves; seer.,
Francisco Malheiros. Corpo idoecn-
te de i* ordem. Meus. 205, 25S,
3P$, 3Sí e 405000.•GYMNASIO' FLUMINENSE — In-
ternato e externato para o . sexo
masculino. R. ,24 de Maio 43.
Projframma da Col. Pedro II.
mrcellados, Dir. prof. . J. de 'Ma-
tha.

ESCOLA SUPERIOR DE COM-
MERCIO — Órgão do ensino .te-

¦ clinicu«pio-(Í5SÍonaJ da Asa., dos
limpr. uo Commcrcio. Rua Gon-
çalves Dias ^ti. Cursos de guar-
da-livroa e de conhibilistas.

CURSO DE MATHEMATICA —
Direet. capitão dr. Mario Barre-
to. Preparam-se .ilumnos cara os
exames dos Escolas Normal, Na-

. vai. ¦ Militar, . Polytcchrdca e Gy-
mnasio. Av. Passos 116, t°. In-
formações das iS ás ai horas.

¦QYMNASIO TIJUCA — Ri Conde
de Bopifim 638. Tel. Viüa 9J7.
Internato, semi-intcriiato, externa-
to. Curso de preparatórios. Aulas
praticas de linguas vivas.

INSTITUTO NORMAL — R. Ba-
rão de.Ubá, 8p. Direcçao do pro-
fessor Hcmeterio dos Santos. Fun-
ecionam todas as aulas de i" auno
da Escola Normal.

'TRATAMENTO DA CÜTIS
CRAVOS, espinhas, pannos, surdas,

de-sapirareccm com o uso do Phi-
ioderma, de Samuel de Macedo
Soares, Philodermia creme, s$ooo,
1'hilodcrma' loção, 3$ooo.

Contas de
_______ —- -- . -vi-

Grão-Capitão
Como voou o dinheiro da

Standard Oil

STANDARD OU
i^-

Uma swcoessâo de "blwffs"

TINTDRABIAS

¦ OBXHOPEDIA

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS.

CASA ORTHOPEDICA— Av. Go-
in es Freire 17. Tel. 1806 C. Gon*
striem-sc pernas e btivusos artifi-
ciacs, fundas e instrumentos de ei-
rurgia c arp. orfhouedicos para
qualquer deformidade do corpo.

CIRURGIÕES DENTISTAS

TINTURARIA RtO BRANÍO .—
Av. Mem de Sá 29. Atteilde im-
mcrUaiamcnte aos chamados pelo,
tel. Central,-493-t. para buscar roü-
pa c tntrej(.i nas residências, de-
pois de. p.iro o traballio.

TINTURARIA POPULAR — K.. B.
Aires 351 (antiga do Hospício).
Lava c tinge • chiimcamente com
perfeição. SceçSo especial para con-
certar roupa de homem, tornando*
as da moda. Entrega - e recebe a
domieilio. T. 1055, N.

LEILOEIROS

EMÍLIO JJEZONNE — Cirurgião-
dentista. Diplomado, com longa
pratica,' Preços e condições de pa-
gair.-iito.co-alcance de todos-Cons,
clcctroder.tario. Alto da Confeita-
ria Upão. E*t| do Meycr.

DR. MIRANDOLINO M. DE MI-
RANDA — Especialista em extra-
cções «cm dór e tratamenlo de tis-
tulas. Dei 8 ás n horas, nos:dias
úteis. Gonçalves Dias 123, 6ob.,.tcl.¦ *;.6tio, Central.

hhmj.».^.»- ;;;_¦„*«_ DR. LUIZ FERREIRA DA COSTA
_>AllTOS O VIAS URINARIA» — Dipíbmado pch -lEscola Livre' de Odontologia do Rio 'de Jrtnci-

ro, com :o annos de.pratica. Cons.¦r. Uruguayana n, 31 (tel. C.

DR.'V TEIXEIRA DA SILVA —
Formado pela Faculdade de Medi-
cina do K. de Janeiro. Consulto-
rio: 'It. Ifruguayana ,31. Tel. 1679
Central. Das 8 da manhã ás 8 da
noite. . ,

DENTES ABALADOS — .'¦Pyorrlien
alveolar — O cirurgião dentista
Hugo Silva, applica a vaecina nu-

-togena de Wrigbt. Cura rad!c.il e
perfeita consolidação dos 'dentes.
Quitanda 66, i° and.

DR. CARLOS DE FREI1AS—-
Prof. da F. da Bahia. Cons.:
Uruguayana 2.1, 1 aa 5- f- 4Ç-
C. lies.: Trav. S. Salvador 61,
H Lobo. T. 1021, Villa.

PR.'OCTAVIO DE ANDRADE —
Cura licmorrh. uteriiiaa. corrimen-
tos, suspensão, etc. eem. operação,
Nos casos indiciados, evita a Rra-
vides. Cons,: R. 7 de Setembro
1186, das o ás 11 c da « as 4. lei.
i.59i.

PARTOS E MOLÉSTIAS DA
MULHER TUMORES 1>0
VENTRE E DOS SEIOS

DR. MAURITY SANTOS — Li
docente 'Ia Faculdade. Res.: rua
RiaChuelo n. 2.17 (tel.-C. 048J.
Cons.: rua Cnrioca n. 47' W»3 *
cm deante). Tel. Ccnt. 3.217.

ALBERTO IGI-ESIAS..— Leiloeiro
publico —. Escriptono: rua lios-
picio ;S. Tel. Norte 1701- «esid.:
rua'Har!doek Lobo aí9. (Tel. Vil-

MIqÚÊl :BARBOSA — Casa. fun-
dada em 1893: rua do Rosário n.
158 (antigo 126 'A). Tel. N. 1053.

MODISTAS
AU COSTUME TAILLEUR — Una

do Carioca 6, 1" andar. Tel. Ç.
3'toC. ¦ ¦ Estaliclecimciito de pnr_e-i-
ra ordem. 'Especialidade «m costu-
mes de SEDA. Caetano Groltera.

TARTEIRAS

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS
E PARTOS

PRS. FRANCISCO m DE .CASTRO
ARAÚJO e CLODOMIR DUAR-
TE — Assist. 'da Mat. da Sanla
Casa. Com. pratica dos Hosp. da
.Europa. Cons, r. Carioca 60, 13
ás 5 hs. Tel. 2727, C. Res.: Al-
zira Brandão 11. 9- Tel. 2S38,-V.
Tel. Materniilide 955. C.

ANNA C. TEIXEIRA LEITE —
Partcira da Maternidade,- da Facul-
dade, . aliuuna 1 do curso medico.
Rua General. Delgado de Carvalho,
Si (rint. Industrial). T. 1871 V.
Altciule a chamados.

MME. HELENA DIAS PARODI --
Partcira formada pelas Fac. de
Mcd.ciim de Buenos A>res e Uio
de Janeiro, lies. o cons.: rua
Marquei de Olinda 11. 33. Bola-
fogo. ^^

PÍLVÃMÃÕrAS c DROGARIAS

JÓIAS,'-RELÓGIOS o OBJE-
CTOS DE "ARTE

MANOEL TEIXEIRA — Joalheria
e relojoaria. Compra ouro, .praia,
e pedras finas. OÍf. de ourives e
relojoeiro. Concertos garantidos de
jóias e relógios. Rodrigo Silva 4°.
jierto da • r. 7 de . Setembro.

GRANDES HOTÉIS

PARTOS; MOLÉSTIAS DE
SENHORAS—TUMORES

NO VENTRE

OP.. ARNALDO QUINTELLA --
Docente livie- da Fac. de Med.
Cona. -K. Assembléa, 28, terças,
(mintas e sabbados, ás 4 horas da
tarde. Kos. R. D. Carlota, -63,
(llot-ifoso). „íi._"i ,f '

DRA. EPHIGENIA VEIGA — Mo-
lcstins de senhoras c' partos. Cons.:
Assemblóa t8. Res. rua das La-
raniétras 374. _

PR. QUEIROZ EARROS — Cons.:
rua Primeiro (Te Março 18, da i
ás 3 liora3. Residência: praia de
Botafogo 194.'' ..... „

PR. RODRIGUES LIMA — Pro-
fc«or da Faculdade de Medicina.
Consultório: r. Assembléa 06, re-
sid.: Flamengo 88. „„„_.

PR. TIGRE DE OLIVEIRA —
Cons.; Assembléa, 28, 213., 4as. e
6.is., doa 2 ás 4 horas. Tel. ,C,
inoo. Ues. Pruia de llutafogo lOQ.

HOTEL AVENIDA-— O mais itn-
portarrte do Brasil. Accoramoda-
ções para 500 pessoas. Confortável.
Distincto. Central. Serviço de ele-
vadures dh e noite, endereço te-
lcrtrapldco. Avenidi.

HOTEL METRÓPOLE —, Confor-
tavel c luxuoso no saluberrtmo
bairro-das Laranjeiras, a 20 muni-
tos do centro da cidade! rua das
Laranjeiras 11. SW. _ ,- 

'¦
ENGLISH HOTEI R. C.ittetc,

176, Tel, C. 2008. Complctamcn-
te reformado, dispõe de conforta-
-eis aposentos. Boa chácara. So
a famílias e cavalheiros. Preços
rcduíidos.

MOLÉSTIAS DA PELLE
E SVi'HlLIS

PR. ALFREDO PORTO — Com
pratica dos ltosp. ita liur., raemb.
da A. de Med. Subs. no serv. de
raols. da peile, de Polycl., etc. Ç
•Rodrirro Silva. 5 (tel. 2271, C. K.
Av. Atlamiea. 272, T. S. 1.9.1.

PR F. TEK-RA Prof. da Facul-
dáde do Medicina, dircctor do
Hosp. dos Lázaros. U. Assemble-a
11. .10, das 2 Óíí 4 lioras.

DR. SILVA ARAÚJO FILHO —
Assistente da Faculdade de Medi-
cina. Rua 7 de Setembro j8, as
3 lis. Tel. C. S5io. Ues.: Mar-
qiie-z de Alirantcs i?. .

VROF. DR. ER. RABELLO — Oc
volta tía Eurup;1., reabriu o con-
sultorio. Trata oe'e radluni os tu-

' iiiorej c ouiras doenças da pelle;
cons.: rua da Assembléa n. -85.

"ioÜíSTÍÃSDE 
OLHÕS~

DRS. MOURA BRASIL-e GABRILL
DE ANDRADE — Consultório:
largo do Carioca, 8 (das 12 in 4).
todos os ilias.

DR. PAULA FONSECA • Consulto-
rio, r. Sete. de Setembro «41 (das 2
ás S lis. diariamente);

OÜULISTAS

DR. AMELIO .TAVARES - Oculista
Mvre docente c Assistente da Fa-

cuidado. Cons. rua dos Ourives 5.
DR. MARIO GÓES ¦ Assistente da

Faculdade. Consultório: r. ,- de Sc-' lembro n. .18, das 3 ás 5 lis. Tel.
C. ssio. Resid: Barão Flamengo
32. Tel. S. U40.

PHARMACIA E DROGARIA F.
GAIA Lnburatorio de proditetos

icliimicò_\e ipliarm. 1?. GAIA.. Com*
pleto sortimonta de drogas.. Se-
cc5o.de homoeopátliia. R. .Senador,
Eiizcliio 238. Te}. nS6 N.

PHARMACIA E DROGARIA SAN-
TOS — Conde Bomfim 4J6. Drs.
José -Ricardo, das. 9 ás 11. Alinei-
da Pires, de 1 ás 2. Arsenn qui-
nol, para oa fracos. Cyano, Gonol
c Bleno-thanaio, para gnnorrhca.

PHARMACIA CAPELLETI — Hu-
m.iytá 140. T. 1018, S. Compl.

I sort. de drogas c produetos pharm.
Coiia. .Drs.: Emygdio Cabral (9
ás 10) c Santos Cunha (10 ás 11).
Cratis aos pobres.

PHARMACIA CRESPO — Conde
Bomiim as» T. 2479. V. Cons.:
dr. Camacho Crespo,, 91 ás ti i dr.
P. de Souza, 8 ás 9 da m. e U' ás si dr. Linneu Silva, das 7 ás
8 11.; dr. S. P. Lima. 2 ás 3;

PHARMACIA ALLIANCA.— De
Isaias P. Alves. Laranjeiras 131.
Tc!. C. 2141. Cons.: drs. Sou-
za Carvalho (o ás 10); C. Sam-
jiaio Corrêa Cio ás ti): linitl Pa-
checo (12 ás 13); A. da Cunhai e
Mello (13 ás 14.) Dcp. do NER-' VILOL. Para phosphatiru, neu-
rastlonia.

PHARMACIA PEREIRA DE SOU-
. ZA — Laboratório c drogaria. Con-

sultas médicas diariamente. Tel.
Villa. 2030. Ktm 24 de Maio 166
(Est. de Riáchuelo).

PHARMACIA LARANJEIRAS —
Tel. 5734, Laranjeiras 458; Con».
Drs. Leopoldo do Prado (o ás
10); Souza CarvaUio (10 á3 11).
Fabrica c dep. do "Patitòformiò",
.para tosses, reatriados, "Coquetu-

PHARMACIA HADDOCK LOBO,—
(M. Capeleti) — lt. Had. I.oba

204, T. V. 1387. Fab. do Çarbo-
vieirato de Borges, do Elmir de
Citru-vicirato e Depursan. Cons.:
dos drs. A. Alves e M. Autran,
Otlion Pimcnte! e João Coimbra.

PHARMACIA WHT.NANDKS —Es
tabeleeida cm 1880. R. Cittetc 9.
Tel. 4066. C. Cons.: Drs. M. Na-
varro (o ás 10); R. Freire (11 ás
12) j Bemtica (1 h.)i L. Morand
(1 ás 3). Garantida manipulajão
do rcccitiwrio medico.

PHARMACIA POPULAR — De
João Corrêa. R. Arcbias Cordel-
to 212, (Meycr), Tel. 1403. Villa.
Consultório clinico diário: dr. liei-
miro Valvcrdc (8 i|í ás 10 du ma-
nliã)i dr. Gonçalves Júnior (10 as
11 da manhã): dr. Artidonio Pom-
jilona (11 á 1 da tarde): dr. Os-
car Carvalho (1 ás 3 da tarde),
dr, César de Barres (3 ás s da
tntde) 1 dr. Luiz Andraae (das 7
ás 8 d.i noite).

AS MELHORES PENSÕES

PENSÃO BRASILEIRA — 'Rua
.Haddock Lobo 123, tel. 1.716 V.,

a 20 minutos da cidade, bondes
n toda hora, offerece boas accom:
modações a farailias c cavalheiros
de tratamento.

PENSÃO NOGUEIRA — Marechal
Floriano 19.1. T. 1834. C. Esta
Pensão continua .a tiflerccer ^aossrs. 1 viajantes e -. eitmaa. tamilias
commodos • coniíortaveis em conoV
eões hygienicrs.

PENSÃO ALPHA - £. ,'Ça«eI*186. Tel. Cent. 4585- Esplendidos
aposentos para famílias e eavalhei-
roa. Optima cozinha familiar. Ba-
nleiros de inumersão, dhuveiro c
OKua quente. Próximo aos banhos

PENSÃO'MAGESTIC - ;P. _Bota.fogo 3S4. Tel, 931, S. Filial—La-
ranjeiras 318. Tel. S«6,.C.; Opti-
mas accommodaçõcs para .famílias c
cavalheiros de tratamento.

LEITERIAS
MANTEIGA VIRGEM — Pasteur;-

z.ida, kilo, 4$ (reclame). Na Lei-
teria Palmyra. Ouvidor 140.

LETTERIA CARIOCA — Casa «!•
pecial ¦ em leite, manteiga, creme e
coalhada. Entreaxi-se .1 domicilio.
Tel. 6246, C. i rua Carioca 39-
Gonçalves Silva & C.

OS MELHORES OAHÉS

CAFÉ' GLOBO -- Choeolale BÜJ
ring. 'Bonbons finos. 'Rim 7 de
Setembro 103. Fabrica: rua 13 de
Maio, 10, Tel. Central, 148. .,

CAFÉ' IDEAL — Sempre puro. • A'
venda nas .C3sas de primeira or-
dem. Deposito á rui da Saúde,
142 n 150. Tel. Norte 707.

IMPORTADORES
t. FERREIRA & C. — Praça Tira-

dentes 27. Tet. C. 69S. Molha-
dos finos c únicos importadores do
acreditado vinho "Uio Dão".

LOTERIAS

DOENÇAS DOS OLHOS, OU-
VFDOS. NARIZ e GARGANTA

DR HILÁRIO DE 'OOUVÈA — D.is
TJiilvcrsidridés de Paris e Hcidcl-
berg. Prof. da Fac. do Kio ide
fane-lro. Cons. Arscmbléa 26 (das
2 ás 4 horas), ás jiis., .-,as. e 6as.
feiras. Tel. 1957- C. Ues.: Praia
Flamengo 140. (Tel. jai, C.)

DR. R. DAVID DE SANSCII —
Consultório: U. Assembléa :¦(,, das
2 ;'is 5 horas, ás tcn,iis, quinlas e
sabbados. Tel. C. 1957. !«*•: r-
Pereira da Silva 40 (Laranjeiras).
Tel. C. 5270.

DOENÇAS DA~GARGANTÀ7
NARIVi, OUVIDOS 13 BOCA

HOMOEOPATIITA
"pHÂÜMMÍlX~HÕMOÊÔPATHlêÃ

—. De Araújo . Nobrega • e C.
Completo «ortimenlo de drogas ho-
nieeupatli. recebidas direet. Esp.
Iiharm. "Nimpliea Virilis", Pjira .1
cura da impotência i V. Pátria 20,

PHARMACIA HOMOEOPATHICA.
—S. F.co de Assis, de Aleino. Bur-
roso & C."j r. S. Francisco Xa-

vier 400. Prus purs regulariza e
combate a piisáu do ventre, tubo
2$ooo; dr., Américo Tavares, cons.:
grátis, diartnmen.Ct 8 ás g.

ESPECIALIDADES P1IAR-
MACEUTIGAS

AO TRIUMPHO DA AVENIDA —
Bilhcle-s de loteria. Estampilhas de
todos os valores. Cartões postaes.
Avenida Central 49 (porta larga).
Tei. 2909. Arlliur A. Mendes.

CENTRO TURFISTA — Ouvidor,
185. Apostas sobre corridas e 01
llieleí de loteria*.- Filial casa
Chantccler: Ouvidor 139. rarames
Senna & Cornp. ... .

O LOPES é quem da fortuna rápida,
nas loterias e oiiercce m.iiorcs van-
tagens ao publico; R. Ouvidor n.
iji, II. Quitanda 79 c 15 de No-
vcthbro 50" (S. Paulo.)

GRUTA DE S. JOÃO — A casa
qu» -nnis vantagens offoreec a seus
freguezes, sita á Estrada Real de
Santa Cruz 31-20. ¦ 1'ihacs: Giriita
ilo Engenho Novo.e, c rua Manoel
Vüctorino 80 (E. Dcutroj OJe
João Palut.

MOVEIS E TAPEÇARIAS

ALBERTO & TEIXEIRA cx-interps.
sados da CASA DO.UX. Armado-
res e ostofadores. Moveis de fan-
tasia. Tel. Cent. 5642; rua do
Cattctc, 246.

MOVEIS A PRESTAÇÕES

DR. EURICO DE LEMOS, profes-
sor liv. da Faculdade de Mediei-
na do Rio, com co annos de prati-
ca. Cura garantida c rápida do
Ozcna (fetidez nasal), por proces-
so novo. Cons.: rua da Carioca,
13, so., das 12 ás 5 da tarde.

MOLÉSTIAS DA GARGANTAj
NARIZ E OUVIDOS

DR. AVELINO D!3 OLIVEIRA.
com pratico dos Uosp. de Berlim
Vienna. Con?.: r. Uruguayana sii
das 3 ás 6. T, 40, C. Ues.: Santa
Sonlua 77.

DR. CASTRIOTO PINHEIRO —
Ex-Assisténtc da clinica do Prof.
Urbanueliitecli, de Vienna, Rea
Sete de Setembro, S_, das 2 _s 4
lioras.

I3RS. PECKOLT E PECKOLT FL
LHO — Especialistas: iK-.vidos.ni-
riz, garganta, vias minorias e- opc-
rações. Cons. rua Sete de Setem-
bro (•}, i" andar, di I ás 5. Res.
r. Feüx da Cunha 29.

DEKMOPHENOL — De S. de Ma-
cedo Soares, eítiflaz n:í< i<'cn-as,
eezemas cmpinçcns, JUNI PERUS
PAULISTANUS — enipr. lia o an-
nos na impotência viril. Vidro, ç$;
Vc\o Ccrrcio 6$. Pharm. Macedo
Snapes, r. Senador Euzebio 123.

EUPLINA — Formula de Orlando
Rangel; Nu 'oilcttc dns senhoras
não tem rival. l'«n-sc 110.'•anuo:
como dcn!rificio: nas forii|ra e
mol. da pellc; cm Bargarejo c cm
inlial.icões.

GUARAtíESIA — Mols. do (esto-mago, intestinos e coração; "(lua-
rane-íi.i". Um caüee ao (leitor, ao
levantar, ás reife-icõcs, evita mui-
tos soffcimcntos. Nas pharmicias c
drogai ias. Dcp. Campos lícitos e

C. IJruireayana 35. ...
SYPHII.IS — Cura definitiva. Séria,

sem injecção. pelo Sigmarsol, <es-
linado <i revolucionar n thcraiicti-
tica. Cada caixa 00 contpiunidos,
lniormacões: E. C. Vautclet; 22,
1»; 1» de Março.

CASA VEIGA — Francisco Vçiga.iot
Graride Fabrica de Ttfovcis.

Condições vantajosas. Preços oa
Fabrica. Attende a chamados a
domicilio: rua Senador Euzebio 11.
222, Avenida do Mangue, fcl.—

PREÇOS'DE FABRICA, c a 1>res-
tacóes. Venham apreciar nossas
condições de vendas, sorteios sc;
manaes. Reformam-se colchões; a
r. S. Euzebio 33. V. Itauna 38.

Como se sabe, o curador tkts
massas opinou e o juiz da '-*

vara sentenciou que fossem ap-

provadas as contas dos syndicos
no famoso processo da Standard
Oil.

tA Gamara da Corte de Appel-
lação váe julgar essas contas,

que o juizo singular ou o singu-
larissimo juiz não queria que su-
bisjem 4 superior instância;-e é
curioso informar ao publico so-

breoque são taes comas.
• As -despesas apresentadas pelos
syndicos aUingiram ú somma de
2i6:ór;3$, que, augmentada de

1:7945114o de .pagamentos em du-

plicata, se eleva ao total úe
2i8:4S6$i40

Isto se refere apenas a despe-
sas pagas no Rio, porque a Stan-
dard acceitou como tom, c de

facfó o era, o pagamento de

,54:000$, feito no Paraná.
iE' claro ttue a Standard nunca

mais porá os olhos sobre aquelks
evaporados 218 contos e ifracção,

porque onde não ha aUi El-Rey o

perde c naturalmente o dinheiro

já voou.
Vejam-se agora algumas das

verbas de taes despesas:
Ao advogado que foi a São

Paulo levar uma precatória, cih-
coenta contos (os números vão

por extenso, para não parecer que
ha confusão);

Ao outro advogado, oito con-
ts de réis — sendo.de notar que
ambos são pagos pela massa da
firma que elles aggrediram com
a-acção de fallencia;

Publicações (também contra a
firma) e avisos- nos jornaes,
quinze contos e duzentos mil réis,

quand.0. a • publicação autorizada

por lei é tão somente a da sou^
tença da fallencia;

Ao sytidico Lino Rodrigues,

para despesas de viagem ,a São
Paulo, dinheiro entregue e di-
nheiro remettido, dezeseto con-
tos e quinhentos mil réis;

Para vários propostos, oito
contos ¦ e setecentos- mil réis; í

¦Para três avaliadores e arre-;
cadadores da massa, seis contos
de réis;

iPara -dois interpretes, seis
contos de réis»

•Para automóveis, em março e
abril, quatro contos de réis;

•Para serviço de dactylographia,
um conto e setecentos mil réis.

Apenas .fazemos referencia ás
verbas que _em podem ser qua-
lifiçadas dc.-,mais pittorescas...

Ao primeiro syndico Belleza
Osório, portador do titulo falsi-
ficado^ de 75:000$, veiu logo de-

pois juntar-so outro syndico,
Lino Rodrigues, como portador
do letras no valor de 100:000$

^escuses¦du pcu).»
Valo a pena ver um pouco o

que consta a respeito deste. capi-
talista que se apresentou como
credor da Standard pela ninharia
de cem contos 'de réis. Além do

que existe n# próprios autos da
fallencia, a historia está resumi-
da no seguinte documento, um
dos que, apresentado ao repre-
sehtante do ministério publico
pelo auxiliar da.justiça, foi de-
volvido ..pelo mesmo representan-
te do ministério publico:

LÍ110 Rcfdriffucs — Em 12 de

.abril deí T908 organizou com o
seu cunhado Joaquim Dutra da
Silveira Rodrigues & C, com
um capital de 4:ooo$ooo, sendo
de i3:ooo$coo o quiniião de cada
sócio. Essa firma explorava o

pequeno commcrcio de fumoj,
falbricando as marcas de cigar-
ros galantes c bocaes. Essa fir-
ma foi dissolvida c liquidada ju-
dicialmcnte a 13 de. outubro de
1913. O motivo de tal liquidação
origiuou-sc do apparecimentò na

praça de varias letras 'falsas

emittidas por Joaquim Dutra, que
fugiu para logar ignorado (con-
sta que para a Suissa). Lino,
chamado a depor na policia, rc-
conheceu serem falsas as letras
o declarou que seu concttuhado e
sócio é quem as tinha falsifica-
do. Mas, dissolvida c liquidada
a firma Silveira Rodrigues & C,
ficando Lino Rodrigues como
sttecessor c responsável por todo
o seu activo e passivo, requer
Lino, a 3 de maio de 1914, a sua

Sobre esse caso da Standard
Oil, de que todos os vergonhosos
detalhes têm sido largamente di-
vulgados, o publico tem uma opi-
uião £orm»da com segurança.

Assim, 03 últimos manejos do
bando tenebroso conluiado para
.assaltar a poderosa empresa fa*
lliarão sem conseguirem sequer
impressionar a alguém.

•Em desespero de causa, a qua-
drilha tão densamente organizada
quer aiuda, apoiar-se mu jornaes
que são capazes de tucki para ten-
¦tar uma derradeira ckantage. As-
siminsiste ella na taclica de pro-
vocar o escândalo, procurando d f-
faraar a honra doa homens publi-
cos do Brasil.

Como está - exuberantemente pro-
vado, só;na imaginação de Wel-
lenkemp, o empregado infiel, ar-
rastado pela companhia á barra
dos tribunaes, é que existe essa
vasta rèdc de suborno dos .nossos
homens públicos,

Para justificar a saida de gran-
des sommas que desviava dos co-
fres da companhia, Welfcnkamp
fantasiava pessoas de alto desta-
que que poriam a troco desse di-
nheiro a sua influencia ao iàtei-
ro serviço .da'Standard. Tão hor-
rivcl ínie, felizmente, ficou pro-
vado á - saciedade.

Desde que surgiu a questão, os
da quadrilha não íahim senão cm
poii-ticos subornados, era gordas
prebendas, em gorgelas magniíi-
«as. '£ com. a maior audácia es

MOVKIS li COIíCHOAIUA

MOEKSTIÀS TM GARGANTA,
XMiVA B OUVIDOS—CülCA
DA ÜAGUBZ

DBSIPEdTÀÍíTES
c IXSECTÍCIDAS

DR. AUGUSTO L1NHAHES —
Chefe de cHnica 111 Policlinica,, Ex-
assistente dos Proís. Killian, Gutz-
mann c Ilrnlil. Cura da gaguez

- (proc. Gutzmaiui, de Ucrliin); rua
Uruguayaua 3. .ís .1 hs.

MORTE DA FORMIGA SAUVA
COM O FULMINANTE NACIO-
HAL, ilc applicnçúo rápida c mui-
t» barnta. Muitíssimos attcstatlos
de fazendeiros c da Lcopoldim
ltaihvay C". Limitei; rua p-.iit.-ui-
A. iso, •,<• .aiiibr. Kio. Sociedade
Ãnotivn*. lrn!niii:nnie Nncion.nl.

ROBERTO ROCHFOUT — T. AZii
N*. Antiseplico?, tlcsínfectantcs c
iiisectieida- para ii!-,nt-,s e gadoi
em seral. R. do Mercado J-3. Cai-
xa 1911, Rio de Jr.ncmt.

COLCHOARIA DO POVO — üos
subúrbios, o maior sortimentp de
moveis novos c usados; colcbues e
.Imoladas i Preços sem corapeten-
cia; rua z.| de Maio n. 505. lcl.
Ij8s, V. M. Costa c Sa. .

CASA MACEDO - R',rSVChr'f.t,°;
vão 175. Ti i.VM. V. Completo
Eortiuieiito de moveis, estylo. c tan-
tasia c artigos de colclioana. Kç-
forinam-bo eoldiõos. Preços moiii-
COS.

Mobilias modernas
Rua Carioca

Casa Martins fi

própria 'fallencia, propondo de-

pois uma concordata- -de paga-
mento de 5 % <lue {oi h°raol°-

gada c cumprida. Conviém notar

que o syndico nomeado ifoi A.
Corrêa Villaça. Em «5 de feve-
reiro de 191S. Lino Rodrigues é

julgado rehaoilitado, visto ter
cumprido a concordata; c logo
no mez seguinte constitue nova-
mente sociedade com o seu dito
conciuthado Dutra, sob a razão
social de Dutra _ Rodrigues,
com o mesmo capital de 4'•o»?
e para o .mesmo. commercio da
íüraos.íÍE' esse Lino que se diz
credor da Standard, na impor-
tancia de .100:000?, como porta-

dor de duas letras,ante-datadas,
assiguadas por Wellenkamp,

quando este não era mais sub-

gerente da Companhia. .

E uma vez que nos foi dado
examinar alguns desses do-
cumentos, vale também a pena
fornecer com a transcripção lite-
ral de alguns delles certos da-
dos Ijiographicos interessantissi- ^as> ^ com a iiuiior aimiitla „.
mos sobre outros . magnatas do | t3o agora particularmente insis-
processo de fallencia contra --•¦- "-- ¦¦'¦-

Standard. Oil:
Thcophilo Carmo, ou Thco-

philo Pinto do Canmo — A 27
de maio de 1903 foi denunciado,

juntamente com outros, pelo 3o

promotor publico, dr. Luiz A.
de Sampaio Vianna, como in-
curso no art. 338, n.. 8 (estellio-
nato), -documento n. 1, pronun-
ciado pelo mesmo crime no dito
art. 338, "• 5. a 7 de jullw de
1903, pelo então juiz ida Câmara
Criminal do Trib. Civ. e Crimi-
nal, 'hoje desembargador flclso
Guimarães (documento n. 2).
Foi o patrono de Alfredo-Corrêa
Villaça, Joaquim Dutra da Sil-
veira c Lino Rodrigues, na con-
cordata preventiva requerida em

Juiz de íora (Minas), por Al-
berlo de Almeida Santos, con-
cordata cm que os seus consti-
tuintes sc apresentaram com ti*
tulos 'fantásticos, e <uie, deuc-

gada pelo juiz, este decretou *a

fallencia do coucordatario, a 30
de setembro de I€>IS (doe n. 3).
E' um dos patronos de Romão
Fernandes Moreira, na acção
executiva proposta no juizo da

.4» Pretoria Cível, contra Diog»
Carlos 'Ramircs, para receber
deste a importância de uma nota

promissória falsificada, -com a
apposiçáo de estampilhas já usa-
das por Dipgo Ramircs cm ou-
tro documento sem valor (doe.
n.-4; vide as .duas.photographias
.inclusas).

Româo Fematútes Moreira, m
R, Fernandes Moreira — TK~

ante o juiz da 4' PretoriaCivel
propoz acção executiva wiiu»
Diogo Carlos Ramires para rc-
cebert deste a importância de uma
nota promissória falsificada com
a apposiçáo de cstampifhas usa-
das por Diogo 'Ramires cm outro
documento sem valor; falsifica-
ção grosseira, cm -que uma das
estampilhas está rota, o R. da
data Rio de Janeiro tem o defei-
to claramente visível de faltar a
curva do traço superior, que in-
dica ter ficado noutro papel.
Pondo-se a dita promissória dí
encontro á luz, vcemrsc entre as
estampilhas e o. papel 'vestígios

de terem as mesmas estampilhas
pertencido' s. antro documento.
Um dos procuradores de Romão
Fernandes nessa.acção foi Tiie?-
philo Carmo.

João Geraldo Ribeiro — Era
uma espocie <le fae-totum de
Wellenkamp.

Jlá respondeu a processo por
crime de furto de estampilhas
federaes, tendo sido pronunciado
a 2 de fevereiro de 1904, pelo
juiz dr. •Eellarmino da Gama c
Souza. Nos autos ficou provado
que foram encontradas cm seu
poder, digo cm poder de Geraldo
Ribeiro, estampilhas federaes no
valor de 20:000$, -que tinham
sido subtraídas da Casa da Moe-
da, e as quaes Geraldo c Aristi-
des Pereira da Fonseca procura-
vam vender por metade do va-
lor, O nome de Geraldo figura
em algumas letras ante-datadas,
das emittidas por Wellenkamp.

{T)'A Noticia, de 5 de outu-
bro.)

veis sem esforço, coisas n.iftnes
c correntes, dentro das nossas leis

e praxes, eram apresentados co-
mo indispensáveis á conipitihia,
mas só pteiteaveis mediante a Jis-
•tribuição de largas gratificaçõ.-s.

•E quando de Nova York Uh di-
rigiam objecções, mostravam des-
confianças po5r taes iproccsso?, cs-
traahavnm que os nossos hor-ens
públicos fossem assim, que f«i»
Wellenkamp?

Pelo primeiro paquete renietüa
aos dircctores da Standard dnis

IRMANDADE DB NOSSA SE*
NHOBA MAE D03 HOMENS

;CaUa de OtirWndo
Na próxima quinta-feira, 12

do-corrente das.8„s 9 üoims,
pngnui*so -somente/,aosi pro-
prlos -Irmãos socconldos, ns
suas pensões, relativas «o 1°
trimestre do corrente anuo
coinpremlssorio, cujo p»s"-
meiito só será feito nesse Uin.

Tliesourarin dn CnKii do
CftrídiHle, em O do ontnbro de
1816. ¦ ¦;•;

O tliesourciro, Jonquini Am*
lio d'AssBmpçio

CAIXA ECONÔMICA DO 1110
]>E JANUlitO

(Secçio de empréstimos sobre
(penhores)

Prcsfripçio de saldos da venda i?
¦penho>es

Convida-se .aos srs. .mutuários
a virem receber os saldos da ven-
da de penhores constantes da rc-
lação abaixo, cffectuada em lei-

—- -- -- . -•! lões de 10, 11, 14 e 3° de oulu
ou tres pacotes de .certos jornaes 1 bro ^ I?||
¦do -Rio de Janeiro, onde os nossos EstesvíÍMós,•áo  ... .
mais eminentes políticos são ar
rastados pela rua da amargura,
diariamente, tratados de ladrões
para baixo.

Era o documento irrecusável, í.
prova sufficiente das nicnii.-osis
asserções, dos fantásticos lsuça-
meiitos de.suborno.

'E o bluff continuava...
São casos assim que pre:iosa-

mente illustram os prejuízos Ria-
vissimos para o nosso bom nome
¦no exterior ¦ c ¦ que fatalmente de-
correm dos processos de diífama-
ção que com tremendos ares mo-
ralizadores empregam desgraçada-
mente tantos dos nossos jornaes

..,.,,  recolhidos á Caixa
Econômica, estão á disposição dos'mutuários desde loii.cde confor-
midade com os decretos 2.69--. ue
14 de novembro de 1860, e n t.:o,
de 15 de dezembro de njij, i>rc-
screverão cm favor deste cstabelc-
cimento no corrente mez, se não
forem reclamados antes das se-
giúntes datas:'Dia 11 de outubro de 1016 —
Cautelas da casa Rocha & -Far-
rulla, us.: 9210, 1S1.18, 19612.
2037.1, 23096, 21231, 23267, 23274,
23350, 23411, 23475, 23500, =3543.
23595, 23683, 23694, 24029, 24102,
.4138. 24210. 24417. 24475, 2-1730.

¦Dia .10 de outubro de igio —-
Cautelas da casa E. Samuel Hoft-
mann, os.: 34474. 34545, .14637,
3462S, 34636, 34777, 34783, 34790,
34794, 34800, 34967, 35o8o, 35240,

A Cruzeiro
491

riio, to-10-ois. S 205O

AIDE&L
1.18

niO-lO-10-916 s sós*

Ilosultado dn hontem:

AnliRfo. . . Porco
Moderno . Cachorro
Rio  Vacca
Salteado. . Leão

Variantes •
83-13—00-815—23

mo, 10 -10- 016 li 2037

Propaganda
877

uio —10-10—oío: n .osf

Americana
;2_8

, llio-10-10-1916 J 202»

cuic vttwiua -«a **"-**.—  34794, 34ou°i 34yV/j csouuu» o^-t"*
Para se avaliar até que pon.o j 35-183, 35384, 35391, 33396, 35415.

chegavam a habilidade e a imagi-K35527, 35742, 35831, 35896, 35929,
nação do Wellenkamp basta di2er,35915 «ggg
que elle, notando que nas rodas .3,^ 

^ %^fonm Í9Í6 —
onde era conhecido, se estranha- \ Cautelas da casa Raul Ccrqueira,
vam os seus gastos fabulosos comjns.t 11928, 12733, 12957, 13052,

tindo sobre essa nota. Mas não
fazem qualquer aceusação clara c
positiva.

O publico, que não se deixa
embair, naturalmente pergunta:—
Onde estão e quaes são esses po-
liticos, senadores, deputados, jor-
nalistas, homens de posição social,
que não se cita um nome, um
nome sequer de deputado, senador
ou jornalista, gratificado pela
Standard para a obteução dos dia-
mados favores. administrativos, que
ninguém sabe quaes tenham sido ?

•Depois, os antecedentes de Wel-
lcnkamp são de molde a dissipar
quaesquer duvidas.

Wellenkamp vive no Brasil i ha
mais de vinte annos c somente ha
cinco que a Standard aqui fun-
cciona, isto v, desde janeiro de
19Í2;

Installando-se aqui a companhia,
Wellenkamp pareceu o homem
activo c intclligentc, conhecedor
¦perfeito do paiz, capaz de enca-
minbar com segurança os nego-
cios da poderosa empresa de Ro-
ckefeller. E o esperto cidadão foi,
de facto, serio e trabalhador até
conquistar cm absoluto a confian-
ça dos¦seus patrões.

Obtida essa situação," porém,
Wellenkamp deseqúilibrou-se por
completo e entrou a abusar delia,
procurando transformar os have-
rei da companhia no manancial
de que precisava, não só para
custear gozos pessoaes, como parra
manter uma legião de asseclas,
que o txploravain por todos os
meios e, modos.

Wellenkamp. , desyair.pu?se, dos-
mandou-se inteiramente, com as
facilidades de dinheiro que t cer-
cavam. Entrou 1 a fazer unia vids
não só opulenta, mas ainda dq na-
babesco desregramento, em auto-
moveis, não só á sua disposição
como das creaturas que lho agra-
davam, com banquetes, com or-
gias, cm que não se cogitava de
preço.

Entre as pessoas de determina-
da roda, entre os que freqüentam
ou conhecem as pensões chies, a
vida que levava Wellenkamp tor-
nou-se rapidamente celebre.

Foi um periodo de vertigem, de
allucinação. Tudo lhe pareceu
grandioso, exccllente c, sobretudo,
fácil. E para enfrentar dissipa-
ções de todo gênero, Wellenkamp
accumttlou bluffs sobre . bluffs.

Taes alhtcinações e desvios,
aliás, não são raros e a sua psy-
chologia é facilima de fazer-se.

Arrastado pela vida cm que se
deixara envolver, se precisava oe
algumas dezenas de contos d
réis para pagar contas de gara-
?es o pensões, despesas que fazia
de toda a fôrma, ou para dar í
mulher que lhe merecia as sym-
patinas; Wellenkamp não hesitava'.
E um telegrámriia seguia para São
Paulo ou para Nova York, fama-
siando súbitas despesas còlossasa
com isto ou com aquillo. Favores
e concessões de caracter adiuints-
trativo dos mais leaitimos, obti

dinheiros visivelmente retirados da
companhia, fez espalhar que era
sobrinho de .Rockcfcller. Ficava
assim tudo explicado e legitimado
e do modo mais cabal t tratava-se
do caso banalissirao de um sobri-
nho estroina e gastador, que pos-
suia um tio repleto de milhões.

