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EXPEDIENTE
No otllficlo novo do "Correio da

Manhã", no largo da ^i"^
11. ÍÜ, estão já fuiicclonnndo to-

ilns iim sua.s secções, excepto ns

of fiei nus, q"« 0111 Iwovo estorno

tmnbem ali installadas.
São os seguintes ns numero» dos

nossos npparellios telepbonloos:

Redaoçab; . . 5698-Central
Gerencia, • • 5-I-13-» )(
Useiiptorio. . 5701--
Offlelnas; - ¦ «T- *°',(0

Projecto ulls»
doObserva-se, em varias regiões

Brasil, que rios otttr'ora caudalosos

tem hoje as suas agitas redttzidissi-

mas. 'Rios navegáveis até bem pouco

tempo, estão deixando dc sel-o. E'

o que acontece em alguns pontos do

majestoso S. Francisco. Conta o

deputado Camillo Prates, represen-

tanto da zona mineira por elle banha-

da, justificando um projecto de lei

utilissimo, que apresentou estabule-

condo penas para a derrubada e qitci-

ma de mattas que cubram nascentes

de ribeirões, córregos ou qitaesqtier
outros manancraes, que, cm 1905, o

S. Francisco, dantes francamente

navegável da cadhoeira 'do Sobradi-

nho, porto do Joazciro, na Bahia, até

Pirápora, cm Minas, não deu acces-

bo aos vapores até este porto, desde

o mez de junho. Tornou-se o grande
rio vadeavel por gente a pé em gran-
des trechos, e os vapores, por falta

de água que lhes permittissem nave-

gar, tiveram que estacionar a kilome-

tros dc Pirápora, fazendo-se o trans-

porte para esta localidade, de cargas

,: passageiros, cm canoas e pequenas
lanchas. Refere também o mesmo

diligente deputado que não vae longe

o tempo em que o vapor "Saldanha

Marinho", o de maior calado entre

todos os que fazem hoje aqttella na-

vegação, subia o Rio das Velhas, con-

fluente do S. Francisco, até Sabará.

Entretanto, 'hoje, o Rio das Velhas

nessa cidade não passa de um ribei-

rão em que mal navegam canoas. Dc

varias povoações haitianas marginaes

do nosso Mississipi temos recebido

cgttacs informações, acompanhadas,
como é natural, de pedidos para re-

clamarmos providencias dos poderes

públicos federaes.
IA providencia a tomar é a do pro-

jecto do deputado .Camillo Frates,

já que ainda não temos Código Fio-

restai nem leis garantidoras da con-

sérvaçaò das mattas. Se aqui mesmo

no Rio de Janeiro, onde tem sede o

executivo e o legislativo federaes, rc-

sitiencia do chefe da nação; onde ha

repartições publicas a que cumpre
velar pelas mattas, que revestem de
vegetação as montanhas que cercam
a cidade, embcllezando-a, além de lhe

manterem perenncs as fontes c nas-

cente d'agtta, dc lhe fornecerem
chuvas que abrandam os rigores do

seu terrível verão, c de lhe sanearem
o clima, são dcrrtfbadas, não obstante
reclamações incessantemente- repeti-
das da imprensa, que esperar no iu-

terior, nos sertões, onde é rara a in-
strucção, onde o povo é ignorante, e

onde poucas autoridades percebem a
necessidade das mattas e a sua fun-
cção benéfica? O projecto limita-se a

garantir as nascentes dos rios. Só as
mattas que as alimentam estão com-

prehcndid.tts na intracção por elle
creada. K', portanto, dc mais fácil
execução que todo um código rela-
ttvo a todas as florestas. Pôde, c
deve passar no Congresso ainda este
anno, com as modificações que a rc-
fiexão stiggira, e sirvam para asse-

giirar ainda melhor a sua execução.
Continuando os poderes públicos

incli-f ferentes aos clamores que se lc-
vantairi de vários pontos do Brasil, e

que têm repercutido na imprensa, con-
tra o modo por que estão sendo des-
trtiidas as nossas mattas, sem se cui-
dar de rostaural-as ao menos cm ecr-
tos pontos, dentro de pouco tempo,
ceino observa o digno deputado mi-
neiro na exposição do seu projecto,
"estará desbaratada uma grande ri-
qi eza nacional, c convertido o Brasil
num estéril deserto, sem agita c sem
terra de cultura"', Além disso, os
nnsíos rios navegáveis, como já ob-
seriámos, se estão aca1iand,o ou dei-
xamlo dc prestar-se a vias dc com-
municações e transportes. As águas
si lhes vão escasacaudo, porque ?e
destruem as florestas que lhes abri-
gani c protegem as nascentes. "Ri-

beirões e córregos fluentes, escreve
ti sr. Camillo Prates na sua justifica-
ção do projecto, sumiram-se, porque
hcilve quem se lembrasse, para plan-
lar milho ou arroz, de derrubar o
matto que cnsonibrava c protegia da
evaporação os mananciaes. Quem
viaja, observando, o interior, conti-
llúa o sr. Camillo Trates, .sabe que
ha fazendas, de lavoura e dc crear,
abandonadas, porque, outr'ora provi-
das de abundantes aguadas, estas
Siccaram, sempre pelo mesmo moti-
vo, a destruição das mattas que con-
servavam as nascentes."

São calamidades que nos ameaçam,
diz muito bem o autor do liem in-
sjiirad > projecto, e essa perspectiva
deve pesar no animo dos goverrian-
tes e legisladores, para que se apres-
sem em tomar as medidas tendentes
a prcvenil-as c evital-as. Uma dellas,
repelimos, é o projecto em questão.
]'.' provável que se levantem contra
elle fervorosos defensores do direito
de propriedade. As mattas são dos
particulares. Como prohibir, sem
intentar contra seu direito, que cllcs
usem c abusem do qtie é seu, isto é,
que as conservem bem 011 que as
derrubem? Estão cm erro os que dão
essa extensão tio direito de proprie-
datle nos tempos modernos. Já não
ptevalece a concepção romana, essen-
tjalmente individualista, de proprie-

dade. Não ha mais direitos absolutos

do indivíduo, e o de propriedade tem

limites, como os outros. A protecção
da propriedade não tem somente fins

individuacs, mas visa egtialmente o

interesse social. Se a lei intervém

para regular a propriedade do indi-

vidno, em bem do interesse de todos,

a legitimidade da sua intervenção

não é contestável. O abuso da pro-

priedade pelo proprietário damnoso
ú corrimunlião revolta a consciência

jurídica moderna. Numa das suas
beltas conferências sobre as trans-
formações do direito privado depois
do código de Napoleão, Léon Diiguit,
estimado jurisconsulto e publicista,
ensina, demonstrando-o com factos,

que 
"o direito positivo não protege

mais o direito subjectivo do proprie-
tario, mas a funeção social que ellc
rtprescnta; garante a liberdade do
detentor de uma riqueza dc pre-
encher a funeção social que lhe in-
entube pelo próprio facto dessa de-
tc-nção".

Para que os proprietários pos-
sam fazer das suas mattas lenba,
o Estado não ha de cruzar os braços,
deixando <]tic os rios sequem, que as
terras se esterilizem, que o clima se
modifique, que seccas devastem re-

giões que não conheciam esse flagel-
Io, com prejuizo para milhares de
cidadãos e damno para todo o paiz.

Gil VIDAL

ce por experiência própria o que
significam esses retardamentos de pro-
moções a officiaes que com ellas con-

tam. «
No espirito dellcs, gera-se uma

espécie de desanimo, uma falta de
estimulo que se deve evitar a todo o

transe. Ora, os officiaes que devem
ser promovidos por merecimento estão
nessas condições, e isso c lamentável,

porque todos ellcs são moços, e deites
é licito esperar grandes benefícios para
o nosso Exercito.

Ordene o general Faria á commissão
de promoções que se reuna e relacione
os officiaes que podem ser promovidos
110 despacho collectivo de quarta-feira,
18 do corrente, e com isso prestará
iim serviço relevante a grande nu-

mero dos seus cominandados.

O presidente da Republica negou
saneção á resolução legislativa que con-
cedeu licença, por uni anno, com or-
denado, ao 30 ofíicial da secretaria da
Justiça, bacharel Alfredo de Araújo
Lopes.—!  — «
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HOJE
Kstíi dc serviço na Repartição Centrai de

rolicia o 2" delegado auxiliar.

A carno
Para a carne 'bovina posta bojo cm

consumo nesta capital foram afiixados pelos |
marchantes, no entreposto de S. Diogo, es
preços ile Sr.io a S800, devendo ser co-
brado ao publico o máximo de iSooo,

Carneiro. -'$: norco, 1$ e i$ioo. e vi-
tella, $Soo e $9"".

m » **B> 1» —
O Supremo Tribunal julgou prejudi-

cado o habeas-corpus que lhe foi im-

petrado em favor, dos deputados esta-
duacs de Matto Grosso, que renuncia-
ram os seus cargos na respectiva As-
sembléa.

lira de esperar essa decisão, que cer-
tàmerite não deve ter agradado ao sr.
Antônio Azeredo. O vice-presidente do

Senado suppunha que, com uma ordem
de "habeas-corpus" cm favor dos cor-
religionarios, que o renegaram no 1110-

mento cm que mais necessária llie seria

a sua solidariedade, conseguiria galva-
nizar a sua politica, já bastante enfra-

quecida.
O certo é que clle se enganou redon-

damente.
Seria mesmo um absurdo que o Su-

premo Tribunal amparasse, com a sua
inappellavel autoridade, gente, que já
não exerce nenhum cargo publico, e

que se despiu das suas prerogativas por
conveniências, que só a cila compete
avaliar.

A situação da Assembléa dc Matto

Parece estar conjuraüa a crise --

Conselho Municipal, com a eleição para
presidente do sr. Gctulio dos Santos.
Neste momento, o sr. Gctulio é o me-
nos politiqueiro dos senhores que com-

põem aqiiclla assenibléazinlia, e por isso
a sua eleição causa reparo.

Aqtiiilo estaria bem sol) a direeção
de qualquer Zoroastro ou Ilonorio Pi-
mente!. Em todo caso, já que está nas
mãos do sr. Gctulio, não ha como dei-
xar de reconhecer que a maioria do
Conselho demonstrou ainda ter algum

juizo.
O presidente eleito hontem é moço, e

bem pódc, agindo de accordo com o sr.

\ Azevedo Sodré, um prefeito qne se rc-
cominciida, alem do mais, pclo seu per-
manciité desejo de acertar, dirigir os
trabalhos legislativos do Conselho dc
modo a tornal-05 úteis ao contribuinte.

A população desta capital está faria
de supportar esse Conselho cheio de po-
>itiqueiros e eivado de politicagem, que
só serve para oncral-a dc impostos. F,'
necessário, por isso mesmo, que ali haja

«8S2 "ma opinião que contrabalance, ou ncu-
' 

tralize, os dislates dos intendentes, que
não appreliendeiido coisa alguma refe-
rente ás necessidades do Districto, vi-
vem apenas a empregar esforços no sen-
tido de arranjar sinecuras para os atui-
gos e negociatas que os enriqueçam.

Acabar com esse estado de coisas, que
nos -us.a caríssimo, é o dever do pre-
sidente do Conselho, que bem orientado
poderá fazer com que o nialslnado cor-
po legislativo do Districto -possa a vir
afinal a justificar a sua existência.

Sc conseguir esse objectivo, o sr. Ge-
túlio fará jús á gratidão de todos os
que vivem nesta capital, a supportar,
sem appcllaçao possivel, quanta tributa-
ção desàrrazoàdà o Conselho no3 impõe,
cm obediência aos interesses da cama-
rilha que nclle assentou os seus ar-
raiaes.

Brasil-Argentina
Toma |hoJc Posse da presiden-

cia argentina o sr. Hipólito Yri-

goyen, que, nas eleições de junho, foi'

escolhido para sueceder ao sr. Victo-

rino de Ia Plaza. A intimidade das

relações entre o Brasil c a Argentina
se tomou tão grande e tão necessária

é a manutenção dessa estreita solida-

riedade, que não deixa de ser oppor-

ttino aproveitar o inicio de ttm novo

periodo presidencial na Republica

vizinSia para dar um golpe de vista

sobre a situação actual, de modo a

pór em destaque os factores que con-

correram para a entente, que hoje

existe, e salientar os meios de conso-

lidar cada vez mais essa amizade,

tirando delia a máxima vantagem

para ambas as nações.
Da analyse dos antecedentes da

approximação brasileiro-argentina ttm

ft-cto resalta logo como ponto de

partida de todos os acontecimentos

que depois se encadearam na politi-
ca sul-americana. Ao Brasil coube,

ii-contcstavelmcnte, a gloria de haver

feito o primeiro gesto amigável que
afastou do ambiente continental o

espectro da discórdia que, durante

annos, pairara sobre nós, por vezes

ameaçador, sempre irritante e per-
turbador -tia paz internacional. E se

ao nosso paiz coube essa gloria de-

vemol-a ao sr. Lauro Müllcr.qtteteve
a visão politica necessária para ap-

preliender rapidamente os contornos
do problema internacional que o sen

eminente predecessor lhe legúra, e

que possuiu bastante coragem moral

para enfrentar os preconceitos c re-

agir contra a inércia nacional, in-

vertendo resolutamente a orientação

da nossa diplomacia.
Hoje, que o antagonismo entre os

governos das duas republicas irmãs

é um facto que passou do domínio

político para o terreno histórico, e

quando até os mais irreconciliavcis
chauvinistas de aníbos os paizes se

penitenciam envergonhados dos ex-

cessos daquella época de âiiçicdade c

ue preocetipações, é permittido fazer

iim rápido esboço do complicado e

melindroso problema que o sr. Lati-
ro Müllcr encontrou ao entrar para

ção não podia ser o resultado de es-

iorços lentos c graduaes. Era pre-
ciso desfazer a crise com a energia

tmisea de quem elimina uma idéa

fixa. As duas nações, obcecadas por
um sonho mórbido, precisavam ser

despertadas do delírio, em que se

moviam, por um gesto violento c im-

rr.ediato nos seus effeitos.
•Por ter assim comprchendido a si

ttiação, conseguiu o sr. Lauro Mül-

ler modificar o ambiente internado-
nal. Mas, clareados os horizontes,
restava o traoalho tão obscuro quan-
to dífficil de preparar o terreno para

que da reconciliação nascesse o ac-

cordo que se deveria atfinal conver-

ter em alliança. Nesse labor pacien-
te, que durou cerca de tres annos, a

diplomacia brasileira — tão atacada
hoje pelos que procuram por toda a

parte um bode expiatório sobre o

qual lancem o peso dos seits error,
e das suas responsabilidades — sem
barulho e sem sensacionalismo, fez
com que se estreitassem por tal ma-

r.eira as relações com a Republica
viiznha, que, quando chegou o mo-

mento opportuno para a realização
dr A. B. C, todos os obstáculos ti-
nham sido removidos. Seria clamo-
rosa injustiça não mencionar aqui os

serviços verdadeiramente notáveis

que, durante essa phase, foram pres-
tados pelo actual ministro interino
das Relações Exteriores, o sr. Souza
Dantas. Ao tacto, á intelligente com-

prehcnsão dos objectivos da moderna

politica internacional c aos dotes pes-
soaes do nosso representante em
Buenos Aires, é devida em grande
parte a solidez da amizade que hoje
nos une á Argentina.

Mas seria erro imperdoável não

procurar agora tirar da alliança as
vantagens praticas, que ella offercce
ás tres republicas associadas pelo
pacto do A. B. C. Os problemas in-

ternacionaes que vão surgir, quando
depois da guerra começar a obra de
reconstrucção política, c jurídica, exi-

gem uma intima cooperação entre as
republicas americanas. O A. B. C.
vae, pela força das circumstancias,
transformar-se cm tima força inter-
nacional activa, e, para que elle seja

um instrumento útil em defesa dos
nossos interesses, é indispensável que
ci'tre as dtancellarias do bloco sul-
ainerciano se concertem com antece-

UM INCIDENTE DE HONRA

0 GENERAL DANTAS BAR-
RETO E 0 DEPUTADO

ESTACIO COIMBRA

e a indu-tria são contemplados com re-
presentação muito proporcional ou equi-
tativa e o prefeito tem sido, por via
de regra, um commerciante ou um ;n-
dustrial. Disseram-nos que, na boa in-
tenção de dar representação ao commcr-
cio e á industria, a commissão directo-
ra convidou dois negociantes, para vc
readores. Infelizmente, porém, nenhum
dos dois é eleitor, não estando, por isso,
em condições de ser candidatos.

Persistindo em sua resolução, a «om-
missão directora bateu á porta dc ou-
tros dois representantes do commercio e
da industria, o engenheiro Ernesto de
Castro e o sr. Joaquim Pinto dç Al-
meida. Parece que ambos acecitant.
Bem sabemos que ainda não haverá a
devida proporção, no seio da_ represen-
tação municipal, mas será já alguma
coisa. Os commcrciantcs c industriaes
devem, por seu lado, tratar de promo-
ver recursos eleitoraes, dc modo a no-
derem, opportunamente, disputar varias
cadeiras na Câmara Municipal.

O município de S. Paulo, pela sua
I Importância, requer outros moldes, ou-

tra» praxes políticas. — C.

O gcmntt Dantas Barreto

Tendo apparccido na Época de 9
do corrente uma publicação cm que
se attribuiam ao deputado Estacio
Coimbra conceitos injuriosos ao ge-
ncral Dantas Barreto, este enviou ao
mesmo deputado as suas testemu-
nhas, que -foram o senador Arthur
Lemos e o deputado Erasmo de Ma-
cedo. O general Dantas Barreto en-
carregou as suas testemunhas de exi-

git uma explicação cabal, 011, cm
caso contrario, de obter uma satisfa-

ção pelas armas. . .
As explicações dadas pelo depu-

tado Estacio Coimbra e pelas suas
testemunhas, deputados Álvaro dc

No requerimento de Sylvio Vieira
Martins, repetidor do Instituto Nacio-
nal de Surdos-Mudos, pedindo pagamen-
to de vencimentos, o ministro do Inte-
rior deu o seguinte despacho:"Indeferido. Ninguém pôde receber
dois ordenados, nem tão pouco duas gra-
tificações; substituto no caso dc liecn-
ça, recebe, 11a conformidade do decreto
n. 2.756, de 10 de janeiro de 101,3, o
próprio ordenado e a gratificação do
substituído; se este nada percebe, tem
aquelle apenas o que o substituto pçrdç,
sendo sempre um ordenado c unia grati-
fi cação."

¦M » f » f

A GUERRA

o Itamaraty. Os actrictos que divor
ciam as nações podem ser divididos dencia os planos de acçao e se de .-

em dois grupos: - questões defini- "««¦ »«" d"«'1 os objectivos poli-

das e concretas, que versam sobre '<<¦<« - econômicos que devemos ter

O presidente da Republica assignou,
liontcin, o decreto exonerando, a pc-
dido, o general de brigada Manoel Lo-
pes Carneiro da Fontoura do cargo dc
còmniaiidaute da 9" brigada de infan.
teria.

Grosso minto clara. A Assetnhléa
existe, garantida pelas forcas federaes.

A sua mesa está «111 comiiiunicação com

o presidente do Estado, a quem deu

parte da renuncia de quatorze dos seus

membros, marcando aquelle presidente
eleições dos novos deputados para 3'
dc outubro.

?or isso, o Supremo Tribunal não

julgou necessário um novo habeas-cor-

pus. Esse recurso, dc que o sr. Aze-

redo lançou mão, c que felizmente fa-

Ihott, veiu mais unia vez demonstrar

que o vice-presidente do Senado não se

encontra cm boas condições,
Podcr-sc-ia mesmo confrontar essa sua

altitude (1'ngora com a do general Cae-

tano dc Albuquerque quando este rc-

qticreu habeas-corpus ao Supremo Tri-
bunal. Verificada a renuncia dos depu-
tados, o sr. Caetano desistiu do habeas-
corpus, porque dcsapparcecra a situação

jurídica que reclamava essa medida
constitucional. O sr. Azeredo, porém,
teimou cm pedir a medida para ex-
deputados da sua ex-asscinbléa.

Andou mal o vicc-prcsidcnté dn Sc-
nado e teve a prova publica de que o

Supremo não está disposto a ser nem
azeredista, nem cactanisla.

O discurso com que o professor Mi-
guel Pereira, cm nome dos alumnos da
Faculdade de Medicina, deu as boas
vindas ao professor Aloysio de Castro,
110 seu regresso da Argentina, é tuna
dessas pecas que convém fixar e reter,
não só pelo seu extraordinário encanto
de esiy'o, como pela superioridade dos
seus conceitos, tão cm contraste com
o egoísmo interesseiro do meio a:n-
biente,

Saudando o professor que tanto digni-
ficou o nome dc nossa pátria, na vi-
zinlia Republica do Praia, essa pequena,
formosa e peregrina oração rompeu com
a praxe dos cumprimentos banaes, para
ser a palavra dc um apóstolo na mais
soberba das apostolaclas cívicas, de que
ainda nos apercebemos.

Ao falar cm nome dos moços, o pro-
fessor Miguel Pereira falou para os
moços, inceiidcndo-liies a alma cm torno
da campanha nacionalista, cuja victoria
depende do seu cnthiisiasmo, da sua
fé juvenil, da sua rcacção contra a
gafa dos corrilhos políticos, que extil-
cerain o regimen; incentivou a juven-
tude dos seus discípulos ao prosegui-
mento do trabalho de nacional inação do
Brasil, pela força armada, a única que
faz, una e indivisa a unidade nacional.

A pátria de hoje clle a descreveu
— "exposta c sem defesa, ímnicnsa c
sem grandeza, espoliada ,: sem justiça,
rica e sem credito, culta c sem escolas,
forte c sem armas".

Como seria grande e bella e forte
a que o discurso desse homem de seien-
cia descortinou aos nossos olhos des-
luinbrados I

O presúU-ntíí da Republica assi-
gnou, 'hontem, o decreto da pasta da

i Fazenda extinguindo os seguintes car-
1 gòs: um conferente das Capaiazias da

Alfândega da llahia; oito serventes de
| Capatazias dc Porto Alegre; um segun-

do officlal aduaneiro na .le líociíe c
tres segundos officiaes na de Um-
giiayatid.—a ¦> '8» » a"" 
PUNHOS e collarinhos — KsDecl.ilid.-ide
— Cr.sa Mnnchc-jter — Gonçalves Dias 5.O presidente da Republica assignou

hontem os decretos da pasta da Guerra;. d ^ Qc
exonerando In cargo ue insncctor tia |
(V1 região militar e commandante das Marquez dc Abrnntes, esquina
forças que operam em Matto Grosso, o Paysahdú, veiu mostrar que o
general Carlos de Campos e nomeando Jqs 

^ tój
para suhstitliil-o o general Uii/. liar-..,.-,,., .
Iicdo, chefe do Departamento d.^ Guerra, | cidade feito do modo mai
que,'por sua vez, será substituído pelo
general I.uiz Cardoso.

ia rua
da dc

serviço
i nesta

irregular.
Não ha. muitos dias, naquclle mesmo

logar dois automóveis foram de cn-

Não se reuniu antc-hoiitcma commis-1 contro ao portão dc uma casa; agora
são dc promor.es do Exercito. Fez mal são dois automóveis que se chocam,
a commissão. Como devem saber os seus Seria o bastante para chamar a atten-
membros, pende da sua decisão esse ção das autoridades ppliciaes para
caso das promoções por merecimento, ! aquelle ponto, se cilas tivessem unia
originado de uma lei de favor pessoal ' concepção pclo menos mais intelligente
vetada em cauda orçamentaria pcl) de ,-uas- fiuicções; mais inlclli.
Congresso, mas já aporá revogada. Já
nos referimos
cgiialmcntc do

a esta lei, tratando
aviso do ministra da

effeito du-

terreno para que se façam aqucllas

promoções, por que i commissão não
trata de as levar a eífoito quanto

de suas- fiuicções; :
menos desleixada.

Ha 110 Rio de Janeiro porém Ioga-
res mais attraentes onde a Inspeciona

Guerra, que a tornou seui effeito du- de Vehiciilos prefere concentrar Ioda
rante oito mezes. «ua vigilância, para deleite dc seus

l'm.i vez ella revr. ,'tula pelo mesmo; subordinados, ou pela convicção um
Congresso que a votou, e aplainado o tanto esdrúxula de que somente ali o

transito merece ser inspeccionado. Es-
tara nesse caso a Avenida, e talvez
só ella. No resto da, vastíssima cidade
do Rio de Janeiro observa-se mais ou
menos o que se vem dando, repetidas
vezes, na rua Marquez de Abrantes,
esquina de Paysandü: não ha um
guarda _civil capaz de conter a fnria
dos nossos " chauffeurs" dc praça,
verdadeiros turistas dc taxi.

Convém acerescentar que o autonio-
vcl imitÍ]izai.Io no desastre do hon!um,
ainda não íoi removido, embora con-
s^vja v.iü cmbar-iço t:írio pnra. os nu-
merosos vchiculos que -.11 circulam.

antes í
Ha um grande numero de officiaes

prejudicados por essa delonga, que
ninguém còmprchcndc, nem justifica.

A verdade i que, desde o dia. cm quo
cessaram os effeitos do aviso mitiis-
tcrial a que alltidimos, as promoções
cm questão deviam ter andamento. Sc
tal não si- fc.T, deve-se fazer ngora, e
com urgência.

O general Caetano de Fari», como
todo* os officÍ4e§ superiores, coube-

um contudo dc interesses matcriacs
susceptíveis dc avaliação cm termos

precisos; e problemas abstractos, va-

gos, originados em controvérsias,

que escapam ao dominio da razão

fria c calculista mas^qtie. emergem
insidiosamente, ou cm^irfeimão^dos
mysteriosos recessos d»; i.rttOrist|çnte

pi.ychico das collectivroaâcs .ntteio-

nces. As divergências tjlie se éflqiia-
drain na primeira categoria podem
ser complicados e irritantes, mas ra-

ramente levam as nações aos rompi-

mentos irreparáveis. Mas no segun-
di grupo, entre as questões abstra-

ctas, creadas cm torno dc aspirações
- de ambições vagas c impalpaveis,

entre os conflictos, que a tcchnológia

diplomática chama casos dc prestigio,
é que se encontram os perigosos pro-
blc.mas, que conflagram subitamente

o-; continentes.
A razão desse facto apparentcmcu-

te paradoxal é muito simples. Quan-
dc a controvérsia internacional gira
si-lirc tuna questão concreta — ter-

ritorio disputado, esphcras dc in"

fkencia ctíbiçadas, rivalidades eco-

nomicas nitidamente definidas — .»

diplomacia encontra sempre base ma-

ttrial para negociar e transigir. Mas

cm se tratando de problemas abstra-

ctos, das vagas aspirações a predo-
minio c á supremacia, a acção diplo-

matica fica cerceada pela impossibi-

lidado de dar uma solução racional a

uma qucrclla que se agita fora do

terreno da razão c da lógica.
Nesse caracter vago e indefinido,

que bem lhe conferia o feitio de

um caso de prestigio, é que se con-

centrava a gravidade c o perigo da

rivalidade brasileiro-argentina. Quan-
do o sr. Saenz Pena, cm uma phrasc

que tem sido repetida tantas vezes,

assignaloii a ausência de qiiacsquer
interesses materiacs antagônicos que
separassem o Brasil da Argentina,

estava o estadista argentino accen-

tuando sem o querer a gravidade ex-

trema da crise que elle tão intclli-

getitemento procurava atalhar. A ri-

validade brasileiro-argentina era um
desses phenomenos complexos em

que entravam em jogo todas as for-

ças indefinidas da herança etlmica e
d i tradição histórica a pesar como
tuna formidável tara sobre ambas as
nacionalidades. Tratava-se dc um
desses melindrosos casos de mysticis-
mo collectivo em que os povos se
deixam empolgar por uma visão im-

possível do passado, ou por um so-
nho irrcalizavel. Eram as reminis-
cuidas da antiga situação colonial,
fazendo reappareccr como quadros
dr vida real os fantasmas dos anti-

gos vice-rcinados, a abranger nas
sras fronteiras territórios a que a
evolução de um século do historia
dera uni destino político irrevogável.
Eram as memórias da rivalidade bel-
licosa dos povos ibéricos engrande-
cida c modificada pelo ambiente
americano. Todas essas relíquias da

píycliologia racial surgiam' fundidas
na anciã desordenada, no desejo
mórbido e irreprimível da posse de
unia hegemonia cuja fôrma concreta
ninguém sabia qual seria.

O mérito principal da acção diplo-
matica do sr. Lauro Müllcr, ao as-
sumir a direeção da nossa politica
externa, foi comprehcnder que. a
crise brasileiro-argentina tinha dc
sei resolvida por tini golpe rápido e
decisivo. Não se tratava de questão
para ser liquidada cm negociações
morosas e cautelosas. A approxima

em vista depois da guerra
O momento é opportuno para essas

trocas de idéas. O brilhante êxito da
missão que, sob a direeção do emi-
nente senador Ruy Barbosa, repre-
sentou o Brasil nas festas do cente-
nano argentino, é a melhor prova de

que, em Buenos Aires, tanto a classe

governante, como as massas popula-
rc;, estão preparadas para tornar
ainda mais Íntimos e mais indissolti-
veis os laços que reúnem as duas
nr.çõcs vizinhas c a gloriosa repttbli-
ca transandina cm uma alliança, que
é a melhor garantia da paz e da in-
violabilidade do nosso continente. '

OSSÜCCESSOS
DE MATTO-GROSSO,

NA CÂMARA
MAIS Uí\fDISCURSO

DO SR. PEREIRA
LEITE

Hontem, na Câmara, no expediente
da sessão diurna, oecupou a tribuna o
sr. Pereira Leite, paru tratar ainda dos
suecessos dc Matto-Grosso.

O sr. Pereira Leite, no seu discurso,
contestou alguns pontos do ultimo dis-
curso proferido pelo sr. Antônio Aze-
redo, declarando que jamais telegra-
phára o orador para Matto-Grosso,
dizendo que o presidente da Republica
havia dito que ficaria com quem ven-
cesse na luta .politica daquelle Estado.

O orador, após essa contestação e
outras mais. passou a formular a defesa
dos generaes Caetano de Albuquerque,
presidente de Matto-Grosso, e Carlos
Se Campos, commandante das forças
federaes, que ali estacionam, allcgando
serem completamente infundadas as
aceusações articuladas contra cllcs pc-
Ios srs. Antônio Azeredo, no Senado,
e Alfredo Mavignier, na Câmara.

O sr. Pereira Leite concluiu o seu
discurso dizendo ter a mais completa
confiança cm que nada de mal, nem
dc perigoso, haja suecedido ao seu col-
lega do representação, Annibal dc To-
ledo, que abandonou os seus ileveres
na Câmara para ir fazer politicagem
em Cuyabá.

SENfiAÍ-AS — Elegantes c resistentes —
Caca Manchcster -. (lonçalves Dias 5.

.nua» eiw
O presidente da Republica não rece-

beu, hontem, pessoa alguma visto ser
dia do despacho collectivo do Minis-
terio.

O deputado Estado Coimbra

Carvalho e Júlio de Mello, tornaram
evietnto não caber ao sr. Estacio
Coimbra a responsabilidade dos con-
ceitos que a Época divulgara. As
testemunhas consideram, portanto,
encerrado o incidente, lavrando-se a
seguinte acta:

"Aos dez dias do mez dc outubro
dc 1916, ás onze horas da manhã, no
escriptorio do deputado Álvaro dc
Carvalho, á rua do Ouvidor ii, 58,
desta cidade do Rio dc Janeiro, pre-
sentes o senador Arthur Lemos e
deputados Erasmo de Macedo, Alva-
rode Carvallio e Júlio de Mello, foi
dito pelos dois primeiros, em nome
do senador general Emygdio Dantas

BRANDÃO
• ai-"

ALFAIATE
Av. Rio Branco, 10a.

í*Ai?»-*9*í"CV£i"'*'-* —

O ministro da Viação autorizou o di-
rector da Central do llrasil a iransfe-
rir os auxiliares de escripta Luiz de
Carvalho Leite Pinto c Alberto Na-
varro Pinheiro Mcirellcs, da 1" para a
6a divisão e João Cauosa, da 6" para
a t".

^-- '" ¦ *

A AmitNisTitAÇAo do Correio da Ma-
11,'ifl, assim como todos os seus agentrs
e viajantes, acccita assignatttras para
n revista portugueza. O Rosirio, uma
das mais bem feitas publicações catho-
licas editadas cm Portugal, Anno6Sooo.

O ministro da Viação expediu uma
circular aos chefes de todas as repar-
lições dependentes do seu Ministério,
determinando que os pedidos de mate-
riaes sejam feitos em duas vias, uma

A PALAVRA 0FF1C1AL

De todas as linhas de
frente

Au.iímanha — Berlim, It. — ft
quartel-general conmiuiiica em data de
10 dc outubro:"Frente oeste: Príncipe herdeiro
Rtipureeht — Também no dia dc hon-
tem, principalmente durante a tarde o
a noite, empreliendcu o inimigo fortes
assakos, numa larga íieiitc de bata-
lha, entre o Ancre e o Sbnímc, todos,
porém, baldados. Não teve melhor exi-
to uma investida franceza .a leste de
Verniandovillers.

Príncipe herdeiro Guilherme — Po
ambos os lados do Mosa, vivos ducl-
Ios das ar-til.hcnas c dos limça-iiiinaa
dos dois campos.'Erenle leste: Príncipe Leopoldo —•
Nas ihimediações de üst-.ov.', sobre o
Stochod, a noroeste de Liizjc, expulsa-
riios os russos das suas posições avatl-
çadas, rcpeHindo todos os contra-ata-
quês. A oeste de I.uzk não houve aeti-
vidade por parte da infanterin.

Destacamentos âliemães tomaram do
assalto, com perdas insignificantes, a
aldeia de Sinbiitow, a oeste^ do Nara-
jowkn; aprisionando 4 officiaes e 200
soldados c capturando algumas metra-
lhadoras.

Archiduque Carlos — Contínuos con-
tra-ataqúês russos fracassaram em frcit-
te ás posições por nós rcceni-conquis-
tadas na altura de Ittibaludova.

Trahsylvania: Forçámos por toda ai
parte a passagem dos montes Nafgltta
c Harót para o vallc do Szil;-siioerioi'
e inferior. Dc ambos os lados do
Kronstadt as nossas tropas perseguem
de perto os runiaicos batidos.

A presa- de guerra arrolada até ago-
ra na batalha de Kronstadt monta a 25
canhões, dos quaes t;' de artilheria pe-
satin, numerosos vajfües t; carretas; de
munições, -i locomotivas e para cima
de Soo vagões com viveres. O numero
de prisioneiros é dc 1175, sendo o do
mortos muito superior Aquelle.

A oeste do Paüo Vulkau conquista-
mus a monte Hlgulli,

Balkans: No grupo dos exércitos do
marechal vou Maekcnsen a situação ú
inalterada.

Na Maccdònia continuou o inimigo
03 seus ataques contra as tropas hulga-
ras na curva do Czerma e na estrada
de Florihs-Mònasíir. O adversário lie
-pequenos progressos nas imniediaçôes
de Skocivir. Nos demais pontos foi rc-
chasuado."

Áustria — Vicnua, 11. — O esta-
do-raaior |do exercito coinmuuica, em
data de 9 dc outubro:"Frente rumaiea: As tropas austro-
aliemos, conimandadas pelo general von
Falkenhayii, reehassaram homem os ru-
maicos de Tocrzbuvg. Ap^s encarniça-
da luta nas ruas dc Kronstadt, foi i>
inimigo desalojado dessa cidade. Os re-
forços inimigos, procedentes do dislri-
cto de Haromszek. foram detidos pelas
notjsas tropas e derrotados a sudoeste
dc Fòcldvar. Os runiaicos abandonam-
por toda a parte o campo de batalha.
Depois de lerem offereeido certa re-
sistencia local ás forças do general von
|Arz, irctirarain-se para as montanha»
de llargitta e Goergeny.

Na frente do rio Danúbio, atacaram
os allemãcs e búlgaros, apoiados peln
nossa flotllha de monitores e destaca-
mentos austro-liuiuiaros, a ilha rumai-
ca, nas immediações dc Swistow, oç-
cupando-a, Foram ali aprisionados dòiã
officiaes e ioo soldados c capturados f>
canhões.

Frente do archiduque Carlos: Os ai-
lemães apoderaram-se da altura defendi-
da pelos russos na região de Ludova.
Rechassamos um ataque inimigo nu
monte da Panthera.

Frente do príncipe Leopoldo: As nos-
sas posições entre Swiniuchy e Kisit-
lin foram novamente atacadas por
grandes massas russas. Os ataques fra-
cassaram, porém, com perdas sangrai-
1as para o adversário.

Frente italiana: Na parle meridional
do olanalto do Carso continua a acli-
vidade da artilheria e dos lança-mina.i
do inimigo. A infanteria italiana tentou
avançar ao sul de Nova Vas e no se-

S. ex. fez-se representar pelo chefe; Barreto, de quem são representantes,
de seu estado maior 110 desembarque do i aos dois ultnuos, que representam o
coronel Fclippe Schmidt e por seu ajir | deputado Estacio de Albuquerque

I Hlaiilc.de ordens, tenente Cavalcanti de Coiníbra, que, julgando-se seu con-
Albuquerque, _iio embarque do sr. .-Cn- j.stituíiltc allitlgido em Sita nonra pela
millu dc Hollanda que vae assumir o
governo da Parahyba; e, ainda, na con-
fefetieia que realizou na Sociedade de
Gcogfaphia do Rio de Janeiro, sobre
— Estradas de Rodagem, o almirante
Cordeiro da Graça.

O sr. Tandiá Calogeras declarou ao
ministro da Marinha nada ter a oppor
a que sejam adquiridas no estrangeiro
uma niachina de abrir roscas e outra
de forjar parafusos, destinadas ao Ar-
scnal de Marinha, desde que haja sal-
do que comporte a despesa.

OFFICINAS dc costuras, chapei» c cs.
nart-lbos sob encommcwla.

NASOJMEiVrO. — 1G7, Ouvitlor,
" 

\ Reccbcdória do Pisttjcto Federal
arrecadou hontem a quantia de .....
131 :oo4?74S e desde o começo do mez
1' dé 1.074 :í2J$<iSÍ>. ,

Eni citiud periodo do anno passado
a venda importou em 964.0b/»94».-

Oucm desembarca dos trens do inte-
• "" 

..-. =n tr.en á saida da Central,

assediado por um grande numero de m-

dividuos qu= offerccem anloinoveis.

Vem o automóvel, e se é em noite *lç

chíiva o chauffeur ebjc-ela logo que so

conduzirá o viajante "por corrida .

•Viite a exigência descabida, vem o pro-

testo, — e cm vão o viajante procura

o fikal de vchiculos que ali devera

estar se a Inspcctoria de Vchiculos

não 
'fosse 

um inyllio nesta edade. _
Ainda ha dias, o que um coiupanhci-

ro nosso assistiu defronte da estação

Central íoi positivamente uma vergo-

nha. Realizava-se o embarque de um fi-

gurão qualquer. Os automóveis offi-

ciacs e particulares formavam uma Iu-

zida muralha, a que montavam guarda
importantíssimos chauffeurs da presi-
dencia e dc casas ricas. Chovia copio-
samente; c na calçada, á espera dc

conducção, famílias que acabavam dc

desembarcar de uma longa viagem.
Acceitos, pelas circumstancias, os pres-
times dos que se offereciam para Ira-
zer automóveis, estes vinham mas não

podiam encostar. Senhoras e creanças
iam, sob a chuva violenta, toiiial-os ao
largo. E. então, o chauffeur do taxi,
como quem faz um grande obséquio,
impunha a "corrida".

Algumas' pessoas subinetteram-se á
extorsão, outras protestavam, e tinham
a ingenuidade de acreditar na existen-
cia dos fiscaes de vchiculos.

Ora, esse abuso precisa ser enérgica-
mente combatido, a bem do publico e do
decoro da própria policia.

publicação da Época de 9 do correu
te, os incumbiu de procurarem o mes-
mo deputado, para as precisas expü-
cações, pelo que se dirigiram á rua
Iíumaytá 11. .io, residência, do dr. Hs-
tacio de Albuquerque Coimbra. Im-
niediatamcnta recebidos, o deputado
Estacio de Albuquerque Coimbra, de-
pois de otiyil-os, declarou que desde-
a véspera, logo que teve conhecimen-
to da publicação alludida,": procurou
o deputado Vicente Piraeibe, dirc-
ctor do citado .matutino, e solicitou
a rectificação constante do numero
de hoje. Disse mais "tie, por dever
de cortezia, fizera ao deputado An-
tonio José da Cosia Ribeiro idênticas
declarações. Terminando, pediu venia
para indicar seus collcgas e amigos
Álvaro dc Carvalho c lulio de Mello
para regularem o incidente. Nestas
condições, depois de entendidos o se-
nador e os deputados infra-assigua-
dos, c apurado que não cabe ao depu-
lado Estacio tl.e Albuquerque Coim-
lira a responsabilidade da publicação
da Época, considerada injuriosa, de-
clárarám-sc plenamente satisfeitos c
deram por terminado o incidente, la-
vrahdo-sc esta em duplicata. — Rio
de Janeiro. 10 de outubro tl.e 1916, —
Arthur Lamós. — Erasmo dc Mace-
do. — Álvaro dc Carvalho. — Júlio
dc Mello."

das quaes será entregue ao fornecedor ctor de tídrizia. Os assaltos foram, pn-. ¦« .-,.., 1 n ti MiilLil/ic 1,1 n fnrtn ,ln »1 neei flt'.com o respectivo recibo.
¦ ¦«»«¦»

A Perfumaria Nunea c a e.i?a que mais vau-
ngeii*i ofícrccc. cm qualidade c preços —
I., S. Francisco* es.

Por ser feriado nacional, não haverá
hoje sessão na Câmara dos Deputados,
nem 110 Senado,

t—a ¦»
— A seu aceno a America surgiu...
Viva Colombo I diz o mundo grato',
Viva a Casa Muniz quo descobriu
O meio de vender bom c barato !

Pingos & Respinges

rem, anniillados pelo fogo dc nossa ar-
itillicria.¦Nos Alpes de Fassano. renhidos com-

bales, qtie duraram algiinias horas, á
nos quaes o inimigo foi completamente' reeliássado das alturas por nós defen-
didas.

Os nossos hydroplanos bombardea-', ram, na noite de domingo, com exit",
as estações e estabelecimentos militares
de San Giorgio di Nocara e de Lati»
sana, as baterias inimigas de Portei
Biiso. o porto interior dp Orado e .11
baterias italianas do Isonso inferior.
Todos os apparclhos regressaram ille-
sos, apezar de terem sido intensamen.
te canhoncados pclo adversário.

•mu
^ATfllSAS—O que tia 'le melhor e ejegan-
tc—Casa Manchcster — Gonçalves Dhs 5.

' ¦ "¦ ¦•—-B*-»-f*e*»-<''Bat**»*"

Queixou-se á policia um negociante gre-
go de ter sido roubado por seu próprio
Í1Ü10 e sócio que arribou, homem mesmo,
ro Voltairc para Barbados.

O patrono do barco, por intermédio de
mr. Tangloss aconselharia ao pae do íu-
skivo que o deixasse cm caminho de Par-
br.dos o fosse por sua vez, cm caminho
dos Çarbadliilios do C.islello, a ver se se
livra do azar.

:'i

Aiiiiiincia.se unia festa no Municlp.il em
beneficio do Hospital Homeoop.ithico.

Tomará parle no concerto musical
•uma bella priuia-dona.

Xiio ; uma prima bclh-âona.

O sr. T.cito Ribeiro vae apresentar um
projecto 110 Conselho Municipal rcgiilatiicn-
ttfido os ciiiemris, com o fim dc acal>at
com os intentados á grammatica c ao pudor.

Bravos ao operoso edil ! IC preciso aca-
bar com a propagawia do caísnngc pelas
legendas e da bolinagcm pelos tlicnias ei-
nematograiihicos.

Varias noticias

O sr.; Calogeras rrmetteu, ao mitiis-
tro da -Viação o processo relativo ao
requerimento da Companhia E._ F. S.
Catharina, pedindo une ,às. alfândegas

Chegou hontem a. esta capita'.' o dr.
Alcântara Bacellar, governador eleito
do Amazonas.

POLÍTICA PAULISTA

o commergio¥a industria
DE S. PAULO

TERÃO VEREADORES
S. Paui.o, io do outubro. — Sem-

pre que chega a hora de organizar a
chapa dc vereadores da capital, fica
mais em relevo a sensível _ lacuna da
nossa representação municipal: a_ au-
sencia de delegados do commercio c
da industria, lia na câmara vereadores
que pretendem representar essas duas
importantes classes, mas nenhum pódc
ser considerado como tal. exceptuando-
se talvez o illetrado sr. João Pereira.

Já não são negociantes, nem inclua-
triacs, cs srs. Raymundo Duprat, Ba-
ptista da Ca.-t.i, Estanisláo Borges. Fo-
ráni negociantes on industriaes. sendo
que dois se consíittiirani agora cindi-
tintos a col!oeaeôes . burocráticas. O
Partido Republicano nucr, desta feita;
que o commercio e a industria do mu-,
nicinio tenhain representantes na mu-
iiicipalidade. E' uma resolução louva-
vcl e que responde ao desejo do ciei-
tò.radp. Em regra, .piando se cogita de

de S. I'ranci=eo c Floriaiiopolis sejam, organizar a chapa de vereadores,
autorizadas a não cobrar a taxa de 2 "|" I ccrnimcrcio c a industria ficam no olvi
ouro, de' estatística pelo material que! do. E não precisávamos sair do Esta-
a requerente imnortar, c restituição do! do para buscar uni exemplo digno de
que já pagou, e pcdiu-Uie informar se
quando a importação fui feita já vigo.
rava o regimen do dec. n. 9, 135 oit
se o mesmo já estava alterado por
outro decreto posterior.

copia.
lira Santos, onde ha um partido mu

nieipal, incorporado recentemente ao
partido situacionista sem g-rande sacri-
ficio da sua autonomia, o commcrcio

Matto Grosso km citammas .' clama a
Rua noticiando es últimos casos de Matto
Grosso.

Deante do çrilo de alarma, infonnn-nos
Otcííario Mariano. o Mano ZOca vae cs*

crever dez intcrvic~vs c fazer outras tantas
conferências contra o Azeredo, o Celcsti-
110, a Assembléa de Cuyabá e o seu rancho.

Matto Grosso cm chammas é um atten-
1,ii|o ciklleceiro -á integridade (de nossas
floresta-1.

* 
¦" 

*

Fracassou o accordo ato-
goano.

(D03 jornaes)
Fracassou ? Mas que massada 1
I?ica o díto por não dito.
K' unia causa fraca-assaJa
Que deixa o mais forte, — frito*

O sr. Mavignier ainda não encontrou
o sr. Annibal de Toledo.

S. cx. vae pedir ausilio ao ministro
da Agricultura ; trata-se dc Uma caça á
formiga cuyabana.

* *
.-De um vespertino :

"60.088 pessoas logradas!
Como Jacob, serviram des annos e em

res de Rachel lhe deram tio,**
Segundo as ultimas informações que obtl-

vemos, C5?c5 tres annos a mais dos servt-
Cos de Jacob cavados pclo repórter, o pa-
ttiarclia os desempenhou como addilo j poi
luso t qat • Bíblia não 09 registrou.

Cyrn.no & O.

Iívjilosão do 11111 "dreailiioiiglit"

nustrinco
Londres, 11 (A, A.) — O "Daily-"

Express" assegura que uma explosão,
cm Pola, destruiu um "dreadnought"
austríaco do ultimo modelo.

O novo empréstimo initloz
Londres, 11 (A. II.) — Os seis pri«

meiros dias consagrados á subseripçãn
de bônus do Thesouro ao juro de 6 "\",
produziram tini total de 20.621.000 li-
liras esterlinas. Esta cifra bate o "re-
cord" anterior, dc 19.641.000, atlingidd
cm janeiro ultimo pelas sttbscripçfies
para os antigos bônus de 5 °|".

O si*. Vonizelos í contrario no
novo gntiincto grego

Londres, n (A. A.) — Dizem M
Alhenas que o sr. Veiiizelos se mani--
feslou contrario ao novo gabinete, quo
é completo de elementos conhecidameii"
te germanopliilos.

Acredita-se que o novo governo 1180
durará muito no poder.

Reservistas allcnifis quo vão ser*
inspcccionntlos

Amsterdam. 11 (A. II.) — O "Ber-<
liner Tageblatt" aniiuneia que vão ser
inspeccionados no corrente mez os re-
servistas da província de Brandcnhiirg
pertencentes ás classes de 1870 a 187;.
A medida attinge também os isentos do
serviço militar.

1 —¦»m^*M^»f*>w<B*Wi».'>.*ff'Ti«i^—¦ — ¦

Segundo tclcgramnia recebido dai
Hollanda, a rainha Guillicrniina acabai
de promover a cônsul geral da 11 oi—
landa no Brasil o sr. TI, F. Palm,
que já vinha prestando bons serviços
ao seu paiz nas funeções dc cônsul.

ROUPAS brancas — Sortimento sem cgual— Casa Manchestcr — Gonçalves Dias 5.
mm»

Vamos ter hoje. um rai.l de aviação,
organizado e levado a effeito pelo com-
mandante Protogencs Guimarães, tlirc-
ctor da Escola de Aviação da Armada,
que pilotará um hydroplano.

O hydroplano fará o percurso se-
Suinte: ilha das Enxadas, onde se acha
installado o hangar: fortaleza de Santav
Cruz, Ponta de Copacabana, ilhas ti-
picas, Dois Irmãos, Guaratiha, Ila-
curussá, Guabylia c Macacos; Angra,
e Baptista das Neves.

Todo o percurso deve ser feito em
uma hora e vinte minutos, mais on
menos.

O apparelho destinado a fazer esse
raid desloca uma velocidade dc 100 kl«
lometros á hora.

Como medida dc precaução, teve or-"
dem dc seguir para Guaratiba, o rebo-
cador "Audaz", afim dc cruzar as ceri
canias, e recorrer cm caso de desastre.

Nas proximidades da Tapíra, farílo
esse serviço embarcações da Escola
Naval. .

O commandante Protogencs r.uima*
rães fará o raid em companhia do me*
canico Orton Moewer,



IW^rW"! "*"""ri^ ' ^^¦¦;ry£jWff"3f^ ^'^V"^^"'^

..'., ¦>,;.-. -¦¦.-'.¦.'¦'

CORREIO DA MANHÃ — Quinta-feira, 12 de Outubro de 1916

m.

Q caso da ^Standard"
REALIZOU-SE HON-

TEM MAIS UMA
DILIGENCIA

foi .mais do que a
já iniciada,
a data precisa em

E. Wellenkamp
nos registros dos

Perante o dr, Cesario Alvim Filho,
juiz da 5" vara criminal, effcctuou-se
hontem mais uma diligencia da serie que
aquclle magistrado resolveu ciuprchen-
der no seniido de csclarcccr-se.' 

Como sabe o publico, o processo de
apuração da culpa dos indiciados no fa-
inoso processo da Standard Oií foi le-
vado a termo pelo dr. Silva Castro, >u'z
da a" vara criminal, no impedimento do
juiz competente, o dr. Auto Fortes.

Ultimado que foi elle, apresentada a
defesa de todos os aceusados no exíguo
prazo da lei, foi pelo dr. Murillo Eon-
tainha opinada a não pronuncia delles,
ú' vista dos documentos convincentes,
elucidativos, concludentes, apresentados.

No entender do órgão do Ministério
Tublico e á luz do seu argumentar, des-
apparecia a configuração delictuosa
mesma, encontrada na denuncia.

Com o impedimento sobrevindo nesse
ínterim do juiz summariante, os autos
foram ao juiz da 5° vara, que ordenou
então essa serie suecessiva de dibgen-
cias a que alludinios,

A de hontem nada
continuação de uma

Trata-se de apurar
que o accusado. C.
deixou a sua firma —
tabclliões Huascar Guimarães e Beh-
sario Tavora, e para isso, além de um
exame pericial que ora se leva a efíeito,
o juiz entendeu de inquirir quantos te-
iihani naqucllcs livros deixado as suas
iirmas cm seguida á do cx-gerente da
Standard,

Hontem deviam ser ouvidas mais qua-
tro dessas testemunhas, além do tabei-
Hão Eduardo Carneiro de Mendonça,
que deveria depor cunipridainetite sobre
mu documento existente nos autos por
publica fôrma. . .

A's 12 horas certas, presentes o juiz,
o escrivão, o promotor publico c todos
os aceusados, que para isso foram com-
j.etenlenicnte notificados, teve inicio a
diligencia annunciada.

Pediu então a palavra o dr. Murillo
Eonlainha, para apresentar um requeri-
•mento. S. ex. allegou que de uni estu-
do minucioso que procedeu sobre as
questões suscitadas cm torno das cli 1 i-
gcnci.is ordenadas "cx-officio", chega-
ra á conclusão de que ao juiz suinina-
lianle cabia docretal-as. sempre que foi-
sem necessárias ao esclarecimento da
verdade.

Desse -mesmo exame, porém, chegara
ti convicção segura de que ao juiz falta-
va arbítrio .para negar a intervenção da
flccusação c da defesa em tacs diligen-
cias, até .ponpie isso redundaria cn. fia-
«ranle violação do dispositivo do artigo
72 da 'Constituição da Republica, que
assegura, no' seu paragrapho i(i, a mais
ampla defesa aos aceusados, com todos
o.i recursos inherentes a ella.

Longamente estudou a questão, citan-
do Paulo llaptisla e outros autores
acerca da interpretação das leis, con-
cluindo que, tal procedimento do juiz
cavaria a nullidadc do processo.

Em seguida, usou da palavra um dos
advogado.'-, de Wellemkamp, secundando
a acção do órgão do Ministério Publico,
divergindo ainda assim cm um ponto
essencial.

\'o seu entender, ao juiz stuumarian-
te competia essa intervenção directa no
apnramenlo da verdade, mas no tempo
próprio, que é no momento de ouvir
o Ministério PtibMco, logo após o eu-
eefranicnlo do summario.

Actualmente; o magistrado já não é
mero juiz summariante, mas prouun-
ciante, na tcclmica do novo Direito.

falou ainda o dr. Peixoto de Castro,
que declarou haver impetrado íiiomen-
tos antes uma ordem de habeas-corpus
em favor do accusado llaptisla de Leão,
ventilando, em sua petição, perante a
;T Cantara da Corte de Appcllação, as
questões ali debatidas.

Lembrou então que, o Supremo "ri-

Imnal Federal, cm accórdão recente, de-
«retara a nullidadc de um summario-
crime por haver sido negada á defesa
a reinquirição de uma testemunha.

Sustentou ainda i|ue o arbilrio con-
colido pela lei ao juiz processante para
ordenar diligencias cx-pfjicio, encontra
limitação na própria lei. que fixa o
máximo de oito testemunhas para a for-
inação da culpa nos crimes da compe-
tencia dos juizes de Direito, numero
esse que foi já esgotado.

O dr. Cesario Alvim, indeferiu o rc-
queriiuento do órgão do Ministério Pu-
blico, procurando responder aos seus
argumentos e aos da defesa, e dccla-
ramlo aguardar com interesse a solução
do habeas-corpus impetrado cm favor
de llaptisla de Leão, porque, caso pen-
sasse de outro modo aquclle tribunal,
teria muita satisfação em attchder aos
reclamos da defesa.

A sua convicção era que interpretava
bem a lei; respeitava, entretanto, as
opiniões expendidas. ,

Assim dirimido o incidente premiu-
uai-, foi pelo juiz inquerido o labcllião
Carneiro de Mendonça c as tres teste-
miinhas i.i referidas.

O labcllião Mendonça declarou ao
juiz que a letra alludida, lhe fora le-
vada, para delia tirar publica fôrma,
pilo dr. Salvador Felieio dos Santos,
advogado da Standard.

Quanto ás testemunhas, nenhuma con-
seguiu precisar a época em nu? haviam
deixado as suas firmas nos livros do
labcllião, calculando em, um periodo
aj.proximado iic um a dois anuo-..

Apenas uma discrepou, parecçndo-lhç
que havia feito a inscripção da sua já
este anuo.

Ficou assim ultimada mais uma tias
diligencias da nova serie.

—„i^4»<gXitii"'

COMPANHIA DE SEGUROS VA-
REGISTAS. — Rua Primeiro de Mar-

O QUE SE ESTA' PAS-
SANDO EM MATTO-

GROSSO

A manifestação ao
Carlos de Campos

Cuyabá, ir — (A. A.) — A popula-
ção desta capital fez ante-honteiii uma
imponente manifestação de apreço ao
general Carlos Campos,' sendo distri-
buido profusamente o seguinte convite:

"Terminada a sua missão nesta ca-
ipitàl, seguirá amanhã, para Corumbá,
c dahi em direcção ao sul do Estado,

cxmo. sr. general Carlos Campos,
acompanhado de brilhante pfficialidade
que constitue o seu estado-maior.

O povo cuyabano, sem distineção de
política partidária e obedecendo sim-
plesmente aos impulsos generosos do
mais nobre dos sentimentos — a gra-
tidão — vae ter oceasião, mais que
opporturia, de prestar a esse eminente
soldado e iinpolluto cidadão, as home-
nagens mais sinceras do seu reconhe-
cimento e da sua admiração pela ma-
ncira alcvanlada, imparcial e digna,

com que inv riavclmcnte se houve ucs-
se grave e afflictivo momento, por que
pasou Matto-Grosso.

Militar dos mais illuslres, verdadeiro
ornamento da sua classe, pela ilustra-
ção e pela integridade de seu adaman-
tino cara.tccr,"o iinegro general Campos
em tempo relativamente curto, , soube
caiptar as syinpatbias e o respeito de
toda a sociedade matto-grosscn.se, que
para todo o sempre conservará no rc-
cesso mais intima dos seus sentimentos
affectivos, a impcrecivcl e grata leia-
branca do seu .grande bcuifeitor c
amigo.