E-sa suecessão, porém, de bluffs,
que durou demais, não podia dei-
xar de acabar um dia.

Descoberto e desmascarado,
Wellenkamp foi deiuittido, • e a 1 

(55^i»ANii-A 
•»-.) SEfiUltOS

de setembro do anuo passado teve -- --¦—

131S3, 13333, 13373, 1.1437, 13573
13580, 13589, 13516, 13615, 136.il'
13672, 13719, 13738, 13832, «SOI,
138S4, 13893, 14007, 14027.

Dia 20 de outubro de 1916
Cautelas da casa I., Gonthier, ns.:
40776, ,40994, 41337, 41380, 41432.
42066, 43007, 28128.

Dia 14 de outubro de ipifi —
Cautelas da casa Guimarães & San-
severiuo, ns.: 33842, 34006, 34524,

Caridade
443

Eluniinense
9400

Operaria
4385

Variantes
0,)+S5-43-03-10.

lUo—10—10—916 S 207.

34755, .14799, .14869.
Rio de lanciro, 6 de outubro de

:9i6 b gerente, dr. Iloracio
Ribeiro da Silva.

a sua procuração de sitb-gciente
cassada pelo sr. Woltmann, gereu-
te gerai no Brasil.

Mas, o gosto c o habito das
mystificações eugenhosas, das bur-
Ias feitas de audácia, havia ficado
em Wellenkamp.

Para poder continuar na sua
vida de desregramentos c or<as

TEKURSTRES E RUU1TI
MOS VmiíO -COMSIEUWAIi
1)09 VARKOISTAS

RUA PRIMEIRO DE MARÇO 37
Asscmblca gcr"l extraordinária

2" convocação '
Não tendo havido numero suffi-

ciente para effcctiiar-se .1 assem-
bléa gerál, annunciada pnra hoje,
são convidados, novamente, os srs.
accionistas a 1 reunirem-se em as

A Universal
318

Hio, 10-10-OlG. s cort»

A Capital
662

Hoje as 6 horas
-hjo,-'10-10--910 R207»

vida de desregramento e or{». *--^ 
|^ ^^rh, no

passou a emittir títulos de fre^ 
° 1 dia , 1 do 

"orrente, 
ás .3 horas,

ante-datados contra a Standard •• _.-...
como vingança, desejoso de ferir
o sr. Wbltmann, pcusa-em levar
•terceiros a propor tuna acção por
lesão enormiâsima contra a com-
panhia c a propósito de uns ter-
renos por esta comprados na ilha
do Governador s para deposito de
ittflatnmaveis.

Por esta acção • Bclleza Ozorio
foi fornecendo pequenas quantias,
de que se.otiginou .a celebre• cam-
bial de ystoDo1?, ante-datada de
julho de 1915.

Convencido, como devia estar
Wcllenkainp, de que a companhia
jamais pagaria essa' letra, que sa-
bia falsa, o seu.fim era arribar
o seu cumpMce a requerer a fal-
lencia da Standard; e depois, elle.
Wellenkamp, com os proventos
que esperava colher da alluvião
de titulos fraudulentos que ¦ faria
apparecer no processo, seguiria,
por exemplo, para Nova York,
onde lhe seria fácil intrigar o sr.
Woltmann e afastal-o da compa-
nhia, allegando, aos seus directo-
res, que ao tempo da sua adminis-
tração no Rio a Standard nunca
soffrera processos jitdiciaes de
qualquer espécie.

Os .faetos a que nos temos refs-
rido eram, repetimos, notórios nos-
ta cidade.

A camarilha criminosa que ce.r-
cava Wellenkamp, ao tempo da
abertura da fallencia, dizia c re-
petia, alto e bom som, por todas -_,„«
as esquinas e cafés, nos logares «M.v«
de negócios e nas casas de. pra-
zer, que a Standard ainda volta-
ria a cair nas mãos do seu as-i
saltado*, o fantástico sobrinho do
multi-millionario . Rockcfcller I

Nada, porém, indica Que íe deve
cm tão escandaloso caso perder a
confiança da nossa justiça. Ella
saberá csclarecel-o devidamente.
As recentes diligencias decretadas
pelo integro dr. Cesario Alvim,
juiz do processo, terão um grande
valor elucidativo c a desabusada
camarilha que tem corvejado cm
torno da Standard acabará encon-
trando a punição necessária e me-
recida,

(Transcripção).

na sede da Companhia, para se
tratar da reforma dos estatutos c
intcirrnlização de capital.

,Rio,de Janeiro, 5 de outubro de
1916. — Visconde de S. João da
Madeira. — J. L. Gomes B. As-
sumpeão. — Agoslinho Teixeira de
Novaes.

976
Rio -10-10--916 S 20r»." 
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BANCO LOTERICO
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

lilioiiir^:
DA FELICIDADE: j

BILHETES 1>W LOTERIA! !
Remettem-so bilhetes pn-g

ra o interior mediante 05
porto do Correio •

FRANCISCO & O. 0
J.14 — Rua Sachct — 14 {
MMMWMMHMMM»

ilüill
703"03~

. 106-RUA DO OUVIDOR—106 .
574 i Filial i P«sa « de Junho si—Rio

de Janeiro
COMMISSÕES E DESCONTOS74

DERAM HONTEM
Antigo  241 Cavatlo
Moderno... 377 Peru
Rin  469 Porco
Salteado .... Leão
.* ptomio  512
3  205

529
5, UIO

FORMIOIDA aiERIXO
O único exterminador das for-

migas, Mcrino & Maury, rua do
Ouvidor n. 16.1.

MELLE. 5IATTOS
MA.NICUR1E

Para senhoras c cavalheiros —
Quitanda, 24.

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
NAItI/j E OUVIDOS, IJRON*
CO-KSOPHAGOSCOl-IA

PR. FRANCrsCO CASTILHO
MARCONDES — Asslst. da V. de
i\lcíl. Es-assist. do Prof. líneRer
(.Urcslau) c úo Proí. Killiati (Der*
lini), Uruguayana 25. • ás 3 li-*.
T. 3?6j C. Ues.: Uusscl 10, (T.
375° C.)

Dr. Castello Branco —
SUA DA ASSEMBLÉA N. 34.

HYGIBNJ3 AL1.MEXTAR

SAL DE MACAU — Aos deentes do
estomaço --*' c pcrmíttido usar
como ingrediente noí '.eus aliincn-
tos. pcli *un ptirena c especial
contoeçãii, o "Sal de Macui". _d:i
Comn*1. Coinmcrcio c Navegação.

CHA' DE CACAU — Tônico nutri/
tivo, olimonlo ideal ius creanças.
poderoso diuri-:.:co. Vcndã nas
pharraacias, annnsons. c confaLv
rias. Tel 1GG5, N. Caixa ciò, Rio.

LIVRARIAS
LIVHARTA ALVES, livros coUegttçS

c «caderaieos. Rim do Ouvidor n.
•166. Rio de Jüihíio — Ü. 1'jUo,
R. S. llcnlo, 41.

AS PRL\Cri'AES GARAGES

IDEAL GARAGE - R. Silveira
Martina n«. Catietc. lei. C. 14.
Recebe clianndos a qualquer lipr.i
do dia e da noite. Carros confor-
taveia. Chauffeura de coniianca.

GARAGE SUISSA — Avenida Sal-
v..i!i>r de Si, fi. Reeclic :1111omoveis
cm estadia e faz todo c qualquet
conceito p.irti o qiic.dispoe fle mo-
dclar iiiiiciua mecânica.

Para fortalecer a» creanças dae-
lhes .1 ÜEmulsão de Scott . Attcs-
to que em minha clinica tenho rç-
cnitado constantemente a liinui-
são de Scott" colhendo os melho-
res resultados, especialmente . na
tuberculose, lympliatismo, raclutis-
mo das creanças e em todas as
moléstias consumptivasi

"Dr. Epiphanio Sampaio.
•Recife, Pernambuco."
___r*<«.<_~»-c»--

__

Siilvodia 11 de
Outubro de 1010.

Pelo trinta c um
anniyèrsario du sr.

Dotniiiíyos José
de-Grito

comprinietilii-o
J 2025 Ií. Soares.

1

ellif
BlaMicos! rFu°

Molguoo
_»«-»—_»-*• »•-

GARAGE TROYAL
TEIiEPHON ESI C. 320 c ISSO

Senador Dantas ns

PUBLICAÇÕES A PEDIDO
ATVTIGAXi I>0 DR. MACHADO

K' n melhor remédio, por viu
gástrica, pura curar a syphiüs.
F.' de Bosio aRrádavel e não tem
dieta. Vende-se em rnialquer. nhar-
macia.

Maria Thcreza Cavadas, bastante
procuradora de seu marido Manoel
Cavadas, que ora sc acha na tu-
ropa, vem respeitosamente por
meio deste aviso prevenir oes seus
inquilinos que desta data cni dcan-
te não terno mais valor recibos ou
outros quaesquer negócios com o
suu antigo encarregado Anac cto
Cavadas, e liem assim constituindo
como encarregado dos seus servi-
ços o sr. Boaventura.

M.iria Tm-iti-v.A Gavapas.
Maxaihboiuba, li. do Kio.

U 19^'.

DEOLARAÇivO
Pedro de Pinho Franca, enipre-

gado na listrada de Perro Central
do Brasil, declara (pie, desta dala
em deante, passa a ãssignar-se Pe-
dro Galvão d'-' Pinho França.

Rio de Janeiro, 10 de outubro
de 1016. — Pedro Galvão de Pi-
nho Franca. T 1^1 a

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DO COUPO DE SÜR.0ÍPFI-
C1AES DA ARMADA

S-EDE SOCIAL — R. COXSE-
LHEIRO SARAIVA N. 22

SOBRADO
Sessão solennc c i* Assembléa

geral extraordinária
De ordem do sr. -presidente,

convido todos os srs. sub-offi-
ciaes da Armada, sócios ou não,
c suas exmas. famílias para as-
sistir á Sessão solennc que. prece-
dendo a Assembléa Geral abaixo
convocada, se realizará no dia 12
do corrente, em commemoraçãò do
nnniversario natalicio do nosso
Grande Protcctor, sendo por essa
oceasião apresentado o "Prêmio
•.lexandrino de Alencar" constan-
te da medalha de ouro que, an-
niialmente, é conferida ao alumtto
mais distincto da 'Escola de Gru-
metes, -por oceasião dos respecti-
vos exames finaes.

Convido, outrosim, todos os
srs. sócios quites para se reuni-
rem cm Assembléa geral extraor-
dinaria, ás ^,30 p. 111., cm i" con-
vocação; ás 5òo p. m., cm s\
e. finalmente, ás 6,30 p. m., çm
3* e ultima convocação, funecio-
nando a assembléa, depois dessa
hora, com qualquer numero de so-
cios quites e precedida da sessão
solennc acima annunciada,

CVíiVhi do dia — Distribuição
do 6" prcd',o, por sorteio, entre
os sócios quites, com o interstício
de que tratam os artigos 17, para-
grapho 1". e 26, para:;rapho 1^ b,
do Regulamento da Caixa de Em-
V.rcstimos e de Previdência Do-
inesticá. — Ampliato Franco Pi-
tombo, Io secretario. (15 195O

RENM.:. FRATELLAXZA
ITALIANA

Quarta-feira, 11 do corrente,
sessão em continuação de eleição
dos cargos vagos. — Secr.:., T.
Torlori. (S 2033

ASSOCIAÇÃO DOS EMPRE
GADOS NO COMMERCIO

DO RIO DE JANEIRO
RECEPÇÕES A'S QUARTAS-

FEIRAS
O conselho administrativo da

Associação dos Empregados no
Commercio do 'Uio de Janeiro
aguarda, hoje, no edifício social,
das 20 ás 22 horas, a visita dos
srs. associados.

Uio de Janeiro, 11 de outubro
de 191C. — Pedro Xavier de Al-
incida, 1" secretario.

Agava
A Hora
A Real
Garantia

Bilhetes de Loterias
Aviso: — Os prêmios, são pagus

no mesmo dia da extracção.
FERNANDES & C*

Tel. 2051, Norte

Casa Guimarães
i:t—RUA SETE SETEMBRO—121

Telcplione 2563, C.
Importante reducção em todos o»

Calçados
Borzcguins Collegiaes n, 27 a 37 »

JO$000
Ultirai Criação dos Sapatos Colle-

giaes Mignon

ílHrl n. •« * 'i- • • • ~ ' $!°':0
V .. n II JSOOII

A AO Depositários dos alpercatas

s 2011

O LOPES
é quem dá a fortuna mais rap.
da nas loterias e offerece mai-
ores vantagens ao publico. 11'CFCCCtn a sutis ucguu&ca.

Casa matriz, Ouvidor 151; | jj;lrn-0 c)0 S. Francisco do
Quitanda 79. esquina da Ouvi- nii„P „,. . „Í1S(1 m..,- mi_

1M a s
Lal)Hti-
eu & 0.

11• • são os
quolísm pago muis prêmios
c que mais vantagens of-

lerecem a seus freguezes.

SIM»

IRMANDADE N. SENHORA
))A PEND1V

DO ALTO DA LADEIRA
1)0 BARROSO

MESA CONJUNTA .
De ordem do caríssimo irmão-

provedor, e nos termos do art. 22
: do 'Compromisso convido todos os

CÒNGRiKSSO ¦RENíJFIOKNTE í irmãos com direiio de voto, a^rc
MEMÓRIA A: SALDANHA unir-se 11a secretaria á rua se-
DA GAMA | nador 1'ompcu 11. «1, qumt.t-

A' PRAÇA
-Francisco Antônio de Azívedo

Lima comuuinica á praça, que
nesta data dissolveu, amigável-
nicnle, a sociedade que girava sob
a firma Lima & Sá, ficando desla
data cm deante sobre o seu nome
individual toda a responsabilida-

de da extineta firma, c que cm-
bolsou a Viuva Sá de seu capital
e lucros. Outrosim, faz seiento de
que, transfere seu negocio de
Coelho Bastos (S. Manoel), para á
estação de Espera Feliz, para
onde já linha transferido o que
girava com a mesma firma, na
estação de Divisa.

•Coelho Bastos, 30 de setembro
de igi6. — Francisco Antônio de
Azevedo Lima.

Confirmo a declaração supra.—
Olympia Corrêa de Sá. J 1800

^TfaA^râtr^o pm™ A casa mais^-
Estacío_ de Sá 80, Genera\ Ca- liga nesle gênero. b 3-4»

Banco Sporüvomara 363, canto da rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 e rua
1- de Novembro 50, S. Paulo

Afilia de Ouro
078

20-1G -2-3
llio-10-lO-UlG

Marca

'SECRETARIA: RUA LUIZ DE I feira, 12 do corrente, ás 7 horas
,-,,,,,,'.",, ida noite, afim de proceder-se a

r- . ;• , u>Mulb-, 3" eleição da Administração, que tem
Expediente das 3 cs 5 horas 4«J ^rvir no exercício de 19KW-,

Hoje, ií, ás 7 horas da noite, j c tratar-se de interesses geraes
haverá sessão do cònsclbo admi- Secretaria, o de outubro de
nistrativo. - O »• secretario,HgtC. - O secretario. Jo«qm». „ ..,.„.
0<',M;-io Guimarães, (S 2083 \Bgstps, J i??9.' Qfu&ro-

ASSOCIAÇÃO PROTECTORA
DOS EMPREGADOS NO

OOMMEROIO
Assembléa fjcrat extraordinária
Ue ordem do sr. presidente con-

vido a todos os srs. associados
quites, a rcunirein-sc cm asembéa
geral extraordinária, no dia 11 de
outubro p. f-, á 8 horas da noi-
te. no sobrado, da rua da Assem-
bica. 11. 73, afim de deliberarem
sobre propostas da adm.iiiistrac.ao,
(finanças).

Rio de Janeiro. 26 de setembro

rca '^Bá?'' Registrada

GARAGE AVENIDA
Reputada a I" desta capital

Auto de luxo para casamentos e
passeios

ESCRIPTORIO
Avenida Rio Branco, 161

rei. ^74. l.cntr.i
GARAGE E OFP1CINAS

Rua Itelação, 16el8
Tel. 2464 Central

RIO DE JANEIRO

Cunrprae bilhetes nesta casa, e
tercis o futuro garantido, ;'orte
certa, pagamento immcdiato. Rua
da Alfândega, 42, esquina da rua
da Quitanda. J. DUTRA & C.
Telcph. 412. N.

Cura racüsaS
Da GÓNORRIIÉA CHKON1-

OA ou RECENTE, cm poucos
dias, por processos modernos, sem
dór, garante-se o tratamento. Tra-
lamento da syphilis. App. 606 e
914. Vaccinas de Wright. Assem,
bliía c.i. das S ás 11 c 12 ás iS.
SERVIÇO NOCXÜRNO, 8 «s
10. —"Dr. Pedro Magalhães.

(R 9245

ALUGA-SE
Aluga-se o magnífico prédio nu-

mero 16S da rua Corrêa Dutra,
com 6 amplos aposentos, 2 salas,
despensa, cozinha c banheiro para
água quente c fria. As chaves es-
tão no prédio até quatro horas da

ivio .1^ juiicu, ~u .... K»_. tarde. Trata-se á avenida Rio
de 1016. — O secretario J^ C- <f? Branco n. 109, com 9. sr, Leão

GRANDE HOTEL
— LARGO DA LAPA —

Casa para famílias e cavalheiros
de tratamento. Optimos aposen-
los ricamente mobilados de tio«.,
Acccssores, ventiladores c cozmiu
de t* ordem. , ...

End. 'felegr. "Grandhotel . ,

CAFÉ TRIUMPHO
Puro c saboroso, á venda cm

..„.,. toda parte. Torreiação * aiwenu
(J 1ÍS8 Praia Tiradcntes 56. > 1U*
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Xarope Peitoral de Deses-
sartz e Alcatrão da

Bâsr' Serviço regular de transporte de cargas entre oS portos de todos os
Estados do paiz

.?«?.??.?ÍSS

£ : ¦

»»

íf.-:.

r

TACUIIY
TIBACY

ASSU'

Movimento de yapor
IDA
a sair da Bahia hoje
a entrar na Vicio-
ria „. » ia
a entrar no Rio
Grande „. « I»

CORCOVADO a entrar era Sa»
Vicente a !*

PIAUHY a cut. no Recife a ií
TAQUAUY em Marselha

VOLTA
CAWVÁRY h sair de A.

Branca lic-je
CUAIIYBA a sair d« Nor-

follt hoje
fMUCVRY a sair klc B.

Aires U"jc
TUPY em Santos
PARANÁ' cm N. York
T1JÜCA em Philadclphia •

Rio de Janeiro
MAROIM esperado do Ner-

te a 15
ARAGUARY csp.- do Norfolk a 31

0 PAQUETE

WM
Sairá amanhã 13 do cor-
rente para

Buenos Aires

O PAQUETE

ARACATT
Sairá no dia 15 do cor*

rente para
Santos,

Viçtoria
o Nova York

O PAQUETE;

Sairr no dia 17 do corrente para

RECIFE
HAVRE

0 PAQUETE

MAROIM
Sairá no dia 15 do oor-

rente para
Santos.

Rio Grande.
Pelotas e

Porto Alegre
Recebem-se cargas desde já pelo Armazem n. 14 -CÃES DO PORTO

Altenção—Prcvine-se os srs. embarcadores de que as cargas só ser&o recebidas até á véspera da saida.
Ordens de embarque e maia informações no eaerlptorlo da companhia &

37, AVENIDA RIO BRANCO, 37

FORMULA DE BRITO.
Approvado pela Inspeciona de

Hygtene e premiado com medalha
de ouro na Exposição Nacional de
1908. Este maravilhoso peitoral
cura radicalmente bronçhites, ca-
tardios chronico», coqueluche,,as-
toma, tosse, tisica pulmonar, dores
de peito, pneumonias, tosse nervo-
sas, constipações, rouquidão, suffo-
cações, doenças de garganta, Ia-
rynge, defluxo asthmatico, etc.
Vidjo, t$5oo. — Depósitos: Dro-
garias Pacheco, rua do3 Andradas
n. 45! Carvalho, á rua Primeiro
de Março, 10 e 3>i »,">» s.ete KM
Setembro, Si e 9?, e a rua da As-
sembléa n. 34. Fabrica: Pharnia-
cia Santos Silva, rua Dr. Artsti-
des Lobo n. 229, telephone 1.400,
Villa.

AVISOS MARÍTIMO
—¦¦

*M _—^————^^
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Tratamento rápido, radical, racional e scienttfico
DAS

Feridas
A SANTOSINA (pomada seccativa) é o remédio aconselhado

para o tratamento rápido, radical, racional e scienlifico de qualquer
ferida nova ou anliga,

A SANTOSINA desfaz as carnes esponjosas, amadurece e faz
rebentar os bubões venercos, os panaricios, os unheiros, os anthra-
«es e os tumores de qualquer espécie, «em ser, preciso rasgal-os a
ferro, impede-os de gangrenar c cicatriza-os radicalmente.

Cura as chagas ou ulceras, os golpes e as cortaduras.
Dcsincha as inchações, taes como as erysipelas, as pernas incha-

das, restituindo-as ao seu natural.
Cura as empigens com bolhas e vermelüdão, os darthros c as
sarnas. .

A comichão dcsapparece em poucas horas com a applicaçao des-
ta pomada.

Cura as hemorrhoidcs externas, allivia como por encanto o prtl-
rido ou comichão desesperada no ânus e desfaz completamente os tu-
mores hcniorrhoidarios ou mamillos. Cura as queimaduras.

Esta pomada é muito fresca, não exige resguardo, e deixa tra-
balhar. -

CREADA
Precisa-se do uma para cozi-

nhar e lavar, para casa de um ca-
sal de tratamento; prefere-se por-
tugueza e exigem-se boas infor-
mações. Trata-se na rua General
Câmara n. 3, sato 21, de 1 hora
ás 3 da tarde, com Montencgro.

(J 2092

2° ANDAR

Preço da lata 2$50o, pelo Correio 3$5oo.

Encontra-se n'A OARBAFA GRANDE)
66 RUA XJRXJGI-TTA.-K-A.rVA. 63

PERESTRELLO & FILHO
c i% ^Lvetiida. Passos 106

ilt^WailKHU )i (A 1181

L. G. 185
Julguei poder confiar cm ti, cn-

tanci-mc. Adeus, (S Z082)

EDMUNDO llCH
cx-socio da casa "Asscmbléa", par-
ticipa aos seus amigos e freguezes,

que se encontra actualmentc na rua
Sete de Setembro n. 41, coin nego-
cio de salames, niortadellas c frios
de toda a espécie de Barbaccna,

Pclropolis. Chopp da Brahma a
rs., saiidwichcs c comidas

(S2007)

QUARTOS
Por prcço9 modiqos, para sol-

teiros e casaes, com todo confor-
to e superior comida — BANHuS
DE MAR — á rua Buarque de
Macedo, 44, ¦telcph. C. 5572.

(S 1215

CENTRO
COMIÍÍBRCilAL

Aluga-se o a° andar da rua da
Quitanda, 123, entre Alfândega e
General Câmara, com duas salas,
tres quartos, cozinha com fogão a
gaz, banheiro com aquecedor a
gaz, próprio para familia de tra-
tamento. Aluguel, 230$ooo. Pro-
prio também para grande escri-
ptorio. (J 2029

ENFERMEIRO
¦Diplomada e com pratica dos

hospitaes do Rio. Offerecc-se para
tratar a domicilio. Abona boa
tondueta. Caixa Postal n. 1786.

R 1713

TIJUCA

e
300
frias.

13, SENADOR EUZEBIO, 13
Onde vende moveis a presta-

ções e cm boas condições por pre-
ços baratos: entrega na i" presta-
ção sem fiador.' Telephone 4113
Norte. (S 12.11

REFUGIO PARA O VERÃO
Aluga-se, com 011 sem mobília, o

aprazível sitio da Gávea Pequena
"Villa Rita Cosia", com boas ac-
commodações para familia de tra-
tamento, tendo grande terreno,
vasto tanque para natação, com
cachoeira, a 20 minutos do ponto
terminal dos bondes do Alto da
Boa Vista (Tijuca). Muita água,
vegetação e clima ameno; trala-se
na rua da Alfândega n. 86. so-
brado. (A 1650

SALA

T1NTURARIA RIO BRANCO
29 — AVENIDA MEM DE SA' — 29
Attende immediatamente aos chamados pêlo telephone —

Central 4934, para buscar roupa nas residências — Limpa o
terno por 3$ooo, lava por s$ooo; tinge a roupa sem desbotar —
Especialidade em trabalhos em roupa de senhora.

PREÇOS MÓDICOS

e quarjo, luxuosamente mobilados,
alugam-se a casal ou pessoa de
tratamento, em familia franlceza,
casa rodeada de jardim, 'Rua D,
Luiza, 99. (J 17-3

Elixir Castilho
Poderoso 

' espeaifico em moles-
tias syphilitieas, o mais enérgico
até hoje descoberto, oura com se-
guiranfca. Affocções syphilitócas
rheurasltismo,, gonírrhéasj íins,
bexiga, figado, corrimento dos ou-
vidos, finalmente, -todas as mo.-
lestias, provenientes do sangue,
Enconíra-se nas princípaes phar-
mac;a3 e drogarias. Pharmacia
Cardoso, Casoadura.

Rua São Pedro n. tc8; Andra-
das, 43; Uruguayana, 91. Vende-
se na rua do Areai, 1. (4813 J)

FAZENDA GRANDE
Vende-se uma das melhores do

município de S. Pedro de Itália-
poana, com 170 alqueires geome-
tricôs de terra, sendo 140 em su-
periores maltas virgens, o risto en,
pastagens e uma pequena lavoura
de café, grande c solido sobrado,
superior paiol, machinismos para
café, bom moinho, a correres de
casa para o que necessitar, casa
para colonos, etc. As vantagens
desta fazenda sobre as outras no
seguinte. Bella topographia, perto
da estação, 4 kilometros, salubrè,
presla-se para café onde tem 60
alqueires de malta cm serra mais
do que próprio, grandes vargedos
para cana e cereaes, arroz, etc., e
optima para criar, superior aguada
com 6 kilometros da divisa do li.
do Rio, tem muita madeira de lei,
na zona do commercio, perto de
Bom Jesus c Itabopoana c da et-
dade de Campos. Até agora o do-
no não queria vender, resolveu
agora, por não poder movimcntal-a
como esta ha muito poucos, é apro.
veitar quem precisar de collocar,
vendo agrada; vendo barato po?
avaliação qualquer informação com
o sr. Gabriel Silveira, nesta esta-
ção. Antônio Caetano, E. Espirito
Santo. R 1765

bHÉ ia Citai AM
Companhia de Loterias Naolonaes do Brasil

Estracçfiíspabllcaa sob a fiscalização do governo
federal ás 2 lf2 e aos sabbados

ás 3 hOF&s á

Rua Visconde de Itanorahy N. 45
HOJE HOJE jDepoisdéamanhã

333-31'

16:000$000
Por 1$600, em meios

311-39'

15:oóo$ooo
Por $800, ein inteiros

Brilhantina concreta
(PERFUMADA)

Artigo especial para barbeiros.
Em latas de 1J2 kilo.
Preço de cada lata  2$5oo

iRna Uruguayana, 208 — Sena-
dor Euzebio, 93 —> Senador Fur-
•tado, 16. (J 2032

Sâabfoado, 14 cio corrente
A's a horas da tarde—310—21* ^^50:000*0 00

Por 8$0OO, em décimos

Sabbado, 21 do corrente
A's 3 Horas da tarde-300 — 34

l00'000$000
Por 8#OOOf em décimos

Os pedidos do hilhetes do interior devem ser acompa-
nhndos do mais 700 rs. para o porte do Correio e dirigidos
nos agentes gerues NAZAREXH & C, RUA DO OUVIDOR
X. 94, CAIXA N. 817. Tcleg. LUSVED, e na casa F. GUI-
MARAES, RUA DO ROSÁRIO 71, esquina do beco das Can-
cellas — Caixa do Correio n. 1.273.

¦hMHK lldVj

D. Makoeia Louzada
Residência: Rio de Janeiro.
Curada com o Elixir de Noguei-

ra do Phco. Chco. João da Silva
Silveira, de espinhas no rosto.

Agracia Coomoi — Rio

Aos doentes do estômago
que nos mandarem o seu endere-
ço, acompanhado de um sello de
too réis, para resposta, andicare-
mos gratuitamente, o uwco nftio
para obtlerem tuna cura verdaden-
ra e radical. Cartas á redação
à'A Abelha, Villa Nepomuceno,
Minas.

PRAÇA DAS MARINHAS
(ENTRE OUVIDOR E ROSÁRIO)

LINHA DO NORTE
O paquete

BAHIA
Sairá hoje, qua.ta feira, n

do corrente, ás ia horas,
para Viçtoria, Bahia, Maceió,
Recife, Cabedello, Natal, Cea-
rá, Maranhão, Pará, Santarém,
Óbidos, Itacoatiára e Manaos.

LINHA AMERICANA

O paquete

Rio de Janeiro
Sairá no dia 4 de novembro,

ás 14 horas, para Nova Vork,
escalando em Bahia, Recife,
Pará e San Juan.

L1SHA DELAGUN.V
O paquete

MAYRINK
Sairá terça-feira, 31 do cn

rente, ás 21 horas, para Dois
Rios, Angra dos Reis, Paraty,
Ubatuba, Caraguatatuba, Vilb
'Bella, S. Sebastião, Santo?
Cananéa, Iguape, Paranaguá
S. Francisco, ítajahy, Floria-
nopoiis e Laguna.
LINHA DE SERGIPE

O paquete

Sairá quinta-feira, 26 do cor-
rente, ás 16 horas, para Caiu
Frio, Viçtoria, Caravellas, P.
Areia, Illiéos, 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 Secção do Ira-
fego.

SANTA THEREZA
Aluga-se em Santa Thereza, a

casa á rua do Triumpho n. 20,
própria para familia de tratamen-
to; as chaves encontram-se á mês-
ma rua n. tfi. e trata-se á rua Prl-
meiro de Março n. 87. S ti43

Loja na rua Gonçalves
Dias

Aluga-se por contrato uma loj.t
com uma porta e duas vitrines,
chaves e tratar na joalheria Be, c,
na rua do Ouvidor 152. zj iS.n

GHARRETE PAULISTA
V.endc-sc uma linda charrete

para duas ou quatro pessoas, em
perfeito estado de conservação,
Para ver e tratar no Boulevard

de Setembro 219, Villa Isabel

¦¦¦¦ApiiiiiiiinriiniiiBiiiai
IA CURA DA 1
I SIPHIL1S1, ¦Ensina a todos um meio _

de saber se tem syphilis g
|§ adquirida 011 hereditária, 111- g

terna ou externa c copio ¦
podem curai-a facilmente jj
em todas as ; manifestações H
e períodos. Escrever: Cal- ||
xa Corri.-io, 168C, enviando g
sello para resposta. g

feii;!;iii;i«!«i!iaii§|il»ifi«ii»i

Senhoras e Senhoritas
Fazem-se vestidos e costumes

tailleur para senhoras e meninas
pelos últimos figurinos chegados de
Paris, aos preços de 5$ooo, io$ooo
a 5o$ooo, conforme o figurino c
o tecido; saias de casemira o feitio
de 10S000, sob medida e sem prova,
nas officinas de Mine. Olyinpia,
á rua Barão de Itapagipe 50.

(S2108)

Pensão Mineira
15 ÂV. RIO BRANCO—15

— SOHRADO —
Completamente reformada,

«lispôo do 40 quartos elegnit-
toniorito mobilados paru fumi-
lias o cavalheiros de tratamen-
to. Uiinhos frios o quentes.

Boa cozinlia, hom tratamen-
to; frango o peixe todos os
dias; almoço ou jantar 1$200
—Diárias de 1$, 5* e 6$000.

Vias UriiiarSas
Syphilis e moléstias do

senhoras

DR, CAETANO JOVINE
pela Faculdade de

,'e Nápoles c habi-
títulos da do Rio

Formado
Medicina i
litado por
de Janeiro

Cura especial e rap-.da de
estreitamentos urcthracs (sem
operação), gonorrhéas ehroni-
cas, cystjtcs, hydrocelcs, tu-
mores, impotência'. Consultas

das o ás 11 e das 2 ás 5 —
Largo da Carioca, 10, sob.

SATOSIN
é um remédio único pela sua
cfficacia curativa em todas as
affecçôcs pulmonares;

SATOSIN
cura os catarrhos agudos e
chronicos dos bronchios e. dos

„ pulmões nos diversos periodos
da moléstia;

SATOSIN
no tratamento da tuberculose
comprovada exerce effeit03 re-
troactivos sobre a infecção até
um limite tal que paralysa o
desenvolvimento dos bacillos
de Koch .até suppriinil-os com
o emprego prolongado;

SATOSIN
,é recommendado por summida-
des médicas brasileiras c es-
trangeiras.

A' venda em todas as boas^ phar-
macias e drogarias do Brasil.

CAMISEIRO
Offercce-sc um cortador com

muita pratica c boas referencias,
•para dirigir fabrica ou offieina,
na Capital ou nos Estados; car-
Ias á caixa postal 1.184, paraj. S.

(S 2123

ormicida

o terror das
formigas

1'edidos a
Alves Magalhães & C.

91, S. Pedro

V. Ex". tem necessidade de
dentes artificines ou de qual-
quer outro trabalho dentário
por processo inteiramente
novo ? Procure, de preferencia,
o esforçado cirurgião-dentista Dr.
Silviuo Mattos, cujos cloquen-
tes o renes nltestados de sua
proficiência ahi se seguem, além de
-O aunos de constante pratica.
Eil-os :

Laureado com o i" prêmio da sec-
ção cirurgico-dentaria, na Grande
Exposição Attistico-industrial de
1900; concurrente, em 1903, no
Districto tFcderal, á Exposição Pre-
paratoria da Universal Nortc-Ame-
ricana; .premiado com medalhas de
prata e de bronze, na Extraordina-
ria Exposição Univcrsal-Internacio.
nal de 1904, cm S. Luiz, nos Es-
tados-Unidos da America do Nor-
te; galardoado com o Primeiro
Orando Prcinio, na Portentosa
Exposição Nacional de 1908;
e com medalhas de ouro, na Expo-
sição Internacional e Scientifica de
ííygi-ene de 1909, na Universal Ex-
posição de Turim — Roma — de
1911 c, cm 1913, no 1° Congresso
Paii-Auicricano de Odontologia.

3 - RUA DA CARIOCA - 3
Canto da run da Carioca

(J 2003

Pinturas de cabellos
Mme. Ribeiro particularmente

tinge cabcllos com um preparado
vegetal inoffensivo. de sua pro-
priedade, á rua de S. José, 67,
sob. Próximo á Avenida. Telcpho-
ne 5918 C. (S 2129

SYPHILIS
Kssonciii depurativa eoncen-

trnd» de carohu miúda
(Formula de Brilo)

Aipprovada e" premiada com me-
dallia de ouro. Cura: empiges,
botibas, sarnas, doenças do nariz
e dos ouvidos, borbulhas, comi-
chões darthros, ipannos cezemás,

erysipela, syphilis ê rheumatisiuo
antigo c 'rcceule. Pieço 2$5oo.

Depósitos: Drogarias Pacheco,
rua dos Andradas 45; Carvalho,
rua i° de Março 10; rua Sete de
Setembro Si e 99 e á rua da As-
sembléa 14. Fabrica: Pharmacia
Santos Silva, rua Dr. -Aristides
Lobo 229. Tel. 1.400., Villa.

Mê^kmÊ^

CASA
Compra-se até 6:ooo$ooo, uma

casa, nas ruas traversaes da rua
do Riachuelo, Cattete, Botafogo,
Laranjeiras, Jardim Botânico e

..,„ Gavca. Cartas a D. C, rua do Ou-
(R1975) vidor 163 (Casa Merino). J 1549

60N0GIDINA
Cura radicalmente o corri-

mento das senhoras e a gonor-
rhéa aguda ou chronica.
nao produz dor nem

Estreitamento
A' venda em toda a parte.

Depositários: Granado & Filhos
91-RUA UKOGUAYANA-9»

Rio de Janei-o

OURO
Prata, brilhantes, cautelas do

Monte de Soccorro, compram-se;
na praça Tiradcntes, 64, Casa
Garcia.mm

MME. VIEITAS ain-
da mora na rua Maré-
chal Floriano Peixoto
n. 117, sob. iS w)

SITIO "BELLA VISTA"
DA' PENSÃO COMrLETA A

RAZÃO DE i20$ooo l'01t M1',Z
Mens sana m corpore sano

Adeus, calor Adeus, poeira! Adeus,
Iruiílo!

Para a Sorra da Estreita, cmfim, eis-
[me partido!

Vott-me internar na niatta e vou, fa-
|zer-ine artista:

Ali 6 o ar tão purol li ali tão íjc//u
a 1'istal

Riacho cncachocirado e liinpitlo con-
I vi ila

Ao hanho frio. que é o tônico da vida 1
Das avós o gorgeio a gorRcar me cn-

[sma!
R verauio — são—nesta estância di-

[vma,
Passeando, tranquillo e alheio a hu-

[manos inales,
Por flóridos jardins, por montes e

[por vallcs.

Escreva, hoie ainda, á "Sommçr-
Imlonic" caixa postal _ si,. Pclropolis.
thíòrniações neste cscriplono

(7201. J)

SEMPRE IMITADO
NUNCA IGUALADO

PARA VIDRAÇA*
JQMAUARÈ
Ourives 119

-RIO-

SITIO

LOMBRIGA
Para expellir as lombrigas o outros vermes do corpo humano, o

saboroso XAROPE VERMIFUGO DE PERESTRELLO, deve ser
preferido, porque .

i» _ E* muito agradável ao paladar, tanto assim que u preciso
guardar o frasco sempre bem acau tclado, para que as creanças não o
tomem, suppondo que é alguma calda de doce,

a" — Além de não irritar os intestinos como acontece com muitor
outros vermifugos, é dado em doses muito diminutas,

3° — Não priva as creanças de seus brinquedos, nem de suas co-
midâs, nem de sua saúde. "•''.' ,

4» — Tem propriedade taxativa, e por isso não e necessário,
após o seu uso tomar nenhum purgativo.

Applicado tanto para creanças como para adultos. — Vidro 3?.
Remette-se pelo Correio 1 vidro por 4$ooo; 6 vidros, por i8?õoo,

c 12 vidros, por 35$ooo.

VENDE-SE HA A' Garrafa Grande
RUA URUGUAYANA, 66

PERESTRELLO & FILHO Avenida Passos 100
' 

Moveis a prestações
* Querem comprar moveis a pres-
tações por preços baratissimos, en-
tregando-se na t' prestação, sem
fiador, visitem a Casa Sion, na r.
Senador Euzebio, 117-119. Tele-
phone 5209 Norte. (S 1791

Moveis a prestações
V. cx, quer mobilar v. casi

por preços baratissimos, entregam-
se moveis na 1* prestação, sem
fiador, na Casa Sion, á rua do
Cattcte, 7, telephone 3790 Centra).

(S 1S0C

SO

BOEIBOS íARMGO»
Para .estradas de ferro e de rodagem

Empregado de confiança
Offerecc-se um moço para escri-

ptorio, cobranças 011 caixa, dando
como fiadores dê sua condueta im-
portantes firmas commerciaes des-
ta praça. Cartas nesla redacção
a I. P. -.'¦ (J2018)

CASA DOS EXPOSTOS
Aluga-se. a loja do orediò n. 9

da travessa Costa Velho, próximo
do Mercado Novo, própria para
deposito, por preço razoável. As
chaves na rua do Rosário 56, t°
andar, onde se trata.

Em S. Gonçalo, vende-se um
sitio com grande terreno plano e
uma pequena capoeira, muitas ar«
vores frutíferas e uma bella casa
prestes a concluir. Tem bonde a
porta da Tramway Rural Fluml-
nense, passando próximo luz ele-
ctrica e o encanamento geral das
águas. Ver e tratar, rua Nilo Pe-
çanha, 34 A, com o proprietário
Antônio Soares, em S. Gonçalo
de Nicthcro". J 6253

mW^Ê
AsMMsÁ

COFRE
AMERICANO
Vende-se um bom cofre

¦tra-se. por favor, na rua d.

. "Remington"

sutuiçao n.

1110 5-
Coll-

tJ 2025

PlliÜU
¦ Tosses. Ásthma. Dronchttc

COMPRAM-SM MOVEIS
USADOS

Mobiliário completo 011 avulsos,
qualquer quantidade, paga-se bem,
na rua Visconde de Itauna, 157,
praça 11 de Junho. (S -:oyS)

GONORRHÉAS
cura infallivcl cm 3 dias,
sem ardor, usando "Gonor.

rhol". Garante-se a cura
completa com um só frasco.
Vidro, 3$ooo, pelo Correio
5$500. Deposito geral :
Pharmacia Tavares, praça
Tiradentès, O2 — Rio de
Janeiro.

ESTÂNCIA DE LENHA
FARRÍCA DE TO'COS

Vende-se uma estância bem
montada, com um machado
mecânico, duplo, duas instai-
lações com tres serras circula-
res, dois motores clectricos no-
vos, correias, pulllus, chaves,
etc., uma carroça, cinco uni-
nines, etc, situada no ponto
mais central do Rio, servindo
a todos os bairros. Tem cács
próprio para receber lenha por
mar. Preço: cinco contos de
réis. Vendem-se também os
utaehliiismos, separadamente.
Informações: Avenida Rio
Hranco, 11 Io andar, djis O
ás 11 o das 15 ás 17.

The American Rolling MUI C\
63 — RUA DO OUVIDOR — 68
Caixa postal 19 Rio de Janeiro

Tulierrulo^r, Imluciiza
te radicalmente cíu pouco tesn*
po com este maravilhoso -va-
rope.

Preço «o frasco, cçooo cm
tod.is r.s drogarias c-phanna-
cias c nos d^poàiltis: R, Uru-
guayana, 91. !!• Sele de Sc-
tcmhro. Si c R. Andrailas. -u
a 47. (J 63'^

Mme. Olppia
•Kticipa que M mudou da riu

Botequim para principiante
Traspassa-sc um no centro com-

inércia!, com boa freguezia; infor-
mações na rua da Alfândega n. 86,
oja. (S2112)

PHARMACIA
Um pratico habilitado _ deseja

¦coSobar-sc; informações á rua
Coroiul Figueira de Mello, 307 —
Telephone 1C0 Villa. (S 1213

Ouro a 1$800 a gramma
PLATINA SíjiOOO

Prata 30 a 60 reis a gramma,
brilhantes, cautelas do Monte de
Soccorro e de casas de penhores,
compram-se á rua do Hospício,
216, hoje Buenos Aires, unica
casa que melhor paga. (S 2034

Elixir de Pepsina
Composto

(Camoniilia] Rhuíbarbo, Calumba
c Pepsina) Fórmula de Brito
Approvado e premiado com me-

daíha de ouro. F.fficaz nas diges-
toes mal elaboradas, dyspesias, vo-
mitos, eólicas do^ figado c intes-
tinaes, inappetencias dores^ de ca-
í,cça e vertigens. Vidro 2Í000.

iDeposiitlos: Drogadas iPadileeo,
rua dus Aiiílradas, 45; Carvalho,
i° de Março, 10; Sele de Setem-
bro ns: 81 e 89 e Asscmbléa. 14-
Fabrica: Pharmacia Santos Silva,
rua Dr. Aristides Lobo 11. 229.
Telephone 11. 1.400, Villa.

(3087 )

ANTICATARRHAL
PRANADO

Gonorrhéas
curam-se rapidamente, sem

precisar injeccao, com o uso da

deposito: PHAMACIA RUAS
Rua do Espirito Santo n. 20

Próximo uo tueutro Carlos
Gomes M 818

1 E* UALVO QUEM QUER.
PERDE CABELLOS QUEM QUER.
TEM BARBA FALHADA QUEM Q UER.
TEM CASPA QUEM QUER.
porque o

PILOGENIO
faz nascer novos cabcllos, impede a sua queda e extingue completamente
a caspa e quaesnuer parasitas da ca boja, harba e sobrancelhas. A' venda
nas hoas pharinacias. drogarias c per fumarias c no deposito: DROGARIA
UIFFONI. RUA PRIMEIRO DE MARCO N 17. anügo n. 9. RIO Dlv
JANEIRO.

Casa em Copacabana
Aluga-se uma cxcellente casa

com luz eiectrica, fogão a gaz, etc.
á rua da Igrejinha n. 52; as
chaves estão no armazém da es-
quina. (Ai 671)

Casa na Avenida Atlântica
Aluga-se, por prazo determina-

do, boa casa mobilada para fauiH
lia de tratamento. Informações
na rua N. S. de Copacabana nu-
mero 1.037, das 14 ás 17 horas.i

Sementes de superior
CAPIM MELLADO

Vende-se á rua dos Ourives, 54.
(J 969

v«
SENADOR

Moveis a presta-
ções em boas con-
dições, ao alcance
de todos na rua

EUZEBIO 35

"BARATA"

^Â
Gonorrhéas-
c «lias complicações,
processos -seguros
JOÃO ABREU. 

'
15 ás 18 horas;
dro, 64.

Cura radical por
rápidos. Dr.

Das 8 ás it e das
64, rua de S. Pe-

MÉDIUM ESPIRITA
Largo do Sé, 3. (J 1024

AUTOMÓVEL
Vende-se tuna baratinha marca

"Mctz" de 22 II. P-. ninlada de
novo. por 750$ooo. Ver c tratar
na Garegc da rua Maurity n. 70.

(S 2051

Serraria de lenha á vapor
Vende-se a dinheiro lenha de

superior qualidade em toros de
metro c em íóco-i; na estação Mu-
riquv Ramal de Mangáratiba. Xão
acceitando reclamações; os com-
pradores, querendo, assistirão ao
embarque, •> I04'

TINTURARIA
Traspassa-se uma fazendo mui-

to bom negocio c em muito bom
ponto, á rua Lavradio, 9- (S 1211~SrNGER

"AUGUSTO LEWIN"
C\SA DE MACHINAS A" RUA

D. GBRARDO N. 54
Vende seu grande sortimenlo de

machinas para Industria e Lavou-
ra, por preços sem competidores.

Motores clectricos de 1 a 150
cavallos, ditos a kcrozene, gazo-
lina c óleo bruto, de 2 a 20 ca-
vallos; machinas a vapor, de 2 a
200 cavallos; caldeiras, idem de
2 a 400 cavallos; dynamos de 15
a 200 ampéres; dito conjugado
com motor a vapor, de 35 kwatts;
machinas para serrarias c marce-
narias; ditas para officinas meca-
nicas; descascadores de café e
arroz; bombas de todos os syste-
mas, até 15 pollegadas; locomoti-
vas, trlihos e vragonettcs; ferro
cm chapas, vcrgalhõe3 e barras;
eixos, polias, maneies e correias;
cantoneiras, vigas c columnas.
Etc, etc, etc. R 14S7

AUTOMÓVEIS
Compram-se "limousincs" RE-

NAULT, assim como chassis sú,
mas que estejam cm bom estado.
Escrever dando detalhes c preços
para AUTO-GERAL — Caixa Pos-
tal, 284.— Rua Barão de Itapcti-
uinga, 17 — São Paulo. (R1961

A TERMECIDA
.- O maior destruidor dos cupins e
de outros insectos. O autor deste
preparado incumbe-se de mandar
fazer a extineção do' referido in-
secto, em prédios, embarcações ou
inoveis. Carta para a rua Ernesto
Ribeiro 31 B. Nictheroy. (1936 J

Florea brancas
(leucorrliéa)

Curam-se radicalmente em
poucos dias com o XAROPE
E AS PÍLULAS DE MATI-
CO FERRUGINOSO.

Vende-se unicamente na
phármacia BRAGANTINA,
rua da Uruguayana n. 105.

MALAS
Artigo solido, elegante e barà-

tissimo, sã na A Mala, Chinesa.
Rua Lavradio, 61,

-casa"»'; k S>GRATISy

MACHINAS DE
COSTURA

A prestações de io$ooo men-
saes e a dinheiro, com direito a
vinte lições de bordados: tratar
com- o agente Paulino, rua do Hos-
picio n. 220, sobrado; attende-se
a chamados, pe!o telephone nume-
ro 3746 Norte. (S J214

ÕUEREIS ALMOÇAR BEM E
JANTAR MELHOR POR

1.S500 ?
Visitae o restaurant La Table

du Commerce. Av. Rio Branco
n. 157, 1". Alugam-se quartos a
famílias c cavalheiros, e fornece-
se pensãç, § dpmicili». (R 2107
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FERIDAS!
Ulceras, chagas, eezemas, friei-

ras, etc, "Ungucnto Santo Brazi-
Kense". Rua Marechal Floriano,
173. A. Gestcira Pimcntel.

J 602

Vende-se uma de reputado fa-
bricante, para 4 pessoas, motor de,
14 II. P., puí Preço módico; a
rua Theophilo Ottoni, 37. sobrado
— Braga, Carneiro & C. (J 1993

PROFESSOR |
Offerecc-se para extírnato ou

internato, ensinando francez, ai-
[«mão, latim, grego. Vae para o
interior. Cartas a F. R. — nes-
•te jornal. (J ?ent

£(j Energil poderoso tonioo
na* Novo anti-riie fí ma tico

Energil depurativo agradável
Rei dos taxativos
Cirande remédio da mulher
Integra a força do homem
Licor o mais saboroso

u
CP

A' venda nas drogarias J. NI. Pacheco
Granado & C. e Araújo Freitas & C,

e todas as boas pharmacias J W,

Curso de preparatórios
MENSALIDADE 2 5 $ o o o

Professores do Pedro II — Rua
Sete de Setembro n. tot, 20 an-
dar. (J 2003

APOSENTOS
bem mobilados e hygienicos, a!u-
gam-se a pessoas de tratamento ,1
Cartas a Olga, para esia folha .1

(J I99S

Pomada de R. L. de Brito
(ANTI-HERPETICA)

Approvada e premiada com meda-
lha de ouro

Infallivcl nas empigens, dar.
thros, espinhas, frieiras, sarnas,
lepra, coruichões, cezemas, pannos,
feridas e todas as moléstias da
pelle. Lata 1Í500. Deposito: Dro-
garia Pacheco, rua dos Andrada3
n. 43, e Sete Ue Setembro 81.

. Ji99 I

\m
MEGEWCMÍHmA

Jura eezemas, moléstias
pelle, arthritismo _ e pre-

vine as lcsõe3 cardíacas c
de todo o apparelho circula-
torio. Agentes geraes i
CARLOS CRUZ & C.

Setembro 81-

Fazendas em Minas
ou Rio

Fazendas em Minas ou Rio •— Um
casal de fina educação, brasileiro, com
grandes habilitações: g o marido, para [osc#pt<orio, veterinário, «administração
de lavouras e criação de animaes; e
a mulher, para dama de companhia,
ensinar piano, bandolim, costuras, bor* ]dados e escrever á machina, procuracollocação, com urgência, acceitando |modesto ordenado. Cartas no escripto-
rio dcjtc joraal a C. C. 11. <B.- -ü Uio).

L

ftLGP-ÜftSTER
Uma maravilha para os callos

Hasta cobrir os callos com "Kalo-
plaster" ao deitar-se, para íw outro
dia não sentir mais dores: unicoj. rc-
medio Que supprime as dores apus :i
sua appHcação e destròa os callos no
mais curto espaço du tempo; o que
qualquer outro não ínz. São milhares
os atteslados e clocios recebidos pela
supcr-efCicacia e rauidez com que

suppritm: u, dõr e desirúc a raiz, aos callos. ¦. Salve maravilhosa descoberta^?
á venda em todas as Pluumacias c Drogaria:;. Depositários: Ourives, 8S;
Andradas 43 e S. Pedro n. 82. (1841) J

LÂMINAS GILLETTE
Legitimas lamines

caixinhas de nichel,
rua da Carioca n,
Acosta.

Gillette, cm
dúzia 4$5oo,
28, Irmãos

TABACARIA
Compra-se uma pequena, em hom

ponto, tratar das 16 ás 17 com J.
Pacheco, á rua do Mercado, 5.

S 1046

ESCOLA NORMAL
Oonourso de admlasão
Ja estão funccionando as aulas especiaes do Curso Annexò d,

Instituto Polyglotico, para quem quizer ser admittido na Escola Normal no próximo concurso. —Quem não se matricular lop-n. não po-dera se queixar se for infeliz 110 concurso. — AVENIDA U10
BRANCO, 106 e 108.

.1

EME» TOCOS
PARA

Fogões Econômicos
Encommendas

RUA CARIOCA, 19
CASA TORRES
Telephone Villa 709

DENTADURAS
Compram-se dentaduras velhas,

para o aproveitamento da platinaexistente nos dentes artificiacs;
na rua Uruguayana, 3, sobrado,
sas. a ir... Aãtaajo, _,  (j «07!

Ouro a i$85o a gramma
PLATINA, a 8$ooo~

prata, brilhantes e nolas da Caixa
de Conversão, compra-se qualquer
quantidade. Avenida Central 105.
Roberto, Tassano & C. J 1847

Laranja, Banana e
Abacaxi

Compra-se qualquer qttantida
destas frutas. Trata-se com '••

poldo. Rua Rodrigues Silva n.
J '¦

Banco Mercantil do Rio de Janeira
67, Rua Primeiro de Março, 67 -

Presidente— João Ribeiro de Oliveira Souza
Director —Agenor Barbosa

Banco de Depósitos e Desconto a
FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS



^^^^'«^^I^^^f^^^^^^^^f^^^^^^^^^^
__t_____________\_

lÊÊÍmmwÊÊÊ2mmmmW&ÊwÊÊ9&'~ 
ÀNNUNCIOS

r 
'¦ - 

. M 
¦ i ni !¦¦ i ¦-' — - ¦—.,— .,¦ ¦»

fPf^P^P^^íS'!# fS|Pi1
!i;.'lj..y,?t^yT:Cff'^'^'"*' -^ ^vA-'.' *

^g^^gg^g^gjggggggB^^S^

y,.--v-;"4B'>"' ^'.Ã

PEQUENOS
VEHDASjM UlUO
PENHORES^

PRECTSA-SE 
de ttma menina oté

15 niinos, para serviços leve»;
na rua General Roca n. 115—Fabri-
ca das Chitas. (154a C) J

LEILÃO DE PENHORES
fim 14 de outubro de 1910

JOSÉ' CAHEN
7—«UA SIIiVA JARÜ1M—7

Tendo de fazer leilão em 14 oe
outubro, de todos os penhores ven-
cidos, previne aos srs. mutuário» que
as suas cautelas :podem »er reforma,
das até â hora do leilão.

IMPLORANDO Á CARIDADE
~AMANCIA, 

viuva, com 68 anucs
de edade, quasi eégn.

ANNA DO AMARAL, viuva, cíea
e alem disso doente e sem ninguém
liara sua companhia, recolhida a ura
uiinrio;

ANGELA PECORARO, viuva, com
ftr, a mios de edude, completamente
cedia e paralytica;

ANNA EMILIA ROSA, pobre ve-
lliinlia, com 70 annos do edade;

CARLOTA, pobre vethinlia som re-
'"ELVIRA 

DE CARVALHO, pobre
eéza e «cm amparo da família;

ENTREVADA, rua Senhor geMat.
fqkinlios> 31, doente iniimMimIirtada
de trabalhar, tendo duas filhas, sendo

^RANCISCT: DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega de ambos olhos e
"^JOAQUIM 

FERREIRA CHAVES,
ehlrevado sem recursos; ,

LUIZ A, viuva, com oito- %filnos
menores;

SOARES, viuva, vellia sem pode.
'"MARIA 

EUGENIA, pobre velha
«em o menor recurso para a sua íiili-
eistencia; ,

SANTOS, viuva, com «8 «anos de
eiladc, gravemente doente de moléstias
incuráveis; , , .

THEREZA, pobre cttgmnlia sem
auxilio de ninguém,

AMAS SECCAS E DE LEITE

PRF.CISASE 
de bons oíiiciacs a

Luiz XV e de obra de homem;
paga-se bem, na rua Buenos Aires
n. 100, i" andar. A Bota de •Çrys-
tal. 03Si P)fj

PRECiSA-Sü 
de um oliicial de

sapateiro, para concertos, que tra-
balhc bem, também se vende a casa,
liàvohdtt prelendcnte; becco dos
Barbeiros 11. 10. (16-17 D) R

TJRECISA-SE do uma moça
J- que toBlm pratica do cozer
chnu&os de pftllw na mncliin*;
144, rui» lrrugunya»a, !•**•

(B 1648) D
T>REC1SA-SE de uma moça seria,
X de prelercucia de cor, para todo
serviço de casa de pequena lanuha;
rua Fonseca Telles n. 55 — »uo
Christovão. ('">*7 C) A

UMA 
senhora portugttcza, cinprc-

ga-se, para lavar, engoramar c
cozinhar o trivial; rua Vpiranga 11.
8B, casa 13. (i5°o »J J
"DRECISA-SE de uma creada para
X 6crviços de uin casal; rua Luiz
Gama (antiga do Espirito Santo) n.
14, 1» andar, 07-4 U) J

Grande liquidação por motivo de Obras
Calçados por iodo o preço

CASA brazil
Kua. 7 de Setembron. l«3ô

TEIjEPHONJB 5438 - Central

ALUGA-SE 
uma sala, própria para

consultório de medico, cora sala de
espera, telephone, etc; rua Sete tle
Setembro 13.3. (J041) ]¦,) b

JRECISA-SE de uma creada para
lodo serviço; trav. Muraton mi-

mero 35.. U717 D) J

IJKECISA-SE 
de uma boa çorpi-

nlieira, com pratica <lc ofiicuta,
paga-se bem; na Casa Leitão; lar-
go de Santa Rita. (aofiS D) S

um official <1c~ lanoel Vi-
(1719 «).r

de
IJRECISA-SH' . calças, na rua Ur. ManocUvyi;
ctonuo 11.

do uma fcoa corpi-
uheira "L'Ar.l de La Mode; rua

da Asscmblea 11. úo. (1670 11) J

T>RECISA-SK

-pRECISA-SE de uma moça para
ama sece» c mais serviços le-

\cs; á rua liarão de S. Fclix 11. ui.
(1977 A) K

[)K.ECISA:SE 
de uma pequena de

i.- a 15 onnos, .para (ratar de
¦tuas creaiiças; á rua Conde Roiii-
iilll II. 735- (2CH!_A)S

Cozinheiros e cozinheiras
I A MJGAM-SE uma cozinheira
Atrlv

PRECISA-SE 
de um menino bran.-

co, para vender doces finos; a
Avenida Rio Branco 11. 151. sobrado,
«ala 3, com o sr. Henrique,

T>UhXISA-SF. de uma ama secca,
XJK «DEU-SE a caderneta 'da. Caixa
Beira, c de uma lapariguinha tain-
bem para o mesmo fim, á rua Marc-
cllàl Nicmcycr 11. 23 — Botafogo.

(1CÚ3 D) J

ALUGA-SE, 
em casa de família de

todo o respeito, na rua da Quitan-
da 24, 2" andar, uin bom quarto, com
pensão, a uma senhora só- 011 a ca-
valhoiro de tratamento, (1213 E-VS

ALUGA-SE 
uma p-ande sala de

frente, mobilada, com ou sem peu-
são, casa com todo conforto, na av.
Gomes freire 130-A, entrada pela P.
dos Governadores; preço módico.

(3Q33 E> S

4 LUGA-SE esplendida casa, na la-
A.dcira do Castello' 36, com 3 ãuar-
tos, a'salas, banheiro c bom terraço;
tem vista para o mar c iustalláçáo
cleclrica; as chaves cslúo no sobrado;
informações na rua'do Carmo ni* J7;
com o sr, VinaRrc. 

' '¦ 
(isoq 3?) S

A LUGA-SE o magnifi
Ariv» Krandscd Muratori n.

ifico palácio da
uratori n. 4=,

com optimas accommodaçõcs para fa*
tnilia de tratamento; trata-se1 na rua
General Câmara n. 33. soh.

(177- E) J

¦Sill!lia!lllll:lll.i:ll!l!>llil!li!IBIIIHi
§ 40 DEITAR... |
W TOMAE Vil CAZIX DE |

I Guaraneaia I
gâ|||iMji»|B|ÍÍÍÍÍg
ALUGA-SE 

um auarto. na ladeira
do Senado 85, nroximo á rua José

do Alencar; aluguel 3S$. com luj.
(J0S7 h) S

AiLUGA-SU 
o sobrado da rua Vis-

conde de ' Maranguapc «1. >2V
(16W Iv) A

ALÜGAM^SE
KA 

' *

SECÇÃO DE ÍTIOPUTEDADES

"SUL AMERICA"
Rua do Ouvldof 80

Os segtlintes prédios:
Ae chaves nos mesmos 011 conior-

me indicação -nos- «Jpectivos .carta-

Para tratar das S is ,6 da 1arde.
S. CHRISTOVÃO:"—'Kua Gene-

ral Tose Cliristino, 44, com magniu-
ess 

'accommodaçõcs nii.ra,., fanuha de
tratamento, porão luilatafel, luz ele-
etriia, grande Quintalj ttc. Alpgucl
300S000. ;¦_¦'. .. ..

J1A1T0S0 — Kua Cfimpo Alestrc
n; '80, com magniücas accommoda-
cies'para familia de traíamento; po-
rão hablfavel. lua clcctnca, grande
"'auVdA m VISTA - Tra-
vessa da Boa Visa; so. fom 4 <iuar-

:dos, 2 salas, lus electri*, etc.
LARANJEIRAS — Rua das lia-

ranjeiras 11. :453. cem magníficas ac-
commodações para • fomilia de traia-
mento .quintal, etc; a* chaves na
mesma rua n. 410. Aluguel 3»»?°°»-

SANTA THEREZA — Rua de
Saitia Christina. 104, c1">,bo." •?"
coiuniodações para grande fanulia de
lra.t«nento, porão, ggnjal, etc

ALUGÀ-SE. 
por 91$.'uma casa, na

Villa Jacvlò, á rua 1'cdro Ame-
rico 84; as chaves no n. 100, o trata-
se íia rua Buenos Aires n. M4. Jj
andar. Í«3SS G)M

ALUGAM-SE, 
por- preço razoável,

as bonitas casas da rua- Jardim
Dotaiiico 78. e I e III. com entrada
pelo 84; as chaves no local; trata-se
11a rua do Hospicio 144. 1° andar.

(1353 G) jI:

A.;LUGA-SE um quarto para cava-
ixihciro decente; na rua do Cattete
n. 98. (i354'<»> ¦'

PRECISA-SE 
de costureir«3_ e

aprelidlics, na rua lliicnos Aires
n. 3.|9, sobrado. TtãlaVst: de 1 ás O
da tarde, com innie. Rosinlia.

(1G50 Ti) A
"OUECISA-SE de um xarmieador
A (mestre) para uma xarqueada
em Winas; -cidade do Pomba. Inior-
mações coiu o sr. Lauro de Sa.
Pensão Mineira, avenida Rio Ijraii-
co 11. 13, sobrado. (19=8 !>) j

do
ial e um copeiro; ira nu Mi

h c llarrns 11. 14a. <'75 800 K
• 4 LÚG'AM-SE boas cozinheiros t
i"3LÍiiocinlias honestas, da roça; oedi-
ik.s a Atciior Portugal, na estação de
Vassouras, (Enviem sellus). (miaC)S

: \ ILUGA-SB uma boa .«ozinheira
lí*im'r,i ncougue ou armazém; na rua
Senador Pompcu n. rS.i, nesta.

(;a:i II) ,T

I>UEC1SA-SE, á rua Capitão Saio-
.1 mão 11. 29. do uma 'cozinheira,
.|i'c também lave roupa de pciiiena
familia'; (i75.l B) R

PRECISA-SE. 
de uma senhora para

lavar c mais serviços leves de
casa de familia; ua rua Carulitia
Keydncr n. .17 -r- Calumby.

(1783 D) J

Não comprem remédio»
sem primeiro
Drogaria Granado & Filhos

RÜA URUGUAYANA N. 91
Pesagem gratuita em balança sen-

aivel a 1 gramma 

A-LUGAM-SE duas ftStífc juntas ou
Aseparadas, a inoços do camuier-
cio, com entrada independente. A
casa não'tem .outros, mouihnos. Ave-
nida Gomes Prclre; n [! >^'. - sobIt?do,t

l IMj3 *'¦> ¦**

Cattete, Laranjeirjis,
Botafogo ie Gávea.

AtlTGA-SE 
por iso$ o ¦ prédio ila

na Real Grandeza n. 332, do
lado do túnel, lendo Ires quartos, ;
salas, cozinha. íor5o a gaz, clcctnci-
dade, etc. As chaves por favor 110
n. 330. 'fratar na rua General lo-
Ivdoro 11. 272, com Campos Silva

& Comp.  (I-3Q GjS

ALUGA-SE 
o secundo ravimcnto do

prédio n. 96, a rua Tavares las-
tos, co mtres quartos c duas sala!,
e o ipredio á mesma rua 112, com
duas salas, dois quartos, um grau-
de salio e mais commódlaadçs para
familia. E.-tão abertos das li- as14
da tarde; trata-se na egreja de hao
redro; a rua Tavares l!ast03 pnn-
cipia na rua Bento Lisboa, no Ca}-
tetc. (600 

CJ K

AI,UGAM-S"IÍ 
quartos, nara casal c

solteiro, com pensão de boa casa
de familia franeczas 3. travessa Mar-
quoz Paraná, esquina rua Senador
Vergueiro. (811 G) K

COFBE8 NASCIMENTO
S. Paulo e Rio

São os que ti-m dado melhores provas até boje, contra fogo e
nrrombameuto. Os cofres NASCIMENTO são fabricados pelos pro-
cessos mais modernos, resistindo aos apparclhos "Coroa", cnipre-
gados ultimamente pelos assaltantes. .
Deposito: RUA URUGUAYANA, 143 (esquina' da Thec-pluto Ot-

toni) — Rio de Janeiro.

ALUGA-SE 
por 80$ a casa da rua

da Gamboa 11. 265; trata-se na rua
da Alfândega n. ia. Peixoto & C.

(1673 I) J

A LUGA-SE em casa de uma viu-
xOVva, um quarto com luz clcctrica
«.•chuveiro, por ;?$, a moços; na rua
Dr. Carmo Xetto 11, passando a
Estrada (Cidade Xóva). (iíiC-1) J

A LCC.AM-SE três salas para cs-
iXa.criptòrio o» paru um casal; na rua
Visconde de Inhaúma li. m. sob.

(i?=S 1) J

ALUGA-SE 
em casa de tratamento,

um auarto mobilado, com pensão,
a dois rapazes dn comemrcio; aluguel
lao? cada ura; na rua dn Riacliuç-
Io ifil. (102.1 ' 1

ALUGA-SE 
um bom quarto com

clectrica. cm casa de família;
rua Uainbiiia 120, Uutafogo. d54-tWJ

ALUGA-SE 
uma grande

sala de frente, com sacada, logar
fresco c agradável; praça dos (,o-
vernadores u. 9. (i6i|6 1'.) J

bonita AILUGA-SE um bom sobrado, na
XjVavcnida 'Henrique Vnüadares 4.4,
esquina da rua Prefeito Itarata.

(¦729 E) J

ALUGA-SE 
pam familia o sobrado

do prédio 11. 16 da travessa das
JPartíihas; as chaves Lnjão ira rua
.'liarão de S. l-'clix «1. So- e trata-se
na rua de S. José n. 26, com Tei-
xeira. (1734 E) J

ALUGA-SE 
uni bom quarto por

23$ para casal; na rua' Erci Ca-
(1733 E) Jneca 11. 251,

-pR|.;CTSA-SE de um aprendiz de
X. rebojoeiro; lua S. CUristovilo n.
Ô21. (1732 D) J Ml. 64.

I>KKi:lSA-SIÍ 
de uma creada que

seja .boa cozinheira de (orno e
fogão; rua do Jlattoso 11. 96.

TjVRiECISA-SE de uma cozinheira
X que durma em casa dos patrões,
na praia de Santa Luzia 11. 15f">.

(2035 II» S

HÍI;.l".ISA-SE <lc luima boa cozinhei-
rua llanibina n. 00.

(1978 B) R
PRECTSA-ra; na

TJREGISA-SE de uma cozinheira e
.1 mais serviços le»es, para casa de
pequ«iia familia; qucr-«c pessoa sé-
ria e de Imm comportamento; trata-
se á rua Uarão de S. 1'elW «. 2f'.
sobrado. (20B4B) S

PRECISA-SE 
de uma vendedor de

doces, afiançado; para casa .par-
ticular; rua Polyxcua 11. 17 — Ho-
taiogo. (i|)38 D) J

PRECISA-Sli 
de uma creada para

todos serviços; rua do Riachuclo
"' rS5- (1608 U) J

Pltr.CISA-SE 
cm casa de família,

de lima boa costureira; rua do
Estacio 11. 63. (193S L«) J

PRECISA-SE 
de uma boa costu-

relfa em casa de familia; rua
Colina 11. a; -Estacio de Sá

. (1937 D) J

PRECISA-SE 
de um encerador,

rua

AI.Uft.\-SE 
uma- sala de frente,

mobilada, com jaucllas, luz cie-
ctrka c entrada 'independente; na rua
do Rezende n. 87. (1^35 È) J

AiI.UGA-SE 
uma porta para peque-

.no negocio; na rua dos Andradas

AILUGA-SE 
o i" andar da rua da

Alfândega n. 124, de«occupa-se
por estes dias. .Aluguel 150$, serve
¦para officina. Dinheiro em deposito
ou lioiu fiador. (1719 E) J

ALUG.VM-S'E 
uma sala c um bom

quarto' de frente, próprio para
consultório ou eseriptorio, ccjm di-
reito a telephone c luz clcctrica; na
rua da Carioca u. 6, sob.

(2030 E) J

de
ALUGA-SE 

uma magnífica sa'a
frente, com três jaucllas de'cada, illmuinada a luz clectrica, com

frente para a avenida -Mcm de Sa;
na rua dos Inválidos ti. 172, sobrado.

1:11 luz

ALUGA-SE 
uma caía^ com .1 quar-

tos. 3 salas. um. bom quintal c
outra sdependencias: a rua Livirn Ma-
chado 11. Botafogo. (i89oC.)S

ALUGA-SE. 
para familia de trata-

monto, o exeellente-prédio da rua
Paulino Ecrnaiidcs 63;,as chaves estão
emfrcnte. no 72. . M.(io44 \<> =

ALUGA-SE; 
nor, 120? mensaes, na

rua. Cliristovão Colotnbp 50, a casa
7 com 1 quartos, luas salas c luz
clectrica: as chaves estão ua rua Buar-
quo de .Macedo 16. t ("'43 G) S

AI,UGA'M-.SE 
dois magnificoi apo-

seiiios, bem ventilados, com ou
sem pensão, defronte jdoj: banhos de
marjí na praia do Uussell 192.

(1866 d) s

ALUGA-SE. 
por 273$ mensaes, o

sobrado da rua do jÇattcte 11. 114
(lado da sombra), mias! fm frente ao
palácio presidencial. .JI(unimado a gaz
c clcctricidadc, tendo 3 quartos. , 2
salas, quarto com W.-C. o banheira
esmaltada 1 ouarto para empregado c
grande -mimai lodo nlurado; acha-se
aberto das = i|a ás .4 Ha horas da
latde, c 

'trata-se as mesmas horas, aln
ou á rua da Assenibléa II. 43. das 4
ás 5 horas da tarde. (1044 l|) J

AT,UGA-SE por 100$ boa casa no-
J\. va, com 2 quartos, 2 falas, cozi-
nha, banheiro, luz «lectrica e bondes
â porta; rua G. Polydoro 310, Bo-
tafogo, (G933) )

AT.UGAM-SE 
a» boas casas da rua

.General. Polydoro 166 e 172, com
dois quartos,- duas salas c mais ac-
commodações, grande quintal e lartu-
ra d'agua. Aluguel baratissimo.

(887 G) R

ALUGA-SE 
o prédio - assobradado da

rua Ncry Ferreira n. 78. pintado
e forrado de novo, com J quartos, 2
salas, coziiha, banheiro c mais de-
nendenciaí, iardim c quintal, com
mstallação clectrica;' as chaves estão
na mesma rua. na nadaria defonte;
trata-se com o sr. Mario Bastos; a
rua de S. Pedro n. 35 Mc!., norte,-
3018. (6483 G) J

(2104 E) S'tasa de familia. (2101 E) S

XllXXXX*XXVÍZXHXZlXtXÃxT*XxlXXXZxXXX*yill2JJU
UNIFORMES MILITARES

Casai Azevedo Alves
RUA JÚLIO CÉSAR Ni 5S —*— RIO DK JANEIRO]

ü;abrica uniformes para o Kxereito, Marinha, Policia, Guardai
Nacional, chauffeurs e Linhas de Tiiro, Sociedades de Musica e
Bandeiras. Também vende a nialeria prima para a confecção dos
mesmos. — Telephone .nu, Central.

ALUGA-SE 
cm

u

Tijuca.
Dr. José llygino n. sts —

(1933 1» R

"OKECISA-SH de uma cozinheira,
.1 que faça mais serviços do um
casal ícm filhos, que durma 110 alu-
gucl, e que dê bons referencias de
sua condueta; rua Silva Manoel 8r.

(1752 11) tt

IJRKCISASE de uma boa cozinhei-
.1. ra de iorno e fogão; «ua Maré-
citai Floriano n. «42. (2111 II) S

PRECISA-SE 
de uma menina para

serviços domésticos; á rua Ur.
José ilygiuo 11. 13—Tijuca.

(1034 ») R

T>ltl'-CtS.\.ívli; de uma entprcstida,
.1. portugttcza-, paTa cozinhar e la-
\ar, para pequena familia, 'preferiu-
dose que durma no alugue!;, á rua
Conde de Irajá n. 19 — Botafogo.

(1551 BI J

TJ-RECISA-SE dr uma creada p.ita
I cozinhar e lavar, que durma no
emprego; rua D. Maria n. 45 —
Aldeia Campista', (149S ISl R

T?R1SCISA-SE de uma creada que
,j1 sé:a boa cozinheira; rua do Mat-
1050 n. of'. ÍUÍ5 Bi J

rORECTSAíSK de umn cozinheira
X. porluRiicza, tíina tinia secca e
um rapazinlio para recados; á rua
do Ciiltctú n. 334, sob. (1(141 Ri 5
MOHeMnniTrwHriK«nBa«HnM

1>RECISA-SE 
de uma empregada

. branca, para lavar e engominar
para 3 pessoas c que durma cm casa,
á rua Gonçalves Crespo 11. 51— J'r;i-
ça Afiouso Pcnnai (20H; D) S

PRECISA-SE 
de um oíiieial col-

cllociro, na rua Visconde de Iiau-
na ir; 157. (-'ioo IJ) S

I>UEC1SA-SJ3 
de perfeitas corpi-

nhclras 110 ateliê;- Mme. Julia
Keys, 1'aga-so bem e não ba •serões.
Ouvidor 1113, 1" andar. (21186 U) S

1>Ui:t'ISA-SE- 
uin menino ou me

nina de 13 nu annos, para
casa de familia; á rua 1" de Março
o. oí. 2° andar. (2113 í>) S

casa de familia,
^um quarto de frente, mobilado e

com pensão, a rapaz solteiro; na tra-
vessa de S. Francisco 11. 6, 2° and.,
esquina da rua da Carioca. (20o,o,E)S

ALUGA-SE. 
cm casa de familia, tini

commodo mobilado, a pessoas de-
centes, ocm pensão; rua S .losú 7-.
2" andar. (116a E)S

ALUGA-SE 
mil bom quarto, a mo-

çoa do cohlinorcio; cm casa séria;
á rua Marechal 1'luriano n. i?fi.

(1160 E) S

AILUGA-SE 
•unia boa Fala de íren-

j)c liara rapa?, solteiro ;na rua
llcnriquc Vailailarcs n. 24.

(2080 E) S

A IEUGA-SE por uinS o andar ter-
^5Vrco á rua Theòplülo Ottoni 160,
para pequena familia ou deposito.

(21.S1 E) S

\ LUGA-SE, quer dizer não laçam
a-i. suas compras sem primeiro, sa-
Der o preço nos Armazéns "Ao For-
te Lusitano"—Cattetc n. 1.

ALUGAM-SE, 
cm casa de familia,

á rua da Asscmblea 11. 8. 2" andar,
cxccílcnies quartos mobilados.¦ .¦¦•-., , , (168:. E) A.

ALUGA-SE 
lim "nosemVdc fren-

te. a ne.ssoa só, -cm casa de familia;.
avenida Gomes Freire 11: fi sobrado;

ALUG.V-SE, 
junto boa sala de

frente -c um quarto a empregados
do commercio om pessoa séria: avenida
Gomes Freire 129. sobrado. (|6?3E)A

ALUGA-SE 
um ouarto. cm casa de

casal a uni outro ou senhora sé;
á travessa Cruz Lima 29. casa 2 lòe-
uador Vergueiro). (toi_3i «) 1

A_'Í,IJGA-SE. 
por 40$.' uni bom quar-

to, independente; com luz elertri-
ca c telephone,. em casa dç família,
bonde i norta e porto dos banhos <le
mar; Beiro Américo 80 (Cattetc).

,. (MS" ti) J

ALUGA-SE 
por 132$, o prédio a

rua Httniaytá 60-X; chaves nos
fundos; trata-se na Companhia de Ad-
niinistroção Garantida, Quitanda 08.

(-171 l.) J

ALUGA-SE. 
por 223$. o prédio á

rua D. Marianna 124; chaves no
armazém da esquina; trata-se na Com-
panhia de Adminislração Garantida, 11
rua da Quitanda 68. (478 G) J

ALUGA-SE 
por 122$, o prédio S

rua I). Marianna 110?; chaves ao
lado; trata-se na Companhia de Ad-
niinistra:ão Garantida, a rua da (jm-
landa 65. (jSojÇOJ

ALUGA-SE, 
por S;$. a casa da rua

da Harmonia 46; trata-se na rua
do Hosnkio 144, i" andar. (2078 I)S

Gatumby, Estacio
1 e Rio Comprido

ALUGA-SE 
ipor no^ mensaes a

cíisa nssolhradada da rua Dr.
Campos da Faz n. 121, com luz ele-
ctrica, pintada c forrada de novo.
i.\s chaves -no armazém da esqftina.
Trata-se na-rua General Gamara 115.
sobrado. (1771 J) J

A T.t't'..VSE ;por 8o? n boa casa V
Ada rua de Santa Alexandrina 104,
com «luas salas, dois quartos, banhei-
ro, electricidade. etc., forrada de no-
vo. Chaves no 11. 117. (1534 J) J

Evi-
.ia-se
usan-

GRAVIDEZ
do aa velas arstisepticas. São
ihóffénslvas, commodas e- de cf-
feito seguro .Caixa com 25 ve-
Ias 5$ooo. Pelo Correio mais 600
reis. Depositário: praça Tiradcu-
tes n. (12, plurmacia Aavares.

(1504)

HADDOGH LOBO E TIJUCA

ALUGA-SE 
um bonilo sobrado, cn-

troda independente, logar saúda-
ve', por 100$ mensaes; na rua Itapi-
rir' 128. As chaves Itaprin' 90; tra-
tar no largo de Catumb;.-, esquina de
Coqueiros, armazém. (iMÓJ) h

ALUGA-SE 
uma boa casa para fa-

milia, na rua de S. Luiz 11, 6."
(Esiacio). (1455 J) J

\ LUGA-SE. barato, um quarto a
.Ümoços, em casa de família; no rua
do Morro 11. 6. Kio Comprido.

(1801 J) J

A J.UGA-SE n família de tratamento,
l\a exeellente casa da rua Aguiar
11. 31. As chaves, por favor, esião-no
n. 33; onde se informa. (1916K)

ALUGA.SE 
a casa da rua Viscon-

de Figueiredo 11. 8.1. recentciiien-
te reformada, com tres quartos, duas
salas luz clectrica; precp soo?; as
chaves se acham na venda da mesma*
rua. c trata-se na rua llaildòck Lo-
bo 37. (1897 K)S

ALUGA-SE. 
por 303$, o prodio á

rua Salgado Zcnha 27; chaves no
armazém próximo; trata-se na Com-
panhia de Administração Garantida
Quitanda ,68. (474 M J

AT.tiGAM.SI-. 
ns bons' casas da rua

pr. Maciel ns. 28-A e 2S.D. São
Christovão. com quatro bons commo.
do» c niíiis.í dependências, com instai-
lação clcctrica; alirguèl razoável; as
chaves 110-u, 28.Ç..casa, III. (i3;.1I.)J

ALUGA-SE 
a boa casa assobradada,

com duas .salas, tres quartos, ha.
nheiro. despensa e mais dcociidcticias,
pára família de tratamen'0. toda piu.
tada 0 forrada de novo; tem-luz ele*
ctrica cor; bciitlòs •& pof.taV ua ma Du-
aue de Caxias ti, 71. Villa Isabel; ai
chaves na nicsma; tratar, na rui Itü
l.tiro iíuiiiMvães 11. 3, csqu:tta do rua
Foss.lo, A. Campi5ti tu 10 1,) A

ALoUtíAM-íílv 
a rapãzcè! dois fltiaf-

tos. por 13S e 25$; rua Jantiüfc/J
3, S. Januário". (1730 L) R

A LUGA-SE boa casa assobradada,
i"\fntra.la ao lado, í quartos com ja.
nCjUns, 2 boas salas porão babitavel,
prando terreno arborizado c todas aí
commodidades. por 112$; as chaves á
rua Chaves' 1'arin ?a| armazém Can-
cclla. Si Clirlstovãir. <iroa I>) A

ALUGA-SE 
uma boa casa, com Io.

do o asseio; com tres oiiartõsj boas
salas do visitas e jantar. W.-G., com
banheiro dentro de casa; porão para
arrnmaçtto. traz e electricidade: na"Villa Latira" n, 7. da rua Jorge
Rudge n. 4. Só se aluga a pequena
familia de traíamento; .aluguel qoS;
trata-se á rua do Hospicio 11, 75.