Convida-se pois a todo o povo cuya-
bano cm geral, para, em um concurso
entluisiastico e patriótico, se reunir
hoje, ás 18 i|2 horas, no jardim Alen-
castro, afim de se fazer ao mesmo
cxmo. sr. general Carlos Campos, tuna
condigna c significatica manifestação
de apreço e consideração.

Cuvaba, o de outubro de 1016."
Cuyabá, 11 — (A. A.) -- O secre-

lario da Assenibléa renieltcu aiitc-hon-
tem, á Secretaria do Interior, a copia
das netas desde 10 de agosto até 2.1 de
setembro do corrente a,nno,_ para se-
rciii publicadas na Gazela Official.

Cny>'bá, 11 — (A. A.) — Seguiram
hontem para Corumbá, muitos ex-depu-
tados, dizendo-se que alguns vão para
o Rio de Janeiro e outros para Aqui-
dauana, onde pretendem funecionar,
concluindo o processo contra o presi-
dente do Estado, assumindo o governo
o 3" vice-presidente, apoiado pelos re-
voiucionarios do ex-major Gomes.

Cuyabá, 11 — ('A. A.) — Continuam
a chegar de Campo Grande protestos
contra o acto do coronel Reveiller.it,
mandando atacar, ú noite, em Piquete,
a força legal por forças do Exercito,
sob o comniando do tenente Leonel
Ter!

O custo flàs
Embaixadas

Ha pouco tempo, a requerimento do
senador M. de Almeida, a mesa
do 'Senado pediu ao governo informa-
ções sobre as despesas feitas com as
ultimas embaixadas do Brasil ás Rcpu-
blicas do Prata.

¦O Senado recebeu hontem as seguin-
tes informações:"Sr. presidente ,1o Senado . (Federal

 Em resposta á vossa ¦mensagem nu-
mero 55, de agosto ultimo, cabe-me
remetter-vos a relação das despesas
cffectuadais pelos ministérios das Rc-
lações Exteriores, . Marinha, .Guerra e
Fazenda com as missões especiaes ha-
vidas desde 13 de novembro de 1914,

•Do sr. almirante Francisco de Mat-
tos a Monievidcò;

do sr. ministro Laure Miiller, a
Moiitevidéo. Buenos Aires e Santiago
do Chile;

do sr. ministro Luiz Martins de Sou-
za 'Dantas, conjuntamente com o sr.
ministro Luiz iRodrigucz de Lorcua
Ferreira, a Santiago do Chile;

do sr. senador dtuy Barbosa, a Ene-
nos Aires.'Rio de Janeiro, 30 de setembro de
IQI6. — Wcr.ccslão Braz Pereira Go-
mes,"

Almirame AlIíSMrii ie Alencar
ssooseosessssoosoeesesasoc

Palavras do ministro, depois de
—— 1 i»ii 1 ¦ wi 11'111* ..-.¦¦— —1 ¦ ; 
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cincoenta e tres aiiuos de serviço

erlasco.
Os fazendeiros do sul do Estado cs-

tão receosos de que as suas fazendas
venham a ser devastadas pelas forças
do ex-major Gomes.

«-L'1-O-C-O I—
XO TEMPLO DA HUMANIIUDE

Ministério da Guerra — Dircetoria
de Contabilidade — Primeira secção —
Numero mil seiscentos e cinco — Das
diversas missões especificadas na nota
junta, apenas correram á conta deste
ministério despesas relativas ás do ge-
neral Lauro Müllcr c conselheiro dr.
Ruy Barbosa.

Ein relação ú daquclle, general Lauro
Miiller, nenhuma despesa cxtraòrdina-
ria se effcctuou, porquanto, segundo
or, alistamentos da 3* secção, recebeu
elle unicamente o soldo de sua patente
e mais' o ordenado e a gratificação de
professor cm disponibilidade de quinze
de novembro a trinta e um de dezem-
bro de mil novecentos c quatorze; e,
a partir do anno seguinte, os venci-
meiitòs de professor em disponiuili-
dade.

Em relação á do conselheiro dr. Ruy
Barbosa houve despesa, extraordinária
no total de oito contos duzentos, e qua-
(orze mil e novecentos réis, assirii dis-
criininada: general Ecliciano Mendes
de Moraes — do que recebeu de diffe-
rença dois contos c trinta c um mil
cento c setenta e nove réis. — Da. aju-
da de custo: quatro contos, quatrocen-
tos e cincoenta e quatro mil c qua-
renta c dois réis. — Seis contos quatro-
centos c oitenta e cinco mil oitoecn-
ios e vinte e um réis; Primeiro tenente
Adolpho Cunha Leal — Do 'que re:':-
beu de diífcrença: seiscentos e qua-
torze mil quatrocentos c vinte e sete
réis; ajuda de custo um conto sele-
centos c vinte e nove mil c setenta c
nove réis. Total — Reis oito coutos
duzentos e quatorze mil c novecentos
réis. Em vinte c nove de setembro de
mil novecentos e dezeseis, — Samucl
CWvallio de Olivci''a, 2" ofíicial. Visto.
— Xo impedimento do chefe de se-
cção, L. !.. n'.'.f TriitaS, primeiro offi-
ciai. Fica assim satisfeita a nota junta.

Commeinoracão tln Descoberta
tia America

A egreja e , apostolado positivista
cominemoram hoje, ao meio dia, na Ca-
pella da Humanidade, á rua Benjainin
Constant, n. 30, a data da descoberta
dn America.

Haverá uma conferência publica.
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O relatório da commissão Jau-
sen Miiller sobre o
do Banco Franco-Italiauocas

Xo Kpédieníc, iiontem, da sessão
(liiiriia dá Câmara, o sr, Maurício de
Lacerda apresentou o seguinte réqueri-
mento de inforiuaçõcs, que teve a sua
discussão adiada por ter sobre elle pe-
ilido a palavra o deputado il11111iner.se:

"Requciro que o governo, pelo Minis-
l>-rio da Fazenda, informe com brevi-
dade:

1". Se já r-;á prompto e entregue, ao
ministro ou a outras repartições do The-
souro o relatório incumbido a uma eon:-
missão presidida pilo sr. Janscn Mui-
!.¦:. sobre fraudes de imposto do scllo

das a Uanquc Française et Ita-
pour 1'Ainerique du Sild, con-
denuncia de dois seus empre-

O Supremo negou "ha-.
beas-corpus" aos aze-

redistas de Matto-Grosso
O Supremo Tribunal Federal discutiu

e julgou «ontem o segundo pedido de
habeas-corpus dos azerc.distas de Matto
Grosso.

Como se sabe, teudo-lhe sido impe-
Irada essa ordem de habeas-corpus em
favor dos deputados estaduacs c do se-
gundo vice-T)rer|'dente maUo-grosscnso,

Supremo resolveu, em sua ultima ses-
são i>edir informações an presidente da
Republica e ao juiz federal daquelia
secção. sobre as oceorreucias dali.

Essas informações foram li.Ias na
sessão de hontem pelo relator, ministro
Pedro Mibielli.

O juiz federal mandara dizer que,
tendo-se recolhido ao quartel das for-
ças fedemos , sob a situação de terror
existente no Estado, qualquer telegranv
ma com a sua assignalura deveria ser
considerado apocrypho.

Nas suas informações, o presidente
da Republica, historiou todos os suecos-
sos. desde o seu inicio.

Depois do relatório do ministro Mi-
bieli, o ministro Pedro Lessa usou da
palavra, declarando que as informa-
ções do governo eram incompletas, pois
não referiam como e por que os paci-
cales (enunciaram os seus cargos..

Falou cm seguida o ministro Olivei-
•ra Ribeiro, para dizer que o regimeti
republicano periciila, párcccndo-lhe ver
o começo do fim, nessas coisas. A As-
scmbléa de Matto Grosso — disse s.
ix. — estava garantida por um habeas-
corpits: esse habeascorpus foi desres-
peitado, quer dizer, o poder judiciário
desrespeitado, annuiUldo,. Era o que
havia. Um coronel reforma.Io dissol-
vera ali uma asscmbléa legislativa.

]'Vi afinal, aventada a idéa tio se pc-
dirc.11 novas informações ao governo;
mas o Supremo não appròvou.

Passando-se ao julgamento do feito,
de merilis, por desempate,, julgou o
Supremo prejudicado o pedido pois o

habcas-coi'l>us, anteriormente concedido
I aos pacientes, continuava de pé, não

havendo razão para outro.

' TRATAMENTO DAS MOLÉSTIAS
1'ELAS CilíANDKS MEDICA-
ÇÕES 1'HVSICAS TEL!) ESl'1!-
O! ALISTA
DR. ÁLVARO ALVIM — Exame

pelos raios X. Trai. dos tumores inali-
flnos, das moléstias da pclle — eeze-
mas, das hoporrhoidcs, das articulações,
ntrophias, etc, da asthma, hysteria,
gotta. cie.; largo, da Carioca, 11. 1' an-
dar tde 10 i|s ás .;).

EM TORNO DoleüTRÂTO

 Eduardo de Burros, pelo director.
Conforme. — Francisco Jo*c. Confere.
— Vulc>'iano Lima, chefe de secção.
Despesas da embaixada do coiitra-almi-

ranle Francisco de Mattos
ao Urugitay

Almirante Francisco de Mattos, ouro,
3:111$..'!, Jibras 350-0-0, papel 7:000$;
primeiro secretario José Joaquim Mo-
lliz de Aragão, 444$44.|, 50-0-0 
1:000$: capitão de fragata César A.
ile Mello. 444$444, 50-0-0 c 1 :ooo$;
major Estellita Wemer, 355$556, 40-0-0 I
e Soo$ooo; capitão-tencute José M. |
N'eiva, 355$35<J. 40-0-0 e Soojooo : pri-1
meiro tenente Augusto Guimarães,
355?5,í6, 40-0-0 n Soo?ooo. Totaes, ou-
ro 5"':'o6(i?6CC, libras 570-0-0 c papel
11:4oo?ooo. — Raul A. de Campos, di-
redor.
Despesa da missão Lauro Miiller ao

Uruguay, Chile c Argentina
Dr. Araújo Jorge (ajuda de custo),

3 :ôdo$oooj papel; A. de São Clemente,
3:ooò?r/oo; L. de Andrada Miiller

J2:oòo?ooo; Salvador Gouzales, í:pob$;
tenente Ceuserico de Vasconcetlqs,....
2:0005000'; maehina .pliolographiea,....
700$ooo; despesas ale (Rio Grande,...'.

i 5 :ooo?ooo; á disposição da ligação em
.Montèvidéo, ouro 13:7.i.-$33 i. libras
1.545-0-0, papel 3o:goojooo; idem da
logação cm Buenos Aires (passagem

Ide rfiíicsso e liquidação de despesas),
Louro 3:911$! ia, libras 440-0-0, :papel

S:SooSooo. Totaes, ouro 17:0445443,
libras 1.095-0-0 e papel 56:4oo$ooo.

| O total papel foi de 5o 1400$, sendo
139:700$ resultantes da, conversão de

ouro cm papel ao cambio de 12 d. —
A'«llí lie Campos, director.

Relação das despesas feitas ,co:n o
cruzador "Barroso" para a viagem á
Republica Argentina, a serviço da em-
baixa:!;'.:

Terceira secção — Roupas de abri-
jro e agasalho, 10:000$; -quarta .sucção,
lubrificantes, estonas e tintas, de, réis
7 1480$; comlmstivel (carvão Cardiif),
»,í :ooo$ooo. Total, mo :4SoínoD.

Deposito Naval do Rio de Janeiro,1 23 de setembro de uno. — Álvaro
¦ Caetano Ferreira Pinto, 1" tenente aju-
{ dante de ordens;

Uoyd ürasÜciro — Via-gêm exlra do
í paquete "Ruy Harbnsa", saído em 29

de junho e entrado em -") de julho de
i;i(l: despesa e:n adaptação 9:7015400;

I canão (ida e volta), 56:081 $403; co-
i mcdbriás, 31:13ei670: solda Ias,

Faz annos hoje o almirante Alexan-
drino de Alencar, ministro da Marinha.
Completando 53 annos de serviço actívo
e 68 annos de edade, lembrámo-nos de
jprdcúral-o, heniem, em seu j-abinete de
trabalho. O almirante Alexandrino, sco-
lhcndo-nos gentilmente, começou elo-
giaiidò com cntbusbsnvu a caiiijaüSa do
Correio da Mtttüul cm prol da Defesa
Nacional, campanha que s, ex, con-
sidera a mais nobre e mais patriótica
de quantas têm sido levantada*, não se
esquecendo do afíradeçer tamh,cn\> c:n
nome da Marinha o interesse carinhoso
com que temos defendido a sua classe,
por tantas vezes tão injustamente ca-
luniniada, .i

A opinião do almirante Alexandrino,
manifestada durante a ligeira palestra I com
que entretivemos com s. ex., sobre o |
valor dos nossos officiacs e da nossa
marinhagem, attesta o amor que lhes
dedica a mais alta patente e autoridade :
da Marinha: j

— Eu não receio da capacidade dos
meus officiacs, uem do valor dos nossos
marinheiros, Cincoenta e poucos annos
de serviços aiitorizaro-nic a lhes falar
assim. Xclles deposito a confiança que
um velho chefe pôde dispensar aos seus
inferiores'. .Não faltam hoje na Ma-
rinba officiacs competentes, e bons ma-
rinheiros. Vi nascerem gerações c ge-
rações de officiacs de todas as pafen-
tes, o que me parece bastante para jul-
gar do merecimento dellás; vi a ma-
rinba de cincoenta annos atrás; vejo a
marinha de hoje, e posso antevel-a uo
futuro, poderoso, disciplinada, consti-
tuindo o ideal de um velho marinheiro
que tem procurado servir a sua classe
sem nunca lhe haver recusado todo o
esforço da sua aciividade. Agora mes-
11:0 vou para o "ninho de almirantes .
passar com a mocidade da Escoai, Naval
o dia do meu annivcisario; a cila ce-
dicò a doce recordação do meu pas-
sacio.

Falámos sobre pelitiea, c o aámran-
te Alexandrino de prompto atalhou :

— Felizmente é mal que se acabou
na Marinha. A única poiitiea que se
faz aqui é a do leninia da nossa ban-

I Jeiia — Ordem c Progresso. — Deu-
I tio da ordem vive a Marinha: c só
j para a ordem ! Assim o progresso vira

na sua marcha regular, e a Marinha
chegará ao grão de efficiencia que, o-
paiz exige c que todos os bons pátrio-
tas desejam. Esta é a nossa poütica

. cá dentro .''...',
lloie que s. ex. festeja na, intimida-

> de dos jovens aspirantes da Escola Na-
j vai o seu 6t>" anniversario natalicio' nenhuma homenagem lhe poderá ser.

mais tocante que a, recordação dá sua
, lirilliantissinia carreira.

Matriculado aos quinze annos apenas
na Escola de Marinha, o almirante
Alexandrino logo depois deixou o livro
para empunhar a espada, c marchando
espontaneamente para a guerra do-Pa-

b as ordens de Bar-
destruição

Chegado d China, não quiz separar-
se do seu «avio, e dispensando todas
as vantagens (Ia missão .para a qual
fora esuo?!iido, pnéfçriu deixal-a para
continuar a bordo como siiii;>j;s oííicial
da Vital de Oliveira, cuja viagem com-
piorou. 

"
Promovido a 1° tenente, serviu como

imirjedia1.» dos "nossos mais roptutados
camiuuiiduni.ta, cn.tnu os -.quaes. Pinto,
Mello, Wiiufcnkolk e Máurit}'. Eevc-
landlo grande • competência na teolinica
e na vaotiiea das diversas armas, foi
escouhido divêiraãs vezes .para o cargo
d'e instnictor de antilhfria, íoi-pedos e
infantaria, A elle deve a Marinha a
posse do segredo do torpedo AVhite-
hcad, liablltn-nte .obtida em confiifcn-
cia anses de ser officialmente adquiri-
do aos inventores. Como pri:uciro-te-
utenité, devido á sua grande apitidão, de-
.monstradíi na manobra de tonpedeiras,
foi nomeado cominfendanüie geral das
torpeáeiias, po.-;:o quo the valvu os
mais encomiasticos elogios do ãlmirtünríe
Jaccguay, comraaindaiito cm chefe da
esquadra •em manobras.

Saldanha, seu .amigo .particular e ca-
rinhoao, fêl-o seu iuuncdiaco na memo-
ravel viagem do Almirante Barroso á
Anl-riea dio Norte, c em seguida no
couraçado Riachuclo. cujo conluiando
assumiu com a saida de SaLAuviia.
Apezar de nãia cornpòíJr isso á sua pa-
k.:i.'e de c.-..pi':ão-tc:ven:e, foi assim com-
mandante do nosso mais importante c
.poderoso navio de guerra naquella
época.

A HípubliUi foi cnconíral-o nesse
posto. Coino 'Comrnaidante das forças
die Matúnha que desembarcaram no d:a
15 de nov.envbro, co!locou-se ás ordens
de DooJioro c abriu as iporlas do Ar-
senal die Marinha, aos rejniblicanios.
Offlicial de ooivHajtça do governo .pro-
visonio, foi incumbido de còmboiar o
Alagoas, que extpataraou a familia impe-
rial, .e gaitcitiu a ordem ua Bahia, die-
pòüs de coTAiuzir ao Kiio da Praia a
missão Chiintino.

A revolta de 6 de setembro de 1S93
encontrou-o cominandando o Aquidaban.
Levado por seu patriotismo, convencido

cumprindo o seu d

OS ORÇAMENTOS NA
CÂMARA

OS ORADORES DA 3a
DISCUSSÃO

Na sssão diurna da Câmara, falaram
sobre o p.ojccto dos oraçmentos os srs.
V. Piragibe, Gonçalves Maia, Mauri-1
cio de Lacerda e Manoel Villaboim. I

O sr. V. Piragibe faz considerações
em lorno da elaboração real dos or-
cantemos e do art. 34 da Constituição,
concluindo por declarar que tem illu-
soes quanto ao destino das emendas
que apresentou e que lograram parece-
res contrários da commissão de Finan-,
ças.

Dispensa-se, portanto, de discutil-as
agora,' mas reserva-se o direito que ad-
quiriu, de accõrdar com o regimento,
pelas considerações que acaba de ex- jpender, de encaminhar as votações. I

O sr. Gonçalves Maia começou di-'
zendo que não deviam esperar deliu
longas prelecções financeiras,' nem mes-
1110 uma crif'ca ao orçamento, pois de-
sejava somente assignalar a sua a-.liiu-
de, já comprometi ida por emendas a
esse mesmo orçamento. Mesmo quan-do não fosse assim, o officio do depu-
la.lo é esse mesmo: falar e discutir os
assrimptbs.

Uma das suas emendas dispunha o
pagamento de um real por Idlo de
mercadoria despachada. Denominaria a
esse imposto, "imposto de guerra".Essa denominação causou estranheza a
alguns jornaes; mas o (pie o orador
previa era justamente indicar que elle
vinha de uma verdadeira situação de
guerra; originada do conflicto europeu
e na qual o paiz se achava sem credi-
to, sem incios, sem dinheiro, sem irans-
portes, como um paiz bloqueado peloinimigo, não como mu bclligerantc, mas
como um vencido. Era, aliás, uma de-
nominação como qualquer outra, como,

I por exemplo, essa do " imposto de'honra", que teve egual destino.
| Queria, além disso, marcar na lei otermo desse imposto, de modo oue, des-
I appareciclo o conflicto europeu, sua si-
| tuação de guerra, desapparecessc tnm-
. bem o imposto, e não acontecesse com
j ella o que tem suecedido com todosesses tributos provisórios, feitos parauma crise e que abi ficam perennemcn-te, apezar de acabada a crise.

O que o orador não comprehcndia,
eram as razões da rejeição pela com-missão de Finanças, que entendia queesse imposto devia ser proporcional ao
peso e á distancia. Mas. não. Nãose trata de fretes, trata-se de um im-
posto especial, urgido pelas cirtuni-siancias, justamente sobre a unidadekilo e para um fim urgentíssimo.

lambem a taxa das laj.iti-.is consu-larvs não é proporcional áis distancias;'' 
não 'de que estava cumprindo o seu uever,

no caminho do bem e da honra, tornou- o selío dos reaibo9
se um dos chefes do movimento.. Ati- ás quantias; eis abi .taxas que não são
rou-se resolutamente á luta, conquistai;- iprcporojoiiaes como não o 'deveria ser
do pelas proezas e ousados aconinictti- j a simples taxa sobre o despacho,
mentos de guerra um nome legendário ,Reíafivamentc a outra 'emenda, elín
de um a muro extremo do paiz e^ tio | visava restaurar o código commcrciai,
estrangeiro. Seu nome, pronunciado 1 revogado .por esse monstruoso regula-

respeito e cnthusiasnío por todos mouro do imposto do consumo, na par-
os parados, tornou-se um symbolo de , te relativa aos livres dos coimuc-ci-
coragem, de abnegação e de virtudes, arrues,
guerreiras. Ha um tartigo no Código Comníer-

Passados os suecessos de setembro, | Ctal que garante aos coininenciantes a
c decorrido o periodo da amnistia, vol- j ipropriedadie matfcrial de seus livros e
vcti novamente ao serviço. Prudente, de , o sigillo da sua escnjpfiiraçãio. Quando
Moraes distinguiu-o com a sua confian- j faz isso, -é para dar ao comn-jerciãiv.e as
ça. Esquecendo ódios e prevenções, ira- , garantias d!o scgiicdo de sua casa, que
balhoú na obra do cohgraçaniento indis- | é a alma do negoeio e a base do seu
pensavcl. No governo Campos Sallesj credito. Vem o regulamento Calogòrais,
foi nomeado para exercer o mando da '

divisão de torpedeiros, e depois designa-
do novamente para commamlar o Ria-
clinelo conduziu ao Rio da Prata aoucl-
le presidente. Promovido a Contra-almi-
rante, foi designado pelo governo Ro-
drigues Alves para commamlar a divisão
do N"orte, creada por oceasião das dlfft-
culdadcs diplomáticas nas fronteiras do
extremo Amazonas, ali se conservando
á testa da força durante mais um anno,
mantendo-a na melhor efficiencia por
meio de exercícios e de unia severa
disciplina.

¦Seu nome
uma

O DIA NO SENADO
Mercê de Deus, trabalhou-

se hontem !..,
Correu animada a sessão de hontem.

Além de haver numero para as vota-
ções. havia interesse em lorno de algu-
mas das matérias que estavam na or-
ileth do dia.

A' 1 e i\2 horas o sr. Urbano dos
Santos, seeretariado pelos srs. Pedro
Borges e José Metello, iniciou os tra-
baihos.

Depois da leitura , e approvação da
acta da sessão anterior, usou da pala-
vra o sr. Anionio Azeredo, para fazer
uma rectificação. Quando s, ex. oc-
cupava amc-liontem a attenção do Sc-
nado, leu a carta que dirigiu ao presi-
dente da Republica. Como não tivesse
¦ficado bem clara a resposta dada pelo
chefe da Nação, o orador obrigara-se a
dal-a á redacção dos debates, afim de
completar o seu pensamento, O sr.
Wencèsiáo llraz, recebendo a sua car-
ta, enviou-lhe o seu secretario, logo cm
seguida, para contestar as affir.nações
do deputado Pereira Leite, referidas
pelo orador, declarando que o sr. Azc-
redo jamais propuzerã accordo ou fize-
ra exigência a esse respeito, não tendo
o presidente jamais dito aquclle depu-
lado que ficaria no Estado com quem
vencesse. E como isso linha para o
orador, assim como para o chefe da
Nação, grande importância, s. ex. fa-
zia a rectificação, para que constasse
da aeta dos trabalhos do Senado.

Após o sr. Azeredo, falou o sr.
M. de Almeida, requerendo que fos^
sem publicados no "Diário Offical
as informações prestadas pelo governo
e hontem mesmo recebidas pela mesa
do Senado, sobre as despesas feitas
com as embaixadas ultimamente envia-
das ao Prata.

A casa deferiu o requerimento.
E a seguir o Senado agüentou o sr.

Pires Ferreira na tribuna. S. ex., du-
ranle quarenta .minutos, repetiu os ar-
guinemos dos discursos anteriores con-
ira o projectò de amnistia e leu iodos
os documentos já publicados no "Dia-

rio Official" sobre o assunipto. leve
uma pega com o sr. Hcrcilio Luz e
sentou-sc,

Na ordem do dia o Senado appro-
.vou:

cm discussão única, o requerimento n. 3.
de laiG. pedindo informações ao governo
sobre a remessa de presos para' a Lolo-
.üa Còrrecionalj « se entre os quaes cv.s-
icm menores nfio coiidcmnados (1/0 sr
Suc\ d,' Carvalho);. ''-.':. ,r

em discussão uiiicn, a «daccao final
projectò du Senado 11. iS, de 1916, que
declara que é anjillcavcl 110 Exercito e na
Armada aos postos de graduação 

' a edade
limite estabelecida para a reforma com-

i ptilsoría .'.'"", '"Á
\ em :'* discussão, n proposição da Câmara
I dos Deputados 11. 43. de tyiG. que abre,

CARNES VERDES
MATADOURO DE SAXTA Cliua

— Foram abatidos honlcni:
4S0 rezes, 104 .porcos, sa carneiros

C 
MAIÀDOUIIO HA TENHA —

Foram ;i;;;ituhs 20 nces.
¦ERlCORlEiCOS — Foram abatidas,

ipnra exportação, 4K("> reses dos srs.
Oliveira Irmãos & Com.

KXTUErosiTO .DE s. moco —
Vigoraram os seguin.es preços:

Vacea,. ., .. .. ^ $rjp a $Soc<
Carneiro .. .. c?òoo
Porco .i$ooo a .?ioo
Vitclla  $800 n ç,,0lim ¦«» —.

A SESSÃO DIURNA ÜA Civ

Sob
Dutra,
licita c
aberta a
a presença
sessão

rui
a presidência do sr. Astolpho

secretariado pelos srs. João Per-
c Gonçalves Maia, foi hontem

sessão diurna da Câmara, eom
de 57 deputados. A acta da

anterior foi approvada, sem

Mi.

do

d..

il

foi depois suffragàdo para

e írpmda que os agendes do imposto do
consumo invadam a casa dio commãr-
ciante, devassem a sua escripta e pren-
dani-no, se elle tiesistir".

O eminente relator da
sentou á essa entenda, t.m curioso sub-
sMvJtiyo, (pie não se refere ai» .cxnnre.
des livros, porém, unicairtentie com o
sen H-.iT-si:iio.

IE' um beneficio que a comuiissão de
Fànaràçiis pnésra ao oóuimcpcio.

Um artigo do Condigo, manda, por
exemplo, que os livros dos conunerci-
anaes sejam registrados na JuiKa Com-
nlsjvjla-1, Poisl Iwiiil, o 'i-tigulaiiicntio

Marinha
da de Vi.

¦adeira de senador pelo Estado do ! monstro manda' que esse registro Seja
ssento no Senado
1906. Combatendo

do governo Uodri-
d voto do Senado

da remodelação do programma
1904.

Amazonas, tomando
durante a sessão dt
o programma naval
gues Alves, obteve
cm favor
naval de

I f) :oí}í$2oo ; dcs;.'.:-..i-;' -.lãfooo. Total. 11.1
; i_':5iSí-.:o; diques,
I etnria de machinas.

O
imputa
licnnc
forme
gados.

ministro
Ho liahdá

diplomático
rectifica

da

¦\ quantos mezes foi designada
essa comuiissão, de quaes funecionarios
se compõe e no caso de haver já apre-
sentado o relatório, quaes os termos,
data :onc!usõcs disse trabalho. —

(Al Maurício de Lacerda."

AS MISSAS DE HOJE

j Na hora do expediente, iiohlcm, da
sessão diurna da Câmara, oecupou a

1 tribuna o sr. .Maurício de Lacerda para.
ligeiras considerações, lerapós

Rezam-se as seguintes
Walilcmai- Cos

por alma
9 horas.

de

cgreta
á rua

Chr
h

do Sagrado Coração de Maria,
Cardoso. Meycr.

s iano 11. da Cunha Pinto, ás
as na egreja Je S. Francisco de

lhe foi
'iiciariò
;ovcrnò, sr.

guinte carta, que
ministro plcnipot
junto ao nosso ;
Obermullcr:

"Kxino. sr, tícpuiado
official de 6 do corrente, sulir
e.ík-3 da Câmara dos llJeputadoi
com .t rcliroducçãa tlc uni ili^
dias por V.
f.uros assuni

lirigida
ia lloll

pelo

Zt;

Na niu>íicaç:io
: ai ?es-1
. deparei
curso, lia

proferido, o qual, t entre
tainbcni f-i?- rcf>

á listrada •Je 1;

L!;u'im.-í Aires,
16JÍS75. Officiacs
j:S;.S.|oo; inspe

1 :iS:(-.'jio. Tola!
\C):5ó4$330. Reboques. 66-i9ooo; água,
5.i2?oou. Total. i-,,i:.;S4.{:eo.i.

Receita 110 Kio de Janeiro. ,-, :o.t.iSSoo;
idem em Buenos Aires, 3,3:03o!j3io.
Total, jü":nSj$-3i.o'.

Menos: Desaesas de estiva, rte, réis
io:òJ7$onV. Déficit, I02:33!)?0S3.

S. li. ou O. — Kio de Janeiro, 2
de outubro de 1916.

Dcmrii-:ração da despesa extraordi.
naria. cffectuacla co-.u a representação
do Urasil na Argentina, cm junho e ju-
llio do corrente aniio:

Diffcrcnça de cambio sobre, libras
5.6SS-1S-S entregues ao cruzador Rio
Grande do Sul, que, por sua vez, as
entregou ao cruzador Barroso
6,1 :.-!o,í?o9J ; ajuda de custo, abonada ao
vicc-almirarilc Gomes Pereira, 3:000?,
diffcrcnça de cambio da ajuda de custo
recebida pelo conuuándante uo cruzado!
Barroso, i :-oo$ooo ;dita, idem dos ven-
ciiiicntos do vice-alniivan:.' Comes Pe-
reira, i :S4S$237; dita, ideai .Io seu
ajudaiitc de ordens. 6oj$iói:, dita,
idem dos vencimentos da gnarnição
cruzador Barmsio, 44:4S4?952
de custo aos officiacs do cruzador
roso, inclusive a differença de cambio,
io:Soò$ooo; melhoria de rancho, . . ,
y;o$ooo. Total, I26:i0/$2S2.

Segunda secção da Dircetoria Geral
de Contabilidade da Marinha, 23 dt
setembro de 1016. — O chefe de se-
cção, João Carlos. — O segundo oni-
ciai, Anionio Lcile de Castro.

Despesas da embaixada Souza
Dantas ao Chile

Ministro Souza Dantas, ouro 
7r7$"7'\ libras :mo, papel .} :ooo$oo.>;' ' Ferreira. 1 :333$333,

secretario Gurgel do
50, 1 :ooo$ooo. Total

libras 400, papel ...

: raguay, servm
! roso é Tamandnré, até que: do couraçado Tamandaré o forçou a

regressar ao Kio, trazendo porá sua
| mãe uni recado verbal do velho Ta-

mandaré: ".Mando-te para o Rio, por
! que não quero que tua mãe me. rogue

pragas, se tu morreres aqui." Osleii-
laudo ao peito a niedaJha conquistada
cm campanha, o almirante Alexandrino'' 
veiu terminar o curso da Escola. Guar-
ila-marinha sob as ordens do comniaii-
dante Pinto e de Jaccguay, foi escolhido
apezar 'de sua pouca edade,, para "

comniando dos quartos cm viagem
mar á vela, funeção só então
a velhos e experiincntadoa ofticípcs. |

| Servindo como ininiedialo da corveta
; Ypiraima fez repetidas viagens nas. cos- .

tas do" Norte, seguindo depois cooio;
dante de ordens de Jaccguay na mis-

China, a bordo da I Uai Je On-.

de
".fiada

ajt:
são
veira sob o conluiando de Júlio ue No-: (t
rouba. O seu gosto pela profissão o
amor ao trabalho levarani-11 o a prefç- , o
rir as responsabilidades do serviço as; v
doçuras da inactividn.lc do estado tyiai-
or. offcreccndo-se para o penoso ser-
viço de quartos, ao lado dos seus col-
ligas Ilacellar e Pinheiro Guedes..

Convidado pelo .presidente Affonso
Pcivna .para miriülro da Marinha, rc-
iuiivciott a cadeira de senador, acetei-
lando a pasja du ministro. iPrcsnigiadlo
pela iiiitcina ccufú^i^a vio vor-erauJo Aí-
foaso Ponna, ;:.p:-eser,'.ou-sc com um
progríuiima -die reorganização da Mari-
nha, tomando .parti divisa de sua adiui-
tii.ít:açf.o — ":Riiufo ao iMar". Assim
rcmr.dcloii o programam naval de 1904,
iniciou a construcçao d«; uma nova cs-
quadra, reformou as repartições de Ma-
rirrlia, 'conée.ntou todos cs nnvios e»is-
Owices, manteve a esquadra cm con-
stante moviutEinto e crcp-11 11111 grande
numero de serviços. Mais do que tudo.,
traijou com ^carinho da insr.rucção e r<Ut-
cação do .pessoal, cucando as Escolas
<.'.;.' Aprendizes Marinheiros, que con-
stitne, rcaln-...,nte, o mas bello serviço
preatndõ á Marinha nacional.

•Subindb ao .po-jer o sr. Nilo Peça-
nha. coiJ.ir.uvau no governo, até 15 de
Novembro úe. ioio. Assumiivdo o go-
verno o marechal Hernies. fui afastado
da Matvdia, str.ido uonxivdo para uma
conunissão iva 'Errcpa, onde permane-
ecu úcás annos e n:.:io.

As notkiias dn fevo' a dos marhihci-
vos e em seguida a do Btòivhão, Naval,
::o inie:.-» do govienno marecíiulieio, ohc-
param íio se/a c-ouhecimcnifl r;.nando cm
viagem pata a Europa, O seu nome
chegou a .ser lembrado e houve niicsníio j
um radiogramnni passado dacui pp.ra, o I
(i.?mniii,iiu.ari'ie do .paquete italiano Pri.i- j
eipessa Mafalda em que se lhe pergniu- t
lava s.' i> almirante Alexatidnino eslava |
a bortfo. .'Usi.ni so levantava aio ve-
Hio ínariiiilieiro que tem .ppesitado in-
coniíestavclmcnto grandes serviços á
suja classe, a perversa S"ipci.;a d.e chefe
die nictóns de marinheiros. , ,

T..ht;os depees, o.ehando-se em Virav,
li-Ksmo governo Hernies mandou con-
lal-o iiiara a ipasXi da Marinha e, es-

¦ qíic>30aio rfsrntimcn.tos c paixões, vol-
! vou a assumir o sx. logar, v tlccomcçcu
! a sua bemfazeja ob:ü de levantiinieiito
1 moral da 'Ma.rin.hn.

Todos os freguszes que cem-
pram moveisI

dizem que cites são
es mais modernos,
os niais elegantes,
os mais delicados;
os mais bem acabados
e' os mais laceis ilè pagar

^'GoiiçalvcsDias^l^P
UMJGUAYANA,8â

ex. ta-
. ao 9'!

horas,

Roman,
João. :

Paula.
Manlio Lattari, ás 9 i\2 1:.¦¦.•: ;. «a

matriz de S. Joáé.
Uogcrio Clareia de Sara

o horas, na egreja de S.
Christovão. ,

Manoel dos Reis Carvalho, as o tia
horas lia egreja Je S. Francisco de
Paula. „;¦¦¦'.'',

doanna Teixeira da Rocia, as o lio-
ras. ua-egreja de N. Senhora-da Luz.' 

Manoel dós Reis Ferreira, ás, o i!z
horas, na egreja de S. Francisco de

FÍoícntiin Alves de Oliveira,
horas, na egreja do Divino
Sant'. do Estacio de S.i.

Fiancisca Rosa de Jesus Sa,
d: S. Fran

1.-
nao

5 O l|2
Cspirito

as ') 1;

fornecimciHo de carvão
ro Central do Urasil.

Na(ji;clla occn"i*io meacloi
!'c::í o nomo tle um ?r. \
nltribuia a fuucílo de coilit
gaçâo.

PerniUta-mc V. r\*. asse
iV um cnuivpco. poia tal funecion
existiu, nem cnisío no llrasil.

Sr. Vincenz. pessoa ;'i qua! se
lusâo, era ato pouco tempo para

1 simples empregado cupi-ia desta 1
ján ais pertenceu n i|aa<lro a^gum

I ccionarios liõllandc
ctnz nem se nuer
so.t] desd mtssilü.

Attcndeiulo que a aÜusão í"t.ita datr;-
buna da Câmara, de dediear-sc um dipio-
n*ata nerlandcz á exploração de ncBoeiofs,

ministro Lòrcna
150; ,i :oooíooo;
Amaral, 4-l-í$d44.
ouro 3:555$5S5.
S :ooo$ooo.

O ministro So-aza Dantas
j mais libras so do que o sr

: ... p0r

de muitos annos. cabendo ao interessa-
do, 110 easo de se tornar isto inipos-
SÍvel, recorrer a outro meio, afiin de
provar a autlicniicidadc de tacs do-
cumeiitos.

g) A lei exige a edade de 21 annos
para ser eleitor e não dispensa em caso
algum (art. 2" da lei 11. 3.139, de 2
de agosto de 1016).
—, .—Mwacg<aMO>'^jBgw ...—¦ -

UM DOS TAES.

de 'ir ile

roce! icu
l.orcnn

Bueiios-Aires
a Santiago, onde já cc achava o

- Ravl A.
1111-

liai

Antônio Coh
S. Fra-aci

cn.
de

horas, 11:1 egreja
Paula.

Monsenhor João
8l|.i na egreja d
ratiln. ,¦¦'¦.' .

Major Joaquim Fernandes
'Aso horas, na esreja de S.
de Parla.'t ,ri •" 1 Rocha as o horas na
Ia 

"de 
X. S. do Rosário.

losephina de Lima
toras na Cathcdral. ,

Manoel )osé Gomes Colaça. a* 9}[»
bons. na'egreja de S. Francisco
Pt'1,1'liiandina 

Carlota Martins
horas na Crui dos Militares.

fez ai-
ei uai

epnçãi1 c
do. ttlti*

sr. Vin.
¦ ,!. pes-

aue de tod ::i r.a c- hera de sra•i:il.l
ma

no sc-.i
attendeu

di

dis-
mais

da Costa
Francisco

Ribeiro, ás 9 1.2

de

as 9 li*

n.in em
o ofíicial, poderia an
niipresíCio, muito ,iirra«i

íí difitiasse de rccíifienr (
publico n lamentável e.;'.!Íi

Aproveita o cnstj», etc
O orador, proseguimlo

curso, declarou que não
promptaiucnte á solicitação do illustre
ministro hollandcz, por lhe parecer im-
pertinente a sua exigência de uma rc-
ctificação "quanto antes c cm publico".
Não queria, porém, furtar-se :; eese de-
ver de gentileza, por considera.- que
o diplomata hollaiidez se expressa pre-
carianientc cm portnguez, o que lhe
dava o direito de levar em conta da
sua pouca fainiliaridade com o idioma
vernáculo aquclla expressão. Fai-q-b
tanto niais quanto a sua carta, rectifi-
cahdo um equivoco, ratificava a sua ai-
legaçSo de que o sr. Vincenz era pes-
10a da legaçâo liollandcza.

ai

11-
lem

j nistro Lorcna Kcrrcira
Campos, director.
Despesas feitas com a missão espe

do Senador Ruy Barbosa ú
Republica Argentina

Ajuda de cisto ouro 25 :ooo$ooo,
bras j.81.1-10. papel 5(1:23o$ooo; i
ao dr. llaptisla Pereira, o:ooo$ooo,
i.ou-io. 2o:c50$ooo; idem ao sr. João
Rnv ílarbosa, .1 ijooSooo. 5"fi-3 ; papel
io:t.:.;$ooo; idem ao delegado naval
vicc-alniirante Gomes Pereira 5 :oooS,
5C2-10, n:250$ooo; idem ao delegado
militar general Mendes de Moraes, ...
5:ooo?ooo, sC'2-io, ii:i;o$ooo; idem
ào sr. T.o-.trivnl Guillobcl i oOO?ooof
1CS-16, 3:375$ooo; idem a dois assis-
tentes militares 2:oooSooo, 2.ii-o,_
4:50o$ooo; idem a Scrtorio de Castro.
I :ooo$ooo, 112-10, 2:2505000; idem a
Eduardo Baptista Pereira. 1 :ooo$ooç,
112-10. 2:25o$ooo; despesas extraordi-
navias de representação ao pessoa! da
legação em Buenos Aires 4,:8S8SSSS,
550-0. 11 -.oooSooo; saques feitos pela
referida locação para despesas da cm-
baixada (banquetes, ctc.i 23:555$553,
2.G50-0, 53 t<>oo?ooo; vencimentos pagos.
ao 

"embaixador 
posteriormente nessa ei- i letra

O ALISTAMENTO
ELEITORAL

O ministro do Interior
responde a consultas do

presidente de Minas
O ministro do Interior, respondendo

ás consultas relativas ao processo do
alistamento eleitoral feitas pelo presi-
dente do Estado de Minas Gcraes, de-
clarou o seguinte:

ai Deve ficar ao critério do juiz a
acceitação dos documentos que compro-
vem a renda, sendo excellcnte base, a
que se exige para ser alistado como ju-
rado, a qual '.;n alguns Estados, como
o de Minas Geracs, attinge, ,110 mínimo,
a GonS por anno. Da decisão ha re-
curso para a respectiva junta.

b) Quando o juiz preferir o arbitra-
mento como meio de prova da renda
de iminoveis, este se fará de accordo
com a Ui processual da União

Inconvenientes da profis-
são de "moço bonito"

A policia do 12o districto prendeu ba
dias como vadio o "nioço-bonitò" Au-
gusto Grijó, muito conhecido cm sua
zona como antigo accionista da Com-
pahhia do Desvio. Verificando, porém,
que o mesmo, além de vagabundo, vive
á custa de mulheres da vida fácil, o
dr. Cicero Monteiro, supplentc cm excr- _.•„;,„,,.„
cicio ali, enviou Grijó ao 2" delegado 1l'_-J,.":,0s ..'Io
auxiliar para proccssal-o como caften.

E o Grijó foi recolhido ao xadrez
da Central.

proporcional 1 pelo Ministério da Guerra, o credilo es.
pccial de 1:560$, para pagamento de gra-
tificacões addicicint.es devidas a Manoel
Ii.naeio da Silva Teixeira e Heitor Ungi;
de Moraes, 1° e 2" officiacs do Hospital
Central do Exercito (com parece/ favora-
ív! du commissão di Finanças);

cm a" discussão, a proposição da Câmara
doe Deputados li. i<>, de iyiG. que nlirJ,
pelo Ministério cai Fazenda, o credito
pccial de 24:2o6$6o5,. fará pagamento
mie é devido a dd. Zulmira trazão. Ha: radas. Z11 mira Varelln Uarrados e lldoris
Varclla 'Marradas correspondente á dificren-
t;.i de pcnr.*io de monte^io, relativa a.i pe-
riodu de 31 de janeiro ile ioí'3
dezembro do 191.1, em virtude de sentença
indiciaria (cn». parecer favorável da eom-
HM.tjiíj ds Finanças);

em :•' discussão, o projectò do Senado
11. 1, ile icjif'. mandando cnmprchcndcr nos
favores da lei 11. i.SCr. de .907, de ac-
cordn com o disposto na de 11. 2.2S., de

1 2,« de novembro de 1910, como fumei Ma-
j noel losó de Almeida Carvalho, veterano

Receita apre-1 dn Paiaguay (dei cff»iuiii'ijSo de
Glterra e com farecer contrario
imnças); ¦-'¦ ,em 2a discussão, do projectò do Sicnado

I n. 5, do 1910', autorizando o presidente
da Republica a mandar contar ao 1? tç-

I ..ente Ocluviano Cavalcanti a antiguidado
! do seu po In, por netna de bravurn, de

ií de novembro de 189; (1Í.1 conimijião de
Marinha ,• Guerra c parecer favorável da
tlc Finanças);

cm 2" discussão, a proposição da Câmara
dos Deputados 11. iS, de 1916. quo obre
pelo Ministério da Fazenda, o credito de
5;:fi02$6oc\ para pagamento do que e de-
vido ao dr. Jcronynio Baptista Pereira So-
hrinlio, cm virludc de sentença judiciaria
(cv*n parecer favorável da commissão de
Justiça e Legislação e emenda da de VI-
nau ças) \

cm discussão única, o veto oppostp pelo
picsidcntc da llepub'ica á resolução do
Congresso Nacional, concedendo um aniic
de licença com o ordenado e cm .prpro
igação, ao bacharel Carlos Augusto
ainamiense da I-.tculdado de Medicina do
Kio de Janeiro, para tratamento de saude
(ri", farecer da commissão de finanças,
contrario i! resotuçSo, c voto cm separai"
do sr. Krico Coelho, contrario ao veto);
.cm 2" discussão, a proposição da Câmara
dos Deputados 11. 40, do 191O. que con-
cede ao dr. Secundino Ribeiro, inainr-cl-
rt:rfíÍ"io do 'Corpo de Itoiulieiros do Hlstri-
cto Federal, seÍH mezea de licença, com o
¦respectivo soldo, para tratamento de 6,111-
de (c'\n parece/ favorável da commissão
dí /-'iimiiriii); ,

em 2" discussão, n proposição da Câmara
dos Üeimtados 11. 5.1, de 191C, que con-
cede a d. Maria Carolina du Souza Ki-
beiro, encarregada da sala das senhoras
da estação. inicial da listrada do 1'crro
Central do Brasil, seis iner.es de licença,
com dois terços da respectiva diária, c cm
jiroroRaçrio, para tratamento de saude (com
parece/ favorável da commissão de Pinou.
ças); ,

cai 2" discussão, n proposição da Câmara |
dos Deputados 11. .ir, de 1016, que au. 1
tnriza o presidente da UepuliÜca a entrar
cin accordo com o novcnio do Ksíadn _ de I
'Pcnáimlnicu, met-íianle penmiía U:\ sim- {
pks cessão como mcÜior convenh.-j sobre
a entrcRa no mesmo, nos terrenoâ do Cáes '
do Porto do Ucciíe, da área necessária t
ito cstalíclccimeiito de deposítOí! para o oleo :
comliuctivel (com parecer favorável das i
commissõcs de Justiça e Legislação e da;
i/;j'iíiiiic<i-r);

cm =.' discussão, n proposição da Câmara |
d-.(9 Dcmitados n. i. de 1016, mandando
extinguir, para tudns os offeitos, as ulti-
mas restriccritü [iOSta3> ás lci:í de amnistia
(com /'oríavr contrario d-i conunissão de
Marinha c Guerra aa substitutivo do sr.
Pires Ferreira, c á emenda do sr, M, de

, Almeida);
em z!l dÍFcnssrio, o proporição da C^mara

dos Deputados u 32, de 10:6, concedendo
a Antônio Vonseca da Cruz, um anno de

j ücenca. com vilumo de dois ten;ns dos res-
pfctivo.1 vencimento:., para tnUamcnl<i da
siiude (com emendas da ceimnissão de Fi-

¦ nanças);
j cm za discussão, n proporção dn Câmara
j dos Deputados n. 39. <le 191C, concedeu-¦cio r.a serventuário vitüíicio <lti3 officio.i

de contador, pãrtidor c official do prn-
N'Slo de letras do 2" termo da comarca do
¦Uío líraueo, Waller Castcllo Uranco, um
amo de licença, nara tratar de ucrocíoü de
s."i jrarticnlar intciTisc (com parecer favo-
reve) '';i fonwussõfl de Finanças) .

Conforme o regimento, a votação re-
ferenle ao veto presidencial, de que fa-
Íamos acima, foi nominal, tendo-se apu-
rado cinco votos contra elle.

O mesmo aconteceu com a do pro-
jecto de amnistia, contra o qual vola-
ram os srs. Tires Ferreira. Francisco

Sá. Siqueira de Menezes, Dantas liar-
reto, Guilherme de Campos, Pereira
Lobo. Miguel de Carvalho, Erico Coe-
llio, Bucho de raiva, José Murtinho c

1 Xavier da Silva.' O sr. Dantas Barreto requereu c ob-
teve dispensa de intersticio para a pro-
posição n, 47 da Câmara (permitia de
terrenos cm Pernambuco).

Nada mais havendo a tratar, levan-
i lou-se a sessão, que teve o compareci-

,, , , ,,-• .ido de 37 senadores.Mostra, coai dados officiacs. que »-

observações e o expediente lido carc-
ecu de importância.

Após isso, discursou o sr. Maurício
de Lacerda a propósito de uma carta
que recebera do ministro hollandc?.
junto ao nosso governo, carta essa
cuia publicação no Diário do Congresso
o orador requereu.

Em seguida, foi adiada a discussão
de um requerimento de informações rc-
laiivas ao Ministério da Fazenda, for-
munido nelo alludido deputado fhiiin-
iieii"c, Foi encerrada a discussão do
requerimento do sr. J. Salles, solicitar.-
do' informações sobre 03 créditos agn-
colas. ,

Dada, denois disso, a palavra 10 tr.
Costa Marques, orador inscripto, nao
oc achava o representante matto-gros-
sense presente, oecupando, então, a
tribuna o sr. Pereira- 1-eite, que (lis-
cursou sobre os suecessos de Matto-
Grosso, tratados da tribuna do Senado
pelo sr. ..nlonio Azeredo.

O sr. Octacilio Cantará, cm seguida,
pediu á mesa <|iic consultasse á casi
se consentiria cm que a Câmara do_-
Deputados do Brasil transmittisse a
da Republica Argentina as saudaçoci
cordiaes c affcctuosas pela posse do
seu novo presidente, dr. Ipolito In-

goven, que deve ter logar 'hoje, Isso
requeria o orador ccrlo de que a úlliaa
do Brasil c da Argentina, assim como
dos demais paizes sul-americanos, ha
de concorrer poderosamente nos desti-
nos do continente americano. Esse re-

qucrimchtõ foi approvado rela Canura.
Finda a hora destinada ao expc-

cliente, passou-se á ordem do dia, sen-
do, então, annunciada a continuação da
•!" discussão do projectò fixando as
despesas c orçando a receita para o
futuro exercício financeiro.

Occüparam a tribuna, succcssiyanicn-
te, os srs. Vicente Piragibe, Gonçalves
Maia, Maurício de Lacerda é Manoel
y-illbpòiin. A sessão foi levantada as
6.15 d;i tarde, lendo o sr. Astolpho
Dutra cou forme antecipamos, convoca-
do oiitra sessão para ás 8.30 da noite.

licito na Delegacia Fiscal. O subsütu-
.tino da conitiiissão de Finanças inamda
revogar esse dispositivo do regula-
incuto.

, .Por onde se vê que esse ¦ regulamento'
bem se .podo convparar a essas, etisas
«ai afamadas, em que a..poiieia vae
otiscar uni criminoso e 'encoiitira outroí.
•Einfi.tn, agradeçamas o beneficio feito,
.porém, podia Ser mais completo,

A terceira .emenda ininunha-se como
tuna iiccssidade inadiável, .reconhecida
pela própria eeininÍKSãp.".

Visava normalizar essa imin.msa lé-í
gislaçfio constituída .por leis orçanienta-
rias, em Hoidos os feiitios, cm Iodos os
sentidos.

,A commissfio a'cl.011 a modiula magnl-
fica, mas aipreslentou um substiíutiivo cio
qiial rcsulita manlter o que já estava.
A balburdia dessas leis orçamentarias
é die ttd ordem Uimiil itiania, que um dia
o procurador geral da Republica pediu
á conunissão de Finanças, em Kjia, unia
lei: que sanasse .este mal. E a Camana
vetou então .esse disparatado ant; C|-,
da ki de 191-', que diz assim: "'Ficam
em vigor todas as liais dos orçamentos
ifixssados que não tiverem sido revoga-
das exippessaureiKc".

Ficaram em vigor altó as leis da mo-
nardhia e algumas delfas 1'cvogavam as
leis rcpublicanlais.

A esse respeito lê um voto do .niinis-
tro Pedro Lessa, dado 110 .Supremo
Tribunal, mostrando o disparate desse
dispositivo,

O orador passa a fazer considerações
sobre outros pontos do orçamento, co-
mo o imposto sobre o,álcool industrial,
além de 30 gráos Cartier.

Não se traia de .álcool para ser bebi-
do coaio o álcool de iS, mas de álcool
para as industrias, para as pliarmacias,
para as perfumadas, para a illumina-
ção; afinal, para todos os derivados
que já foram super-tribulados no mes-
1:10 orçamento.

O seu Estada não supportava esse
imposto seu reclamai-. Elle é um gol-
pi: na industria agrícola, já lão flagcl-
lada.

A sua bancada, não pôde, votar esse
imposto. Além disso, elle é íiiconstitu-
cional; a União não í>údç taxar o con-
sumo oue .pertence aos Estados,

Lê diversos pareceres de jurisconsul-
tos, como Lafaycttc c Ouro Preto, mos-
trando a inconstitücionalidade do im-
fiosto.

Foi elle a causa desse conflicto entre
o honrado c0:11:11 creio de sua terra e o
delegado .fiscal, conflicto que ainda cs-
tá de pé e espera a solução official...

A propósito, o orador entra em con-
siderações sobre o commercio de Per-
nambuco; e depo>s manifesta as suas
(Uni Ias sobre a necessidade desses im-
postos,

Diz que não havia necessidade delles,
nem do corte no funccionalismo publi-
co. Pastava que a arrecadação das ren-
das fosse verdadeira e sincera para que
o dinheiro chegasse para tudo.

Refere-se longamente, ao porto de
Pernambuco. Lê vários documentos oi-
íiciaes dos ministros Calogeras e 'fava-

res de Lyra. por onde se vê que peb
menos tres desses armazéns já estão
promptos e .podiam estar cm trafego

NO CM B MJLITAB

Conferência <lo coronel Rego
lilUTO»

Terá logar amanhã, ás S i\z da noi.
te, 110 Club Militar, a conferência do
coronel d\cgo Barros, que tratará da
defesa militar do nosso paiz.

'O conferencista tratará ainda de ai-
gims tópicos da historia pátria, afim
de mostrar a razão pela qua'/ a mari-
nha de guerra sempre teve melhor aco-
li. munir, no seio da sociedade, civil
que o 'liscrcito; do desprestigio do
Exercito no tempo da Monarchia; da
Liga da Defesa Nacional; c do carinho
com que as classes armadas devem
apoiar a Republica.

¦ — - -,?» • SM '
KA riSUFlSlTURA

As folhas qnc sevão pagas
nmf.nlin

Pagam-se amanhã na Prefeitura aí
folhas de vencimentos do mez findo da
Inspeciona de Mattas, Jardins, Caça e
Pesca c escrivães de agencias.

 Termina tambem o pagamento dos
ll-ilier, I alugueis das casas oecupadas por agen-

cias e escolas, dos mezes de junho e
julho findos.

AS MANOBRAS MI-
LUARES

Os voluntários vindos dos
Estados

O .Ministro da Citerrai declarou ao
general Gabi.no Besouro, inspector da
5° região, que os voluntários de mama-
bras de São Paulo e .Santa Cttharinã
virão incoiipo.'ar-se a um f coipos
.desta gnarnição, afim de fazerem o .pe-
i'5cdo das manobras.

iEssos voluivtarios já foram examina-
dos c inspeccioitados de saude.

— Como noticiámos) chegaram da
VicWria, os i-oluntario3 de manobras,
que hontem mesmo foram examinados,

A incinporação desses voluntários terá
logar hoje, ao nveio dia, 0111 Nietlie-
roy.

,_- o general GaWiio 'Besouro, In»
aoeetor da 5H repúão, convidou a ofíi-
ciialidade delsla guarniição a compatle-
cer :'i so^eunidade dos voluntários d»
manobras deyta gnarnição, que &e rea-
liza domingo próximo, ás y horas da
manhã.

O uniforme marcado é o 5". aranado
_- Sob .0 comniando do coroiul Jc

suíno do Albuquerque Júnior, parte
amanhã j>ara o Curato de Santa Cruz,
ond'e bivacará, o 56o batalhão, de ca-
çadores, que vae fazer exercicius cm
ordem dispersa.

O ffen-ral Gabino Besouro e demais
autoridaides do 'Exlerciito comparecerão
para assistir ás itjawWs d.e-31'e corpo.

Politica do Amazonas
UM PEDIDO DE "HAhEAS.COP.PUs*
J'AKA O GENERAL THAUMATURGO

Na secretaria do Supremo 1'nbunal
Federal deu entrada hontem. subscriplp
pelos dis. Ruy Barbosa e Clovis Ucv.-
laoiua, um pedido de "habeas-corpus
cm .favor do general Thaumaturgo da

I Azevedo c de seu companheiro de cha-

| ,;ia, afim de que ambos possam assumir
'livremente os respectivos cargos de

governador e ivicc.-govcrnador do Esta-
do do Amazonas.