AIUGAM-SE 
duas casas, com boai

nceommodaçõeâ tara moradia de
familia; com lilí clectrica, gaz c bas.
tanto água. á rua General' Silva Tel-
les ns. j5 c 57íi aUiHlicis módicos; as
chaves efitíio no u. 31 da mesma rua,
onde se trata. (1501 I.) K

ALUGA-SE 
n casa da praia de S.

Christovão 11. um; a chave no n.

A-1JA.C,

RI1EUMAT1SM0 - SYPHILIS - IMPUREZAS DO SANGUE
Kczemns, dnrttiros, ulcoras clironicas o rebeldes, enruni-
so com o mitigo c nfuranxlò R0B 1)K SIUDIA, ilo Alfrc-
do de Cnrvnllio—Millmpes de nttostiidos. A' venda em to-
das as pluirninclus o drogarias do Rio o dos listados. Pe.
posltarlos: Alfredo de Cnrvnllio & O.—1" du Março 10.

ALUGA-SE 
por :oo$ a boa casa da

rua dos Coqueiros ti. 92. com duas
grandes salas ,tres bons quartos, tnti-
que, bom quintal, muita água', cozi-
nha. banheiro, etc. Chaves )>or favor
110 andar térreo. U701 J) K

ALUGA-SE. 
em cosa oe lan.;....

esplendida sala de frente mobila-
da, com 011 sem pensão; rua .Vivara
Martins I4Q._ il±!£_ü_i

deÜLUG-V-SH por 40$, cm casa
-fJLfamilia, um quarto. dç frente, mo-
hilado. com gaz c roupa;"do cama. Kua
D. Carlos I 11. 94. Càttctej 

G) R

Je. 
LUf.AM.SHsdoIs quartos- arejados.'

iseudo iiaiijlkm iduas janellas jl.J;frente, -com olMlsêra. nensao, mobila-
<lo ou não, era casa <le pequena- fa-
milia", muito soecgada; aa. rua ilc São
losú 72, 3° andar. (no3 10 J

GREADOS E GREADftS
T>HliCISA-Sl\ de uma creada para
.1. tiuio serviço, cm casa de um cn-
-•1! ;na travessa Miranda u. 40 A—
Copacabana. (t.í.tp C) J

T>RKC1SA-SE de uma creada paro
.1. sc:-vi\-09 leves. Aluguel 15$; rua
nãriío x\o Amazonas n. r.16, oasa 7.

(18S8 C) s
"OltECISA-SE de uma pequena de
.í. u a 15 annors, paia serviços 1c-
ves; i rua Conde de llomliin 7,15.

(2040 C) s

TJU.15C1SA-SE de nma menina ou
.1. moça de confiança, para servi-
ços leves de um casal sem filhos;
rua Itiachnelo 2ÍÍ0. O042 C) S

X>'1UCGISA-SE de uma creada para
.5. fainilia tlc tratamento; á avtui-
.ia Meai de Sá 11. ua A. (2073 Cl

EMPREGOS DIVERSOS
\I.UC.\-SH 

tiniii moça para lavar
o enaoimuiir. em casa de familia;

na rua b. Curiós I n. 38, quarto S.
.' anda.-. Cattete. (i8i.; C.i tí

\J;LJCA-Slí um bom piano; tratar
-C\rtia Vise. Tocantins u. 21, Todo!
os Santos. (iCfiçi U) .1

PHECJSA-Slí 
de uma menina ou

moca de confiança para sorvi-
cos leves de uni casal sem lillios;

rua Riachuclo 089. (2040 C) S

empregada
IJUECISA-SK 

de uma
para todo serviço, na rim lia-

ectiiil Floriano Peixoto n. 40, 1"
anda:' Prefere-se liespanhola.

(2130 O S

PRliClSA-SF. 
de unia perfeita cos-

tureira du collarinlios, para tra-
haVhar cm sua caía; rua do Ouvi-
dor 2:, 2" and, (aiei 11) S

ITM 
ex-professor do Collcfio " l.u-

; cindo lütho"; du Juiz de .Tora,
procura um emprego de porteiro de
consultório, eseriptorio ou oecupação
semelhante. Ollertas soh t:. M. P..
á redacção desta iolba. (10S1 Dl .1

Gasas e commodos, centro
Aluga-seá rua do Rosário 11

n andar do prédio
trata-se no
(1561E) J

Poderoso _^HL.T>iÉyi
Para vencer [lifliculdncics pfcysteos c moraes, dominar vossos iitimi-

cos, destruir invejas c malefícios, ganhar dinheiro cm negócios, ser fe-
liz cm amizades e Rosar saúde c bem -estar, compre já um CASAL das le-
Kitinias PEDRAS !>!•: GEVAR; poderoso talistnitn recebido da índia On-
cntal. — Kenimctto. GRÁTIS, iuío rmações minuciosas e interessantes a
fiMCtn enviar 300 rcís em selloá novos do Correio, dentro de carta —
ARLSTOTKI.KS ITÁLIA—ItUA SE MIOK DOS PASSOS, 9S, sobrado.
CAIXA POSTAL, oo| — Kio. (J 1787)

ALUGA-SE 
cm ovenida dlstiucta c

socegada, casa notai:cinco quar-
tos, duas salas, optimo", banheiro, quçn-
te. c frio e depcudencuuT. V oluntanos
8.1, onde se trata ¦ g 

': 0747 .«) .«

A' 
LÜGA'-SE a cavallfçiro de trota-
mento, . uma . salaVíicm «ffi?-

com luz e!cctrica,-banjiy.-quentes, cm
caia de familia ile':'iWÍcllo. próximo
nos banhos de. tiiar; na rua I>cr>

(17I|U) K

ALUGA-SE, 
por jj.iS. o prédio a

rua Visconde Silva 81; chaves a
rua Conde Iraiú i?o; trato;se na
Companhia Je Administração Garanti-
da. á rua Ja Quitanda 68. (jSi G)J

A LUGA-SE á rua de S. Clemente
Am "Villa Célòrlco de .Rastos , as
casas X c XIII, com tres quartos,
duas salas, luz cVctrica, quintal e
demais accoimuodações para, família.
líOgar preferido pelas famílias. Alu-
puel tao$ooo. (88p':CQ K

A'TiUGA..M'SE 
as boas casas da rua

Dclphlin »iop e itj. casas I; II
e VI. Alugueis baratissimos com
optimas accoiuinodaçõcs para pequenas,
familias. (8831.) K

ALUGA-SE 
a casa da rua de 'São

Cláudio n. 33. Eslocio, própria
para pequena família de tratamento,
logar saudável c bcllas vistas; trata-se
na rua Leste n. 46. R»> Comprido.

0-7* J) I)

ALUGA-SE 
por 180$ mensaes a, ca-

sa 11. ío da rua dos Coqueiros,
•imitada e forrada de novo; acha-se
franca á visita c trata-se na rua uo
llispo =19. ('795 J) K

ALUG.V-SE 
casa nova. 80$; traves-

sa S. Salvador .v-VHt (Haddock
Lobo): 2 quartos, solas, luz clectrica.
etc; trata-se 32-VI. (1905 K) S

A LUGAM-SE casinhas 1» a
•^Mvcnldu da Gloria, vua do
Ciitteto 123. As chaves na ca-
sa t5. Trnta-se com Paulo
Passos & Coinp., rua Santa
Iiiizin 11. 202. O

ALUGA-SE 
por 142$. » b»a casa

da ladeira do Ascurra n. 130,
Águas Ecrrcal. com jardim, ; ajua
nascente c pomar; a chave esta com
o vigia da easa em obras, ao lado-(1045 p) R

Ferreira-11.. .14." Cattete.

LUGA:SE ¦*?
awOírfiíiftj

esplendido
Aprcdio" da --HnífJíHãiSi.-. -59.- .M-
ranjeiras. 

'Trata-ácTaoSMesmo .ij«« J«-
iài aberto sir na. riih Jtó.. Bodrigo, dos
Santos 76, Machado Coelho. (i7ò9'')l<

ALUGA-SE 
a casa n. sS-A da rua

.de -S. João Daptisla. aberta das
8 ás 11; dahi cm dehiite chaves na
rua Real Grandeza Si, llotnfógo.-

(173o t.) R

A 
(LUGA-SE a casa dá rua Mario
.Eugenia n., 43 (Botafogo), com

tres quartos e duas salas; ns chaves
110 53 <dn mesma rua. • (1505 G) J

i" andar do prédio, A. LUC\-SE um bom quarto, a cm-
ALUGA-SE 

o i" ondar do pt
da rua da Quitanda 11. 178, es-

quina de Visconde de Iulfauina, coni
muito boa cozinha; trata-se 110 café.

U094 K)J5

AI.LT.A-Slí 
o =" andar da rua de

S. 1'cdro 88. com í quartos, 2
salas, quarto de banhe, boa cozinha c
terraço; trata-se na officina.

(1202 
-Ei S

A I.UGA-S.E unia formosa c bem
XÍ.uiobil,-,da sala do frenie sobre a
Avenida; rua Ev. da Veiga 14.

(.:».;- E) S

pregados do conu,creio ou a cava
1 lieiros decentes, com ou sem pensão;
1:111 do Hospicio 174. (1080 E) A

ALUGA-SE 
um esplendido quarto,

paia moços solteiros, na rua t do
Hospicio í)G, casa de familia. (1635IOR

A LUGA-SE ror preço medico, um
jCXcspnçoso quarto, á rua Primeira
<U Março n. 20. ='' andar. OjjjlOJ

ALUGA-SE 
a loja do prcáio á rua

da Alfândega n. 2S1, própria para
qualquer negocio limpo, (i ;¦-¦-¦ IQ.l

A.LUGA-SE um bom quarlodc.frcn-
X.Vtc, nrosiinO á Avenida Central, ,a
um senhor de tratamento; Asscmblea
ütf, 2" andar. IÇ13 E) o

VLUGA-SE 
mil optimo riu.-.rtt no-

va, aluguel reduzido. Casa de fa-
milia'. Rua Marechal Floriano 11. ji-,
¦ourado, ('S^ E) S

ALUGA-SE 
um 1" andar; 3 quartos,

2 salas: para familia cm escripto-
lio; tlnnbcm se aluga metade; rua
Asscmblea 30. (2043 L)b

ALUGA-SE 
o*bout armazém da rua

S. Pedro n. 23; trata-se ú ma
1" de Março n. 22. (2047 E) b

ALUGA-SE, 
cm casa de familia,

exeellente commodo de frente, a
moços solteiros; na rua Senador Dan-
tas 27. (1608 E) M

ALUGA-SE 
o i° andar do prédio

da rua da Carioca 11. 63, pro-
lírio para pensão, officina de costura
ou alfaiate. Trata-se na loja.

(1191 E) J

A LUGAM-SE muito bons commo-
x.Vdos, para family.ias ,scni filhos e
cavalheiros, eai casa de familia estran-
geira; na rua Passos Manoel 11. 2,La-
ranjeiras. £¦; íi3o4 C) J

ALUGAM-Slv 
casas'ii6'vas coiii dois

quartos, duas salas" ejcclriclilodé e
quintal; na rua D. Cürlos I li. di-A.
Aluguel, iio$ooo. '-': (1828(0 J

ALUGA-SE 
a pequena casa da rua

Machado de Assis 11. 9. Próxima
aos banhos do Flamengo. (1649G) A

ALUGA-SE 
flor'6o$ a casa da rua

J). Caroliíia 11. 32-1; lrala-se na
14,. , Peixoto

vVr.-o G) J
rua da Alfândega 11.
& C.

A LUGA-SE na rua General Poly-
XVdoro n. 20, avenida, uma casa
com dois quartos, duas salas, cozinha,
electricidade, etc; lrala-?e na rua da
rassagem u. 2S. (19I3 «) K

A-LUGA-SE uma boa casinlia, deu-
^Vtro de uma chácara, ocm quarto,
sala de jantar, cozinha, com água
nascente; na trav.^sa. do JNavarrp 11.
25 antigo; informações ua mesma Ira-
vessa 11. 8i. venda, por favor.

¦ISBlIlBirnilISBlIlBl»""»»"
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ALUGA-SE 
por 76$ uma casa pin-

tada e forrada de novo, comopti-
mas accommodaçõcs; informa-se a rua
Itapiru' 11. 90, armazém e trata-se
na mesma rua n. 273. (1303 !> J

ALUGA-SE 
uma bonita sala de

frente, com duas janellas c lira
clectrica, sita á rua do Jlattoso ioo,
preço barato. Uondc de ccnt reis.
Trata-se na mesma. (1007 J) J

FERIDAS eniptj
gens,

dartbros, cezemas, sardas,
pannos, comichões, etc., des-
Spparocein irapidamente usan-
do Pomatla Luzitana. Caixa-

] 1S000. Deposito: Pliãrmacia
Tavares. Praça Tiradentes

62 (Largo do Rocio
A 4030

lúi, o trata-se na rua do Hospicio
144. 1° andar. (1353 LI M
LUGAM-SE. por it--$. boas casas
leoiit tres quartos, duas salas, etc,

bonde de cem reis S, tiiúz Durão, ás
ruas Maurâo do Vallc e S Januário;
as chaves no nraia do S. Chrislòviio
1C1, e trata-se na rua do Hospicio
144. Io andar. 0.154 C) M

ALUGA. 
SE |ior 00$ o pequeno ar-

mazem da praia do S. Christovão
177; as chaves 110 ti. 161. c1 trata-se
ua rua Buenos Aires n. 441, 1" and.

(1351 L) M

ALUGA-SP. 
por 81$. uma casa. na

avqnida Anua. rua B. de Mesqui-
ta 127; as chaves no XV; trata-se na
rua ítueuos Airos i.jj, i° andar.

(I.1Í4 D M

ALUGA-SE 
o espaçoso armazém da

rua 11. de Mesquita 120. completa-
mente novo; as chaves "o XV da ave-
uida Anua, e trata-se na rua Buenos
Aires 11.. i" andar. (i3S4 L) Kl

ALUGaM-SE 
os pequenos armazéns

da rua H. de Mesquita 13.1 e 143;
as chaves no XV da avenida Anna,
c trata-se na rua Buenos Aires 141,
i° andar. (1331 L) M

ALUGA-SE 
11111 esplendido terreno,

com 15x80, prontio para estância
de lenha, garage, etc., etc.},,:preço
excepcional; á rua Coronel Figueira
de Mello 164; trata-se lio local.

AiLUGA-SE o prédio da rua Con-
J^kl selhciro 1'erraz- 88, com 4 quar-
tos, duas salas e tiotii terreno. Cha*
ves na rua Cabuçu', 49-A e trata-íí
na rua Dias da Cruz 9<L Aluguel
I32$000.

ALUGA-SE. 
com pensão, magnífico

c arciado-quarto de frente, na rua
Haddock Lobo 96; o prédio fica no
lado da sombra; muito agradável no
verão. (1401 K) A

ALUGA-SE 
um commodo com cn-

trada independente, a pessoa sem
creanças, é cosa de família. Kua
Haddock Lobo 11. 142. (a.iioK) b

ALUGA-SE 
o prodio da rua Conde

de Bomfira 701. com * quartos c
bom porão; chaves no açougue, c tra-
ta-sc na rua Moura Brito 10. _

(1C64 1^) J

A-TiUGA-M-SIS as casas da rn»
líS-D. Mnrla 71 (Aldeia Caiu.
pista), transversal á rua Po.
rclra Nunes, novas, com dois
quartos, 2 salas, cozinliti, ha-
nheiro o tanque de lavagem,
todos os commodos illuininn-
dos á lu/ clectrica. As clinves
110 local. Tiiita-sc na rua Gon..
çnlvcs Dias 31,.nroximo «In ci*
dade, o- poucos passos dos
bondes de Aldeia Cnnipistn,
cuja passagem oin duas se.
cções 6 de 200 rs. Alugueis
100$ o 110$000. 1

ALUGA-SE 
a casa da rua Alzira

Brandão n. 104; transversal a rua
Conde de Bomfim. com 3 quartos, 2
salas. cona. banheiro cozinha despen-
sa e jardim ao lado; nara ver o trnr
tar. 11a mesma; aluguel 184; esta
habitada ha 1 anno. (I93j 'VK

ALUGA-SE 
uma casa, na travessa

Elisa n. 16 (travessa da rua Sal-
gado Zcnha):; os chaves estão no 18.

(iS-IS M J

AIIX ..te, bem ventilada, com 011 sem
pensão, a rapazes de tratamento; na
rua do Cattetc 11. 32;, esquina Ma-
chado do Assis. (1990 G) J

A. salvação do» Bezerro»
A "FONTE LIMPA"

E' o único remédio veterinário que
cura a diarrhéa destes, e desinfecta os
intestinos do gado vaceum. — Deposita-
rios no Rio: Alfredo de Carvalho & C.
R. 1" de Março, 10.

ALUGAM-SE 
ns casas novas, da rua

Costa Gtiiniarãci ns. 39. 41 « 43.
cm S. Christovão, próximo á praça
Argentina, bondes de S. Januário, com
boas acconimodaçõõs para familia re-
guiar; as chaves eMáo no armazém d»
sr. Brandão, c tratam-se na rua da
Alfândega ' n. 122; alugueis razoáveis;

(S4I3 L)S

ALUGAISE 
1 prédio novo. com to.

do conforto, á familia de trata-
mento; rua da Alegria 1C5: ns cha-
ves estão no 167, S. Christovão;
'preço 150$; informa-se á rua do Ho-
sario 105. (».13o lj) J

A.LUGA-SE. por 160$. o sobrado do
XXprcdio á rua S. Christovão 107;
chaves 110 Boulevard S. Christovão 80;
trata-se na Companhia de Administra-
ção Garantido, Quitanda <Í8. (427DJ

A LUGAM-SE linda sala de-frente c
ii.arci.idos ouartos, por presos mo-
dlcos. furuecendo.se pensão a - domici-
lio. farta c variada, na'1 rua Carvalho
de Sá 22, largo do Machado; telepho-
ne ano. Central. ,\>. 0.395 G)A

A LUGA-SE um quarto de frente,
Ümobilado, com luz clectrica. c um
outro, nor .I"?. cm cosa do íaniiha;
rua Corrêa Dutra ;8. (.l.lSo (.) A

AILUGA-SE 
a moços de tratatncn-

to, um esplendido quarto, perto
dos banhos de mar; na rua Ferreira
Viatura n. oo. (1887 O J

ALUGA-SE 
um bom quarto, bem

arejado. oronrio nara dois rapa-
zes ou um senhor só, com ou sem
pensão; á rua da Gloria .82.

(2072 CO S

A LUGA-SE por 33$. cm casa frati.
xVccza, um pequeno quarto mobila-
do, so para persoa solteira; 44. La-
rão do Itapogipe. (1307 .1) J

ALUGA-SE. 
por 300$,

si' '   o grande
sobrado da ríia Conde de Bomfim

240 (entre lmhrica e. Aragão), casa
com muitos commodos c todo o çon-
forto. (i(l.|8 K) A

ALUGA-SE 
uma sala de frente, em

casa de familia. a uma senhora
só, que trabalhe -fora; na rua 1 is-
condessa de Tirassinunga 11. 40.. ,

(1S2C J) J

A LUGA-SE uma boa casa na rua
Üda Assuiniição ti. fia. com ? quar-
tos. 2 salas bom entorto do banho com
Iianhcira. Ima despensa. cozinha, quin-
tal c iardim ua frente; trata-se na
mesma tua 11. 2?. (1201 CO S

A LUGA-SE. por 110$. o í.redio. pa-
J:\.n negocio á rua General Pedra
i-3-l! chaves uo localj trata se na Com-
nanliiá de Administração Garantida,
Quitanda 68. (47O E) J

nKT«gi*xxgtxüiiixiiixi«xxEn«xnzxxiiga
mnS«i Cura sarnntida com o KlilXIIl
HI6aa~viTAli 1»E MARAPUAMA K

Y01MÍÍIXA CülirOSTO. Remédio jti cpiihccidò. Deposi-1
to: rua da Quitantlti 120, a° andar, o Vruguaynna 35.
Ui,,, —*— Vidro 5!(i000. (J 027)
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OFElUCCIvSE 
unia moça para co*

se;- e lavar ou arrumar casa; em
casa de familia; rua da Lapa n, oi.

(103! U) J
/TtdSTUUEBHAS e cngommaAíraK
\J para camisas c ccrbulíií, preci*
sa-se com pratica, na fabrica» á v.a
Haddock Lobo 408. (1B;; S1 J
TpXCÓM.MADÊIRÀS c costureira*
T- para catnisa-s cernidas, rum
pratica, precisa-se, ua rua liaddoc!;
l.uho 11. 4üt), (1S15SJ j

T>HKCTSA*.S1S de uma pequena d(
.1 i,j a ií» anuo:;, para todo fervi-
<¦'» de pequena familia; rua Goucal
ve. H:. 1» eu. 2" andar. (D)

I>ur.nsA 
si; de

u n
ütna mcniiia d-.*

ij <:¦•-, para cuidar lie
uma creança, t um rapaz para car-
vcirnr mnrmiUiB e ajudar á on?.inu«;
Sendo. n. 206, loja. (1805 C)' S

A 'LUGA-SE um optimo iptarto no-
Xi-.-u, aluguel reduzido, easa de fa-
milia. Una da Constituição' n. 3(1,
sblirndo,

A Í.UGA-SE uma ou duas
2A.tnra qualquer negocio.; u
licnrüiiic Vnlladares 14, loja.

portas,
avenida

1-) s

A I ÚG \M-SE. a c ivalhclros do com-
iSLaiiercio. boas salas com luz cie-

(isí.'i E) SI et rica, creado para fa-er limncza, çomhsneadas nara a praça 11 de Novembro,
A. LUGA-SE o magnífico prédio da a 3;?, 40?. 45?. 50? c Coí; rua Uapn

Ürua Ao Acre 11. 3.V. irala-sc á rua 111. 1, (1600 I'.)
lVjn. 7.1. 1" andar (1.7.12 El.l

ALUGA-SE 
a senhor de tratameti-

to. um- uuart.T <le frente, bem
X\N'ovo, uni 3" andar com boiií com- I mobilado, cin prédio de to;io o con-
modos; trata-se na rira 1). Jlannc! j ínrto, casa de familia: na rua Silva
11. 3J. th) I Manoel 11. SS.

ALUGA-SE 
11111 bom (piarto, á ave-

uida Mcm de Sá n. ío.
(1321E) j

ALUGA-SfCarioca n, 4C.
sourado da rua da

(16C7 E) K

A LÚ0A-SI5 por ,só$,ó prédio á rua
iTLGciicral Pedra 132.I; chaves no
local; trata-sa na Companhia de Ad-
minislração Garantida, Quitanda 08.

(J77 E) J

XíUlíCISA-SE de 2 pequenos com-
A modos, jwra eseriptorio e quar-
to de dormir-. Preço barato. Cartas

C1337 ÍQ J neste jornal, n Xisto Proença.

A LUGAM-SE, a Soy. J-$ c «3?.
Ü-boas casinhas nart -íanuhas. com 2
quartos, 1 sala cada imja;.tcni'. luz elo-
ctrica, quintal e aRita .,'nara lavar; rua
Eerrcira Vianua n. 50. Cattete.

; (IÚ6.I- (.) R
"\ 

IiÚGA-SE o prédio 14 da
-Ainia do Rozo, Jjnranjiii-iis,
com boas ncfominodnções. Es-
lá aberto das 11 dtt niniiliã,
iis 5 tia tarde. (A 13-13)ü

A LUGAM-SE dnis-bclios quartos,
Adcceulcnicnte hioljlliidos! rua U-
vares Dastos n. 30 (atitmo 21. tal-
tete. * ''40 tO b

A LUGA-SE. a cavalheiro cm casa
Ade muito asseio e soceco. uma bel-
Ia sala ? (rabinetc. ou lindo apparta-
mento, esplendida vista nara o mar,
luz clcctrica c mais commodidades,
mobiladas, bondes á porta, um nasso
dos banhos de mar: na rua Christovão
Colombo 11. 12, óuasi á esquina do
l*lanicurro, _____

A LUGA-SE a casa .assobradada, da
ZVniã Y). Marciana- 67. cm Botafogo,
pintada de novo; as chaves 110 11. f'5-

A TiUGA-SE uma .nraçi branca para
Aarrumadeira ou aiia secea;. na rn.i
Schmidt Yascoucellos ¦n-.. 2, caFa 0.
agitas lvrrcas. ... .Onfi G) J
TrniÃTsiírõor 2no5 mensaes. o

XJ;sobr.'do da rua Marquez de Ahran-
tes 20S; irata-se ito!u;i2M .da meaiiia
rua. »'•-

Leme Copacabana e Leblon
A LUGA-SE, no Leme, por contrato,

^Vi casa do rua Padre Antônio
Vieira 11. 20, perto do mat .! do
liomic, tem todas a; commodidades
para pequena familia de tratamento.
Aluguel 250$; trata-se na esquina; rua
Gustavo Sampaio 2:2. (17JSIÍ) K

AOS DOENTES
CUIíA RADICAri da gono-

rrliéa chronica ou recente,
estreitamento do urclhru, em
poucos dias, por processos mo-
dernos, sem dor. Garante-so
o tratamento, impotência, sy-
pliilis c moléstias da pelle,
appl. 606 o 004. Vaçcjnas
antigonococcica. Pagamento
em prestações. Consultas dia-
rias, das 8 ás 12 ó do 2 ás
10 da noite. % C. C081. Ave-
nida Mcm de Sá, 115.

S. Christovão, Andaratiy
e Villa Isabel

A. LUGA-SE a casa da rua Tlieodoro
X"í.da Silva li. 218 com 3 quartos. 2
salas p crande quintal; por iou$; ira-
ta-se ua mesma, das 3 ás C horas.

(1142 I.) S

ALUGASfcSI! 
cas

dê
oor 80$. com

__ dois quartos c duas salas, na
avenidn S. Christovão n. Ca.1. ponto
dos bondes de 100 réis. (1S24 L)J

ALUGA-SE 
por SiÇ, o prédio i

riia 'Costa' Pereira 53: chaves 110
11. 48; trata-se ira Companhia do Ad-
ministracão Garantida, á rua da rQni-
tanda ú8. (482 L) J

AL-UGA-SE. 
por 200$, a loja d»

prédio a rua- S. Christovão !07i'chaves 110 Boulveard de S. Christovão
86; trata-so na Companhia de Aduii-
nistração Garantida, Quitanda 68.

(¦173 IO J

ALUGA-SE 
a casa da rua Costa

Lobo' 11. 99; duas salas, tres quar-
tos, cozinha, clcctricidadc e quintal;
as chaves á rua Jockey-Club n. 107.
onde se trata; alugue! 102S. (3844DJ

ALUGA-SE 
n bmn armazém

Cai
 do

anipo de S. Christovão. esquina
da rua General Argollo, por 100$
mensaes: trata-se 110 mesmo, das 1 a
ás ifi horas. 011 na nrnea, da Rcpubli-
ca n. 203. com o sr. Vieira.

(20.18 L) S

ALUGAM-SE 
boas pequenas casas,

com niiint.il e muita água; na rua
Visconde Sapucahy 310. (3.'6 J) M

ALUGA-SE 
Por 100S exeellente ca-

sa com tres quarto1, duas salas,
gaz, electricidade e mais dependeu-
cias; na rua Pereira Passos 11. ,-,3. Ç'o-
ipoeábntia'. Informações á avenida
Atlântica -62. (i;'03 II) R

(.•070 cos

A 1 UGA-SE uma porta com arma-
Ação, própria para qualquer -nego-1

Voluntários da Pátria
(1813 10 J1cio; na rua

n. 361.-~^m
PRECISA-SE 

de perfeitas ajudau-
tes úc saia e corpinhos; fió hr |accciiain pessoas muito halix-i- e com }

pratica de ofíicinas; mme. Á. Eút-1
iu-; rua ~ de Setembro 11. 132.

(i«n D) n

FUEC1SÃ-SE de 
bons officiaes pai

ra calçado de homem e tenhorãí |
Kua Gonçalves Dias
Cadete.

gg|E E BWOLESTIAS DO PEITO usem sempre o

TOSS6 
"XAROPE DE GRIHDEL1A"

™ ^7 4&'*kW TlkW 
de oiaIV£SIRA JÚNIOR

Poderoso CALMANTE, TÔNICO E EXPECTORANTE
Pedir e esigir sempre:' CH&INDELIA OLIVEIRA JUNI03,"

^J. A' venda em qualquar puarmacia e drogaria Araújo Frsitas & c. - Rio de Janeira

A LUGA-SE a bon c Iiyglòni.
^"Vsch cnsa dn rui» X. S. du Co-
line.ibann 1089, para familia
de tratamento, por 350$ meii-
snes, fazendo abatimento com
contrato; trnta-so no largo da
Carioca 13, com o sr. Duar-
te Feliv.  11

ALUGA-SE 
uma casa limito bem

mobilada, para familia de trata-
mento: contrato verão; trata-se ua
rua Uruguayana ?5. \°. andar.

(II Sn) .1

AIvUGA-SE 
uma casinlia con^ sala,

nuarto c cozinha, na rua 1'allete
li. aS: liara inforiuaeúcs, na vonda.

(270 J) S

ALUGAM-SE 
casas na rua Fran-

cisco Eugênio n. 135. tendo cada
uma tres nuartos. duas salas, cozinba,
desponsa. tanque para lavar um bom
chuveiro c uma boa área cimentada;
aluüiiel oitenta c cinco mil réis (85?.
e mil réis de taxa (1$).. apropriadas
para pessoas do commercio; a condi-
ção é bom fiador; todas tem luz ele-
ctrica o muita anua; as chaves, par cs-
uccial íavor, no armazém do sr. Abel,
á mesm tua ti. 140. (1785 L) ]

AI.UGA-SE 
por 18--5 o confo.-tavc'

prédio da rua Tavares Guerra 87,
com quatro bons quartos, duas sala!
e dependências, perto dos banhos ,dc
mar; trata-sa (na Companhia Edtíi-
cadora, á rua General •Gurjão n. A,
onde está a chave. (1G55 1<) A

AI,UGA-SE 
uma casa. nara pequena

familia de tratamento; ua rua Kr-
nes-io de Souza
Andaraby.

:.|; as chaves no 2O.
(1706 M R

A LUGA-SE. eiu Copacabana, casa
Accpacosa c reformada; nreco mo-
dico; á rua General Gomes Carneiro
¦lS; as chaves na nadaria, ponto dos
bondes, cm lnancma; trata-se A rua
Rosário 159. 2° andar. (12'1 II) S

JÜ

A iLUGA-SK por 230? a casa da rira
-tLsilva Tellcs n. 65. Copacabana,
com boas nccominodaçOca para fami*
lia de Iralanicnto; Irala-se na rua da
Alfândega 11. 12, Peixoto & <¦'¦

i A It.UGA-SE o confortável prédio
-ílLrcccntcmenlc assobradado; na rua
de Santa Clara n. 14S, esquina de
Touelciros. Copacabana. (i94iII)K

. 4.1. Caia
0Bs8 D) li

TJ-TUCC1SA-SE de um rapaz ale 13
.2. aiiuos, para copeiro c wrdü ser-
idços; condueta afiançada. Trala-se,
n prat;a José f!c Alencar t:. 11.

1;kI'.í'ISA.SK 
<le um cr.rroce:ro «

de u-n r.acbailor de lócos; na
11 raia de S, Christovão 31P.

(1751 p) rt

T)KECtSÀ-SB <'c um pequeno de
JL i,i n 15 annos, na ruã Ncry Ei-
nhc*ro n. m—Estacio. (1837 H) J
T>UEC1SA-SE de uma raparifta para
JL sen-iços lcv.-.v á rui Prefeito
Itarata ji, 16. Ej»sa tua começa na
rua do Uezendc. (i^aúCÍ-R

IJHl-XISA-SE 
de uma

ij annos, meíiía c 1
menina ate

fie br. 1 cou-
f-iluctó ,l>ara a con fv.nliki de uma
«cnhora, i«a c serviçois leves; rúa
?». Fraiscisco Xavier 11, Rj. casa 2,
Próximo ao lar^u de Scgttnda-ícirQ.

(1743 Cl 1:

A LUGA-SE a crsa da rua Menezes
XÍ.Vicira u'. pi. com bons connnodps
para famrlia, preço 1 (ij?; a chave no
armazém da esquina c trata-se na nm
II. Manoel 33. (1501 E) T

A LUGA-S
XAconicturci
6. sobrado

V. um ouarto a
lo .l

(18

10Ç03 cio
ido 11.

15) S

A 1.1.'GA-Sli. 110 urcilio uovo. apala-
;\i'f!iilo, da rua do Rezende inj,
tuna linda sala de frente, completa-
incuto independente, com todo confor-
:¦:: a casa tem Iclenbone. __[___} E)A

A LÜGA-SE uma bo?. sah para inbi-
rVttcti' de medico ou advogado com
direito á uma sala de Cintra decente-
mente mobilada; rua da.Constituição 4!
trata-se com o dr. Semi, uooBhlA

ALUGA-SE 
Him ou tre? cscriptonos,

nr.iiirios nara medico, advonado ou
atclíc>; na rua da lluitaiida .11. -7.
sobrado; trata-se na '.i.bainiacia.

(1.154 E) J

de fren-A LUGA-SE bom commodo
-tluc, com lodo conforto, no 1" alt-
dar da rua Acre I-'-, esqtilila '-Marc-
cha! l-loriunoj i.-Sio 1.) .1

A LUGA-SE cm casa de familia.
xiiuiia sala raqliiladb, i-nra casal.ou
um senhor de lodo ro peita; r. lvva*'risto da Wisa 11. 47. C1831 El J

LAPA E SAHTA THEREZA
àLUGA-SE 

uma esplendida sa me
liilada, com lodo o conforto.

ponsao.
rua d'

a um casal de traíamento. na
Riachuclo 161. (10=2 1')

A LUGA-SE
iaJTaylor 22.

por 73$ o chalct di rua
(1340 E) .1

rua Seaajor Dantas
, . . ,. du familia. um li

com luz clcctrica. ti.viilli
ALUGA-SE 

na .....
n- em casa de família, uni .bom

niiafl" " •'" '•" clcctrica. n.ioil.i A

piíECIPA-SE de
ã <¦¦ . < imna 5.c;ra-
«fogo n. 3;o.

\ l.rfi.V-Si: uma pprln pnrn
-i^Jiini pequeno- vnn-.it), em
ponto ítiiiiin transitadoj trii-
tn-so com o sr. Dnnrtc PcllSi

(iB.ii D) J largo tl:i Gnrlocn X!5. H i
uma ktvadein c¦"-t praia d? Hft;

A LUC1AJI-SE. cin casa de família
Ade tratamento. 2 Brandes e areja-
los quartos, separados; rua Gloria 10.

(if'4'i '•') .'i A 'l.rfiA-SK ua ii'1111 Oo São
^-lícnlo, 30. 2° limiar, os-] ,^ loGA-SÉ um bom.quarto, na ave
quina du Avenida Uio lii-auro
s.-iln tio frente, nioliillatlii. com
pensão, 3 pessoas 30015000.
1, 130!i!000, i-nsii de fumilin.

K f,UGA-Slí um tiom quarto, claro c
ifjLlhnpo. casa do família; rua dn lios-

CÍ&Í2 li)SPICIO II. ^").

A LUGAM-SE bons commodf», a
ZÃ'.r".:;cs do conimcrcío oumcaasl se:::
flüios; avenida Mcm de Eá s;-

(ib'5o E) s

X*Xnid.i ;Mcm
família.

11. 40, cr.«a
(irSolill!

A Ti V d A M-S E quartos com
-^pensão, confortáveis, dos-
do 4!i$ por dia, e nma sala com
pensão para dois cavalheiros
ou casal 2O0$ mensaes, luz
olocliloíi, telcplioirp, etc. Pen-
são Familiar, praça José de
Alencar 14, Cnttcto (-MS474G

A ILU0A-S1? a i.',o$ mensaes o pre-
/iUiio assobradado da rua de Santa
Clara (Copacabana) 11. 63. As cha-
ves 110 Padaria Santa. Cara; tratar
na rua Christovão Colombo n. 44
•Cattetc, das 17 ás 19 horas, on «ra
Junta Commcrcial, com o sr. Maya-
lliães; das 1^ ás 1.1 horas. (ipoClI)J

Çofías de Saúde
TÓXICO REGENERADOR DO ORGANISMO E RSGUIADOR DO

VEXTKE
Curam doenças do estomaso, ficado, intestinos <!ores rhettmatoidos,

nervosismo, enxaquecas, ncvraltti.is hemonhoides. fraqueza Kcral e dos
órgãos da Rcracão c manchas da pelle.. Depositários: Drogarias: Pa-
checo rua dos Andradas 11. 45. — Uio; Daniel ei C, rua Direita n. 1
S. 1'aulo. (A 7182)

ALUGA-SE-a 
casa nova, da rua do

Maltoso Í.Q. com seis quartos, tres
salas o quintal, própria para família
de tratamento; os chaves estão tia rua
do Matoso 90. onde se nata.

(1 ,í5o J) J

ALUGAM-Slv 
boas casa som Ca-

lunibv; trata-se á rua Maisalliaes
2,. (i06o J) R

ALUGA-SE. por 132$. o prédio a
XVrua Aristides Lobo u6.l\ : chaves
110 11. 124; trata-se na Companhia de
Administração Garantida, á rua da
Quitanda 68. U>>' Jj -1

AIíUCA-SIÍ 
espaçoso armazém, na

rua S. Luiz Gonzaffa ;n, 132, te-
centemcnle construído, próprio para
ciualqucr nefrocio, fahrica ou deposito,
com grando chácara; preço razoável;
informado no n. ijj, (ií6.i D J

AI.UGÁ-SK 
a casa da rua S. I*utJ!

Gonzaga íoi; as chaves estão 110
107 da mesma rua. (13.14 D J

\ LUGA-SE por ioi$. o prcdio. a
Anta Dr. Carmo Xetto 21S-A, loia;
chaves ao lado; trata-se na Companhia
de Administração Garantida, a rua na
Quitanda C8. (iro ¦') J

LUGA-SE um bom quarto, em ca-
sa de familia, a casal sem_ filhos,

.nnr 40$; na rua Campos da Vm.SS,
Rio Comprido. U/O.í !> "¦

ALUGA-SE 
uma casa, nara peque-

na familia. próximo ao largo (.0
Estacio de Sá; informa-se 110 arma-
zem ti, 27 da rua S. Cliristovuo; onde
estão f.s chaves, c trata.se na rua Sai
Pedro n. Ú9. arinazcm. (it-13 JJK

ALUG.-VM-SE 
bons^ çcm.omdos de

frctftci com n;ol!Ü'n.! a moços sol-
teirus. empresados no commercioJ na
rua 1». Luiza n, 3^. Oloria.

(M5J O R

ALUGA-SE 
uma casa, própria para

pequena família de tratamento, á
rua de S. Clemente 11. 4''-'. l'rc-

A LUGA-SE. a cav-alheiro, um com-
x\mòdo de frente, mobilado de iiòvo,
com entrada independente; na rua j
Erancisco Boliraio i. antiira dos Arcos.

(ifi.,:i V) R

ÇO, 100 tralu-sc uo n. 462.
(Mat G) R

Saúde, Praia Formosa
e Mangue

A LUGA-SE Por ir-S o grande
XjLprcdio d:i rua Conselheiro Terei-
ra Franco ti. 5.', iu e 2" andares,
com quatro bons quartos, duas es-
jiaçosas salas e depeiulcncias, illunu- jnado n luz clcctrica; tr.ita-se na rui'
da Alfândega n. Sij. sobrado; a cha-
ve estã no n. $í. (iG57 D A

ALUGA-SE 
um commodo, cora o;

sem pensão, n um casal, em ca-
de familia decente;
Reis n. 59.

na rua Malvil
(-'o.-,i .1)

4 LUGASE. por coo$. uma casa no-
ilvo, na rua Barão de Itapagipe,
perto das bondes liispo c Itahngipe,
com 3 amplos quartos, c salas, 2
quartos, banheira cou todas as instai-
laçGes hy^ienicas para familia de tra-
lamente, fogão a g.iz c pcoucno jar-
dim: trata-se no 222. fundos.

(18.14 L) J

ATíUGA-SR 
um armazém novo, com

moradia para [familia; na rua Pc-
rcira de Almeida n. Si; trata-se no
11. 68, Maltoso. (3093 L) S

ALUGA-SE 
uma casinha com sala

c quarto, boa cozinha c bom quin-
tal; na rua Ilclla de S. João 11. 343.
por 30$ooo. (2096 1.) S

ALUGA-SE. 
nor 30S. na rua .Torce

Rudjíc n. 182, avenida, uma cnsi-
nha, quartos, sala e cozinha*

(19.19 E) B

AIíUGA-STí 
nu vinde-sc a casa da

rua Matto Grosso 74. com duas sa-
Ias, salcta. dois quartos e mais de-
pendências, luz ecletrica c chácara;
informações á rua Chaves Faria n.
70, Cãucellà, tí. Christovão,

(106.1 L) J

ALUGAM-SE 
duas casas na

Chaves Paria na
<\*,%\ as chaves no n
Irata.

rtu
iliiBuel 100$ e
118. onde se

(19C0 1.) 1!

ALUGA-SE 
o oredio á rua Delia

de S. João n. oí. com .1 quar-
tos, 2 salas boas. etc., boiíi nuintatjanua com fartura, luz clcctrica, tod»
reformada e bonde â poria por 180$
mensaes: as chave» estão na casa, e
trata-se ra rua do Kosarb n. 70*com dr Àtaliba. (2020- lt) J

\ LUGAM-SE
i.*Vdois quartos

casas por 8u$, com
quartos e duas salas, na ave-

nida S. Christovão u. C23. ponto doa
bondes de 100 rs. 0735 D S

A LUGA-SE o nr.-dio n. S4 da ríia
i"\.Comlc de llacncudy; trata-se 110
n. 36 da mesma r.ia. onde estão as
•chaves. (1E36 L) j*

A I.UGA-SK. por So5. boa casa, com
-OLirrandt^ quintal, electricidade etc;
na rua JCsperança n. 51! chaves no
11. 53, londc S. Januário. (ir;iL)U

A MTiA-SR a boa casa' da rua Soa-
Jri.rt3 n. <3o, '3. Christovão; as
chaves estão na mesma rua n. 64 c
lrata-sa ua rua Gonçalves Dias n. 44.

(1147 I.) S

A LUG \-SE uma boa easa. com qua-
X\.iro auartos, dua; salas, bom quin-
tal e iardim ao lado c na frente, a
rua Barão de PctroDolis 11. 113, Kio
Comprido; trata-se na mesma.

(2120 J) s

.VT,"ÜGA-Hlí um bom predio, por
J j XVio.|$ na rua Gonzasa Hastos n.

150; ns chaves catão uo iQt; Aldeia
Campista; (1830 L) f

Al LUGA-SE. por 107$ cada um, ot
Xipredios da ladeira _ S. Januárions. 13 c 15. com dois esplendido!
quartos, duas salas isnacosas c depcn-
dencias, prande nuinlal; as chaves cs-
tão no 11. 17; Irata-se na rua da Al-
fandciM ti6. sobrado. OC54 !,"> A

ALUGA-SE, por 33?. a casa da
iXavenida da rua S. Luiz Conzaca
55-VI, S. Christovão; (17--J L)J

A ItUGA-SK ttm bom armazém, na
xirua Miiiuc!. de Uri.13 n. -Ji: trata-
se na rua de S. Krancisca Xavier .105,
nu na avenida Rio Branco 4í, Casa
Qpd; (1947 1.1 it

A* LUGA-SE" uma boa" casa. na rua
xi.I'rancÍ?co Ktipenio n. 47. casa 4;trata-se na rua de S. Francisco Xa-
vier 305. ou na avenida Rio Branca
43. Casa Opel. (1947 I.) R

A T,UGA-SK o prodio da rua Ruü-
X\im de Almeida 56; as t chaves no
í-t; Lrata-se á rua da Quitanda i?q.

(i6.|o 1.) K

ra II BRASIL
A L-UGÀ-SE. em Santa Thereza, a

l"\r.iT.i da rua Oriente ti. f'7, com
-lua? salas* quatro quartos, vista c?-
plcndttla c bonde â porta. Trata-e
na mesma. (16:8 *) J

A ILUG.V-SE por preço bar.-.to, boa
* LUGA-SE, nor nij, uma casa, 1 Acasa com dois quartos, duas. salas

jrt.ua Villa lacyló, á ru.i Pedro Ame- j Cardoso Marinho n. 7, eseriptorio,".j; ns chaves uo i:. ida. e trata- Praia Formosa. Or-6 I) J
na rua Bucnoá Aires. ui. í* ahdãr.

• (133= G) m ; 4 LUGA-SE rnr |>.-eço barato, boi—— j ^fj^çasjj cam dois quartos, unia' sala
A LUGA-SE a ci=i Aa rua Kcal 1 o bom quintal. Informa-se á rua Car-

.rÍ.Grandra n. :;; trata-se 110 ti. es. I doso Marinho n. 7, escrliilnrin, Praia
llotafogo, Aluguel 9o$ooo, (ii6.|G; J ' ""¦

(NOMlí KKOISTRAJDO)

Cui*a a infflammaçâo e
cações dos ollios

Em todas eis jpHL^jX*ixiEt-
cias e dros^risaa

A LUGA-SE a casa da rua lochey-
xiVClub n. 260. era centro de tar-
dlm, tendo prande . varanda, duas
grandes salas, tres quartos, copa, co-
zinha o quarto, de. banho, com tudo
que c necessário á familia de trata-
mento, c cm baixo, grande salão do
ensrjmimar banheiro com W.-O. r la-
vatorío; trata-se n.i rua Toekey-Cluh
n, .162, n depois das o lioras. ná rua
de S. José n. í),í, iy andar, igçr^JJ

4 LUCA-SE. nor 130?. uma cisa.
-tleom tres ouartos. na rua Senador
Furtado 109; trata-se na 11. *)<> • _

(I Of,'í Li J

A LUGA-SE. nor 2:0$ mensaes, a
xicasa nova, de Bohrado, n rua t
de Dezembro 11. Si. tendo. 110 pavi-
mcnln superior. 4 bons quartos, bom
quarto de banho- com banheira servi-
da nnr a alta quente c fria lavatorin e
W..C. t 110 inferior salas dn visitas
e de jantar, copa, cozinha despensa,
W.-C. c um nuarto; oara informações,
á mesma rua 11. uo, c trata-Sc a ru»
Tlicopliilo Ottoni n, 4.3. sobrado.%

(1244 W V
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Pharmacia e Drogaria Bastos
A PREFERIDA DO PUBLICO |_

wmmWÊÊmmammamawamÊmammÊÊamm** Grande sortimento de produetos chimiçoseespecia-
l iidadespnarmawutleaa.iraportacà^ melho-

soWbilUado, soía direceaodo pharmaceutico Candi.

PRBÇOS MÓDICOS

RUA SETE DE SETEMBRO, 99
Próximo à Avenida Rio Branco

mmmwmmBaWBm^mjmimWÊmawàÊBÊmmA_

muusri
——,— !—. t

¥
CORREIO DA MANHA - QiNtft*.felra, tf fle Outubro de 191ft^

^^s^^^^^-^^Pff
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A LüCA-SH uma casa. na rua Dr.
Asilva Pinto uai alugue' 100S; as
chaves na padaria da. esquina, em Vil-
Ia Isabel. <-">81 W K

ALUGA-SE. 
por 80$ mcnsaos, a

casa 6 da vilia 4 rua 8.de De-
rembro n. 85-A. com Bala de visita que
também pódc servir de ?PMt».|ç.or,.ser
indcpendontc, sala de jantar, dois
quarto»; cozinha, W.-C. e banheiro
com communicação interna, tanque pa-
ra valagcm, lua electrica e quintal,
para informações 4 mesma rua n. no,
t tratn-so a rua Thcophiio Ottoni n.
45, sobrado. ("-» 1<} °

ALUGA-Sli, 
por 140$ '"«"S" "

taxa. a casa a da rua 8 de Dezem-
bro 11. 70. com duas salas, cinco quar-
ío, c mais dependências, prestando.se
nara duas famílias, com duas entradas,
para informações, a mesma rua n.
110,, c <rota-sc A rua Thcophiio OU
toni n. 41. sobrado; ("43- '<) °

ALUGA-SE 
cm casa de família um

quarto cora pensão, a um, casal
de tratamento; na rua Dr. D»»™
Crili 337. Mcyer, UoiM)A

Novo modelo de Espartilhos, curto,
de seios, longo de ouadrls tirou de-
vant. orthupedico, commodo, lufati-
gavel, elegante; com o domihuto *eso
de 300 grammas.

Nâo pode ser
imitado

Confeccionado sob medida em au-
perior tecido de varias cores, com ap-
plicaçJo bordada, expressamente ar-
mado com baleia c com 4 larreteUcs.

O Espartilho
Nopmalista

está destinado a grande suecesso; pre-
ços ao alcance de todos

A CURA DA SYJPHLIIS
Adquirida ou hereditária, interna on o«» _íj" •-
das as manifestações: Rheumatisrio, Eczemas, Ulceras,

! 'fumores, .Escrofulas, Dores musculares e ósseas, uo-
1 res de cabeça nocturnas, Ulcerasido Estômago, etc,

; ee con;egue com —

ALUGAM-SE 
confortáveis casas.de

41$ n 61$; trata-so cora Alberto
Bocha, rua Cândido Bcnicio soa. Ta-
corépagua.  (600 M) J

• A LUGA-SE uma caso. na rua Dr.
Asilva Pinto n. 6St aluguel 55$: a
riiávc na padaria
Isabel.

pegado""" em" Vilia
(1083 Li k

SUBÚRBIOS
ALUGAM-SE 

as casas da rua Mo-
reira s6. 28 c 33. Engenho de Dcn-

iro. com dois oiiartoa duas salas e
mais dependências; chaves na Estrada
Real do Santa Cruz n. «50. 

Çom 
o

sr. ferreira; aluguel 61$. (1144M)»

Constipação
Tome

PEITORAL MARINHO
Rua 7 de Setembro, 180

A 
LUGAM-SE, a 80$ e 70$, casas
novas, còm a salas, a quartos, .co-

zinha, banheiro, luz -electrica e jar-
dim á frente, á rua Porto.Alegro 1;•,
iq c 23. perto da, ma Barão do Bom
Retiro, Engenho Novo. (9"3 ML)

ALUGA-SE 
a casa ou « •«•»; d5

rua Lia Barbosa 79. em frçnte a
estação do Mc er, com a talas. 1
quartos todos com jonella para a va-

FABRICA A'

Rüfl Si ISSEMBLEa
zi. 101

encontram-se iodos
os artigos para ma-
nipulação de Espar-

tilhos

I,UISTYIi
Poderoso «ntisy-
philitico. Eiimi-

«íador das , irnpu-
rezas e micróbios
do Sangue. - Cura
syphilis, tanto ex-
terna (pelle, etc.)
como interna (dos
Pulmões, Coração,
etc.) Peçam prós-
pectos. Vende-se
111] boas pharma-
cias." Preço. 5$.
Deposito Geral :
Avenida Gomes
J/reire. 99. T.
1201 C.

VENDE-SE por 9 contos um
V predio próximo ao Campo

do Suo Christovão, com 3 quar-
tos, 3 salas", entrada ao lado
grande quintal, trata-so com
o dr. Tolentjiio de Campos. R.
Thcophiio Ottònl, 83 1° au-
dar. (J 158^

ENDE~SE por 16:000$ ««, >°m.
. predio. à rua 'Leopoldo (Andar*

Wi trata-se ao a.''» d^snja

VENDE-SE 
um terreno com duas

frentes, com ae metros por «6,

com 
"luas 

casinhas cm eonstrucçao,
estando era condições de se morar, por
2:500$; rua Mario n, 5, MajMgyrj:

falailpàgtiâ: Saltar na roa Pinto Tel-

lês, estacio deCascadura. (i>7i6)w

prédios, na rua
fTENDiBM.SE 3 Prc?'u!:i;í",V.i:S
V Visconde de Itauna. preço 3o.ooo»

outro em S. 'Francisco Xavier; í"

45:000$; trata-se á rua da .Carioca
a. 51. 1» andar, com o >f Pereira.

 (i?is N)_J

v^^9«nrrry]S
S&e« Bazar Elias, l« 

^tacio. VJ

VENDE-SE 
á rua dos Aramos por

33 contos, .confortável predio; in-
formes e tratos á rua Buenos Aires,
198. ('735 W) a

Ternos de Roupa
de superiores casemiras inglezas. pretas,
azues e de côr, pura lã, a 30»,, 355,
40$. 50$ e 55$. Ternos de brim de
linho branco, pardo e de cor ou de su-
perior tussor. a 18$. 20$, aaS, 24».
26$, a8$ o 3o$ooo. Ternos de casaca,
«obrecasaca, fraque ou smoçking, a
130$, 100$, 90$ e 80S000. Costumes
de brim branco e pardo, de dolmaii ou
paletot a 10$, 12$ e i4$ooo. Para ter-
minar com seu negocio a

Casa Rio Triumphal
56-RUA DO OUVIDOR-56 ._

\r'EN'DEM-SE, 
informa-se no Me-

nino do Chocolate", rua S. José
n. 122. quatro prédios, na P.edade
(/Estrada Seal): e um no morro ç»
Gloria. Cattcte, àquclles para «rida
e este para gozl), tendo ¦*?»»,*•¦"

para a bahia e barra e minto fresco.

ALUGA-SE. 
por 76$. o predio a rua

Tenente Costa 197! chaves no n.
i99i trata-se na.Companhia ele Adnu-
ustração Garantida. Quitanda 68.

iJgOHBHHMRMMHiBBBJ
A CUBA DA

EMBRIAGUEZ

Coração do
bebedor

¦lülll
¦ CoraçãoS normal

Paulo.

lK«i!W»Mlllllll!ÍillllliI!»ll»WW^

é tnpida e radical com o
SALV1NIS e as Q0ttaS

de Saúde, fTtacunt
Cruz, cora 26 annos de tira-
lica dessa especialidade, ven-
dem-se nas drogarias: PA-
CHECO, rua dos Andradas
45 _ Uio. e Barucl & Ç.*,
rua Direita n. 1 — "a.o

(Ai 718O
¦¦¦iiüimiii

Augusto Freire

fTBNDE-SE uma casa com terras
\ próprias, em S. Gonçalo, logar do

Zumby, bem plantadas, boa água; in-
forina.se nas Sete Pontes, na venda
do sr. João Rosa. (R '7?9)N

ALUGA-SE 
uni grande terreno, com

bastante capim, entre as estações
Dr. Frontin c Cascadura, próprio para
um o umais cstabttlosj 1nfor1na.se na
rua S. Pedro n. Co. armazém.

'A LUGA-SE um commodo por dez
Aroil réis. a uma senhora; na rua
D. Anua Nery 11. 369. Rocha. ;

(173" 
M) J

! A LUGAM-SE, era Cascadura, i
Arua Barbosa ns. 71. 77 e 83, os
prédios novos com todas as com mo*
didades para familia, o 5»$, illumi-
nados a cleclricidadc. (1723 -M) J

Ilüiliü

ALUGA-SE 
unia" boa casa,

quartos.
"ií* unia nua tuna. copi tres

^iuiiiiuu». duas salas, electricidade;
na rua Álvaro n. 37. Engenho Novo;
;i9 chaves na mesma; trata-se na rua
S. Francisco Xavier u. 102.-___ (1787 M) B

ALUGAM-SE 
quartos, i rua Ar-

chias Cordeiro 139. Meyer.
(1757 M) M

ALÜGA-SIÍ. 
para pequena familia. a

ca=a moderna, da rua Francisco
Manoel 11, Ci (Sampaio), com varai}-
<]p, jardim e nuinlal, gaz c electriel-
dade; as chaves no n. w, onde so
trata. (1740 M) K
¦».. *•'<• — ¦ ' ' T '

ALUGA-SE 
unia boa casa, nara mo.

radia, na rua Maria Teixeira n.
aC, Rio das Pedras; trala-se no Mer-
eado Novo, rua V 11. 7, casa dn Fe-
reira. ('509 M) J

ALUGA-SE 
um grande porão a ca-

sal de velhos ou a unia senhora
que scia pessoa séria; rua Conselheiro
Agostinho 73, Todos os Santos.

(1733 M) R

, LUCA-SE casa da rua D.. Ma-
XXria 11. 105, 3 quartos. 2 saals, luz
electrica; aluguel 81$; "».«taÇao <Ui
Piedade. (1280 M)K

A" 
LUGAM-SE duas casas novas,
molas assobradadas, com 2 salas. 2

quartos com iancllas. terraço., lavato-
fio. cozinha. W.-C com chuveiro bom
onintal tedo murado; aluguel 65$, as
chaves 11 rua Llnó Teixeira, esquina da
rua Viuva Cláudio, armazém Jacaré,
Riachuclo .bonde Cascadura. 

M) A"Collarinhos 
e Punhos

de Linho
Collarinhos, dúzia, 7S600 c. . n$Coo
Punhos, dúzia.,. ....... MÍ0°°

iVa liquidar urgcnteiuciite

a CASA RIO TRIUMPHAL
-UUA DO OUVIDOR-56

ALUGA-SE 
uma grande chácara,

com grande terreno com fruteiras
de todas as qualidades, casa com 4
quartos, 2 salas, despensa, banheiro
com tanquo. W.-C, cozinha, etc; á
rua Miguel Ângelo n. 575 (Meyer);
está completamente reformada, cora
luz electrica; presta-se para borta e
creação de gallinh.is; preço 120$; está
aberta para ser vista; trata-se nos dias
úteis, na rua do llospicio 11, 41, so-
brado, com o sr. Paschoal, c nos do.
mingos c feriados, & rua Dr. Lino
Teixeira 184, Riachuelo. (1314MU

f TENDEM-SE lotes do terro-
V nos de 10 por 50 e 10 por

67, por 350* o 4009, a pres-
tações de 109 por mez, na es-
tação de Vigário Gorai, Estra-
da do Ferro Icopoldlna; tem
água do rio d'Ouro canalizada,
85 mlnntos de viagem, sendo
as passagens de Ida o volta
300 rs. No local tem pessoa
quo mostre os terrenos para
tratar das 4 ás T horas da tar-
de, na rua S. Januário 89,
com o proprietário. (R'80)N

VENDE-SE 
lindo predio ,»»d«»°'

perto do Boulevard, :8 de Setem-
bro; informes i tratos, rua Buenos -*•
res, i98! (1733 

'N) °

"Pó de arroz DORA"
"Medicinal, adherente e
perfumado.- Lata, ajooo.

Pelo Correio afsoo
Perfumaria

ORLANDO RANGEL

VENDE-SE 
Per 15:000$ um lindo

preto para familia de tratamento,
na ?ua Major Fonseca n, 21. ponto
do, bondes'de Si Januário. >!e a

pena ver;
Gonzaga 11.

trãta.e.iariia^.^

VENDE-SE 
um magnífico lote de

terreno medindo 10x40, com
água. luz electrica. orompto a edificar;
rua Rio Branco, junto ao n, 102, pndo
se trata, estação de Ramos. sr. Mo-
racs. (Il(>l T,> b

VENDE-SE 
fe traspassa-se 0. contra-

to de uma casa de pensão, num
dos melhores- bairros aristocráticos,
com puros ares de Santa '1 bcreza.dis-
tanto do centro da cidade 10 minutos
bondes quasi i -porta e 100 reis ai.

passagem, tendo muitos quartos, con'
fottaveis e todo9 occupadoí por fami-
lias e cavalheiros, de certo trato; para
informações.' cartas «testa redacçaç- g
Sebastião de jDlrpra. (2095 *) °

V"_"BNbF.-9Írtrm 
lote de terreno çom

arvores de frente de 10X35, »ej"
na rua: agita c luz, peta quantia <le

700S000 distante do bonde de Cas-
cadura. 3 minutos; na rua Alves de
Azevedo o. 94, <I23a h) b

A Buli Fluminense
está liquidando

Saldos
Sapatos prelos

e amarellos para
Senhoras a BI,

6$, 8$, 10$, eram
de 18$ o 201000,

Botas e borze-
guine Pretos

e amarellos
Artigo superior

Saltos Luta XV
ou de sola 6$,

7$,8$el0$,
eram de 18$ e 20*.

VINHO
lodo-Phosphafado

de Weraeck
Poderoso medicamento no tratamento da

Tuberculose,
Escrophitlose,

3Jenra-stheiiiÍ£i
eonaecutiva a excesso de trabalho

intellectual, etc.
E1 diariamente proscripto pólos Srs. clínicos nos

casosde racliitismo, lympüatismo, anemia e
(lenatineraniento geral de qualquer origem; as-
sim nas moléstias ligada9 ao crescimento do indivíduo.

Collarinhos e punhos de
linho portuguezes

Em todos os mais modernos feitios
A MAIOR ESPECIALIDADE

DESTA CAPITAL
Os Extras da ofamada Pabrica Ra-

miro Leão & C.', de Lisboa

Vendem-se a preços barotissiinos,

para liqindar e acabar com o

O Rio Triumphal
56 — RUA DO OUVIDOR — 5«

VÜNDEM-SiK 
fitas de cinema, mo-

veia usados, vitrines, copas, ariiu-
ções, sendo as fitas de ioo ríi» a 1.80
réis o metro; ua praça da Republica
a, 25; (ai35 W

ViBXDE-SiE 
úrn

22 11
.-,-, ..... bom terreno com

. — ins., de frente por 100 de fun-
dos, -na estação de Ancliicta; preço
<i50$ooo; trata-se i rua da Urtiguaya-
na, 7, casa <;ysne. (1964 »> J

T7ENDIÍ-9E na rua Conde de Bom-
Y fim, terreno a 6oo$ooo o metro

de frente, 130, Alfândega, 1» andar,
da» a i. Oi (>^ l\ l

OHAPÉOS I)E FELTRO, CAS^
TOR E {«ERRE, LINDOS E

MODERNOS FEITIOS
A 55. 7$. 9$ c li$000!

Para terminação de negocio da.

Casa Rio Triumphal
50-RUA DO OUVIDOR-56

ALU(jAXr.SE 
os prédios da rua

Conselheiro Jobim 19 e 27, com
bons cominodos, -quintal o jardim; as
chaves estão na rua Barão Bom Re-
liro 113, onde se Irala. (1052 M) A

56-

ALUGA-SE, 
por qo$, a casa d} rua

Dr. Terreira Nobre 113. Mçver,
com 2 salas, a quartos, porão habita-
vel; trata-se Rodrigo Silva 10, ,2° ail-
dar, entre Asscmbléa o S. José.

(1540 Al) J

ALUGAM-SE 
os oredios novos, pro,-

prios para familia de tratamento, a
rua SanfAnna do Malheus ns si e
« Boca do Matto. bonde Lins .de
Vâsconcellos; as chaves no botequim
da esquina; trata-se a rua Uruguaya.
na 76. _ ^3' X"1'_±

'ALUG\-Si; quarto mobilado, indc-
Apendoiile, a pessoa scria^ em casa
de familia: rua Arauto Leilão 23. l',u-
genhò Novo. (ib--q M) J

ALUGAM-SE 
prédios, com

commodos. na rua Barão Boi
bons

 Jom Re-
tiro, enlre os ns. 113 c 119, casas ns.
1.2; aluguel <ji$; tratar, na mesma
rua ii.l. (1653 M)R

H AN SEI NA
Poderoso, selentiflco o moderno remédio contra a

morpliéa — Empregado com retumbante suecesso —

PREPARADO DO
* Laboratório Paulista de Biologia

RUA QUINTINO BOCAXUVA. 24 — S. PAULO

Encontia-so nas principaes pharmarias, diogurias e casas
do artigos de cirurgia.

Ucp. 110 Rio de Janeiro: Rua da Asscmbléa T, sobrado.

VENDE-SE 
em ".Engenheiro Xei-

va", por 50$ e 100$, lotes de ter-
renos com 12,50 metros de frente por
50 e 100 de 'fundos, assim «01110 os
caldo» em commissão, por falta de pa-
gamento das prestações mensaea.

(1979 N) R

rVKÕfÜ5lC-9lS por 22;ooo$ 1 sobrado
•na rua da Assumpçlo, por 20:0005

1 ipalaccte, 110 Andarohy, por 70:000$,
uma avenida, nova vonde-se 1.1200?,
cm S. Christovão; trata-se directa-
mente, na rua do Carmo 54, das 2
ás 4. <1?J4 N) J

Bi3fe^
Tira os cabellos supérfluos do ros-

to, collo e braços. Encontra-se nas
casas: dlazin, Hermany e Cirio.

TTKXDE-SE. por módico preço, uma
\ casa de pasto, bem afreguezada, e

não se faz questão de receber algumas
promissórias; informa-se á rua benlior
dos Passos 58. vW

ft Chapéos de palha 
*

italianos
Formatos diversos e lindos modelo»

3$jeo, 4$, 5$ e E$ooo
NA ULTIMA LIQUIDAÇÃO e.

da Casa Rio Triumphal
56 — RUA DO OUVIDOR — ;•

PERDEU-SE 
„ „..,

da casa R. Ccrquei.-a; rua 
"tuircautela

de Camões n., 54.

63.835
--, -_J Lutr
(19S0 Q) R

PERDEU-SE 
a caderneta da Coira

Econômica a. 229.-3115, dn i«
série.  (ii.ji Q) >

DIVERSOS
ANTES 

de. comprarem moveis, cot-
cliões malas, almofadas, primei-

ro vejam os preços baratissimos ('..,
fabrica Arnaldo, em frente ú estação
do Rio das Pedras, Colchbaria Pe-
nafiel. Reformam-se colchões com
perfeição; Venham ver para crer.

ALUGAM-SE 
terno» de casaca, so-

brecasaca, sinockings c claks;
rua Visconde Rio Branco, 36; sob.
Tclepli. Ü. 4415- (5132 S) S

AACÇAO 
entre amigos de uma

colcha fina, íica •transferida
para o dia 5 de novembro.

(1183 S) J

109

ALUGA-SE 
uni bom armazém, com

tres portas du aço. tendo boas
accommodaçõcs para familia. luz ele-
clrica, entrada ao lado; na rua Dr.
Leal n. 84; trata-se no 86. Engenho
de Dentro. (16C7 M)J

ÁLUCA-SE 
a cosa da rua Peruam-

buco 118, com tres quartos, 2 sa-
Ia,, cozinha, electricidade. larduu e
quintal; as chaves no armazém: traia-
se a rua Catumby Hi aluguel 00».

Çl'147 &l) .1

A iodos
os que sof-

f r c 111 de
<1 ti a l rj u e r
moléstia cs-
ta socieda-

_. . de envia-
rá, livre de qualquer retribuição, os meios de curar-se. EN-
V EM PELO CORREIO, em carta fcebada — nome, morada,
syinptoinas ou manifestações da moléstia.- e selo para a re-
fpostà, mie receberão na volta do Correio. Cartas aos 1NVI-
SIVElS — Caixa do Correio, 1125.

OS INVISÍVEIS
S.«. !>.•, H.'.

ALUGA-SE 
u casa da rua S. Braz

25, ioda reformada, luz clcctrica,
2 quartos, 2 salas, quintal; trata-se
na rua do Rosário 132. sala da fronte.

(1731 M) J

ViIvNDE-SiR 
á rua Barão de Mesqiu-

ta, um terreno de 33 por 116; tra-
ta-se i rua Buenos Aires,, 198.

(1735 
N) b

17ÍENJJI-JM-SE como pechincha, a.cx-
V cellentcs lotes de terrenos jun-

tos ou soparados, tendo 7.50 metros
de frente cada um, por 35 de fundos,
situados na Boca do Matto (Meyer),
proxuno a 3 linhas de bondes local en-
xuto o promptos a construir, Alfan-
dega, 130, 1° andar, 2 ás 6. Preço
9oo$eoo cada il-m." (1236 I») a

A LUGA-SE, por 90$, o predio da
Anta Thcreza 11S, com 2 salas,, 4
quartos, cozinha, gaz etc. c bom quin-
tal cercado; Irata-se ú rua Piauhy ;C;
Todos os Santos. (M)

Gonorrhéa

A 
LUGAM.SE os picdios á rua An-
na Nery 430 e 432 em frente a

E. do Rocha; trata-se General Cama-
ra 89. (1927 M) R

ALUGA-SE 
a casa. com 1 ouarto,

sala e cozinha, 50S, rua SanfAnna
52, casa 3; as chaves 110 2 ;lrala-so 110
armarinho Azevedo, E. do Meyer.

(1930 M) M

ALUGA-SE 
uma casa. n rua Paim

Põmplona n. 50; dois quartos e
duas salis. e mais dependências; ioda
reformada; tem bom quinta!; aluguel
70$; Sampaio. Ci9-19 M) R

casa da, rua Vlack
^i.n, 138, própria para íaimlia gran-

4 d.UGA-SU

do 
" 

de trálameiito. Trata-se' na rua
Vinte e Üuatio de Maio 223^ 

J() g

ALlJirTsT:. 
por 75S,, separadameii-

li, cada um dos dois. pavimentes
independentes. , do liygicmco sobrado
da rua da Saudade 11. 87, cm Iodos os
Santos, situado em logar saudável,
còin ires quartos e luz, clcctrica , as
eTv» 

"a 
rua Cou=clhciro(^^^^

100$ boa casa,
quartos, luz ele-

elrlcii a 
'fogão 

a gaz; á rua S- Ga-
bricl n. C9, Mcj-er. (ta.|iM) J

|AiLUGA-SE ;l'or
iXcoiii 3 salas. 3

.AI.UG
jTacoíu

,'LUGA;Sli uma boa casa ltniM
ires quartos, u duai salas

uraiiiie terreno cercado, a travessa
Ar.iuio 11. 1011, estação de Ramos; as
eliiive, estão ao lado o trata-so na
uni Sete de Setembro n. 7", caldo
ae. çniinn. Of33 

M) S

ALUGA-SE 
mu quarto, 110 Engcnlio

Novo. em rua próxima do bonilc
n de trem; aluguel 20$ adeantaihis;
truta-se com Leite, 97-99. rua do Ou-
vidor. 1(1856 M)b

A 
LUGAM.SE -
.de familia do respeito,

dois quartos, cm casa
1 respeito, a moços do

commercio ou a casal sem filhos, com
direito á cozinha, ele.; a rua lencu-
te Costa 2uS, Todos os Santos.

OOGo JI) A

A LUGA-SE, por
X\,rua S. João 1
Rocha; está liberta.

12$, a boa casa lia
, -17. cstaçfto do

(1645 M)R

CATARRHQ DOS
Cura rápida com o

PEITORAL MAiílNHO
Kua 7 do Sotembro, 180

» LUGA-SE uma boa ca-:a. com 2
ÍJVquarlos. 2 saiu. cozinha, lardiin,
quintal, luz. perto di estação Q. Uo-
cayuva; um Republica 93! "'"íí"?
6i$; trata-se ua mesma. (IJ50M)"

ALUGA-SEtros ouarto
., uma casa, nova, eoni

.. quartos, duas salas cicctriçi-
dade, fogão a gaz. jardim; a rua S.
João 115 Cacliambv. Meyer; chaves
na mesma rua 11. 105. (1940 M) R

cura-se cm .3 dias com

Rua 7 do Setembro, 186

TrivNDK-SE na estação do Rio d"
\ Pedras, uni predio completamente
novo, 3 janclla» de frente, varanda
ao lado tendo uma outra, cozinha na

parte dis fundos, .distante pda 
es ação

o minutos, água, installáção electrica,
Sioíra-iia photographia do. mesmo,
Predio este «uò ficou quasi ç?r n
contos de réis' e accçitam-se ol.ertas,
negocio urgente, devido o dono ter

que se retirar desla capital. 130, AI-
•fandega, 130, 1» and", a as16.

VEN.DE-SE 
distante 10 minutos da

estação do 'Encontado, um magiii-
fico predio* completamente novo,, esty-
lc, japonez; o que -ha de cinc situado
cm centro de terreno que mede ue
frente 14 metros, coustrucção excel-
lente, paredes dobradas c tem um
ipanorama admirável o dito predio,
nunca foi habitado, negocio urgente
5:45o$ooo. Alfândega, 130, 1° andar,
2 ás 6, ('-37 -N) a

AI.rGA-SE 
a boa casa da rua

selhçiro Agoslinho 79. com 3 1
Con-

_, .. rpuir-
tos, 2 salas."luz cicclrici etc, iior
71$; trata-se na rua S. llraz £.|. To-
dos os Santos. (H93 M) J

A~~ 
LUGA-SE uma casa. rua Sopíiia
.|o, rstaçãò Kia:liuclii; as;ctmvcs

110 li: 50S da rua D. Anna Nc-ry.
(1934 M)

; A LUGA-SE. ,11a E. Ramos,
_iesquerdo. boas casas, para mora-
dia tin. »KÜa. luz, W.-C e qumU,
o 5o$. 60$ e 70S, com car ta 1ci-ía -

ca- irala-se no mesmo, a J ma .i«-
dorinha". onde oslão »»;j«rVvgj- 

n

ALUGA-SE, 
preço módico, premo

novo; rua Condessa Belmonte 11.
103-B Engenho Novo; 3 quartos,. 2
salas e mais dependências, electncijla-
do, quintal, jardim na frente; as cha-
ves á mesma rua 10-: Iraat-se rua 13
de Maio 42, armazém, eu. frente- ao
Lyrico. ('2J° M*

ALUGAM-SE 03 fuiidos da casa-
Atravessa Cerqueira Lima 31. ,R.a-
ci.ueio, com 1 quarto 1 sala, cozinha,
quintal tanque c entrada, tudo inile-
pendeu te.

ALUGA-SE. 
na estação de Ramos,

mesmo cm frente á estação, lia
Avenida 1'loriiida. rua João Ròmariz
n. 24, loas easa3 para faiiiilias, leu-
do 1 saia, 2 quartos; cozinha; traia-
se na mesma avenida, casa n; i". „

(inrá M) R

VÈN0E-9E 
na estação de Ramos,

7 minutos distante, uni nredio em
ccnlro de terreno, platibanda c
censtrucção excellente, 4:500$ooo, 130,
Alfândega, iu andar, das 2 as 6.

(1235 í,) a

A TENDE-SE por 2:500$ a casa da
I rua Souto 11. 25; trata-se «10 n. ti.

(R 1270) N

V.E.NDE-M-&K 
o 500$ ]?'.«,dc1nV';

renos, promptos a, edi.ficar, logar
seceo < nivelado, a dinheiro a vista,
ou em prestações na travessa I-au-
rlnda, laSo esquerdo, de quem entra
na mesma, na Uvi 'le Ramo», para
tmtor, rua .Hagunde» \arel'a, "6.

E. da fPiedade. <"3i N) a

VENDE-SE 
um chale.t. próprio .p.i'

ra habitação de família, com jar-
dim na frente c caixa d ogua, tos
trada Seal de Santa Uuz n. 20O..
trata-se 110 mesmo. 1» 39-' «

VENDE-SiE 
por 5:500$, próximo a

rua da Harmonia, um predio, que
rende 120$ mcnstics (2. "Io de juros
ao mez); rua do Rosário, nj, Varto-
rio, com Carvalho. (1665 N) >

\7i;NDiE-SiE, 
por preço de oceasião,

á rua Iladdock Lobo n. 417. uni
gramuphoite Victor, n. 5, « respecU-
vo armário, «om grande numero de
discos. (R M9»)0

de

grande» demolições da avenida do Rio
Comprido; á tua HadJoçk(,í[jc'bo,6ojI 

q

VE.VDlvM-SlE 
muita» folha»

zinco e todos 04 materiaea

___, ————¦ —r*. travessa, o. •*»

VPMiDF-SK 
a bella casa com dom | ca5a de calçado

qiiar:os,.duas sa'as, cozinha c luz ,ga.
électricâi da tiavessa Cosia Mendes
ri. 3, Ramos, Lcopoldina. ^^-J-

"ITlENiDElSlE Ifor 200:000$. bptiruo
f emprego de capital, magnífica pro.

priedade cm forma de avenida, com
39 casas novas rcccin-açabadas, de
construir, eonstrucçao solida, com to-
dos os requisitos da liygicne água em
abundoíicia, luz electrica, estão todas
alugadas, rendem aetualinciitc 351000»
annuae», podem render niiulo mais,
negocio, livre e desenibafuçarlo, dire:
cto com o .proprietário; 111 forma-se a
travessa S. .Francisco de Paula, ¦3»,

' ' ou caria ao sr. bra-
(1661 N) J

Commentos
Curam-se em 3 dias com

lnjeeçaoMarinbo
Kua 1 de Setembro! 186

ARMAZBM 
e moradia para fami-

lia, por 120$, na rua Pe.-eira de
Almeida n, 81, Trata-se no 68 —
Mattoso. (920 S) S- ¦ v

\ FIXADOR de piano — Boa lim
-Ti, monia, mata os bichos se os
tivv.r c pequenos reparos 10$ tudo;
toque para o Café Guarany, tcle-
pbone 4191, Central. (1781 S) .1

A' 
RUA Assembléo, 79, 2». lis

prof de port., franc., arithm..
álgebra, etc. Não e curso. (1827 S).I

BOM 
dia — Já usa em sua» refèi-

ções os deliciosos vinhos de mesa
da Parreira do Minho e Douro ? De-
posito á rua do Hospício 11. 198.

(109 S) S

BOA 
NOITE — Ji adquiriu uma

modesta cisi par* sua residência.
por módico preço ? Rua Buenos Ai-
rea n. xg8. Tel. 5575, (110 S) S

-MPRASE, 
quer dizer vendem-

ee gênero» alimentícios a pre-
ços baratissimos, (Ao Forte Lusita-
no)—Cattele n. t,

VENDE-SE 
papel pintado i rua do

llospicio 190, as compra» são fei-
ias a vista e «lada deve por esse mo-
livo vende mais barato; ver para crer
casa Araújo Silva. (13" 0) J

piioto-

GOMPRA-SE 
qualquer quantidade

de jóias velhas, com 011 sem pe-
droa de qualquer valor e cautelas do
Monte de Soccorro; paga-se bem;
na rua Gonçalves Diaa- u. 37, Joalhe-
ria Valcníim. Telepb. 994, Central.

(5104 S) S

COPIAS 
á machlna e .pequeno-;

trabalhos de impressão, aceeita-
se [preço razoável; rua 7 de Setem-
bro 172, i" andar. (1316 S) J

VENDBM-SE 
terrenos cm Copaca-

bana, nas ruas jN. Si de Copaca.
bana, CVnstattc Ramos, Domingos
Ferreira e outras; trata-se 11a rua V.
Manoel n. 28. (J 9«) N

Tf"ENDE-SE. por 3:001,$. a casa da
* travessa João de Mattos, n. 31. fcs-

trada de Santa Cruz. bonde iCaaçadu-
ra; trata-se na mesma. ('350 "» |

VENDE-SE 
jior 7:500$, renda 250$

uin correr de casas no l-.ijg. ue
illentro.' Com o sr
Carmo, 6li, sala 4

Àffonso. Rua do
á» 3 horas. ¦

(1666 N) J

VEN''DE-SEgraphica.
uma iniacUin-

•Gocrz Ancbuzt.
óbjcetiva anastigmato serie. III Dagor
]•'. 180 rnlmi, com dois cliasis, duplos e
nula. Preço iso$ooo. Rua Dr. Mat-
tos Rodrigues n. 5a (antiga Leite),
casa de cima, (2102 t>)

VENDEM-SE 
25 garf» de vinho

Rio Grande, por g$ooo. Mel de
Florianópolis, garfa. i$ooo. Cattetc
n, 1 — "Forte Lusitano".

¦ ¦¦¦MfPPMAIH iUiiia-so á raiva do Correio
llffll*II I t!¦!*¦•* 1947 — Rio de Janeiro —
Knvinnilo o nome, residência o o sello para resposta.—-
OURA RÁPIDA E OARANTIDA — GRÁTIS.