NHL. <i tm n tmm
f^^íi Plnlir. — Chocolate, hoiihon»

! Caie U1UUO (j110, c (a„tas!a de cho.
¦ rolatc, só de llliering & C.«, r. 7 Sct, i".i-

1 ..«ai tt *m *> rw

Zu bebo, tu bebes,
CASCATIXHA.

elle bobo

dade, 5:ooo$ooo, .sío-io, 11:2505000;
filais cincinatographicos 888SS89. ioo-o,
a:ooo$ooo. Toúies ouro S8 :.133$333.
libras 0.0,17-10. pape! igS:?50$ooo. —
i?oul A. de Campos, director."»

cl Qualquer meio de prova do excr-
cicio de- industria c profissão, inclusive
o conhecimento do imposto, satisfaz a
condição prevista pe'o art. 5", para-
grapho c°, Lira /•, do decreto u. 12.103,
de C de setembro de loto.

d) Quanto aos deputados c senadores.
magistrados c funecionarios cm per::!, !
(!es;!e que provem que exercem o cargo,
fica .'/'-<.) facto provada a renda nssegu-
rada em lei. .

cl O indivíduo qui morar-a menos de
2 mezes cai predio próprio, deverá pro-
var que pagou aluguel de outro durante
o resto do" prazo ligai ou que residiu
gratuitamente em casa de outr.cm, de
accordo com o art. ?", parágraphp 2",

do a':!-idido decreto 11. 12.193,
de ú de setembro de 1916., .

fi Tor meio iudirecto, admittido cm
direito, poderá :cr feito o reconheci-
mento .ia; firmas cm documentos que
os não tcuham nestas condições e datem

A BANDEIRA (OE VAE SER
OFFERECIDÀ AO TIRO II. 7
Acha-se exposta, desde liomem, numa

das vitrines dos armazéns, do Pare
Koyal, uma rica bandeira brasileira que-
vae ser ofí.crecida ao Tiro n. 7, .10
próximo domingo, por oceasião da en-
tnea das cadernetas c juramento de
bandeira, pe:os reservisins do Kxereiío
que foram ;;pprovado.> nos exames nue
se realizaram em julho na Villa Militar.,
Essa bandeira é de custoso preço c foi
mandada confeccionar nas officinas da-
quellcs armazéns.,

A entrega cffcctuar-sc-á na praça
central do campo de SanCAnna, ás 9
hora.; da manhã de domingo, por unia
comniissüo de 15 moças daqueilc esta-
belecjmcnto. Essa solennidadc promettc
ser brilhante, pois a cila cnmpíircotTão
as alias autoridades do Exercito, Ma-
rínlin, s:icieà;ídi'S civis, sncicdal^s do
remo, membros das duas casas do Cou-
grosso, Tiro Petropolüatio, Tiro Naval,
Associação dos Empregados no_ Com-
nicrcio, imprensa e iiinumeras familias
da nossa sociedade.

-í-^rj?-'
S. li. 1)K SC113X0IAS

| Vinit niniUfcstação de pcznt'
Em homenagem ao dr. Carvalho e

Mello, rcccnlcmentc fnüceido, a secção
de Sciciícias Physicas da Sociedade Bra-
sdeira de Sciencias levauíou a reunião
que leic logar hontem.

overno no exercício fin-
do. pelo não aproveitamento desses ar-
mazens, fora, no mínimo, de cinco mil
contos. Foram cinco mil contos perdi-
dos. por culpa do governo.

Passa, depis, a mostrar como outras
fontes de receita foram d escuradas.
Entre cilas as fazendas nacionaes, que
se diria terem-se evaporado. Estuda
longamente a situação das 'fazendas do
Amazonas e Matto Grosso, sobre as
quaes nem e.vstcni informações offi;
ciaes. T presentemente a pecuária é
uma fortuna.

Estuda o contrabando ofíicial, sol. a
fôrma de isenções de direitos, e mostra
que. de iqoo a 1911, as isenções de di-
reitos importaram cai 10S mi! contos,
sendo que só seis mil contos foram de
isenções de direitos para mercadorias
de particulares. Se todas essas fontes
de receita fossem aproveitadas, que for-
tuna para o Thesouro publico! E não
haveria necessidade de cortar no fim-
ccionaüsmo, nç--:i nas obras vivas da
N\*"*iío.

E termina dizendo.: "Dcanle dessas
coisas todas, a minha imprcs?uo é de
quem está no meio de um pantanOj
causa rlc todas as doenças: mas de
quem prefere gastar dinheiro com o
medico o pharmacia c a sanear o pan-
tann. Somos um doente, nedcmTn03
dinheiro para o módico e a pharmacia.
Não devemos deixar morrer o (loerte
á mingua, E' antes o r.ospo dever. Eu
voto tudo. "

O sr.' Maurício de Lacerda defendeu
duas emendas que apresentara á Re-
coita — tuna sobre anilinas. oulra so-
bre loterias — recusadas pela coinmis-
süo.

Instrucção Municipal
Oc muitos .chefes de familia recebe-

nícs um abaixo assignado (le protesto
contra um acto do inspector ¦escolar do
10" (Estricto. da o* escola mixta.

Tendo-se fechado' a escola masculina
que funCoionava cm frente á cancella
da Central do Brasil, ' na estação de

i Sampaio, cem a nomeação da .professo-
I ra para reger aquclla escola mixta, fo-
(ram cs rapazes transferidos para a
1 mesma, de maneira que "estão cm com-

munhão alumrws c alirmnas, í-esuitan-Jo
dessa odiida sérios •inccnvc.riiei-.tcs.

Pedem-nos. nois, os queixosos íeve-
mos o faoto ao coialiccinveiito do dirc-
clor da Instrucção Publica, afim de (me
semelhante, ordem seja revogada, antes
que se dêem quaesqtter oceorreucias
de^o;rad'avcis.

lílegistramos o .pedido.

A recepção do sr. Lauro Miiller
Por oceasião do expediente da sessão

nocturna, hontem, na Câmara, o sr.
Nascimento requereu que fosse nomeada
uma commissão de deputados, para rc-
presentar a Câmara no desembarque do
sr. Lauro Miiller. .

O sr. Astolpho Dutra, deferindo o
requerimento, nomeou os srs. Antônio
Carlos, Jusliuiaiio de Serpa, Vespucio
de Abreu, Álvaro de Carvalho c o, pro-
prio sr. Nascimento, 'para coh.3tilut.ir
essa comniissão.—«i:í;-t>-<0»-*H
«CRft Louiengo"
Kio Novo,
brindes. -

Cigarros po-
pulares de fuma

para 200 réis, com valiosos
- LOPES SA' & C.

A venda do "Rio Branco"
UMA INDEMHISAÇÃO

Por sentença de .hontem, o juiz fede-
| ral da 2" vara condotnnoü 'Mario Our-

gel a pagar á firaia Paulo Pa_;?os & C.
a quantia de 103 contos de réis, que -i
autora reclamara, cai acção, .pelas per-
das e damnos sofifridos com a vendi
do "Rio Branco".

O deputado pelo Estado do
Janeira combateu largamente o-Io relator a quem aceusou de
descotiicntninenío dos industria1
sileiros que fabricam anilinas.

Trala-sc — prosegue o sr. Mauricic
de Lacerda — do proteccionismo bra

Rio de
parecer
visar o
s bra-

sileiro que é uma oligarchia finaneci-
ra. A sua eniemla não foi acecita por-
que a Commissão receou descontentar o
Centro Industrial — que cm 1915 de-
rendia a questão das anilinas, promo-
vendo um bloquio auxiliado polo pro*
verno, bloqueio que resultou na con-
corrcticia immcdiata e na sufi*ncn(;~io,
pelo produclo congênere germânico, do
nosso produclo incipiente'.

O sr. Maurício de Lacerda ronde-
ninou ainda a orientação proteccionisla
do Centro llnd.11stri.njlj (ala)rgantlo-se
numa série d; considerações, atlinen-
tes ao assumpto.

O sr. Manoel Villaboim falou por
ultimo. O representante do Estado de 1 iJntam
São Paulo, atacor., valendorse de unia'
cerrada argumentação ç de opiniões de
vários financistas, o imposto liypotho
cario, modalidade do imposto sobre a
renda, defendido e concertado por uma
cmei ia da conunissão de Finança •-, no
projectò dos orçamentos para 1917.

Um memorial da Liga do?
Proprietários

A "Liga dos Proprietários" apre"
sentou ao senador Epitacio Pessoa, pre-
sidente da conunissão de Justiça do
Senado, encarregado dos últimos reto-
quês para o aperfeiçoamento da "Be-

forma Judiciaria", um memória! ex-
pondo a falia de garantias nos bens e
rendas das propriedades prediacs e o
pedido de medidas processuacs que ira

;eus direitos.

ACADEMIA DE MEDICINA

Ti'.i:ifi'i'eni'iii do sessão
Por ser hoje dia feriado, fica transi

rr-da a se-sã" ordinária da Acadcmt;
Nacional de Medicina, para aniámlS.
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Os veslmirlos pura meninos, dn TORRE EIFFEL, des-

afiam toiln « coinpetisiicin pela excellente qualidade do seus

tecidos, «legnnciii o perfeito acabamento.

NOTÍCIAS DA GUERRA

As |ggs io sal I Somme
— 111 ¦ ¦
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Os fraucezes levain a effeito um
ataque em uma frente de

cinco kilometros
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No Mosa e no Somme
Os francezes realisam

um ataque em
uma frente de cinco

kilometros
Píii-ií, ti — ('A. II.) >— Conimuni-

fcad'o official das 2,\ horas de liouie.iu:'''Ao norte do Somme, grande a-ctivi-
klade reciproca da arlillícifci. Atacámos
<le -surpresa <o_ seoior ao sul dé tjailly,
fazendo 50 'pilisioileiiros, entro os quaes
tlois officfees,

•Ao .sul do SoiniiK-, atacámos, mima
frente d'e cinco kilometros eníre Uerny-
en-iHantcr.re e Chaulnes, conquistando a
iposição ilniiiiiga :e progredimlo oara
talem em centos pontos. Occiijiáiitos
üBtiveu-t, os bairros d'.", oeste e norte de

¦Ablaiiicourt e a miaior paute da bosque
de Chaulnes:.

As perdas inimigas são consideráveis,
.sobretudo em tornq d'e lAblaincouit.
dvizcinos duzentos iprisiouiciros.

Aviação: — Xa noite de g para 10,
ns ajudantes llaron e Chtizand bom-
liardearam a usina mugnètobosoh em
títmtgant e viram uniu _ espessa fuma-
¦rada levantar-se da fabrica.

O e.s|)(!i'(ai'liIo macabro das ecr-
euniiis di; Tliiiqivtil nu

itiaiiliã dt* 8
Londres, ii — (A. II.) — O corre-

Fpuii-d-entii! especial da Aguneia Rcuter,
itíi fn;iitií fonlamiica dc oeste, diz que
os *it 's coiiti-u-a^aqur.s realizados >pcliO
jmimijío i;u ncv.e d.- y do còr,rünlí,e e
na madrugada dn iu. sino .lia, nas pro-
ximidr.dvs dc Thicpval, ctuibrain aos
atacantes elevadíssimas perdas.

K > tenteiyo 'MU lace tias 'posições in-
jjl.eii.irf liVr.pu juncaVtu dü cadáveres o
d-nratíte nuilias horas após a luta viam-
kc ajuda os máqiiejroa transportando•sem cassar os feridos revirados do cam-
310. /Vpezur desta carnificina, os alie-
miíi s não obtiveram, me-utuo in.-im-ií.a-
iiçíitucii! e, o mn.ov succCsso.

As tropas empresadas no ataque per-
tenciam uos regitií-ri.ns no e 111. c|ue
om juiho furam chamados cm sooóorro
dc l.a lloisille, quHudo a Guarida 1'rus-
siaiia se acluiva quasi !'".cia!mer.:c feita
ttm pedaços. O segundo contra-ataque
excedeu ,!'.: muito ti violência de iodos
•;s -tíutros que os nl1cinu.es item tentado
e linha por obiectiv-o expulsar os ingle-
zes do icduto cll.i Suáhia, onde eátavain
livtr.cii-.vtvte consolidados.

l'oile-b'j cotit toda a siitccniíladc; nota
<i cone.-i..u!.lei'J.e da K.utcr, qualificar
Thicpval de cemiicrio do allrmãe

A GUERRA NÂVAli

O SUICÍDIO DO COR-
RETOR LOBO

IMPORTANTES
DECLARAÇÕES DO SR.

A. LANDESBERG
No cartório da i* delegacia auxiliar, i

teve prosegiiimenlo hontem o jjwiuerito
sobre o suicídio do corretor 'l*hcodoro J
.Lobo. O sr. Ivéon Roussoulieres rece-
beu do seu collcga Vieira Braga, da po-
lic'a mineira, o seguinte) telcgramnta,
cm resposta a um outro pela mesma
autoridade expedido: ,

"O coronel José Alves Peixoto nao
é conhecido no Banco Hypoíhecano c
Daniel Roeha não fez acquisiçao de
apólices por conta do corretor Lobo.
Daniel informa ter apenas vendido 54
apólices da Profcitura ao seu filho
Gtiticrrcz 'Rddha, ahi residente, e que
veiu a esta capital comprar apólices
por conta de Lobo, tendo recebido do
ultimo, por intermédio do Banco de
Credito Real, 45:5ooí?ooo, em 17 de
agosto, e 11 contos a 2 dc sftemtbro.
Na Prefeitura não consta transfere^
c'a nome I.dbo. Daniel seguirá ahi
amaiVhã, 'hospedando-se rua do Hospi-
cio n. 3S."

O sr. Landesberg, residente a praça
da Liberdade 11. 2Ü, depoz liontein no
inquérito. Disse o referido cavalheiro
que, no dia 2 de setembro, o corretor
Lobo o .procurou 110 seu cscriplorio, a
rua da (Juilanda n. 129. d zendo que,
não tendo dinheiro parti efiftícfuar uma
trarisiicçfio de 56:ooo?õoo para Uello
Horizonte, afim de liquidar unia com-
pra feita por Gutlerrez da Kocha, re-
sidcnt.e á avenida . Affonso felina 1111-
mero 571, de apólices da Prefeitura,
propoz-lhe o seguinte negocio: o de-
durante pagaria as apólices c os ven-
dedores as transfeririam para o nome
ido depoente, e qutiiido 05 títulos eliç-
gassem com as respectivas guias, faria
as transferencias das mesmas para os
cominitlentes de Lobo, aos quaçs este
vendia á razão de ijo$ooo cada um,
rccttbendo o depoente, nesse acto, 11
iiulporfancia c iconiinissfio dtevida, _ íit-
cluidas as despesas. Inteirado da i<lo-
neidade de Lobo, acceitou a iticumbçn-
cia a 4 de setembro de pagar, por 111-
-títrinedio do Banco Hyipollhecar o, a
quantia dc 55 :Coo$ooo, contra a entre-
ga de 390 apólices e respectivas guias.
No dia 12 de setembro, recebidos os ti-
tulos, mandou conta a Lobo, que fez
liquidar a transafccãd pelos seus com-
mittentcs c pagou ao depoente parte
nesse mesmo dia e parle 110 dia 15, P'jr
intermédio da Kecebedoria de Minas.
Bem siíccedido nesse nrlmeiro negocio,
não relutou em adquirir mais apólices,
e de 25 a 30 do referido mez obíe\e
mais 635. De conformidade com as
proiprart notas de Lobo, este vendeu
1.4S6 apólices, sendo 4$d á razão de
I5otj;ooo cada uma e 1.000 á razão de
i55$ooo, c deu ordem para serem ad-
qüiridas c-ni Bello llorzonle mais S51,
afim dc completar as 1.4S6 que Lobo
disse ler vcrj.lido. Xo dia 2 dc eu-
tubro, quando se matou o corretor, o
depoente tclégratphoii para Bello Hort-
zonte, siiílpcndendo o negocio, por ye-
rificur que não eram estrelas as vendas
àllogadas por Lotbo. No dia 26 dc se-
tcnihro o depoente confiou a Lobo a
quantia dc 15 contos, que elle com-
.proniettcu restituir 110 dia 1", entre-
gando-Uie, nesse dia, uma letra. Dias
dcipois, Lobo o procur.-iu, 'pedindo a
letra, -pois iria pessoalmente ao banco
recclber os rqspc'ittivos juros. No dia 2,
pela manhã, Lobo tcleplionou-Hio dc-
clarando que iria, logo que os bancos
abrissem, rcstitivr a letra, o que não
íez, suicidando-sc, nesse mesmo dia.

.0 inquérito prosegiiitü hoje, devendo
depor as pessoas indicadas em outros
depoimentos tomados.
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das creanças, tosse dos moços,
tosse dos velhos, qualquer tosse,
qualquer doença do peito, como
bronchite, asthma, coque-
luche — curam-se com o

BROMIL

MAIS UM QUE TOMBA

Cacumbu' gravemente
ferido a tiros de

revólver
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EM S. PAULO I

Um advogado mata a amante
e suicida-se em seguida

4

coronel Schimdt (x) no cães
de desembarquti

O P.WICO NOS CÍRCULOS ma.
KITIMOS NOHTE-AME-

KICANOS
Nova York, 11 — (A. A.) — Reina

o pânico nos círculos marítimos desta
cidade em face do incremento tomadjj
pela nov,a campanha submarina allemã.

As agencias de vapores suspenderam
as saídas dos seus barcos, até que se
nornialisc a situação ou venha o go-
vemo decretar medidas asseguradoras
dos seus interesses.

Teme-se a sorte de grande numero
de vapores que daqui saíram com va-
rios destinos c de outros que são es-
perados de diversos pontos.

Os centros exportadores soffreram
grandes prejuízos com estes fados es-
latido na imniiucncia dc outros ainda
maiores.

CENTRO
LOTEI»

Nas linhas italo-austriacas
OS ITAT/TAXO.S NA OFFKNSIVA

XO SIÍCTOU »K SAG1UDO-
D1MKHXA H DOHKKIIO

Vienna, 11 — (Via Nova York) —
(.\. II.) — Os italianos, depois de
oito dias de vigorosa preparação de ar-
lilberia e de minas, iniciaram segunda-
feira, um ataque geral 110 scclor de
Sagrado, Diinerna e Uobcrdo.

O quo informa o ultimo romniu-
uiitulo do lioncrnl Ciulonui'Roma, 

11 — (A. H. -- O ultimo
cnmmiinicado do general Cadorna an-
nunciii que 110 Pastihio as tropas ita-
lianas apoderaram-se dos entrincheira-
mentos inimigos na zona de Cosma-
guou, capturando 176 prisioneiros e
uma metralhadora. X» Carsõ, houve li-
gt.i-.-os encontros de que rcsnllou fiei,-
rem prisioneiros .13 auslrincos.

Os aeroplanos bombardearam as po-
sicõrs inimigas de CobSanto.

RUA SACI112T, -í

3669
16,000$000

Da Loteria Federal
extraída hontem foi
vendido nesta casa.

SCE\'AS DA FAVF.LLA

VELHOS INIMIGOS QUE AJÜS-
TAM CONTAS A

BOFETADA EA FACA

l.iv que r.cH.se uionrciMo luijti mil
iic.ntiis cadáveres nos logares onde
nhflivio incessaiite impede que
s.'ji.iiu retirados.

allciuães effccluam agora contra-
;. s mais frequeiKes e mais viçoro-
mas desd-r. >• prinolpio de julho
conseiriiirain jamais obrigar os in-

a ceder-lhes unia nó pollegttda
Jo terreno conquistado. Isto tsonflrkjte
¦.1111 "rí-.cord" veivla-déiiiaiiiciiSo bello,
«tem que talavia »s allciuães tendiam
sido os uiíicos a atacai', depois do
irrando avtmco de. sahbado, lio decurf

Oil.

lies
O:

(:¦;;';

1505,
11110
plczcs

A GUERRA NO AR
XÁXCV l«)MltAUl)i:.\l)A

Londres, u — t.\. A.) -- Um
avião inimigo voou sobre Xr.ney. ali-
rando diversas bombas, que caíram nus
arredores, mas sem nenhum resultado
pratico.

tio qual uj inslczci
Le 1't.rs.

'!li>i_. d- Ihtrdc, a
de:'snvol\CT:im as c
dos reiliictós da Sr.
Itrinclreiras d;, que
i'.niv:.;t.,.•:.' ;i chüVC
t* ÜÜ

pode-ríivíiiu dc

pas hidiatinicas
("..-s cm forno
e Stuff e das

uilire-rj ti rediictos
>.l'-,iifjs ganhos 'ta-

.1 foram ass-im rca-

ibía

li/ti.l --
Conu.i o cr>rr<

quj uni cfficial
dit-iro cm Courci
t:ií;'t-'*'-*-'"1i

AS OPERAÇÕES
NOS BALKANS

Uni violento conilialc nn
curva do Cerna

Paris. 11. — Informa o quartel-
general do Oriente:"Xa reiiião do Struma, a artilheria
itiimÍKti esteve cm actividade moderada.
Xa ala esquerda, continuámos çom sue-
cesso a offctiíiiva. O combate foi parti-
ciilariucnte violento na curva do Cerna,
onde catavam frente a frente servios c
búlgaros.

Os aluados fizeram Siíi prisioneiros,
entre es quaes cinco officiaes.

Os nossos aeroplanos bombardearam
Monastir e Prilep."

r.st'iii'iiniuriis o fiiiiliiineios ao
longo do Diiiinbio

Bucarcst. 11 (A. II..) — Coihmuni-

A bordo do paquete "Itasiba", che-
gou hontem a esta capital, como era
esperado, o coronel Kelippc Schinidt,
governador do Estado de Santa Catha-
ri 11 a,

Por oceasião de transpor a barra o
"iltagibà", foi o pavilhão do «overna-
dor salvado com os dezenove tiros do
protòcollo. Ao fundear, atracou logo ao
costado do paquete da Costeira a lan-
cba "Olga", do Arsenal de Marinha,
que levava a seu bordo o coininaiidantò
Xhicrs Fleming, o ajudante de ordens
do ministro da .Marinha e outras pes-
soas. Na esteira da "Olga" haviam se-
guido ottlras lanchas, conduzindo sena-
dores, deputados, commissões do Cen-
tro Cátliíiriiiense e de outras associa-
ções. I.ogo que o govcrinidor Fêlippe
Scliniidl tomou lo^ttr na enibarc:u;ão
que fora posta ás suas ordens pelo go-
yerno, essa, coniboiada pelas demais,
tomou ruiiio do Arsenal de Marinha,
011.!.' se effectuou o déscnibarque de
s. ex.

O Cáes do Arsenal estava repleto.
Ali se viam a conitnissão da Caiiiãra,
composta dos srs. lipliigèiro Salles,
Justiniano Scr;ia. Cunha Macbado, l?e-
lix Paclicco, José Uno, Alberto Mara-
nlifio, M. de Figueiredo, Costa Ribeiro,
Costa Rego, Antônio koilembcrg, Ar-
lintlo I.coue. Torquaio Moreira, Raul
Fernandes, Pereira Braga, Álvaro de
Carvalho, Antônio Cario.-. João Peruei-
ta, Celso Baytua, V.cspticio de Abreu,
1-Iòfinenegildo de Moraes e Mavignier;
o rcprcsenlaiité do presidente da Repu-
blica, coronel Tusso Fragoso; dr. Tlico-
domiro 'Santiago, rcprescnliiiido o dr.
Delfim Moreira, prc*idenle do Estado
de Minas; deputado Costa Rego, repre-
sentando o governador de Alagoas; dr.
Azevedo Sodré, prefeito: drs. Pedro de
Moraes Uarros, pelo ministro das Re-
laeões 1'xteriorcs; -Mario Alves, pelo
•ministro da Agricultura; representantes
dos demais ministros de listado e do
chefe de policia; senador Generoso
Marques e deputado João Pernetla, da
bancada do Paraná; dr. Miguel, Cal-
111011, senadores Murtiuho, Pires Ferrei-
ra, 'Soares dos Santos: deputados Cel-
so líayiua, l.ebon Regis, Joaquim Pi-
res; Álvaro dc Carvalho; drs. Adolpho
Konder, 'Rodolpho Hiegcl Filho, Custa-
vo de Aguilar Pahtoja, José Boitcttx,
Arthiir Mira, Virgílio Xazen, P. dc
Frontin, dr. Calratnby, officiaes do
Exercito c da Marinha, representantes
da imprensa e muitos amigos de s. ex.

Ao saltar, foi o coronel Felippe
Scliniidt cumprimentado nclo coronel
Tassn Fragoso, chefe da casa militar do
presidente, seguindo-se os cumprimentos
de todos os presentes. Uma companhia
do Batalhão Naval prestou .as honras
militares devidas ao governador de
Santa Ctiiharina, 110 palco do Arsenal,
onde s. ex. tomou o automóvel de F.s-
tado, acompanhado do representante do
presidente da Republica e de seu ajll-
danle de ordens.

Co:n o governador veiu o dr. Jorge
Collaco, seu secretario,

A' hora em que procurámos o coro-
nel Felippe Schmidl, s'., ex. recebia,
num tio» salões do Hotel Avenida :is
pessoas que o haviam ido visitar. • Não
obstante o grande numero de pessoas
que ali se encontravam, s. ex. acccdcti
promptamciile a atlender-nos. Pcrgun-
láinos-lhc, primeiro, se havia feilo boa |
viagem.

Xão; a viagem nio havia, «ido boa..
O paquete jogara muito. Filtrámos, eu- I
tão, claramente 110 assunipto que nos |
levara á presença de s. ex.

Como foi recebido o accordo, em j
Santa Citi.harina .

Com a satisfação que todos os |
brasileiros devem seiilir por ver em
bom caminho a solução da antig.a e
partidária- pchdeticin entre dois Ksta-
dos da Federação. Ksse accordo, cujo
iniciativa se deve ao patriotismo do
presidente da Republica ficará como

. uni exemplo;
V. ex. locou em Paranaguá...
Onde fui visitado pelas autorid.i-

des da bella cidade paranaense, e re-
cibi demonstrações de carinho que
mtiito me sensibilizaram.

1'iuquaiito ao falado descontenta-
mento que dizem lavrar em algumas
cidades do Paraná?

liu não ouvi referencias sobre o
que acredito seja apenas manifestações
opposicionistas «o governo do listado.

-- O acto da. assignatura du accordo
terá mesmo logar amanhã?

Depende da chegada do dr. Afiou-
so Camargo, presiJciito do !';ir;it'>á.

F. como deixou o seu Ustadq?
\'a mais completa pa*.

1* despedimo-nos de s. ex., ipie ainda
devia ir visitar o presidente d:i Repu-
blica.

pclas^^ancadas, reunidas, de Santa Ca- UM HOSPEDE ILLUSTRE
tharinà é Paraná.

O dr-; Affonso Camargo, presidente
do Estado do Paraná, deve chegar hoje,
pela'tnanhã,'desembarcando na gare da
Central, ás 8.20.

— A direetoria do "Centro Paraná-
ensc" convida todos os paranaenses
domiciliados nesla capital, para rece.
bereni hoje, na gare da Central, ás
S i|2;da manhã, o dr. Affonso Camar.
go, presidente do Estado do Paraná,
que vem. a esta capital assignar o accor-
do celebrado entre este Estado e o de
Santa? Catharina.

PAGAMENTO DE
SORTE

Tor inleriiu-dio «Io Ttnnco da
Pi-ovinciii tio ICio Grande do Sul
foi pngo limitem no dr. Dcllo
Guaraná do Uarros, dest» capital,
o bilhete da Loteria do Estado do
ltiõ Gi-aiidc do Sul 11. 5.796, pre.
iuindo tom CEM COXTOS, na ex-
trac-jiio' tle 6 do corrente.

»•? - —

UMA PALESTRA COM 0 DR,
ALEX PERRY, PEDAGOGO

E ESCRIPTOR PERUANO

Carlos Piaggio

finiideiifc da Reivter •
;'-.!' illã,-, feito piisio- !
«Itc declarou: ''Vós, t
ir. n.I.ir.lo tl-einasiadii- j

mu- ,

viam a
tiíina-

iiWntc a arte de lazer a. gircrra; o que t
eu vi além das vossas! linhas caturj-mt:
ánquintação .pela sorte da minha pátria''.!

lEffeclivtmiínlie. nada -produz nitiis vi-!
va iinnrcssã-o entre os prisioneiros do
«pie a'disciplina (tis tropas iiiRJezas cm I
¦narcha e a maneira por que ellas rs-' •

tam a circulação nas 'csín

quanto voltavam do theatro da sua üer
foita; os prisioneiros idlçm;
uni e outro lado da estrada inl
ve!s -fuás de cavallciros, artilheiros, in-
íantes e Ireiis de equ',i'g-ps passandi
c repassando agrtvpando-sa <
cindo alegrem, ute uns com
ar.as avançando sem ceí
,;0s, como st' se trata--;
Sus dc alguma ettoituo
matica. ....

Tal é o especíacu!» que os pn-.o.i.
i-.-s tilUr.tã-.s tém dcanlc dos olhos.

não podem ver e qi
maravilha-los

e a rapidez e
;proveitad-o-.ienoia, d

.:¦.-,,¦ o rcndiin-.-:v'o vau augiiu

.y.-.iifire. á -raeslída qv.e a i!e.-;.->:i
ruiniiiiido..

tio official"Xas ffenlcs
ros encontros.
escaramuças o
Danúbio."

de oesle e llOrtc, Iigci-
Xa frente meridional,

canhoncio ao longo do

.. s porc

ida

Ia mairi

comuuim-
03 OlllfOS,
sem lrr.;ic-

dos niovimen-
luachina auto-

Clicgnm n Salonica reforços
russos

Londres, n (A. A.) — Xn. ultima
i segunda-feira desembarcou cm Salonica

furte destacamento de tropas russas, que
vão operar contra cs. búlgaros,

Os 1'iiintiiens derrotados cm
llnrons/.ok

iVora York, ii (A. A.) — Sabe-se
aqui que os rumaieos foram derrotados
riu UavonssolCj tendo o gctíeral von Arz
penetrado nas montanhas de Gocrgény
e llargitta.™ 

LINHAS^DE TIRO
1\rneiras dc couro, na Casa Dias Ri.

beiro. Uruguayana 1J-**- Fabricantes.
.1 2.tGj

Xão olhavam um para o outro sem o
ranger dos dentes, tal era o ódio que
lhes corroía as almas, eternamente dc-
sejando o momento cm que um deixas-
se de existir.

Xo emtanio se perguntassem a Car-
Ios Piaggio, trapeiro, a José Alòiiso,
estivador, porque razão não podiam to-
lerar-se, cllcs talvez encolhessem os
houihros num gesto nulifícvenU-, cSíjiíe-
cidos do motivo futil que os levara
inundar-se dc fel.

Mtiâ estala cscriplo: o choque era
inevitável, e o campo para a luta tam-
bc-tn era o mais próprio para sceutis de
pugilato, porque ambos moraram no
trágico mono da Favclla.

A' noite, já pela madrugada dc hon-
tem, 'Carlos saiu do seu lugurio, nas
proxinudades do "Mirante'', no intuito
de ehtregar-sc ao seu trabalho de apa-
nhar os -trapos, fragmentos dc papel:

Um caso muito grave
O destacamento da ilha do

Governador revolta-se
contra as autoridades

civis
0 delegado do eS" districto esteve

hontem, ao -gabinete do chefe de poli-
cia, com quem conferericioií demora-
-daiiu-nie sobre o grave caso oceorrido
na ilha Vlo Governador e no qual, em
tini acto tle indisciplina, se envolvei!; o
destacamento da Brigada Policial. Iim
nota dc ultima hora registrámos o
oceorrido, sem os detalhes que só lion-
tem foram conhecidos.

Velo que disse o delegado Cardoso,
sargento coiiiiiitiudaiite do «lcstaea-

mento, único responsável pclo que liou-
ve, quiz, a todo transe, indicar o suh-
stitutò dc um soldado como prompti-
dão do cartório. Como não fosse at-
tendido, aborreceü-se e insinuou aos
sciis subordinados a revolta, que levou
a efifeilo pela madrugakla de hontem,

O tenente P.iranhos, encarregado do
inquérito sobre as graves oceorrenteias,
não pôde ouvir o sargento e as pjaças,
porque todos queriam aceusar sú as
autoridades civis.

0 delegado dclcrmtnott a abertura
de um inquérito e mandou o anspeçada
n. 54 pedir os nomes ao sargento Leite,
que os recusou, chegando o ciíbo de
nome fadilha a sacar de uma pistola,

Ã's 3 ib da madrugada, o sargento
Leite entrou na delegacia, desarmou e
prendeu o soldado 423 e o prompti-
dão 11. 54.

O alferes Cordeiro, que daqui se-
gtiiit pela madrugada, limitou-se a ou-
vir apenas os culpados, sargento Leite,
cabo Padilha, soldados Augusto Ramos
e líuclydcs, e o encarregado da faxina,
c pessoas indicadas pclo sargento He-
raclyto, que ali se acha licenciado c
qua insinuou a cS|)i*?a, encarregada do
telegrai-tíio c telcifJlione, a. interceptar'
as eòmmuiiicnções com a cidade.

O chefe dc policia honteni- mcsiiio
oífvciou ao general Agobar, conimtiii-
danle da Ilrgada, que cerlamentc agirá
110 caso com o máximo rigor.

— A propósito recebemos da Briga-
da Policial a seguinte 'Carta :

"Brigada PolicTal do Districto Fe-
deral. Kio de Janeiro, 11 de outubro
de it)ifi. — Ilhuo. sr. redactor do C r-
reio da Manhã. — N"a sua edição de
hoje, o vosso conceituado jornal insere
uma notic'a sobre graves factos oceor-
tidos 110 destacamento da ilha do Go-
vernador, e segundo a qual se teriam
revoltado contra o comniissario do jS'
districto |)olic'al. 

'sr. Raul Falcão, as
praças ali destacadas.

Postes, ovidentenieiitc. mal informa-
do, sr. redactor. Tal revolta não se deu

absolutamente. O que houve e foi apu-
nulo cm syiidicancia proce-dtd.T por
ordem do exnío. sr. general coiniuin-
danle, consistiu auenas cm ter o sr.
Raul Falcão nuxado do seu revólver,
no destacamento, apavorado sem ler de
que, e com elle ameaçado uni cabo com
quem falava, cabo esse que, a despeito
da estranha tittitií.le do comniissario,
não se deixou perturbar, conservando-
se calmo ante a sua exaltação.

•Restabelecida assim a verdade, tenho
a 'saeisfaçfio tle subscrever-me como
vosso am" e. cr0 ás ordens — Arislidcs
de Menezes, maior secretario.»

'._ - ¦ .
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O dr. Alcx. Pcrry

A Associação dos Fuiiccionarios Pu-
blicos Civis fez-se representar no des-
embarque do dr. Schinidt. por unia
cominissão composta dos drs. Antônio
Máximo Nogueira Penido, Álvaro de
Bittencourt Berford, João Cordeiro da
Clraça e Alexandre Soiinnier, Alberto
Parente da Costa, Firmo Alves dc
Souza Júnior, 'Álvaro Brasil e José
Caetano dc Oliveira.

O dr. Nogueira Penido, em ¦ breves
''] 

phrases, saudou s. ex. pela feliz solu-' 
ção da questão de limites, bem acolhida
jior ledos os iboiis brasileiros e de-
nionstrativa dos scutimciilos patrioti-
cos que animaili a s. ex. e ao dr. Ca-
ni.irgo, piesidcntc do Paraná, em uma
justa unidade de vistas com o dr. Weil-
ccsláo Braz, presidente da Republica.

O coronel Felippe Schinidt agradeceu
dizéndo-sè confortado pclns palavras
que vinha de ouvir, partidas dc^ uma
ciasse em que o sentimento patriótico

-&-*->

AVISO
Os bondes que esta-

cionam na rua CHILE,
em frente ao Hotel
Avenida e Comp. Jar-
dim Botânico, passam,
quer na ida ou na vol-
ta, pela CASA LEITÃO
- Largo de Santa Rita.

Aclia-se entre nós o dr. Alex G.
ierry, escri-ptor, pedagogo e orador pc-
nuano, que vlcni fazer algumas confe-
rencias nesta capital.

O. dr. iPerry, que acaba de chegar
de Polatas, onde a sua palavra alcançou
um grande suedesso, entroteva conir
nosco nmaVel .paíestra.

iFalando das suas conferências ncsla
capital, 'dissc-i[o's 

que a primeira eslá
marcada para o próximo dia 21 -110
Lyceti dc Artes e Officios. 'Depois des-
ta, realizarei outra sobra Psyclioloijia
infantil, acompanhada do experiências
praticas, com processos' não conheci-
dos até ihoje. TofiiarW conhccidio o phe-
noineno psycho-pulsação, descoberto por
mim. Vulgarizaifci, itambchi, a aninha
theoria sobre o Parlamentarismo cs-
colar.

I? -esta sua viajem..,
li' por_ conta própria'. Meu -dc-

sejo ó organizar as -escolas de minha
•pátria, de accordo co.m a pedagogia
moderna,. Visando Êsso, accutmilci co-
nh'ecimien'09 e experiências percorren-
do o mundo e visitando, detidamente
todas as escolas. As escolas proCissio-
naes tambeni me interessam, neMas au-
feri grandes resultados. Felizmeiíte,
nossa viagem, tenho tido franco apoio
dos gfovtcinos ojrle -aomprelicnderam.- a
minha obra. Outros, porém, causaram-
nta amargas decepções... Lufei stoica-
niente, ciitnctanl-O, creio qtte alcançarei
o que idcscj'0. .Aniniain-nie as 'esperan-
ças <l»e encontrar no governo do dr.
José Pardo, franco alpofo.

Ei'.e estadista, dnraniM .0 seu ipni-
moiro periodo go-vernamcnlal, abriu
mais d'e duas mil -escolas.

— Naturalmente escreverá alguma
obra .depois dessa longa viagem,..

•— .F.xactamtMtte, c para isso, já çol-
ligi muitas notas e impressões destina-
das a um livro ao qual darei o •iltllo
dc America Pedagógica.

Dcmo hastant-e á iniprcnsa dos paizC3
qi-Ja visitei. -Aqui 'tom v. um álbum de
rcçoriüs dc jornues.

Abrimos o álbum. -Kram jornais da
Argentina, do Uruguay, de quasi toda a
America do Sul quo tiffiriiiaviiiu a
compótencia, o valor, a eloqüência do
dr. Alex Pet-ry. 'Num desses retalhos,
leiiios o scguiiifo: "d*V lindisciilivel que
a escola do dr. Pcrry, estudando 03
iphciionicuos psychicos da civança, il-
litnilnará a nova pedagogia, auxiliando
ao ensino, cm beneficio da humanidade.
O dr. Perry é cnns.id'eni<.lo pela inipreh-
sa europeu e aineficana conin unia das
mais rolm-tas organizações dc pedago-
go 'c psychologo"..

Agra-decidos. desípcdinio-nos do p-
ven e distineto escriptor.

«a >¦'>> •
Pagamento de 5o:ooo$ooo

Devidamente pago. acha-se exposto
110 Centro l.oterico, á rua Sachet, 4, "*-
de foi vendido, o bilhete 11.. 40.250,
premiado com 50 contos de réis ua Lo-
teria Federal, eximida sabbado, n. pas-
!££i -;-«•-
.d POLICIA E O JOGO

Varias espeluncas varejadas
¦A policia varejou hontem, á tarde,

\virias espeluncas onde; se vendia o -po-
pular jiogo tio bicho 'e onde se banca-
yam jogos dc azar, apprehciulendo mui-
-toa apètr-cciios da jogo. pannos, role-
tas, fichas, etc, além de muitas listas
do'perigosa joguíuho dos 25 grupos.

•A autoridade que maior numero de
crasns de jogo varejou foi o dr. Sola-
na Cunha, delegado do 14" districto, só
conseguindo, porém,_ um flagrante, na
rua Senador Kuzebio 11. r.14.

Os delegados do 6°. .1", '-t° e 1.1°
di:-'trictos .lambf.ni varejaram casas de
jogo existentes nas zones da sua juns-
dicção, conseguindo surprehcndcr joga-
dores cm flagrante nos seguintes ioga-
rei: Avenida Gonv.-s 'Freire, 32; rua
da Gloria, 86; Visconde dc Jlarangua-
pe. o, e rua Sachet, 17 c 42.

Todos os atpoti*ccli'os de jogo apprc-
lidididos nessas ctasas foram rcmeMidos
ao .1" delegado auxiliar

Antônio Rosa

" Cacumbu'" era o vulgo com que o
pessoal barato da rua da Misericórdia
c adjacências honrou o conhecido la-
drão Çâatpr da Costa Bastos, hospede,
de quando em quando, do " grande ho-
tcl", dn rua. Frei Caneca. Desordeiro
perigoso " Cacumbu' *' assaltava depois
de amedrontar 11 sua vjctiitia, o que a
policia fingia não ver ou se via fazia
de propósito, pouco ligando, parti não
se preoecupar. O ladrão linha comas a
ajustar com o negociante Manoel Ro-
dtignes Loureiro, dono da casa de pas-
10 do beco do Theatro n. 25. c isso
porque o mesmo deliu se queixara ás
autoridades do 5" districto. 1 Imitem."Cacumbu'", bebeu e já embriagado
entendeu de insultar o negociante no
seu próprio estabelecimento. Xão o en-
contrando o gatuno se dirigiu ao em-
r.regado Antônio Rosa, com quem dis-
cutiu, ameaçando-o de morte. Foi
quando o rapuz levado mais pelo medo
'tirou da gaveta um revólver e alvc-
jou o larapio. Dois tiros pari iram c"Cacumbu'" tombou gravemente ferido

_ Os estampidos despertaram a curió-
sidade dc populares, que acudirain,
prendendo Antônio í\osa quando este
procurava fugir.

Gravemente ferido na altura do flan-
co esquerdo- e no estômago, " Cacum-
bu" foi soecorrido na Assistência e cm
grave eslatio removido para a Sanla
Casa.

O criminoso foi autoado em flagran-
te e recolhido ao xadrez do s° dis-
triclo. ^^

OLEO para LAMPARINA

AROMAM
Ultima novidade americana I
Mais brilho, mais duração, mais ba-

rato I
Kncontra-se á venda cm Iodos os ar-

inazéns.
Depositários geraes: Costa Pereira,

Maia & C.

65, RUA1 DO ROSÁRIO
 ¦!»<¦»

S. P.M't.o, it (Do correspondente).—'
Depois dc ferir gravemente a amante
Maria Carmo, o advogado, poeta e exW
vereador Ricardo Gonçalves suicidou-s/,
com um tiro no ouvido.

Comparecendo 110 aposento onde sél
desenrolou a tragédia, a policia encou-'
trou Ricardo morto, e Maria desaeor-'
dada. não podendo fazer declarações. ,

Ricardo deixou varias cartas, contes
sando ser o único culpado da su»1
morte. j

O faclo causou sensação, pois C.ott-
çalvès era cstiinadissiino c pertencia a
família conceituada.

Ricardo Mendes Gonçalves vivia nil
companhia de Maria Carmo ha algum
annos, desde que ella traiu o esposo,
conheci-lo engenheiro d.i repartição niu
ilicipiil daqui. \

Ricardo deixou qualro cartas a. vnA
rios parentes, parecendo oue o eiumer
motivou a tragédia, visto Maria C.irnux
deixar-se seduzir por uni medico qtlí
a tratai a. 1

Maria ainda não pode prestar lie-
nh
sen

.ando 
'sobre 

a' auiaule' acreditou tel-a!
mono

Maria ainda não pôde prestar neT-J
liuiuti declaração, em consequciiçia dc»
.-u estado descspcrtidor. ,1
lia presunipção de- que Ricardo atw

quarta
horas.

OIÍXÇAS io estômago, iiiteSJ
Uni), fígado e nervosas. 1'xa-
mes pelos raios X, ])(*. UK-'
XATO l»U SOü/.V liOl-ES

. José-; 39, das 2 ;'i.s .1 dncnoâ á*
i-fçjras). Grátis aos pohfires a* I*mm

Todas as Noivas c1^ eca^S
"eus 

ciixovuc*. no PAI.ACIO DAS NÓl-:
VAS, 1:1.1 Uriiguayana n. Sj — \X\o —\
Peçam catálogos. _^  "j

Tres patiíes que couseguenLi
escapar á acção da justo;

EM UM ARMAZÉM

Colhido por uma pilhade saccos
Empregado no armazém da rua do

Mercado n. 9, entregava-se, hontem, á
tarde, ao trabalho de arrunia.çSo de
saccos o Innoccncio Meirellcs, quandouma pilha rolou sobre clle, fracíuran-
do-Ihe a perna esquerda, além de o
deixar bem contundido cm diversas
partes do corpo.

Innoccncio que é porlujuez, de i5
annos, solteiro e reside i rua Conse-
lhciro Saraiva n. 24, recebeu curativos
na 'Assistência e cm estado melindroso
foi removido para o hospital da Bcne-
fteencia Porlugueza.

A TORRE EIFFEL
97 — OUVIDOR - 99Preços de,alguns artigos da sec-Çao de ahaiataria:

Ternos de casaca com forrode «''a iSo$
Ternos ,1c smoking comforro de seda. . . T ,. v ,60$ternos ,1c fraque. . ¦ . ,- ijcj
Ternos de j.iauotão prelo,azul ou ile cór., .... 110$
Ternos do castmira a come-mr dc. Cn},

PHYMATOL - Cura tosse c
fouquidões em-2 horas. Deposito: Drogaria Ucrriui.

Teleph., -yq, Xnrtc.
— * mm m r—i

tinta Sardinhíi, actualmcnte
melhor do nosso mercado.
—-» mt OU

O "Argcnlino"

Ha iiuiil'0's dias já andava o inspcofoi
do -Corpo <le Segurança ,i procura dos
conhecidos ladrões Vicenta l.oinbaidi'
c José Gonçalves 'Rodrigues, vulgo Ar-
ffenlino, autores de um grande roubo
de charutos niaiVa Vieira de Mello.
Soltos, não ha. íuuü-ci tempo, .por 1111»"habeas-dorpus", os larápios aiidarami
por abi a zombar das noss/i-s autorida-
Ides, iiíoitbanilo itul.lo quando eifcoiivtra-
vaiu, Afinal, 11111 agente os iprciuVcu na
zona do o" distrioto e levou-os para a.
delcqac-U local, onde ambos foram re-
colhidos.

Succcd'0, porém, que ao xadrez do
mcsnti) districto foi recolhido o caftcit
Agenor Ayi-cs da Silva, que aggrcdira n
amante Iracema Rodrigiícs Vianna, rc-
skrente ú rua 'Unira tle -Araújo 11, 1.
ferindo-a no. braço direiilo com uniu
navalliada. Por um inqualificável des-
cuido das autoridades do districto, os
deis larápios o o caflen conscguirani
fugiit. firtindo apenas 110 xadrez o 1:ur-
co F.lias Adã'o, acciisado de um crime
de furlo.

¦A fuga fo! proposla por -Agenor^ que
arrombou a 'Poria do xadrez, auxiliado
pelos gatunos, com cllcs descendo pelo
telhado do pr.cdio 11. 73, ipondo-se ao
fresco. ... , •

iKst-c farta foi levado ao conheci-
mento do mlsjor Bandeira d-e -Mello,

quo destacou vários agentes, çnçanre-
gtmdo-os de descobrir o paradeiro dos
fugitivos. t ^

Bebam só Café Ideal
ÜZAE

pacientemente catados pelas ruas, afim vibra lambem com effusão.

at. li-
: sirte
nlando
,:.c di-

de prover a sua subsistência
];m caminho, estava o estivador, o

Alonso, e, ao vél-o, não pôde conter-se
Piaggio: — deu-lhe 11111 encontrão.'rremenda bofetada íoi a n*ni»osta.

Offcndido no seu brio, face avèrniç-
Ihada pelo degradante insulto, Piaggio
não pôde conter-sc, succumbiiido á raiva
i|ito o dominava.

Tinha uma faca cm seu po-lcr; não
vacinou; rclirou-a da cintura, e, por
duas vezes, embebeu-a 110 peito do ini-
inigo, que, banhado em sangue, caiu
gravemente ferido.

Depois o criminoso pretendeu' p-jr-se
cm fuga. -\'ão conseguiu, porque pes-
soas que haviam assistido á luta o
prenderam, aprescuiando-o á policia do
8" districto, onde clle confessou o de-
lido.

O ferido José Alonso. depois de rc-
ceber os .primeiros curativos na enfer-
ni.iria do Posto Central de Assistência,
foi mandado remover para a Santa Ca-
sa de Misericórdia. K' liespailllol, e
cor.ta ,V annos d.' edade.

A ninrcha tlns oporações no sul
tio Aii'1'i'

Landres. 11 — (A. 11.1
Ws;
« .
tv-
chi

¦v'

— Comi-
1 ;'.r ;.s nossas novas po-
do A-ie-.v. ;6S pri-ionii-
quaei etnen oifieiavs,

nói-i acaiupamcnto.
aviadores esaiveram ao'.i-
''.-ram em Nèitville S.iint
«plano. |x"'l ;ido diire.n-5.'

XO PASSEIO PUBLICO

Morreu em caminho
do hospital

TALHARINS ™
mente fabricadas par GIORELLI « C.-'.

A' venda cm ícii ariiutcm. KUA LAVRA-
DIO 18 e :o. Imporladorca de gênerosiwlíanoíi, Tclcphone .üsO, Central.

O Supremo^ Tribunal Kçderal es-
teve representado pelos ministros 011-
veira Ribeiro. André Ca,va!cante e
Muni/. Barreto, este ultimo lambem
representando o presidente, do mesmo
Tribunal, ministro Ucriuiuio do Espi-
rito Santo.

— O presidente da Republica rece-
beu, hontem, ás o horas da noite, o
coronel pelippe Schinidt. governador de
Sanla Catharina chegado hontem, a esta
capital.

S. ex. anradeceu ao chefe da Nação
os cumprimentos que lhe dirigira á sua
chegada, tendo depois conferencindo so-
bre o accordo entre os Usaldos du Pa.
raná e Santa Catliarinn, para solução
da questfio de limites das suas fron-
teiraJ.

lísse accordo será assignado, solcnnc-
mente, dependendo, o dia pura essa
cerimoniai ''a chegada do dr. Affonso
Camargo, esperado hoje, 110 nocturiio
de luxo.

O presidente da Republica offetcccrá,
na próxima segunda-feira, 110 palácio
do Cattele, um almoço aos srs. Felippe

Um poderoso desinfectante
Xcm corrosivo, nem venenoso

O conhecido industrial Rayinundo
Durirat Pilho, sócio da firma Cardoso
& Duprat, dc S. Paulo, proprietária
da grande Fabrica de Desinfcctantes e
Produclos Pharmacciiticos, dessa cida-
dc, trouxe-nos hoiiietii, acompanhada de
uni folheto no qual se encontram atles-
tados de valor c sobremodo honrosos,
uma amostra do Desinfectante Creo-
lisol, preparado para a loilette. banho*
f cuidados livvietiicos. O Creolisol que
¦'• applicado na desínfecção de prédios,
banheiras, encaiiaineiitos, charcos, _na3
bicheiras, sarilas, feridas, etc., é ainda
um poderoso insecticida. exterminando
facilmente os mosquitos, persevejos,
pitlga". traças, baratas, etc. h.ssa es-

I plendida manipulação é adoptada pelo
Serviço Sanitário de S. Paulo, onde
tem alcançado resultados surpreliendcn-
tes. O Creolisol, tem já obtido valiosos
prêmios nas exposições a que tem con-

I corrido e parecerei) sobremodo lison.
gciros. Ü efficaz desinfectante é, em

I resumo, itm produeto de industria bra-
! sileira capaz de fazer vantajosa con-
| eorrencia aos similares estrangeiros.

Mi

Uma morte suspeita
A' policia do 20", investiga

sobre o. caso.
O qui-lauileiio italiano Annunziala

Cario, de 40 annos dc edade, viuvo c
.morador á rua Prudente dc Moraes nu-
mero 119, em Or. Proiifiii, recolheu-se
ante-hoiitciii, como de habito, á noite,
não falando á pessoa alguma da casa.
Deitou-se o nada dc anormal foi ouvi-
do durante a noite 110 quarto do ila-
liano.

Pela manhã — como era de coslu-
me — Cario saiu cedo c deixou aberta
a porta do quarto, -- encontraram os
moradores a porta fechada c isso cau-
sou estranheza. Bateram: á porta c
como ninguém r.-sjiondcssc, entraram
110 quarto, cuja chave estava pela porta
de fora, e acharam o italiano morto,
deitado sobre o leito. Cobria o corpo
uma colcha de retalhos, não apresen-
tüiido o cadáver, nem o leito e demais
moveis do aposento qualquer signal dc
violência ou de luta.

Nio obstante a policia do 20o, •tendo
sciencia do facto, pediu a prosença jl'c
uni medáco legisla c io pliotograplio
do gabinete de identificação, visto a
pessoa que entrou primeiro no quarto
não saber precisar se. ao encontrar a
chave da porta respectiva pclo lado de
fora, dera ou não volto ã ilingueta
para -penetrar 110 aposento. Kssc ponto
da pesquiza policial deixa haver sus-
peitas etn torno do caso pois na 'i5*po;

these de estar o commodo fechado a
chave pela porta e.siterr|ti, e dado o
facto do ter o monto alguns bens de
fortuna, .p.idc-se admittir que a níorCe
do quitandeiro -lenha resultado dc um
crime. ,

O cadáver desceu para o Necrotério
hontem ntesnro, com guia do cominissa-
rio Braga, que foi quem tomou conhe-
cimento do facto.
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MOVEIS
MAGAT-HÃICS MACIIA1K) & O*-"

Uu.i ilos Andrntlns 19 e 21. Os
maiores arijniwiiis drsti» (tiiliital

rÕtimÇA HlüSPANlIOIiA

O novo ministro da .Tusliça
Madrid, 11 (A. 11.) — O sr. Alva-

nulo foi nomeado ministro da Jus-
tiça. m 1

hniidt Affonso Camargo, presiden-1

INSTRÜGCAO PUBLICA

« kiU uaibaii trai appütvJm.

A policia do 5" districto encontrou
linnícm, pela, manhã, çaida 110 Passeio
Publico, sem fala, uma mulher de 70
annos presumíveis e branca. A Assis-
tencia foi chamada <• medicou-a, lev.an- j o díttcclcs' geral designou hontem
doa etn seguida, rumo da Santa Casa, ,par"a dooctóe da 'Escala Norma! ... dr.
Iim caulinho, porém, .1 infeliz veiu a j Alfredo IR.ing.;l, e o sr. Francisco Pur-
f.illecer, sendo o seu cadáver removi- | tado Mendes Vianna, paru a cadeira de
do para n Necrotério, onde não foi ' lüãtoriti -Natural, e o dr. AglibcríO
aiudi catabckcida a. sua identidade. I Xavier, Para a de- 'Psy cb-

santa

íidn

íe c íiovernador dn» Kítadcs dc
Catharina e Paraná.

Mm homenagem aquelles governai
res, foram organizadas varias festa.',
cuin programnia é o seguinte:

Dia ¦•. — Recepção 110 Club Militar;
Dia 15 — Pela manhã, assistirão, 110

Ce.iiipo do S. Christovão, ti cerimonia
do jiliamentn da bandeira dos reservis-
ias do Exercito. A' tiitdç, garden-parly,
offerccido pela Prefeitura, 110 1'assi.lo
Publico;

Dia 1C1 — Almoço do presidente da
Rt publica;

Dia '7 c"-1 lS — Banquete pfferecido

DR. P.EGO MONTEIRO. MoM. das se.
r.;-'ir;i^ e Jo= oíiiu-'. 7 dc Scicmbro Si.

Ainda os desfalques
nos Correios

Ainda hontem o c'J delegado auxi-
liar só se oecupou do inquérito sobre
o desfalque dos Correios.

A autoridade ouviu entre onlr.^s tes-
Icniunhas, d. tícloisai Cauibé da Ro-
cba, auxiliar da agente da avenida
Central.

Hoje serão ouvidas outrai pessoat.

oveis de cstylo, contorlaveis e so-
lidos, quem deseja ? — V. Ex». ?
Não tenha duvidas, relativamente

—A casa U;.\XI>l*OMAimX!4 H C.,
resolverá o .problema. Rua do Ouvi-
dor 9.1 e 95 e nos antigos armazéns á
rua dos Ourives ns. 59 a 43.

As commissões no
Senado

Reuncni-se a de Fina'nças
e a de Justiça

¦Estiveram hontem reunidas as com-
missões d'3 Finanças c de Legislação e
Justiça do Senado.

A de ü;inanças ünítou-se a assignar o
parecer do sr. Viotorino Monteiro fa-
voravel á abertura Jo crcüio de 3õ6
contos deiéis para o pagamento do;
débitos da Paculdade dc '.Medicina da
Baliiti'.

O sr. -lírico CCelho assignoti venci-
do, danilò o seu voto cm separado.

•A dc Justiça, com a prestença do sr.
Kpátacio Pessoa, iprcsidentc; Ribeiro
Gançalv-es, Gonzaga Jtaynte e Guilher-
me e 'Campes coirtjuuoii a . discussão
das emendas á reforma judiciaria.

«-o

Exame completo,
;:$: dc sangue, ,10$

DR. MAURÍCIO FRANÇA, da Pacul-
dade de Medicina — Uruguayana, 33 •

Hygienic Rainprooí
(C a p a s impermeáveis

sem borracha) Especia-
lidado da "Casa Inglcza"

ui'A ouvrnon íai

KM UMA 01T1CIXA

CKXXIU) ALAGOANO

Iícunc-so bojo a dircctorli»
Rtuiie-sc hoje, ás 8 lioras da noite,

cm 
'sessão ordinária, a direetoria dc»

Centro Alagoano.

f*t1TJM17fDn sob jóias c cautelasuinniLinu d0 Monle ^ s0c-
torro, condições especiaes — 43 e 47,
ma Luiz de Camões, Cí.sa Gonthier.
Fundada em 1S07.

DR ALBERTO DO REGO L01HÍS --
Do Hospital da Misericórdia. Vias urb
narias, operações cm geral.
DR APRIGIO DO REGO LOPES -

Do Hospital da Misericórdia. Molcilias d?
garganta, narÍJ e ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO 1.01'ES -•
Oculista, prof. da Faculdade de Medicina.
Consultório: rua Sete de Setembro 11. 90.

(A 8io()
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Um official da "briosa" preso
pela policia

O conluiando superior da Guarda
Nacional anda a procura do lencnle
Alfredo Dias Guitti, que vae. _ soffrer
pena disciplinar. 'Succede porém que.
desanimado de o encontrar, o coinr.ian-
dante officiou ti policia, pedindo a p''"
são daquelle official.

Hontem mesmo foi elle preso ti inaii-
dado recolher á Brigada.

 -mt m » m
Xós bebemos, vós liubcis, clica

bebem HAXSKAT10A.
> mo n -

Fcriii-so em traballio
O nacional Oscar Figueiredo Bastos,

de 16 annos, morador á rua dc Santa
Luiza 15, quando trabalhava hontem na
officina da rua Frei Caneca 127, foi
pilhado por unia iiiacliina que lhe cs-
niagou a mão direita.

Oscar foi medicado pela Assistência,
c em seguida recolhido á Santa Casa.

IHltlSOLKO NACIONAL

As folhas; <!<? ainanliã
Serão pagas amanhã no Thesouro

SUGGESSO LEGITIMO
Quem não conhece os produetos de

beílcza do Instittit Pliysioplasliqtte de
>fnic. Graça, rigorosamente fabricados
por medico especialista, deve sem dc-
mora experiniental-os! os maravilhosos
resultados obtidos pelos mesmos fa:3o
com que nunca mais use outros.

Tratamento pral da pelle
KUA U1UGUAYAXA 11

— Ia ANDAR —

CIMENTO Sics^
Tvleiiliono 834, Central. « Rnr

Siint» Luzia 202
— 1'AULO 1'ASSOS & C. —

Convocação do Parlamento'
Portiiguez

Lisboa. 11 — Os jornaes aiintuiciaio
que o Congresso 'Nacional será convo-
cado provavclmeiitd para 16 do cor-
rente — (A. II.).

AVISO

Nacional as folhas dos aposentados da
Viação (letras N a 'Z) e dos fiscaes de
consumo. " ' ¦».

O COP.PO BB SEGURANÇA KM
ACTIVIDADE

Um pronunciado proso
Pronunciado pclo fuiz da '4* rara

criminal, como incurso nas penas do
art. .".*, paragrapho .Io do Código, foi
preso hontem por agontes do Corpo de
Segurança o indivíduo de nome Au-
gusto de Oliveira. O preso foi hon-
tem mesmo removido para a Detenção.

Al CIA. SOUZA CRUZ avisa r,o"f
seus estimados freguezes que por sei
feriado nacional se encontrarão fecha-
dos amanhã, 12, 05 seus cscriplorios,
assim como as secções de vareio c da
brindes. „ .„

CIA. SOUZA ORUZ,
 n*n »m 

Ternos sob medida pelos ul-
limos figurinos dc casemira
de còr, azul ou prelo. Teci-
cidos Inslezes Old-Rnglaild.
22 — URUGUAYANA — 2:

¦«o ca »-a-—
A CENTRAL DO BRASIL

O alargamento dá bitola do
ramal de Bello Horizonte \

O dr Arrojado Lisboa, mandou coi»
vidar o' emprei.eiro Çaravelli para qir
lio p:-.'i/.o de 30 dias, inicia o
tilargaineii-tio da bitola <le J,
.¦une, cujo prazo para terminação des.
SC serviço pata taxado em oito mezte'4.

ço da
ilori-

*.

*'.--¦
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0 SR. CAMILLO SOARES
PRÍ-TICA

ARBITRARIEDADES
¦ TVeidi.hnr.-nte, a aldrainii-.raçãi 'Io
•r. Camillo Soares -ffcàrá assignnlada
conio uma das mais desasua l.is da
ftcípartição «los Correios.

lAlúivi dos abusos, irregularidades c
klesifàlinies que cmbcllézain o periodo
hctual, lemos a acerescentar vcpda-dei-
ras arbitrariedades, praticadas pelo
próprio dircmlor desse importante de-
liarlanícnto do Kstado.

lAssim í que, tendo-se dado rcccnle-
mente tinco vagas du carteiros de 2'
fiasse, o sr. Camillo Soares, as >prc-
cuelicu removendo um carle:ro de .1*
cí.isíc ..le .S. Paulo, •preterindo dcst'ar:e
os daqui, em numero de -cento c tantos.

Xole-se que o sr. Camillo Soares re-
icommciulava, numa recente circular,
<tue' ns empregados de sua repartição
não .fizessem uso de énunenhos ou "pis-
itolucs", em casos de .promoções, por-
tiuü elle saberia dislrMiuir justiça;

li' como se eslá vendo.

Duas queixas contra a policia
Qlicixa-sc o sr. Xicoláo tle iFrancis-

ca, empregado á rua Buenos Aires
11. ere-, tle <l"e foi preso arbilrnriamcii-
ie e levado ipara o 4" distrielo, ante-
liontem, sem que 'houvesse Jiioliyo para
isso; antes pelo contrario, porque o
ifacío que parece ler motivado a sua
entra-da 110 xadrez foi ter elle 'prendido
11111 gatuno, dando-lhe unia lição...

ilíiiifi',11, são coisas tia nossa policia.
— Taníbeni o sr. Alfredo 1'into, cm-

pregado ("in açougtie. queixa-se por ter
t.i Io -preso sein motivo, desde o dia 4
ale limitem, a iprctcxto de ser vaga-
liiiiidii.

¦Levamos esses fados ao -conliçciciicn-
to do clu-fe de policia, para que se não
rejvinm.

Anemia
Tuberculose

Escrofula
«So males que necessitam
de poderosa nutrição do «••
ganitmo como bate princi-
pai de curativo. O exito da
Emuh&o de Scott em taes
caso» tem sido comprovado
por centenores de médicas
e milhares de curados.

Cuidae JtUtbter
lemprt a legitima

EMULSÃOdeSCOn
Jt Oito á* Fifdo êt Btcalhár

tom Hypophoofihitot.

COLLECTIVO
CONTRA O TYPHO,?

A "Nacion" elogia o dr.
de Ia Plaza

Buenos Aires, n — CA. A.) — O
•jornal La Nacion, referindo-se ao pc-
riodo do governo do dr. Victorino de

.Ia l'!aza, presidente da Republica, diz
que o balanço político e administrativo
do mesmo, ú completamente favorável
ao illustrc estadista, que passará ama-
ilha o poder ao novo presidente, dr.
Hipoliío Irigoyen.

A todos convém saber que a TORRE DO TOMBO
vendo ternos de superiores casemiras confecciona-
dos no rigor da morta, a 45$, SOS e 60SOO0.

201, Rna Sete do Setembro, «01 - Junlo ú Praça
Tiradenles.

Tclephono SSTO — C.
puav_w_n_--K«iMH

99S sports
TURF párocitriento dos srs. jogadores, á i i|

e 3 horas.
<! » *

LÃS CORRIUYS UE HOJiS
'Com uni programma bastante altra-

liehtei realiza hoje o Jockey Club uma
corrida extraordinária, commcniorando
.a dala da descoberta da America.
Serve -de Ãiase á festa sportiva u Cias-
sico Primavera, para animaes naco-
naes, e <|ue este anuo está destituído
cie todo jnlcressc, -porque- aípcnas de-
vem apresentar-se IiUcrvTéw P ''atro-
mo, devendo a vie.uria calícr facilmeti-
té ao filho de Tanous.

Damos a seguir os nossos prògnos-
ticos:

tf,. 1'ericles —¦ Misn Florctice,
Trunfo — Kl S'còl'cli.
Davi-d — rislaoh o..
(làrcgttssú — Camclia.
Mar-rcllouá — Flamengo,
Soull — L. Caning.
Pjcrrot — .Sultão.
luicrview — Patrono,

FOOTBALL
FLUMINENSE FOOTP.AI.t. CLUB
Xn "grodnd" deste club, realiza-se

hoje ás -| boi as, um treno entre o
e a" tcams".. O "capitam" solicita o
comparccimcnto' dos seguintes jogado-
íe- :' Primeiro :

Marcos
Via.il — Netlfl,

' Laís — Osv/aído -- Honorio
Celso — Couto -— Wclfarc — Baptista

— .1. Carlos
Segundo :

Aifonso
1. Cardoso — \V. Cardoso
l;abio — Sylvio — SJoatyr -¦

li. Coelho Nello — Calmou — Kau! —
Cosia •— Cíuaranys

Reservas: ITaroldo — Domingos —
Codofrcdo.

;tj »!» *H

TERCEIROS "TEAMS»
'America versus Fluminense

Xij campo do America rcaliza-J
nmaiihã ás K horas o encontro entr
os clubs acima, ü "tcam" dj l-'lu
tiiiiiensc, cs'.á assim organizado :

I.. Rocha
V. A, Júnior — J. C. Júnior

P. .Moacyr -• G, Coelho Kctto — B
Doutas j

Coelho — Estcves — Cox — Pina —
Malagult-i

Ui servas: Hcraklo — Codofrcdo —
Ürictn — Domingos — M. Couto.

O "eaplaiu" pede o ceiuparecinicn-
to de todos ns jogadores escalados, ás
; i ;_• da manhã.

:!: !*í :'í
AMIÍRICA FOÒTBAU. CLUB

São convidados 03 sócios quites a rs-
unirem-se em assembléa geral ordina-
ria, no dia ili do corrente, ás S horas
il.1 noite, para eleição e posse, da nova
direciona.

ü: * í:
FESTA SPORTIVA

l'.m cnmiliemoracãn ao 1" annivcrsa-
ri 1 do Riaclmclo luiolbatl Club, de Sa-
juicaia, Kstado do Kio, realiza-se hoje
uma festa com o seguinte programma:
¦ •"Maieh de "foolball" — A's 7 ;t_
linms da m.iiiiiã terá logar o primei.o''iiiaícli" de "foolliall" cnlrc ns "tcams"

infantis do 'Riachuclo F. C, assim
fiòii-Litüitlos:

Hiicavuoâo
Gaslão (cap.i

1'. Franco — Garantia
dieta — I'. Sola — Osvaldo .

EVF.REST-.KIO DF. JANEIRO
Realiza-se hoje no campo do primeiro

ura inateh de football entre as primei-
ras, segundas e terceiras equipes dos
clubs acima.

* * *
PROMOVIDA PKIiO AITTOMOVETj

CíiUB 00 liRASIL, IlEATit
/Alí-SE-A' A ritlMiailA SEMA-

KA SPORTIVA
Tara comiiiemorar o Primeiro Con-

gressi) Nacional de Estradas de Ro'
dagem, realizar-se-ão hoje sob os atts-
picio.s do Automóvel Club Brasil, na
avenida Atlântica, 03 números sporti-
vos correspondentes a esse dia, os
quaes obedecerão uo seguinte pro-
grainma :

i" — Corridas de bicycletas organi-
zadas pelo " Cyclc Club"

1" parco — Primeira turma — Pír
curso, do Leme a Copacabana. — Cor-
redores — ilild, Opel, Renovador, Gu-
liath, Cantidio, 1'rocellaria, Douro.

a" pareô — Segunda turma — Par-
tida, rua Salvador Corrêa, chegada, Co-
pacabatia. Corredores — Wilby, .lay-
me, Carnaval, Cavallier, Rio Branco,
Ayrcs e líarinowcr.

3" pareô — Terceira turma — Par- .
tida, rua Barroso, chegada, cm Copa-j
cnbana. — Corredores: Talismun, Mi-
diclin, Toãbzinlio, Falcão, Clyde, Cor- '

rêa e Tigre. |
Aos vencedores dos parcos acima se-

rãn gfíerecidos \:i!iuso„ prêmios pêlo'•Cyclc Club".
h" -- Corridas de raolocyclelas de

forca livre organizada pela revista" Aulo-Proptilsão"; !
Esta corrida constará de uma volta :

completa (10 Itilonietros) 011 seja. Cp-,
pacabana (partida) Lcme-Conacaliaha ;
(chegada), sendp o percurso feilo por 1
um motocyclista de cada ve:t. |

Para tomar parle na corrida, estão
inscriptos os seguintes molocyclislas : |

Domingos Lopes — llarley-Uavison
11 li. p. ; J. Lallèt — llenderson 1^
h. p. : Latidelino de Aguiar' (Delico) 1
¦*; Indian 7-0 h. p. : Raul Soares —1
Indian, 7-9 h. p. ; Floriano — Harley-
Davidson 11 li. p. : Manoel Gomes —
Indian 7-0 li. p. ; Mario Bianchi —j
Hendcrson, i.i h. p. ; Carlos Rodrigues
da Cruz — Tenra ,\ h. p,: José Av,
gttsto Reis — F.xcelsior 15 h. p.

No tpalacío do governo rcuhiü*s_ lion-
tem, á tarde, o ministerto, para or cles_
ifMrlio colloclr.vo, fcob « ,presittcncra ífo
clicfc ih nação» tendo sido assígnados de-
cretos tias pastas seeuhi.es :

INTERIOR — Negaiido s.incção á rc-
solução legislativa que concedeu licença
por um anno, com ordenado, ao 3o offi-
ciai da secretaria da Justiça lincharei Al-
¦fredò de Araújo topes; concedendo a gr«v
lificação adclicional de .1.1 "I" dos venci-
mentoa, .1 Manoel Saitl Ali Idit, professor
catlicilratico do Collegio Pctiro II, c a de
4f> ülu ít Q«c tinha direito quando jubi.
lado o i\r. JuHo Sersto Palma, professor
catliòdraticb da íaculdadc de Medicina da
Uõhi.1.

GUKRRA — Tíxoncrando conforme pc*
<li« o general de brigada Manoel Lopes
Carneiro da iFontouraj <io cargo dê com-
mandante da 0a brigada de infantaria;
transferindo: na arma de ituanteriu: oi
tònentcs-coroiieia "João líaplràfra Cearense
Cyllehs, <Io cargo de fiscal do 2",. regi-
mento para o 47" de caçadores Kvncsto
Cr.rlos Ccsar deste _ Uatállião para o A9'\
Fstciro de Souza iMfíitciredo, deste corpo
para fiscal d» _° regimento'; os majores
Tactto de 'Moraes Werner do .iS" trata-
Inüo do i.V regimento para o 10" do 4o
c José Joaquim Cardoso do 36" _do i-n
para o 24° do 8o regimento;, reformando
o capitão da arma de ca valia rja Jçronymò
da Costa l.eite, por ter attingido á edade
para a reforma compulsória; concedendo
¦medalha mÜ-itar a diversos offíciaêl c
piaca; da Kücrcib,

MAIUNUA — Promovendo: nu Corpo
dl Armada, no.- antigüidade, a capitão-tc-
iitule o graduado Augusto líarreto * a
1" tenente o graduado Josú Joaquim liei-

e'on Guimarães; graduando: lio Corpo da
Armada: uo posto de• canítüo-tenente, o í0,
tenente Ccsar Augusto .Maelnulo i\-,\ Kònsc*
c.i c 110 de 1" tenente, o 2", Carlos Scnna
Jiotio. visto haverem altiugido ao ntunern
ui.i <l;i3 respectivas cscrt!a.s, de accordo com
a lei.

FAZENDA — Simecioiiandn a resolução
legislativa que autoriza o governo a abrir
o credito «spechd de ,i:7S2$.u8, liara o
fim de oecorrer ao pagamento devido a
d. Maria Julia Ilransfonl a d. Hilda Mpt-
t.'i, cm virtude tle sentença judiciaria;
ssilccionando a resolução legislativa que nu-
to risa o governo a abrir n credito du
_; .7Sí*:íÍ5S$75 1 surinjementar á verba 3r*A.
do ;;rt. 103 da lei n. 3.0S0, de 8 de ja-
tieiro findo, para pagamento dos fiincciõ-
tiarios aildidoa era todos oi ministcrioi ;
appròvaiido as alterações feita", ncj esta*
tutos do Ilanco de Credito liural c Iutcr*
nacional, pela assembléa Keral eNtraordina-
rb. de 30 du agosto findo; sinimindo di-
verítis logarcs cm algumas alfândegas da
Republica.

Vl.VÇAO — Expedindo n decreto nu-
ri:cro 12233, ápnrovanãò novo projecto para
a estação de I-açcs, <la tCstnda de Ferro
Central do líio -Grande do Norte, e respê-
ctivo orçamento, na importância de
•5S:3o.í$68í; aposentando Antônio Alvares
Antunes, no cargo de chefe de secçao d.i
administração dos CorMÍos do Estado de
Mintis Gcracs ; concedendo patentes de in-
venção: a Tliomau Martins da Costa, de
uma cama cadeira: Artlmr Fernandes de
Houzn* do uma tinta verniü, denominada
Algaiiiarura, destinada a pintura de fundo
ili navios c boias illumiuativas; Santos Fi-
Riieiro, de uma nova carteira- banco esco*
lar, denominada Sanfyí Antônio l.ui:t da
•Silva, úc uma nova applicação de. trata*
incuto, por processo technico industrial, do
mel de tanque, ou melado do asaucar de
caena. como produeto do ligação, coagulai.*
t?, para a fabricação de liriiiueleü de car-
vão de pedra e de turva; AutÔmp. Lui_ da
Süva, de um novo maça rico injectof de
ferro ou outro metal rara a cremáçüo dê
combustível; Manoel Josú da Costa T.i;,_
boa, de apenfciçoamenlo.i cm processos dé
preparar hcr.va muttc: líento Martimi Cos*
t.i. de uma nova sola t aperfeiçoada espe*
cialmentc destinada a chinelos, alpargatas e
ot-troa calçado, populares; WtlHani Vowlej,
d: afplicação tia casca do . pão fantó á
cohslrucção de elementos iso*odorei de ca*
ioí dn systema frigorificos; Manoel Feman-
des Uuval, de uma massa para^ se? cm-
preçada na tampem í\ü aço ou ferro; Ca*
si miro Wiewegcí, du um preparado para
tingir de preto couro ou sola.
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Ernesto Souzo

ÍBRONCHITE
Rouquidão, Aslbua,

| TobcrcDlose pulmonar.
GRANDE TÔNICO

jaurjoappiiiiíe cniHn* a
torça uDscuiar.

tMANADO * C„ 1* da Margo, 1*

REMO
O AMHR1CA F. C. NAS REGATA?

DE DOMINGO
Tendo sido fretada a barca IV. para

que os sócios e suas famílias assistam
á regata do dia 1.5, promovida pelo
Club de Regatas 13o(|iieirão do Passeio
cm t]iic lia uni pareô de honra dènoaii-
nado "America Football Club", com-
iruniea-.se que não lia convilcs espe-
ciacs ç rjitc _ó dará ingresso o recibo
de outubro.

A morte de «ma menina em
! consèpencia tíe nm desastre

1 Noticiámos, ha poucos dias. o desas-
Ire occorrftlo na rua de S. Pedro, quasi

. esquina de Ilaborahy c de que foi vi-
cima a menor Xadir, interessante' creança de pouco mais de três annos.

A infeliz caiu de uni 2" andar á rua,
j recebendo feriiiicnt.09 graves par iodo o

corpo. Removida para o hospital de S.
Zacharias, de nada valeram cs cuidados' dos seiis médicos assistentes, vindo ella
a lalleccr liontem. O seu enterro foi

: feito ,1 expensas do casal Meycr, que a
¦ educava.

O prompto allivio da tosse
X.VI!01»H l>U MMÃO BRAVO K

UUOMOFOKMIO l)_l QUEUÍOZ
T> A TTTíAií/rÃ/1TJT i Fatiricado pela Socicd. Prod. Cliim. L.
IAUr;OMAt,rÍlA Queiroz — S P^vilo

No redondcl das Neves, cm Nicthe- De todos is mcdiçaiiientos que tém sido
roy. realiza-se hoje a 3= corrida de 1%*^ ^"t^J$£, ^^^1touros, sendo trabalhados pelos tourei- tcralrei,tÍM cnMj.ra ,ic mai, apropriado
ros 6 dos 24 lindos auiinaes de raça 1 |,,lra combater 115 moléstias broiico-pulino-
portuguesa, que foram adquiridos pela imiti.
empresa cm fazendas de Minas. I K' um r"'lcrcso CALMANTE ou SE

Míi
Tljalnt Joc! — Joãosinlio .elsa

.Mfre
Branco

Perieles (cap.1
Poderoso — Joi-'; de Sá

Rolando — João 'Rosa — Pcltlo _
Tiloca — Menino dò ouro — Liiizinho

Cláudio — Aurélio.
Arbitrará o iivio 'O dislincto "sport-

iniin" sr. Waldemira Brandão.
Ao meio-dia terá logar no s:;!ão do

Inleriiacional Hotel a ckic,ão da nova
idiretitoria.

\'.- .1 horas da larde, começarão as
primeiras provas de corridas, estando
aioini organizadas 1

11 prov.t — Corridas com obstáculos
- -- José de ^á Vascoiicellos, João !•'
de Almeida, Luiz R. Oliva c Pedro

'ruAT.viir.xio »o hstomaoo
VISANDO O FI(iAIK). MUNAS

li INTESTINOS COM O

THIWOZ
ERNESTO SOUSA

Exlrarto fluido flns três 110.
zes : Xoz de IColn, Noz Voiuiuii
e No/. Moscnda. ronieiido fiinila
n MIH.ISSA. o AM/, e o (ílilí-
VSO—DVSIMIISIA, ANEMIA-,
l)i:i!ll,ll).\)li; NEJÍVOSA. Miím
diitestõCBi nino linlilo, dcsò do
estoiiuiíío. dures de cabeça,

e falia de niuietile.
GltÀNA !)i > 4Í> 0.-1" do Marco, li

R0ÜP.AD0 EM JOTAS E DI.VHEI--•' prova — Corridas simples — Do .-,,,,,, .... . ,-„,»•.......
miciaiio Pereira, Alfredo Viisconccllos, EO NO A AI.OIJ 1)E 4 CON l'OS
(. "...ydio Barbosa c Krancisco Franco. O nccocianíc de jóias I.izare Iv.a-

3» prova  Corridas em saccos — btilos procurou liontem; muito afiliem.
Celso Pinlo, Pedro Palil, Joel Aguiar c 
Til -Melgaço.

4» prova — Corridas em par — Os-
v.a'do Gomes e Cláudio B.irlnisa, Pedro
.1'abl c Joel Aguiar. Domiciano Pereira
<; Celso Pinto, Juíé Maciiado c Alfre-
do Vascoiiccjlos.

51 prova — Linha na agulíia — José
de Sá Vasconcellos. Abelardo, Maga-
5tiães. Pedro Sola. T,uiz Oliva, João
iFaustino de Almeida c Francisco Frãu-
co Júnior.

r,» prova — A' conquista do biscoito
 Joel Aguiar, Pedro Pabl. José Ma-

oiiacb, Ostvaldo Comes e Djalma Mi-
""«"prova 

— ^Matcli" de "football''
ítUrc os ".teains" Branco c 'Encarnado,
assim coustitiiidos:'Hncarnado

Ilumbertc
Eiud.i — Norle

Callo — Sidney _ Mi
Camba — 1=0 — Cosia — V

Gato.

•cre

Franco
Ferreira

indo - J. ?!
Carlilo — Chi

TltHío — Brandão -

a Policia Marítima c pediu a sua 111-
tervencão 110 semido de ser cffectua Ia
a prisão do seu filho Kapltácl, que ftt-
i;ia a bordo do "Voliaire". jithrauien-
te com Ibrahim Papttlo e Caya Salin.
roubando-llie jóias e dinheiro na iiu-
portaneia de quatro contos.

Ü "Voltaire" deixara o nosso porlo
quando a queixa foi apresentada e a
policia resolveu énião telegraphar para
Barbados, pedindo a prisão dos três la-
r.ipio_ que serão para aqui recambia-
dos.

..—_.— ____n__i^^<aBi>-^#n»»---- —,.-- —

GLEZÂS
Ieuiliiiias cnsomirns sc'> na
CASA LONDON

1'nico deposito no Rio. Ternos
sob medida

50SOOO, 60$000 e 70$000

D ATIVO, c, como t.il, aHivia n tosse maí:
pcrtiiiãz, mesmo íjuc _o (.raie da lo... dos
tysicog ou da nsmn.

A' venda cm todos a<3 drogarias, Dcpo-
sítàrío no Hlo: L«i?.a QvíqUqz', rua Tiie.v
i-:iilo Ottoni u. (02, U ;:-t-.'

'¦ r, ás—*_i— ——
1-'ALTA DE I*AGAM_NTC)

Os reformados do Evercito, resi-
dentes em Goyaz, não recebem

soldo desde dezembro
Goyas, 11 (A. .A.) — Os officiaes

reformados do Exercito, aqui resideu-
;cs, ainda uãu receberam o soldo de
dezembro do anuo passado, apesar cíc
já terem requerido pelos canaes comiic-
tentes, o respectivo pagamento.

Receiam deixar de receber os Ires
últimos mezes deste anno, por ter-se
esgotado cm setembro o credito insuffi-
ciente distribuído á Delegacia daqui.

Seu oulro meio de vida, vão lular
com serias diífictildades para a niaiut-
tenção de suas famílias.

_» m «»>-»¦»-

A policia visita algumas'casas 
de jogo

A policia andou hontem a visitar ca-
sas de tavolagetn. Assim é que foram
lionlein varejadas lis das ruas Senador
Euzebio a.||. avenida Comes Freire,
11. 32, Gloria 86, Maráiíguape 9 e i>a-
chet 17 e 4;. Em todas cilas foram
apprelicadidos objectos tle jogo que fo
ram removidos para a 3" delegacia au>

AS OPERAÇÕES NO SOMME
EHO MOSA

J'«ríí, 11 — (A. II.) — Communi-,
cado das 3 horas da tarde:"Ao sul do Soniine, organiüamds a»
posições capturadas hontem c auginen-
tánios o terreno conquistado, cm certos
pontos, empregando granadas. O. nu-
mero de prisioneiros, capturados* so-
mente ao sul do Somiue, elevou-se .a
1.331 .soldados c 2(1 o£ficia;s.

Nada houve de importante 11a Cháin-
pague.

No Mosa, no sector de Flctiry. repel-
limos pequenos ataques dos allcmâes.
U inimigo cm nenhum ponto chegou a
attingir as nossas trincheiras.

Nos Vosgcs, depois de violenta pre-,
paração de arlillieria, os allemães Un-
çarani um forte ataque sobre as nos-
sas posições em 'Schoensherèn, Kiu a'.-,
guns ponlos o _inimigo penetrou nas
nossas trincheiras, sendo immediata-
mente dali expulso pelos nossos gra
nadei ros. que causaram aos allemães
perdas muito severas.

Aviação:
Hontem, os acroplanos inimigos lati-

çarani bombas sobre Gerardomcr e
llelíort, causando prejuízos iiisigr.iíi-
cantes. A artiUrcriá alleniã de longo,
alcance atirou cinco obuzes durante! o<
dia. lia direcçao de Belíort.^ \ j.'.Os nossos acroplanos realizaram htt-
tuerosas operações de vigilância, reco-
nhecimento e regulamentação de tiro.
Travaram quinze combates na região
de Verdtin, quatorze ao sil'.- do Soinuie
c quarenta c quatro ao norle do Som-
me. No decorrer destes últimos com-
bates abatemos quatro acroplanos alie-
mães, um dos quaes pelo sargchto-aju-
dante Dorme, que destruiu assim o
seu décimo terceiro apparelho inimigo.
Outros seis apimrelhos allemães foram
seriamente attingidos e caíram nas li-
¦ilhas inimigas.

Bombardeámos copiosairicnte <len bi-
vaques e acantonanientos nas vizinhan-
ça.i de Péronne t- Tergnier, os han-
gars de aviação e as estações de Saiut-
Qtrcntin e Giiissanl c o bosque de Por-
quericourt. Atacámos, com bombas t
metralhadoras, um trcni entre Annis c
liam.

Na noüe de hontem para boje os
nossos apparelhos bombardearam I,or-
rach, no Ducado de Baden, o terreno de
aviação <le Colmar c a estação de Mue-
Iheim."

Si
A acção dos subma-

rinos
Declarações do sr. Lan-'

sing
Washington, 11 (A. II.) — De re-

gresso da conferência cpic hoje leve
com o presidente Wilson cm sua resi-
delicia de Long Brandi', New Jerscy,
o sr,' Lansing, secretario de Estado, de-
claroii que nenhuma resolução havia
sido assentada sobre a política que se-
guiriam os Estados Unidos em faei da
nova campanha submarina do Atlântico
Occidental.

Accr.escentou o yninistro que o inque-
riio liara apurarias condições em 'que
tem sido feitos cos torpedeamentos rc-
cintes cotitintiava cm audameuto.

//íí.vi'7. 11 (A. II.) — O governo boi-
Jandez vae solicitar iminvíliaiamente cxj
plicaçcícs da Allemíiiha sobre o torpe-
deamentò do vapor "Bjbmcrstljik", de
liacignalidade hollaiftlez, quando em via-
gem do Canadá para os Estados L'ni-
dos.

Aviadores alliados bom-
bardeam Stuttgart

Londres, 11 (A. A.) — Uma esqua-
clrilha de aviadores alliados. respondei!-
do ao bombardeio de Nancy e outras
cidades francezas pelos allemães, bnen-
ram numerosas bombas sobre Stuttgart,
poupando a parle habitavcl da cidad'e,
procurando de preferencia os edifícios
pitblicos. :!:
Tropas bávaras penetram

na Rumania
h'ova York, 11 (A. A.) —- Foi ptt-

lilicado aqui tini Icicgranima de Berliin,
annunciandn que niimêrosns forças bá-
varas, depois de renhida lula, consegui-
ram atravessar a fronteira rum.iica,-pc-
licitando em território desle paiz.

Kssa noticia ainda não teve eonfir-
mação official.

Um communicado official.
inglez

Londres, u (A. II.) — Communi-
cado official da tarde:"Ao norte de Neuvillc-Saint-Waast
o inimigo fez explodir unia contra-niina
sem nos causar, entretanto, perdas.
Kealizámos, com suecesso. uma pequena
operação contra ;'s trincheiras inimigas
ao sul de Hnlluch." líxercito do oriente: ,'•\o Struma, 11111.1 brigada monlada
rcpclliu um destacamento de cavaliaria
inimiga numa distancia de duas niillias,
ao sul de Seres. Occupamos Papalpya
c Prosenik. Realizámos, com .suecesso,
um "raid" sobre um posto búlgaro perto
de Krastali, na frente de Doiran, obn-
gando a dispersar os soldados que o
oecupavam."

A situação enygmatica da
Grécia

Londres. 11 (A. H.) — I'oi hoje
aqui recebido o seguinte teiegrauuna
de Athenas, com dala de 9 do,corrente:

"Sabe-se 
que os diplomatas nlHados

aconselharam hontem as chancellariits
francesa e inglcza a responder 110 seu-
tido seguinte ás propostas não formaes,
feitas em dala de iS de'setembro, para
o rei Constantino abandonar a neutráli-
dado:"Os alliados. embora considerando"inacctitavcl a fôrma das propostas fei-
"tas c a oecupação pelos búlgaros cio
"território grego uma questão cpie diz
"respeito fomente á Grécia, estão
"postos .1 dar iodo o"campanha militar e
"provas nialeriacs do

vios cuja constrticção eslava parada ha
mezes, ou por falta de braços, que en-
contravam emprego cin outra parte, ou
porque os conslruclorcs não- ousassem
affrontar o augnicnto de despesas para,
a construcção. Os algarismos so, por-
tanto, valem no referente aos navios
começados c lançados ao mar no p«-
riodo que ella abrangei] ,

Durante o ultimo trimestre, foram
começados 96 navios, com 3-0.'^o t0_
neiadas, ou seja um augmento de 15
na-vios e de i:0'.8t>4 toneladas sobre o
tr.mestre anterior. Isso mostra que,'estavam 

disponíveis alguns estaleiros a
mais para construocjíb, o ntie é baslan-
te lisonjeiro. Durante, o ultimo trimes-
ire foram lançados ao mar 86 navios

; o mesmo numero que durante o
trimestre antecedente — aícusando a
tonelagem um augmento de 35.73° '°-
neiadas. O trimestre findo em junlto
tinia adensado um augmento de ip na-
vios e de 76.36S toneladas sobre o tri-
mestre precedente. E' satisfatório ver
que o algarismo de tonelagem lançada
ao mar durante o ultimo trimestre foi
mais do que mantido e que a toncla-
gem cm conslrucção foi fortemente
aagmentada. #
Uma entrevista sobre a
renovação da campanha

submarina
Londres, 11 — (A. H.) — No cor-

rer de uma entrevista sonre a renova-
ção- dos plaques dos sulUnarinos alie-
mães, desta vez nas costas dos lisia-

.dós Unidos, disse sir Norman Hill, se-
cretario da "r,iverpool Stcaihstlip 0\v-
ners' Association". considerado _ uma
das grandes autoridades do paiz em
asstiniplos de na-.-egação:

"Missa volta á actividade dos subma-
rinos inimigos não deve causar apirc-
hciisão alguma. O pretenso bloqueio
que elles tentaram visando este paiz
foi vim fiasco, e a nova campanha tão
'poivco prometie á Allcniaiiha grande
coisa. Se as operações fossem sinitil-
taticamente aüfcctadas nas duas costas
<lo Atlântico, enlão, sim, a ameaça sc-
ria grave; mas o modo de agir difte-
rente, adoplado pelos allemães, prova
que elles não dispõem de submarinos
cm quantidade siifificiente.

A tentativa do inimigo; visando pre-
judicar o nosso commcrcio não repre-
senta desde o começo da guerra senão
uma perda de dez shillings por
cem libras esterlinas cie mercadorias
transportadas. Ora, durante o anuo
findo em julho p. p.„ as importações
britannicas foram 110 valor de 900 1111-
lhões esterlinos e o valor médio dos
carregamentos, antes da guerra, era de
£ 40.000. Vê-se, pois, bem que as

nossas importações não poderiam ser
séraniente affccladas sem que fossem
destruídos numerosos carregamentos
daquclle valor.

Taes algarismos provam bem o fias-
co em que redundou a política su'bma-
rina allemã."

i AS

tauí
mimo

JoãO —
Rosa. I ,

Terminarão os festejos com um. cs-
nlcndido baile na Câmara Municipal,

cedida oara esse fim. 1

Aviamentos «lo -" fiiuiliiliitle.
Cuidado com os imitadores. A
uossn casa ó

RUA VIUCaAYANA. l.*ÍC
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STELLA QUIZ MORRER
INGERINDO IODO

Xinguem sabe por que foi. O certo
é que a Steila Slcnezcs de Oliveira,
rapariga dos seus :o annos, parda, rc
sidenle á rua de S. Jorge 11. 41, resol-
vcu liontem matar-se, ingerindo peque-
na dose de tintura de iodo.

O veneno fez efie

O novo governo argentino
Buenos Aires, 11 (A. A.) — No pa;

lacio do governo, effectuou-se hoje, a
tarde, a cerimonia da entrega das cr.c-
dericiacs dos embaixadores extraordina-
rios á posse do dr. Hippolito Irigoyen,
pelo dr. Victorino de Ia Plaza, prcsi-
dente da Republica.

No salão de honra, presente o chan
celler José l.uis Muratiire, o sub-secre.
tario das Relações lixteriores, dr.
Eduardo Sarmienlo Laspiur, os demais
ministros, alias autoridades c rcpreseiv
liiiHes da imprensa, o chefe do Estado
recebeu ás carlas acreditando os se-
guintes, embaixadores: pela Republica
brasileira, ''o 'contra-almirantc 

;Mas
Frontiii; pela Republica da Bolívia, o
dr. Eleodoro Villaznn, aclual ministre,
pleiiip.otenciario do mesmo paiz aqui; pela
Republica Chilena, o sr. Ventura Viei,
pelos Estados Unidos Mexicanos, o dr.
Isiclro Fabelle, actual ministro do mes-
1110 paiz junto ao governo argentino;
pela Republica do Paraguai', o senador
Jtronymo Zubizarrcla; e pela Repul-li-
cã do Peru, o dr. Augusto üuraiid, pie-
nipoteuciario daquclle paiz netsa Ct
pilai.

Serviram de introduetor dos embai-
xadores os drs. Attilio Barilari e Adol-
pho Urquiza.

Cada um dos embaixadores, na forma
do protocollo. pronunciou o seu tlis-
curso, resporidendo-os o dr. Victorino
de Ia Plaza.

A' entrada dos chefes das referida*
missões, foram feitas as continências
da òrdenança, tocando uma banda de
musica o hymtlo nacional de cada tuna
tias nações a que pertenciam.

Os embaixadores foram transportado!,
para o palácio do governo cm carrua.
gem do Estado, devidamente escoltado»

BircnQs Aires, 11 "(A. A.) — A's
seis horas da tarde de hoje, nos snlõc-i
próprios do Plaza Hotel, o embaixador
brasileiro, còntra-almirante Jlax l-'ron-
tiiij recebeu seus compatriotas aqui d'j
miciliados. oífereceudo-lhes um chá, que
correu animadíssimo;

Durante o mesmo, uma orchestra d;
professores tocou trechos de seu reper
torio.

O encarregado de Negócios do Brasil,
dr. ¦Eduardo de Lima Ramos, e os st-
crelarios da legação brasileira, estive-
ram presentes no chá....  -«a» ¦> <_r» »B— -

DE PORTUGAL
Lisboa, tt — (A. II.) — O presi-

«lente da 'Republica visitou o campo
de conceulração das tropas, mobiliza-
das, onde foi enl-husiasticamente accla-
macio. Depois de minuciosa visita a to-
das a? instajiações, o dr. Bernardhio
Machado deixou o campo chegando a
Cascaes ao anoitecer,

—-a » <s » _»

OffO a rapa-
rlga se arrependeu, pedindo soecorro
em altas vozes. A Assistência fui eha-
mada, àcütliu-a c íel-a remover depois
para a residência, onde a policia a foi

gçntihueul

VII.TA ISABEL rnÒTPAI.L CI.UR

AlhUtic F. Club
Xo campo d-< Jardim Zoologia) tt-

íeclua-se hoje um treno amistoso en-
'itre os primeiros e íeatindos tcams
dos dois clubs acima alludidos. O ea-
ílain-' do Villa Isabel solicita o com-

EM QlI.YnXO liOCAYlVA

]'i'0|ic.sl;is pnrn construcção de
11111 jinviUião

\ contmissãõ de construcção do pávi-
lhão de Quintino Bocayuva receberá
propostas para a construcção <Io mesmo
;iu* iâs 2 horas da tarde de íioje, re-
unindo-se cm seguida para o exame e
icscoliia -ias projectos e propostas apre-
sentada»

ULTIMA HORA
Rosalina Soares

(DEDE)
Fallcçcu Irontem, ás 5.50. Scti

enterro será clfecluado hoje, ás
5 heras, no cemitério de í-ío
João Baptista, s.iin lo o feretro
«Ja rua C.tssia.apj i6k _, .(.-•;:;

tlis-
seu auxilio á
também outras
seu benievoleiuò

"interesse pela prosperidade da'Çrecia,"sc a Grécia abandona voluntariamente''a neutralidade, declara guerra á Bitl-
"garia o decreta a mobilização gera!.'

Acredita-se, todavia, i|iic estas ga-
rautias diplomáticas não alteram, de
maneira nenhuma, as instrucções dadav
ao almiraiitc coiiimaiidante da esquadra
aluada para lançar mão de ' todos 01
meios ao seu alcance, afim de assegu-
rar os exércitos alliados.

Os diplomatas aljidaòs são de pare-
ecr que i este o limite das concessões
que 03 aluados estão dispostos a fazer
para facilitar a entrada da Grécia na
guerra."

VESTIDOS M0DELO3?.
LaMaison Nouvells

9, lllA GOXOALYÉS DIAS, O

A construcção de navios
mercantes na Inglaterra .
Londres, " — OA. II.) — u reiató-

rio do "iiloydV sobre os navios-mcr-
cantes cm construcção nos estale ros
iuglèzes acctisa notável progresso. Em
.-50 de seíembro p. p. havia em constru-
èção 460 navios de i.rs'P-°54 tmiela-
das de arqmação, ou seja:.', mais" de
."49.000 toneladas do que o que se con-
strtiitt durante o trimestre pre.--lente,
e c.í'.roo toneladas mais" que ha ura
anuo. E' sem duvida uin acerescinio
notável, mas a estatística eslá incoia-
t-leía, por, isso que lia numerosos na-

A S. N, de Agricultura e a
cilada do sr. Lauro Miiller
Mais uma vez. realizou-se hontem, na

sede da Sociedade Nacional de Agricul-
tura, a reunião de amigos do sr. Lauro
Miiller, ministro da.; Relações Exlerio-
res, para o fim de continuarem a orga-
nizar as bases da manifestação cm re-
gosijo pelo seu regresso a esta capital.

Foi nomeada uma coiumissão de rc-
cepção, cpie ficou constituída dos srs.
dr. Miguel Calmou. Osório de Almeida,
deputados Simões Lopes, Joaquim Pires,
coronel Hánnibal Porto, dr. Victor Lei-
vas, ministro Luiz Guimarães, pelo dr.
Valcntini Diuiham, dr. Joaquim Ca-
traniby. dr. Joaquim de Souza Ribeiro
e rir. Moreira da Silva.

Foi eleiío tlicsotireiro da grande com-
missão o comnicndador Conradò Nie-
meycr c secretario o dr. Mendes Diniz.

Ficou estabelecido que na sede da So-
ciedade Nacional de Agricultura fossem
recebidas as adhesõcs das sociedades e
das pessoas que quizessem tomar parle
nos festejos ao dr. Lauro Miiller. as-
sim como correspondência sobre o as-
sumpto.

Além da coiumissão do recepção, fi-
cou mais constituído:

Mesa — Drs. Paulo de Fronlin. Mi-
gttcl Calmoh, Joaquim Pires, Sylvio Ro-
mero, filho, c Mendes Diniz.

ir' sub-commissão — Dr. Miguel Cal-
nion, ministro Guimarães, filho, dr.
Joaquim Pires, ministros do Supremo
Triluina! Federal, conselheiro Rodrigues
Alves. Academia de Letras, Câmara c
Senado.

s* sub-cominissão — Drs. Osório do
Almeida. Moreira da Silva. Yiclor Lei-
vas e Ilannibal Porlo. Brigada Poli-
ciai. Corpo de Bomheirbs, Exercito, Ar-
mada, Imprensa, Instituto Histórico,
Corte de Appellação c Conselho Muni-
cipal.

3' sub-coniniissão — Deputado Simões
Lopes. drs. Joaquim Catramby, Valeu-
tini Dmiham c Souza Ribeiro, Ligbt,
Ccittto Industrial, Commcrcio, Clubs,
Llpyd_ Brasileiro e Companhias de Na-¦.-reação, Escoais -Superic-rís, Lytcus c
Estrada de Ferro.

A SESSÃO NOCTURNA
DA CÂMARA

O encerramento da 3°
discussão do proje-

cto orçamentário
A sessão uocUirna db Câmara foi

abería ás S.30, sob a presittencia do sr.
Astolpliq Dutra, secretariada feios
s:-s. Boiito Ue 'Miranda o Joruiitim Oso-
rio, com a presença de e» deputados;

¦Lida e approyalda, scni observações,
a acta da sessão diurna, falou, no expe-
dienle, o &r. N. N.

Passando-se á ordem do dia c aiinun-
ciada a conlliuf.ução cto discussão ¦ do
projeclo orçamentário, occupou a mbu-
«a o sr, Álvaro :Baplisla.

0 deputado sul-rio-graiulense rcspün-
deu ao discurso profciiido na s?ssão
diurna -pelo sr. Maneei' Villaboim, de-
fendondo o emenda a/preserjtad-a pi-da
bancada sul-rio-granidínse, orçando o
impesto sobre a .renda.

O orador fez seiitE-r que ao contrario
do qiw sustentou o deputado paulista,
o imposto -sobre a renda não c incons*i-
tuolonal, ar/.cs é tttua soliciui'ção da po-
liúlca econômica »lo nosso paiz. do
mesmo modo que «e dá com os demais
ipaizes que já o inslituiraiu, -taes como a
França, Inglaterra, e eMlrnianlia.

üiscordljudíl do sr. 'Manoel- JVilííi
lioiiu, -por exemplo, na asséiniLação do
liroposto sobre os tótuloa bancários c
¦imposto sobue a profissão, colloca-ae ao
lado dos mestres da 'economia política
e .muito lhe apraz escolher esta com-
ipanhia, ipois está certo de qite a boa
doutfiiia c a profeissachi iior elles. O
oractor diz que -não queria ser, porém,
obstáculo áo enccrrameiiito cia discus-
são dos orçamentos, razão por cpie —
declara -— resumi! as siiw considera
ç3es.

iFaíarani, cm Seguida, os srs. Joaquim
SaBcs c Costa 'Rego: aquelle, acerca da
transferencia de unia verba 110 or-cu
m-ento do Interior, -e o ultimo, .rçèàtivà
mente áa emendas da commissão di
¦Finanças ao orçamentei ido Exterior.

O sr. Pedro IMoacyr, qtw discursara
dn-iois, declarou, du con-jeço, occupár a
¦tribuna para obter bilhete de entrada,
ipara enoaiuinliar a votação dos orça-
mentes. E, aproveitando o ensejo, en-
trott a fazer propaganda do parlamen-
¦taiüsmo, referindo-se com fucliis iro-
uias á acção e influencia do Congres-
so na elaboração da lei o-rçanveirtaria.

¦Falou cm seguida, o sr. Pires de
Carvalho, quo procurou defender as
entendas que apríscutáila felatúvanfcinte
ao semiço de iior.tos, e á do;'ação do
Tribunal de 'Contas, enxertando varias
{lillienias no Seu discurso, que foi longo.
Ao conc'.ui!-o, o sr. Piiics de Carvalho
docSarou, afinal, que occuipára — itaiç-
bem elle — ei tribuna, afim de ficar
regintcntalmcrrlie com o dincito_de cii-
caminhar a rníação orçamentaria.

O sr. Ribeiro Jimqueira tratou das
emendas <|u'e; aiprcscistára &'os -órçanfeii-
tet-ò cSffBcializando a referente ao fun-
-OCtírnaJtilmo a-.lüdo. O orador iirofji-
goti o gentiiiiientalismo nacional, que se
Tirctetile cip-pôr ás niedi';.las enérgicas,
qua o •parlantenlo item a aottial necessi-
dade du adoplar, oritioanda-o, com cer-
to azeduiibo. Depois disso, o sr.-_.14ii-
beiro Iiuiqueira -mostrou-se contrario á
deterniinKdos aKiitr.rs da cotmnissão Ac
Í_nanç!t9, alvitrcs -esses consubstancia-
d«s..i:as emendas de ns. 9 c 17, do or-
çamer.lo da receita, coiiccn-n-Ciiiites, re-
apeciivanieijle, á creação <lo imposto <k
consumo sobre a -manteiga -e a reduecão
de imposloa aduaneiros sobre vanos
boímtòs do -primeira necessidade.

O sr. Mendonça -Martins occupou
égualhientla .1 itráhuri-t, para convprar
bilhete de entrada no encaminhamento
da wlação orçamen.tania, trataiaJo bgei-
ramcnl-i das omlsndas relaíivas ás ta-
xas sobre o fumo. d-e que fei signa-:'.ino.

Discursou depois, taimbcm bwvoaiçn-
t!c, o sr. 'Carlos- Peixoto» dwlaraialo
que, icm visita da adeanllado da hera,
111,40 da noite — se reservava para rc-
s-ioiider aos- vários oradores da 3a dis-
cussão, dmicla as expHcações necessa-
vias conociritenlcs aos alvitros aceeita-
dos pela comniilssao, no expediente da
nroxima -sássão,

O sr. A-sr.oBalio Dutna encerrou em
seguida a 3a discussão dos orçamentos,
levantando a sessão.

A sessão de hontem na
Liga Metropolitana

O PRESIDENTE E' OBRIGADO A
SUSPENDER A SESSÃO DEVIDO

A TUMULTOS
¦Realizou-se hontem uma sessão <!o

conselho direetor da Liga Mctropolila-
na. O sr. Alberto Borgerth, vice-pre-
sidenle, abre a sessão e declara que. ao
assumir o exercício do mandato, não
pertence a nenhum .partido e que uni-
canicutc vae servir ao desporto.

O sr. Plínio de Carvalho propõe que
se risque da acla da .penúltima sessão,
que foi lida pelo 2" secretario, as pa-
lavras do sr. Heitor Luz.

O .presidente informa que. não ob-
stanle lhe parecer que isso não i pos-
sivcl, vae subiuettcr a proposta ao con-
sei lio.

O sr. Antônio Miranda diz que, no
-momento, não repcüiu a offensn, por-
que não desce a apanhar do soalho
essas invectivas. Surge, enlão, uma
porção de protestos de -vários mem-
bros. Todos protestavam. Era unia
grita geral!

Parecia assim um comboio da Cen-
trai, dos tempos ifrontinianos, quando
chegava estrepitosamente á estação, de-
pois de um atrazo de cinco semanas.

O sr. Carrão defende o sr. Luz, de-
clamado que a caria do sr. Scrpa fora
a maior prova de que o seu consocio
eslava co.'.n a razão.

O sr. Antunes Figueiredo declara es-
tranliar que o sr. Luz acccitassc ante-
dormente a sua reeleição por ,parte de
unia -maioria que. a seu vér, não tem

DATAS INTIMAS
Completa hoje «unos o dr. Henrique

'Taniicr. Sllusírc facultativo e estimado
preparador da no.c?a Faculdade de Medi-
chia.

Espirito carilativo, o dr. Tánnci tem
iáliido conquistar a gratidão de seus clien-
tes c amigos, c a fatistosa data scri mo-
tivo para qiw, de todos, receba as me-
lhoras provas de consideração.

—• 1'aisa hoje mais um amilversario nata-
licio a sra. d. Anrclina Oliveira de Tci-
ve. esposa do dr. Victor de Tcive, medico
n-.uito conitecíclo ;e assistente -da Taeiil-
dado de Medicina. ,.."¦¦,

— Passa hoje 11 anniversario natahcio do
conecitirado negociante coronel Julio lknto
Cirlo, chefe da Casa Cirio, á rua do Ou-
vidor.

Em seu magnífico palaeete, nas l.aran-
jeiras, o estimado negociante receberá
mais inequívocas provas de estima
sideração de seus iiimuncros ainigos

coronel Anloiiio I •¦:-,- i,-:i ,¦ "' '¦"**

quelle I-slado '"--'-nu Nacional na.

cou-

E.VFKRMOS " "

.V?ch?-?c, «fernió, miarilAlfredo i;acerda, quemuito visitado, leia «•¦t». o df,'• l-r isso,

ASSOClACõliS
SÒCIHD.VflE ANIMADORA n,P.ORAÇAO DOS ÚCKlvrí !'A,.""ll?.

acceitos como «ovos sócios ,it ¦-.l~". '• :::1
os srs.: Kc-lix Tenacio Jloses -\n "¦ ':''•';'''
ceili. Affcmso ViIIcla Oom-i 'c 

C ¦') l '
P.ireilli. Alberto Uuarico c A1WGiiidiee.

Essa méstiia sociedade fez ,-.cv.;;-:,
duas apólices, do valor cie noo-ji cailns. 3M.6-I-J c 314.G50,

CENTRO CARIOCA _ Rcimcnu.
nhã, as 8 lioras. ns direclcircs deite
cm stta sédc nrovÍ_orÍa, ú rua Seu*
lembro S-\ sobrado,

1K-1
-le

iFazcai annos hoje :
A scnliorita lilvira França lliirrns, 11-

lha du sr. 1-raiiclsca Fernandes rllarro»;
n menina Rosam Costa, filha du

sr. Esau' José da Costa;o capitão Albertilio e\lvcs dos Pas-
¦o#;

a scnliorita Heloísa, filha do coronel
Comes de Castro c nct;i do marechal ba-
rãò de S. Sepô ;u capitão üodofrcdo Caetano Soares,
ex-corretor do Estado dn Rio :o coronel Carlos Vieira .Machado, in-
speclof de Fazenda ;o sr. Armando Watsou Cordeiro, in-
speclor fiscal 110 Estado do Rio Grande
dj Sul ;o capitão Arthtir -Menezes, estimado
füncciouarió da Faculdade de Medicina ;o almirante Alexandrina de Alencar,
ministro da. -Marinha, «ue lassará o dia
fora da capital ;d coronel Aehillcs Vcllor-o Pedòmci*
r_s, dircctor do Arsenal de Guerra ;a scnliorita Mareiamuha Cirne, irmã
do dr. Alexandre Cimo ;#o menino Sylvio Cruz. filho do sr.
Oscar Martins da Crua ;a scnliorita Odette. filha du dr. Wen-
ccsl.io 1'ra.i, presidente da Republica ;o sr. Pòmpílio Campo., funectonarío
do trafego do U.loyd ltrástleiro ;o dr. Ifcurifjue \"az Tinto, juiz da
v.-.ra federal ;o interessante menino Marcos, filho
do sr. João li. da Costa Brito, guarda-
lívio.i desta praça ;_ 11 tenente Joaquim Roballo Ferreira,
da Korça Policial :o sr. -Carlos Zamilli. Io official da
Dirccloria dn Sfrviço de Povoamento :o sr. Daniel Pinheiro, solicitador no
nosso fora ;•• — >a scnliorita 1 Caeolinb de iMello e
Souza, ajudante da agencia do Correio da
Praia \'crmelha ;o intellit-eiite Colomho, filho do ro-
rònet Antônio Henrique Caetano da Silva,
suli-ilircctor aposentado do Conselho 'Mu*
niciial ;o bacharel em letras sr. Jaymc lia-
tl-.ias Ricão. fillin do conceituada í an-
tico nciraciante desta cidade, capitão Adol-
.pilo Mathias Ricão;

, —• o sr. Luiz Torres, antiffo c dedicado
turfman actualineutc retirado das lutas
snortivás, onde em breve reappareccrá jíaracolher i novas glorias ao já tão glorioso
Stuil Galupiu, cie crue £ proprietário.

OASAeMEXTOS
_ O sr. I.amartine Pinheiro Alves. Ruarda-livros desta nraça. contratou casamento com

a scnliorita Aurora Soacasatix de 'Medeiros
enteada do dr. Liliz José dá Silva, conhe-
ei do industrial desta capital.

$ 41 $
NASCIMENTOS

Tem n seu lar auRmcmtado. desde o dia
=.! cie setembro p. p., o sr. Wuldcliar Klacs

e sua esnosa, d. Izaura de Oliveira Klacs,
residentes em Florianópolis, com o nasci-
incuto de uni robusto menino, que recebeu
o nome de Danilo.

» Ü *
COXFKRKXCIAS"O espiritismo (chris tão perante toda? as
classes sociacs", c o thema escolhido para a
conferência que o Centro líspirija Itedein-
ptor fará hoje» ás 8 horas da noite, ua As*
sociação dc-s Empregados uo Coir.merciu.

*
líêaliiía-sc hoje. áj S 'horas 

da noite, uma
conferência do dr. Pinto da lloeha, no
Instituto Ln-Pavctte, á r'.ia Kaddock Lobo,
sobre "A Descoberta da America", com aue
aquelle t estabelecimento ceUJira a passagem
da gloriosa data. inaugurando assim o curso
de instrucção cívica.• _

Hoje, quinta-feira, ás 9 lioras da noile,
no salão do Circulo, CathoHco, n padre dr.
João Ouálbcrlo fará a -".i11 couferc>:icia da
série ¦'Questões lliologicas". sendo esta so-
bre "O evolucionismo e a historia natural
dos scics adultos".

ft ií *oiuns
Realiza-se no dia t.í do corrente, ás 3 lio-

ras da noite, uma sarau musical e baile, uo
Cremin AI; U. Vinte c Quatro de lroverciro,
cm Santa Cruz.

VI.UAXTH.S
Km visita a pessoa de sua família, adia-

sa nesta capital o sr. Ernesto Duprat, co-
nhcciilo c conceituado capitalista residente
cm S. Paulo.

ç
A bardo do Bahia, socruiu hontem para

Pernambuco o sr. Amaro Jacomo de
Araújo.

*
Chegou hontem da Bahia, polo Cecini, o

O Centro Humilde União Espirita Frân.
cisco de Paula, á rua Mario Na/aniU n, ^-,
na Piedade, commemofa o u° anniversario
de sua fundação, c efícetuará. no din 11
do corfente, uma reunião extraordinária, ás
6 horas da tarde.

iíeltoiosas '
A admiitistraçào da Comrrccnçãò do v".

S. ¦*'.'-• Xascaivth. fará eeUprar. no dia '• ?
do corrente*, á.s to ijj horas, tuna missa iV-.
tivá, cm louvor de sua padroeira, na capelli
de X. H. de Conceição, do largo de Cl-
tiimby.

* * *
MISSAS

Passando hoje o quinto anniversario dl
morte do illiistrc estadista dr. JJáyitl Cam-
pista, que uo governo Affonso 1'eiina di-
risiu a pasla du Fazenda, sua família man-
d., celebrar uma missa, que terá logar na
matriz da Oloria, no largo do Machado, Si
9 »|a horM.