COLLETES 
DE SENHORA SOU

MEDIDA a 12$ — Mme. Maric
Iremos, collcteira diplomada pela Aca-
demia de Paris e com casa em Pa-
ri9, montou seu atelier á rua da As-
«embléa 35, 1» andar, (105 S) J

CARTÕES 
DE VISITAS _ C«n-

to 2$. Ourives n. 60 — Pape-
laria. (2956 S) J

COMPRAM-SE 
livro» e bibliothe-

ca». Cartas a S. P. Leite; rua
Itapiru* n. 1(3 (16O8 S) .V

VENDE-SE 
uma casa á rua José

Bonifácio, com 5 quartos, 2 sala»,
cozinha e mais pertences, em centro
de terreno de !2e8o de frente por
120 de comprido, bondes a porta e
a J minutos da estação de rodos, os
Santos; informa-se á rua José Bonifa-
cio n. 8i, estação de Todos os San-
tos. O 95' "

TrEN'l>ESE ra rua Aquidaban Bo-
Vca do Matto, Meyer, um superior
lote de terreno . de esquina, frente
.para duas ruas, tendo 7?o metros
quadrado». Aççeitam-se «''«•'«• ";
zoaveis, 130, Alfândega, i« andar, -

ás 6. (1233 e.) a

VENiDEM-SB 
barato as casas da r.

do Chichorrfl, 99 e 101; trata-se
com o sr. Carmo, rua do Rosário 99
sob. 11 ás 5. [TO *' }

iIvXDE-SÊ por 13:000$ niagnii-
fico e solido predio com. 3.quar-

tos, salas, cozinha, grad.l e jardim ao
íaô. grande el.ae.ira nos fundos, com

aguá, nascente, etc. Na rua S. Luiz
Gonzaga; próximo ao Campo de Sao
Christovão-, tratar com o sr. wrmo,
rua do Rosário, 99, sob, n as 5>

ViEXDIÍSE 
um predio com terre-

nos, juntos oa separados, tudo por
6:000$, tendo o predio doi9 quartos,
duas salas, cozinha, tclbciro e; pal.an-
que, tudo com installáção electrica,
com bonde de Cascadura a 2 nunu.
tos;-para ver e tratar na rua Vista
Alegre o. 60, E. de Dentro, ou rua
da Alfândega n. 15S. j»

VENDEM-SE 
*els casas de sobrado

e loja, por preço de 22 contos,
podem render 600$ mensaes. L»tao-
se fazendo reconslrucção nas mesmas,
pertissimo da estação, rua Prudente
de 'Moraes ns. 133 a 143, estação Dr.
Frontin, com grande áiinlal, preço. 22
contr-s, podendo -ficar |o capital a
prazo longo, com iuros; para ver nas
mesmas; tratar à rua Frei Caneca
n. :i3. W 1699) N

VEXOEAI-SE 
teiliaa a 80$ e , 90$

o milheiro; portas, janelas, ripas,
caibros e assoalhos, forros, e tudo, por
aualquer preço para dessoecupar 10;

üar; na rua A. 11. Si, cm frente a
estação da Penha. U°74 "> J

fiAlIlSl
Miguel Braga, especialista cm ex-

tracção de callos e unhas encravadas,
sem dõr, etc., r. Ouvidor 165, sob.
T. N. 1595. Aos domingos attende
chamados a domicilio, Tel. - Norte
2659.

VlvNDlv-SE 
a chácara da rua Ma-

gdalena n. 4', estação de Ramos,
com 33 "«tros de frente por 50 de
fundos. (J 9W «

ALUGA-
X\.íiuartoa

•SU uma boa casa. com tres
i salas e grande qtun-

.tal, 
"por 

?'iS; l« "'P..'.0'??"11 ."'•'"k
i Gonçalves 70. casa VIII. Engcnlio de
I Dentro. ('-^ M) A

Al.UC.A-SI-', 
uma casa, caiu duas sa-

Ias, dois quartos, bom quinta!, .ns:
tantf água; aluguel 52$; a rua José
Domingties 47, lincaiitado; a cbavo es-
tá na cisa 3. 09--8 M) .1

, A LUGA-SÉ: a cãsã./lá rua Maga?
Xlliiães Couto ;o (Meyer Boca do
Malta)i trata.se á rua da Quilan.
da 6S. dí67 M)

1 CasaTimbyra
1 fl,l - RUA t>A> CARIOCA - Cl

Junto ao Cinema ideal
¦ Grande' variedade em borzeguins para se-
1 tiliora, últimos modelos, a
I l(iS, 18S0O0, SOS e 33^000

a litulo de reclamo
I Pereira Júnior & Oomp,

mmmmmmsiammHmmmamfímm^
com dois

mm

/ IL i 1

mm
i LUGA-SE pequena casa. com dois

Áiútartos 2 salas, cozinha quintal,
Sa- aluguel 40$; rua Das Pereira
f,; 

'Encantado trata-se a rua Ca-
tumhy ir. llüLÜli

Forçada e urgente
LIQUIDAÇÃO FINAL

<lo 1-jtrateiro estabelecimento de AT.-
UA1ATAR1A, . faze-das. ROJPAS
PEITAS, chapéos e de. outros.artian»
oara-ilOMENS. RAPAZES c Mh.NI-

O Rio Triumphal
Tudo liquida a qualquer preço In.

cluindo armações e todos os utensílios.
50-KCA DO OUVIDOR-SC

,i LUGA-SE a casa da Estrada Real
l\.úo Santa Cruz 11. 20S.1. com boas
nccomnioilações, bom terrenj. bondes
á porta, e preço razoável: as chaves
estão com o sr. Braga, no 11. 2977.
próximo, c trala-sc ua rua S. Pedro

1. Cg. armazém. (1S47 M^ K

i LUGA-Sli, na estação do Meyer,
XXuma tosa. com í tiuítrtòs. 2 salas
c mais deuendeiiciiis, com luz elcctri-
ca; aluguel 122$; trata-se na rua Dr.
Archias Cordeiro r,7. (asa dos I.;-
pes. (icjC6 M) R
*Tl,UGAM-SK 

as casas da rua Dcí-
xActcte de Fevereiro ns. 9 eu, em
Uomsucécsso, com grandes tc-rrcnps c
todas as coniniodidadcs pr.-cisas; traia-
se á -.-im ;',',,j],c,Jl!'ji0,,il-J,.|,ü"iM ii

i LUGA-SE o predio da rua Mariz
Ac Panos n. 2.1.1. Icarahy; traia

¦ ARAUTO\ it I

I PROGRESSO ^JK^ 1

9 ^nMibm aWt™íieVapa. i 8
9 'wM&Ã T" ^LÂMPADA '"" Bi
M Oílár^F MEl° watt B

fi tmmd-JHw EDISCM li

Paletots de Alpaca
a g$ e nteoo

Paletots de Reps
a 3$3oo

Pyjamas diversos
a ;$500, 8$500 e 9$3oo

Costumes de brim
branco

e pardo, de Dolman ou Paletot»
a :o$, iz$ e I4$ooo

Todos 00 outros artigos deste ramo
du negocio serão liquidados a preços
baratissimos. para terminação de ne-
gocio. ate 31 do corrente mez, ua casu
Rio Triitiuphal.

na Casa Rio Triumphal
56-KUA DO OUVIDOR-56

VENDA DIVERSAS
f 7tENDE-SB por 4$. em qualquer

T pharniacia ou drogaria, um fras-
co de ANTIGAL, do dr. Machado,
o melhor remédio da actualidade. pa-
ra curar a eypbili» e o rhcumatisnío.

VENDEM-SE 
armações, balcões, có-

pa». mesa» para botequi» e uten.si-
lios para todos o 6negocios, assim
como se faz qualquer armação, a g05-
to do freguez e a preoç sem com-
petidor; na rua Senhor dos P«Mo»,4r.

TRASPASSES
rpKASPASSA-Sli ou oluga-so uma
L bonita e grande casa ricamente
mobilada, para uma boa pensão de
luxo, ou para numerosa família; cs-
sim como só se passa o contrato;
informações á rua General Catiabarro
n. 271, Falciro & Silva. Teleplione
1212, Vilia. ('366 P) R

YENDE-9E 
um vareio de balas,

bonbon» ÍÍ1109 e chocolate», «10
melhor ponto da cidade; trata-se na
rua Luiz de Camões n. 69, com o
sr. Carvalho. (J "So) O

\riÉNDE-SEsaia, quarto
uma cazinha com boa

» Eu..., .luu.Li, c salct.i. em ccnlro de
terreno, io,4oXsi fundos, jantado c
ajardinado, á rua João Pereira n. '5..
Irajá, antes do ponto de $100 ('Madri;
reira). <-°3<i N) a

ViENDl?M.SE, 
para alfaiate, um

fogão a gaz cora tres 'ferros e tres• rua S. José
(J 1C01) O

manequins perfeitos;
n. 27, sobrado.

rJIRASPASSA-SB um contrato era
boas condições, de um predio

com sublime armazém c sobrado 110-
vo c própria para seccos e molha-
elos (Barateiro)l informar com o sr.
Ramalho, rua do Ouvidor n. 28.

(1649 P) «

rriRA9PASSA-SB um bom , bote-
JL quim, fazendo bom negocio, li-

vre c desembaraçado; negocio de oc-
rasiáo; o motivo é o dono achar-se
docnlc; trata-se na rua Visconde dç
Iitauna n. 74- (I230 l" J

CASA 
de familia fornece pensão a

mesa e a domicilio; ua rua Ser-
gipe u 31, praça da Bandeira.

(195S S) R

CURSO 
NORMAL — Profs, offi-

«iácsj taxa» módicas e exames
garantidos. Carioca 51, sob., 1 «q
3 e 7 to 9 da noite. (2064 S) S

CARTAS 
de fiança» para casas mais-

barato quo noiutras iportes; rua
dos Ourives n. 115, 1° andar.

(1726 S) J

CONSTRUCÇOES, 
reformas, peque-

nos reparos c pinturas de prédios
« preços módicos c pagamentos em

fiestaçõcs, 
com o construclor Micba-

ski, na rua Uruguayaiia n, 8; tel.
5336, (1444 S) R

CONSULTAS 
espirites — Mme.i

Marie Louise só acceila grati-
ficação depois da pessoa conseguir <>
que deseja — Mattoso 33. (2132 S).

COMMODO 
— Aluga-se em casa

de senhora discreta, para descan-
so de um casal, i rua 1-rci Caneca;
quem desejar, deixe caria neila rer
dacção, com as iniciaes A. R.

(978 S) j;

CARTOMANTE 
«cientifica dá con-

sultas á rua Senador Euzcbio n.
538, commodo 8, (1659 S) A

CARTOMANTE— Rua Frei
brado,

VErTDE-SE 
um restaurante, bote-

quim e hospedaria, livre . e des-
klinbaraçado, na avenida Quinze . de
Novembro 11. .35. Pclropobs, .próximo
á estação. A cansa da venda e achar-
<íc n -nroofieUrio doente e precisar se cninas e atccsauíiu.-« ui. ,,.*»—.,„¦-..- -

l-a-ír (S 114O O embellezamento do rosto, cnsiitandp.se
,. a trabalhar com as machinas c outros

V' 
ENDÊÜI-SE á r. Iladdock Lobo misteres deste gênero. Motiva cate
n .417. easaes de canários prora-; (raspasse; o dono retirar-se desta ea-

ptos para'- reproducção c cães -Foj-1 p tal. Canas a Estrolla,; « stc eseri-

Teiricrs". puro sangue. (J 807) O I ptorio.: W\al l>.'¦}

T.nr.Mnce'1 da u»1 sobrado nalraspassa-se rlla Sclc de se-
lembro, completamente mohilodo _e
dividido cm escriptorios, que eslao
todos alugados, dando os alugueis
para pagar a renda do mesmo, fican-
do do graça yura o alugatano, sala
de espera, quarto, sala de jantar, co-
11a, cozinha, disoenso c área. A sala
de jantar e esp'ai;osa podendo servir
para pensão. Vendem-se algumas ma-
chinas e accessorios de massagens "

mme. Conccpcion
  Caneca n. 196, »o-

Preço 2$ooo. (1636 8) R

TTEN-DE-FiE cm Vilia Ipanema, a
V rua Prudente de Moraes, um ter-

rcn. 10X50; baraünho. T. Sao
ll-Vaiicisco de Paula, 20, das 1.' as 5
horas. (-°39 N) b

VlvXDIvSl-: 
um lote de terreno com

11 ms., cm Todos os Santos; tra-
la-sc; na rua Uranos, 156. Ramos.

(21173 N) a

j 
"\fiE.VDE-FiE um predio de cbíistru-

I V cçlo moderna,, com 3 quartos, 2
sahâ, copíi e cozinha.' em centro <je
terreno, arborizado, ,1 2 minutos da
cotação da Piedade e bondes á porta,
Rua Assis Carneiro; Írala-Fc na mes-
ma Rua 106. (1203 N) a

VIDALON — Conlra o múu hálito.
VIDALON — Contra dyspopsias,

VIDALON — Tônico forlicanto.
VIDALON — Contra a impotência.

"VIDALON •- Tônico estomacal.
VIDALON —Tônico dos nervos.

VIDALON — Faz boa digestão. i„
VIDALQN- Faz bom appelite.

Encontra-se em todas as pharmacias e drogarias, desta ca-
pitai e dos Estados do Norte e Sul do Brasil

/CONSULTAS espiritas — Mme.
\J 'Marie IJòirJse ti accciía gi<a-
tifieaçfio depois da pessoa conse-
guir o que deseja — Mattoso 33.

(1658 S) A

COMPRA-SE 
um microscópio Zeiss,

completo, em perfeito estado do
conservação. Boas combinações a
seceo e a imensão. Proposlas ú re.
dacçii deste jornal, a J- R. C. M.

(178S S) R

CONSERVE 
suas roupas limpas.—"BENZINA TITUS", sem rival

para tirar mancha» dos vestidos, ta-
petc», sedas, luvas, cto. Vende-se em
todas as pharmacias. Preço i$ooo.'

(1379 
S) J

E.M01SELLE française, steuo-dã'
ctylograplie, connaissant bien le

porlugais, desire emploi dam tnai-
sou de commerce, ou C.ie —S.-fldres-
ser; rua D.- Luiza n. 99. (1727 S)J

\
'ENiDlE-S'E um magnífico liarino-
nium, grande formulo e do nic-

llior autor americano, .peça de grande
valor musical; na rua da ¦ Alfândega
11. 2C1. (R ' r-1<5) O

>tik>:dí-sf,7:000$;

á rua _
ciliòroy.

Constituição
(1440

Ni-
T) R

VLUGA-SE. 
em S. Domingos, Ni-

ctherov uma casa nova. com iodas
ns commodidadcs, perto de duas .praias
de banhos; uala-sc ua Casa Giiima-
rác«. Rosário "T- \}2

4 LUGA-SE. por 01$ mensaes, o
XVprcdio á rua So-.i2a Barros 11. 189,
ointado i- forrado de novo illuniuia-
Sn á cleclricidadc. com 2 limis quiir-
tos. 2 esplendidas salas, cozinha., dos.
«cnsa; Juintal com quarlo e W.-C.,
chuveiro c grande terreno: as chaves
estão ii" n. 111, lunto. c para tratar
á rua Flaek it. ijj. estação do Ria-
chuelo. ('6-i-! M> J

ALÜ«
/•iioií
ma Vi
nlio Ni

AM-SF,
r. ou. _ .

.0 do üc.i

,l"i»

Kit

uma por
ir.iti.se ua

¦) i-o, l-.nee
(iS.ij Jli S

4 LUGAM-SE cisas 11-
ABraiiün Corde.ro "¦

A ti-ri-.la llcredia de Sa
,I« Cascadura. por preços 11111110 ra-

laveis: trala;sc no ... 7<- C'5oM)a

11 ii rua
próximo

i.í bondes

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Xoui-nstliciiia,
Ksiiei-iiiiitorrhéii.

Oura certa"; radical erapldu
Clinica clectro-inedica, espe-
ciai dn

Dr. Caetano Jovine
das l-^Citldadcs de Medicina
ele Nanoliã n Uio de Janeiro.
Uas o ás 11 e das -• ás 5.

Largo da Carioca 11. 10
sobrado

Compra e venda de prédios
e terrenos

f>OTAFOGO — Vcnác-se ou ala-
lí g.vse o bom predio da travessa
Sorocaba 11. fS, em centro de ter-
reiio: trata-se no mesmo, das 9 as
11 da manhã. (1742 «) "

COPACABANA 
—

terreno cm presi;
Jornal do Commercio,

•cm Jararépàgúá; por
uma boa casa com duas

saÍas,-"qnàtro quartos, cozinha, relrete,
banheiro, ele., iiiuita abundância de
acua; a casa esti ein.«miro-de ter-
rêno c todo arborizado, medindo --
metros de frente por 104 cie fumos,
um nutro lote pegado, de egual 

^ 
a-

nho, com duas casinhas que rondem

30$ mensaes, se vende por aiuoo$.
veude-se tudo limto, ou separado, para
ver e tratar, .1 qua.qucr hora, na ria
Dr. Rernardino n. 75, J«arc|agu.i.
ponto de i:>o réis. ('957 

''M, 
g

i V uma casa inteiramente «o-
I vn, cm logar alto, com ii salas,

I saleta, 4 quartos, co/.inlia,
™\OE-SK iim terreno, por- j W. Ç., »S™ ™™^*vy™£

V to do palácio do Cattètc, ^tiícras, por 0:500$, tendo

com 88 metros de fundos, 32 metros de frente por 75

por -1»:000!?000. Um predio I Je fundos, na P»a«»^e^.»
nov» &i rua S. Francisco Xa- 300 ,,,etros do ,'0,ule, pSut
Xr? pe,t" doi cXS MÍÍ. * m »^^ratar com Jiica

tar.' por 30 contos? Tratar I ao Rio.Estrada da Fregiie-

ições, bal-
..—. _ -—, T cuca, tujJíiüi uu:ii ii.ii-.tn) coi« _ ,j.i

"^TEXDK-sSiK 
CI1I JaCai-épagUli 

payelos^.proprb^ 
para var',.i negócios

TTE-NiDEiM-SE varias armaç
\ cies, có|ias, bo:n linlç.ío

gavetas, .próprio para vanos -- D
lendo uma mola que fcciia todas; cs
ianles, vitrines ipara centro c outras,
fogões para hotel e varias, machinas
para medicina e outras, maneaes,
transmissões c mais artigos: r. Gene-
ral Câmara «1. 22-1. (a 1143) O

com Henrique, á Avenida Rio
Branco 151, sala 5.

(A 1342)X

7.iu 11. 835. (11 1044) X

VENDE-SU um negocio,- seccos e
\ .molhados,

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Cura rapirtr com a

INJEGÇlO MAU1NH0
Kiia 7 üe Setembro, 18«1

\r,ENDEM-SU 
05 prédios da

do Pinto ns. ;<i c Sú, con

Vende-:
05: c;...
A. Z.

(i-U N) J

ALUGA-SE 
a casa da rua Coronel

liurja Reis 1C6. própria para ne-
gocio c moradia; as chaves na mesma.

11 vC2 M) R

(10M1-UA-SE 
um predio cm Rota-

J fogo, com cinco r.-.i mais .quarlos.
carta no Jornal do Commercin, a —
A. Z. ("42 N) J

C10MPRA-SE 
v.ma cisa até 5:000$,

J com todos os requisitos da hy-
«iene, feudo 2:000$ íi vista, c o rei-
to a prestações, comorme se comi.-.-
nr.r. não sendo muito loucc da et-
dade; iraia-ii- com Eduardo, á rua
Visconde de Sapiicalijr n 2S5.

(iSo.| N) R

,t LUGA-SE a casa da r.ia da Boa
-Avista ii: as ehaves.no ô«; para
trator, com Ataujo Freitas. r':n cü>
Ourives (. lS Mi S

onorrhéa
"O \NXOS DE TUlOiriIO... MIMIARliS »B OUfiAS
" - ., 1 ..„!«¦ Oura iafallivel em 6 dias. 1 so vidro ema

lujccção l'almeira. i/uri»„«".^":.,v» ._ D..i,„» a«H„i,<
to ¦¦' - —

a 45
pl-.ninviciM *> Bra-1. De».: Brogari.

Vidro 310M.

Pacheco, Andül-'--

C" 
OMPRA-SE. por S ou o coutos,

unia casa que tenha pelo menos
3 quarlos, e diste no máximo, meia
hora do centro d.i cidade; propôs-
tas com todos ns (Iclíiliics cm c iria
fechada a A. Pinheiro, rua Silveira
Martins n. 20. Crgaj -N> K

VEN-DE-SE, c;n Jacarépaguá, uma
V chácara com casa nova. tendo 3

quartos, 2 saias, cozinha, desponsa e
iiiuiio terreno todo plantado, peri.i do
ponto de ioo reis. praja áecca; para
ver e tratar na niesura, riia Uinilta
n. , d. (R >;<>>*

ITENMJE-SE -por o contos esplendido
V predio com tres quartos, duas sa-

Ias etc., á rua liarão do líom, Kc.iro,
junto ao lurdim Zoológico; e novo;
ver c tratar com o sr. Pierrc, a rua
liarão de Coteüipe u. 20, das b as
10 da manhã, c cotn o mesmo, a rua
dos Ourives 11. 1,3, das .12 as I4.M-

Tem l:cs linhas de bondes. (i9St>N)J

COMPRA-SE 
bem perto da esta-

ção do Meyer, cm logar alto,
uma casa de boa eonstrucçao. em
bom citado de conservação, com 3
a 4 quarlos do dormir c outras de-
d dencias, cm centro do regular
terreno, até o preço de 10 contos ile
reis. Pagamento: 4 contos a vista
e compromisso de 2 contos de reis
annuaes (r.o miiiimo), Oih-i.Us. a c
Dc/onnc. Altos da Confeitaria.Ia;
pão_ - Mcyer- ^l2>.>

TiESDE.SE, com urgência, um pia-
-nifico -predio cm eonstrucçao;

trata-se á rua José .Bonifácio n. 45.
S. Domingas. (R >3><» -N

Y""::V !tl

rua
ur-

gencia, pois o .proprietário lein que
retirar-se, para tratar de Fatide.

U i"77) >¦

.._ ._, ;ccos
. ._._„ bom ponío, por SooÇoon,

está aberto, o motivo é o dono ter
outro; tratar á rua Cândido liem-
cio, 33. Cascadura. (1932 -N) J

TTiENDE-SE uma casa nova, com
\ água e luz electrica: tem dois

quarlos, duas salas c mais dependeu-
cias; tratar 11a mesma, :ia rua Vi-
etária 11. 293, estação de Ramos. Pre;
ço é pechincha. (J Goa) N

VKXDK-Srua Pe-.i
E iim grande terrenu

..__ de frente por oíí de fundos, ter
reno plano e promplo.o edlficar; tra-
ta-sc com o propriclr.rio, á rua Ter-
res Ilomcin ". 2,-j. (.1 277--) X

Camisas e Ceroulas
Portuguezas

3 camienc por iC$. i;$.íoo c ioS.*oo
— 3 ceroulas por ij.$50o o iCS—Ame-
ricanaa camisas, 3 por 10$ 14Ç500 e
16$  Ceroulas, 3 por io$ooo. Para
liquiilar e acabar a CASA RIO TRI-
UMPIIAL — 5<i. rua do Ouvidor, st.

um solido
com qua*

salas, etc: r. São
4oo. (R.;oo)N

TriEN.D-EM.SE terrenos de 400$ a
V t)iio$ de 11X30, com água e luz, á

rua Luiz Vargas n, 55; trata-se á
rua Goyaz 11. 43o. Piedade.

(1194 ?<) J

" 
Tossi

Tomo PEITORAL MA-
UINHO

Kua 7 de Setembro 1S6

rilHASPASSA-SE um armazm de
X seccos e molhados, fazendo bom
negocio. Ver e tratar, ú rua Dona
Zrimira n. 51—Maracanã. (1704 P)A

mRASPASSA-SE unia optima pen-
X são ricamente mobilada. Casa si-
tuada em ccnlro de um jardim, lo-
dos miarios com j.inellas, com vista
liara i> mar; para informações, à rua
•Senador Dantas n. 25. (170.1 P) A

ACHADOS E PERDIDOS
C1ÁMPELLÒ 

& C.«; rua Luiz ;1e
/ Camões 11. 3(1. Perdeu-se a cati-

tela ir. 58.662, desta casa; as provi-
dencias estão dadas. O203Q) J

TWvN.DE-SE um cavallo arreiado no-
vo e de bons andares; na R. Dü.

Anua Guimarães, 67, lE. do Rocha.
fiçiaf, X) R

T77HN-D.E-SE ""ia chácara com Ires
casas, uma grande para moradia

e duas rendendo, tudo muito barato;
rua Baroneza, esquina da rua 'Marati-
gá, a. 271, Jacarépaguá. (1948 N) R
"ÍTiRXI>lvM-S'lv barato 4 lote? de ter-
\ renos. na i\ de S. -Mathcus. lv.

E. Nciva, os terrenos dão fundos
para a .Estrada; trala-se A rua Vis-
conde Itauna, 74, com Albino.

(.221 X) .1

TV|IvXDEIM-S!v duas avenidas
V ]

\riENDE-SE 
por 16:600$

prcdto, estylo moderno,pre. .,
tro quartos, tres
I.uíx Gonzaga

TJENDE-Sli um predio
V Thcodoor da Silva n.

Isabel; trata-se' no mc=mo.

na rua
110. Vilia"(11 

6:9) N

com
, grandes terrenos, rendendo .130$,

mensaes situadas ás ruas 'Dr. Illulhões
c Tavares. Nríocio urgente e rr.zoa-
vel; trata-se á rua da Assenibléa nu-
•mero 113, sala 1, dr. X., das 1 as
5 horas. ('973 X) 1

ITÍDXDÉ-SB tudo que possa
y. interessar a qnem precise

do comprar barato, iustnlla-
ções completas de lioteqnlns,
hotéis, barbearias o outro
qualquer ramo conunercial,
Grando quantidade de moveis
familiares, mobílias complo-
tas, espelhos de todos os ta-
manlios, cofres, machinas re-
gistradoras o poiias, niaucacs,
correas, etc. Louca e ciystacs
para todos os presos; Xão com-
prem sem verificar os preços
desta casa encyclopedica. llua
Frei Caneca nos. 7, 9 e 11.
Teleplione 5092, Central

\rENDE-SE 
um.cachorro

' todo branco Kua
329, cosa 4.

de raça,
S. Christovão,

(1240 O) S

HENKVde
deu-=c -
casa.

. & ARMANDO; rua Luiz
Camões ns. 45 o 47. Per-

cautela n. 133.107, desta
(1962 Q) B

DA'-SE 
e;oon$ooo a quem arranj.it

um emprego publico municipal.
Cortas para Luiz Araújo, á rua l'ra-
do _m 32, Vilia Isabel. (1974 8) lí-

DINHEIRO 
— Qualquer quantia,

o juros módicos, paro liypolhc-
cas, nntichrcsis, cauções e descontos;'
compra e venda de prédios, terrenos,
sidos e fazendas; com J, Pinto, ru.ii
do Rosário, 134, tabellião. (19OS S)Ji

DENTISTA 
— Compra-se quulqueí,

objecto mesmo flabimetes coim
plctos; rua Senhor dos Passos 18.

(1140 S) S

DINHEIRO 
sob .promissórias, mo-

veis, inventários e demais ga>
rantias, Paulo Chaves. Carioca 51,
sob., 3 ás 5. (20C6S) 3
—.. — — - ¦ -.-....—... — . -.,——«

TilNUEIRO sob hypothccas de pre-
AJ dio» c terrenos, juros módico». 1
Kmprestimos sobre inventários a Jier-
deiros. Descontos de juros de apolr*
ces, acções c aluguei» mesmo -Ia
menores ou usofruto. Com E. Fer-
reira, rua do Rosário n. 114, tabel-
lião. (1429 S) lí

PERDERAM-SE 
cinco apólices de

um conto de réis cada uma, de
ns. 33.947 a 33.951, uniformisadas,
de juros de 5 "Io ao anno. pertenceu-
tes ao menor Armando, filho da ii-
nada Judith de Magalhães Godoy e.
de Armando Augusto de Godoy. —
Rio de Janeiro, 3 de outubro ile
1016  Armando Augusto de Go-
doy. (Qj

XJERD1CU-SE uma medalha com
JL retrato de um senhor eiloso, no
irajecto de, rua Barão de Mesquita,
esquina de Uruguai-, ao cemitério de
S. Francisco Xavier. Pede-se a
quem a achar, entregar n D. C.
Nascimento, rua Uruguay 11. 8K.

(1835 Q) J

IJERDEU-SE 
uma apólice do va-

. lor de 5oo$ooo, de 11. 2361, emit-
tida cm 1868, de juros de 5 "j0, con-
vertida em 1890, em juro de 4 "1",
ouro e ainda não reconvertida, porten*
cento i Gcnovcva Maria de Almeida,
solteira. Rio de Janeiro, 12 de so-
tembro de 1916. — p.p. Emilio Kd-
gard llokel.

DINHEIRO, 
quem precisar sob hy-

pothecas, só negócios sérios; rua.
Buenos Aires n, 198, antiga rua do
Hospicio. (111 S) S

DINHEIRO 
sob bypntlieca -Em-

presta-se, de 3:000$ para cline,
na cidade e subúrbios a juros mui-
to favoráveis e pessoa de Ioda con-t
fiança; rua do Rosário n, ir2- tiUi*
ma sala, com o sr. Júlio. (1308 S) J

_>,iii:,jjw u prestações mensaes.
sob alugueis de prédios, empree-DINHEIROsob alugueis de prédios, empree-

ta-se ua rua Camerino gg, de 1 á» 4_,
(957 S) T,

EM 
casa de pequena familia, abi-

pr.i-se meia casa ou um quarlo,-
a casal ou senhora, não se faz quês-
tão que tenha um a dois filhos; rua
Constança Teixeira n, fii—Mcyer.

(1513 S) Ji

EMPRÉSTIMOS 
— Fazem-se sob!

inventario», heranças, hypothe-
cas, alugueis de predios, juros c cau-
ção de apólice». Fazem-se obras «
pagam-se impostos em atrazo. Com-
pfam-so terrenos e predios em qual;,
quer arrabalde, com o sr. Carmo, í
rua do Kosario 11, 99, sob., 11 ás 5.

(1779 
S) .1]

lySCOI.A de corte — Acccitam-sei
lh aluinnas, preços modiens; á rua
General Câmara 133, I" andar.

(1204 S) S

"íTiEXTOE-S/lv um cavallo boa estam-
V .pa, manso e bo-n marehador. Rua

T.i.i Harbosa, 31, cm frente a 'lí. do
Mcyer. (7181 X) J

TrENDK.SE uma residência com
V.uin terreno Je nXs'i. por 1:505$;

ver e tratar até á.< 11 horas e das
-, cm deaníe, rua Gomes Serp.i..9i-
Lorea - Eirfdí»; U lS50) N

Precisa
comprar MOVEIS?

\ casa que mais vantagem offercce, em preços
qualidades ó

A. F. COSTA

ou qualquer corrimento da urelhra, cura railical
em 4 dias! Com a maravilhosa injeccõo Sccçaliva
c cápsulas "404". Quando tudo falhar, este cx-
traordinario preparado sempre tritimphará. Ü

uníco ailivio da mocidadel 'Experimentae e vercií o effcito assombroso! Não ha gonorrhéa que

resista a esta prodigiosa descoberta. Vende-se na Drogaria Granado, á Rua 1° de Março, 14-18

,c nas principaes pharniacia?. e drosaria? desta çidadj e de todo o Br"asilu

nlARCÀ REGISTRADA

I;WOLA 
NORMAL—Cursos par.1

J um c outro sexo, por prof?. of-
ficiac»; taxas módicas c exames g.iN
ranlidoa. Carioca 51, sob., 1 ás 5.1

t>63_S) 
-)

EXAMES 
vestibulares, curso nor-

mal c concurso; taxas niodicnsi
e approvaçao garantida,
•sob., 1 ns 5 c 7 ás 9

Carioca 51»
(2060 S) Si

Mobiliários tle cstjio o phantasi», manipulados
com as melhores madeiras d» paiz.

Ao gosto do mais exigente e ao alcance de todos
Especialidade em capas para mobílias e slorcs bordados

Remetlom-sc catálogos para o interior
Rua dos Andradas — 27

TELKPIIOiNE N. 1330

1TIST0MA.G0 
— Cura certa, rápida

h e poj.tiva de qualquer mal do
c!tomcgo ou intestino* na Flor»
liras:1.", larso do Rosário n. 3-„ .,

('721. b) Jj

fl ONORRHÉA ,—
VI" ipída o positiva
sil,

Cura certa, ra-
.-- - . -. na "Flora Bra-

largo do Rosário 3. 07r' •' J

de estimação — Vcr.de-fq
raça franceza; rua do Ac:»¦ (1C74 S) A-;G1AT0T um  ..

n, 104, sobrado.

TTVPOTHECAS na cidade c su --

IJ. urbios, grandes ou pequen..n
quantias; rapidez c juro mod.co Ifl-
iornia o sr. Pimenta; rua do «<"-'-'
rio n, 147, sobrado, fundos^ .Uj"-»M

*Jm*iJÍZrZjtmãáU3-4-*K ^jglr.mi- mif,-| 1 tam^í
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'CORREIO DA MANHÃ — Quarta-feira, 11 de Outubro de 101C

iii
n.ie esteio atacado por uma

tònè tuberculose e ide extrema

crávidade, offc're*j:-se ipara brtdi-
!_v gratuitamente a todos «jue

aoffrem de enfermidades respira-

torias, assim como tosses, bron-
chites, tosse, convulsa, asthma, tu-
liercmosè, pneumonia, etc., um re-
iiiciüo que o curou compícíamen-
te. Esta indicação para o bem da
humanidade, é conseqüência de
uni voto. Dinigir-se por carta ao
sr. Eugênio Avellar. Caixa do
Correio, 1682.

$OBRADO — Aluga-se, na rui d;
Rosário n. 81. (iouE)S

SO' 
faz economia quem comprar

mantiincntos de 1" qualidade, que
se vendem nos Dois alares; largo dn
Estacio de Si n. 70. (4935 S) II

CE.N1IORA ittusfrada, nabilitadissi-
lk> nu professora, cora niuilo boa
tetra c entendendo de serviços de
escriptorio, deseja collocar-sc cm
collegio, ou casa commcrcial. Da
abono de sua condueta. Cartas nes-
ta redacção a Marina. (1180 S) J

PARTEIRA MADAME
PALMYRA

—Com longa pratica, trata de moles-
tias de senhoras c suspensão, por uni
processo rápido c garantido. Acccita
partiiriente* cm sua residência, â rua
Camcriuo n. 105. Tel. 4428. Norte.

(J 132)

PARTEIRA-

GRAMO 
PHONES e chapas - Tro-

cam-se de $300 a 2$. Vcudera-sc
de $500 a 3$. Comprain-se usadas.
iConcerlr.m-se gramophones e vendem-
Fe a 20Í e 25Í. Comprara-se! r. Uru-
guayana 135.  (1584 S)M

HYPOTIIÉCAS 
rápidas, aj-iufos

módicos; só negócios lícitos.
iTauio Chaves. Carioca 51, sobrado,
a ás 5. (2o65 S) b

IMPOTÊNCIA 
— Cura certa, ra-

[lida c inoffcasiva, na "Flora Bra-
iii", Iaico do Rosário 3- 07-- s] .-'

INFORMAÇÕES, 
syndicancias, pro-

pagandas, cobranças, professores
de inagnelisino, poesia, -'" ' "v"
tio Correio n. 1827.

>res
etc. Caixa

(jSoS) J

KAOÍ.luM 
— Vende-se preparado,

para industrias; rua Oeneral
Ciimarii 100, sobrado. Os-t' gj j

IAVADEIRA 
e engommadcira —

i 1'rccisa-se de «ma pcrfcila lava.
delrã c engommadcira, que saiba
cuidar de roupa de homem; a rua
.Voluntários da Pátria n. 181.

(1773 S) lt

IALM 
— Lições particulares, 5$

1 por hora. Curso ijí a 30$ meu-
saes. Informações: largo da Sé 32,
x° andar. (2131 S)

ÂCllÍNA de escrever _ Com-
pr.vsc, paga-se hem Underwood,

iCoiitincntal c Rcminglon; rua da
Alfândega 137. (2119 S) S

 , offerecc-se
para governante de uma casa de

familia de tratamento. Cartas nesta
redacçáo, a. A. Vi (1280 a) J

TTMA senhora franceza,

UMA 
senhora, senhor ou casal sem

liUios, encontrará, casa ampla e
confortável, para morar e encarregar-
«o da administração, em condições
vantajosas. Dirigir-se 4 ttoa Lrnesto
de Souza n. 29. Bondes de Andara-
hy on Uruguay. Tel. 3066, Vilte,
ate III a e da» 5 >|2 as 7 da tarde.

(1971 o) a

M senhor de meia edade deseja
encontrar emprego para traua-
em elevador ou „cm_ um escri-"" 

J
Ihar  —. ,
ptorio, para recados
S. R.

Cartas para
(1718S)

¦TMA senhora ?«". ^^Vmenío',
rua Barão deU^sVsTem cosa:'de 

""tratamento,

para serviços de casa; .
Bom Kctiro n. 178, P*4»1^ 

g) j

TTMA senhora viuva, de toda a
U descrição, aluga uma «ala bem
mobilada, para descanso de uin se
nhor de posição; rua 13 de Maio
n. 40, sob. (1770 S) R

ML1.IC. 
Alzira Veiga, occeita me-

ninas e meninos, ensinando m-
strucção primaria, trabalhos de ngu-
lha, bordados, flores de diversas qua-
Jidades, cbapéos, etc; bem assim,
¦irincipiánlcs de piano, theoria c sol-
íejo ficlo syetema do Instituto; pre-
<;os módicos, em sua residência, rua
Diamantina, 83 — Estação do Ria-
clmclo. (t-NS S) J

MADAME 
DUHAMEL — Parlei-

r.i diplomada pelo Real lnsíitu-
to de 1'Iorcnça. occeita chamados a
qualquer hora. Telephone Villa 3129,
rim S. Miguel n. 80 — Tijuca.

(6890 S) It
¦jt.TMfC. Clara Couderc — Minlcura,
ilá. pediatra, massagista diplomada;
ma S. Clemente n. 105, Tel. 1279,
Sul, Vae a domicilio. Só ás senho-
WS.. (2013 S) S

TTM ex-negociante desta praça, dan-
U do as melhores informações de
sua condueta e fiador, oftercccsc
para fazer cobranças de alugueis de
casas, contos no Thesouro c 1'jçíçl-
tura. Carta, nesta redacção, o I..A.

(2231 
S) A

VS. 
tem difficuldades com seus

cabellos? Escreva sem demora
ao especialista norte americano.
Cairá do Correio 1907, Rio de Ja-
neiro, nara informações gratuitas.0379 =•) J

lime.
Franciíca

Reis, diplo-
mada pela
F. de M.

de Boston, faz opparecer a menstrua-
ção por processo scicutiíico e sem
dor; trabalhos garantidos c preços
ao alcincc de todos, sem o menor
perigo para a saúde; trata de doen-
ças do utero; rua General Câmara
n. no. Tel. 11. 3.308, Norte, próximo
da avenida Central Consultas gra-
lis. (S 450

Partos. Mo-
lestias das

Tratamento
dos abortos e
suas consc-

quencias, dos
corritnentos, ,

das eólicas utero-ovananas c das regras
irregulares e prolongadas. Asscmblca,
54 das 12 á3 18. Serviço do dr. Pedro
Magalhães. ToleP- 'o°9. Ce"t. (R 9244

SENHORAS

Cachorrinhos-I^t^les
de luxo. Destruidor da «ama, car-
tapuios c piiUgas, vende-se nas ruas
Hospício 114, Gonçalves Dias 38,
Ouvidor 63, 7 de Setembro ns. 3
e 151, Cattete 91, P.' José de Alen-
car n. 3. (¦335 S) A

Casamentos 2;$ no ei-
vil e 20$
rei igioso ,
com ou
ficui ecr.

tidões c em 24 horas, todos os dias,
para provar quanto esta casa é séria;
sú pagara depois doa papeis prom-
ptosr trata-se á rua Barbara de Al-
varenga n. 14, em frente á 2' Tre-
toria, próximo ao Thesouro, com Ca-
oitão Silva. (7263S) J

Parteira Mme. Bar-
«•nen __ Com pratica da Ma-
AV3V "¦" 

«erniJade, trata das
moléstias do utero e evita a gra-
videz. Acceita parrnrientes em
pensão e atvehdo a chamados a

qualquer hora. 'Rua Frei Caneca
89, sobrado. ..('"j^Lj.

Professores e professoras
thearica e pratico. iLi-

casa 4o alumno. Para
informações, dirigir cartas a Moita
Lima, nesta redacção. (5Ji'7 ») J

FRANCEZções cm

VESTIDOS 
e costftuncj no rigor

da moda, a 15$, 20$, 25$ c ,.JoS.
rua da Carioca n. 54, sobrado, reli
Central. 35f>3. ('919 ») J

VIAIANTE 
— conhecendo Minas,

Estado do Rio e .parte do Nor-
te, ofícrtce os «U3 serviços, dando
de si as melhores referencias. Car-

Daniel. (2077 5) St;is a

PO' DE ARROZ

UD7

IINGLEZ prdtico, 'Mr.
1'etc; garan-
te ensinar

em seis incjc», Largo de S. Francis-
co 36 e ma da Carioca S-\ »° andar.
Vae a domicilio, por preços módicos.

(14:1 W J

— Carto-
tnpatc—-Diz
tudo com
clareza o

que se de-
seja satitr, realiza trabalhos por mais
difficeis que sejam amigavelmente, i
rua General Câmara 24S, sol). (A 1401

Mme. Ciei

FLUXOSEDATINA
do Phco. S. P. Araiijo

Oura eólicas uterinaa e hemonha-
gias em menos tle 3 horas."Devolve-se o dinheiro so nâo fler multado'»-
Agentes Geràés: 81LVA GOMES & O.-Riò. "IU849

m

ACTOS FÚNEBRES |

Perolina Esmalte - PVt4üU0
que adquire e conserva ¦« betleza da
pelle, approrado pelo Instituto de
llelleza de Paris, premiado na Ex-
posição de Milano. Preço ]Sooo, PO
DB ARROZ PEROLINA. suave e
cmbeüczadar. Preço 4$. Exijam es-
tos preparados, a venda em todas as
perfumarias e no deposito deste e
de outros preparados, i rua Sete de
Setembro n. 209, sob. (589 S) A

GOHORRHEAS

INGLEZ, 
FRANCEZ e PORTU-

0U1CZ, pelos professores: Rodger
e Henri (mcthodo rteilitzj; preço
módico; rua da Alfândega n.io?,
sobrado. (31<>S) M

chro-
nicas

re-
centos.
Quereis

ficar radicalmente curado em poucos
dias ? Procurae informações com o
sr. Feijo, que gratuitamente as of-
ferece. não conhecendo caso nenhum
negativo; rua Thconhilo Ottoni, 167.(86 S) J

m _ darthros, cmpiu-
gens, eezemas,
frieiras, sarnas,
brotoejas, etc,
d é s a p.parecera

fácil e completamente com o
OERMICURA. (Não é pomada).
Vende-se em todas as drogarias
do Rio c Nictltcroy. Deposito gc-
ral: Pharmacia Acre, rua Acre,
n. 3S. Tel. Norte, 32C5. Preso
e?ooo.

PIANO, 
violino e bandolim —Pro-

fessor — Cartas por favor, nes-
ta redacção, para MONTEBELLO.

(1085 S) R

MASSAGISTA, 
diplomada na Eu-

ròpa. Todas as massagens, tra-
t.iiuciito especial para ; emagrecer —
Copacíiíwaa, rua Hilário GouvCm 85.
,'lel. 2J.-9, Sul. (493.1 S) K
•afQDISTAS
JiYL tiuios modelos,

Vestidos pelos ul-
. . acceitam-sc eu-

ómmcndas; preços módicos; á rua
general Câmara n, 133, 1° andar.

(1205 S) S

"Valenfort" rarailVTETHODO
iíj. <hr n conhecer ao publico, ca-
lioca meu mcthodo, tão calumniado
jiur alguns interessados, darei pes-
soalmcnte lições gratuitas de inglcz,
Iriiiicc/, allemão c hespanhol, ele,
iodos os dias, de 5 i|2 ás 6 i|2. P.
LM;, á rua Clapp n. 1, cm Ircutc á
cstaçSo das Barcas. Aprovcitac n
oceasião ! Todos cordialmente convi-
dados — Daniel V. Valenfort, _ _

(2033 
S) S

"Valenfort" — Acre-
ditando haver resolvido dcftnili-

vãmente o problema do ensino c da
apredizagem de línguas, darei gra-
tloitamente lições de inglcz, franecz,
allemão e hcspanhol, etc, segundo o
meu incthodo, todo9 03 dias de 5 i]2
ás Ci i|j, á rua Clipp n. i| Todos
cordialmente convidados. — Daniel
V. Valenfort. (=c-54 S) S

OÇA franceza deseja leccionar o
seu idioma; rua Dona Luiza

90. O-2S S) J

E' o me-
lhor e não

é ornais
caro. Ad-
li c r e nte,
medi ei nal,

e muito
perfumado. Caixa 2$soo, pelo
Correio 3$20o. Vende-se cm to-
das as Perfumadas. Piiarmacias
c Drogarias e no üeposilto: Per-
fumaria Lopes, rua Umguayana,
44 — Rio. Mediante 100 reis de
sello enviamos o catalogo de Con-
solhos de Bcllcza. (?S(>i A)

ÚLTIMOS ANIIUNCIOS
ALUGA-SG 

uma perfeita arruma-
deira. com pratica de cosi tira; na

rua Alice 58. casa 9. Laranjeiras,
(2122 O o

ALUGA-SErioca 46.
sohrado da rua Ca-

(2124 K) i

\LUGA:SE 
um hom

pensão, 11 casal mi .'
rua Senador aDnlas 25.

PROFESSORferece:se.
ara o interior, of-
ecciona portuguez,

eráminatica, historia, çcographi». ari-
tbmetica, cystenia-mctrico, geometria,
botânica, agricultura c desenho. Res-
posta a Belito; largo do Rosário 14.

(1952 b) R
'pROFESSORA.de piano,. 5$ por
_ lição, de Dotafogo até á cidade.
Para mais longe, como for ajustado,
rua Ruy Barbosa 1O8, n. V.

(1797 S) R

Comichão

SACCOS DE PAPEL
Fabrica qualquer 1 quantidade —

Consultem os nossos preços, que
encontrarão vantagens.

— B. SOUZA* & c. —
51, Rua th» Misericórdia, 51

Telephone Central n. ,1469.
. r CM 0599

PÍLULAS !
VIRTUOSAS

Curam em poucos dias as moles-
tias do estômago, figado ou iates-
tino.

Estas pilulas além de tônicas,
são indicadas nas, dyspepsias, pri-
sões de ventre.' moléstias do figa-
do, bexiga, rins,' náuseas, flatulen-
cias, máo estar, etc. São ura po-
deroso digestivo ,•-«.. regularizador'das secreções ga^ro-intestinaes. A'
venda-em todas- as-^harmaoias. De-
posito: Drogaria 'Rodrigues, rua
G. Dias, 59.-.Vidç() i$5oo, pelo
Correio mais 3Óa,,^ej6. (A 1394

SYPHILIS e suas conse-
qticm'ia«. Cura
radical, injecções

completamente
INDOLORES,

dc üitrt jircpariçio," Appl; 606 e 91.1.
Asscmbléa u. 54, das 12 ás 18 ho-
ras. Serviço do Dr. PEDRO MAGA-
LHAES. Tcleuiionc 1009, C.

(R 9243)

COLORINA,

PROFESSORA 
com esmerada edu-

cação recebida tu Europa, con-
tinu'a a ensinar, mesmo á noite, por-
tuguez, francez, arithmctica, geogr.,
bordados, pintura, pyrogr., etc, na
rua da Asscmbléa, 79, 2". Vae n do-
micilio. (1231 b) J

quarto, com
XViiensão, a casal eu a 11111 senhor:'- (2I2810S

'ATETIIODO

M
ai.

-»T ACIONAS de costura Sinser a
prestações; á vista grande* °^a'

iiniMitos;- attende a chamados a do-
micilio, pelo telephone Central 1(107,
rui da Catioca 53. loja. (f'77.1 S) J

OBV 
c Orohó, frescos Pemba c

1'iincnti da Costa e figas dc
madeira de diversos tamanhos, ven-
di-sê, rua Senndor Euzebio 11. 210,
pfaç» 11 de Junho, (278 S) R

O melhor remédio contra lomhrigas,
# ' oxyuros e solitárias é o

AMBROSIL
Vidro íÇsoo — Dep, Andradas, 43

e S. José, 51.

£YI'l!ERECE\J combinar
lo ou .15 °j" ou o que
das mensalidades, dá

i.in ex-empregado commcrcial a quem
coiiscguif-lhe. na Light qualquer eul-
locação, der.de auxiliar de cscripto.-io,
nijcal ou marcador da. Iliz, ale con-
«iiiuo; apontador ou vigia, etc: cs-
crever ou falar n Mi 1?. Araújo, a
rua Presidente Barroso n. 14,

(1641 
D) R

1>RÉCTS.\.SE 
de sala e quarto., in-

. dependente, na praia de Santa
t.uzia uti iiiimcdiaçõcs, para rapazes
do commercio. Resposta para A.
.Oliveira, rua Vise. de Iiihaunia 99-

(16GÚ S) It

ALUGAM-Sli 
esplendidos quartos c

salas, com c sein mobília, a rua
Visconde de MaraiiKiiape 28. Lapa.

(2117 t) k

LUGA-SE um Quarto independeu-
te. arciado õ fresco, mobilado, com

boa pensão, a dois rapazes decentes;
tem 

' 
electricidade c leloohone, sendo

955 cada um, ou 120$ nara uni so;
ná ma Visconde de Paranaguá 15.
Lapa. (2118 1) S

ALUGA-SE 
uma casa,

c Quatro dc Maio n.
rua Vinte

4SJ, Sam-
-paio. íem 

"optimos 
commodos, porão

habitavcl. jardim, ele Trata-se na rmi
Figueira 130 — Rocha. (2:3^1)

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quitanda - 72
— A. PINTO* O.

PRISÃO DE VENTRE
—Doenças de figado, estômago c in-
testinos. Curam-se com as Pilulas da
Bullo Composlas, du phariuaceutteo
Sámos Silva. Vidro 5$boo. Deposito:
Drogaria Pacheco, ú rua dos Andra-
das u. 45. O 142O

Acçúcí, cotiran*
ç;is dc nolas pro*

missorias, faücncias, concordnias, rc-
gislro <!e marcas de fabrica e dc
commercio, privilégios, invento rios,
despejos, penhoras, minutas de con-
tratos e distractos divórcios, etc.
Com o dr. Policio Leal, nta da Qui-
tanda. 50. sala li. QS4' S) J

cra\*os, jnanetes, unKa-s
encravadas.

Schmidt I.iz extracçúcs
sem a iniiiima dor.

arruinados, cura infallivcl,
com o seu processo, ¦

N, li. — Só attende a chamados
para as exiuas. famílias. Telephone
274b, Nòric. (Sj

Advogado

Callos,
O Júlio
Callos

Tintura ideal
garantida, para

restituir ao cabello a sua còr, ori-
ginal ipíeta ou castanha. — Pre-
ço io$ooo, pelo Correio, -mais 2?.
Doposito geral rua 7 de Setem-
bro n. 127. R; KA-NITZ.

SOCIÒO^ SÓCIA
iPrecisa-se de tfm! com o capital

de 4:5oo$ooo par^ ijinà casa de di-
versões e varieté-ja. montada, pro-
ximo a inaugurar, era ponto mais
central do Rio de Janeiro.

O soeio que se-retira é por mo-
tivo forçado que cKplieará ao pre-
tendente. Carta neste jorrial, para
Figueiredo. . ; :' (A 1CS1

MOTOCYCLETA
Vviidc-se uma em perfeito esta-

do. Trata-se á rua JJueuos Aires,
234. ,':.l; (R 1668

CAUTEÍLAS
Coinpratn-sc as do ¦ Monte de Soe-

corro e das casas de penhores, na
mais antiga casa Avenida Passos n.
29 (antiga rua do Sacramento).

C. MORAES t COMP.

Loteria do Estado do Ho
Grande do Sul

AMANHA —*— AMANHA

50:00C$000
POR 15f000

1'uica loteria quo distribuo
75% cm prêmios, sorteando»
os om globos de crjrstal. —
BOLAS NUMERADAS por ia»
telro.

Jogam apenas 18,000 bilhetes
1 prêmio de. .... 50:000$
'i prêmio de  5:000$

prêmio dc  3:000$
prêmios de 2:ooo$. 4:000$

10 prêmios de 1:000$.
-•j prêmios de 500$. ,
33 prêmios de 200$. .
52 prêmios dc 100$. .

1SS1) prêmios de 30$. ..
i9 prêmios de 160$

para os 3 últimos
algarismos de 1?
prêmio. ......

iSu prêmios dc ^0$ 
-pa-

xa os 2 ultimes ál-
garismos do i°jpre-
íiiio. ......

10:000$
lt-:ooo$
6:600$
5,:2oo$

56:100$

I :Soo$

9:000$

2.200 prêmios no total do 1(12:000$
Bilhetes ú Tenda

em toda n parte

MOVEISr A COLCHOARIA
DO POVO é nos sub-

urliios, a casa que maior sortimento
tem de moveis novos e usados, col-
ehões e almoíadas. uão tem competi-
dor cm preçoá, por que fabrica cm
suas offieinas; lambem se encarrega
de reformar os mesmos; á rua 24 de
Maio 11. 505. Teleph. Villa i;»;- —
Sampaio. (S'9 t>) *I

Concurso para o Banco
An Rraeil — M pessoas que
UU líiaau quizerem ainda pre-
parar-se para este concurso, com
approvação garantida, podem íazel-o
até o dia 15 deste, dirigindo-se a
tra Alegre 11. 43, Aldeia ,'CampiSta.
Treços commodos. Aulas diurnas e
noctinnas. (1310 S) J

PROFESSORA <*
Uma senhora' dt fina educação,

teudo tempo disrfauivel, ofíerccc-sc
para leccionar eu} casas partícula-
res, porluguez, francez, oiano, geo-
flraphia, historia, .trabalhos de agu-
Iba e ludò que cònipleta uriia boa
educação; quem' pYcclsar queira di-
rigir-se a mine. Missick, rua do
Thcalro u, 3, para iuformações.

(R 163-

FRANCEZ
. Aulas de francez e conversação
pratica. Preço de.propaganda, no
alcance" de Iodos, *5$ mensaes, Ires
vezes, por semana,, de data a data.
Aproveitem apreifífrí o 

' francez a
preço reduzido, 3$ -mensaes. Das
7 ija ás it horas da noite. Dinr-
110, das 2 ás 5 horas. Ha aulas
também para senhoras. A matrl-
cuia eslá 

'aberta'"ua 
rua Sete do

Setembro 114 96, 11' andar. J 1S32

FEBRES
INTERMITENTES,

SEZÕES.
PALUSTRES,

MALEITAS, etc.
Cura radical em 3 DIAS, pelo

ANTISEZ0NIC0 JESUS
Rua Marechal Floriano — 173

Tel. Norte, 4013
J Cot

LUTOS
Cuidado com os intrujões
Os proprietários üa Casa
das Fazendas Pretas, ten-
do sabido nue continua a
exploração do credito do
notno de sen estabeleci-
mento por pnrts de iudi-
vidnos suspeitos, avisam
no publico dc que a Casn
dos Fazendns Pretas não
teta agentes do lutos c não
manda seus empregados a
domicilio —» sem receber

pedido para tal íini.
Meras exploradoras e tnm*'dem suspeitas são aqnellas
que se apresentam como
antigas contru-mestras da
Casa das Fazendas Pretas,

PEDRO S. QUEIROZ
& IRMÃO

Tel. C. 101.

CHMTE
Vende-se para desoecupar lo-

Car, uma chie e original, rodas e
varaes de metal amarcllo polido.
E' um objecto dc gosto, Ver na
rua Adalgisa, 50 — Piedade; tra-
tar á rua SaeSer, 14, i* andar —

Lustre para engemmados
O "Brilho Mágico" coihmnnica

um extraordinário lustre a camisa,
punhos, collarinhos c a qualquer
peça de roupa. Kndurecc c prolon-
ga a duração dos tecidos.

Vidro i$ooo. Pelo Correio 2$ooo.
Na "A Garrafa Crande", rua Urtt-
guayana, CS s Avenida Pasos, iofi,

(A 1643
Rio. (J 2009

DOCUMENTOS

PENSÃO TQRINQ

nariz

Doenças Oura garantida
rjg o rápida do

garganta ozsbima.
nariZ (fetidez do nariz)

O UVidOS processo iateira-
DOCa mento novo.

Dr. Kurico de Lemos
professor livre dessa especia-
lidado na Faculdade dc Medi-
cina do Rio de Janeiro. Con-
sultorin rua da Carioca 1.3;

ouvidos - O DB, PS BA, sM>dàs l2 ás ° daí t\

EMPREGADO
Prceisa-sc de um rapaz de 14 a

ifi annos para serviço de cscviplo-
rio. Uxige-se que-saiba escrever
em machina. Trala-se no "Jornal

do llrasil", 3" andar, sala 3, das
2 ás 3 horas. * '.,' J 

1809

Alugam-se bons e confortáveis
quartos a rapazes do commercio,
cavalheiros c casaes sem filhos, a
5$ooo, C$000 c 7$ooo diários, com
ou sem pensão. Bons banheiros,
água quente e fria, lelecricidadc,
telephone c todo o conforlo, rua
do Cattele n. 104.

Telephone 5853, Central

DESAPPA.
REGIDOS

Desappareceu, na rua da Qui-
tanda, entre as ruas da Alfândega
e General Câmara, um pequeno
embrulho de documentos feito em
pape) pardo; gratifica-se a quem
o queira entregar nesta redacção.

(J 2015

iWaldemar Costa
Adelaide de Lima Costa

agradece a todas as pessoas
que acompanharam os restos
mòrtaes de seu sempre lem-
brado filho WALDEMAR

COSTA c dc novo as convida, bem
como a todos os parentes c amigos,
para assistir á missa de 7" dia que
cm intenção de sua alma manda
rezar amanhã, quinta-feira, ás 9
horas, na egreja do Sagrado Cora-
cão de Maria, á rua Cardoso,
Mcyer, confessaudo-se mais uma
vez agradecida.

Christiano B. da Cunha
Pinto

tA 

viuva, filhas, genros,
mora, irmã, cunhados c dc-
mais parentes agradecem

ás pessoas <;ue acompanha-
ram o enterro do saudoso

CHRISTIANO B. DA CUNHA
PINTO, e convidam para assis-
tir á missa de 7" dia, que será
rezada no allar-mór da egreja de
S. Francisco dc Paula amanhã,
quinta-feira, ia do corrente, ás
10 horas, cotifcssando-se agradeci-
dos por esse aeto de religião.

O «""4

Machinista Manlio
Lattari

«MIUBRAGIO DO "CUAtRAXY"

3° anhivcrsario
e filhos, apro-

1 ensejo de ocu
anniversario natalicio _a 12
«lo corrente, nesse dia, ás
9 i|i horas, na matriz de

S, José, mandam celebrar missa
por sua alma, convidando os pa-
rentes, amigos e collegas para as-
sistil-a, de antemão agradecendo.

(J 1723

í

t
BARATINHA

Vende-se uma, Opel.
dros, iG II, P., lypo
com 4 logares. Ver e
rua Mariz é Ilarros n.
9 ás II l;-\

4 eylin-
torpedo,

tratar na
205, das

(J 2017

CABELLOS BRANCOS
Usae brilhanlina "Trittmplios

para acaslanlial-os. Frasco ,t?ooo.
Vende-se nas seguintes perfuma-
rias: Bazln, Nunes, Casa Postal,
Garrafa Grande, Cirio, Hermanny
e Granado & C., e em Nictheroy,
drogarias Barcellos c Mixta. 

UM CAVALHEIRO

Pensão familiar
Excellcntcs aposentos cm prcüio

cm meio du jardim. Banhos de
mar. Praia do Russ;::! 94. J 1550

MÉDICOS
DR. ALVINO AGUIAR

MOLÉSTIAS IXTEUXAS
ESTÔMAGO — FIGADO —

INTESTINOS - RINS — PUL-
MÕES. etc. Consultório: rua Ho-
drigo Silva 11. 5- Telcph. 2.271,
cia: travessa Torres n. 17.. lei.
Ceut. Das 2 ás 4 horas. ltCsulçn-
4.265, Central. (J S.Í9-)

tJÜ.MHOS 
captwhinhos,

òniuincíc.
compram-se,

(1C03 S) J

PENSÃO 
— l''oriKce-sc

de família brasileira,
domicilio.

Larga n. 71,
Máximo

1» andar.

em casa
á mesa ou

asseio; rua
(2062 S) s

ÍJIAN'03 
 Compram-se dc qual-

quer autor, de i|a armário, ça-
j;am-si.- htm; urgência
fdudeg» 146, loja.

rua da Al-
(2029 S) S

Precisa; .
ca familia

casal em c.i?a dc -poli-
«éria, tres habita-

i^õcâ com luz c direito a cozinha»
ip.igoililo cem mil rú;s. Offcrtas a
nste jornal, n Q. E. (1794 S) R

Consultas grátis
Pelo
dr.
Luiz
dc

Lima
Bittencourt, da Fac.1l.l3de dc Medi-
cina da Uahia, medico c operador
es|>cc'alisla em

moléstias aos Olhos,
ouvidos, garganta,

narlx o doenças ser'
vosasm

Todos os dias, das 3 «s 1 "?"!=
da tarde. Rua Rodrigo Silva n. 20,
i« a,-idar (entre Asscmblca c sete ac
Setembro). Consultório iperteitaincnie

api>.irclhailo e attende chamados a do-
micilio. Telep. 2.511, Villa, ou 5-047.
Central. .

D0U1 membro dm Aos-
mUdemia de Medi
olna de Rh de Janel-!
ro, medloo de dlvor-'
sos hospHaes desta
cidade, eom longa
pratica no pai* o nos
hospltaes de Berlim,
Vlenna, Paris e Lon-
dres, dá consultas
diariamente das 12
ás 4 da tarde, em sua
clinica à AVENIDA
RIO BRANCO 90. Re-
sidencia Barão de tca-
rahy 17-Flamengo.

• A 710

Buchas massagens, ele. In-
slilulo Pliysiothcra'-
pico do dr. Gustavo
Ariübrttst. Docente da

Faculdade. Doenças do estômago
c intestino, neurasthenia, artliri-
tismo, obesidade, diabete, etc. Dc

7 ás ti da manhã. Rua Senador
Dantas, "48. (S 1135

PRECISA-SE 
falar com 1). Joau-

na Cunha, com toda ttrRencia,
,'in Jurtijuba — üanto Igüociii —
Nictlicrn}-. (i?02 S)Vj

PEXSAO 
— Fornecc-se farta c va-

riada comida, feita com toucinho,
Iirolos variadiísiiaos, empadas, pa-s-
teis e demais varindailes; preços tle
;io? para cima. Não faz riuestiiò dc
distancia. Senado ^06, loja.

O804'.S)-;S

1>ESSA0 Canaharro i unia das me-
.1 lliorcs desta cidade, onde os se*
jihorcs pensionistas encontram todo o
i-im torto e esplendido tratamento,
5>ara is^-o tem como chefe da covl*
aiha um perito cozinheiro; tem um
grande parque'; rua General Cana-
!,arro 271. Tel. 1212, Villa. (ijOuSj.I

Clinica de moléstias das
senhoras pelle e syphilis
—Dr. Valentim llittencourt, partc.ro,
cura os tumores des seios e do ver.-
ire as tnolcstias das vias urmarlas
e genitaes da mulher, as inctntcs, os
corriincntos uterinos c vagiiucs e re-
«uiarisa a memtruar.ão por proue-so
seu. Applica o fiofi e 014, com 02
sem iujecção e esla .sem dor, trata
a tuberculose e hérnia (quebradura)
sem operação. Consultório perfeita,
mente apparcliiado; rua Rodrigo su-
va 11. 2f>, esquina da rua da Assem-
bléa das 11 Ss 2 .da tarde, lelepho.
ne 2,511; residência: rua Senador
Euzebio 11. 342. Consultas E™1,';'. 

g

— Inslallnçües
e concertos de

ltizi Attende qualquer chama-
do; II. Teixeira. Telephone Central,
5535. Pedro Américo 11. So, Cattele.

(95 S) s

Electricidade
forca

1JÍIAX0Spagam-se hem;
Cõmprain-se a dinheiro,

ninguém paga
ineVliór," Ao riauo de Ouro c ofíici-
na de Guimarães; rua Riachuclo n.
423, sohrado, (159I S) JI

Í>IAN'l) 
— Vende-se um usado,

autor ntlemâo, preco 200$; Ira*
ia-se á rua Anua Harbosa n. 40 —
aieyer. (17CCS) K

BftlDS X

I>lí.\SA0riada de
Fornece-se farl
restauraiit, por

módicos, Av. líio Branco
Alugntu-çc quartos. (JO9

\ e va*
preços

157
S) M

PKXSAOJ. melhor no echero
MONTEIRO — E' n

também for-
DOMICILIO; Rosário, 105,

(100 S) 11

Qur.iKtCEIS
O "Maciol"

DE SE PENTEAR ?
isa, f*u crescer e per*¦fuma. Si.bstiüic com vantaRcm qual-

»iv.cr brilhanlina; ^S|%oo, polo con cio
3$j ii9i i"'*1^ Marechal 1'lorhr.o.

(S.C S) M

(QUARTO/, aluga-se
í'it scnliores
JJuenos Aires

mobilado, com pensão,
a casal dc tra lamento
do commercio; á rua
236. sob. (2109 Si S

para o dia:-nos'.i-
co e tratamento
das doenças do cs-
lomaüo, intestino:,,
figado, pulmões,

cniMi-.-in, rins, ossos, etc, pelo
DR. RENATO DE SOUZA LO-
P1ÍS. Preços módicos. Rua b..o

José, .10. das 2 ás « (menos

DOENÇAS DO APPARELHQ Dl-
GESTIVO E DO SYSTEMA HER-
unen OR. RENA 70
IÜOÜ DE SOUZA IO-
RES, docente na Fa-
cuidado. Exames pe-
los ralos X, do esto-
mago, Intestinos, co-
ração, pulmões, etc.
Cura da asthma. —
Rua S. José 39, Ue 2
às4, (menos ás quartas-
feiras)* Grátis aos po-
br cs às 12 horas, (aso?

9, Larglo da Carioca, g
(Grande 

'.vnSaiíem 
junto ao portão

da Ordem)
Moveis a prestações, capas para

mobilia, g peças, 6o$ooo; oleado
dc o,6o c 0,70, a 3?5oo e 4?ooo o
metro; dito para mesas de 3 a

5 taboas, 6o$ooo c uo?ooo; capa-
èlios de 1111 c ím.io a, S$ooo e
9$ooo,

Souza Báptista ¦& C.a

Couros e calçados
Precisa-se dc um rapaz para ven-

der a cotnmissão, artigo vendável
e muito procurado. Não serão
respondidas cartas de pessoas que
não dispõem de relações, sendo a
resposta para J. M. neste ornai.

(R193O

Cora da Tuberculose
nn. A. DANTAS DE QUEIROZ'

(Modernos methodos de tratamen-
ta medico e cirúrgico, conforme -a

melhor indicação. Cons. Das S ás
11 da manhã. Rua Uruguayana, 43,

(B 32S0

TAüHÕS DE COBRE
Compram-se usados dc 200 a 700

litros. Informar Avenida 13, com
P. R. (Kinro)

Terreno em Botafogo
Vondc-se próximo á praia, um

lote de 10 ou mais metros de fren-
te e 40 dc fundos, desmembrado
de chácara arborizada e. ornamen-
tada; murado ..poir,-dois lados; bon-
de ã porta.
Quitanda 11.

Trata-s ena
"5

rua da
J 1S03

MOBÍLIAS
Dormitório da peroba c cedro,

com dez peças;'unia sala de vist-
ta com dez peças, uma sala dc jan-
lar com dez peças, quadros, eadei-
ras de balanço dc vime, geladeira,
ludo com pouco uso em perfeito
estado, vciide-so Tiela inelado do
vai., na rua Lima liarros 11. 5,

J 1C42

que durante iS anuos soffrctt de
broifchitc. aslltmatica, tendo-se
curado na Europa com a receita de
tun medico allemão,- envia gralut-
tamcnle a copia da receita a quem
a pedir por cscriplo, remciicndo
c
spost
Silveira, á rua da Relação n. 3.
Rio. (S 5S5

1 EXCITAÇÕES NERVOSAS
1 DOMlJ IWHOUeCAS INSOMMIA.

VEÍnarni. *»t|iir»çaE8._.,.. .ICOHVULsOia 0A1 ciu«Ng«» c TODAS¦AS MOLES HA» NCKVOUt. ¦
AkktVlADA* « g_j___| g_!

ITRIBROMURETO
deA.GIGON

> emn41na!teritel.ln!Unlíneiiiieme»liirell
no momento de lcmil-on'umli4iililetiiil4«r|
(mfusio do tilli, i(ui usucirids, etc.) I
OoiJí»mftcHcõ(i»»renf5ofn«te/tnttC»,I

OIOOM.»,a.Ctq-H«»n.PHII|
JooíJí«míiJcil.eo«»«/'
IFtiuintcltaoCOiaoN,
Sm m—m—Vm mm m¦ ¦

Rogério Garcia de Sam
Roman

Américo Conrado Pinto
Sobrinho (procurador), Isa-
bel Augusta de Lemos, so-
gra, cunhadas, sobrinhos «
afilhada agradecem a to-

das as pessoas que se dignaram
acompanhar os despojos de seu
lio, genro, cunhado e padrinho O.
(ROGÉRIO CA-RCM. DE SAM
•ROMAN, « de novo ; convidam
seus amigos para assistir' á missa
de 7° dia que, por alma do mes-
mo, mandam celebrar amanha,
quinta-feira, 12 do corrente, as
9 'horas, na egreja de São João
(S. Christovão), ficando desde ja
agradecidos. (J 2016

Vil

José Moraes Ferreira
FALIiEOIDO EM PORTl'GAIj

Antoulo Moraes «In SU-
a o r,ulzu Montes du

Silva o filhos participa»-a todas ns pessoas dt
suas relações a infausta

noticia do fullecimento' emPortugal no dia 11 de notem-
bro de seu querido pae, sogro
e «vò JOSÉ' MORAES PER-
REIRA o as convidam n assis.
tir íi missa de trigòslmo dia
üo seu fullecimento, qno peloeterno tlescanço de sua nlm»
mandam celebrar hoje, quar-ta-feira, 11 do corrente, ús
9 horas da manhã, na egreji»
do Saiitisslnio Sacramento.

Major Joaquim Fer-
nandes da Costa

D. Anna de Sá Coslaf
Cypriana Soares da Cos-

ta, d. FrancLsea Fernandes
Magioli c demais parentes
farão celebrar uma missa

por alma dc seu saudoso esposo,
filho, irmão e parente, major
JOAOUIM FERNANDES DA
COSTA, na egreja de S. Fran-
cisco de Paula, amanhã, 30o dia de
seu passamento, ás 9 horas, para
cujo aeto convidam as pessoas dc
sua amizade, As quacs de antemão
asrradwejri^penhorados^ (J-ou

m
X Mi

Mairietta Rocha
José Joaquim da Roch*,

seus filhos e genros convi-
dam aos seus parentes e
amigos para assistir á missa
do 30* dia que fa2em rezar

na egreja de N. S. do Rosário, ás
9 horas, amanhã, quinta-feira, 13
do corrente, confessando-se desds
já agradecidos. (Jzoos)

t

f
AUTOMÓVEL

Vcndém-su dois de afamado
fabricante italiano, cm perfeito
estado de conservação, um dclles
licenciado, motor 20x30 II. P.
Podem ser examinados na rua
Barão de Mesquita 91S; encontra-
rão quem mostre. Preço de admi-
rar. (A 163S

Manoel dos Reis Car-
valho

íEdgard de MelJo Carva-
lho, Eldenora de Mello Car-
valho (ausente), Antônio
dos rReis Carvalho, sua cs-
posa e filhas, convidam seus

parentes c amigos para assistir á
missa que por alma de seu sau-
doso pae, irmão, cunhado e tio,
MANOEL DOS REIS CARVA-
LltO, mandam rezar na egreja
de S. Francisco de Paula ama-
nhâ, quinta-feira, 12 do corrente,
30" dia de seu faUccimento, ás 9
c i|s lioras, pelo que desde já se
confessam agradecidos. (J 2013

Marietta Rocha .
Dr. Victorio da Costa,

sua mulher, filhos c genro,
mandam rezar tuna missa de
to* dia por alma de sua
sobrinha e prima MaRIET-

TA ROCHA, ás 9 horas, amanh*,
quinta-feira, 12 do corrente, na
egreja de N. S. do Rosário,

(J roeol

t
Josephina de Lima

RibeiroI Juüo A. de Lima, Jarbal
de Carvalho, sua senhora e
filhos, Ernani G. Guimarães,
sua senhora c filho, Fran-
cisco Gomes Pereira e sua

senhora convidam os seus parente»
c antigos para assistir á missa de
7° dia que, pelo repouso eterno de
sua saudosa tia, madrinha e paren-
ta JOSEPHINA DE LIMA RI-
BEIRO, mandam celebrar amanhã,
quinta-feira, 12 do corrente, ás
9 1I2 horas, no allar-mór da Ca-
thcdral, pelo que desde já se con-
fessam gratos. (19.13 J)¦iáa

Joanna Teixeira da
Rocha

"MILA"
Brühantina concreta, com petro-

Ico, deliciosamente perfumada com
penetrante c escolhida essência, di

Hveioppe^conrèndcréço! para re- brilho ç firma a côr do cabello, ao

posta. Diriuir carta a Américo contrario das demais brilhanlinas
que tornam os cabellos russos. Vi-
dro, 3S000. Pelo Correio, 4$ooo.
Na "A! Garrafa Crande", rua Uru-
guayana, 66 e Avenida Passos, 106.

(A 1642Registradoras e cofres
Cofres á. prova ..de. fogo, machi-

nas registradoras, machinas de es-
crever, prensas dç copiar, obje-
cios para escriptorios, diversos ta-
manhos e fabricantes, novos c
usados, compram-se, vendem-se c
»rocam-se; faz-se qualquer traits-
acção. Rua Frei Caneca ns. •> a
11. Teleph. 5002 Central — Casa
Kncyclopcdica^ (M Siq

BOM MO
Vende-se um qitasi novo e per-

feito; na avenidaSMeni de Sá 10,
Lapa, ''í-*, S 1900

Fazenda di Criação
•Deseja-se arrendar uma tizcn-

da, própria para; criação dc gado,
que lenha latubciíi 

".CÜÍi 
de mora-

da, Quem desejar 
'arrendar uma

nestas condições, dirija carta para
Aristides tle Pinho, cidade de
Vassouras, li. do;'i?io. R 1606

quar
. 30-.
tas-feiras). A

DENTISTAS

•piXS — Cura certa,
.11 liva de qualquer

rápida e posi-
moléstia, doa

rio.?» bexiga, próstata, etc.; tia I;!o-
ra llrasil, largo do Ros.-.rio ti. 3.

(i7-'3 S) J

DENTISTA
R. Unidas Von Plnnckcnstcln

Esp. cm obturações a ouro, pia.
tina, esmalte e extracçúcs com.
•' tamcnle sem dür; colloca deu.
ter. com ou sem chapas, a preços
reduzidos. Garante todo c qual-
quer trabalho c acccita paganien-
tos parcellados. Das 8 da manhã,
ás 6 da noile, Aos domingos sú
sAi ás 3 horas. Kua Marechal Elo.
riano Peixoto 11. 41 (sohrado),
próximo á rua Uruguayana:

Dr. Ed. Mereilles-
Doenças internas, creanças. Vias.uri-
narins — Appwreílios luicroscopicòs,
clectricos, dc Üluminação para csa*
mes c tralatncnto das doenças: .nrc-
tlira, bexiga, rins. rcclo, intestinos,
estômago etc. — Trat. rápido da co-
norrhéa, syphilis, hydrocele. Appl.:
CoC> e 914 — li. Sete de Selem'
06, das 3 ás C—Had. f.oho 45S
I.-9I, Villa.

BOCA DO MATTO !
Vcndc-sc ou aluga-se a casa e

chácara da nia Lins de Vascon-
cellos n. 374, construcçfio moder-
na, tres quartos grandes, 2 íalas,
salcla, cozinha, banheira, ele. ;
bonde de Lins. Trata-se á rua
Conde de Boiiitiin 43<5, das 9 ás'
11 da manhã. (J 20'ro)

Mme. Sá, massagista
Dv'.úimada pein Instituto dc

Portugal. Especialista cm massa-'gens 
manual c eiectrica. e garante

o tratamento e cmbellezamen-to da
pelle, 3$ooo. Exlracção dos pcllos
do rosto por electricidade: garan-
te qtte não voíía. Penteados -para
senhoras. Attendc-se chamados n
domiciíio particularmente para se-
nhoras. Rua S. José, 67. sob.
Telephone 59>8 C. (S 2127

Consultório medico
. Aluga-se um, com dois compar-
íimciitos c sala- 

'de"espera. Largo
da Carioca 24. 1" andar, esquina
dc Gonçalves Dias. J lâ0^

IPANEMA
Aluga-se ou venie-sCf com nu sem

aiobiüa. a exeellen^:-ft conforl.ive! ca-
sa, co:u toilus os'ícntiisitos para fa-
niilia dc tratamento,*,"», rua Prudente
de Moraes 11. 51,-«Mie se trata

'- *•¦ (J íS^oj

PERFUMISTAS
Fabricamos etiquetas finas, cm

metal, papel, ouro fino, alumínio,
celulóide, etc, cm alio relevo e
limbrágein a cores.c arcographta:
das: trabalho perfeito.

Excculaiuos elichús, marcas, ¦ ca-
rinihos, moldes para sabonetes . e
vidros d« fantasia; vendem-se ba-
lances para todas appücáçõcs.

Rua 1" de Março, 87, 2", telcph.
Norte 4072. (R 1642

z.
iRspera-mc amanhã á hora do

cosluine.
S. S.
(J 20t2

PERDEU-SE
unia carteira de notas com o mo-
nogranima L. M., não contendo
valores, sendo, porém, um objcclo
de estimação:'gratifica-se com 50$,
a quem -a entregar na rua Generai
Câmara 85, armazém. J 1S40

CASA
. Aluga-se tuna .magnífica, á nta
Lima llanos, .5. com duas entradas,
ires quartos. duas--.5alas, copa,. ba-
nheiro c cozinha, com aquecedor e
fogão a gaz; duas.W. C, grande
quintal com mui,as arvores fruti-
feras e grande espaço r para cria-

ção. Aluguel I7'o?ooo. Trata-se na
mesma cara. :'-' J t"-*2

Tel.

Casamentos

Í> 
ELOGIOS

V nram*se
e despertadores, com-

concertam-se a $500,
^S, 3$, etc.', na casa de grainr>i,,!io-
res á i--,-,a Uruguayana ijj, oiiicina
í!c retojociro. (ir-(4 S) 1!

QAliA cnm ou sem mo-iilia c com-
>_• jdétamenje indepêndentCi aluga-
•se a senhor dc tratamento ou casal
<!'.:: trabalhe iòra, cm casa de outro
casal; travessa Sap;icahy *n. 6, pro*
x:mo á avenida Salvador de Sá,

(1162 SJ s

QUftDE^ — Ao laureado Pharm.
ij Orlando Bclíort, agradeço de co-
tração, o ter-me curado com q seu
benéfico preparado, a minha rebelde
«urdez, João Cnpiílrano da Co-t.*.:
Barreto — Kicthcroy. (1167 S)J
' .NTA Thcrcza — Aluga-ss unia
vS casa com 3 quarto?, 2 salas, \\xt
_!ctrica, |nr 110$: informa-se, rua
tlírvi n. 84—Maui. (1779 Sj '•

DENTISTA 
a 2$ooo

obtumção . a r;
mensaes para

turação . a granito, p!a'inaf
curativos desde o primeiro dia. Tra-
balhos de chapa; coroa?, pivot, etc,
por preços mínimos c irahnthos ga-
rantidos, na Auxiliadora Medica, tia
rua dos Andradas n. 85. . sohrado,
esquina da rua General Câmara, te-
lephone, Norte 3157. tUSi £) J

PARTE1RAS
PARTOS nií»» •i.ti

dc mulher
DR. II. Dlí

AXDKADA cura corrimentos, tietnor-
rhagías t- suspensões; dc modo sim-
pies evita a gra vi de* nos casos i::di-
ca dos. fazendo apparecer o íucommo-
d;i f-.'"i provocar licmorrnairia, tendo
como enfermeira mme. JOSEPHINA
GALLINDO. parlrira <l,i Hospital
CHníco de Barcelona; consultas <\'u-
ri;.s. cralis aos pnlircs. Acccila clien-
tfá em pensão. Consultório c resí-
deneia: rua do I.avradio n, iii, s >-
hr-A» (S14 J)

t rata-se
com bre-
v i d a de.
m c s m o

sem certidões, civil, 23$, e reli-

gioso, 20$, cm 24 heras na forma
da lei, inventários c justificações,
etc, com Bruno Schegue, á rua
Visconde do Rio Branco, 32, so.
brado. Todos os dias, domingo»
c feriados. Attendem-se a chama-
dos a qualquer hora. Telephone
n. 4.3-12. 