Amanhã, á> 8 ija hora;; na cjrrcia de $íi\
Pedro, monsenhor ;IÍurÍpóJcs Pedrinha ** c
padre Pinto (^ Cunha, celebrarão miss".,
por alma de monsenhor Fernandes 'Pavnra,
fallecidn lia um nic2. eni Scnna Madurei™
irmão do dr. Bclisario Tavòrn,•»•

Realizou-se ;no dia, to do corrente, na
matriz dos Pilares, e Sagrado Cotação, a
missa de sétimo di.i por alma de d. I.coiior
Viáuita,

*
Realizou-se antc-hontcin na matriz de S.ío

Christovão, a missa de sétimo dia du er.
Francisco Ernesto da Silva Chaves, anui-
ftuense do Correio Geral,

Entre as muitas ucsãons que se adiavam
prtiscntes., notamos as swuintes:: XorbtT.o
Dias Vinnna, Antônio Alvim, Alcides Al-
vim. João Uidin liarliosa. Armando Alvim,
Alcides Machado, capitão de mar e íítierra
Arihur Alvim. Alberto Alviín, Alberto
Cunha, Itiiul Machado. Ulysses do .N'.:s--i-
mento, Masimiliano do Nascimento, te-
iienle Álvaro Cunha, tenente Olivcrio -le
Oliveira, dr. F. tt. Monteiro da silve,
José Patrício da Cunha Moraes, dr. Car-
los Brandão ,? senhora; Didier de Almeida,
Sevcriaiio Francisco da Silva. I*uiz Pãixãn,
Juão Vieira de .Mello, dr. Oswald.i Pai-
ícão. dr. ííãsaro Tonrinho José dn Çaní-
pos c senhora João I*uíz Tavares de Caiu-
r.os, Aqtiilino Hcnriiiue F:treira e senhora,
Graeiliano de Assis c senhora, niai-ir Hei-
tor Coelho Korues c senhora. João Vieira
de Mello. Cãcildu Chaves, lida Chaves, Ar-
thur Ernesto <la Silva Chaves, tenente Oli-
verio Oliveira, Raulino de Brico. Duarte
Dias Viaiini, Oscar Menorc Jo£c Maria
dos Reis Trovão, José Mirahcau Trovão,
Antunio Kayntundo da Silva Henrique
Mossa da Kotlia, dr. Ferreira Vianna, dr.
Tercmcia Chaves, Octavio Chaves, dr.
Campos Túuriiilio. mine. Norhcrlo Viinn.i
dr Odilon de Albuiiuernue. Mn.iocl l'i-
checo Cil. Miiria-iio Caslello Branco, pro-
fes-ora Margarida Rachel Conceição. Ala-
rico Militão chi Koclia. Oswaldo Pinto,
major Cosia Filho. Manoel Uosari i da S !-
v.i, João I-osé da Silva, dr Eriiest) :le
Camptis Sobrinho. Antônio Couto, icncnls
Porto, Arman-li Campo-; coronci Trin h-
re. tenente Flodoaldo cia Fonseca. Maria
Coelho de Ba-t-os. Ali:e Piimi. fiienle
leão Coelho c'e llarron. mnie. t,»ri.i Ven-
tura dr. Manoel I. -le Míc-ri Hisi i= II-
ilütonso -lo Moura lliist-s .'.-.'.'.iiãj tuvico
Torres c muitas outros r.cjsns.

!?. Ül *
PAMiECIMENXOS ,. - oFnlleccii liontem, na edade rtc 5S annoi,
victima de iimii peritonite, mie o prostroii
cm oito dia*, o commcndador Carlos da
Carvalhaes, antigo e conccituadn ncgocian-
te desta priica. que por muitos annos di-
rigiu a Papelaria Carvalhaes. ,

I:ra casado com d. Margarida t-arva-
lliaes, do quem teve dois filhos, recente-
mente ifaüccidos, saído o ultimo ha me
nos de um anuo. sua filha Alice, o que
iimilo concorreu para aggravar os seus sof-
iriniciitos. ... ,

O enlcrro reali7.a-sc hoje. as o liorafl,
saindo o feretro da rua Moraes e_ Valle
11. 63, para o cemitério de S. J0110 Ha-
plista, <lci-ois de eiicommcndado o corpo
por monsenhor J. Pio dos Santos, capei-
lio da Cruz do; .Militares.

ií
iNiUecTii segunda-feira, a noilo. cm sus

rcsidciicia. ;i rini Cardoso 11. 57, Mçycr,
11 maior Joüo Pio Alves da Silva, primei,
ro ofiicial da Coiitadorin da Cucrrá.

O cxlinclo que contava cerca de 43 an-
no.; de serviço publico, çiccupava ha tnuitol
ãnnos o cargo de arciiivir.la.

O seu ciilcrramcnto a que compareceu
¦grande numero de amigos o comtvanheiroj
de repartição effcctuoii.se terça-ieirn, ni
ç horas ila lar-Je para o cemitério do
Inhaúma.

«H-__i--HK-__B-_H-_-_i-___M--_BB---a~~B"~~'~~''9'um in EMiim
Cura radicalmente a quóda do cabello, deslróo

a caspa, c-vila o embranquecimcnlo c faz nascer
novos cabcllos — VIDKO 4S000.

Vende-se nas Perfümarias c Drogarias. —•
Em SAo Paulo: Casa Lebre, e Baruol & C.

EXERCÍCIOS FINDOS

Contas que vão ser pagas
pelo .Tbesonro

lA diiretoria <la Despesa do The-
somo Nacional rcmclteu hontem a 2->
pagadoria para o respectivo pagamentoos seguintes processos, de exercícios
findos :

1:3!Jo$ooo a JosJé Maria Bello Lis-
lioa ; 1 iSooSooo a Antônio Olcgario de. I graplios, chamando a atlcnç.ão do Cen-
Souza : 1:405$ooo a Marcolino Morei- tro para a emenda apresentada ao orca-
reira da Silva ; 4:43o$oC6, a Delfina incuto que supprintc a autorização dos
de Araújo Ajaripe ; 9:202$,Sia (apo- descoulos em folhas de pagamentos;liccs), á Empresa Constructora do líio l officio do associado Firmo Villcla, soli-

A ultima reunião do Ceutro
dos Carteiros

Sob a presidência do sr, Baltliazar
clí Castro, secretariado pelos srs. Case-
miro B. Leitão e Pedro Costa, reuniu-
se. em 5 do corrente, esta associação.
Lida a acta da ultima sessão, foi a
mesma approvada. No expediente foram
lidos: tuna cana da Caixa Centrai du
Auxilies da Repartição Geral dos Tclc-

Cirando do Sul ; 2 :S34$ooo a Mono-
rio de Souza Queiroz ; i.l lerqíou, á
limpresa C. Rio Grande do Sul ; ....
5-78500, a Helena Mattoso de Vascon-
celios ; 77o$ooo, ouro, á Companhia
Industrial <le Estância ; e 12JÇ7GS,
ouro. á Companhia Fiação c Tecidos. •" i mm t m

estatura morai cgua! á sua. O sr.
Couto Souza aborda largamente o as-
sumpto, defendendo o Klamtcngo c de-
claraildo que este não pertence a parti-
do nenhum. O sr. Firmino de Carva-
lho (Bangtt') declara crue ninguém as-
su-.nc a chefia de seu_ voto. iprincipal-
mente (|iiando tem opinião contraria á
sua. O sr. Cantidio Aguiar (Paladi-
110) também repelie as palavras do sr.
Luz. O sr. Agenor Carvalho defende-
se cias ditas plirases. O representante
do Vasco. idem. O sr. Murtinho alaca
velieinenteniente a maioria do conselho
e, aparlcado fortemente pelos ropreseii-
tantes daquella, ouve do _ representante
do São Christovão o seguinte aparte:—
"V. cx. é um explorador". Ao que o
orador, -vizi-velntentc offcndido, repelie
a offcnsa. c.11 lermos enérgicos, retru
cando: "V. ex. é 11111 indigno".

O presidente deante do tumulto que
se formou, suspende a sessão, e, de ac-
cordfi com os estautos, não podendo re-
aliril-a, convoca nova sessão para ama-
nhã.

Conversando, apus a sessão, com n
representante do São Christovão, ouvi-
rno3 de 5. s. que o seu aparte havia
sido mal interpretado Pe!o_ seu collega,
porquanto o seu intuito fora o de di-
zer ntie o mesmo estava explorando a
situação, e não que era um explorador
no sentido pejorativo do vocábulo.

Estivemos -também co:n o represen-
tante do S. C. Brasil, que nós decla-
roti ter chamado o sc.t collega <le "in-
-ligno'' num movimento <le reoulsa cau-
saio .pelo epitheto usado nelo tiliimo,
mas que essa resposta nlio teria razão
de ser se tivesse conhecimento luso do
espirito com Que fui elle uk;3.o.

Assim, desappareceu, cremos nós, es-
se iitcid mie. niolivaSò r-er v,m movi-
mento de dignidade altamente rcs;>ei-
lavei.

TELA POLOXIA LIV15E

A mensagem entregue ao scnatlor
lStty liui-busii

Recebemos hontem a visita da con-
dessa Tel;!a Czarnieclca, que vciu agra-
decer a publicação que fizemos da men-
sagem ha dias entregue ao senador Ruy
Barbosa por tuna coiumissão de pola-cos, da qual fazia parte a gentil visi-
tante.
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O SR. LAURO MULLER
EM RECIFE

Recife, 11 — (A. A.) — O chan-
eclier Lauro lluller foi aqui recebido
hoje. com -grandes feslas. O vapor
amanheceu mo porto, apresentando a
cidade um aspecto /indisslmo. Uma
enorme multidão ovacionou o ministro,
cem grande cntliusiasmo, O mundo of-
ficial cisteve iodo e?kl r.eni-eserrtada.
Desembarcou o chanceller pelo cá^s

i da Avenida Mur-tins « Barro», sendo
ali recebido pelo <lr. Borba, govcrnaclon
do líslado: general Joaquim Ignaeio,
inspeotor da região militar; arcebispo
ti. SHiastião Leme, altas aw.oridath-s
fétlcraes. esladuaes e municipaes. As
fotças federal, -fslíadual e_as sociedades
de tiro, iprcsiaram ao iiiinisíi-o .Muíeer
as homas írí-li-tarcs a quem lem direito.

C. R. do Flamengo
" !• 2° tcams dc-leTreinamHiojc o i" e

Clübi O capitão Sjlicila
incuto dos jogadores.

o compareci-

citando beneficência'; idem, por inier-
médio üo sr. Thiago Guedes da Silva,
do sr. Diamantino de Oliveira, partici-
pando a fundação da "Sociedade dos
Diaristas 1'oslacs",

Depois de lidos os pareceres das pro-
postas apresentadas na ultima sessão,
foram cilas approvadas.

Usando da palavra, o sr. Gustavo Vo-
gel fez referencias á alludida emenda,
dizendo saber nuc as A-socÍíiqGos, Gaixa
Telegraphiea, Caixa A. dos li. Poslaes,
da qual cé direclor, Correios Anibulan-
tes e Beneficência Tostai, eslão agindo
110 sentido de que prevaleça a continua-
ção da concessão ora cm vigor. O pre-
sidente designou o sr. Vogel para acom-
pauhar as demais Associações neste"dcsidcralum".

Usando ainda da palavra, o sr. Vogel
reícre-sc ao golpe por (pie passou o
-presidente João T. Barbosa, pela perda
da sua cxtrcmccida progenitora, pro-
pondo a suspensão dos trabalhos, que
em acta sc lance um voto de profundo
pczar, e que se hasteie o pavilhão so-
ciai por 8 dias, A proposta foi appro-
vada.

Feila a coüccia do tronco social, o
presidente agradece o compareci mento
dos presentes, c suspende a sessão.

'Vi
Ipedaeio, 'tendo o chauc-Uer seguido | dentes
para o mesmo acompanhado da sua co
mitiva e de uma grande multidão.

Os ladrões na ma
Aristides Lobo

PeÜem-nos os moradores da rui
Aristides Lobo, próximo ao largo do
Kio Comprido, -chamemos a atteiiçâo
das autoridades ipoliciaca para uuia
malta de ladrões nuc infesta o referi-
do trL-eho, assaltando diariamente as
casas e carregando com tudo que en-
conlram. •

Urge- uma providencia, a liem
horas, haverá íiin banquete cm trahquillidade das íamilias ali rc

])l'.\Lll)AliK 1H-; 1'AMAUAS XO
PAItÁXA'

ACÇÃO JUIjGADA rJlOCHDKXXE
O dr. Octavio Kelly, juiz federal da; ".IIalieiis-t'oi'|ms'' megnflo

seçção do Estado do Rio, por sentença j F.m favor de Cláudio Amaral de \vcie homem julgou procedente a- ac-;ão incida e outros cainaristas da Câmaraintentada, pelo dr. Damasò Corrêa ' Municipal de Ponta Grossa, sob' a ai-Coelho contra o Estado, que o eliminou - legação de que estavam soffrcndo co-cia magistratura fluminense cm 19 cie acção por pano de alguns membros da-dezembro de 1S91. quella Câmara, foi impetrada ao S_11 reo foi condemnado a pagar ao - premo uma ordem de luibcascorpus.autor os vencimentos a que um direi-1 O Supremo, apurando não haver a• ' a iluia de sua exoneração até | coacção allegada, negou liontem a. or-ser rc.u. d.111.
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/CORREIO DA MANHÃ — Quinta-feira, 12 «e Outubuo <lc 1016

«ngj «is
CARTAZ DO DIA

•J/heatros

níio se cansando 03 espectadores de
appIaiiiHr artistas c actores com grsa-

O pislolão'' vna hoje no cJyp.eetá;
cuiu dn tarde e nos tres da n..iie.

' Segunda-feira I
SENSACIONAL, aurora »

»> % »TV»-»TTC3'f>t*t » JtfírTOValj N

-Maré de
-• 7 3l4 c

, de Scvi-

.ÍWKI.US COMES. —
rosas" (revista). A's -' i

I YR1C0 — "Ó barbei
],.•,'• fobi-rii). A's 8.3)4, : ...

!'.\l. U I'.-TIHÍA'1'KE -- ll i'l«>3
ir.' dcEcmihcciihi" (vaudevillc). A s
: :'2. < r "'.

KiilTIil.lCA _. Eatréa, da trans-
rr.rmisla Piitiiiia Miris. A s 8 31J-

UECItíUO — "O canário" (come-
dia). A's ai|2. S c to. ...'.,.

1'IIHNIX — "Matinée" infantil, as
2 horas. '.'Entri! a cruz e a cal.lei-
rinta" (comedi:.). A's !í 10 .horas.

S. IOSE' -- "O pistolilo (revis-
to). A's - i|a, S ,i: i o i" ii-'.

Si * *

Cinemas
AMEIíICANÓ — "MatimV." liifan-

ti! e "Carmen" (drama); "O cavai-
lciVo dn rancho (drama). ,

WliXIDA - "Esoiaçao suprema
(di.iui.-i); "Universal Jornal" (da na-
'U:c'lNE?ALÁlS 

_ "Senhores jura-
ides !" (drama). „ ,. 

'_.

IDEAL—iciiunc! nosfhunios (dra-
mi.): "O cheque falso" .'Wraina);" liorbrflét.13, hezouros e iibellias (uo
'iklíj '.— "Karvhi. o csiiiúo" (dra-

,,i ,• "Os piratas sociaes" (drama);
"•Kiiliri soniniiiiibiilo" (comedia)';
"ln',:-!-:..s iiidiRi-iiif*'' (do naliir.-dl.

nnKON ¦-¦ "l.eda" mi "O culto, da
lie.;••/.••." (drama); 

"Suspeitas filial
' 

PATIII'' — "Ciúmes porihumo3"
(draiiut). # fi! *
Circos
' 

- ;•!N Kf.T.l — Attraheiifc especta-

Cinemas
* * *

raio.
ií * *

03 IMPORTUNOS

Tratamos hontem dos espectadores
ii.-amni,r.l,-itivos que vão para o thca-

tro' dorir.ilar, deixando cair objectos

cujo rui Io, na queda, desvia a attçn-

ção tio (iubhco.
A espécie dos importtmos não se

limita a esses tão somente
lia outro gênero de espectadores

i|..io aborrecem c entediaiu o ouiiiue.

Eslão nesse numero os quo conhe

cem todas as peças que se repre.

Í-V -c trata de uma comedia, do ti

drama, ile um mtJeritle - eil.os
remai, .-m voz alta, as scenas quo se

vão sii;:edcr no palco, tirando, com
t ».i íle?criptiva antecipada, toda
ii . -io ilHiiiclics que têm a iiifeliei-
ti., ic '''- com elles circitmvizinhar,

•;o (' tuna opera ou uma opercla,

põfiii-sc (Kcs a assobiar c a cãntari
!:i.- mio um enfadonho acompanha-
íttfiito á orchesira.

I. i|tundii, cntíio. a musica é acom-

).,'.iiia,ia da letra !...
'i horror atigmcnta de proporção.
A niauiícilaçfio desses sablchões i

tuna cnija intolerável, porque tira to-
.Io o v.,l.ir da audição, fazendo desap-

parecer lis surpresas das melhores si-
tuacões imprevistas, se se trata de
nina p.-ci lirainaiica, c ostropiandò a
nir.-i .i, ci in um zumbido impertinente
ent nossos ouvidos, o que iiiliihe de
appixlieniler a bellcza ou a graça sal-
titanto da partitura:

A esses, que só vão ao tbeatro para
inçiiiimiodar os que lhes ficam nas
adjacências, era caso de aconselhar
o.ue ficassem cm easa ou fossem para
nm bar, onilo se faca musica

Ahi [iodem elles ir.uitcar
rpi dlapasão mais elevado,
sr tornem impertinentes

vontade,
sem tjuc

; «borre-

PRIMEIRAS
FÁTIMA MIRIS, ESTRÉA

HOJE
A's S.';4 da noite, e em recita do

cal.i, piineipia hoje a atlrnheiite série
ile espectaculcs que 1'atiina Miris —

a rainha do iiT.nsformisnío nos
cn: proporcionar, no lheatro Reptt-

blic.t, melhor do que nenhum outro

pãVa este gcuero de diversões, por-
quanto se podem estabelecer preços
popiihros. Fátima Miris em a noite
de hoje, c por certo nas que se lhe
seguirem, executará magníficos pro-
granuná, que, a avaliar pelo que
abaixo publicamos, proniottcni ser de-

i", Òúvcrliirc, pela orchestra; a',
Marcha raiiina; .)", .Monólogo Aprc-
oentaçãó; i", grandiosa novidade, o

Kiandc êxito mundial de Fulana Mi-
íii Uma festa cm Toldo, 103 trans-
for-. ,i,J (s por 1'átinia Miiis.

.." parbi — Uma lição do Iraiisíor-
nii.s'110, Itália, Canto de llcrsaglicri,

fítandíosa novidade.
3" parlo --¦ Grande theatro de va-

ricdadts, Valsa Cliavlréc (canção de
«Ii.iihcs). Ibbé (pássaro niiisicoiiuno),
!.. Ki (cantora á voz s^ria parodia),
1,;: Oitanilla (rcpvoducção clássica).
1/..11 !c c.sito; Um letior celebre (pa-
t,,..,.l. t.'.ira il mondo (canção hol-
1: ¦.. ,.-:i) .novidade; Ü gato preto,
f ..r.íi c danas hcspanholas). Or-
t:'•.-. ¦' ;i ,,'e - 1 professores Sfdi ii di-
r-.'.. 10 do marfiro A. Fíiisincssi

O súçcesso estupendo obtido .pelo
Oderin, e que excedeu toila a e&pe»
et ativa, obrigou a Companhia Cine*
maiòirrâpiiica Brasileira, a n5o mu*
dar hoje. como ile costume, o teu
programma. A-ssim c que se conser-
vará ainda no cartaz, o soberbo dra-
má psvcologtco de Anitolio KarnenB-
ky —' "Leda" ou "Culto da bellc-
za", romance admirável de verdade e
de emoção, em que se apresenta co-

mo protagonista a linda müe. Trou-
lianova, primeira uailarinha da Ope.
ra, de lf;iris c i|Uc, dominada pelo
culto do bello, não teme desnudarse.

Mais 11111 íilm delicado, do fina
contestara artisiiea, offerecc hoje
aos seus Iniiunieros "habitues' o tu-
x'uo'«o Pathé. Nesse film, figura
como protagonista a formosa e dis-
titrta netriz da Comedia Franccza,
Gabricllo Kubiiie, que o nosso publi-
co tanto aprecia. " Crimes postbu-
mos" é o sen titulo. São cinco
actos de uma bella e emocionante co-
media de intensa acção, durante os
íiliaes o [iublico verá os mais ternos
eviitímentos expostos jn.agiistràlmentc
a seus olhos, pelas artistas de escol,

da casa Talhe frerés.
iS

Operando a habitual mudança de
prouraiiima, o elegante Cine Palais
eslilbe hoje, uni drama altamente cm-
pòlgaiitc, de as-sumpto -completamen-
te novo e arrebalador. "Senhores

jurados 1" é um film constituído por
sete vigorosos actos, de &uge'cstivo
c admirável entrecho, sete actos emo-
cionantissinios, de maravilhosa "mi-
se-en-ícéne", desempenhados por fes-
Icjados artistas, á cuja frente se des-
laça a applaudida actriz Fabi. ne
Fabrcges.

:B
O publico que freqüenta n eonfor-

lavei Avenida, vae boje vibrar dn
niiiis intensa emoção «ntc o iiicom-
¦paravel fllm; cuja estréa se realizara
hojfí. — " EsjpiaçSo suprema" — co-
mo se denomina essa notável obra
ciiiiematOKrapliica — c uma extraordi-
liaria concepção da D'Luxo, trabalho
de apurado [justo, cm 5 delicados c

encantadores actos, que desenvolvem
ein vibrante thema trágico. K' pro-
togonistn (tesse monumntal trabalho

a fasciuadora artista Kelly Gordon,
lícmataiido esve prograinina, será ain-
ua cxhibUlo o ultimo numero do —
"Universal Jorlia!"'.
!Sv *

Unas peças tlicatraes eminentemen-
te seíiKicionacs, serão Ifojc estreadas

nu .popular cinema Ideal— "Ciúmes

póstfluimos", em 5 estouteadorea acios,
ii um vigoroso liraina que lera como
principal interprete a acciamada ar-
lista mllo. Uobimio. A nutra fita
a sesiiir-lho — "O cheque.falso , rc-
présontfl o primeiro cpiíodio de uma
nova série de aventuras policiacs', em
5 eleetrisnntes partes, c na cjual np-
parci-e o airiÜ.iilo detective Soxton
Black, o denominada "Homem uc
Ferro", li, como se Indo não bas-

Ia-se, correrá ainda o interessante
fila it> natiwal "Borboletas", ",be-

zouros" e "abelha*".

O querido cinema Lis organizou
para hoje, um Incomparavel prògram-

ina, que deve deliciar immcnsamcntc
os seus írequetitudores. O que é ess-
colossal prosramnia dil-o a simples
ctiuineração dos magistraos films .cuj.i
"prcmiére" será ali dada. Eil-a: —
"korvol, o espião"; um emocionrn-
le drama policial da fabrica Aqulja-
Film, em 4 viyorosas [laitcs; 

"Os
¦piratas ítíciaes", mais duas series do
monumental fllm 0'c tão fundamen-
te tem impressionado o nosso publt-
cn. 1'., por fim, "Kri-kri soniuat.iibti-
Io", fita cômica, e "Industrias indi-
genas", film iiislructivo do notutíil.

>ü
O conceituado cinema Americano.

estabelecido em Copacabana, ofíerece
hoje au publico infantil, que ire-

qttenta os seus salões, unia encanto-
nora "matinée", constituída por nlins
que muito devem uijtadar á petiza-
da, a qtieiii serjo distriblidos "boit;

bons, O progranima novo que 0.1
sit.í estreado, consta do seguinte: —
"Carmen", vigoroso drama, de acção
citterncccdorii, pela festejada actnz
Theda Unia; "O cavalheiro do ran-
cho", drama ile scenas arrebata .oras.

* * *

íjm fllm que pôde rivnliíar com qualquer pro- O
tlueçâo perfeita cutrungoira >!

PERDIDA
Grande dr.ima da vida moderna carioca K

f.difio da GUANA»A»\ FILM O
Autor- Ojj.^SCAR LOPES Q

Interpretes: MlteTvole Builine; T.enpolilp Fróes, fi
Eurico Drago; Misi liosalie, Maria lieis e (\

Gabrièlla .Mnntani c*--:\ Q
i3ailadoí3 por mlle. GAUTÍIIERS O

6 actoa—Acção no Rio g
Operador—t». BOTELHO O

Vestidos dn CASA NASCIMENTO 8
Moveis da RED-STAR fi

Serviço de cabarot do l'ALACE-ÇLUB g
laaosioa&sGaoeaeiaBaieowss^^
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Supressão
da

Espera FATHE Amplo X
Arejado <\

Confortável <^

HOJE — Jls dam«t$ e senhorifas Cariocas
terão mais uma vez ensejo do appluudir o

seu idolo de elegância
A DEUSA DA BELLEZA

Mlle. GaMelle Robinne
«de Ia Comcdie Française»

mio interpretará, com a maestria, e sobriedade no
gesto que lhe 6 peculiar, a fina, subtil o inegua-
lavol arte Franceza, através do drama era 5 actos

editados por PATHE' FRE'RF.Siiiein

OS MOVEIS OE AÇO "ALLSTEEL"

w os mais práticos para eseriptorio porque:
São mais sólidos, protegem <> coiiteíiilo cniitrn

fogo, insectos e poeira e tem niaioi' capiicidado do
que. os de íiituleirii.

Pelo systenin vertical íipiiinim papel fica debaixo
dos outros o póde-so eiieouirar iiistaiitniieameiilo o
que se procura, eeoiioinizaiido teiiipo o trabalho.

Temos diversos modelos de mesas c secretárias
c cadeiras assim como um graüdo sortimento de
arelilvos do differeiites taitiaiilios e preços o paru
todos os fins.

Queiram vir exiiminar estes moveis ou pedir o
nosso catalogo illiistrado.

CASA PRATT

THEATRO>JSARL08 GORSES Ç
í-Gompanhia cio scssbds; do -Eclonl-Theatroi do Lisboa _
3, EmpreVa Teixeira Marques — Gerencia do a. Gorjao S
5MAT1NE»E HniU 2sess3=?s í

as t \\í aawwii AS / á\H fi fJ 3l'l (13 HOite <
.- TBIÍS IMPONENTES ESPECTACIÍLOS < IS copj a celebre, querida o popular revislu-fiuüasia, cm ?

dois AClns o novo quadros
¦síi PS53 f??i /f?i /*"*ííi i.5

mm iy^^âií^

OUVIDOR 123 ;— RIO DE JAM-.IRO.

O muiiir nxito dcMtu touince ]
PAinnAppia (Zo-Lóriás  CARLOS LEAL!V^UJ-Upeita /pintnsilgn : .. LUIZ URAVO J

*ç TOMA PARTE TODA A COMPANHIA
5 Sumntuosos .scoimvios — Luxuoso guarda-ròüp» -r i

Ainiaf»to.4;i 
''mÍM;-cn-sc6iio"

Í- Hoje 
e si m m"Mãr'é~do rosas

2416!
»^VWVVi«iVV^\VtHrV%VAS^SV^1ÍV^^3J^V^AVWt,í

ÜÜIÉiÜ;'"
nOJÊ-QuiDttt-1'eira, 12-HOJE

Do meio-dia ás 8 da
noite

Sport tia pelota com
entradas premiadas' 

A'S'Tll6uAS
Emocionante qui-

niela dupla
llermonoyililo—Júlio'
Caslmiro— Armando
Vertr^ra— i liiqultu
Goui—Antônio
Aragonós—Goonaga,
Soloz .biil—Eusebio

Ilesüítatlò do concurso •- ás 7
horas dti noite.
Funcções todas as

noites
Bondo Ponta d'Areia.

R 2105

TOURAOAS
NICTHEKOY .. NEVES

Amanhã —12 de outubro— Amanliü
A'i 3 il.' horris da tarde

Scrâò corriítos séi-a touros de ráía
poríugfucza, adquirido^ pt-I»i empresa
nos campos de Minas.

T-tnain priris na jjdc:
ravallciro. o oiiiibitilido SIMÕES

SKRRA.
Dois espadas — Rapliael Taleno,

Salvador Campello.
ItanthriJliciroá — Francisco Cruz,

foié Va'le (El Marqilesito), I?idrn
J'oribio I.IÍI Zajxiterin) e Luiz Pres*
tCÍ;

Forcados —Capitaneados por Jo=é
Veri.ssimos,

Oiiiüc a corrida o -;r, Luiz Noro-
i:!u.

lüiiictcs á venda no Rio dç Ja-
rieiro: --- Ciwrutaria do Cafó dos
límbíiiííatlorcs, rua do Theatro, can-
to da rua Sele: Cliarutaria AHen.
rua Gonçalves Dias, osiiulna da tua
da Aoçeuiuléa j diarttlnrtit l.t.'so-Bro-
-ilcir.t, rua Visconde do Kio Branco,
esmiiia iln rua do Lavradio; Cate
Sulsso, Avenida Uo 1 tranco,

líreços: — Camarotes, ^5$; barrei-
ra, .ií; sombra, .;?; sol, 1Ç500;

tR 239-1)

(CIÚMES P0STHU(V10S)g!Íi
Leír.t de Daniel Rlche do rÁcadomio <$> j ^(1'apròs Muro Mario <í>

) titulo é bastante significativs'- o assurapto é tâc tielicario quão a sua
graciosa protagonista • :

Sem qualificativos retumbantes
Sem espalhafatosos reclamos

Apenas a citarão de alguns dos quadros da obra
que apresentamos, que por si sfto bastantes sug-
rrestivos e convidativos, deixando antever ao os-
pectador um trabalho K1N , DELICADO e ARTIS-

¦ i» iflCOi o que habitualmente acontece com os pro-
grammnã do PATI1E'.

Alcviniv nm, lv,, ^migü «erlo nas horas amargas - Delicadeza entre sócios a
/Hgullo ÜUdillUo — suprema ventura — Annn do felicidades— yF
13ruttil separação -I.nngo dos olhos... porto do coração... — Anniversnrio incsquecivel- <j>

Rua da Carioca ns. GO o G3 Proprietário M. PINTO

3*m uiBtTSaiTV*SsrrBi¦ ifSÊÈJkffiÊÈSÈÈSÉ

c B^as^HiT-.ü • ~men—nãB*2~K a

C.rcpes... O tempo apaga saudades— A vida reclama-
O eclio doloroso e constante.

A voz do além —

O

Varias

Mais.. ;m aceroscimo de programam intoressante c do agrado do Iodos

O PATHE' JORNAL -uTl'„%tã'
ÜHbmiHi: PORTUGAL: SSiff^u.*JiS!Sa*"OOSOXC1"
mtnitmmmm, iw-U-' ~ Partida do famoso submarino commcrcial
lllP^ JBSlilXlZ33iQr@ " 'Dcutschland' comboiado pur dois 'dostroyers'

O"' E
eml)
de Azevedo

S 9^ ' '' MMWir--'

R... mais uma piiipitaníe e documentaria actualidade nacional — O des- yt
arque em Manáos do Kxtn. Sr. Dr. General Thaumaturgo vj
t'/.ovi>iln. yi

— Telephone Central 1937 —

HOJE - Soberbo c niagniíicente programma «ovo - HOJE
Duas grandiosas producÇões inoiiitiis e de grande espectaenlo

num só progranima de garantido suceesso !...
A excelsa artista o formosa parisiense

3VC.LLE
è a protagonista consciente do intensivo drama do grande fabricante Pathó

Frercs

PllfflliíH
^Zj\_i,

V0 ,í5^s.1®í___\_hM

5 acto» deslumbrantes c nppat^atòaò5»
A accão b vivida em meio da moderna nobreza. Tudo 6 riqueza; Indo A

O nssumpfo è uma epopóa domestica, na qual se glorillea a memória do um
soube ser bom defensor da pátria o melhor zelador da sua esposa, a qiiotn
assegurou a felicidade durante a existência o depois da morte.

SENSACIONAL B DELICADO !..

RECLAMOS
heatros

i ile S. 1'àulo, n companhia
eiii|ires-i Waltcr ilncclii n-a-
:;i cnpitul unia algmij cs-

desta ve/. nu llicatrò J.y-

tríra íiessAi róciia3 será bo-
icttaçtilü de iiala, coinmtmo-

i! '«colit "i;i d,i America.
¦ .i ,i i.| ira — "Ü íiarliciro

. ", i rtuamlu partt! im c.s-
Marta lí.iriientoí, Scliiii.'.,

ctintuttín a fazer a tlc
) a ciiíírítt;a(!iiisiiiia co-
caiuivio", uno i^ vae

>. Cüi
:cntc

uni suece

• se fCiiii/ar.i íi.-í
ilo. o lias iliia<
[tnipanlua l^ucilir.
..mu ilaiÃ litiju
dia tltí; Trisian
iiftr« ilescmilieci-

fabrica iln car-

AS "MATINÊS" DE HOJE»
NO PHI5NIX

Teremos Imie, no Pltcnix. duas
tiiasniticas imtiiifei —- uma ís 2
liuras. c mitrri ás 4. A primeira c
a iiaiiiiiiV infantil; a segunda, a mo-
lim:c ile cala. A tnatinec infantil
oliCikTcri a um protramnia orüaiiiza-
1I0 para ns creanras, nu eviio passar
duas horas ile verdadeira alegria.

Na /imfri.-iV ile sala sora represen-
lada a intcressanlc comedia j'e Uo-
berts de 1'lcrs c Caillavet — bnlrà a
crus c a caUeirinha. miu niuito tem
agradado 11J Plicmx.

N.l imili«.'c infantil, n ilirccçao do
Tlicatro Pequeno fará distribuir liou.
bons a neti2iida. A' noite, repete-se,
no 1'licnix. a p..';a Ciilre u cnii e a
calJeirinhíi.

^ A íran/>c Juvenil PorlugucEa
das "limas Pombo" une iá traballiou
aqui, lia iloií» annos, com real sucesso,
no theatro S Pedro, e mie vem de
Ijorcorrcr o norte, numa lou(ja totir-
i\'v, aclta.se de regresso a esta capi-
tal. oiuL- pretende dar alguns esjie-
ctnctilos.

Traz repertório completamente no-
vo, de laniíonetas, (lueltos bailados*
operetaif. comédias, rvvistas. e bcílis-
simos fados, v;i!siíí e canhões, em f\no
kn.-.ili.i 1'oiubo Icm occaíião de fa-
rir valer ,t sua voz encantadora, que
llic i.iz iíis a ser cognomijiada o
"piinu-iio rouxinol portURUez.'.

Fernando Poiuim nu. tonta apena?
sete annos de rd.nlc. desperta gosio-
sas , gargalhadas no seu repertório
comíeo.

A troure infantil nossue uni In-
xuoso trnarda-rouna e tlispõa de bel-
los seeiiarios de i.ua propriedade.
^ Sesjundo ouvimos, a companhia

Alexandre Azevedo-Atilonio Serra,
brevemente deixará o gênero iliama-
tico, para on piorar o da opercla,

A estréa ''a nova pliasc far-se-á
com a Daqueia do lia! '1'abari'i.

Será director da oreliostra o mães-
tro l'cl:|'pe Duarte.

^ .Vi cartaz do S. .Tis.'-, ilevcin
sffiuir.se ao O /'is/o/ÃD, ora aü em
sceiia; Cartimbaiiiba, nova burlela de
An-.iibal Mattos, musicada liclo mães-
tro Arcliimédes Oliveira, e A* rcdt'd
sulla, cm reprise.

líruquanto se representar essas duas
peças, far-se-ão os ensaios da revista
— Dà 'ii o pi  original d: Can-
dido Castro c Odir/ablo Vi.-nu.i, com
musica de lfelippe Duarte e Roberto
Soriauo.

? K ialira so hoic. ás Stla lioraSj
no ¦ Club Cymnastieo Poriu^iie:-:, o
festival prõmovidíi pelo aetor Pereira
da Cost 1. dedicado ao Centro de
Professores Primários Municipat s e
tini houiu.iairem ; o iuspcciur t-scolar
tir. Fábio Lm, fictido levado á scetia
n drama intituladu — .-1 /•':.: tio Sc-
rJiúr, oriiíinal du homenriKCíido.

m Um pedido deferido -- SlSS^&Tá^liS
contentar, tlesta voz os iioilidos Instuntcs partem dos seus aniiguinhos os
colleglae*. fica pnrtiint» aqui <» aviso que os va.» alegrar.

Além do lirogruÍHina: O Patlié Jornal o H0B1NNK accrescontaroinos.
Somente na matiiiés de úomingd o film que tauto 9»coe8TO.^.çaii«oa
quo tanlo agradou pela sua ori^iiinliiluile e lolçâ» LOUCURAS DA
MOCIDADE da Fox-Filin. — Notae quo o nrogramina da initlnao com-
tara do 11 autos formando um o-pcc aoulo sem cgual o uma garantiu de
uma tardo dòníüileal, digna d i um prêmio a legião dos pequena* amigui-
nhos do Pathé que bem so comport.irauí diiranto a aeman i luotlva.

^^^^^^^????????????????????????^^?^^^<

No mosmo programmn, o destemido e perspiotiz ilolccüve inglez

SEXTON BLACK
Cuja valentia fez-lhe merecer o retumbanto appollido do «HOMlíM DI3 FERRO»

representará o tumultuaria drama policial, o primeiro da sua nova série :

O CHEQUE FALSO
r> partes arrebatadoras

Dos impressionantes quadros destacamos os seguintes: O cão '.Pedro», fiel aju-
danto de Soxton Hlack — .\ quadrilha dos falsificadores — As primeiras escuramu.

ijm cas — Uma empresada dòslionésta — O millionariu Morgan—Houbo do livro dos
3S cheques — A falsificarão — A redo telophonica cortada — Subindo por uma chami-
t»~ nó — A descibertado roubo — Caça aos bandidos — 1'uga polo Ho aéreo « O salts
afi da morto — Utn mergulho terrível — Um corpo em chammas — O guindaste da
(j£ ábysmo — A amotina funesta — Luta sobre um automóvel em vertiginosa marcha -r
mft O üosenlacu final, etc , ele.
UR Scenas extraordinárias e temerosas que só a visão pode fielmente descrover.
ÍC Como extra na maflnéo — O lindíssimo o InstrucUvo filih do natural rieamenU
fU colorido pelo processo «PATIIECOLOR»
31 Borboletas) Beaouroa e ^VT3<?1Ja.aiH
^1 1'roximá SBiTtaíia — Continuaeao da serie do detective S15NTÕN III,ÁCK — 6
Oi «Homem de Ferro» — Segundo film, em ti partes, nob o titulo: O MYS'1'I'.B10 DAS
3j JÓIAS. Novo o sensacional capitulo, que reserva ao nosso publico as mais colossacss
U| surprn/.as.., H 8-113

PÜIJIELEME

f 1113ÍI |
g randioso- jSmòitn, quo J «
dofendéu ei*

[1

ÉSS^ti tá
§\ [\
m Ml l S

Cvõlo Tlicatral líiani!eiro
n. .W1TT TRI ATTA1ATA TIGKiAISrDB COMPANHIA ITALIANA DE OPE&ETAS

ZZrzTT TERÇA FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 1916 =====
Roapparição da éoiripátítiiu Vitulo que cm S. Paulo tem obtido Êxito Colossal

com a representação da ja celebro opercla em .. ados
sa*»??'

ELI-*
UOHESSA 

""""l

BALTAB ARIN n |XB\ _-_;W\K-_ *^H

__ '-»ii"i(i:rs»:i««"'i, *«!JS?iíã mw&i1S^m3itSSKB3SBt!l

O mais recente suceesso dos «leairos £sai*opeus
dcscnipeiiliados pulos .-irtistas: Pina Gioana,

llnlo Bertini, Maria Cioanu.
üs principaes pape.*, sei tio como na primitiva, ilcsciiipeiiti.-ti. os- pyjna ,-iriisias: Pina

¦ ¦ ¦•' Cario Cipianài, Pompco Pompa, Michieli, Rubtle ç lUD.v A LOMtA-

XltlA.
Jlacstro, rcgciitfi ila orclicsíra, IiUIZI ROIG

CINSMÂ AJERIOil»
(COPACABANA)

HOJH — Dois films scíisjciatinca
— "Carmen", segundo ;t operir, em
5 arrebíit«idovc9 uçtüá, pov Tlicda
liara, dà l*ox-FiIii:-s;

4) ¦¦¦¦iiiMiwii ^

^ tí0^__^_r~i t
* 

^Miiniiiiinii iiimi j £.

1]

A Companhia VITAI.1C fará representar p eças completamente nova* para o

Club. Lcineiul 11 delle Araneie, Scnhorinha do
A SEGUI li: -

R'° '''.-^"«ntiacs: 
Cinema Mar, Champagne Club., Leggend a delle Araneie,

lno-i-n. Polir. II giorno di S.lulev.lino.l.aMa rehcsa dd Chicago e outios,
Je sabbado, t.| do corrente, na Avenida Rio Dianco 11. 122, das

10 horas da niatili3 
'"' = ¦'" '""'* k "—-

Cinenirxloqrapho,
Bilhetes ;'i venda, a começar

5 da uiri«.

O "Cavallieiro do inr.ciio".
ciu 5 empolgantes nelos, Como com-' 
plcmcntò do programma,t 

"Ainor sei-
vagem j comedia droniniio-i,

I Sãbbado — 
™ 

Eapcstaculos chies —
• "O Unirão", drama, cm 5 antü-i, c

"Qtiànd 1'jiiioiir reilcilrit", grande c
i mimoso dinnta. cm 5 longas c cm&-
1 ctonanlCa partes.

Ciwema Theatro S^ José
i;mí'icesÃ í»ÃscjioAr^ íb«i<f"í"() 

"^
Companhia Xaciótud, fundada cm i d'? jtviíüi de n-r — Dirccçiía sec-

nica do açfor lvlunrdo Vieira — Maestro de otclicitivi, José Nunes
A maior victoria <!o lheatro popular

ECO JB 12 do Outubro de 1916 E3CO JE
Em cominciiiornçíio á data dn Descoberta

«íá America
.Vs2 1;2 ila tardo—Grandiosa Maliníe. A' noite—7, 8 3|-5 e

10 lj2 — 'o Sessões
A maior novidade tlicatral cia aotualidado

AO PISTOLAO
Erillianta desempenho—Soberba montagem

2 brilliantcs apollièoscs: Gloria a Iíilac e A's Musas
0 csppctncülo começa pela cxliibieão do "fllms» cino-

raatogfaphicoo. R 2120

PONTO DOS BONDES
HOJE — Inauguração do

novo o grandioso Klnlr

Bar-.Soátinic-Rínlf, Tiro ao alvo,alegro floresta para pic-nic.
Casa única do diversões grátispara creariças e outros Jogo»do oceasião

LUNCH-ROONH
Bebidas da todas as quali-dados ustrangiiiras o naoio-naes, comidas frias, sandwl-enes, conservas, etc, etc

Rua Gustava Sampaio 26
— Telephone, «ul 30S1 —.»

RIO DE JANEIRO
Musica, Flores, etc.

Rondes a toda hora

PALACE-THEATRE

le

:i>a«to a nao¦.¦¦./. do Süo

mtcnsid.-n

aa_tl-.'j_\*>4Z£y-<$>>-&X**

Massa de Tomate-- ^T,-:
.i th Cffiiipiii-.lii.-i Matuiíactora ile

—Q^ <8gl ?fW'

Flumincnse-Hotel
Reformado sou nova direesao

— Aposentos pn:a :oo pessoas -;—
O que mais convém nos passageiro.!

do i:ilc.-!or -- Preços:
Quartos com pc.-i3ão 7$ c SSoce.

diários. Quartos acm pensão
<S o sí:j.-.o di.irios.

Pr.-.ra da Kcpublica ;o? -- Rio de
Junciró. Em hente ao Campo de
Sant'Anna c ao l-do da E, 1\ C.

Grtode Conipanhia.:xiicili a 'Pdrcg-teo'pól(lo Frfles

Últimos espectaculos da companhia

IIojc - A's2 1[2 Matinée infantil - Hoje

Honrado com a presença do F.x Sr. Prefeita 0 com entrada
íjratis ás ciiànç.as das escolas Mtniicipaes

A COM10DIA IBM :t ACTOS

CIRCO SPINELLI

0 ilíuslre desconhecido
(LE DANSEUR ISiCO^MU)

Grande companliia cqtt(5íre nacional
da Ca-.iita! Fi-deral

Empresa Attonso S|>'.nclli — Compa- ] gnhía Benjanün de Oliveira | q
HOJE - HOJEJ
VÁRIAUISSIMÒ ESPECTACUI.,0 

|
Km coiiimcmorai;ão a grandiosa _(l.i; 

• O
ta da descoberta da America. Será O
representada a grande paiitomtiiu j 9

fê'*
9
«1'.O
o

19

eeoese33»ceo*a*8ft©Ci39C«»©«e»««»»«e®«o®£ocoteo

1 CÂSS^O-PHENIX - pllcho 1
© Único theatro por sessões que fiineeionn na Avenida

2 i\íí:itinc;c ESrO^ro - ií Soirèe

0§ HIII
Matinée infantil ás 2 horas

A engraçadissima comedia

NOIVO EM APUROS
1 acto <Ie iittriicçõcs cômicas

Distribuição do chocolates ás creanças

<JK!»K?V^K!%^^inmnKK«K)^»fWK<K!«^^

í

Gratulc suceesso do Leopoldo Fróes o Luçllia
Pores e Ioda ;i companhia.

Amanliã—ülliaia do Illustre dosconlieciilo. —
Sctbbadò O Doto — Domingo despedida da compariliia.

Xo decorrer di peca fcr-' executa
da Ioda a opera d« ininiorlal maça
tro CARLOS GÜMHS.

Rigoro?a raisc-ciiúccne de lJenja
niin di; Oliveira.

Preços c horas do costume.
Em ensaio; ._ O GALLO DA

TORRE c OS MYSTEIUOS DE
NEW-YOKK,

i«

Mbtinée do yala íís 1 horas
A encantadora comedia

M Â CRUZ S A ULD&3IHU

Empresa .I^Gruz .funior-- Rua da Carioca ns. 49 e 51 5
| HOJíl - Em matinée e soirée - HOJE í

S UM ESTUPENDO PROGRAMMA NOVO S
H Depois do um programma como o quo hontom so íin- 6
g dou, um novo suceesso garanlimos para hoje, com R
\ UM ESPEGTACULO SENSACIONAL '

3 A' noite: 2 sussõos — A's 8 o IO horas
Entro a Cruz e a Caldeirinha § ^

g «Uliso.-cn-scor.c.i do Joiio liarbosa g^

_ | _ 5t33~=^^^5S= _~_ 4~\± Í2C2.Z -¦¦¦¦¦¦ -~~--~

g 5| Conlinuação das aventuras do MONA e M \RI-V — í
S--!S Amanhã - P.dCita lia actriZ AliGe Pereira 2454 * .g Ejlãs.vencem os obstáculos c castigam os rnúos 

' 
5
\

aivxafu»~r.
0^.$Ç9Ce.8Se&9^««^^Í5eiM0(M^õ^9^MèMéflW

iTIieatroReaáiica,, „...„.„

Amanliã — MARAVILHOSO Eo-.j-jã  -—   - g, i y, ^,_^_ -„—-pectaculo. Todos, itoj>, aoo.r-. @®s.sc®!Sí5ss®ssso*ff©6s«)i!!(i>s«a8e£e893«««»ss-s9»«s» gO PASiASITA Í3* episódio)

lOmprosa
OíilVlHUV .V; C.

I íOJE.-A's S 3t4-l IO TB I
urcliesira de ií profossoves sufi a !i!„'eiieia do Arllúiro

E&ÉCITA DB GALA
Estréa da celebre artista

FâTIfüâ
(Rhinlia fio trsnísiprnilsuio)

400 tra-isfociiia õos nnmti nó n ite ! ;!
i- parto : Uniu festn om Toldo l — 105 iransfor- ©

iii.iíjrics ! Iliquissimo guarda-roupa ! De.-I11mbra11l.es %¦¦'".'iVuios! — -j-parlo.: ÍAçii o <lc traiisfonnismo |-- ITÁLIA : Can Io dos borsairl icros—3* parle : Griín- a
ti'j tlicatro de varieditdes. %

l'HH(;.i.)s—Cítiiiarotus o frizng, I.IJ; lopraros dislincini, :iS; J*cadeiras tín 1-, SS; lmlcõos, ;i? o il; gnlorlas numeradas u S
entrada jjeral, BtriO. n 2i2t a—— 9

Passeio ao Pão (ia Assucar |ibijkuuhiiii'»» • f __ v _ _ _ mn/. nn/lDnfA H  ¦.. ¦" — - .¦- --¦— •—¦ -m ««15 miwwiuus VHCIUS H« iiv

,r,n,,^;.7-.i-iün,^nírT j aHEAIRQ RhCRhIOJ1 ãéciÉ£13 de i^ãà gra^m^panhia fíT--~r:~ Bino-*°

AVISO AO PUBLICO

ESSSSiSESagESffiiSS^EBáHSSSSK THEATRO LYRICO Ií AOÜBBRADOS ESPÍRITOS (4' episódio) J
a Dois episódios cheios de aventuras, do
Yâ Iiiíoa Jn Auio<i.t.>

rtH-oiiiortiiiilti iiassuio — <> S Companhia Alexandre Azevedo — Tournéó Cremilaa d'OlivQira \\\
niniíi cmiiuígantc piiHOrnmii! 1 HOJE HOJE
Rectucção cie preços

Ai-^s domiiiROS, das 7 horas (lá
in.-inliâ á i da tarde, a preço da

liaèsagetii ao alto do Pâo dn As-
sucar será de 2S000, ida e volta,
:¦ ilcinis desta li"1";, regularão cs

Dr,\ PI5HIADO
MATISCE AS S H2 e recita «1c gala As 8 horas

—c á?» 10 horas—
jséasawKaíBBfâaKÉSíicE^^
1

•í'-.,i,

1-ilI'l'OS ll''l" lll riUIOCtOlIíiMI
In ijitcnrlu (liitidiuitüillc,
:'is 7 liuraii d» niiuilui.

uliimo
rtiiellia

(iu:inn;

paia

¦: tt.s

I' de

„ O CANÁRIO I
Briilianíc crcaçüo do Crcmilda de Oliveira

Mngniíico trabalho de Âicxandre Azevedo no
pinlor Gerürdo.

I
lyríca o da DIVA MWWIAI

ÁRIA BARRIENTOS

f
,i

Um bello film inédito

-LII Mã

o d»
M,:iiiti.t-, sahhUdyí

¦ hor.is ila noile.
."c sóm< ntc ;it«

c tltimin-
Sr üliuver,
ás '. l.o-

Amanha- As 8 c 10 horas O CAXAKIO.

wt»tç*t«»»i-oiíi«»ee*â«ec««»***Cí*««t»e«**»9*#* Ti:i.i:ri!o.\M, sit., 7<:s

A senti,r:—A comedia inglcza de Pincrò: Mcn-
tira do Mulher. — Exilo absoluto. H 2i23

'<_________

As 8 3j4
D1LÍECT0R-DÍ 0RGL1E

di Siila í

y, um uuiu iiii.ii uhjUuij •

ijKarval o Espaâo
K4 n....».r> »nr:«:..i / ..„i_„ _.i  j-Drama poPcial — 4 ac-tós soberbos de

AQÜILA-KILM !

ESI»E(TAÍ.ÜLO DE «ALA
AiiiiJvórsario «Ia cicscoí>erta

A heroina ú uma mulher -- Ella ama, ella perdeu K
o pae que um trahirlor fez morrer -- Ella se vinga, mas _Sjprecisa lutar com- astticia. j

ROSÍ^hiK^béf 
KSeto % ,,£™l^^ 

lua,i»ée' ~ '"^ssanles trabalhos 8

Hilhet,, a venda na Ca^a ArU^Tx^»;^;. Avenida nip 
| 

INDUSTRIAS INPIftEXA.S Ç^T^j

| SEGUNDA-FEIRA"»'/?!! j
Sabbado - LA TR AVIATA Protagonista: MAM Y; XiSDA OU CULTO BA EíILlfiZA Ã

BARRIENTOS, ÜWüS B2133 ?¦
UO.M!.\'GO UJV1CA MAT1KE*E ' ^WV^^^^tA^^^^^VA^^^^^^^^'^"^1

Branco n. 1:;.», aló íis 5 horas da tarde. PilKÇOS AVPl.soS: Fri
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Sabonete de Rebater
' limpa e refresca a pelle e, em curto tempQ,
torna-a suave e tersa como a dc uma creança.
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COMMERCIO

Rio da Prata. "Estrella" . .
Recife e eses.. "Itaeilia", . . ,
Nova York e esçs, "Cavour". ,
Nova York c eses., "Aracaty", ,
Ilavre c eses., "Ouritpy". . .
Bordeapx e eses., "Satnara . . .
rortos do sul. "Itanura". . . .
Tortos do sul, "Maroun",. . f
Portos do Norte "Ceara". . ,
Aracaju' e eses.. "Itapacy . . •
Inglaterra c eses., "Orisa . .
Rio da 1'rata, "Garronna .n. .
Inglaterra e eses., "Desna . .
Rio da Prata, "Araguaya . .

Rio da Prata. "Vasari". . ,
Inglaterra c sces.. " Anistiava . ,
Nova York c eses. "Vaiiban .
Santos. "Rio dc lanciro". . .
Itajahy c eses., "Itaneriina .
Vortos do norte. "Olinda". .. .
Atustcrdam e eses.. "Hollandia
Recife eses., "A. Jacequav_ 26

A STANDARD OIL
O

lOTERIAS.
CAPITAL FEDERAL

Resumo cios prêmios do planooutu-

Uto, 12 de outubro de ioi<>.

ASSEMBLÉAS CONVOCADAS

Empresa Construclora Rio Grande
ilo Sul, dia 14. ás.i horas.

Companhia Predial, dia 14, a 1

Sociedade Anonyma Casa Wclllsch,
dia 15, ás .2 horas. ...

Companhia Brasileira de Mi as
"Santa Mathilde". dia i0. as 3 ho-
ias.

CONCORRÊNCIAS
ANNUNCIADAS

Brigada Policial do Districto Pe-
rleral, para o fornecimento de 50 ca-
vallos creoulos, pclludos ou dc San-

estrada'de Perro Central do Bra-
sil, para n foriiccimento. de matei lal
clcctrico, dia 16, ao meio-dia.

Estrad.i dc l'erro Central do Brasil,
para o fornecimento de diversos arli-
lios dia i3, ao meio dia.

Estrada de Ferro Central do ;Ura:
Bil, para o fornecimento de 0.0.00
barricas de ciiiicnto. dia 20. ao meio-
"listrada 

dc Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de artigos ihvcr-
so«, necessários nara a offieina auto-
graphlca da iiHondencia, dia ai. ao

Estrada de Ferro Central do Bra-
¦sil, para o fornecimento dc óleos,
lubrificantes, estopa c graxa, dia 2.1,
uo meio dia. , _

'Estrada dc Ferro Central do !>«i-
sil, para o fornecimento de machinas
diversas, dia 2l, ao meio-dia. -

Administração dos Correios do l',s-
tado do Kio de Janeiro, nara o lorne-
cimento de 111ateri.1l. dia 31. as 4
horas. . . „

Lloyd Brasileiro. P"a a venda dos
cascos dos vapores listrei!» c Oruin,
tlia 31, ás a horas.

I.age Irmfios comimimçam-nos que
as suas cotações de café são as se-
Rtilntcs: ^^

Typos Por 15 kilos

3.
4.
5.
C.
7.
8.
9.

IO$l)00
io$6oo
n>$300
io$opo
9?70ü
9Í400
g$ 100

Commttnica-nos a Agencia Ocral
das Cooperativas Agrícolas do Esta-
do de Muiaá Geraes :

n. 333 rènlisáda om 11
bro de 19:6.
PRÊMIOS DE 16:0(103 A SnngOOO

3669 venà. na Capital lospopjjOOO
49403
24101
i:i'40-
37041
237-34
22R23
47428
1SÍ12
-15550......

PRÊMIOS DE 200500!)
42022 45301 5S59Í 20'.>-*t 20233
21524 28t"6 5355 46.472 14717
12971 231129 45129 S035 41724

16197 11095 34327

PRÊMIOS DE ÍÒOS'100

Sob o ponto dc vista da morai

publica, sem duvida alguma o as-

pecto mais importante das questões
relativas á Standard Oil 6 a da

versão de que essa companhia ame-

ricana mandou fazer 110 Brasil

uma larga obra de "corrupção".

Isso, aliás, já tivemos opportuni-

dade dé dizer, não justificaria,
nem mesmo altenuaria o assalto,

que foi planejado c teve principio
dc execução, contra os bens da

companhia, na fôrma contundente

de uma acção de falle.tcia.
Dc facto, tão deprimente scri.t

para a moral de uma sociedade po-
litica receber dinheiros em troco

de favores, como seria deprimente

para a moral de uma sociedade po-
liciada consentir, mesmo sob o

i2:Ó0OSOnO pretexto de que se tratava dc um

õ':iinn 00' corruptor, na posse de uma pro-
l:00üf.00n priedade alheia contra a vontade
1:""OS'!00 d0 scu dono.
noS Deste scS«ndo P.erigo estamo3 já
50t)'?O»0 livres. E' certo que a fallencia,
fiilOaOllO deiicgadà por um juiz que baseou
ÚUOSOOO

I Cafés do sul c I Caies de outras
| oeste de Minas | procedências

| Cõiniiiuth 1 Côr

n$i3i 
io$325 
to$5io ... .1
io?ji- 

oIjqoO 

Cíimnum] Còr

11$131 a
io$j23 a
10S51O .'1
10*212 a
íííQoG a

Observações
Mercado: calmo.
Pauta: $í>6o.
As qualidades acima de 7 ",\o aeom-

panharatu relativamente aos preços.

REUNIÕES 1)H CREDORES
Fnücnçhi dc J. Alves & Andrade,

dia in. á 1 hora. „ ,, ,.
Fallencia de A. Coelho & C. dia

ao, á 1 1-ora. ,
Fallencia de Kmygdlo Pereira dc

I,emos, dia 23, ái hora.

CAMDIO
liotitem, este mercado r.hriu frouxo.

Maoramlo para « fornecimento uo
camhiacs as taxa» de 12 .tli.S. 12 7l3r
k 12 1I4 d. e em seguida ai de
1: 3I16 c 12 rb= d. o para a acçiui-
hiçãd do papel parliculai respectiva-
incute as de 12 ol.lü o 12 1I4 d.

Durante u dia o mercado tomou-
se ttinda mais frouxo, ci>rrcndoi para o.
os saques as taxas de- ia 51.12 e
m 3I16 d, e para a compra das letras
dc cobertura aí de 12 7l3a c
aa i|.t d.

O Banca do Brasil conservou para
03 vales ouro a taxa de 12 3!<>l d.

Os negócios conhecidos furam regu-
lares, fechando o mercado cm posi-
tção estável, vigorando liara o forne-
cimento de camhiaei m taxai ue
12 311fi e 12 7I.12 d. c para a acqut-
Mição dn papel aírtieulat a do
«2 oi.ta d. ,',,-,

Foram aftixadss nu tabc!la3 do=
•haiicoa :

A 90 dial :
^.ondres. . • •
iHamhurgo. • *
Paris

A' vista :
Londres ....
Paris. . . • •
.(famtmrgo. • •
Itália
1'ortupat. . • •
iNova York. . .
íMontcvidco, • .
ilfcspanha. . . .
T.tieiioa Aires. •
Çíuíssa. . . . „ •
Vales do café.

(Vales ouro . .

LIBRAS
O3 soberanos foram colados a ••••

feo5ioo e 20$ 15». ficando com com-
rpradores a esto preço o vendedores
na de 2o$,ioo,
—*¦ —

Caixa de Conversão
& o.
ag;o r ..

IDA RIO BRANCO, 49,

LETRAS PO THESOURO
As letras papel foram cotadaa r.o

(febate tl« 7 c 8 por cento, ficando
com compradores, conforme a data tlõ
omissão, ao! extremo') de S n o 1 [j
iior cento e vendedores aos dc 7 a 9
por cento.

Os ,ncgdcips divulgados careceram
dc importância.

TWOI/O DE ARftAIl
Rivalizando com o dc procedeu-

cia estrangeira. Preços csccpcio;
nacs. J. Á. Gonçalves & C. bao
1'edro, .10, sob".

r.oiiS.v
Hontem, a Bolsa fiinccionoil aeli-

va, tendo sido realizado rtguar nu-
mero ihi negocioj.

As apólices genes, ficaram fracas:
as das O. do Porio, as de L. de
a?, dc Ferro, as do C. do llicsou-
ro, as Mineiras e as Populares, tir-
tnes; as Municiipács, 'as aeções do
Itálico Commcrcial, as das Minas São
jcrouynio, an du Uêde Sul Mineira

è ,-is do Banco dn Commercio. susten-
tadas; r.s das Terras, mantidas e as
das iLotcriat, frouxas.

VENDAS,
Ap"IU-es :

Gcraei du 1:000?, 1. 10. SoBijooo
dn Porto, 1, a. . . 9JS?o°°

19269
53219
23141
23-444
5S7I6
59954

3CGS
49104
21450

3661
49'iiil
24-í;il

3G01
411401
24 01

11363
48Ü30
SSTIii)
HlSill
0S761
2'iSli

46435
21413

19S9
9827
3449
C561

30724
4513

52003
51319
40339
loi62

55254
l'.i:l;4
3"5S2
23675
43536
1S205

MTHDXIMAt.OEíi
3670

49406
24452

liKZIiNAS
3670

49410
21460

CENTENAS
3700

495D0

essa justa sentença de dcnegaçào
cm documento falso que por isso

mesmo não poderia constituir tirti -

lo de divida liquida e certr, foi de-

pois decretada peto mesmo juiz na

vigência do mesmo documento im-

pugnado; mas também é certo que
a superior instância corrigiu C53-:

aeto, anniillando-o, e mandou tran-

car a acção dc fallencia.
Resta a punição dos deliiiquen-

tes, O representante do Ministério
Publico opina pela impunidade,
uma vez que despachou mandando
archivnr o inquérito; mas lambem
não se pôde — e felizmente — dar

M~(lf)'l) 'esse facto como termo da questão

;|iiç,iin0 de punição ou dc impunidade, pois
30-50JO que se trata de uma simples pro-

moção opinaliva, sujeita a exame

e deliberação do juiz. Também o

representante do Ministério Publi-
co havia opinado pela approvação
de comas espantosas, c nem por
isso estas comas estão definitiva

200^00
lüiK 'HO
1003000

2OSÜ0O
830X0
SuOOO21500

Tndos os números terminados
om 69 tfiin 4S"0t)

Todos ns nhmorns torminndos
om 9 têm 2$ PXCupttiando-se OS mente approvadas, mesmo ¦tendo

terminados om 69. j sido approvadas pelo juiz. A in-
O (iscai do governo, Matioc! Ccs- siancia superior tem sitio o abrigo

"!0Pdircetor-assistenle, 
dr. Auto- fSusto 

para direitos que apoiar

nio Olyntho dos Santos Pires, vice- de evidentes tem sido menospreza-

présiderilc. . , | dos como estamos certos de que no
... -1....... '''¦''''" 'caso 

da calamitosa impunidade oO director-presidente,
ííimir-ii da Fonseca.

O escrivão, Finnino dc (.«.«
na,

Alberto

12SI33 12.7I32
$713

$712 $716

11 islií 12 i|i(,
»722 Í72S

$750
$647 $682

í$345 .iSo0-!
4$2oo 4$i3->
4$.l3n 4S41S

$848 $875
i$Sio i$S4»
SSnn ÍSí.15
$720 $723

e?J.|i

C. de 1!. de Ferro, ia
4.1. 

Ditas idcni, 0, 5, n", '5.
-íi>. 30, 3-1. 100, . . .1

Dilas idem, 50, 6tí, 10, 3,
10, 

C. du Thesouro, meudas,
7:200^000, a. . . • • »

1")ita:i de 1 :uoo$, i, a. . •
1 üias iden, 2, 7. to, a, .
Municipaci de £ 20,por;.

mo, 
Ditas de 150C port., 7, a
Ditas idem, 25, 30, tnu, a
Ditas de 1914, port.. 5, a
li. de Minas Ceracs de

1 :ooò$, 1?, 30. n. . . .
E. do Kio (4 "1"), 3, 20.a
Ditas idem, 3, a. ... .
Ditas idem, 4, 3, 13, a, .

ttauces :
Brasil, t,íi...,#»«

Companhiái :
Ternn c Colonização, .200,

200, 
Loterias N. do Brasil- 30,

50, ioo, 
Mercado Municipal, so, a
Tecidos Alliança, 15, a •

Dcbcntuvcs ;¦ííanco União S. Paulo,
60, 03. 

Kdifícatlora, 3o, a. , . •
Docas de Santos, i.j, a .
Ditas idem, 7, 10, a. , .

POB10
/ São quem melhor ago pagam
,— AVEN

774?ooa

773$ooo

776$ooo

770S000"73$ooo

776$0ÓÒ

31 jSooo
I02?noo
I0^$50O
íSSSjoo

70.sSooo
8S$noo
SSS.ioo
SiiSjoo

2OO$00O

75000

T ,'$000
70SOOO

i55$oüo

8o$000
160*000
sõs$Pob
206}000

Gottas Virtuosas l;0 
fíSit

Curam hemorrtioldes, inales do tüero,
ovarios, urines c n própria Cystitc.

PUBLICAÇÕES A PEDIDO
AXTIGAL DO DU. MACHADO

E' o melhor remeclio, por. via

gástrica, para curar a syphilis.
E' de gosto agradável c não tem

dieta. Vende-se cm qualquer phar.
macia.

i») As despesas foram fei-

tas por WcllenU-amp, frmtasian-

do uma necessidade de cor-

romper;
2», A letra de 75 contos de

Belleza Ozorio, provadarnente
antedatadai foi acceita por

Wcllenkamp;
3o) As duas letras de Lino

Rodrigues nem sequer constam

dos autos do processo, saben-

do-se da sua existência apenas
'por um recibo dc Belleza Ozo-

rio;
4") A letra levada ao City

Bank, lambem antedatada, foi

inutilizada pelo portador e

por Wcllenkamp, o que prova

que não eram propriedade de
"corrompidos da nossa politi-
ca e da nossa administração",

porque ninguém pódc inuttli-
zar um valor que lhe não per-
tença, como Wellenkamp c o

portador o inutilizaram.
¦E ao passo que isto se dava, a

"Standard", incriminada de "cor-

ruptora", estranhava em cartas
suecessivas as despesas aqui feitas

por Wellcnitamp. sob o pretexto dc
"corrupção" 

por* elle engendrado.
Tão espantosas lhe pareciam tacs

despesas, que exigia que cilas só

fossem realizadas mediante a se-

gurauça das concessões. Wellcn-
kainp, ainda em novembro dc 1914,

mandava pedir ;2 4.500, ao que a

casa matriz respondia:
".Referindõ-nos vosso pedido

13 de novembro, commumca-
mos approvada despesa addi-
cional de '.-£ 4.500, concessão
Ilha Governador e Coíijuba,
sob condição absoluta dc que
tacs concessões estejam cm
nossas mãos antes de qualquer
pagamento.""

E cm carta explicava mais am-

piamente o seu pensamento sobre
tacs despesas:

"'Não se trata de discutir as
vantagens que nos possam
advir dc tacs privilégios, que
nos outros paizes não passa-
riam dc legítimos, sem obrigar

quem os pleiteasse a lançar
mão de meios equívocos."

A convicção da "Standard" era
de que tacs' "privilégios" não im-

A STANDARD OIL
_ 

Uma suecessão de "bluff s"

A CARTA DE LAKE LAKE
so marcasse "quanto

foumioida Mirnrxo
O v.nico exterminador das for-

mígas, Mcrino ei -Mauty, rua do
Ouvidor ti. 163.

¦ iJU »W'«I"' '

OFPE1JTAS
Apólices Vend.

Ceraes dc t:ooo$
do l'orto

809$000
OK1ÍOOO
j;So$õpõ
;So?ooo

Comp.
Pl)Q$OÜO
0,](lSlt00
;;5$ooo
775$ooo
;;o?100
770S000
770Ç000
8S$ooo

^2;'$ooa
S6o$òoo 7Õ2$ooo

905000

PINTO, LOPES & o.
lítia Floriano Peixoto, 174 —•

Prestam as melhores contas de
café.

CAPE'
MOVIMENTO DU MERCADO

Aiítii
de tarde

139.80o
473,;iCu

üacceti
334.94(1

005.15

I3.00I
4.2.10
4-57S

220 22,030

];xistcncia cm r»i
Kmrahs em 10:

H. F. Central.
K. 1*. Ueopoldina

Total. . . .
Knibarmics em

;E. Unidos. . .
V.uropa, . , *
Cabo. ....
Cabotagem . . .

•Existência em 10. de tarde . 34,1.121
Entraram, desde o dia 1 de julho

«té hontem 853.441 saccas o embar-
carain, cm egual ueriudo, 702. S80
ditas. , . ,liontcni; este mercado ahrm frouxo,
com qtientidade reduzida de lotes cx-
mostos á voiuia c procura ílestituida dc
interesse, tendo sido cffcctuadas, de
manhã, transacções de 6:1 saccas. na
liase de o$?oo, a arrolm, nelo t()po 7-

A' tarde foram rca.izadcs negócios
«le cerca de 6.000 saccas, nos preços
«le <;?7iio o 0SS00. fechando o mer-
eadó em i.niieào estável.

A Bolsa ilc Mova ^ or!: a,nu çom
ji a 10 pontos do alta e tli, tanftem
tle alta, no disponível Rio e Santos.

I'asaram nor lundiahy 40.400 sae-
eas, c entraram, por cabótaircm, 1.360

C, de IC. de 'Ferro

Ç. do Thesouro. •
S. da Raixada . ,
Provisória) . . .
Judiciaria ....
E. do Uto (4 "I")
E. do Rio, dc 500.$,
noin

Dito d,< M. tíeraes
Pitas cio K. Santo SnoÇooo

¦Municip. dc 190S , i93$ooo 192Í000
>Uitas, nom, . . . i(jj?ooo irijSòoo
Ditas xle igi.;, port. íS£$ooo i8/$ooo
Pitas nom. . , . ig2$ooa io,,$»io
iDito de 10'ui , . 

'—¦ 
3i2$òoo

ilJítn.i de i9i4,poi"t. 3t3§ooo ôi-*Sjüo
Bancos:

Commcrcial
Drasíl . , , , , 20o$5op
Lavoura. , # . , i5o$ooo
Commercio •'...»'# tSoÇooo
Nacional
Mercantil  —

^ C. dc Seguros', tUnião dos Próprio*
tarios i40$ooo

ÍTírasU, , . , , . 35$ooo
Mr.icrva. . , , —
Argos —
Garantia, ... —
Coufia.tca.... —

listradas de Varro

•— isSfooo

I22$'100
I7A$00(l
I75?000
ao6$ooo

o snciDio no courector
LOBO

Exmo. sr. redactor:
As noticias referentes ao suici-

dio do corretor Souza Lobo, pti-
blicadas pela imprensa desta capt-
tal, me impõem a obrigação ilc
esclarecer a parte que tive em nc-

goeios com o íallecido. Aguarda-
va o momento de poder lazer de-

elarações á policia, o que foi fei-

to hontem, e das quaes publica-
rum os iorn.ies um resumo, para
vir á imprensa esclarecer pontos
que a muitos podem parecer dn.

vidosos, relativamente nos nego-
cios que tive com o suicida.

E devo accrcscentar, uma vez

que a imprensa a isso não se rei
fere, que entreguei á policia to-
dos os documentos existentes em
meu poder, como sejam alegram-
mas e canas a mim dirigidos pelo
corretor Lobo e os recibos dos
telegrammas que cm diversas ua-
tas ao mesmo dirigi, e nue nao
,'tnpareceiam até agora!...' 

Outro ponto a que a imprensa
não se refere, naturalmente devi-
du ás pressas com que são tomados
essas notas, mas que consta. de
meu depoimento, é que desde 7
dc setembro deste anno, data em

que embarquei ilc Bello Horizonte

para esta capita
das compras de
vinha fazendo, o Banco Hypothe

Bello Hor!

seçooo
í)0ii$ too
gooÇodo

próprio juiz singular, lão meticulo-
so cm sua austeridade e nas suas

cuidadosas indagações, decidirá
como fõr dc justiça.

Quanto propriamente á versão
dc "corrupção" apresentam-se como
instrumentos da acção corruptora:

t") despesas feitas c con-
siantes dos livros da empresai

2°) uma letra de 75 contos
fcvada a protesto por Belleza
Ozorio, e que, tendo servido

para a decretação da fallencia,
fez investir Belleza Ozorio
das funeções' de s.vntlico;

3o) duas leiras no valor dc
100 contos, apresentadas por
Lino Rodrigues, depois da fiil-
lencia decretada, c que por
sua vez fizeram investir das
funeções dc syndico esse nego-
ciante que fallitt c liquidou pa-
gando 5 0|0 aos credores, con-
stiiulndo-sc depois sócio dc
um'.',parente, cm firma com o
capfí'al de 4:00o?, sendo que
esse seu sócio e parente fora

por elle próprio, segundo de-
elarações em inquérito policial,
considerado presumido autor
de falsificação cm letras pro-
missorias; v

4o) uma letra dc 70 coutos,
apresentada a descunto no City
Bank por um companheiro do
empregado infiel Wellenkamp,
recusada pelo Banco mediante
informações da Standard, c in-
utilizada por ambos que. am-
bos, assigtiarara tuna declara-

ção.
•Eis ahi estão os instrumentos de

"corrupção" "contra senadores,
deputados e outros politicos", con-
tra "funecionarios 

públicos". Ora,
cm primeiro logar, iodas as refe-
rencias feitas a "parlamentares"

foram esmagadas, como calumnia,
da própria tribuna parlamentar; to-

ficou incumbido das as referencias feitas a funecio-
ipolic.es, jihc _cu 

¦ naiismo foram objeeto de inqueri-
to pelos próprios funecionarios rc-

reconhecidas cahmmio-

portavam em nenhum paiz em des-

pesas que são meios "equívocos";

mas Wellenkamp. aqui residente ha
longos annos, fazia acreditar que
tacs "meios equívocos" eram indis-

pensaveis para obter "privilégios".

Ora, o facto é que não se tratava
de "'privilegio" algum, mas dc uma
simples autorização, "administràti-

va", independente de aeto do Con-

gresso, c permitlida por nossas leis
aduaneiras: a conferência aduanei-
ra em entrepostos particulares de

gêneros despachados sobre água.

Quando se fala cm concessão de
"ilhas" 

parece que se trata de dar
ilhas para as explorações da "Staii-

dard", ao passo que a verdade c

que dia construiu pontes cm terre-
nos adquiridos no littoral para fa-
ciluação do movimento do seu

grande comuierçip,
O despacho de concessão é do

ministro Sabino Barroso, tini cara-
eler acima dc todos os botes da

Dissemos homem, e eslá exubc-

raiitemente demonstrado, que o

sr. Wellenkamp, para justificar

as grandes retiradas de dinheiro

que, para dissipações pessoaes, fa-

zia dos cofres da Standard, to-

niava como pretexto os pequenos
favores c concessões de caracter

administrativo, dos mais lvgiti-

mos e riaturaes, c, para obtenção

destes, allegava falsamente aos

seus patrões ser preciso gr.v.iíi-

car politicos e funecionarios pu-
•blicos.

No inquérito que n respeito se

abriu na 1" delegacia auxiliar, en-

caminhado com 'todo o rigor peio

dr. Léon Roussoiilicres, este pen-

to ficou completamente cltieiua-

do. E isto é o que se deduz cia-

ramente dos documentos que Wel-

lenkamp juntou á sua defesa iu

processo, e que têm sido publica-
dos no Correio da Manhã, com

commcntarios que absolutamente

não se ajustam á verdade dos fa-

ctos,
Destaquemos, ,'cla importância

que ridiculamente lhe ú attribuida,

a seguinte carta de Lake Lakc:
"Standard Oil Company of Era-

sil — 'Rio, 22 de fevereiro de

1916 — Prezado sr. Wcllenkamp
— 'Ficaria muito agradecido se

v. s. marcasse quanto ames uma

entrevista, pois recebi certas in-

strucções do sr. Woltmann, refe-

rentes á nossa recusa insistente

cm não querer pagar as letras da

companhia. Como o senhor sabe,

o sr. Asehe só desejava effeetuar

os pagamentos aos vários senado-

res c deputados e outros politicos,
para a obtenção de nossa còiiccs-

são geral, depois que ficasse tra-

lada com o ministro a questão da

garantia ou deposito. H a razão

do sr. Woltmann insistir cm não

pagar estes acccitcs está no seu

receio de que, depois dc tudo, não

se consiga fixar satisfatoriamente

a questão da garantia ou deposi-

to, e assim despendeudo-se mais

dinheiro na concessão, por cima
das grandes quantias que a com-

panhia já tem despendido. Dcsc-

jo por isso conversar esses as-
sumptos comsigo, afim de encon-

trai- os meios dc não sermos for-

çados a pagar estas notas por cm-

quanto c ao mesmo tempo nos ce!'-
locarmos, eu e o senhor, acima da

má fé e recriminações. Sou dc

v. s. — IV. J. Lakc Lakc"

E' preciso, antes de tudo, cx-

plicar ao publico, pela insistência
com que se vem citando em ai-

guris jornaes o nome dc Lake
ÍLãke, que este cavalheiro não era
norte-americano, mas inglez, c há
muitos mezes partiu para a guer-
ra; dclle não se sabendo mais uo-
ticia alguma.

Isto posto analyscmos a carta.
Ha, em primeiro logar, a notar

o scu cstylo dc ecremoniosa cor-
íezia. Lakc Lakc se dirige ao
"prezado sr, Wcllenkamp", pas-
sando depois a trata.l-o por 

"v.

trcvista
tes".

E!s ahi explicado que pagamen-
,to se pretendia fazer aos 

"vanos

senadores, deputados e outros po-

liticos''...
Era Belleza Ozorio quem pro-

digirisamente encarnava todos cs-

'senadores,

não

ses personagens c não diga W

não poderia fazel-o, porque e ca-

paz de muito mais!

E, nessa expressão

deputados c outros politicos
se denuncia, clara e insophisnía-

velmeiite, a força 'horrivel de Wel-

lenkamp, imbaindo a companhia

com as suppostas gratificações?!
O peor cego é aquelle que não

quer ver.
Tenha o publico'sempre cm vis-

ti que a companhia funecionava

no Brasil apenas ha quatro annos,

e os seus dirigentes aqui mal co-

ithcciaiii as coisas do nosso paiz,

os nossos homens, os nossos cos-

IRMANDADE N. SENHORA
DA TENHA

DO ALTO DA LADEIRA
DO BARROSO

MESA CONJUNTA
De ordem do caríssimo irmão-

provedor, e nos termos do art. 22
do 'Compromisso convido todos os
irmãos com direito de voto, a re
unir-se ria secretaria á rua Se-
nador Pompeu n. 121, quinta-
feira, 12 do corrente, ás 7 horas
da noile, afim de proceder-se .1
eleição da Administração, que tem
de servir no exercieio de 11)16-17,
e tratar-se de interesses geraes,

Secretaria, 9 de outubro de
1916. — O secretario, Joaquiili
Bastos. } 1730

Jcronymo

mias; *
n, , . » • . I0STOO. e 10$
7, , , » § * QS7OO C O*
8. » , # , • * 0S300 e 9S
lí. . , •' 8ÍO00 C O?

SANTOS
Em 10!

Entradas: 51.74.1 sacras.
Desde 1: 414.128 saccas,'.\K- lia: 41.-1S2 saccas.
tíaidas: i-íoo saccas,
Existência: 2.325.373 saccas.
Preço por 10 kilos: 5S700
PosiçTio do merendo: calmo.

•oo

WBMm
MIM E DEXTRINA

Clayton Olsiiiili ft G,
Í\M UÚ HÜSÜlü^fl MU

iCutraads om 10: R.307 saccos,
IJcsdc i": s.i.6Sí ii::os.
?aidas em 10: i.620 saecós.
Desilc 1»: 21.S17 ditos.
Kr.istcncíà em n dc tarde: 150.155

saccos..
Poíiçãò do mercado: firme.

COTAÇÕES
Tírnrcft ervstal .... ? = *¦"> a $;.m
Cryslal ar.iarcilo . . . f 180 a Sjoo
Mascavo S-.im a 5 mo
Branco 5* sorte . . . {620 a S6.10
Slascavo $410 a $.580
r— _^_-^—__—___

Notas di C.iica, praia, nickel, le-
trás do Thesouro. compram-se c ven-
dc:n-ic, Caia Reis, Candelária, 32.

(J 1303)

M. C
Xoro
Oéynz
líédc Mineira,. , .
Norte do llrasil. .

C. (.'<.' Tecido":
Brasil Industrial ,
S, l:elix . . • •
Alliança
Corcovadn . . . •
Petropolitana . , ,
S. 1'. de Alcântara
Esperança. . . .
Carioca
America Fabril. ,
Tijust. ... *
Mafiéciise. ....
Cont. lr.dustrial. .
Mnaf. Fltaninf nsc
Gomcla

C. Diversas;
T>octs da Uahia . •
O. dc Santos, nom.
Tlilas ao port. . .
loterias ....
T. <• Carruagens .
Centros Pastoris. .
Melh. dó Maranhão
Ca;:amliu' ....
C. Brnhnia, . . .
T. c Colonização .
1'. Industria!. . .

Vebctiturcs:
Docas de Santos .
America .''aliril . .
V- e Carruagens. .
llrasil Industrial .
Tecidos Carioca. .
Mcrc. Municipal ,
S. Aleixo. . . .
S. Helena . . .
Proii. Industrial. .
S. Rosai». • • •
Manuf. Fluminense
ÍYcH.i-i Esncrança
•AnrarcMc.1 Paulista
Tecidos Alliança. .
S. II. Fabril. . .
S. P. de Alcântara
Ind. Campista.. .
u. r. s. iv.iio .
Tecidos Mngccnsc.
Industr'a! MVieira .
Calçado Clcveland
Bom Pastor. . . .
X. Costeira. . . .
Linho Sapoponiba .

?6$^oo
40$oo»
20$-ioo

S4$.o'oo
i'0$ooo

55Ç000
i6o$opo

24^000
33?otio
I2.S00Ú

I80SOOO
40$OO0

1505000

cario c Agrícola de ,,«..» .-..-, ;j
zonte, por intermédio de A, uan- . .
glebert desta praça, de accordo sas, pois que o inquérito foi manda-
com o suicida Lobo, como é lacil do archivar.
verificar-se dos documentos que 1 t;
espontaneamente forneci á poli- t „
cia, firmados por Lobo, restando !

apenas a liquidação aqui desse».
negócios, o que fiz poucos (lias
depois de minha chegada ao Rio.
conforme se poderá verific:
Recèbedoria dc Minas Cerae

12 Souo
t50$ooo
ig.lSopó
sooSono
1438000
30< $000
170S060
2(i?000
I20SOOO
50SOÒO
I205000

3OS000
I37.S000
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i33$ooo
7 $000

i6o$ooo

206S000
102SOOO
I0O$O0O
íqoSooo¦(joSooo
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porem, tivesse existido essa
"corrupção", não se isentaria da
responsabilidade aquelíc empregado
infiel quo a promoção do Ministc-
rio Puiilico pretende que fique lim-

neà'-jno l'c Cl,,i'a c P™a. E a prova
ta captai. Os iicgo-cios que tive
com n suicida, limitaram-se á com.

pra de um lote de 350 apólice?,
110 valor de 45 toou?, de outro d3
1S0, no valor dc 23:000?, serviu-

na

1075000
200$000
1-.oSocü
cop$ooo

2005000
i95$òoo

, lSÒ$00.0
2OO$O00
l85$ooõ
S0S000
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130*000
I70SOOO
30ÕS000
tQãSooo
igo$oob

de intermediário
transferencia dc 300 apolie.es a
A. Laneleberl, por intermédio do
Banco referido, e por urdem do
mesmo corretor, negócios esses
que ficavam liquidados nesta ca.
pilai, dí' preciso acceiiluar qtr
todo o dinheiro com que
Lobo entrou para essas trans
aeções não excedeu dc 66:oooi
conforme provas cxisieiites
Banco de Credito Real de Minas

Geraes, único intermediário nas.
remessas de dinheiro.

Xão tive, como so disse, ale t>
ultima hora, negócios com o sr-
Lobo, Os meus negócios de com

dc apólices, com o suici:!.!.

disto eslá no exame dos próprios
instrumentos que o empregado in-
fiel dava como "corruptores", cm
vez de fazer a triste confissão de
apropriação c de expropriação.

maledicencia, e diz lateralmente o
seguinte:

"Respeitados cs direitos de
terceiros nos contratos ássegti-
ralos peij Governo Federal, íi-
ca concedida sem caracter cx-
efusivo á Standard Oil of Bra-
sil a garantia para, durante o

período de vinte aunos, fazer
a conferência aduaneira do ke-
rosene, gazollna e outros pro-
duetos de petróleo nas pontes
dos armazéns que ella possua
0:1 venha a possuir c:u qual-
quer porto t!o Brasil, onde
houver Alfândega ou Mesa de
iRctídas, depois de haverem as
referidas mercadorias sido des-

pachadas, pelo pagamento dos
respectivos direitos dc consu-
mo, pelas respectivas Aliando-
gas. A presente concessão íi-
cará dc nenhum cffcito se den-
tro do prazo que lhe fõr mar-
cado, o fiador -acecito pelo
Governo, não assignar o ter-
mo da fiança para a garantia
dos compromissos que a
STANDARD OIL COMPANY
OP BRASIL se propõe a fir-
mar."

Ahi estão os "privilégios" 
para

os quaes WõV.cnkamp fazia acredi-
tar á Standard que era necessário
corromper o Brasil! E acha-se que
Wcllenkamp deve ser considerado
limpo de culpa e pena, e que a
Standard é uma corruptora I Tudo
islo, em nome da ordem social
cuja guarda cabe ao Ministério Pu-
blico.,,

(D-'A Noticia" de hpnlom).

s." e "senhor", o que de algum
modo nos revela a perniciosa
ascendência que Wellenkamp exer-
cia ainda r.o seu espirito. Pede
que lhe marque "uma entrevista".

Vale a pena notar aqui que os
defensores do bando criminoso
querem por esta carta provar que
Wcllenkamp, na dala cm que cila
foi escripta, ainda era sub-geretite
da companhia.

E' muito curioso. Se Wellen-
Icanip ainda fosse, naqitella data,
stib-gercnte da Standard, a dita
carta não teria razão de ser, nem
ninguém ter-lhe-ia. mandado pedir
uma entrevista.

Ei depois, não se comprehendc-
ria a existência ao mesmo tempo,
aqui, na mesma agencia do Ri",
de doi;; sub-gereiites geraes: Wel-
lenkamp, o destinatário, c Lake
í.ske, o missivista...

Mas, vejamos o principal, que
é a confirmação do ü.'h// que vi-
mos analysandò: essa caria foi
escripta a 22 de fevereiro deste
atino, data em que se vencia a
cambial de Belleza Ozorio, que,
como i sabido, na véspera havia
escripto á Standard, prevcniiido-a
do dilo vencimento. Por isso é

que Lakc Lake pedia que a cn- I
w______"______ ___ 

''jtfwimic^WBP*

.LlLAKALdLü
„—i?.—1

Lumes, ar, nossas leis.

Wcllenkamp, no entanto, aqui

vivia ha mais de quatro lustres,

falava perfeitamente o nosso idio-

ma e dizia-se relacionado nas ai-

tas rodas officiaes.
E tinha, desgraçadamente, para

comprovar o mentiroso conceito

qtte formulava dos nossos polui-
cos, os jornaes sistematicamente

diífamadorcs desta terra.
Dahi o cunho, ao mesmo tempo

desconfiado c crédulo, cauteloso c

ingênuo, do cstylo dc Lake Lake.

A ingenuidade é 0 principal .ca-

racteristico das pessoas radical-

mente honestas.
O fecho da carta é assim que

nol-o mostra: elle deseja, ao mes-

mo tempo, evitar á companhia o

pagamento de um -titulo falso, c

coHocar-sc com o sr. Wcllenkamp

acima da "má fé e recriminações".
Não são precisos excessos (lc

•Intenção psychologica. A expres-

são "má fé" í profundamente re-

vcladora.
A declaração que Lakc Lake faz

do desejo de conversar com Wel-

lenkamp afim dc encontrar os

meios de não pagar essas notas, é

a prova mais flagrante que sé po-
deria dar da convicção que elle

tinha de ser a lotra de Belleza
Osório um mero titulo de favor.

K elle ainda esperava do cavalhci-
ritmo dc Wcllenkamp a indicação
ele um meio dc evitar á companhia
mais esta despesa criminosa.

•IC quer saber o publico que jus-
tificava esta esperança de Lakc
Lake?

— Jusíificava-a um precedente
e!'oqiientissimo, passado no Cily

Bank: 110 dia 20 ou 21 de outu-

bro do anno passado, Heitor Ba-

píista dc Leão, companheiro de

Wellenkamp c uni dos aceusados
no caso da Standard, levou ao

City Bank, para descontar, uma

letra de cambio 110 valor dc

70:000$, sacada por Leão e aceci-

ta por Wcllenkamp como procura-
dor da companhia, tudo com a

aiitc.-daía dc 25 de agosto de 1915.

O banco sabendo que Wellen-
k.-.mp desde i° du setembro não
era mais sub-gerente da Standard,
desconfiando por isso da trans-
acção, mandou ao cscriptóíio da-

quella companhia chamar o scu
verdadeiro representante.

E os dois, Leão e Wellenkamp,
inutilizaram a dita cambial, con-

fossando que a mesma havia sido

ante-dãtada, escrevendo Leão com
o próprio punho uma declaração
neste sentido c que foi por am-

bos assignada,
'Essa letra, assim inutilizada,

njcha-sc junta ao processo-crime
do chamado caso da Standard, c
o facto já foi mais dc uma vez

gSosado pelos jornaes,
A' vista daquelle precedente,

portanto, não seria de estranhar

que Lake Lake esperasse colher.
de uma conversa com Wellcn-
kantp, ,0 meio de evitar o paga-
mento da letra falsa sacada a fa-
vor de Belleza Ozorio.

'E ha uma pergunta a cn.lerrça"
aos tliííaínadores dít honra dos po
liticos brasileiros:

— A letra dc 70:000'?, inutili-
zada no Cily Bank, pertencia Iam-
bem a algum politico?

(.Trauscripção.)

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DO COÚI'0 DE SUH-ÜiEEl-
CIAES DA ARMADA

SEDE SOCIAL — ' R. CON3E-
LHEIRO SARAIVA N. 22

SOHRADO
Sessão solcunc e 1" Asscmbléa

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 solenne que. prece-
dcuclo a Asscmbléa Geral abaixo
convocada, se realizará 110 dia 12
do corrente, cm comtrienioração do
anniversario natalicio do nosso
Grande Protcctor, sendo por essa
oceasião apresentado o "Prêmio

üèxandrino de Alencar" constan-
te da medalha de ouro que. an-
íiualmcnic, é conferida ao alumno
mais distineto da Escola de Gitt-
metes, por oceasião dos rcsp.écti-
vos exames finaes.

Convide, otttrosim, todos os
srs. sócios quites para se reuni-
rem em Asscmbléa geral extraor-
(linaria, ás 4,30 p, m., cm 1" con-
vocação; ás 5.30 p. 111,, cm 2",
c, finalmente, ás 6,3.0 p. 111., em
3a r ultima convocação, ftiuccio-
nando a asscmbléa, depois dessa
hora, com qualquer numero de so-
cios quites e precedida <la sessão
solenne acima annunciada,

Ordem 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, páragrapho 1" b,
do Regulamento da Caixa de Em-
í>rcstiiuos c de Previdência Do-
mestiça. — Ampliatò Franco Pi-
tombo, i° secretario. (R 1950

Veneravsl Irmandade de
Nossa Senhora da Penha
de Franga

(EM IRÁ JÁ»)
TERCEIRO DÒMINüU

No domingo, 15 do corren-
<c serão rezadas missas nn
lígrojii, ils 7, S, 9, io (> 11
horas, om liònicniit;eui ú Vir-
gom Senhoi-n da lVnii,,,

Distiiirtns sóiilmrtis, ómitii»
rão nn missa das 10 horas,
diversas musicas siievns, neom-
piiriluülns ile hnriiioiiium, |„,]aorganista da Irmandiuie-,

Em artístico coreto, ;) i,im.
da do "Centro Musical 11,,.
niinenso", executa rã durimto
o dia lindas e variadas peeus,
hiusienes.

Como nos domingos ante.
riores, serão «nrogoadas em
leilão, lindas prendas o jóias,
liara esse fim offertudas por
(llstíwtus Irmãs e devotos.

A Companliia Leopolilinn,
eontiniitirá n mnhtei' em suas
linhas carros extraordinários,
parti íaell conducgfiò dos ro-
nieiros.

Au Egreja o uinis dependen-
clus dn Irimimliule, será en-
cont rada 11 administração para
utlender nos lieis que forem
cumprir suas promessns ú
Sautissimn Virgem.

De. ordem do caríssimo ir-
mão Juiz, convido a todos os
irmãos o devotos, paru com
sutis presenças abrilhantarem
a romaria ú Milagrosa Senho-
ris dn lViiliu.

Rio do Janeiro, 12 de ou.
tiitirò de 1010. — O Secreta-
rio, JOAQUIM DA SILVA
CU SM AO ViíiVLO.

R. S.
Club Cymnastieo 1'ortügncK

Grande baile em 31 de outubro
corrente, commemoralivo do dS"
anniversario.

Acha-se aberta a inscripção pa-
ra convites até 20 do corrente,
não se attcndeúdo a pedidos de-
pois desta data.

A entrada dos srs. sócios scril
com o cartão fornecido pela Se-
çrelaria, mediante a apresentação
do recibo do mez de ortnli-o.

Chama-se a atlenção para o avi-
so collocado na séue do Chu.

Traje dc rigor. — Humberto
Tãborda, i" secretario.

iV PRAÇA

'Francisco Antônio dc Azevedo
Lima comniunica á praça, que
nesta data dissolveu, amigável-
mente, a sociedade que girava sob
a firma Lima & Sá, ficando desta
data em dcante sobre o seu mune
individual ioda a responsabiüda-

de da exlincla firma, e (pie em-
bolsou a Viuva Sá de seu capital
c lucros. Otitrosim, faz scienle de
que, transfero seti negocio de
Coelho Bastos (S. Manoel) para á
estação de Espera bY.iz, para
onde já tinha transferido o que
girava com a mesma firma, na
estação de Divisa.

•Coelho Bastos, 30 de setembro
de igiõ. — Francisco Antônio di
Azevedo Lima.

Confirmo a declaração supra,.—
Olympia Corrêa de Sá. J 1801

FABRICA DE MOLDURAS
A còllecção do molduras mais rica e variada da America do Sul.
Rica còllecção de molduras de cedro douradas e cm cór natural;
Execução perfeita e garantida dc Quadros sob medida.

MARTINS SEABRA & COMP.
— RUA 7 DE SETEMBRO N. 203 —

ANNI1NCI0
RODA DA FORTUNA

DERAM HONTEM
Antigo  C63 Porco
Moderno... 03í Cnmello
Rio  TIO Burro
Saltoado.... Pavão
2* piemio  íãl
3- »  40i;

 020
751

Fluminense
8990

Opeparòa
62õ32

019
124

90-32-01-/16- cr.
nio-ll-10-91(i M -KOI!

Agava
A Hora
A Real
Garantia
ÕLÕPES
é quem da a fortuna mais rapj-
da nas loterias e offerece mai-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151 j
Onitanda 79, esquina da Ouvi-
dor; 1" de Março 53. largo d'j
Estacio de Sá 89, General Ca-
mara 363, canto da rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 c rua
15 de Novembro jo, S. Paulo.

P 11
379

Rio -11-10-916 M 2101

1. AMERICANA
224

mo—11—10--01 R 21U

M 2383

BANCO LOTERIGO
R. Rosário 74 e R. Ouvidor 7Í"O PONTO"

130 - R. OUVIDOR - i3ot>ao as casas que offerecem a)maiores vantagens e garan-tias ao publico

DA FELICIDADE!

DESPEDIDA

Joaquim do Couto Solino, cm
virtude de sua retirada da socic-

•sr 1 d.::.le pie girava nesta praça s.nb a
firraa de Raul C. Pinheiro & Cou-
lo, resolveu passar a sua residen-
cia nara a cidade de Pelotas, Rio
Grande tio Sul, onde aguarda, as
ordens de todos os seus amigos, a
quem apresenta ns suas despedi-

s e as expressões ma"

no'

do seu
pe

pras
terminaram
morte do s
do corrente
eu esperava

CS$obo

I95$OÓO

100S000
2005000
iqoSooo

MARÍTIMAS
VAPORES BSPERADOS

erpool e eses.. "Cmn.ie.r.s".
'°da ilo norte. ".

Prata, "Ser
Vorí: c csçs,, "Kio de Ja-

¦iro

AI.I.ODAO
cm 10: não houve.aíntrad:

ÍJcsdc i0: 7.68S fardos.
Sirtdas cm 10: *i.is ditos*
Desde 1": <t-i- fardos.
ICxistcticia c:n 11 de larde: 7.637

Mitos. , ,.
Posição do mercado: firme.

COTAÇÕES . ,
fcrnatiihuc Nominal
¦ . C. dn N.ie, . . . • I«ont nal
Rríhyts * . NominsI

í.omlrt.5 c esc?., "Vírcil .
Portes do norte, "Olinda . .
Cnüáo e e.=c>., "OTi-a". • .
ISordéos e ases. "Garonna .
Portos dn sul, "Ruy Barbosa'
Rin da Pre.t:i, "Dtsna". . ,
l',,rtcs do sul, "M.ivriiil." .
lüo d.i Prata, "l.con XIII",
Nova Y:irk e eses.. "Vasari".
Uin d.i Prata, "Ar.igiiaya . ,
Rio ,1a rrata, "Vauhan". .
Kio da Praia. "Hollandia .
t.ivcrpoo! c eses.. "Ronihrant"
Ina'atcrra c eses.. "Onta'.
Nolfolk c eset.. "Arnsuarv
Ingalterra c eses.. "Urina .

\ PAIRVAPORES
Rio da Prata. "Mo
Portns do sul. It-
Í-. I:ide!is c cfcs.

Bjrra". . . .„.••
Rio da Preta, "Sino

iba . . .' S. J0S0

, 7 dc setembro c
, I.uho oceorreu a

Depois disso, o qttí I c.or.Iiau
era que o suicida me

mbolsassO dc importância de ecr-
ca de .| :ooo:fooo, de meus ganhos
e algum capital, embolso esse que
foi protcllado ,'ité a hora do sul-
cid'o! Nunca fui, otitrosim, seu
ajudante ou protegido.

Os negócios que tive com ess,;
corretor, teria com qualquer ou-
tro, como ainda poderei te-.', a me
nos ouc rio:-?.! prever que qualquer
venha a ter o movimento dc lou-
cura que teve o sr. Lobo, para
envolver n.i s-ia desgraça homea
alé agora respeitaliilissimos, acima
de qualquer suspeição, como o do
meu lionrado pnè, e o v.\:\:.

A intervenção dc meu pae, cm
laes negócios, l".->iis:?;íu em tei
este me cedido algumas das frax
apólices, I- desembolsado dinheiro
para facilidade dc minhas ..transi
ac.çõcs, como também o íi/.cram

proftttido ngradeciniento,
!:ib gentilezas que sempre llie

lisperisarani durante os longos an-
a j nos em que elie foi sócio da firma
»„¦ i aütulida, distinguindo-o com a sua

.1 3tGo
Kio, ij-io-oií.

rs mi nn ,-iii!

esse jornal.
Rio, II de 011

GufiriiiH

Rua S., Paulo
do Sampaio.

ja reicridos p

lubro ác 1 o 1G.

t;s n.\ RocirA.

n, d°

,. —i «1 o-t-n»

E A mflihor 1
R preparações

h Vinho do O

ti üim* elepnntf d.i3
de ligado d-:

calhou «o
Vlvlon o Flgoffo!».

O sotsor tio Vinho Vlvlon 6 Ifio
H{iradsv«t qüí» r.i,' a* próprias

criançaso tumaíti comptost'
,«lia_w5/s.«i'ji;'ii:iiriHj.i).

ISSÔOIAÇ.tO DOS E31PRE-
(IA DOS

1

HORROROSO DESASTRE !

OOCORR1DO EM 5 DK SE-1
TEMRRO XA SERRA

DE DOM JESUS DO OARAN-

GOD.V, PRÓXIMO

Dfi MATIPóO GRANDE

Üm grande enxame de nianga-
lias atacou o animal e;n que mon-
lava o menino líd. da Silva Lis-
boa, filho de João da Silva Lis-
boa dc que resultou aquelle ficar
seguro pelo estribo c ser arrasta-
tio, recebendo diversas contusões
no corpo e cabeça, com perda dós
sentidos c derramamento cerebral.

O triste acontecimento deu-se
ás S horas da manhã, vindo o me-
nino a fallcccr no dia seguinte,
ás -• horas (ia tarde. Foi um fa-
cio verdadeiramente doloVoso para
quantos del'e tiveram conhecimen-

I to, principalmente para o pobre' 
pae que amava em extremo o scu

j dilec.o f: Mi o, tiriicb do sexo mas-
culino e em.quem elle depositava |' ar, suas mais caras esperanças,
como scu amparo iui veHiice c am-
paro dc suas filhas, toilas :iu:;o-

DECDARAÇÃO
Pedro de Pinho França, enipre-

gado na listrada dc Ferro Central
do Brasil, declara que, desta dita
cin.deãnte, passa a assignar-sc Pe-
dro Galvão de Vinho França;

Rio de Janeiro, 10 de outubro
de iqifi. — Pedro Galvão de /'i-
nho Franca. J iòi^

oentro itumiiide união
Espirita erancisco

DE PAUÍiA
RUA MARIO NAZARETH só.

Piedade
Kste centro commcmora a i.| do

corrente o 11" anniversario do sua
fundação, ás 18 horas da noile.

Rio, 12 dc outubro rle loid. —
O secretario, Moreira da Silva.

S 2IU7

Aíriúa de Ouro |

S
|hii/hetes de loteria*

. 140
10—1-7-

RIO—10-10—1)1(3
¦15

149
Rio, 11—10—915.

a6m
I g Ilcmcttçni-so bilhetes pn-S3

_ fa o interiov mediante oS
gporto do Correio g
6 FRANCISCO & C. |
©14 — Run Snohct — 1-lg

M 2íri3

A IDEAL
426

Rio—11-10—010 M 2-10-1

estação
(R -M02)

CASCADURA
SALVE! 12 — io — -i6l

Por colher, nesta data, mais um
viçoso pé de alface na horta ds
sua preciosa existência, o sympa-
thico c eslimado Braz Coroa, of-
ferece á seus amigos unia sue-

ctilenta salada regada,de bratni-
na; por isso. seus amigos tevõo
oceasião de eampiini.irai-o, fa-
zendo votos para que, esla data,
se repita as cJ^r.ai 1..¦; 

R „43--[ <fn Costa, instfttctor.

O COMMERülO

DO RIO DE JANEIRO

INSTRUCÇÃO MILITAR

Desta data em deaiitc os srs. so-
cios inscriptos para receberem, in-
strueçãQ militar ficam divididos
cm duas turmas: a primeira, cora-

posta de tciios aqueles, cujo nu-
mero de ordem uo registro dc in-
scripção seja impar; a segunda,
dós de numero par. Para a í" lur-
nu. haverá exercício ás segundas
e quintas-feiras, para a z" turma,
ás terças e scxlas, das 20 ás 22
horae;. no campo de SanCAnna.
Aoa domingos e nos dia.? feriados
haverá instrucção para. ambas as
turmas, das 6 ás g horas no mes-
mo local.

Rio de Janeiro, u de outubro
d- 101O. — 1" tenente José .¦F'iií'l

Deus, que c tão jiisío, saberá un
sua immcnsa bondade consolar a
cr.-indc -dür do se. joão da Silva
Lisboa e sim cxjua. família.

Mais de tiuzcma5 pessoas, en-
tre homens e senhoras das mais
(Hstinctas fámilLis, veiaram o cor-
pn do desditoso moço. durante a
noite até á hora do énterrantento,
.1 que compareceram quasi todas
os habitantes de Boat Jesus do
Carangola, S. Jo-:,;. da Pedra Bo-
nitfl e Matipoó Cirande, acompa- j
nhando a.banda í!e musica, que
tocou sentidas peças de seu reper-
torio, c o reverendo parodio da
freguezia, padre José de liamos,
que cncómmendou o corpo.

Por nosso intermédio o sr. João
da Silva Lishoa envia os mais sin-
ceros agradecimentos pelo con for-
to que levaram á s;'.a alma diace-
rada todos os habitantes das loca-
lidados r-cima nomeadas. J 2355

1—r" -f^i "TTT1 ' O ^*i wm

ASSOCIAÇÃO PROTEOTORA
DOS 13. NO COMMERCIO
Asscmbléa gc>al extraordinária

2* conyõcaçSo
T)e ordem do sr. presidente con-

vido aos srs. associados quites a I
reunirem-sc cm asscmbléa gera! 1
extraordinária, cm 2" convocação,
á rua da Asscmbléa 73. sohrado. ;
ás S horas da noite, scguudai-.feira,
i(j da corrente, afim de delibera-
rciu sobre propostas da admitiis-
tração relativas a finanças.

'kio dc Janeiro, 12 de outubro ,
dc ioiu. —O secretario, /. C. OU- 

'

veira.  ;

OATXA DB CARIDADE DONA :
PRANC1SOA DE MAGA-
IjHãES Dt) CE.NTRO BE-
NEEICENTE 

"D. AMEM A <
RAINHA DE PORTUGAL"
A Administração deste Centro,

penalizada cem o infausto passa-
mento da exma. sra. d. Fráncisca
de Macalhãcs, virtuosa esposa do
presidente deste conselho c be.iiç-
meritã patrona da Caixa de Cari-
dade, faz celebrar uma missa em
intenção dc sua alma, no 15o dia
dc seu fallccimcnto, sexta-feira, 13

I do corrente, ás p horas, ria egreja
da Lapa dos Carmelitas (lareo da
l.apa), convidando os parentes,
pessoas de sua amizade e os sócios
deste centro a assistirem a esse
aeto, ficando desde já agradecidos;

M 2 12£

MBIiDE. MATTOS
MANICüliE

, P.ia senhoras e cávalheit
Quitanda, 24.

ASSOCMCÍvO DOS EMPRE-
GUIOU NO COMMERCIO DO

RIO DE JANEIRO
CONCORRÊNCIA

Xcsla secretaria, recebem-sé pro-
postas pr.ra a locação dos arma-
zens da rua Gonçalve
juntas 011 separadas.

As propostas deverão ser
gidas ao 1° procurador, cm cartas
fechadas, até o dia 24 do corrente

Para informações, ps prétenden-
les encontrarão esclarecimentos ria
Secretaria.

Rio de Janeiro. 10 de outubro
de 1010. -:- Hcraclito Dominguç-t,

11" procurador,

Dias 40,

dirt-

ASSOCIAÇÃO DOS EMPRE-
GADOS' NO COMMERCIO
DO RIO D13 .TÁNEIRO

Reunião extraordinária da
Asscmbléa Deliberativa
2" Convocação

Dc ordem do sr; presidente,
convido os srs. membros da As-
sembléa Deliberativa a reunirem-
se, em sessão, extraordinária, ;c:c-
ta-feira, dia 13 do corrente, ás
S i|j da noite.

ORDEM DO DÍA
1

Deliberar sobre um requerimen-
to de vários sócios, propondo uma
homenagem á memória do soeio
grande hemfcitor, Armando Pcvei-
ra de Figueiredo.

II
Tomar conhecimento da funda-

ção do Instituto Brasileiro de Con-
tahilidade c apnrovar o respectivo
regulamento.

I II
Tomar conhecimento da creação

de Linha de Tiro pa/a a instrtt-
cção militar dos associados.

IV
Autorizar a convocação do iQ

Congresso de E1i1pregados.no Com-
riiercio, que deverá rcunír-sc nes-
ta capital, cm 1917.,

Rio (lc Janeiro, 5 de outubro de
iyi6. — Pedro Xavier de Atinei-
da, 1" secretario.

COMPANHIA DE SEGUROS
TERRESTRES lí MARlTt-
MOS UNIÃO COMMERCIATj
DOS VA1U3GISTAS

RUA PRIMEIRO DE MARÇO 37¦\" convocação
Não tendo ainda havido numero

sufftcieiite para cffectuar-sc a as-
sembléa geral, annunciada para
hoje (zh convocação), são convi-
dados novamente os srs. accionis-
tas a retintrem-se em asscmbléa
ger.a! extraordinária, 110 dia i3 do
corrente, ás 13 horas, na sede da
Companhia, para se tratar d a re-
forma dos estatutos c intigraliza-
ção do capital.

Kio de Janeiro, 11 de outubro
dc ir)i(>. — Visc°nde de S, lofio
da Madeira. _ /, 7.. Comes fí.
Assmnpção. — Agostinho Teixeira' de Novaes,

«O QUADRO»
Resultado do. hontem:

Anl.itro. .
Moderno
Rio. . . .
Sulleado.

Cobra
Urso
Cfibru
.lacitré

11II181 Ri
106—RUA DO OUVIDOR—106

Filial á praça 11 dc Junho 51—P.i<
de Janeiro

COMMISSÕES E DESCONTO?
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Us j>rcmtos são
im mesmo dia da extracçao;

FERNANDES & C:
Tel. 2051, Norte

pagol

l

Variunics |i
j is—.59—28-51—00 |P.io, 

11-10- 910 112112 i-__ _ A

Propaganda
063

Rio -11.-10-910. R_2ÍP,

Americana
RÍO'

293
-11-10-191G

Çariílado
201

Banco Sportivo
Comprae bilhetes nesta casa, e

lereis o futuro garantido. t'or'.c
certa, pagamento immedialo. Rua

I da Alfândega, 42, csciuina da rua
'da Quitanda. T. DUTRA &¦ C

Teleph; 413. N.

M a s
Labiin-
ca cv (J.

*•9 são os
C|tie li;m pa.co mais prêmios

o que mais Viitilagens oi'-
ferceom a seus' ÍVegiiezcs.
Lnrgo do fc>. Francisco de

Paula, 3(5. A casa mais an-
liga ticslc gênero. S íMu

TRIÜMPKO
saboroso,

toua parle, iòrrcfaçi
Praça Tiradcntes 56.

venüa cm
e nioágeui

j >ni

MILAGRES 1)0 BAZAR COLOSSO
leve

Itoi CCÍIS,
lo 3

s cs dias recebemos novidades cm tecidos
todos artigos dc Armarinho, llritnrueiloi,

Veiiocipedcs; Rendas chantili-, filo II.,r-
metros largura d$;r.o, Cortinas i-.s par;e Valiscs; toucas c foucados seda, Morltu.Malas

finos e encorpados, morins especiacs para camisas;
l.air-e dc renda padrões initnoios metro meio largma
pari Vestidos ,1$SOO; Colchas para Solteiros e n-
jadns, meias fio escocia tr.inspareiitcs MARUUN

para Senhoras iÇitoo; MEIAS rendadas c lisr,-s para crianças. \t, - sé-
da para Senhoras j$, meias seda fortes para homem ;Ã; Tecidos prctnie todos atligos para huo, grande Variedade de llolças Iodos tainjnhm¦rara crianças c Senhoras; l.inhos para Vestidos tudo que desejam ta-
contraiu no Bazar Colosso, rua Ilaildock Lobo n. .1 e 11 fi eei fn :U
i Ci-rcja, largo Estacio de S.i.-MEDICO-

Dr. Rubem Tlrniico — Pernambucano .medico especialista, ppilo».operador, c IraUnicnlo moderno e rápido das moléstias das Scahura>,vias urinarias, corrimenlis, syphilis, pede. injecçúes, AppücaçBcs do f„i4
e 0:4. Consultas grátis, dis 7 ás 9 horas da manhã, 

' 
pharmnci.-i, Km

Aristides f-obo n. =52', telephone n. 15.13. Villa; consultas di.iri.i-: Ave.
nula liem dc Sa n. 115. das 3 ás o horas, noite; telephone 50SI1 Cen
trai. Uesidencin: Rua Haddocli I.oho 11. 4 e 11 (,, primeiro andar; ent

lamndos dia e noite para cidade o subúrbios e lulctio:, Tclcplmiit
t í í 1: 01. Villa-- <K ,'it

13nBa."'£ '*_". sAtS



i^TrjK;"

AP?.;
ji.

Outubro de lí>

Consultório para Senhoras
as

ma-
A Bellcza cm todas

. edades. .. graças aos
iraviihosos dk:scoiir.lnfcn-
tos do especialista DR.
H. GAUBIL, cx-pro-
ifcssor d'Acadcmia de
Bclleza de Paris. Uni-
co no Sud-Amcricn que•¦pode garantir a efüca
cia dos seus-específicos.

I Os tratamentos tio es-
rpcjciarist» II. 6aub'j|
não são de maneira ai-
goma.-comparáveis aos
chamados "Cuidados da
Bclleza", usados até
agora: O seu principal
iim. não é eir.>,;l!ei.'r
u mulher, mis sim sup
primir as causa.-, e os
defeitos que compromel-
tem a sua Bclleza,
como sejam: pelios «u*
pertluos, sardas, man-
chás, ntinnos, cspináias,
pontos - negros, rugas . e
toda erupção da cutis,

qualquer que seji sua
Iproccdcmjia. TCatamen-
to infalüvel para o de-
ecnvòlvimcnto do busto
c augmenlo dus seios;
•tratamento para de-
volver aos seios endos
A ríRCza e firmeza da
primeira formação. ,"Todos os específicos
du Dr. - (ianhil cão de

15o facll npplicoçJo, que cada um os .pôde applicar c.n sua casa. Trato-
«lentos especiaes, massagens maniines, appbcaçBes cleelncas, , clcctro-mas-
seur, clcctrolisc, banho faciacs, ele. Consultas grátis, das 9 as 12 c das
2 ás 6 — S. JOSÉ' 81—Rio. (R 2442)

MOVEIS E MAIS «OS
Grande. reducção ou queima: camas

de.canclla ou. peroba, para casal e
nara solteiro. 25$/. 30$. 38$ e 4á$; db-
as de arame., a 8$ c 12$; toilcttes, a

41$ c 50S: ditos superiores, a 90$.
100$ e 120$; guarda-vestídos,'de 40$ a
fo$; mesas de cabeceira, a 20$, 25$
e 30$; commodas. a 40$ c 60$; guar-
tla-pratas. a-30$.-35$-e 50$;-cadeiras
nara sala.de imitar, a 2$soo ..i$5oo e
;$; mesas 'nara cuarto e cozinha, a
6S000, tiS até.20$; ditas elásticas, de
«.$ a CoS; cuarda-coinidas. a ssíooo.
Mobílias . para salas de i visitas, tapo-
tes para .quartos c salas malas para
roupas, ditas para coüecio e outros ar-
tigos. Temos completo siirlinieuto de
colchões oara casal e oara solteiro a
1$. 4?, <S ale J2$; almofadas macias,
j .$. i$;oo e 2S000. I-azem-so t"re-
formãin-se colchões de crina com per-
feição, na officina c deposito "TER-
•iOK DOS BARATEIROS". a rua
l-'rei Caneca ti. 309. próximo á rua de
Catumby. (2070 S) M

fornada de R. L, de Brito
(ANTÍ-HERPÈTIGÁ)

Approvada e premiada com meda-
lha de ouro

Infalüvel nas empigens, dar.
thros, espinhas, frieiras, sarnas,
lepra, couiicliõcs, eczemas, pannos,
feridas c todas as moléstias da
pélic. Lata iÇjoo. Deposito: Dro.
yaria Pacheco, rua dos Andradas
11. 43, c Sele de Setembro Si.

1199 J

g, Largo da Carioca, 9
(Grande armazém i junto ao portão

da Ordem)
Moveis a prestações, capas para

mobilia, o peças, 6o$ooo; oleado
de 0,60 e 0,70, a 3$soo c d$ooo o
metro; dito para mesas de 3 a
5 taboas, úo$ooo e 1 io$ooo; capa-
cbos ide im e 1111,10 a SÇooo e
9?ooo.

Souza Baptista & C.a

MANTEIBA
;AOS FABRICANTES

Qutreis colorir a vossa manteiga ,e
queijos usae a Colorautiua Brasücu
ra; c um produeto similar ; a diversas
marcas estrangeiras extraído 'da flora
brasileira, não contem matéria nociva,
como demonstrou. 110 Laboratório Na-
cionãl de Analysi-s 11. 859..

üaraiite-sc a sua I boa qualidade, e
dá uma cõr na manteiga csual à es.
trangeira; estes- prediletos já são bem
conhecidos, pelos principaes iabricau-
les destes peneros.