'Central. —X. B. Os
noivos que tratarem de seus pa-
pcis nesta casa não /irão o in-
commodo dc ir á policia; naó se
confuudam — 32. (S" 123-

Creme de Amêndoas —
O legitimo está registrado êòb o n.
lo.nii, e traz impresso o^ i\o:v.c do
Üouricaulc pharmaecutico Santos Sil-
va. etc.

Indispensável na tollctte das damas
elegantes. Embelteza o rosto, tiran*
lo-líics as rugas c as manchas. l'óte
;$ooo, Vcndc-sc no deposito. Droga*
iii P.tchcco; á rua drii Andradas 45.

PENSÃO
Vende-se uma muito boa sita no

melhor ponto da av. Rio Branco
Está cheia dc famílias, tendo uma

numerosa freguezia, dc avulsos c
marmitas.

li' um alto negocio, o motivo
dir-sc-á ao pretendente, não se ad-
niittem intermediários, lntorma-se
á rua T de Março 39, Casa dc
Cambio. (S 2116

Veterinário -j^Sií!":
to Paste '** especialista nas moléstias
ao* crus. Consultas c chamados, rua
tiu Hospício 1:1. Tel, j >5 y, Norte,

Cura resfria-
dos, constí:

paçúes com l-.Hire, broncltitcs c
asthma. Preco iSooo. Deposito :
PharmaQÍa Rottrigitcs, rua Maré-
c*:::'.l 1'loriano n. 91. (22?! RI

Cimauna
febre,

HYPNO-MAGNETISMO
Cmso do Professor KADIR,

nn rua olnrlü e Burros, 87.
Com 8 lições já podeis influ-
cheiar e dominar outras pes-
sons. Attende todos os dias.
Hypnòtlsmo, Magnetismo, Xe-
lcnatliiá, Soinuambnlismo.

(1719 Ií)

Salas - na rua Ouvidor
Alugam-se para^»nicdic03 ou den

Btbfiotheca tfe Obras
Celebres

Véiide-se uma colVecção de li-
vros, completa, inteiramente «ova
e de qualidade superior, por 200?,
E' encadernada cm Roxburgli. —
Custou 450?. Proposlas, por caria,
a Antônio, posta restante do ''.Cor-

reio da Manhã''.

Escriptorios
Alugam-se duas calas para ês- I
cripta nos, .uma 0'ojooo, outra |
150?, no largo da Çtirioca ^4;
trata-se na Alfaiataria do Povo.

"~ÃNÍLIflAS~~~

Vendem-se alguns hilos, pro
prias para tingir couros, artigo ai-
jeinão. 'Rua dc S. Christovão, 627.

(J 2007

t (SíNH.V)
A família Rocha Santos,

muito penliorada, agradece
a todas as pessoas que con-
correram com os seus sen-
timentos humanitários em

homenagem á incsquccivel «xtm-
cta e as convida para a missa de
7" dia, que se realizará amanha,
quinta-feira, 12 do corrente, ás 9
iioras ,na matriz de Nossa Se-
iihora da Luz, estação de S. Fran-
cisco Xavier^  (J -°'°

í

ALUGA-SE
Aluga-se uma boa casa, cm lo-,

gar niuilo saudável, nova, toda ro-
doada de janellas e portas, ei-
montada em toda a volla da casa,
com varanda, com grande terreno
nos fundos, tendo 2 salas, 4 quar-
tos c mais necessários. Vale 200$
e aluga-se por mo$ooo. Acha-se
aberta, tendo unia pessoa para
mostrar; na rua São Luiz üôn-
zaga n. 351Í (Pedrcgulho), e para
tratar na rua General Pedra 423.
com Soares. (A 1678}

Mobília estylo inglez
Para sala de jantar, vende-se

uma dc modelo original guarnccl-
da de bons espelhos c tampos dc
cryslal com ifi peças, c um lindis-
simo dormitório claro. Para ver c
tratar á rua Senador Dantas 45,
térreo. S 1132

tistas. Ver e
De 12 ás iS

irrita*' "o 133. l ~*

horas. J lS-U

Fabrica de calçado
Trecisa-se dc officiaes Luiz XV

e enfeitadeiras; na rua da Alt.in-
dega " 104. S lipi

Gabinete Dentário
Aluga-se um, muilo decente, com

boa cadeira c telephone: só a den-
lista, legalmente formado. V.' ua
rua da Carioca. Informações com
o sr. Catão, na casa Cirio.

(D I773-»

CHIMICO
Especialista cm fabricação do

Sabão c Sabonetes, Vende-se for-
mulas e énsina-sC'. L. Ligcii. 2(1
rua Acre. ' R 176$

Panellas de Pedra"Mineiras"
Deliciosa comida

Obtém-se, cozinhando-a nasafa-
madas panellas de pedra 

"Minei-

ras". Deposito : Dazar Villaça, 12o,
rua Frei Caneca.

Louças c trens de cozinha por
menos 20 °|" que nas outras casas.

S 1153

V.Ex. não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro?

E' o que pude conseguir fácil-
mente, por aluguel mensal e niodi-
co, Iodos os moveis: rua do Ria-
clmclo n. 7. Casa Progresso;

SUOR FÉTIDO
dos pés c dos sovacos, catinga, fri
eiras cóniichSçs, ttc., dcsapparc
cem rapidamente com o uso do
"Suorol". Preço 2$, pelo Correio
2$3oo. Vende-se em todas as dro-
garias, perfumaria*, phannacias c
á rua Uruguayana n. C(i. Peres-
trcllo íi Filho c Avenida Passos,
106. (A 1644

Manoel dos Reis
Ferreira

ÍPhitomena Olinda do Ama-
irai 'Ferreira, Amélia Pinio
de -Campos Ferreira e fi-
llios e Maria da Luz Ferrei-
ra e filhas, agradecem pro-

fundamente a -todos que se asso-
ciaram á sua dõr o aos que acom-

panharam á ultima morada os
restos mortacs dc seu soudoso es-
poso, cunhado c tio, .MANOEL
DOS REIS FERREIRA, e ao
mesmo tempo os convidam para
assistir á missa de 7" dia que,
pelo cierr.o repouso de sua alma,
será rezada amanhã, quinta-feira,
12 do corrente, ás y 1)2 horas, na
egreja de S. Francisco dc Paula.

(R 1969

t
Manoel José Gomes

Calaça
O padre Populo Calaça. o

engenheiro Aristóteles Go-
mes Calaça, sua senhora, fi-
lhos, genro, noras e nelos,
o engenheiro Francisco Go-

mes Calaça e familia (ausentes),
Horccncia Navarro Calaça c filhos,
irmãos, cunhada, sobrinhos, nora e
netos do professor MANOEL,
JOSÉ" GOMES CALADA, falleci-
do na cidade da Floresta, Estado
dc Pernambuco, convidam os seus
parentes c amigos a assistir á
missa de sétimo dia que mandam
celebrar amanhã; quinta-feira, ia
do corrente, ás 9 i|2 horas, na
egreja de S. Francisco de Paula,
agradecendo desde já a Iodos que
comparecerem a esse aeto dc nossa
santa religião. J(1942)

t

I

PREDIO
Vende-se o predio de constru-

cção moderna á rua Dr. Lins de
Vasconcellos n. 206, com stiperio-
res dormitórios, banheiros c mais
dependências, próprio para fami-
lia de tratamento. Para. mais in-
formações com o sr, Maia, rua da
Asscmblca, C5. (J 200S

Florentina Alves de
Oliveira
(TINTINA) ; .

Francisco José de Olivei-
ra Rosa, sua familia e de-
mais parentes agradecem pe-
nhorados ás .pessoas que se
dignaram acompanhar os

reslos mortaes de sua prezada
filha FLORENTINA ALVES DE
OLIVEIRA e de novo convidam

para assistir á missa de sétimo, dia

qtte mandam rezar amanha, quinta-
feira, 12 do corrente, ás 9 'U.ho-
ras, na egreja do Divino Espirito
Santo, no Estacio de Sá, por cujo
aeto desde já antecipam os seus
airradecimentos, _£__

Leonidia Maria Caro-
lina de Carvalho

FW.LF.CIDA EM ARARUAMA-
¦ESTADO DO IUO DE JA-
NEIRO

Luiz 'dos Santos ICarva-
lho c filhos, J. L. Rodri-
gues da Costa, senhora e
íitlios, dr. Bernardo J. da
'Fonseca Vasconcellos, se-

nltora e filhos (ausentes), Rosa
Pinheiro dc Carvalho e filhos

(ausentes) participam o falleci;
mento de sua mãe, sogra e avó
LEONIDIA MARIA CARO.LINA
DE CARVALHO, oceorrido era
Araruama, c convidam todos os

parentes c amigos para assistir
á missa de sclimo dia, que por
sua alma, será celebrada, 'hoje,

quarta-feira, 11 do corrente,. no
allar-mór da egreja dc S. José, ás
9 horas; antecipando seus agra-
decimentos a todos que compare-
ecrem a esse oclo. S 18C0

Anna Ferreira da/
Fonseca

Adolpho Sabino da Fon-
seca, Hermes da Fonseca,
Ernestina Fcrdinand, Clara
da Fonseca Guerra, Maria
Carlota da Fonseca, Maria

Adelaide de Carvalho e filhos, c
mais- parentes, gratos a todas as
pessoas que 

'acompanharam os res-
tos mortaes de sua prczádissiiiia
mãe, convidam para assistir á
missa de 7" dia que se celebra
na egreja de Santa Rita, ás 8 1I2
horas, hoje, quarta-feira, 11 do. cor-
rente, por cujo aeto de caridade
confessam-se eternamente gratos.

(R1956)

1
Carlos Semonin

ÍESCRIPTUiRARtO DA
PREFEITURA

A viuva iRosa Semonin e
Valentim Amaral agrade-
cem todos o- nue se digna-
iam acompanhar com os
seus scntimcnlos dc pczar

pelo doloroso íallccimenlo de seu
marido e pae adoplivo, CARLOS
1SEMONIN, c de novo pedem o
caridoso comparccimcnlo dos seus
iparentes, collegas e amigos do
finado á missa que será rezada
hoje, quarta-feira, 11 do corrente,
ás 9 i|z horas, no aUar-mór da
egreja de S. Francisco de Paula.

(S 2032

SÓCIO

AO COMMERCIO
Optimo negocio

Traspassa-sc uma casa de mo-
Ihados c mantimciitos, própria
para um principiante, tem con-
trato, paga pouco aluguel, sub-
urliios da Lcopoldiha, cm frente á
estação, diblã Ja capital -o ' mi.-
nulos, o motivo do traspasse rão
desagradará ao pretendente; para
informações com Justiniano de
Carvalho, á travessa do Rosário
ií. 20, botequim, das 12 ás 14 ho-
ras, ou por carta. 1! 17í>3

Em casa de familia
Aluga-se uma sala á um casal

respeitável c educado; dá-se pen-
são, querendo. Avenida Comes
Freire n. i«- R 1754' ás 1

Luiú da Pomerania
Vendem-se 3 Caehorritihas Icgi-

limas. Travessa dos Aiáiijos nu-
mero 14. Fabrica das Chita'.

(R 
19-2

O SENHOR PRECISA
de um auxilio para augnicntar «suas
entradas ! Combinação licita, fruto de
estudos ma thema ticos, pódedhe fazer
ganhar alguns contos annüacs sem
sacrifício. Dirija se n MATIIESIATI-
CO. Caixa i.anS, enviando sello para
rrsuosla. IsÃU RESPONDE AÜS
ANOXYMOS. (J 1S1S)

MACHADO MECÂNICO
Vende-se uni machado meca-

ulco d u p 1 o, para produzir
30.000 tocos por dia. Está

I funcciounmlo. Vende-se sú ou
com motor o serras. Informa-

leões* Av. Rio litanco, 11, Io
i lindar, das O ás 11 e das 15

PELLE DE ONÇA
Vcndc-sc uma, muilo grande e

perfeita, já preparada cm tapete,
ouc ainda não serviu, li' muilo
linda c raramente se encontra
egual. Preço de oceasião. Para
ver c tratar, por favor, na casa
Cunha Pinto, á rua de S. José
numero 9. ' (J 2002

Um pharmaecutico cliimico, pos-
suindo dois preparados, approva-
dos pela Saúde Publica, sendo mi
já bem collocado e muito conhe
cido dando mensalmente uma ren-
da regular, — o outro devido a
sua indicação clinica c original! •
dade de seu preparo, tanto quanto
o primeiro promcttd lucro certo;
deseja um sócio para desenvolver
a propaganda de ambos, garantiu-
do-se com toda a lealdade êxito
seguro, na sua exploração. E' r.c-
gocio sério. Cartas neste escri-
ptorio co mas iniciaes B. P. T.

t

Francisca Rosa de
Jesus Sái

I

AUTOMÓVEIS
Vcnclem-se magníficos, dc ocea-

sião. promptos para a praça ou
fcarticulares, chassis, carroecries,
taxiuielros, pára-brisa, etc, todos
05 accessorios de iriolocycletas F.
\\ * rendas n prestações, á rua
Thcóphilo 'Oiloni. 37. sobrado. —
Braga, Carneiro & C. (J 1992

BOA RENDA

< >

rOR PEQUE-
NO fJÁriTAi/

Vende-se uma avenida com 16
casas, algumas acabadas dc con-
slniir, dando renda actual de
7oo$ocA> mensaes. a 35 minutos
pelo !>oitde de Cnscadura c a 20
pela Linha Auxiliar. Trata-se no
Tabcllião Roquete, á rua do Ro-
saiio, das 11 Ss 3 horas. (13:0 .1

ALTA CARTOMANCIA
Mine. TAGILD, iniciada noi

mystérios do occultismo, possuído-
ra de grande poder cm Sciencia3
occultas, diz o presente, o pass.-nlo
e prediz o futuro. Faz qualquer
trabalho para o bem estar, como
sejam: casamentos difficeis, re-
conciliações c embaraços commcr-
ciaes, ele; na rua Frei Caneca
n. sS, sobrado. (S 2058

Anlonio Veríssimo dc Sá,
Manoel Veríssimo de Sá,
Alzira Rosa de Sá, Tluoto-
nio Veríssimo de Sá, sua
senhora, filhos e mais pa-

rentes, gratos a todas as pessoas
que assistiram á missa de sétimo
dia de sua idolatrada mãe, sogra,
avó e tia, FRANCISCA ROSA
DLi JESUS SA', dc novo convi-
dam os seus parentes c amigos
para assistir á missa de trigesimo
dia. que se rezará amanhã, quin-
ta-feira, 12 do corrcnle, ás 9 i',2
horas, na egreja dc S. Francis:o
de Paula, c desde já se coníes-
sam gratos. (SiQofteawMaHBiMim

COPACABANA
Vende-se um palacctc moderno c

novo. com dois pavimeutos na rua
N. S. dc Copacabana, do lado da
sombra, junto á Praça Serzedello
Corrêa, com grandes accommoda-
ções e lodo conforto moderno para
família de tratamento, o quinta!
tem grande terreno 370 ms., qua-
drados. Preço 75 :ooo$ooo, infor-
ma-se por favor na avenida Rio
Branco n. 106 (Casa Dilúvio),

4LM

COROAS DE BRONZE
bustos, medalhões; lr

TRAS c iittriblitos fúnebres
para monumentos

FUXDIÇIÃO INDÍGENA
150, rua Cumerino -^ IUO

Monsenhor João Anto-
nio Colucci

FAI.LEOIDO EM NÁPOLES
M. Colucci e familia. Braz

Brando, Eugenia Colucci
Brando e familia, Guilhcr-
mina Colucci Salles c fa-
niilia, Ataliba Mafra, Al-

merinda Colucci Mafra e familia,
convidam 03 parentes c amigos
para assistir á inisãa, que por
alma de seu tio monsenhor JOÃO
ANTÔNIO COLUCCI, mandam
Bclebrar amanhã, quinla-feira, 12
do corrente, no altar.-innr da
egreja de S. Francisco de Paula,
ás 8 1I2 'horas; por cs:e aeto dc
caridade *e confessam agradeci-
dos. •.--v.

Blandina Carlota
Martins

Raphael Archanjo, José
Martins e filho, Antônio
Damião dc Carvalho, suu
mulher e filhos; Cainillo
Gomes No.ucirti, sua mu-

lher e filhos; Jeronymo Pinto de
¦Rezende, sua mulher e filhos, c
Antônio iGomcs dos Santos, agra-
decein a todas as pessoas que
acompanharam o enterro de sua
idolatrada esposa, mãe. sogra, avo
e cunhada, BLANDINA CARLO-
TA MARTINS, e dc novo convi-
dam os parentes c amigos para
assistir ú missa dc 7" dia, que
mandam rezar por sua alma ama-
nhã, quinla-feira, 12 do corrente,
ás 9 i'2 -horas, 110 allar-mór da
egreja da Cruz dos Militares, por
cujo aeto de caridade e religião
ficam desde já eternamente agra-
decidos. (S 2046

Josephina de Lima
Ribeiro

Astolpho Cama, sua se-
nhora e filho convidam os
seus parentes e amigos paia
assistirem á missa de seti-
mo dia, que pelo repouso

eterno de sua sempre chorada so-
gra, mãe e avó JOSEPHINA DE
LIMA RIBEIRO, fazem celebrar
hoje, quarta-feira, it do corrente,
ás 8 i|z horas, na egreja de Sán
Lourenço, em Nictheroy; ,pclo
que desde já se confessam eterna-
mente gratos. (R 17.H

Gononliéa - Impotência
Por mais antigas e rebeldes que

sejam, curam-se certa c rápida-
mente por meio de plantas mediei-
nacs, infalliveis e inofíensivas. Mi-
lbarcs dc pessoas se lêin curado por
intermédio destes medicamentos. A'
venda n'A Flora Brasil, largo dn
•Rosário 11. 3, telephone 2.10S,
Norle. (.1 202.1

Í

i'.'alt

Pensão Abrantes
Tem bons commodos desoecupa-

dos. Rua Marqt.ez de Abrantes,
s6. Telephone Sul 151. (I! Soe

Fazenda Santo
Antônio

.,1,1 erfl150 a'q. de terras. fi,> aiq.
maltas, 60 cm pastos fechados^ a
urame, 2.1 cabeças dc criação.
aguadas bo.-s, lavoura dc café,
nova, 30 mil pés, casa dc morada,
nova: moinhos, engenho de cate,

porcos aves arado, c -casar, para
colonos. Producção pendente nara
1917, mil arrobas dc café; os pas-
tos estão já semeados de catin-
cueiro rox-o; distante dc Oliveira
Botelho (E. F. C. B.) 10 L-.lo-
metros. Preço, 42 contos, çondt-
cionali 011 á vista. TiiUcndcr-sr,
en, Barra Mansa, com o dr. fost
HippolitO- O >"*•

•V-C

' .'-:'f.', '
":.'i

*'. ILEGÍVEL* Üm_*_ imiáM emmSam
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ODEON Companhia
Cinematograptuça

Brasileira

m E' crescente o snctiesso despertado
por este film

Fnnccionnm os dota salões deste Cinema,
r5SS*SSo se traduz por uma enchente

Esto film se impOz pela sua belleza

OTT

O CULTO DA BELLEZA

|ã___T5____I
í HOJB - ULTIMO DIA?*' -BCOJEI á

|0 PRIMEIRO E ULTIMO JEIJU

«Mil S?_S&_1

II

I5>£5k®ÍJmÍ'

'¦fe'

ífe-^wHííà

.i4iíi&!__li_ -w# asas i1 a_ j
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Grande comp-ahl» «ouestre nicional
• da Capital iFíderal •

HOJE 
'ã HOJE

VARIAUISSIMO BSiPKCTACUW)
- Orcéli Dõrci -

BAILARINA HESPANHOLA
Sobe à «cena • representaçlo

da peca fantástica dtomntica «m 1
prólogo, 4 actos e 1 «potteoie, or
nada com 33 numero» de musica do
saudoso maestro Irawu de Almeiaa,
intitulada:

A PR1NGEZA GRYSTAL
Arranjo e mise-en-scine de Benja-

min de Oliveira.
Preços e horas 00 costurai.

Aitiinh. _
OS GUARANYS

Pm • m-iiim  O GALLO DA
TORRE!SS1 03 MYSTERIOS DE
NAm.nl°R- 

MARAVILHOSO ES-
PECTACULO. Todoj, hoje, ao Cir-
co Spinelli. ______ S

CINEMAIDEALÍ PATH
-rfiàliiafili aWflW I !! ^a_vastaJotaçaoâil^ttO?_l

AMANHA
O GRANDE £ SENSAGIONAL

ACOHTEOIMEMTO DO DIA /...

I DUAS PEÇAS TBEATRABS DE ALTA SENSATO!... l

MLLE ROBINIME

IIR

á Empolirante em seu emedoí Sugrgestlvo pelo seu assuinpto! A
9 Soberbo e admirável pelo seu d«sempeuho ! Arrebatador U
™ terminando ! Mimoso e flno em sua mlse-an-seene _

\ Amanhã ^a t
\ SENHORES JURADOS!\
5 Empolgante <lrnm» cie ns-Uinptn complemento g9 novo - 7 actos Ue emoçSo! - 1 actos lnocUtos . K

Protagonista: B
\ _5-A._3iE3isrKr__: _p-_a._b».esgh3S 9

Coliseu Tauromachico
Fluminense

NICTHEROY — NEVES

Quinta-feira, ia de outubro. — A'a
i da noras da tarde. .3 

ftaverá corrida, de id" touros de
rata portuguraa, adquUHdos nos cam-
'"om^rte na lide, distinctos ar
listas portuguezcs e hespatinoes. ft«-Cavalleiro, o apiilaudido SlMO-s
8EDo1itsA,e9ps<tas - Rai-l™1 Men0
Salvador Campcllo. _

Bandarilhciros — Francisco cruz
Tofé Valle (El Ma«lucs.to), ; 

ladro
Toribio (El Zapalcnn) e Luiz fres-
"Vorcados —Capitaneados por José
VeriS9Ím03. T . vrnrn-

Dirige a corrida o sr. Luiz Noro

Billiétes fi venda no Rio de Ja-
neiro- _ Cbarntaria do Ute aos
ÊXixadores. ma do Theatro. ean-
to da rua Sete;. Charatyia Aten.
rua Gonçalves Dias, osu,u.na tom
HV Asaemblía; charutaria Lusc-llra-
sUeira^íS Vi conde do Rio,. Branco.
S da rua do Lavr.r.lio, C««

Sulsso, Avenida Ko Branco
Preços i — Camarotes, 25*. D""el

ra,4$r sombra, 3$; sol, í^^j

— a acclamadaj
Deusa da

Belleza vos
deslumbrará'
representando

o nobre
e riquissimo
drama de

PATHE'
FRÉRES

Sua vasta lotação permitte nao haver espera
Grandioso espectaculo em 

|f|jT|j|
iiMTju Bnís marcas çio se imiiôem HlMjfi
Dois filma Inéditos de grande metragem

Fox-Fllm-Curporutioii — PathéJFrérea

Ultimo dia deste programma
5mt\Tg%B. 

Produção nova no gcnt-
Al/ I U9 ro e original no í-stun-

pto-edição irox-Pilm dedicado ao«
•*iportmen"-

ÇIÜMES pOSTHOMOS
g LUXUOSAS PARTES 

MAIS O ARROJADO DETECTIVE

gs^ Loucuras \
wswÈ/ífíSBí*'*'' -a' J lill llllli/lllr? t»^^Ky HlUulUQuOi

sSéS

Drama psychologico em 3 partes
Romance admirável de verdade o do sensação,

de Anatolio Kamensky
Interpreto -A iluda Mlle. Trouhanova

primeira bailarina da OPEKA de Paris

Eis o mais bollo trabalho cm cxhibição — E' o
romance do uma mulher quo ama o Bello pelo bello
e, dominada por esse culto, nao tnmo desnudar-so,
crente de que todos que cila não vêm na forma mais
de uma perfeição humana. Foi por fim, castigada
uela Natureza quo ella trahiu... Esto film, dando a
aiípariçào do um corpo nú do mulher nada tom do
immoral, porém, e, pelo contrario, os seus' ensina-
mentos são os de um estudo psychologico; Entre-
tanto, com estas palavras fica o aviso para quantos
queiram assistir este bello trabalho.
Complemento doprogiamina :
SUSPEITA FILIAL

Trabiihó [irimoruso ti i artística fabrica GAUMONT

m GS-£VU.raio_-.t Journal f
ULTIMO NUMERO

XXTXXXXXXXXJJXXrxXXXXJXX
SeeuxidEiofelrai :

A SENHORITA CYCLONE
Film lindo, de assumpto

O mais moderno |0 mais dramático l
0 mais delicado 0 mais humorístico 1

O mais movimentado I I O mais interessante l
0 mais original! I O mais commovp.nte r

0 mais divertido 1 1 0 mais excêntrico !

Interprete : a belüssima estrella do Theatro
«lês Capucinea

S Mlle. SUZANNE D'ARMELI_E 6
3qOOOO(XM)Ü(XXXKMaA)OOUUOOOOOOOOOOOOOOw<X}000^

Theatro Republica.
Empresa OLIVEIRA & C.»

AMANHA
A'S 8 3l4

RECITA DE GALA
Estréa da celebre

artista

FÁTIMA MIS
(RAINHA DO TRANSFORMISMO)
400 transforma*5es numa noite,! ! !
i> parte — UMA FESTA EM TO-

KIO !  105 transformações !
s» parte — LIÇÃO DE TRANS-

F0RMISM0 _ Itália — Can.
tos dos bersaRticrcs.

3» parte - GRANDE THEATRO
DE VARIEDADES.

Orchestra de 24 professores.
SEMPRE FÁTIMA MIRIS I

Preços de sessües: — Camarotes
e friras, 15$; logares distinetos, 3$i
cadeiras de 1», 2$; lwkücs. .1$ c 2$;
Ka.críaa numeradas e entrada geral»
T$000. (K 2002)

PAT.AT.F..THEATRE
Grande Comi»anr.ia Lucilia Péres-Leopoldo_Fráe3

Últimos eroectaculos da.^on_£anlí ^___ s _-_
Hoje a A's 8 e ás 10 O IIoJc
,. . , representa^ da com^i^m^a «*&£ TH« nemard. «ra-

0 illustre desconhecido

5HATAC 
Composição do. film de e

ACTU9 Arte Italiana KdlçSo |
Patbé ITréics - Dedloado aoe* allludos i 

^

0 FILHO DO INIMIGO
Um programma que alcançou Immenso •

suooesso anlo-hositem e hontem
-_-»a-«-aas—ca»»—ttsaseasaassaacoaaw—eo

¦|___qiI|J_Jj__LiiiJ_UlL-irlWÍi I II llilllllllYWir" ¦¦¦-I I' lll~~l— ¦"'"¦ '""*

__^ •

ÍLE DANSEUR IliCONNU)
^ Uu repertório do ilUv.tre actor André Brule

Bertha, LUCILIA PERESj mme.
Edtnoml, Apiioloniii Pinto; jLuiai,
Cecília Neves; Giltarta, Amalia U-
nitani; Lcontína («rcaila), tstrella
Si Mm?. Tomliele. Klv.ra Co„.
dieta; Henrique Çalvel, 

"OPOL
DO FRO-ES; BaUha-ar; A ti.a Mo
racs; Gonthicr, João Colas; Tlnu-

ctempã, II. Machado; Remy, Edn-
ardo Pereira; Bttvetj ;Estevão 

San-
tos; Um cavalheiro Arouca; Outro
cavalheiro, Brilo; Fclix - creado-

^cenarTof de Jayme Silva e Josí
M"'MiSrc°én.5ccne de Leopoldo Fróes.

Mobiliário da casa Moreira M«sn.uita.

Os bilhete, á venda na Avenid a Centra! n. .«. («-»!»•)

o denomin.de
, H0r> BÜA

DE FERRO no prl
raeirn film

. policial1 de sua nova sérll

5 PARTES ÊLECTR1ZANTES 5

HS
ÃMANHS-UJÜ GMI3B ARTISTA |
A formosa e famosa artista da OOUEDIB FRANÇA1SE 

|

Mlle. GABRIELLE R0B1NKE
representa cinco actos da comedi» dra-

maticii de actnal idade
©

CASI1TO PHENIS S||J
ünico theatro por sessões que funeciona na Avenida

ag
a -

A'S
8 HORAS HOJE A'S

10 HORAS
EKT_?ni3 A.t

e «. CE.ia.eiri__.liai
• Misc-on-scòne do Joüo Barbosa — GUANDR-

SUCCKSSO do Utolvina .serra, lli-lmira Q.Al-
moida, João narbusa, Sallus llibeiru o Ioda a
compnnhia. I

-090) | má* —i —- — _b__t_"--—-"-~—-1"--1-?!1?"üsnnmB

^ci_sr_3_yc A. I33EAL *
^^_TT«—TTf7ri.uo"»lA~<lesté^Frê"bfitador e t-_r>Yp_
UA TR deslumbrante programma  nV/UCi

O FILHO DO INIMIGO
>/„„•„ * _* fT.MTOMMMOí.ANTBS - Nao so u-utde ura epi-odio_guí

i .

Amanhft-MATINICE INFANTIL ás 5 horas com 1 acto do
Pitrnoçno e nc.ini>dln -NiUVA KM APUROS,.. - pisiribuiçao
de chiicola.e as cronnçus.-M \T1NK'K DE GALA As 4 horas cnm
a encantador- comeoi.i Entre a Cru/, e a Cldetrinlta iui

5 pVpes íSlPI^ils^ :&sa.wía
F,' n honra de uma di.nzella á meicôda brutalldaae ao iay 

f^l.^pvevista. é o frueto d» ver-
pela vi"lenda á praticado actos n^™- '0^„BertttoaV«a por Am a fati.lid.ade e a
gonha e o ..dta-npram.H • Sn_l^ndiM»"?vlda entre s riouezas de um -irlnnlpearo s..lar.

prodtu°ao 
"oí™ 

puílfiío o que «fera o grande sueceso do, dia» pnmR A

^.TG-0_I\/C-A-X\í SERIE
S W Abrirá estel^tfjpl^nn^ülm |W«gg | J^ JÇanÇft

Como extra W™"^^ (S 2114 c

! Ciúmes Posthnmos
! t _d_>__~^ __f^A__-h4 "'*"•'!':':''^5 \i.'___T^__i ^e^rfwL

Inútil seria etaaheoer o talento do uma
aotrl- no palco modelar de França ?««eoonstltue a auprema consagração artística
dos aotoros franoeaea. _._,„_'

Os mais delicados e ternos. sentimentos expôs-
tos com a máxima delicadeza parisiense pelos artis-
tas de escól da casa Pathô Fréres-Amizades antigas
não mentem-Felicidade fugaz-Casamento de amor

| .A-rtieti-HA, uo .P-A/r-HE'
neasesfog^

i
1 fi B_______L_ü!A^y?^'t^'l^' íí ^r/__R_____8 _B__HVwI B

HOJE-Oltimo flia deste proyramma-HOJE | .
Os Piratas Sociaes _aD»ioxo |»
3- episódio: O PÃhrtlTA^.^to^ 

AQg ^^ |
Continuação daa aventuras de i e Maria, que demonstram

mais uma vez as suas proc/as, castigando todos aqueles que p:o;
curam fazer mal á humanidade; .— A apresentação ilcsle íilm e
luxiiosiísim.v. Ricas toiletlcs e pliotograpliia impcccayel. W

Completo c-te prograinma ,,,,.,. Tt-' S
Uma engrajadissima «media Na rnatince o bello Mm da uni- *

A INGRATIDÃO i
^^EXPiÁBÃÒ SUPREMA"" 

^ " "
Pllrn espectacuioso — V ealru.çVra maravilha de arte.

Na próxima Segrndn-fcira— ''m.liiiu.icão dosPIRATAS SOCIAES — 5 " 6 episódios.
^ pedido  Será npresentado nele programma, o film nalu

ral — SUBMARINO DEUTSCHLAND, cm sua viagem a New
York sua chegada c s-iida, co hiboiado por navios americanos..

O

iii.0 ei

e.GoUiida

V
oo

o_

carioca
oo•
em0"^""^

O maior, o inconiparavel c arrel.atador ÍJ^BNID^íSto "'•'

n„aeão da colléçção anrea qua .«m traz do 
JVL^1 í,'^__-_,. I

publico selecto, ávido «os granda l ahi °s 
n,^^0„ce.. ío de arte, tra-

Apresentação maravilhosa, lascninmo ua m 
jrjxo

u-'lin de apurado gosto da falir.ci aOTri.cana i.i i.i-

EmpI^çío Suprema
apresentação sul, une e niagi rai, st o lhe. a vibram^ cy 8.(0RDQj, a
menle conimovedor, se a «tomeal,t,a 'Sífio; cujas espaduas moilc ares
cncarniíçâo da belleza, da jraça 

i! ua 
jcuuc. j harm0nioso sc alliam

-jttó sctiiradas P^^00;^ ^ l" „ ^^d""' Distinguir o selecto pu.

S^,e'>e[ç___^VKNIDA, mira n centro de suas diversões.

Como rematei O ultimo «y*iyERSJ|L 
JORMAL

1^

ÍS:

THEA^RO LYRICO
Réoitas de despedida da grande companhia

lyrica e da DIVA MUNDIAL

MAR IA BA RR I E N TO S
espectvculõ de gala

Aimivorwíii-i» <Ií* fies coberta
... «lfi Ànierloa

I! B-rbiera di Siviglia
______ v_  __r«--_.t_*. TtntiMlAn<*(\_i

Ml¥
fl5!Íl1*a-fí-ÍPÍI Rosina, Maria Barrlontos
liUllSUrlGli ti schipa, Crabbé, Mansueto

LiIRKCTOR Õlí nilCUKSTRA XAVIER LliROUX
BÜhotflR ú voiitia na Casa Arthnr Nannlofto, Avenida Rio

Branoii n. 123, ate ns 5 horas da tarde. PHRÇOS AVULSOS: Iti-
7,is, lüC:—C.iiiufiiius, 1IHS—Pultroniis n var.indiis, S5S—Cauolrus;
15S-Galerias <\o 1" llla, 73-ditas de 2' ílla, 63000.

Snbbado — LA TRAVIATA. Protagonista: MARI\
B.-VRIUKNTOS, 2134

Qmèmm TSneatro S, Jggg r theatro_cahlos goriss í
Companhia Nacional, iundadà em ¦ de jriho de „'¦¦ _ pirecção sec !? Kmpra a Teixeira Marques - Geioncia de *•<££>

nica do actor fldiiardo Vieira — Mae=tro d.~ orchestra, Ios6 iSuncs I S £_0«JEI '•— 2 8688(168 —5 —•— X_V-¦*-J=.

A maior victoria «Io theatro popular í Sj A,8 7 3l+ 0 o 3,4 pa noite
KOJ33 tUe Outubro (Io 1916 HOJE í DOISIMI ONESTES ESPRCTACULOS

TreS SeSSÕSS - A'S 7. 8 3[4 e 10 U2 $ con a celebre, querida c popular rcyista-fantasia, em
S3.f 21 o V5 representações da revida de costumes %«! «U?? c novc (ll,íulroS

cariocas, em 2 actos, Squadms e 2 apoihenses, original ?
de Ifíiiiicio ISapòíò o Rostier Júnior, musica de 5
raulino Sacramentom O PISTOLAO ó mttinr exito desta tournée

?™ V „ (7,1-1 cri !<?..• CARLOS LEAL 1
í Comperes |p*n_í_iign : •• • >*uiz bravo
S TOMA PARiE TODA A COMPANHIA

Suiiiptuosos scónarios - Luxuoso cuirda-roupa — (
Apiiaratos* "mt c.çn-scfeuc"

AiuRiiliiT -1- Grandiosa matlíiée com o. revista MÁRE*
k! 1)13 ROSAS. 2133 .

Grandiosa matinê c> com O 1MSTOLAO. (R2115, **m

A peça do maior suecesso da,
n.otuí-lidn,de5

O espectaculo começa pelri exhibição do «film?» cinc- 5
matograplücos,

Amanhã
_. 
^^^ ^^ ¦ ___ __. ___ „ — _ - mm ¦ H /$»~_ _pk

ontoariltia Alexandre Azevedo -TouméoXremlIaa cl'Oliveira WUaPia-ieBM, ÁO_ t 8»W M

KMPREZA.
oLiViíiitA & r

! Çómparihia Alexandre Azovedo —Toaniôo Cremilcm cl'Oliveira

O
r ,* .- ^ ._v....... A'si tO HORAS
;sa^í_«K_s_3_^*!_^r-í?_?s^^
_| O CANÁRIO f

Brilhante, creaçào de Cremilda de Oliveirn

MÁgniflco trabalho de Alexandre Azevedo no
pintor Gerardo.

Aniitiiliã—Matinée ás li l|2 c ás S c 10 horas Re-
cilas de gala O CWAIUÍ);

A scfíiiir:—A comedia insleza de Pihcrõ:HIeri-
tira de Malüer. — Exito absoluto. rU'u',)l

_|H^___C____________C

Da Grande Companhia Italiana de Opereta

SCOGNÂMIGUO -CARAMBA
De nne fnznm nartn os insignes artistas' Stefl «sillsig, BTnria Iynnisi, Maestro Bplleza, Enrico Valle

(nirector), Wattcr Grnnfe. Maestro Hiusti Giuscppo 1'asqui :i, Adclia Baratcili, Liugi Consalvu,
líclly Gaiy, üíurgarid» Dnrrini c Maria ZanarolL
Está aberta uma ASSIGMA7UR* PARA 12 RÉOITAS, cosn a prhnoira representação

tfas seguintes aperetas s
líeidii reclaino, Grão-Dnqno Wludoinuo, Auòtiyini Pofcin, Les Merveillouseà. Duqiie/a do

Bal Tabarin, AddioGiovincz/üt, Ctiiorati St.tr, Garoto de Paris, Beilu Bizette, Amor de Zingnro,
Eva e Amor do Mascara. ,
„i/*\—A \ comniinlila ombãrea om IVionoa Atros no vapor «ARAGUvYA» o ostrfia com a oporeta do enorme exito o dos-
INUIM ln-ibnííitisslma .montagem -A DUQUEZA DO UAL TA13AH1N. quo no Coliseu de «nonos Aivos deu por esta

anhia 70 reprotnntaoõos consecutivas.companhia 70 representados consecutivas.
-m-. a oiiinresa apozar dnã en irmos oncarffis qua ílieTr.tz' contrato da Cirando Companhia Scofrn

RaHlSr- MAIS >,'l'MKU0s\ I'. > 0\li 'l.UTA <JUH TlíM VINDO A' A\IKI\ir.\ HO SIL, resolveu estabelecer os
Ü*»**&' (aísignattira pira 12 espoetucul s) — t-ri/.ai e camarotes 300j ; cadeiras de l- e balcões do 1' 60S0C0.

No ediilcio de «Junial do Diasil» tòmam-se assignatuias.

.ainifflio Caramba, A
s scfiuintos pmços :

Empresa J. Cruz Júnior Rua da Carioca, IO o 51

HOJE - TTLTUVIO Z>X-_V. - HOJE
Qnn aproveite o dia de hoje quem ainda não viu n divina

PINA ÜEB-ICHELLl
no monumental (llm

ySS'' /

¦n n m \m m

Grande drama de paixão, em 0 longos e bcl-
los actos. Film de arte da fabrica ITALA-FÍLM.
Enscenação luxuosa. Grande romance infla-
mado c ardente.

NAS GARRAS DA MISÉRIA
Drama de sensação. Romance de afllicção.

Obra magistral da fabrica UNIVERSAL, em
5 grandes partes.

AiManVã Um bello_fi_.manna dramil
policial, trabalho inédito da fa-
brica italiana : Aqnüa Film :

EâB¥AL
O ESPIÃO

4 PARTES
E mais duas series, dois episódios

do monumental film
OS PIRATAS SOCIAES

A SEGUIR:
LEOA, m 0 Culto üa Belleza

_t__.