Preços: em latis cl? litros. asSooo;
de 100 litros para cima, 10 °|» de dos-
conto, (¦¦¦"¦¦ mu :'l

Depositários — Miranda & I;illios,
rua liarão de S. Felix aú, Rio de J*a-
neiro (R 26)

iüIBfl

&ABCA BEQlSiaAM

CASAS PEQUENAS
Alugam-se pequenas casas, com

dois quartos, duas-salas. cozinha e
quintal, installáção, electrica, bygic-
nicamente construídas, com bondes
á porta, logar saltibre, por módico
aluguel, á Vilia Rosa, á rua Bella
de S. João n. 259. As chaves, na
quitanda n. 257, da mesma rua.

J 2336

COMPRAM-SE MOVEIS
USADOS

Mobiliário completo ou avulsos,
qualquer quantidade, paga-se bem,
na rua Visconde de Itauna, 157,
praça 11 de Junho. (S 2098)

$mim*!

(em íórmu de pílulas)
O mais poderoso especifico para a cura da Sy-

pliilis e de todas as doenças resullanlns da im-
pureza do sangue. 0 DEPURATOL c im-
mincntiMiienle superior tios seus efleitos a todas
as injecçõos. Garanlo-so a cura.

Tiibo com SI pílulas, S a 10 dias do tratamento,
5$ooo, pelo Correio mais-100 reis; ü tubos, 27S00O, pelo .
Correio mais isu.il).
DKP0SIT0 OÜItAL: Pharmacia Tavares
G3, Praça TiradeiUes,.6a — Rio de Janeiro

Pensão Abrantes
Tem bons comtuodos desoectipa-

dos. Rua Marqt.cz de Abrantes,
cC. Teleplione Sul 151. (B Sgg

GRANDES REDUCÇOES«ios pre-
ços, como sejam: camas para solteiro.
25$ a 35$: ditas Uistori, para casados,
40S ¦ e 4.5$; lavatorios iuglezes, 50$;
tuileties-eòmmodas, 100$ c 105$; guar-
da-veslidos, 35$ e 45$; guarda-Iouças.
35$ e 45$; guarda-pratos, superiores,
110$ e 120$; guarda-vestidos, de des-
armar, 100$ e 110$; mesas clesticaj),
50$ e 55$; mobílias estofadas. 130$.
140$ e iSo$; dias Sul-Ainerica, 100$

c 110$; cadeiras para sala 011 quarto,
75$ e So?: cadeiras de balanço. 33$
e 40$;. dormitórios, 420$ e 450$, di-
versos modelos, a escolher; sala. de
jantar, 380$ e 400S; colchões de erma,
12$ e 23$; capim, 3$ a .10$, c ludo
novo e de primeira qualidade, ao

~- LEÃO DOS MARES —
110—Largo (In L-unii—110

Peçam catalogo

São expclli-
<hs com o LI-
C041 --B-AS

crsBArçgAS.
(T.anac-e to

composto), do
dr. Monte Go.
dinho, approva*
do .pela Dire-
ctoria Geral de
Saúde Publica
e Assistência
Publica do Es.
todo do Rio.

li' o melhor
remédio contra
as lombrigas

e moléstias <tc-
vidas ,\ verme.». E' infalüvel e não
se altera.

E* de g'>sto agradável, rão exige
dieta; «cm purgantes.' Xão ú venenos
so. não irrita os intestino-;. K* tao
bom que é muito receitado pelos me-
dicos. Drogaria do Povo, rua de S.
José n. Ci, e cm todas os drogarias.

á(f30DIASAVISOS MAftlTIlsfOS

TIJUCA
REFUGIO TARA O VERÃO

Aluga-se,; com 011 sem mobilia, o
aprazível sitio da Gavca Pequena
"Vilia Rita Costa", com boas ac-
commodações para familia de Ira-
lamento, leniio grande terreno,
vasto . tanque para natação, com
cacbocirn, .1 20 minutos do nono
terminal dos bondes do Alio da
Uua Vista (Tijuea). Muita água.
vegetação c clima ameno; trata-se
na rua da Alfândega 11. SG, so-
brado. J 23G9

Combustível ia
Lehlra

U01l';f
ii tocos para fogão
remi-se chi domicilio.

Hotel Miramar e Babyiania
Leme, a 30 passos dos banhos de

mar
RUA GUSTAVO SAMPAIO 64.

Teleplione :97-\ Sul
Ncsla praia ideal agitam-se as

mais límpidas e piiras águas do
Districto Federal! As de-Santa
Luzia ou Flamengo são candeniiia-
veis parti, banhos ao menor exame,
pelo seu íniuimo uioviincnlo pro-
ximo das galerias de esgotos do
hospital da Misericórdia e do rio
das Caboclas. (Documento official
de uma autoridade ao prefeito do
Districto.)

tWJfl BMSLE1,
I LIM1A DO NORTE

• O paquete

i.B

PRAÇAíDAS MARINHAS
(EXTHE OUVIDOR E ROSÁRIO)

Curso de preparatórios
MKXSALlDAnK =5?000

Professores do Pedro 11 — Kua
Sele de Setembro 11. 101, i" an-
dar. (J 200,1

Colchões de crina
Fazem-se c reformam-se por pre-

ços razoáveis e com perfeição,
tendo para isso uma niacliilia apro-
liriuda jlrtia officina. e deposito da
i-1'Icboaria da rua Frei Caneca. 309.
próximo á rua de Catumby.

M 20G9

Terreno em Botafogo
Vende-se próximo á praia, um

lote de 10 ou mais metros de fren-
ie c .40 de fundos, desmembrado
de chácara arborizada e ornainen-
taila; íiiiuado por dois lados; bon-
de ;i port... Trata-s ena rua da
(Jiiiianda 11. 7$. J 1S05

SANTA THEREZA
Aluga-se c.-u Sama 

'l'licrcza, 
a

cas.t á rua do Triumplio n. 20,
própria para familia de tratanicn-
to; as chaves eiicontrani-se á mes-
ma, rua 11. Ki e Irata-sc á rua PrI-
meiro de Março 11-, S7, S 1145

CASA EM RAMOS
Vende-se, cm centro de terreno,

muito próximo da estação, com
Ires quartos, duas salas, cozinha,
quarlo de banho com banheira e
\V. Ci, luz electrica, a^ua, i.m-
que de lavagem .c porão. Kua Ma-
gdalcna 11. So, Preço 8:ooo$ooo.
Trata-se na mesma. J íjGd

GOTTAS ESTIMULANTES
E' O ÚNICO PREPARADO ATE' HOIE RECONHECIDO
COMO EFFICAZ NA CURA DA IMPOTÊNCIA, tEMQUAL-

QUEK PERÍODO.
Depositário: Drogaria Berrini

RUA DO HOSPÍCIO N. 18 (J1182)

Casa Guimarães
»:i—RUA SETE SETEMBP.O—ls:

Tclcpiiniie 256,1, C.
Importante reducção cm lodo3 os

Caiçados
lieir.-eguins Collcgiaes n. 27 a 37

10S000
Ultima Criação dos . Sapatos Cõlle

gi?,e.i Mignon

^ ¦: ¦ ¦ '¦ -'^lifflMrrfl

PASTAS DE COURO
Para advogados, cobradores t

musicas, na casa Dias Ribeiro.
Urufjuayana, 130, Fabricantes.

.1 2.163

V. Ex.a precisa
collocar dentas ariíficíaes ?

Não se deixe illudlr, pro-
cure uni òspcuinlista, porque
esse .gênero de trabalho exige,
na verdade, estudos especiaes,
que falham por completo ;i
maioria dos dentistas; eiuc di-
videm a sua aclividade pelos
diversos ramos .da profissão.
Não aconselhamos vi ex. a
abandonar o .dentista de sua
confiança, mas a procurar-1103
de preferencia, i-.vcliislvniiicii-
le, para collocação de (leiltes
ilitlficiucs, por ser essa a
nossa especialidade e por cs-
tariiiüs convencidos de que os
nossos naballius executados
por nroccssiiR modernos sa-
nsíazeni mesmo os mais exi-
gentes, sem que cobremos por
isso preços exagerados. A pri-
uteira consulta para iufo-tiu-.-
,i'ie's é inteiramente gratuita.
Dr. Sá Rego, IDsuctfiiIistil —
Rua do Carmo, 71, canto do
Ouvidor; (A 204

TEIXEIRA CORTES & Ga
TIOlA-lPilO.XH 4.1 — VILIjA

DAI

Mme. VAGUIMAR MM
parlicipa ás suas amigas e freguc-
zas que mora na rna I). Laura de
Araújo 11, 71. Attençãoj trabalhos
cm costuras com perfeição.

R 2301

TUBEOCULOSEl
A "Alicina", em cuja compo-i

siíão figuram o allio e o agriáu.'
anis vcgcir.es reconhecidos por.-
vários scicnlistas como verda-,
iielraniento maravilhosos n»a
cura da lubdrculose, -produz
resultados seguros cm todos o=;
períodos desta terrível ciiíer.m-
dade e cura completamente no
ío c 2« jr'ráps, Na I>ro!>ch:tc..
astlima, influcnza, .coquclúclte e
prihcipaliricntc na bronco.pneu-'
moina o resultado ú infalível.

íljcpositnrios: Silva Gomes &•,
C. Uua de S. Pedro e,o c .(-.

Convém a todos
saber que o "Tridigcsiivo Cruz" i
o único remédio approvado pela
Diiecloria de Saúde Publica, que
cura as moléstias do estômago e
intestinos.

'Mn&scTMfaCHWCW' «3*.'ÍV.I i

im»m*ÊmÊmmttt**'**c*ri*J*i>t^~r.\-t'*ji>Èi

Guando k Un a pelMtora o pot-ntr lliitilo 1 jvol, Imraceu.i.
r.c3í?'?!'".'"eí-c',inlchSo)lM"Pl-"'loMtadfcMUntt. CílcmaiavilliKili,,^
* o meirno que ci limo», douto™ O»UiMlItilSo uuudo na oetoallilliilc comItmndí «ucciüo. 1'crlilnj de oppnrr-icio«(-•ojmilavcl, escan» c leia. ctupcíti«cBDireceui denuode umaicrana.

Vud«-ie em rodai §n drocwlti«toticiiptlaclpiei, -*

i.

mw
Sairá quarta-feira, iS do

corrente, .ás 12 horas, para-
Victoria, lialiia, Maceió, Re-
ciie-, Cabedello, Natal, Ceará,
Maranhão, Pari, 'Santarém,
Ubidos, llacoatiára e Manáoa.

L1N1TA AMERICANA
O paquete

Rio tle Janeiro
Sairá no dia 4 de novembro,

ás 14 horas, para .Nova York,
escalando em Baliia, Recife,
Pará e San Juaii.

LINHA Dl'. LAdlTNA
O' paquete

MAYRINK
Sairá terça-feira, 31 do cor-

rente, ás 21 horas, para Dois
Rios, Angra dos Reis, Paraty,
Ubatuba, Caraguatatuba, Vilia;
Bella, S. Sebastião, Santos,
Caminea, lgtiapc, Paranaguá,
S. Francisco, Ilàjahy, Floria-
nppòlis e Laguna.
LINHA DE SERGIPE

O paquete
il

'O1

Sairá quinta-feira, 26 Jo cor-
rente, tis ití lioras, para Cabo j
Frio', Victoria, Caravellas, ,P,
Areia,' llliéos, Rabia, Aracaju',
Penedo, Macciei c Recife.

AVISO — As pessoas que .
queiram ir a bordo dos paque-
tes levar ou receber passagei-
ros, ideverão solicitar cartões
de ingresso, na Sccçüo do tra-
fego.

Tendo quo fechar algtms dias para
grandes reformas nos predios, chama a
attençilo das Ixnias. Ininilias para esta

<S«AHBE VENDA
a preços muito reduzidos

MO üjPÃS JSMA.Eí€A®
PARA SENHORAS E GRICANÇAS, incorapuravcl

so ritme 11 to com enormes abatimentos.

Saias brancas
desde 2§600

cnfeslado, artigo muito bom,
cm todas as cores metro IpOOO

ppmpádòür',
metro 1-S500

lisos, cm todas as cores
metro 2$m.

Gi-nniulo & C.j Araújo, Frei?
ias & C, o Drognria 1'nolioco.— mo di; jAxicnto —

Estômago
Tridigcstivo Cruz, ó o único rc-

medio que cura as doenças do cs-
louiago e intestinos, Drogarias e
pbarutacias. Vidro, 2?3oo.

h trdlülrtDüRft

|.WS"~ "1"HI*W*PPWB1

N. ii a ;;•.

N. .li

. . * p$ooo
, . . ÕSOOO
. , . 7$ono

Depositários dos alpercatas
RgxG-isroRr

DENTISTA

Dcntailitras completas -- su-
perior e inferior — com ou
.sem molas de ouro, das mais
aperfeiçoadas c indispensáveis
á boa mastigação, á boa pro-
ntlticia e articulação c ao cm-
licllczamcnto da bocea. Dura-
bilidãdc garantida. 1'rcços ra-
xoaveis. — No consultório ele-
ctro-dentario do Professor Te-
nente-Coronel DR. SILVINO
í/l ATTOS, Cirurgião - Dentista
laureado, á rua Uruguayana,

1 c 3, canto da rua da Cario-
ca, em frente ao largo da Ca-
rioca; das 7 horas da manhã

tia tarde, todos os dias, —

GONOBRHEAS
cura infalüvel cm 3 dias, i
sem ardor, usando "Gonor-
rliol". Garante-se a cura
completa com um só frasco.'
Vidro, 3$"oo, pelo Correio
5$50O. Deposito geral ;

n 1'barinacia Tavares, praça |'; Tirailentes, 6-- — Rio d--- jj" Janeiro. '|!

Compra-se unia -pequena, em bom
ponto, tratar das 16 ás 17 com J.
Pacheco, á rua do Mercado, 5.

S 1046

rânn^ãiflmôim^MÍ>i
IA CÜIiA DA y
ra
É

UNHAS BRILHANTES
Com o uso constante do Unho-

lino, as unhas adquirem um lindo
brilho e cxcclleiile côr rosada,
quo não dcsapparccc, ainda mes
1110 depois de lavar as mãos elivcr-
sas vezes. Um vidro, i$óoo. Re-
metle-so pelo Corieio por 2S000.
Na "A" Garrafa Grande', rua
Uruguayana n. 60, c avenida Pas-
sos toG. "'*¦ I543

Fazenda de Criação
Deseja-se arrendar uma fazen-

da, própria para criação de ftailo,
que tenha também casa de mora-
da. Quem desejar arrendar uma
nestas condições, dirija caria para
Aristides de . Pinho, cidade de
Vassouras, K. do.Rio. R iGnC

as
Teleplione 11. 1-555, Central

J -\

CHAPÉOS
Últimos modelos cm sêd.i, pa

lha, velhido, a 12?, iSS e 25$ooo:
lingem-sc c rcfoniiam-sc a, c$ c (-?
Miiie. Uos, ;í rua da Carioca. 1 ¦¦

ucceita-se aluninos. J 208;mmm

Ensina a tedns uni nieioíS
dc sabei; se tem syp.htll&;g|

g íidqiiirida ou hereditária, in- 1;-
h tenta ou externa e como jíl
^ podem cttriil-a facilincntu B
S crii todas as manifestações.gj
r: e periodo;. líscrcver: Cal- fj
ã xa Correio, ítíSó. enviando B
a Bello para rcspos'a. nl

msÊmÉmàmÉÈàmmm
ENFERMEIRO

Diplomada o com pratica dos
hospilaesi do Rio. Offerecc-sc para
tratar a domicilio. Abona boa
condueta, Caixa Postai 11. 17SÓ.

R 1713

Sypliiiis i- moli-slias tio

DR. cSibvÉ
pel ]-'acuUla"de de

.Nápoles o habi-
ulos da do Rio

Formado
Medicina 1
liiado por
de Janeiro

Cura especial c rápida de
estreitamentos urctliracs (sem
operação), gonorrltéas chroni-
cas, cysiites. bydrocolcs, tu-
mores, impotência. Consultas

o ás u e (ias 2,!.-! =
Largo da ca, 11 cb

PERFÜMISTAS
Fabricamos ct'qi-.c'ns finas, , cm

metal, papel, o-.-ro fino, iiluininio,
celulóide, etc. cm alto relevo c
liiiibragem a còresc arcograjihta-
das; tralialho perfeito.

lixccutamos clichês, marcas, ca
riuil-os, moldes para sabonetes e
vidros ele fantasia; vendem-se ba-
lances para todas applicaçõeõ.

Rua i" de Março, S;. 2", telcph
Norte 4072. R 239:

Ouro a i$8oo a gramma
PLATINA, Síooo

Prata 30 a Co réis a gramma
brilhantes, cautelas do Moiite d
Soccorro e de
compram-se
.11. 21(1, hoje. Buenos Aires, única
casa q-.te melhor paga". R 2303

COLLEGIO
Traspassa-se o contrato de ar-

rendameiito dos predios c tenenos
pertencentes a um conhecido es-
tabelcciniento de ensino, magriifl-
Ccimcntc installado, cm local muito
aprazível c salubre, a poucos mi-
nutos desta cidade. F,1 negocio
excellente para quem qui.zer nioii-
tar uni bom e grande. intcrnalt-,
especialmente para •meninas. Car-
tas a J. Baptista da Silva.-nesic
jornal. M 2or,6

TÍNTUJRARIA1
CONDUCÇÃO ÜEATIS — Clia-

mados: Teleplione Central n. .1,105.
 Especialidade cm limpeza cliimi-

ca a seceo. Lava-se e lingc*sc qual*
quer tecido, i<or mais fino que seja.

Especial cm passagem n ferro e
íbdos os serviços á capricho e a pre-
ço 

'de 10 ui" de abatimento d:1 que
qualquer outra casa; RUA SENA-
DOR DANTAS fN; 85. (M 20Ú0)

Pensão Minsira
15—AV. 1H0 BRANCO—15

— SOBRADO —
€oiii]iletiiinciitu rt-forintula,

dispõe tle -10 rftiartos elcgiiii-
temente mobilados para ítttiii-
lias ò ciivallieiros du tratisiucii"
to. Utuilios frios o quentes.

liou cozinha, bom trátnmon-
(o; ífrniigo o peixe < todos os
dias; almoço 011 Jantai- 1Ç200
—-Dinrins tle -l!ji, 5r? c"6$000.

*WmÈ
MME. VIEITAS ain-

da mora na rua Maré-
chal Floriano Peixoto
n. 117, sob. lJ 442)

Doenças da pelle e ve-
nereas—Physiothe-

rapia
Dr. J. J. Vieira 'Filho, funda-

dor e director do Instituto Dermo-
llicrapico do Porto (Portugal) —
Tratameitto das doenças da pelle
o sy.pbilitieas.Applicação dos agen-
tes iphysico-natiiraes (eleclrieida-
de, raio X, laditun, calor, etc),
110 (rataniiento das niolcalias cbro-
nicas e nervosas, còns.: rua da
Alfândega 11. 95, das 2 ás 4 bo-
ras.

A Casa Lucas ao publico
Cremos «e no?so -dever ,*prcvcnir

eiii consumidores que cm virtude do
exilo alcançado «dn «ossa

OS CHAPÉOS DE PALHA,
SUJOS

Os cbapéos de palha, sujos, fi-
cam coniplciainciitc limpos c com
a apparcncia de novos, quando
lavados com a "Água Magic.i".
Mais duas vezes poderá ainda la-
var um chapéo, quando liovainenlQ
ficar sujo. Um vidro dá para seis
cbapéos e custa 2$ooo. Pelo Cor-
reio, 4$ooo. Na "AVGarafa Gran-
de", rua Untguayatia, Cij e aveni.
da Passos, :i oó. A 15.15

PIANO, VI0I,1X0,1ÜNÍ)ÕÍÍ1ÍI
E TUKORIA

2o?ooo mensaes, duas i-ezès por
semana. Asscmbléa 60, 2" andar.

SALA
iAlitsa-.sc ã casal sem filhos ou

cavalheiro distineto, com ou sem
pensão, á rua Marqtiez de Abran-
les 11. 76. Teleplione 2320, Sul.

,-M 1607

OURO
Prata, .brilhantes; cautelas do

Monte de Soccorro, comprnm-se;
na praça Tiradcutes, 6.|, Casa
Garcia,

Grande stock de SEDAS em todos os
gêneros, a preços reduzidíssimos

TAFFETA'S largos, metro E0S3OO!

Grande variedade de a riscos
para creanças

Gs*aiides saSdos úe vestidi-
nhos desde 1$300

Colossal stock de morins e
cretones com grandes

abatiiineiitow
Devido ás optimas condições em que

A PÂÜLIOEA
adquire iodos os artigos do seu gran»

de stock, garantimos serem
ns seus preços :os múis reduzidos

desta praça
CHIMICO

Kspecialisla em fabricação do
Sabão e Sabonetes. Vende-se for-
mulas c ensina-se. L. Ligcii. ufi,
rua -Acre. R 176S

6 o uni-
•í co re-

tu ódio quo cura Fl.OUlSS „•
ihiaNCAs o o Corrimento'i
das Sonho.ías. -|

Vendo-so nns princtpaos S
phannacias o nu Drogaria fi

^t-aujo Ftüitas&C. |

Xasa especial de! bor-
dados, plisses, etc.

RUA DOS OURIVES N. 13. sob.
Pontos á jour e picot,-desde 200

réis, plisse- desde 1011 réis. A nu-
ca casa que faz-'plisse chulo, ae,
cordcoti c niachog cm pregas finas
c borda soutaclic 

'cm 
pé. R 1-349

01 v

Redes de Pesca
Vcndcni-.sc duas redes para pes-

caria de sardinhas, sendo utnr-
nova e outra com pouco uso, ten-
do cada uma 110 metros de com-
primento por 1S de aliara, com-
pletas c proniptas para pescar,
com iodos os pertences c mais
tuna canoa grande com as respe-
stivas licenças e uni tacho de eo-
bro grande. Trata-se á rua Sachct
n. 14 ("i" andar), da i ás 3 bons
da tarde. R i"5-'

WOEBCÜLOSrCüiiÃOÃ!
Só com o STENOUXÒ, é oue

s:- cons.égttc 'curar e evitar ;i tu-
bcrcitlosc, anemias, pulmões ira-
cos, ncurustlienia, fraqueza gera!
com dyspepsia, impotência, niemo

para se

CISA DâYID FliBSO
ú rua Selo de Setembro, 121"TÕSMDEIRÓS"!

'fRecoinniBrida.sc 
uma excellente

antassadetra para pão, conipletn.-
mente nova c o que lia de mais
moderno e liygiciiico no gênero,
com cuba de lombar c para ,1,00
kilos de massa. Aproveitem a
oceasião, porque durante a guerra
não vem niain. Trata-se na rua
Sete tle Setembro n. 141,

ca JPBI^ >Cs9
BSS3 '.Hk ^"^ H íF*¦sa; JB »H!

tem .'nppafeçido á veud.i 'por preços
mais vantajosos numerosas imitações
oue-, cinliora Icnliatii um brilho oarc-
cidu; sua intensidade apparcnle desnp;
parece rapidamente, rendo o seu con-
sumo cjíiial ao de qualquer outra Iam-
pada 

'de filamento de metal.
Pôr isso, quem desejar uma lainp

d.i de i|j "watt", deve comprar s*
mente em casa de toda fiarautia
constatando iinte os apparellios a een-
nomia real da lainprida que lhe offc-
reçanl. — Avenida Passos, 3C c 38*—
LUCAS & C.

Gabinete Dentário
Aluga-se um, muito decente, cotn

boa cadeira e tclcphonc; só a (len.
tista, legalmente formado, li' na
rua da Carioca. Informações corri
o sr. Calão, na casa Cirio.

(« irr.i)

SITIO
Em S. Conçalo, vende-se um

sitio com.graiide terreno plano e
tuna iiequcna capoeira, muitas ar-
vores írutiferas e uma bella casa
prestes a concluir. Tem bonde á
poria da Traniway Rural l-lunii-
tieiise, passando pro.-tiino luz ele-
ctrica c' o encanamento geral das
agitas. Ver e tratar, rua Nilo Pe-
çrinha, 34 A, com o proprietário
Antônio Soares, em S. Gonçalo
de Nicthero". J 6:53

SBUÍORAS---NERVOSAS
frr.ca', nrientícas; as de vida se-
.'ente ri.-., ms sangüíneas, sujeitas a
apoplexia, as que soffrciu eólicas
nn periodo mensal, — usem o
CHA' IDK SAUDIi, que é, ao mes-
mo (cni-!>o, purgativo, depurativo c
eliurclieo. Caixa 2$5oo, pelo Cor-
reio ,-)$ooo; vende-sc á rua Uru-
guay.ina .17 c pi; deposito -era!:
Avenida Passos 106. Em Xictlie-
roy, Drbgat-ia Darcellps. M =oGi

Pílulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

A.pprovadiis 'c ip-reniiadas com
incdalha de ouro. Curam:' prisão
de ventre, 

'dores 
de, cabeça, vnnü-

tos, doenças do ligado, rins e
íiieimuilismo. Não produzem co-
licas. Preço, i$joo.

Dríiosit'.:;: Orogaria ÍPacheof..
rua dos Andradas, 45; á rua,Sete
de Setembro ns. !>i c po. l-abri-

Pharniaéia Santos Silva, rua
Aristides Lobo 11. 220. Te-
nc n. 1.400, Vilia.

^ V. Ex, não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro?

E' o que pôde conseguir faeil-
mente, por aluguel mensal e niõdi-
co, Iodos os moveis: rua do Ria-
ebttclo 11, 7, Casa Progresso.

VISITEM

PAÜLICEA
largo Se 8.Francisco flePaula 2

Tra?6ssa í Franco fl« Paula i -1"
Empregado de confiança
Offercce-se um moço para escri-

plorio, cobranças r.ou caixa, dando
como fiadores de sua eonducta im-
porüntes firmas commcrciacs 'des-
Ia praça. Cartas ncsla rédacçãb
a 1. P. O soi.8)

Dr

AUTOMÓVEL BEÍIZ
Vende-se iim cm perfeito estado,

doiible-pliaeloii 14-30 IIP. Traía-
se á ,u\;euida -Mciu do Sá 64.

li 2303

meias no .uon-.e ue | com üyspepsta, impotência, niemo- m nAnA-ninu].-o
e casas de penhores, ria fraca, dores no peito, febre t ItSSwíSM! ('li t« U;i rua do Hospício intermittentes, .pâllidcz e ílorcs-l «VAíVvíÜililí

FAZENDA hi
Vcuile-f

niunicipio
i:lU.'l

de S.
com 170
ie terra,

das melhores do
1'cdrp de Itaba-
alqueires geonte-

sendo 140 em su.

MODISTA
A Case "IliBüi" a m
Senador EuzeSlo n, 127

'A. lia-se em liquidação fòrçiuln
]iiii'íi ncnliiiv i-oni o ir."íori-> :
— !ii|iiitl:i som ri's:-i'v:i ile
(.irei) tmli) o simi "stock* tlu
íiizcíiílas, arninvlniiò <• roupas
í:-'í.-i!-. —• VisifiMll, pois, a
<"..-:! "TUIM"-'.1." nnrn si' rcr-
tiiiiMii-iu da vordado.(M2010

Apparelho Reiios X
V. :-.•!'.¦ -.- uni em perfeito esta-

Ho. iuriinnicnle entn .. i-espertivci
rsm-jio i- ns miipolias. Uua Gene-
ral Cutiiara n. -(: 1. J 20S0

GRANDE HOTeI
C.! ='•it ;,

to- ri
Acce.
4r ••

En!

LARCO DA t.-\".\ --
para familiis e cavalheiro:';;:ir. 11*0. Optimos nposfil

.'.jiu-iiie tnoliilíidns de novo,
ares, ventiladores e cozinb:

TeltgT. "Cranilh;' l"

Madaiuc Branco, modif
o sí um cs 20$ — scdíts i íj
is 12? grande sorlimenio

, feitio
— cas-
cas! mi-

rdínes, tecidos, prelos, ic-
leves e tecidos para vesti-

le noivas, recebe çncoitimetir
lo interior e dá execução

brevidade. Kua Iladdock
ii. ; i- u. C, tclephone mi-
2,ínt. Vilia. K 2434

tiíT wmúmúl

poam
l ricos dt
periores maltas virgens; o cs'.» et-,
pastagens e uma pequena lavoura
-le café, grande e solido sobrado,
superior paiol, tnachiuismos para
café, bom moinho, a correres de
casa para o que necessitar, casa
i.ir.i colonos, ele. As vantagens

desta fazenda solirc ns outras no
seguinte. Bella topogn.phia, perto
da estação, 4 kilomctros, salubre,
presta-se para café onde tem Co
alqueires ele matta cm serra ntals
do que próprio, grandes vargedos
oara cana e cereaes, arroz, ele., e
optima para criar, superior aguada
com d kilonictros da divisa do lí.
lo Uio, tem muita madeira de lei,
na zona cio coninirrcio, per;o dn
Com Jesus e Itabopoaita c da ci-
laile de Campos. Até agora o de»
no não queria vender, resolveu
agora, por não poder niovimental-a
-nino esta ha muito poucos, é apro-
vi-iiar qiicni -precisar de collocar;
Vendo agrada; vendo barato po?
avaliação qualquer informação com
n sr. Gabriel Silveira, nesta esta-
ão. Antouio Caetano, E. Espirito
Saiiio. U I7d5

brancas. Importantes curas cm to-
do o Brasil c estrangeiro. Procura
extraordinária de toda a parte i
Granado & Eillios, Rua da Uru-
i.-.iayaua ti. 01, Rio tle Janeiro.
Vidro, 5?, pelo Correio, S?ooo.

U 153.

O A O II O ÍI H O S
lepra, sarnn, fiafciraA

Iodai
liclie

as

ilas

sarnn, Raicira, darlhos e
nianiícstações mhlcvolas da
cachorros, cavallos, (fatos e

varias esuceies de Kado. são cuia-
con; o "Salião DoRtie". listo ki-

hão mata cs piolhos puleis l.cnics,
bicheiras c os carrapatos nf.s nniranes.

Lata 2$noo* pelo Correio, tíoon. Pe-
ilidos ti 1'ercstrello ti l-'i'ho, á rua
UruguaViina ou, e Avenida Passos loí"..

I;in Nicthcroy, droearia llarcellos.
fS si.t"l
(S l!.|S)

ASTHf^Ã
A cura só se pbtem com o espe-

eifico descoberto pelo dr. King's
Palmcr, o CARD10GKNT0L ;não
falha nas lifíccçües, clnados no
peito, falta do r.r. aeceísos. Dro-
gana Granadi
guavanã, oi.

íí- L-illios, rua Uru-

iioo: pi
a Rõdri,

Pi 1 de Janeiro. V.i
Correio, S$50i

es, rua Gonçalv

l!:i COXOIíÜÍIW CIUI0XI.
t"'.\ 011 UKCKXTK, em poucos
li,,->.3, por processos modernos, ser,-
lôr, garante-se <¦¦ tratainenlo. 'Ira-

V; :cma de ft 1

SKRV.IÇO M)!"l'l'i:X<>,
i;). — li.-. IV !ro ;.!...::iii..

MODSSTA

L.oja na rua Gonçalves
Dias

Aluga-se por contrato uma loja
com uuia poria e tinas viirir.c?,
chaves c tralar na joalhcria llnve.
ü;: rua d« Ouvidor 152. zj iSíómm

nllintos figurinos; preços módicos-
iniiibeiri se ir.? a inni- ilouradu.
Mim. 1'assarelU. Teíephone, 3.1
Central. Assenibléa 117, 2" andar.
•:ii're Avcirda e largo da Carioca

•'.13 IS/S)

SSAnil-VAR DI-:
COSTURA

A prestações de 10S000 meu-
saes ».¦ a dinheiro, com direito a
vinte üeões de bordados: tratar
,•¦ -pi o agente Pauliuo, rua tio lios-
pício ii. 220, scd>rado: atícnde-sc
a chainad-os, pelo teleplione utime-
ro .374'*' Xortc. (S U14

CHABBETE PAULISTA
Vci u:

du
lindo

qiiatm
estado

ver e tralar i
Setembro 210.

cliarrcte
pessoas, eu
conservação.
i ftoulevart!
Vilia Isabel.

(KlOTÍi

dro, Cf
Drogar
Dias 5

Mmm 00 ooeislo
Ponladas, palpitações, cansaço,

falta de ai*. pí*s incitados e hydrõ»
psías, bater forte e irrcHulat* da*
artérias, do pulso e do pescoço, e
as lefões no coração, causados pe-
Ia syphilis, riieumaiismo e arterio.
selih-rose! i:urain-sc com o CAR-
DIOGEXOL, gr.nule descoberta
aphrova<!a pela Saud.' Publica, pa-
ra essas'moléstias. Giahtído & li-
Ibon. Uua dn Uruguayana .".. 01.
Rio de lanei:-.,, tmporlantes if.les-
-a-ios das pessoas curadas e deine
lieos notáveis, Vidro, C>ujo. Pelo
Correio, S$juo. R íj.r-

ISSSgíissp
Curso do Professor KAOTR,

1111 rua Miu-iz o Rnrros, ST.
Com S lições já jioilris inllu-
.-niiai- 1- iluminai- outras pes-
s.uis. Altciide todos i.s dias.
!l,V)»lotisnio, >l:ii',iiclisiii<>, Tc-
li-natl.i', SoiiinambnliHiiio.

1 ut aiG.0.)

t-itra rathealmentç
das fieuhoras o. a 1:0 r-

!iéa aguda ou chrohica.
NAO PRODUZ DOR 

"VIOi

LSTRl.lTAMlí.NTO
A' venda em toda a parte,

Ocuosilarios: Granado & Vilnpf
,,1-llUA URÍjCUaYAXA -'.'

Molsstlas das galilias
A gosma, o gôgo, a eorysa e c

rheiuiiatisino das galliultas. e de
outras esnecies de aves, são com-
batidos com segurança pelo Cory-
sol.

Com o uso deste preparado as
gatlinhas cugordain e a postura
augnienta. Preço, 2$5oo, pelo Cor-
reio 3$500,

l.*m todas as drogarias e phar-
macias, á rua Uruguayana 06. Pe-
restiello & Filho c Avenida Pas-
sos n. 106. A 1344

MALAS
Artigo solido, elegante

tissimo, só na A Mala
Rua Lavraiüo, 61.

r bara
Chinesa.

CASA
Compra-se até 6:ooo$ooo. tuna

casa, nas ruas iraversaes Ü3 rua
elo Riiichiiclo, Ca.ltele, DotafogDi
Laranjeiras, Jardim Botânico -e
Gávea. Cartas a D. C„ rua do Ou-
vidor 163 (Casa Mcrino). J 1549

Moveis a prestais
Querem comprar inoveis a pres-

lacões por preços baratissimos, en-
Iregando-se - na ia prestação, sem
fiado;-, visitciu a Casa Sion, na r.
Senador Ettzebio, 117-119, Telc-
phone sjoq Norte. (S 1791

Cinema—Vende-se
Um projector .Pathé cm perfe:-

tõ.- estado.
Dois motores inglezes á keroze

ne de 10 II. P. du força.
Uiii dynaino.
Uni motor pequeno para correu,

te continua.
Uni transformador de ar para

Corrente alternada.
Unia caldeira com bomba e 011-

tros artigos. Informações, com
Goulart, á rua Treze dç Maio,. 25,
Agencia Cinenialographica "Uni-
versai". Cartas á rua Barão de
Guaratiba 153.

ÂNUS

PAWADESEDA
Sem caroço, hilo :?2oo; no tle-

posito e officina de moveis e col-

choaria da rua Frei Caneca 309,
á rua de 'Catumby.

M 2431próximo

(Bünopnheas

AS 1'ES.S.OA'S DE COR
Coiiseçucui tornar os seus calicllos

lisos, por mais ondulados ou cncrcsp.i-
dos nuc sejam, cota o Lysodor quo é
infalüvel. A' venda cm todas ns ncr-
funiartns de iu ordem c na "A" Car-
rafa (ír-Mide", á rua UruKuayana tió»
e Avenida rassos loíí,

l'IÍRI-S'l'UF.1,1,0 & FILHO
Vidro í?goq pelo Correio 4$ooo.
lí:n Nicthcroy, ¦ drogaria Uarcellos.

(I14fl S)

11

por
Dr.
das
l*e-

e «uas coinpiicaçòcs. Cura rad
precesses -ícr.irii? c r.ipldi
JOÃO ABREU. l>;i; S
is á-- 1S horas; C.|, rua de
rirá, 64.

Eim oe mmm
"LIVUO 1)0 i-NFKRSIKíRO

ii da i:x!-;i;mkira"
Util a todos c indispensável em

iodo o lar.
Vende-se á rua Ouvidor Sj, e

;-,.:is principaes livrarias. M 2071

NEURASTHERIA
Iíti soffri horrivelmente deste

mal diirante muitos annos, tomait-
do tudo quanto me indicavam, sem
ter um .pequeno allivio. lloie.

.acho-me perieilamente boa, graças
I a um remédio que tuna casualida-

d» me f"-- coiílteccr. lím agi-üde-i-
tneiilo indicarei aos que soffreni

I das coHisequcticias deste mal, co-
1110 sejam: anemia, moléstias ner-
vosas, paloitações do coração, etc;
eotito podetii recuperar a saúde.
Escrever a D. Amélia C., ú cai-
y.a do Correio 11. 33;, Riu de Ja-
neiro.

m niúitiniI.Q. üljiSlj."'íi
lta-,-1-4

:e mudou di rua da
para a rua liarão de

•i (Mattoso). (S us-j)

BÜA RENDA
OU f,c:.i, pre.

:o armo;
hodn ds

: de um
par.:;ite-í'J

mensal de 1:000$ ou soo"!1?
•para explorar um novo n.e-

(llaarifiiiiis, compra, recebi-
tudo mais que 5- refere a

icflrn a carçn do caonali^ta*.
eaixá du "Jornal du Com-

. :•'.. (S3i« R)

Cura da Tubsrculose
1)11. A. DANTAS 1)1-1 QUEIROZ

¦Modrrnos methotlos de triitntneii;
to medico e cirúrgico, conforme a
melhor indicação. Cons, Das »S ás
11 du manhã. Rua Uruguayana,43:

Casa na Avenida Atlântica
Aluga-se, por prazo dctcrininn-

do, I,oa casa mobilada para fami-
lia de tratamento. Informações
na rua N. S. de Copacabana nu-
mero 1.057, das 14 ás 17 bota.

Vendem-se alguns l.-ilos, pro
prias paru tingir couros, artigo ai.
lcihão. Uua de S. Christovão, C27.

IL,"00 7
CAUTELAS

Compram-se as do Monte de Soe*
corro e das casas de penhores, na
mais antiga casa Avenida Passos n.
29 (amiga rua do Sacramento).

C. MORAES fi COMI'.

(JUEREIS ALMOÇAR RUM I-l
JANTAR MRWI015 POR

1.S500 ?
Visitae o restauram La Table

du Cominerce. Av. Rio Branco
11. 157, i". Alugam-se quartos a
familias c cavalheiros, e fornece-
se pensão a domicilio. M 2072

SÓCIO
Um pbarmacctuieo chimico; pos-

stiiiltlo dois preparados, approvn-
dos pela tiautle Publica, sendo 11111;
já. bem coiiocado c muito coube-,
eido dando inensalnicnle unia ren-
da regular, ¦¦— o outro devido a
sua indicação clinica c original!-
dade de seu preparo, tanto quailt»
o primeiro ,promettc lucro certo;
deseja um sócio para desenvolver
a .propaganda de ambos, garantiu,
do-se com Ioda a lealdade .exilo
segt.ro, na sua exploração. E'ne-
gocio sério. Cartas neste escri-
plorio co mas iniciaes B. P. 

'r\

professora"
Unia senhora ile fina educação,

tendo tempo disponível, ófferecc-se¦para lcccionar em casas narticula-
res, portuguez, franecz, oiano, geo-
grapliia, bistoria, trabaihos de ágil-
lha c tudo que completa uma boa
educação; quem precisar queira di-
rigir-se a mme. Missick, rua tio
Theatro 11. 3, para informações.

(U 1CJ7

SACCOS DE PAPEL
Fabrica qualquer quantidade -«

Consultem os nossos preços, qut
encontrarão vantagens.

— IS. SOU/A & C. —
51,.Rua dn Misericórdia, 51

Teleplione Central 11. 3469,
(M C59?

"AUGUSTO LKWIX"
CASA DE MACHINAS A' RUA

D. GERARDO N. 54
Vende seu grande sorlimenio de

machinas para Industria e Lavou-
ra. por preços sem competidores.

Motores electricos de 1 a 130
cavallos, ditos a kerozene, gazo-
lina c óleo bruto, de 2 a 20 ca-
vallos; machinas a vapor, do 2 a
200 cavallos; caldeiras, idein de
2 a 400 cavallos; clynainos de 13
a 200 .-imperes; dilo conjugado
com motor a vapor, de 35 Icwatts;
inachinas para serrarias e marce-
nanas; ditas para ófficinas uieca-
nicas; descascadores de café e
arroz; bombas de iodos os syste-
mas, até 15 policiadas; locomoti-
vas, trlibos c wagonettcsj ferro
em chapas. vergalHões e barras:
eixos, polias, inancacs c correias;
cantoneirãs, vigas e cohmuias.
F.tc., etc, e'e. 11 14S7

Maèhina tle escrever
Olivcr, veiide-se uni

novo. por 25o$ooo';:
dos cofres americano:
merino 11. 104.

t, ent estado
no deposito

., á rtia Ca-
R 2135

GLYCOLINA
FORMULA DE L. R. DE

BRiTTO
Approvnda c premiada com meda-

Hia de ouro uns exposições
de hyitienr

líxcellente ipriçarado da antiga
Pharin-acia Káijpail. empregado
com suecesso nas emningens, co-
miehôcs, ftfcirás, íladthros, _rcné,
pannos, aspereza o irritação da
cutis, rugas, suores fétidos e to-
das as moléstias epidérmicas.

Deposito: Drogaria Pacheco, á
rua dos Andradas, 43; á rua i"
de Março 10 c 31, «¦' á rua Sete
de Setembro, Si e 00. Fabrica:
Pliarma.cia -Santos Silva', á rua
Dr. Aristides Lobo 229, telepho-
ne. 1400. yibak

Ss«@ o Ia » S Bn H m.iwiU¥i5ilô
A CASA QUE VENDE MAIS

"A GOMPETIDORA"
UUA SliNADOR EUZI-IIIIO, 73
Camas

.ioS. .iãi
loilelles.
.-as de ci
da-veslidos 4íS; 50$ 100S a 130S;
cuardá-lüiiças. 30$ 35$. 4á$ c 125$;
meias mobílias oo$. 100S. 1 io5. 150S
a 250$; iruarda-coiiiitlas. c^S. 30$, 45$
até (ioS; Ruarda-casacas 100S, 175*
até 200$: preços a dinheiro.

Ricos dormitórios, eslylo ãlloriião, o
vêiidem-sc a dinheiro e n

(5 «sol

PENSÃO
Vende-se uma muito boa sita no

melhor ponto da av. Rio Branco
Está cheia de familias, tendo uma

numerosa íreguezia, de avulsos e
marmitas.

E' um alto negocio, o motivo
dir-scrá ao pretendente, não se ad-
mit-.em intermediários. Informa-se
ó rua 1" de Março 39, Casa de
Cambio. -M 2072

QUARTOS
Por -preços modiuos, para sol-

teiros e ensaes, com todo confor-
lo e superior comida — BANíluS
DE M.A.U --- á rua Buarque de
ülaccdo, 44, telcph, C. 5372.

(S 1215

CHABUETTE

ENSINA-SE
Inglcz, fr.inccz, allemão, -portu-

guez, c iodos trabalhos de agulha,
pyrogrivr.ro, por preços módicos;
na rua do Livramento 203, vae
lambem a domicilio. Acccita eu-
cohimcndtis de qualquer bordado.

K 219;

XAROPR ADSTRIXíiRXTE il«
QUINA, CASCARIUIA e

SlMARUlíA

Formiiíii do It. de Brito, d.1
Plinrmaciu Raspai!, approva,
da pi-lu liispcvtoria do Uy.
giono.
lícetaitado -pelos mais analisados

medicos contra as afíecções du tu-
lio gastro^intearina], principalmente
contra ns diarrhcos rebeldes acompa-
hhadas de eólicas, dyscnterias e me-
senteritesi diarrhéas da deiitição c
das convalescenças das febres ífira-
ves c das moléstias pulmonares, con-
scRuiudo sempre 'maravilhosas cuias,
iModo de usar : veja-se no vidro.

PREÇO, 1S.1110, Deposito — Dru-
paria Pacheco, rua dos Andradas 45,
Kabrica, pliavnmeia Santos Silva. íi
rua Dr, Aristides I.obo 229. Tcl.
1.400, vüla, liío de janeiro.

uy ucroba pira casa!, 28$.
.ioS 10$ 70$ 80 e 90S;

o«5 _ ioüS iiu? a 130Ç; me-
iccciia. 20?, 25$ a 3-5$; Ruar-

Capite
urcstaeõva

iiiÜI
cx-socio da casa "¦Asscmbléa", par-
licipa aos seus amigos e freguezes;
que se encontra actualmcnlc na rua

Sete de Setembro n. 41. com neiro-
cio (le salames, mortaduitas e frios
de toda a espécie d<- llarbaccna,
e Petropolis. Cbppn da 1'rahm.i a
3on rs., Mndwiehes < comida

^.iír'*' ,(S20Q7l

Vende-se para desoecupar lo-
gar, unia chie e original, rodas e
varaes de melai amarcllo polido.
E' um objecto de gosto. Ver na
rua Adalgisa, 30 — Piedade; tra-
tar á rua Sachct, 14, 1" andar —

Industria importante
Para uma em pleno movimento

com artigos cie exclusiva fabrica,
cão e de grandes lucros, .precisa-
se de um sócio com capital não
inferior a 100 contos para sub.
E-.ituir outro que s.e retira por 1110-
tivos que se explicará. Queira
responder ou se apresentar á rua
da Alfândega 73, .sobrado, com o
sr. Guimarães, de 1 ás 2 boras da
tarde. ] 2364

SALA
c quarto, luxuosamente mobilados,
alugam se a casal o*.i t pessoa de
!.rn.-.oni<'nlp, em familia franceza,
<Msn rodeada de jardim. Rua D.
Luiza, <)'j. ÍJ 1729

13, SENÃDÕREÜZEBIOT13
Dnde vende moveis a-presta-

cões e em boas condições por pre-
ços baratos: entrega na 1* presta-
cão sem liador. Teleplione 4113
Nort». (S 1231

Fazendas em Minas
ou Rio

Fazendas, cai Minas ou Rio — Um
ca?'il de fina educação, brasileiro; com
grr.-ides liabilitações: . o marido, para
oãcifpforio, veterinário, admurstraçãii
tle lavouras e criação de animaes: e
a mulher, para dama de companhia,
ensinar plano, bandolim, costuras, bor-
dados e escrever á maclima, procura
collocação, com urgência, acceitando
modesto ordenado. Cartas no escríptu'
rio dc:te jornal a C, C. IJ. li.

(.1 liSo)

Panellas de Pedra"Mineiras"
Deliciosa comida

Obtém-se, cozinhando-a nasafa..
mridas panellas de pedra 

"Minei-
ras". Dcpos:lo: llazar Villaça, 126,
rua Frei Caneca.

Louças e trens de cozinha poi
menos 20 "|" que nas outras cisas

S 1155

BOA RENDA
Vinde

1'OIÍ REQUK-
NO pA 1'TTAU

uma avenida cem líi
rasas, algumas acabadas <L- con-
struir, dando renda actual de
7oo?or.vi mensaes. a 33 minutos
pelo bonde de Cascadura e 11 20
pela Linha Auxiliar. Trata-se no
Tãbelliáo Roquctc, ;', rua do Ro-
6ariot das 11 ái 3 horas. (1310 1

.. !&
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cóbrêio sa ^.Wt.-2ii-B^M». 12 te ouM.r» «ema;

PEQUENOS
"ÃNNUNCIOS

penhores"

IAÍUGA-S15 uma moça branca para
Aarm madeira ou ema secca; na rua
Schmidt Vasconeellos n. 2, casa fi.
lAguas Férreas. (1716 G) J

LEILÃO DE PENHORES
Km 17 de outubro do 1016

A. CAHEN & C.tt
22, li. Barbara do Alvarenga

(Antiga Leopoldina)
Tendo de fazer leilão cm 17 de

outubro, ás 11 i|a horas da manlia,
,1c TODOS 05 PENHORES VEN-
Cl DOS, previnem aos srs. mutua-
rios que podem resgatar 011 refor.
mar as suas cautelas até a referida
hora. .'

lístn casa 11110 tem filmes
YKIJVH J.OUIS LE1B & C,

suecessores
R 914

ALUGA-SE 
uma perfeita arruma-

deira, com pratica de costura; na
rua Alice 58, casa 9, Laranjeiras.

(aisa C) S

O publico intelligente e economlc
que verifique os artigos dr3

ALUCA-SK 
uma moça para lavar

e cnconimar, cm casa de familia;
na rua D. Carlos 1 n. 38, quarto 8,
i" andar. Cattete. (1867 C) S

(lOSTUREtRAS 
e engommadfcsrffs

J para camisas e ceroulas, preci*
m-sc com pratica, na fabrica*, á ruíi
Haddock Lobo 408. (1814 S)J

IjiXGOMMADIÍIRAS e 
costureiras,

L para camisas ceroulas, com
pratica, prccisa-sc, na rua Haddock
Lobo n. 40a, (1815 S) J

LEILÃO DE PENHORES
Km 14 cie outubro de 191C

TOSE' CAHEN
7—KUA SILVA .TAK1HM—7

Tendo de fazer leilão em 14 de
outubro, de todo3 os penhores ven-
cidos, previne aos srs. mutuários que
as suas cautelas podem ser reforma-
das até á hora do leilão.

I>l<líCISA-Slí 
de uma creada de 14

a 18 nnnos, com preferencia, por-
tuguczn; trav. do Guedes n. 31 —
Estado. (-'.|.|S C)

PRECISA-SE 
de uma pequena de

13 a 16 nnnos, para todo servi-
ço de pequena familia; rua Gonçal-
vea Dias 6o, 2o andar. (D)

PRECISA-SE 
de uraa empregada

para todo serviço, na rua Ma*
recital Floriam» Peixoto n. .íG, i°
andar, Prcfcrc*se hespanhóla.

(2130 C) S

[ABUfflflM
a r.BTtamflTitfl lera fie mtoer wi 6 JÉl"iiiiMniiiir 

os m aetnaes com iealos :

Leilão de Penhores
13m 18 de Outubro

DELGADO SILVA&C.
Suecessores do

Rocha & Farrulla
179, Rua Sete

<le Setembro, 179

HOG-im-se aos Snrs. mutuários
reformarem até a véspera tio
leilão as suas cautelas vencidas.

n 12CS

IMPLORANDO A CARIDADE
~AMANCIA, 

viuva, com 68 onnos
de edade, quasi cego.

ANNA DO AMARAL, viuva, cega
e além disso doente c som ninguém
para sua companhia, recolhida a uni
«fuàrtoi

ANGELA PECORARO, viuva, com
S(i annos de edade, completamente
Cücn e paralytica;

ANNA EMILIA ROSA, pobre ve-
lhinlia, com 70 annos de edade;

CARLOTA, pobre velhinha sem rc-
cursos;

ELVIRA DE CARVALHO, pohre
cena e seni amparo da Iamilia;

ENTREVADA, rua Senhor de Mat-
tcVsi.1.1.09 34, doente iiiipKjssifljiiit.iua
de trabalhar, tendo duas (ilhas, sendo
«ma tubcfcolosa; „_.,„„t^.t«

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega de limbos olhos c
* 

JOAQUIM FERREIRA CHAVES,
entrevado sem recursos; .

LUIZA, viuva, com oito filhos
jnenores; ,

SOARES, viuva, velha sem poder
trabalhar; ,.

MARIA EUGENIA, pohre velha
ícm o menor recurso para a sua sul)-
eislencla; ,

SANTOS, viuva, com 6S annos de
«dade, gravemente doente de moléstias
incuráveis; ...

THEREZA, pobre ccgiiinlia sem
mixilio do niniíiiciii.

AMAS SEGGAS E DE LEITE

1JR12CI.SA-SU 
do uma menina ou

moça tlc confiança, para servi-
ços leves de um e.isul sem filhos;
rua Riachuclo 289. (2043 C) S

]>RECÍSÁ-SE 
de uma boa corpi-

nheiru, com pratica de oilicina,
paga*se bem; na Casa Leitão; lar*
go de Santa Ritu. (2068 D) S

1)RECISA-SE 
de uma vendedor de

doces, afiançado, para casa par-
titular: rua. Polyxcna n. 17 — Bo-
lafugo. (1988 D) .1
"fJlítíCISA-SE de uni aprendiz de
X relojoeiro; rua S. Christovão 11.
6.'.. (1,-3-1 U)J

1>RECISA-SE de uni xarqueador
J. (mestre) para uma xaiqucada
em Minas; cidade do Pomba. Infor-
mnções com o sr. Lauro de Sá.
Pcnsío Mineira, avenida Rio Bran*
co ... 15, sobrado. (io-'S D) J

IJRECISA-SE 
de um menino bran-

co, para vender doces finos; â
Avenida Kio Branco n. 15., sobrado,
sala 3, com o sr. Henrique,

PRECISA-SE 
de costureira.*, e

aprendizes, na rua Buenos Aircí
n, s-jo, sobrado. Trata-se de i ás o
da lorde, com mme. Rosinlia'.

(1Ú50 T» A

PRECISA-SE 
de , perfeitas corpi-

nliciras no atelier Mme. Julia
Rcys. Paga-se bem e não lia ^erües.
Ouvidor ms, iu andar. (208G D) S

PRECISA-SE 
de um oíiicial col-

chooíro, na riu Visconde de Ttau-
na n, 157. (2.00 D) S

PRECISA-SE- um 
menino ou me

nina de 13 11 14 annos, para
casa de família; á rui 1° de Março
n. 95, 2" andar. (2113 D) S

1JH1ÍCISA-SIÍ 
de uma cozinheira;

. lavadeira; ma Garibáldt n. 56—
Tijuco. (2.139 H) R

PRKCTSA-SE 
de uma menina nlé

15 annos, para .serviços leves;
na rua General Uoca n, 115—Fabri*
ca das Chita?, (1542 C) J

TJÍKECISA.9E de unia mocinha para
A ama secca c serviços leves., para
casa de um casal; á rua Oliveira
Fausto .1. ti, em llotalogo, (2.J2 A)J

T>RKÇ[SA'SE de uma menina ate
JL 12 annos, meiga e de boa con-
ílíucta. ,píira a companhia de unia
senhora, rua e serviçcís leves; rua
S. Francisco Xavier n. 8.|; casa 2.
Próximo ao largo de Segunda-feira.

1.715 C) R

PRECISA-SE 
de um rapaz até 15

annos, paru eopeiro e mais ser-
viçòs; conducla afiançada. Trata-se,
á praça José de Alencar n. n.

PRECISA-SE 
de unia ama secca,

siíria c de ioda confiança; na
rua Marqucz de Abrantcs n. 212.

(1S40 A) J

RECiSA-SE de uma moça para
PRECIama

T)1!I'X'ISA-SE de bons oificiaes pa-
X ra calçado de homem e senhora.
Rna Gonçalves Dias n. 43, Casa
Cadete. (1858 D) R

ROUPA BRANCA PARA SENHORAS
6#S00

3J300

9$800

3,^500

3#9P0

5JÍ500

73S000

43§5Í)0
18J000

170Í0O O

CAMISAS de dia, muito bom acabadas, em bapliste superior com bfjrgla-
dos ou rendas finas, do valor de SjjOOO. •• • • • • • • • •;¦¦

CAMISAS de dia, em percal resistente, enfeitadas com bordados suiã>
sós, artigo durável. dbrjíõOO, por . . .,. . •.{.'•"".'• ¦ •:•'''.•

CAMISAS de dormir, artigo vistoso e de opiuna qualidade, guapucci-
das de bordados, do valor de I'j$300, por. . ... • • • ¦> •

CAMISAS de dormir, de morim fluo, confecção solida c enfeitadas
com bordados suissos, de 5$000, por. •••••• • : • 1 ¦

SAIAS brancas cm bom tecido, com volauts de bordados suissos, ar-
li£?o que era do preço de CSÜOO, por. ••.•,•••••.•';•

CORPIKHOS finas e do bom gosto, guarnccidos de rondas de boa
qualidade, do valor do 7*500 por . . • • • • .• • •.•"¦ • • •*

Combinações chies, Calvas, Matinoes, Pelgnoirs, «t«.
grande variedade de modelos — preços reduzidos

CONFECÇÕES PARA SENHORAS
Elegantes COSTUMES do linlio superior, feiüos chies e modernos,

brancos e de cores, do valor de 100$000 . . • •
COSTUMES do linho do boa qualidade, brancos e de cores, modelos

novos, do preço de COSOOO por
SAIAS de linho superior-, do valor de 24j$000. por • • ¦ • • • • •
COSTUMES táilleurèiti óasimiraòii sarja do lã pura, forrosiclc seuf.,

caprichosamente coiífcceiõnadòs pelos figurinos mais modernos, de
200*000, por ' • • ;.•"

ARTIGOS DIVERSOS
COLLETES americanos (Le Rèvo) modelo elegantíssimo, commodo o

muito durável, preço reduzido de Ó5jj|000 para. . . . . . • • •
GUARX1ÇÕES para cama com 7 peças, em nànzouck com delicado»

bordados, do preço do 70,j(000, por. •••.•,•••.•;•.•'
TOALHAS grandes feJpudás para banho, artigo de grande duração e

quo era do preço de 4,p00, por, . . • • ••• • .', *,'„¦„,'
COLLARINHOS inglezcs, modernos e do qualidade muito durável,

dúzia do valor de 12gOOQ, por • •

BORDADOS suissosrênuianzoukfliio, nova e grande variedade
de padrfles para escolha a gOMOO, 500 c 600 rs-

Tecidõ^mõdêrnõs, colchas, cretones, rendas,
meias, bolsas, etc

Pre^ôTcoin vantagens ÊXCEP~CIONAE>S

Laráo de S. Francisco n.

ALUGAM-SB

SECOAO DE PROPRIEDADES
PA"SUL AMERICA"

Rua do Ouvidor 80
Os seguintes prédios: ,
As chaves nos mesmo» ,ou-cojfof

me indicação nos respectivos carta
""Para 

tratar das 8 ás 6 da tarde
S. CHRISTOVÃO - 1<llln„t-'f,;f'i

«1 José Oiristino, 41. com magro i
"s ¦accommodacSes; rara tamlto de
tratamento, porão . hal.itav i, 1« « e
ctrira, granJe nulntal, etc. Aiugu."
3°ÜüüR;,a General José Cl.riStl..o .5».
com 3 qnar>oS, -' sala», lui electrica,
cie. Aluguel i->5?o°?\ ,„, ,, -,.

_ Kua Costa Guimarães, sa, 
ça

sà 1. com 2 quartos, a-salas, Ut ele
ctricà. eu-. Aluguel 55?o»0- ,,-„,.

MATTÒsO - Una Campo Alegre
„. 89, com magnilicas accomniuda-

""aiVÍVa BOA VISTA - Tra-

iiiesma rua n. 4io. Aluguei jou?"linTAFOCO — Kua Londe no-ira-
iii n. 4Í'.com boai acçonui.odaíoçs
,'ira familia de tratamento luz U.-

ctric-,1, etc. Aluguel Wi».'^
__ Traves"! llonor.iia aS, casa,/,

com = «ííartos. . salas, lu, electrica,
cKsantT*c,th1'?iu«a - R» d.

tr».»n.eiHo, porão, -qti».vbat, cie
íl VP\ — Avenida Gomes li.ire

meiilo, lua electrica, <="¦

^liiÉpi^ii!"»

VN
ÜHIBSiB B K

UUL 
'ALtAANDHt

F^^r^Tot cabellos brancos fiquem pretos, nao w
ma, nao mancha a pelle.

A Juventude Alexandre desenvolve o crescimento do
belloe extingue acaspa com tres applicaoões

VENDE-8E EM TODAS AS PEBPÜMAB1
PHARMACIAS E DROGARIAS - Preço 3&003 rs

I A I,UG'\.SU n .-asa assoliv.il
I i-Vrua D, Marciana 6-. cm H

ca-

\ . 'A

AI.UGA-SIC 
á rua General Scyc-

riano n. >oo, boas casas, grandes
,-i'ccoiiin.o.lacôcs a 90$; Informação^ na
mesma rua 1118. (jQjj O S

A LÜGA-SR por 60S a casa da rua
A.V. Carolina n, 32-1; trata-se ua
rua ila Alfândega 11
& C.

., 1'cixoto
(17:0 G) J

AU1G.VM-S15 
muito lions çoninio-

dos. para íamilyias sen; filhos c
cavalheiros, em casa de família cslran-
geirai na rua 1'aísos .Manoel 11. 3uf"X
raujeiras. llii04 yj >

LUGA-SK a casa iii 5?-A da rua
.le R. Toão llaptisla, aberta das

8 ás 11; dahi cm deante chaves na
rua Real Grandeza 8-', Botafogo.

(1730 C) K

i I.UCA.SIi, oor iis$. uma casa,
Ana Villa Jacyló, a rua Pedro Ame-
rico Si; as chaves 110 11. 100. e Irata-
se na rua Buenos Aires U4. i° andar.

(1.155 C) Jl

4 l.UGA.SIÍ. por 01$. uma casa, na
ÜVHIa Jacvlô, à rua Pedro .V"6-
rico 84; as chaves 110 ... 100, o trata-
se na rua Buenos Aires ... 144., '
andar. (1.155 10 M

A.iv.rto de frente, por 45$! "•>

„n,ca Mauà ... Í7. :° »»*",•, ,;, j

1I,L'GA-;SK uma sala de frente, em
AII,L'GA-;SK 

uma
casa de fainiia

do lliachuelo 10.
por 50$; "à.-rua

t-'Jl'). '••) J

535 000
53J03:>

;j$g 00

9*000

A'j.UCA-SI? 
uni bom quarto com

duas janellas, luz electrica a mo-
cos do cóinmercio ou cisai seiii iihim.
Oá-su isnsão. Rua Buenos Air
sobrado. <506i

!()'..
li) J

Al 
UÓA-SK um 1.0:11 quarto, mói...

lado. com 011 sem pensão, a ru»
de Santa Luzia n. -'«o, sobrado

confortável casa 03
A.'«ií'\u ó)ráca"da"'lVe|mblica;jáu-

ACUGAM-SR 
bons comoiiidos de

frente, com mobília, a mo<qs sjl-
teiros, empresados 110 conimercio; na
rua D. I,uija n. 31. Gloria.

(1453 Gl R

LUGA-SU a casa da rua Real
Grandeza n. 54; iratasc 110 n. 22,

Botafogo. Aluguel ooíooo. C1S04V.J .1

A »lll,i is • •••.•¦-•1  -i

pinlada de novo; as chaves 1..
(ÍUÚI

Ar,UGA-SR 
por 150$ o piei,

rua Real Grandeza u. 3.15
lado do túnel, tendo Ires ip.arl
salas, cozinha', fogão a ga?., ele
dade, etc. As chaves par fave
n. 5)o. Tratar na rua;.Ocnera
Ij-doro 11. 575, com Campos

& Comp. y -'¦'''

Al.UGA-Sli 
um quarto para

.lliciro decente; na rua d
11. g3. (Uíi -'¦) I

A LUGASIí um .quarto para
ou casal sem filhos. J

á rua do Cattete 357

^<^-^$!^£í«pí

Quercig ter uma bella. fJa,\3>c\Uiira, ?

POMADA AMERICAMA §
elimina a cuspi», dá brllüo e evita o queda dos culicllos

VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMARIAS

4 iTílGA-Sli Sm comn.0.10 com ..s-| A l.UGA.SIÍ unia boa salaide fren-
As Io. e luz,, independente; na rua Ate be. n vc.ni Ida, co ,011 sul)
do Cattete ... 

'85, 
csq.. Guaratibii.

(5305 G) M

83ifSaSi;;!3l!::Hr;;:Bll
ia

ms
tiíilii de novo, coiii exccllçíites „  ^

42
PRÊCISA-SK 

de pericitas ajuilau-
tes de saía e çòrpínhos; -só se

accéitóm pessoas muito hábeis c com
pratica de ofücinas; mme. A. Kiic*
ne; rua 7 de Setembro n. 135.

(1S73 n) R

JJRECISA-SE ,ie bons officiacs sa-A*&J'j UC UU1LI li"'*.-' 1'"*- 1 p^.-. —--„.. ™ ..- --.... .-.. --

sc.-ca c mais serviços le- a pateiros, para trabalhos uc lio-
,11)1.1 BV1.VH *• """' "- ¦"•

ves; i rua Barão de S. l;chx 11. .1 •
(1977 A) R

T>UKCfSA;SI5 de uma ama secca,"1>KK[11ÍUS1Í a caderneta da Caixa
i;ei:a, e de uma rapariguinlia :tan»;
liem para o mesmo liiii, á rua Jlarc-
cbal Niemcyci- 11. 23 — ;Botalc-go.¦(1663 i); j

meai c scnhom; tia ilua tia Assem-
bléa 11, 107, Cosa Abrur.hosa.

(5.58 D) R

A 
LUGA-SU uma casa, á rua I.co-
poldo n. 14 (avenida); chaves no

11. 16; trata-se na rua da Quitanda
n, 151.  Ü'

IÃjT.A-SIÍ uni esplendida arma-
zem com sobrado, á rua General

Câmara n. 08; ns chaves estão 110
hotel defronte. Trata-se na rua. da
Quitanda >5i- >'.'¦'

AliUGA-SH 
um bom quarto cm ca-

sa de pequena familia nllcma, a
mu senhor do commercio; na rua do
Rezeifdo 153. baixes. (2071b.) J

1JHKCISA-.SK 
de uni bom inarce-

neivo pai;a trabalhos, ile pi eci.-ão,
e meios oíiieiacs; rua Htacliuclo i.ío.

 (5.1871» u

t>RBCISA-SE de uma ama secca
I para casa de família brasileira;
unia <lo Alcântara n. 7, próximo 11
j.raca .. de Jiiinho. (5459 A) M

P~KEC1SA-SK.. 
dé:,uma .ama secca,

não muito moca, carinhosa e HC
cõndiicta nliauçada, paro .tomar cou-
1,1 de uma creanca de 2 annos, riu
Vcdro Amcriu-o ii 37^ f--l-l' A> M

Cozinheiros e cozinheiras

Casas e commodos, centro
,i l.UGA.SIÍ

XAriuca .|G.
sobrado da rua Ca-

(5154 li) S

A 
l.UGA.SIÍ uma casa na rua Ba-
rão de Mesquita n. 024; as chaves

no il. 955. Trata-se na rua da Qui-
famh 15. Lij2

,1 I.UGA-Slí um esplendido predio
Acom dois andarei o loja, a . rua
Acre G.(. Trata-se na rua da (Juitaii-
da 151. _Üii

AT.UGA-SIÍ 
uma casa, á rua Cens.

1'crcira da Silva 124. (havei no
armazém ao lado e trala-s« na rua
da Quitanda .5". (''•'

, as casas da rua da
j..»...iU, ,. 6 e 12; as chave 1 estão
no ri. S. Ti»ta-SJ ua rua da Ouitati-
dá n. 15'. fjv

AI.UGAM-SIÍ.Gloria ns. O

•I.UGA-SIÍ uma casa, á rua Arau-
*.ijo Lima n. 12; chaveI no i-í.
Traia-sj 1111 rua da Quitanda .51. •

\ f.UGAM-Slv, a civallieiros do com-
i\mercio. boas salas com luz ele-
ctriea, creado para fazer limpeza; com
sacadas nara a praça ií de Novembro;
a 35Ç, 40$, 45?, 50? c (10$; rua Clapp
11, .. (iGoú 1:.)

AT,UCA-Sií 
um bom quarto com

dua3 janellas, electricidade, a mo

ta-se ua rua da Candelária 11.
com Paulo Alvares de Souza^ 

^ ]

?, T.UGA-SIÍ unia ou duas parlas,
Apara qualquer negocio. .11 avenida
llcnriiiue Valiadãres 14, loja.

(51U.1 1'.) íi

ALUGA-SE, 
iunto boa sala de

frente e um quarto a, empregados
do cdiiuncreio ou pessoa feria; avenida
Gomes H.-eire 129. sobrado. (10751'.IA

IÍUKCISA-SK 
de um pequeno an-

. dar, nu centro da cidade. Cartas
com urgência á caixa Postal 481.

LAPA E SANTA THEREZA
tlUGA-SIÍ uin quarto independeu-

Xllc, arciado o fresco, mobilado, com
boa pensão, a dois rapazes decentes;
tem electricidade c tclophone, sondo
05S cada um, ou 120? para um *»;
na .rua Visconde de Paranaguá 15.
Lapa. (-'..!> 1') S

I UÍ'Sn lOAilCI 0DV1WJ.SH I
m oct nnudtios tino so g
iai^iiiEíMãEÍBIItlBfflBlKIMIíM

t. l.UGA.SIÍ optima sala de frente,
.i lindem 11.lente, mobilada 011 nao,
enm eleelricidade. em casa de família;
ru.. VoUtmarioj da Pátria 420.

(5458 d) Jl

pensão, a rapazes de tratamento; na
rua do Cattete n. 3-'5, eíquiua Ma-
cliodo de Assis. d!)'Jo O) .1

VI.UGA-SIÍ 
a moços de tratanicii-

to, 11111 esplendido quarto, perto
dos banhos de mar; na rua bcrrcira
Viann.1 n. 50. (18S7 G) 3

AI.UGA-SIÍ 
a pequena familia de

tratamento, lima boa casa, í rna'Retira dn Guanab.ua 11. 47, villa
Alice. Preço, iuo? mensaes.

(20S1 G) J

AI.UCA-SH 
uma porta com arma-

ção, própria para qualquer nego-
cio; 11a rua Voiutiurios da Pntria
ri. 361. ("3.3 G) J

CM HSK
PARA SENHOSSAS

E SENHORITAS
maior sottlinoiUo

Sú na casa

AU MU DES WBES
Kua Gonçalves Dia*, ÜO A

TELEPIIONE 4.832

BANHOS DE HAR
Sortimento de

AI.UGAM-Slí 
esplendidos quartos e

subis, com c se.11 mobília, a rua
Visconde de Maraiiguiipc 28. Lapa.

(5117 1') a

A LUGA-S1Í uma casa. com boas
XXaccomihodacões nara nequena fami-
lia, na avenida á rua Visconde de
ltauna n. 203 (só -e r.luaa a fami-
lia); as chaves estão na casa 11. 1.
onde so informa. .(-'071 |',).M

Á l.Ut'. \-Sl5. em Santa Thcreza, a
fXcasa da rua Oriente, ti. b.l, eom
duas salas, quatro quartos, vista cs-
plcndida o bonde a poria, l™"-^
na mesma. _Í!Íib_Íl-J

--  .- .- ,-• - i)*l * LUGA-Slv um bom quarto, na ave-
ços do eoinnierc.o" ou a caiai sem n- í-n ,;.'.., \\n:\ de íá n. 40, casa
Um», com 011 sem pensão; 111 rua t,,!.„l-.y,l; (i-S»K>1'.
r.uenoj Aires 11. 169, i" andar, an- ¦"" "mi.-..-
tiga do llospicio. (2375 li) 11

A IiUGA-SK unia porta para^*4nm pequeno varejo, em
ponto muito transitado; tra-
ta-se eom o sr. Duarte Fulix,
largo da Carioca 13. K

ilLUOA-Slí uma boa cozinheira
Apara áeotigttc ou armazém; na rua
Senador Pompeu 11. 184. ne5l:>'„. ,

* I,rGAM-SH boas cozinheiros e
^.mocinhas honestas, du ruça; pedi-
dos a Agenor Portugal, na estação (le
Vassouras, (línvichi sellns). t,io.a(-)a

TÍ11BCISA-SE de unia, empregada
I paia cozinhor e mau serviços

domésticos. 110 boulevard S. Cliristo-
vão 11. 4'', sobrado. (2307 13) K

TSKRCISA-SK do uma cozinheira,
I. perita na arte; nu rna Marechal
IMorianu 11. il-'. (2407 11) .M

àlAJGA-SK 
um auarto, na ladeira

do Senado 85, próximo á rua J^sc
du Alencar; aluguel 35?, com luz,

(5067 10 s

ALUOA-Sl'1 
uma formosa c bem

hiobilatla sala do frcnt« subre u
Avenida; rua Kv. tia Vci^a i.t.

(2037 l!) S

A U#L/GA*Slí uni bom sobrado, n
x\.pc.ssoas do trato, com duas saías,
dòij quartos cozinba, um pequeno
terraço, indo. claro. Kua General Ca-
inarn 315. Aluguel; i.(o$. (237CE)M

_ I A LUGA-Slí uni bom quarto a cm-
AIllv.Wf-SK dois:, quartos juntos, U>preSndoi du .coinmcrcin ou cava-

A"n. casa de familia; na rua do Se- | Ihciros, decentes,, ..com ou sen. pensão

A LUGA-SH por 75$ o chalct da. rua
A-faylor -'2. (15-19-l').;J

A LUGA-SU. a" espaçosa loja. própria
Aliara oualquer negocio, n rua se-
nlíor dos Passos n. 7>l lr..U-se na rua
da Lapa. 10.1. (""> " í

nado n .1941 sobrado. Preço, Coi,.
(2 19.1 li) 1<

IOUECTSA^SK de uma creada para

íiêssoa seria, á travessa da Gloria n.
o-lloea do Matto — Meycr

(5.(73 II) M

¦OIUiCISA-SI! de uma cozinheira
l que durma cn. casa dos patrues,

i,a praia do Santa Luzia n. i5<j.
(^i).í5 13) S

AlfUGA-SK, 
cm casa de família de

todo i respeito, na rua da Quita..-
da a.|, j" andar, um bom quano. com
pensão, a uma senhora só ou at ca-
vailiwro de tratamento. (uu Iví S

A LUGA-SU Dsplendicla
Adcira do Castello 36,

.....Ia casa; na la-
j.Mi.üd uu v «311.-1I0 36, enm 3^ auar-
tos, £ salas, banheiro c bom terraçoJ
tem vista nara o mar c installação
electrica; as chaves estãot «o sobrado;
informações na rua do Carmo m, 17;
com o sr. Vinaiffc. (1200 V,) b

anJar da rua de
S8. com q quarto

ÍilUíClSA-Sl! 
de uma cozinheira,

que fuça mais serviços de um
casal «rui lilhns, nue durma no nlit-
ttiíel, c que dè boas referencias de
sua condiicta; rua Silva .Manoel Si.

(1733 lí) K

A LUGA-Si; o
AS. Pedro 8.
salas, quarto de banho, boa cozinha
terraço; trata-so na oiíieina.

(.202 lí) S

A iLUGA-SU uma porta para peque-
X.Vno negocio; ua rua dos Andradas
n. 64. :¦.-¦• (2104 

••!'¦) a

A 'LUGA-SIÍ unia boa sala de írcn-
iáXÍc para rapaz solteiro ;na rua
Henrique Valladarcs 11. 24.

(joao 1'.) a

•iiUEClSA-SH do uma cozinheira
J pnrtuKiicza, ema ama secca c
v.m rapazinho para recados; a ma.
.Io Cattete 11, 334, sob. (t(i4rll)J

11KEC1SA-SI5 de uma creada para
I cozinhar e lavar, que durma no
empresto: rua D. Mana n. 45 -
Aldeia Campista; U498 U) «

TíRECISA-SrC, á rua Capitão Saio-
1 mão 11 -"O. de unia cozinheira,
,i»e tambem lave roupa de penueua
fliwilia, 

'.; 0733 ») J

TUIECISA-SIÍ de ema boa cozinhei-
J ra; na rua Uambina 11. 90.

(m;a 11) 11

AI.UGA-SIí 
o i" andar do predio

da rua da Quitanda 11. 1;?, es-
quina de Visconde de Inhaúma, com
muito boa cozinha; trata-se 110 cato.

(2094 lv) íi

MOSQUITOS
não vos incommodami
usando cortinados de

de qualidade suoerioa*,
em míriSna f ina, tendo de
largura 4ni SO.
e que é vendido ao dimi-
nuto preço de :

5«500 cada metro

„a "CASA LEITÃO"
Largo de Santa Rita

Jlua du llospicio, 1 anda:.
(2377 E) M

A LUGA-SU em casa de tratamento,,
Auni (niarlo mobilaílo, com pensão,a dois rapazes do comcmrcio; ahiRuel
uo$ cada um; na rua do Riacliuc-
Io iC. (102.I l'i

\LUGA-S15. 
por 1-,')$. o sraiide e

claro armazém :1a rua Vasco da
('•ama n. í^g, proiírio nara varejo;
paia ver c tratar, na rua Sachct n.
12, sobrado. (2177 lí) K

_ bonita
fada, logar

prnçn dos Oo-
ti646 ií) j

,i l,l'GA-SIÍ uma esplendida sa llio-
Aliilailii. com todo o conforto, o
pensão, a uni casal de tratameiito, a
rua do Ki.ichuilo 161. [^H_[í

LUGAM-S lí esplendido 1 coninio-
doi com e sem mohilia, cm casa

de tedo as-eio, á rua \ iscpndJ;- <ie
Marnnguaiio n. 20, Lapa.; ,02o50V) J

LÜGÃ-SK. nor -""?• n boa casa
„» rua Augusta >.• ¦* (s'',",a

Thcreza). com emro, quartos., salas,
cozinha, banheiro, limitai o iardim,
us chaves estão 110 barracão ao lado, c
trata-se na rua Sachct ... 

^•^"^

PRÓPRIAS PARA BANHO
Costumes de sarjaf

pura lã, a. ; 23$000
Costumes de sarja,

dalgodão,côrgaran- 4nAftftíl
tida, .,.¦ lufBOU

na Casa Leitão
Largo de Santa Rita

A I.UGAM-Slí dois bellos quar;.",
xXdccéiilcmente mobilados; rua Ta.
vares U.iüos n. 30 (antiRO 2), Çat-tete. «MO (•) -a

AI.UGA-SIí 
a casa da rua Man.1

líiigoiiia n. 43 (Botafogo), com
tres quartos e duas salas; as chaves
no 53 da mesma rua. (>5-;S (l' J,

A LUGA-SIÍ a cavalheiro de traia-
brViiento, uma sala bem niobuadj,
com luz electrica, banhos quentes, .cm
casa de familia de respeito, presumi
aos banhos de mar; na rua Ncrv
Torrcira 11. 14. Cattete. (i74:'.') K

A I.UGA-S1Í o eramlc c esplendido
AÍ.|iredio ila rua Alice n. 70, La-
raujeiras. Trata-se 110 uiesm.i que cs-
lá aberto 01. na rua Dr. Rodrigo dos
Santos 7C1. Macliadn Coelho. (.739G)R

A 
LUGA-SIÍ em avenida disti.ietii «
socegaúa, casa nova, cinco quar.

tos, duas salas, optimo banheiro, quçu'
te e frio e clepcndencias. Voluiit.arioi
S3, onde sa_trataj (1747 Çj »

^VLUGA-SIÍ por 40$, cm cisa di
^"Vfatnilia, uni quarto de frente, mo
bilado, com «az c roupa de cama. Riu
D. Carlos 1 n. 94. Cattete.

(.743 G) II

A 
LUGA-SIÍ.
esplendida

cm casa de fainili.ii
,..l„„.„., sala de frente moliila.

da, com ou sem pensão; rua Silveira
Martins 149. (1449 G) J

AI7UGA-SÍ'! 
uma grande

sala de frente, com site;
fresco c agrada 
vernadoreã n, 9.

A LUGA-SIÍ o masnifico palácio da
i"\.:ua Ernn'c|scoj Muratori ... 4',
com optiinas aceommo Lic,."e.i para fa-
mllia de tratitmento; trata-se na riia
General Cantara u. ,.;, sob.

(1772 10 .1

A 'LUGA-SIÍ para familia o sobrado
Xido predio u. 16 da travessa das
.Partilhas; as chaves i5í4"io ua rua
Jlarfio de S. Ivlix u. So c trata-se
na rua de ^. José n. 26; com Tel-
:;eira. (.734 ¦'.) 1

bom quarto por
ua rua l.rci Ca-

11733 K) J
A 

LUGA-SIÍ um
25$ pira caía!;

A LUGA-SIÍ um esplendido comnio-
Í\,U,. em casa muito confortável, a
uni senhor distineto, com. bom dianhei-
ro luz, tclcplionc. Avenida Mem .oc
Sá n. 03, perto da praça doi.-Go-
vernadores. '--^' ''_)_»

\ lilJGA-SM i>or 40$000 um
Xlqiinrlò, peito do mar o
11111 outro do frente, mobilado
com elec.triciilttile, cm casa
de familia france/.a; 111.1 Cor-
réu imtrii 78. (lí 1^8) G

A LUGA-SIÍ, nor 200? nunsaes, o
XXsob:>'dò da rua Marqucz de Abra...
les 20S; irata-se .10 n. J.4 d.i mesma
rua. (-"70 G)o

A LUGA-SH a casa da rua Soares"Adibral 
n. 11, Laranjeiras, com

quatro espaçosos quartos, grande cozi-
nha com dois fogões, a gaz e cokc,
etc, electricidade. As chaves estão
no n. g, onde se trata.¦: (2183(0.-.,«

1'LUGA-SIÍ a casa da rua Joaquim
üfiSiívà ... 92, Lapa. com lioa.i aç-
cuiiiiiiodacôcí. luz electrica . ,: ga/,
,r-a,^"-:^0"n''-%.5!\'Ciuln.'' ("Í8(iF)R A.LUGA-SIÍ a casal sem filhos ou
mesma., rira., n.. S-, _lc-'i'"2l-'-^ _ A» moços do commercio, uma es

AIUGVSH um commodo, bem 1110- plcndida s:i>., perto dos banhos d.
Alidal). 

'para 
homem solteiro, á rua , mar. berrara \ lanua

da Lapa ti. 'Jt. obrado; preco . .
(24:0 V) R

"(=304 
G) K

Tira os cabellos supérfluos do ros
to, coilo e braços. líiicontrii-so nas
casas : Jlazin, Ilcrmany o Cirio.

A il.UG.-VSií por 40$ um bom quar-
-fito independente, com luz electri-
ca o iclephone, cm casa de familia.
Bondai á porta e perto dos banhos
de mar. 1'edro Américo, 80 (.Cal-
tete). (2037G) iM

A LUGA-SIÍ uni quarto, em casa de
JTXcnsal. a um" outro ou senhora sú;
á travessa Cruz Lima 39, casa 2 (Sc-
nador VerRiiciro).' (1613 '•) J

A LUGA-SIÍ. por 27,1$ mensaes, o
rVsohr.ulo da rua do Cattete ... 114
(lado da sombra), quasi cm frente an
palácio presidencial, illuininado a gaz
e electricidade, tendo .1 quartos, .
salas, auarto com W.-C. u banheira
esmaltada . quarto para empregado e
mande 'Uiintal todo murado; acha-se
aberto das 2 i|2 ás 41I2 horas da
tarde, c trata-se ás mesmas horas, ali 1
ou á rua da AsseniUéa ... 4.i, das .(
ás i horas da tarde. (1C44 ") '

A .l.UG.-VM-SIÍ doii magnificoi opo'
xi-sciilos, bem ventilados, com ou
sem pensão, defronte dos banhos oe,
mar; na praia do Kussell .92.

(iSCÍ C) S

A LUGA-Slí. nor .20$ mensaes, na
A.rua Christovão Colombo 50, a casai
7. com ,1 quartos, luas salas e In»
electrica: as chaves estão na rua Buar-j
quo de Macedo 16. (104^ d) .*?

A LUGA-SIÍ. paia familia de traia-
A monto, o excedente predio da rii.t
Faulino Fernandes 6i; as clmvcá tsU<\
e infrenle, no 72. (.044 G) ^

i LUGA-SIÍ
j^Xum quarta

CÍBDQS E CfiEÃDAS
: 1 LVG \-SH uma
Xlc eiiBommadeíra
n. 20.

•feita lavadeira
na rua(

cm casa de familia.
quarto de frente, .mobilado e

com pensão, a rapaz solteiro-, ua tia-
vessa de S. Francisco 11. f', 2" and.,
esquina da rua da Carioca. (aoooDS

4 LUGA-SIÍ uma maBnifica sa'a de
Afronte, com ires jancllas de sa-
rada, illuminadii a luz electrica, coin
fronte para a avenida Mcm de Sa;
lia rua dos Inválidos ... 172. sobrado,
casa de família. (2101 r.) s

A J.UGA-SU
/•Vou sem 1 - •
deca ti ¦ 120. 2" andar

um bom quarto, com A.'LUGA-S1Í o predio a rua General
nensaí á rua da Alfun- A-Camara 11. 395. I rata-se com o
,',.1630,. „,„ (Ir. ,jtal)(Je, pinl0| à avenida Rio

Branco 123. (=143 W 312J07 K>M

AII.UGA-Slí 
uma boa casa para fa-

niilia, na ladeira do Ustedo 4».
Villa llosa. a cinco minutos ia ave-
nida Central, coin panorama dcsluni.
uranlc, para a Guanabara. (2iJll'.)K

VLUGA-SIÍ 
por ion$ o andar ter-

reo á rua Tbeophilo Ottoni .06,
para pequena familia ou deposito.

4 'LUGA-SIÍ a casa da rua Menezes
XVV-cira 11. 00. eom bons cointnouos
para iamilia, prceo 162.?; a chave no
armazém da esquina e trata-se na.rna
D. Manoel 33- _US

TlÜCAÍSH eon. pensão, a. mocos
A^erios. cm casa de família,. uni
exccllente commodo, amplo_ e arej.110.
Tambem so fornece pensões avulsos.
Kua Süva Manoel 11. 58.

A LÜGAM.SIÍ bons quartos, a mo.
Acos solteiros; na travessa das
HullasiArtcs
Nr.rie.

tclcplionc 4021.
(2427 Ti)

¦ —¦!!!¦ I llllllllll H I !¦!Jillle
Alexandre

Faz com que os cabellos
brancos fiquem prelos, não
(|ucinia, não niaiicliti a pelle.

A .ltiveiilutle Alexandre ib.s-
envolve ò crescimento do ca-
l.ello e cxti.iRUe u caspa com
tres implicações. ,

Vende-se cm todas as per-j
ftitiiariiis.. phârniacias c dro^r.-'
rias. — Troço ,t$ooo.

A l.UGAM-SIÍ. em casa de familia,
J\& rua da Asscmbléa i>. 8. -" andar,
excellentcs quartos mobilados.

(iOí-. I'.) A

A 'LUG.VM-Slí uma sala c um bom
i-V|iiarto de frente, próprio para
consultório ou escriptorio, ceim di-
rcito a tclephone c luz electrica; na
rua da Carioca 11. ú, sol

" 
4 lVi; wl-SIÍ excellentes eominodos

Apara i.olieiros c casal • suai filhos,
cn mtodas as commodidades; rua da-
Maneeis 11. lp. (-'!'"' '' j ™

4 LUGA-SIÍ um bom quarto, tendo
XJVtoilas as conimodidadcs, tclephone,
cm casa de familia; na rua U. l.ui-
za 11. 35. Gloria. ií°iL__-i!

4 l.UGA-SK por 160$ o espaçoso
i\Virn!nzem da rua da Lapa 11. 47.
vi chave encontra-se no sobrado r tra-
ta-se na rua Acre 36. (2175 1') R

A LUGA-Slí com todo o coniorto e
ÍS.hyffiene, uma bclla sala de írcn-
te, ciiiplctamcntc liniMpendeiile, 110
í-TCilio novo, apalacctado da rv.a dn
Rezende .93- (2150 r).jv

isfia^iEi^aniiEiiMs^iisassiBiifliiBiiusi
DOIS CÁLICES DF.STV. M
PODEROSO AS'TI~-1ÇI00 E
EVITAM AS MAIS GRA- £
VES DOEXÇAS MI G-uaruneêia 1

^t^= 1

Wãú comprem remédios
sem prSmeBro visitar a
Drogaria Granado & Filhos

RUA URUGUAYANA N. 91
Pesacjem çjratuita cm loalança sen-

sivel a 1 gramma

ALUCAM-Slí 
os predios da rua'

Real Grandeza ns. 43 c .... casa
VI, com 5 quartos, 2 sala?, cozinha,
cora. dispensa, dois banheiros c duaJ
sanitárias, jardim c quintal, luz f1'^*
ctríca c àqiieMilur a R'iz para hanltoí
para ver ct tratar na mesma rtia, cs*
quina de São Clemente n. í55-

(G 950) f

CONEÒRTÁVEIS 
«alas de

quarios, aHi^am-se com
frente o

« quarlos, aluKain-se com. optima
pensão, ú rna Carvalho de Sá n. 25.'

(C043 S) J

a 50$, 5.$ 63$,

(1729 lí) J

A.1.UG A-S lí 1111. l.'onrr sobriüb, na ] |Ígg|g|MMliigM
esquina da rua Prefeito Iíarata. ~~""" Cattete, Laranjeiras,

Botafogo e Gávea
,4 LUGA-SIÍ tinta sala

jCj-niciiiilaiin., eom ja
de frente,

.....  luz ele-
clrica c entraria indeiiendentc; na ma

(2030 lí) J do Kczciitii! 11. í,-. (10.15 lí) .1

IIRIÍCISA-Slí de 11:110 creada para
t, í.iniili.i de tratamento; á avtiv..-

,Vi Mem de Sá n. i.'.i A. 121.73 < ) a

IJKKCtSA-SIÍ de uma creada para
.1. serviços leves. Aluguel i;S; rua
liarão do Amazonas 11. 146. casa 7^

ms (20S1 I'.. 3 I .vua -^'-' •¦¦—¦-

IjlUÍCISA-SE.dc 
tuna creada para

. todos servidos; rua do Uiachue.o
,,, 155. _ü J
T1KIÍCISA-SE de ema creada que
í suja boa cozinheira de fumo e
(neão; rua do Mattoso 11. oo.

TJUECISA-SK de uma creada .para
II todo serviço; :r:v. Muratori nu-
mero 35. («?I713)J
T)RECISA-SK de uma creada para
L «erviços de um casal; rua Luiz
«lama (antiga do Espirito Santo) n.
,4> -.'. andar. ':7-'t W J

T»RÉCISA-SE de nina rapariga para
í ierviços leves, c measa de um
Ssali ma Araújo Leitão n zj-hu-
gcnlio -Novo. __!!_ _
TVJFCÍSÃ-SE de perfeita copeira e
X «rrumadeira. 1'referc-se .portuguç-
v,: boulevard l6abcl.de 1'mlio n .-..
Voluntários da fatri". ,"*,''" 

,^,

Tmpregos DIVERSÕT

O^Aê" 56MPRB O gSf9'
<C A K? t2Tíf*\ ESPINHAS.
^J> n U íl ^*Mmtf nUGOSIDADKS

,ARI5TOLIJ|0

vi:i{:»ii:i.tiii)OKs. o.vspas. golpes.
OÕMICIIÕKS, IMíítüA 1)0 CAUlíLLO CONTUSÕES,
iniílTAÇõBS, hÓlíES, oueimaihiras,
riUKIKAS. lXZiaiAS, KBVSIPEtiAS.
Í.EKID.VS, 1IAKTIUÍOS. ÍXFLAMJBÇÕRS,

j li «ala " gabinete, nu lindo apparta-
mento, esplendida vista nara o mar,
luz .'leeln.a c mais coiimiodidades,
mobilados, bondes á poria. 1,1111, passo

1 .\,< lv.ii'-.:-s ;''.. ¦ "^ - l,a y,v.\ (.h-^;cv^c
Colonib.i 11. i-'. Quasi á esquina dn
l'-!amen.íO. <-«

A l.lKi.l-SK ou vi?ii»1c-.so uniu
^Vlcsploiidldii casa da i'iia
Giuiiiiibarn; tnttil-so na mos-
ma rua 11. 63. (J 20U6) G

ALUGAM-SH 
magnificos commodos.

a cavalheiros e moços -Io commer-
c'o na confortável avenida Commcr-
cio: na ma Christovão Colombo 3^<
próximo ao largo do Machado; tra-

ta-se com o encarregado, n qualquer
4 LUGA-SIÍ o esplendido sobrado i,0:a. (.-m G) J

jTJVda rua do Cattete 11. oa. próprio
para pensão; as chaves cslãa .10 88, t LUGA-Slí min casa por SSç; n.\
onde se irata. (aoCo '¦¦) M Anta do Cattete 11. 214, tem ^rau-

4 LUGA-SIÍ o segundo pavimento
Ado predio 11. 9f>, á rua Tavares
Mastos, com tres quartos c duas sa-
Ias, e o predio á mesma rua 122, com
duas salas, doi.s 

'quartos. 11111 grau-
de salão c mais coniinoduliies ,para
Ifamilia. listão aberto3 das 11 as 4
da tarde; trata-se na Cfrcja oc S.ao
1'edro; ,1 rua Tavares It-:stos prm-
cipia na rua Bento Lisboa, no Cat-
lete. (-'"o G) J

ALUGA.M-SE, 
„ .,.., , .

boas casinhas para famílias, com *
quartos, i sala cada uma; tem luz elo-
ctriea, quintal c aRtia para lavar; rui
Ferreira Viai.ua 11, 56. Calt-te.

(.Oíij G) B

A LVOAM-SK cnalnlws n»
-íV.Vvonidn da Glopia, rua ilu
CaUelo 123. As chaves na ca-
sa 15. Trata-so com Paulo
Passos & Comp., rua Sántfí
Luzia 11. 202. O

¦ALUGA-Sl? a cavaüiciroj, a gran-
^-JLde sala com quatro janellas para
a rua, perto dos banho1; du
Buartjuo de Macedo 3^.

¦.nor: roa
(23Ü1C0J

de quintal". (2325 (.) J

\ 
LUGA-SIÍ o predio á ria Salva-

.dor Corria 11. 4-', Leme; trata-
se 1.1 mesmo. (2331 G) .1

Dcvcse einprcgal-o sempre do accordo tom as iustritceõcs que
aconipaiiliam cada vidro.

4 LUGAM-SIÍ boas salas de. frente
Ac bons quartos para escriptorio,
nos sobrados da rua da Carioca ns. 60,
02 e 64; trata-se no cinema Ideal.

(10111 r.i »

. A LUGA-SIÍ uma costurrira para fa-
iAmiliai'«• rua D. Mariauna 11. 14.

^ j .Botifor».- .,. .(»if« W *

Al 
fGA-SIÍ a loja da rua Thcophi-

Io Ottoni n. 101. As chaves por
ravor
¦ia p.

no .01 c'trat.vsj -...'. Secretaria
litencia, largo da Carioca 7. (L

A,LUGA-Slí primeiro andar, cora
Atrcs quartos, duai salas, cozinha,
para iamilia ou cseriptorio. Kua <]a
Asscmbléa 39. '-.i:i l-> -''

4 I.UGA-SI*. na rua Senador Dan-
XVtas o.l. em cafia de familia, um
bom quarto, cora !.:z electrica.-.

um senhor do lodo respeito; r. _i,\a-
risto da Veina 11. 4T' H»jiW J

AI.UGA-SIÍ 
ur

«,'is do comiiiv.v... 
á rua Marechal 1'loriano n. ,176.(iioo K) o

4 LUGA-Slí a loja do prclio á rua
XVda Alfandena n.. 2S4, própria para
i|tta!i|ttcr negocia lim;io.  (>7--''w.|

A LUGA-Slí por preço módico, um
ÍJVc'si.aÇoiO quarto, j rua .l>ri"''f;,r"
de Marco 11. 20, a» andar. (1S43R)J

ALUCAM-SI? 
uma sala de frente, c

quarto, cm easi de pequena fa-
niilia oa * um casal; na rua do,La-
tradio ¦. ií. seb.-ado. IJ3JI L) J

4 LUGA-SIÍ o 2" andar do predio
Ah rua do Rosário H5i t/ata-sç no
cartoriii^ ''J'"1'1 '

ÂLUGAM-SE 
dois bons quartos, a

mocos de tratamentoj na rua. de
Santa Luzia n. 23^, sob. (-'345 h) J

VI.UGA-SIÍ 
uni optimó quarto no-

vo aluguel reduzido. Caía do fa-
milia. Rua Marechal l;lor!ano n. -'.
cobrado. '*??» W. SI

AI.UGA-SIÍ 
bom commodo de fren-

te, cora todo conforto, 110 í" an-
dar da rua Acre
:hal Florialio.

esquina 'Maré
dsig ií) j

A 
LUGA-SIÍ próximo ao Mercado
Novot

A LUGA-SIÍ um auarto a mocos ...
/Xconicmixipj na rua do Senado n.
ó, sobrado, (iíf-,t Ü) ü

4 |,UGA-SE uma boa casa na rua
iTVda Asíiimncâo 11. C.|, eom í quar-
lus. 2 «alas bom quarto do banho com
banheira boa despensa. cozinha, qiun-
tal e iardim m frente; trata-se na
mesma iua_u^_2=; Lüíi_i'2_b

4 I.UG\-SIÍ um bom quarto, bem
rVarejado. oroprio para dois rapa-
zcs ou 1:11 FCiihor só., com ou sem
pensão; á rua da Gloria 82.

(207- «J s

i tllri.in-so á caixa do Correio
1017 — llio do Janeiro —

liiviaudo o nome, residência e o sello para resposta
URA 1SAP1DA E «;A1{AXTI»A — GRÁTIS.

4 LUGAM-SIÍ casas novas com "lo.sj
i".Vquartos, duas salas, electricidade o
quintal: na rua D. Carlos I 11. oi-A/
Al liguei, nu$,.oo. (.828C.) J.

Leme Copacabana e Leblon

modos
n. 33-

. ura' 3o nndar cora bons cora
trata-se na rua D. Manoel |

(1.) '

.4 LUGA-Slí. em casa de familia, um
XJLcointuodó mobilado, a pessoas de-
centes, ocm pensão; rua tí José 72.
2" andar. (1162 H)S

AI.UGA-SIÍ 
um bom quarto, claro c

limpo, casa do familia; rua do tios-
picio ... .So. (18S2 K)S

fa-A 
LUGA-Slí um optimo quarto

.vo, aluguel reduzido, casa de ,
niilia. Rua da Constituição u., 3»;
sobrado. <l8li'J K) 's

ALUGA-SE 
o 1" nndar do predio

da rua da Carioca n. 65. pro-
prío para pensão, officina de costura
ou alfaiate, Trata-se na loja.

..- ¦ (1191 S) J

IA'J.IGA-SK na ;rua do São
-rt-lJento, 30, 2" andar, es-
quina da Avenida llio Hranco
sala de frente, moliiliada, com
pensão, 2 pessous 200$000.
1, 130$0,00, casa de familia.

A LUGA-SE o maanifico predio da
-Ama do Acre n. 33; trata-se á rua
S, l*sJro 74. 1" andar- (173a 1Í)J

ALUGV-SE 
p°r '42$ a ',oa casa

da ladeira do Ascurra 11. .30,
<\gu:is 1'crrca». com jardim, , aS'.ia
nascente e pomar; a chave esta com
o vicia da casa cm obras, ao lado.

(1040 G) R

A LUGA-SIÍ na rua General Toly.
Xidoro n. 20, avenida, unia casa
com d"is quartos, duas salas, cozinha,
eletricidade, etc; trata-?e na rua da
Passagem n. 2». (1943 G) R

4 I.UGAM-Slí, por preco razoável,
.fins bonitas casas d.i rua Jardim
llotanico 78. e I c- III. com entrada
pelo 8.1: as chaves no local; trata-se
na rua do llospicio .44. i° andar.

< 1.1SS G) II

A 
ILUGA-SE a casinha 11. .7 da rua
S. Manoel, em Uotafosn, illimii-

nada a luz electrica o com aceommo-
dações para um caSalj as chaves na
rua General 1'olydoro n, :4 c trata-
se ua rua dos Ourives 11. tio.

(2029 G) J

AI.UGA-SIí 
unia casa por 152$, na

rua do Cattete 11. 21.1. com qua-
tro quartos, duaà salas, grande quin-
tal e outra por ij-*S; na rua Bento
'Lisboa 11, 89. com doía quartos,
duas saia=, grande área c outra por
87$. e outra por 61$, ten grande
quintal. (2324 G) ,1

4 LUGA-SE
AGencral

A lilJGxV-SFl a boa o Ityglçni*
-Aivu casa da rua X. S. ile Co»
pacabana 10S9, paru familia
de tratamento, por 350!il meu-
sues, fazendo abatimento con»
contrato; trata-se no largo d;i
Carioca 13, com o sr. i)únv«

i to 1'ellv. IF.
ALUGA-SE na rua D. Maria An-
rVgclica, boas casai a Suí. trçí
íiutirtos, duos ralas, um annazc.it,

iuo?; tra'.a-Lj 110 11. 9, casa Vllo•• ¦ (,„., 11) Jti bom predio da rua I
- Jevcriano ti. i-(2, Hotu- ,.:oro, tem cscelientes accommodaçücs A I.IHÍA-SK ;ior 100$ etceller.tc ca

pari familia, boa installação de ba-1 XVsa cont Ires quartos, duas s-d.is
nhos, luz electrica, etc. As chaves ftaz, electricidade c mais dcpendeii
estão no ... (.1, com o -r. Machado; jeins: na rua Pereira Tassos.n

|v,icnbana. Informaçõcatrata-sc na rua D. Mariauna 11. 83.'
(2024 G) J

A LUGA-SE uma rasa. com 3 quar.xXtos, 2 F-':las. um !)o:n quintal eoutra sdepeudencias; d rua Elvira Ma-chado 11. Botafogo.  (.S.)iiG)S

A UUGA-SE uni bom quarto com luzXXclcctrica, cm casa de familia; na
rua ll.Ti.bina :.'!), liotafngo. (ií44(',)J

4 LUGA-Slí uma casa, própria para
XVpcfiuena familia de tratamento, *
rua de S. Clemente n. 460. Tre-
co, i3c5; irara-se no n. 4'j2.
>¦ O491 C) R

Poderoso JBBf^Talisman
Para vencer difficuldades ptiystcn". c moraes, dominar vossos ininii-

gos, destruir invejas e malefícios, ganhar dinheiro em negócios, ser fe-Ü7. em amizades e gosar saude e bem-estar; compre já um CASAL dns le-
gitimas PEDRAS DE CEVAR, poderoso talisman rcechid.i da índia IV-ental. — Hemmetto, GRÁTIS, inío imaçõcs ininucioias c iiiicressair.es a
quem enviar 300 réis em sellos nov (>~ do Correio, denfrn de t^irth —
ARLSTOTliLK.S ITÁLIA—RUA slí NUOR ÜOS 1'ASSUH oS, sobrado
CAIXA l'.OS'1'AL, O04 — llio. .— U .'¦!:-')

Atlântica

jft, Ca-
avenida

(179.1 IO H

VLUGA-SIÍ, 
110 Leme, por contraio,

1 casa da rua Padre Antônio
Vieira n. 20, perto do mar <í u<1
bonde, tem todas as commodidades
para pequena família do tratamento.
Aluguel 230$; t:ata-se na esquina: rua
Custava Sampaio 222, (ir.síii Ií

zV L^^A-Slí uma casa muit
xV mobilada, para familia d<
mento; contrato verão; trata-se »J
rua Uruguayana 75, »• andar.

lll Un) )

4 LUGA-Slí. cm Copacabana, ca!»
XA-Usuaçosa e% reformada; pn-to mo-
dico; á rua General domes * anicji-^
i.íí; as chaves na nadaria, ponto ,it:^
bondes, c.n Ipanema; trala-sc a,"'-!
Rossrio iso. 2" andar. (1211 II) a

4 LUGA-Slí
ASilva Tcllt

ií por 250$ a ca^i

rom Uoa.s accommodacões vara i ;inV'
lia de tratamento; trata-se ni rua -*
Alfândega 11. 12, Peixoto 'v •• .

t',-22 II) S

'.' ,.

;2rrr?itar~^~.:..,-.':-~-:ai^ssi-y,-ry^^,ws»-T:^ —«.^^.-^-,.,.,.,¦.... ^_. 
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^OÍÊBEIO DA MANHÃ ~ Quíh3ái#cira, 12 tle 0utii1)i* flétl910
 —•"¦-- " -. in ¦¦*¦¦¦ ílíl

CONSULTE Y. EX. QUE
i

in

COM os preços baritissimos que vendemos
os bellós movei» quo possuímos
as facilidades dc pagamentos quo fazemos. _€_& &ã3Mã£ÈkSLÊ

Só mio mobília a casa quem não quer
Martins Malheiro & C. Rua da Alfândega n. 111

casa
ÍA I.UCA-SR unu. csççllçnt!
Aconi luz elccWHn^hgao -.^W»!

i rua da BgceJloSa* **• 
,5-*.

claves esta» no arultizciii 
i*".,. 

-í

q u iu a _ ' '-
"" de 

frente, ctu
próximo a-03 banhos

de mar •¦""na travessa Dommsos lír- -
•• n. 2. '

; A.I.UC.A-SI* uma sala
XlkCopacabana,

i,i .->¦¦• ---- -

(3.1*1 'O .1

,.. _ confortarei prédio
recentemente assobradado; ua rua
Santa Clara n. i'-l8, «/l'''*y>„ dç

Copacabana. (ni|ill)K

|'\:tl,U(*A-SE
XV

fPonclclros
i A ti UC \-Sli a '4o? mensaes o pro-
;Ad'io assobradado da rua ile Santa
Clara (Copacabana) n. 6j. As ciiii-
v no 1'ndarla Santa Clara;, tratar
-ii-i rua Cbrislocao Lolombu n. 41.
Caliele, das 17 ás '9 horas, ou -mi

IJnnta Coinmercial, com o- sr. Maga-
Jlües, das ís ás 13 horas. (ip'X.11'1

Ijranjlc
_sobratl'o"da rua Conde de Bumfim

•140 (entre liabrica e Arauão), casa
cum muitos conimodos c todo o con-
forto. (iC.|3 Kj A

niKiA-.SK a c*15'1 (,;l rin A'"r-*
llrandão 11, 104. transversal a rua

Conde de Boiutiiii, com ,3; quartel, 2
salas. copa. btmliciro cozinba despen-
sa c jardim ao lado: nara ver, o tra-
lar. na mesma; aluguel }^>, Çíiii
Habitada lia. 1 anno. (io-..* M"

ALUÇA-SE. 
por ,300$,

si*

I UGA.SE o protlio da rua Conde
<¦¦  ..  - irln^ C

tra-i\.'.fe lloniíiiii "Oi. cum 5 nuartos
bom porão; ebaves no nçpuWls
,0.Sç na riu Moura »nB|iJ. 

K) j

Saude, Praia Formosa
e Mangue

A I.Cl.A.SE. por Bi$,
A'!a Harmonia 4C; trata-sc nu rua
,|o llospielo i-l-l. '"

casa <la rua
iu nu Min

niular. (2Ò7B 1)S

| A.T.TJC.A-SI* por Ei.?
xVda Gamboa n.
,1,1 Alfândega n.

sa dti rua
2Üj; irata-se na rua

12 Í'cÍK0tO ¦& C
(1C72 D J

4 [,'UCIA-SE em casa de uma viu-
lAva 11111 quarto com lur. elcctrica
.- ebuveiro, por 27?. a motos; na rua
Jlr, Carmo Nctln- »(, passatulq -»

Estrada (Cidade Nova). 06u.il' J
'.-VSE por preço barato, boa

c.iiii dois tntartos, duas salas
.ji-dii.-) Marinbo u. 7, ejcnptorio.
1'raia formosa. W-- ') J

Aí*?1

AT,UC.\M-SI-:. 
com pensão

fieis c arejados quartos
lladdock
!n(!o da
verão.

magni-
na rua

íiObb <J<>: o predio fica no
iumbra; muito agrndavr.1- no

(2065 K)

ALUGA-SE 
o novo predio da rua

(Jeüeral A.rgollo n. 2.1.1. com tre»

quartos, duas.salas, clectt.çdade...boa
oninha " limitai; .aluguel i--oS, as
cliitvM no ponao, lUiito ao " ¦ .-j:*_
para ver; tralar, praça .la^Repiibllca

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 — Quitanda — 72
— A. PINTO & C. —

ALUGA-SE 
o sobrado do Boulcvjrd

23 de setembro n. 31.1. completa-
nieiile novo, com quatro quartos, duas
salas c mais ilcncndciicias precisas,
com iiulntal; as chaves estão na loja.

(colíi 1,1 M

tiiLLIijii
Miguel Braga, especialista cm cs-

tracção de cal Ios e unlias encravadas,
sem dúr, ele., r. Ouvidor 163, sob.
T. N. 1393. Aos dominso3 attende
clumados a domicilio. Tcl. Norte
2659.

DR. CRISSIUMA F.° — âSJSido de liistaliwSçs
apropriadas, traia, com especialidade, ns doenças dn urctlna, bexi-
ua, testículos, próstata c rins, utero e ovarios. Cura radical das
lícrnias, estreitamento da urcthra. bydroccles e tumores do ventre.
Operações cm fjeral. Cous.: rua ltodrigo Silva, 7, nas terça-s quni-
tes c sabbados, das 2. ás 4 c diariamente, u, tua dos Inválidos 16,
sobrado, is io lioras.

AiT.UGA-Sl' 
um conimodo com cn.

trada independente, a pessoa sem
crcnnçaif 6 casa dc
liaddoclt l.obo n. 142.

familia. Uua
(2110K) S

A 1,1'C.AM-SH dois. Vons quartos,
X-Vinobilailos c com pensão., a casa!
o-i a oessoa de tratamento, na rua
HiuMock l.obo 111 1.1. (206 h.) J

4 f.IT»".A-SIi por preço barato, boa
iVcasa com dois quartos,, unia «Ia
r Iram quintal. Inforiiia-sc a rua («ir-
doso Mifriiibo 11. 7. escriptono. Praia
J*nrnms.i. ('727 D J

, pãrt 17-?, o uraiidc
da rua Conselheiro t*erci-

... l-iaiico a. 12, i* et 2» andarc»,
,,im ouatro b°"3 luiartos. (luas espav
cosas saltis o dependências, iluminado
ã luz elcctrica; tiala-sf na rua da
Alfandesa u. Bi. sobradf a chave
está no n. sO. (-00*' D J

h LUGÁ-Sli,
.i\li'.ldio

AI,UC,A-SH, 
com nensr.'-i 11111 es-

pleuilido c confortável quarto, com
lliz (.'cdrica. Icleplione. etc a casal
sem íillus. á rua lladdocl; l.obo 252.

(1601 K) .1

l.UílA-Sl' o armazém, cnm 8 por.A f.U
Atas. . .
S: Francisco Xavier
travessa DerbyfÇJuUi

A1,U(!.\M-SI' 
lindos quartos, muito

arejados c claros; na rua I,u« do
LaniOes 11. no, a moços Follciros.

(2115 D M

Cnra rápida cnui o
PKITOUAL MA 1NIIO
Kua 7 du Setembro, 1«<»

AI.UGA-SG 
a casa da praia de S.

Christovão 11. 16.1; a chave 110.11.
ifii. o trata.se na rua il-j Hospício
11. 144, i" andar. (1.135 U SI

AI,UCAM-S1Í. 
por iic$, boas casas

com Ires quartos, duas-salas, ctç.,
bonde dc cem reis S, Luiz Darão, as
ruas Mjurao do Vallc e S Januário;
as chaves tio uraia de S* Chnstoyão
1G1. e trata-se na rua do Hospício
1.14. 1» andar. (UÍ4 M M
\ I.UGA-Slí por 00$ o pequeno or-

Aiiiazem da praia do S. Cliristovão
177; as chaves no n. ifii. e trata-se
ua rua llueiius Aires 11. 4|i. i"rand.

(1.154 D M

Al.rtlA-SI'*.. 
por 81$. uma casa, na

avenida Anua. rua 11. de Jlesqui-
ta 127; as chaves 110 XV; trata-se «a
rua llucuos Aires 144; <¦" andar.

(1.154 D St
A I.UGA-SI* o espaçoso armazém da

Arua B. dc .Mesquita 120. completa-
incute novo; as chaves 110 XV ila ave-
uida Anna, c trata-se na rua Hucnps
Aires 14.. 1" andar. ('354 -1) Jl

AI,Ut'.AM-St" 
os po-iueuos armazéns

da rua 11. de Mesquita 1.13 e-1431
as chaves 110 XV ila avenida Atina,
e trata-se na rua llticnos Aires 14.;.
1" andar. (i354 I.) »-

74 74SUA S. JÜ5E'
Teleplione Central 5324

Moveis e Tapeçarias
F. VEIOA* O.

VEMDAS ÍWÕm t PRSSIAÇflSt
DORMITÓRIOS'DE PEROBA ESTYLO MODERNO

COM O PEÇAS A 5509, 580S o GOOSuOO ^
I SALA DE JANTAR COM 10 PEÇAS 8009, 850$

_ © 1:0008000

E OUTROS MOVEIS DE QUAL-
QUER QUALIDADE

POR PREÇOS BARATISSIMOS
FABRICA

Rua Theophilo Ottoni 173

A lUGA-SM a casa da rira Flach
a.Vu. ijB-, própria para família grau-
de e de tratamento. Tfàta-M na rua
Vinte c Quatro dc Mulo ¦--'.!.

(1151 11) í>

AtUGiV-SJÍ 
unia boa

com ires (|
eramle terreno
A:

casa . limpei
duas salas; i

cercado, á travessa j
irauio n. ioo, estação de llainus; as ,

.havei eittlo ao lado J. traia-sí na
rua áete de- Setembro n. -o, 

çahlo |
dn caiina. ("53 M) *

AtUGA-Si; 
l«

com .1 salas,
cttica e
briel n.

por 100$ boa casa,
3 quarto*, Ios ele-

íosão a stt} á rua S- Ca-
69, tMeyer. (i5|iM) .'

A CU.GA'-SE a casa da rua Coronel
ABoria Keis 166. proprij para nc-
cocio e moradia; as chaves na niesma.

(170J M) 1\

404, esquina da
(140O K) K

r.UCAM-Sl-l casas, de ioü$
Ar,i*r„i^ot";
20b as chaves na mesma rua 020.

¦'tá liU.GA-Si;. por 150$ o -
Ado prédio, para Brande tamilia. da

esplendi-

rua Francisco
110 63.

límicuio 6r; cliavci
(:|io l.).M

A1',II(',.\-ÍVÍ 
o prédio dc constril-

cção moderna, com pprão babitn-
vel, á rua Teixeira Júnior OOi.íSao
Christovão. Ul'ó L) K

Gitiunby, Estacio
6 Rio Comprido

I.11GA-SU tuna boa casinha, den-
Uri) de uma chácara, ocm quarto,

sila dc jantar, cozinha, com ngua
jiaEcciite; na travsivia dn' Navarro 11.
ii áutiKo; informações na mesma tr"
\o,-.sa n. 81, vendai por fayor.

(i/i .T) J
' A l,Ut'.A-8M uma casinha com. sa.a,
iVnuaito c cozinha, ni nu 1'allctc
11. ji; nara iuloriiiaçõcs, na venda.

(c"u JJ n

w»yVy^jVUW'^>VtrVW^W,trVW^Wr^^

CBINBLLAS

i l.UCA-SI* uma boa cnsn. comqi.ia-
ITLÚa juartos, duas salas, bom quui.

na treme, a
Rio

Comprida', trata-se na. «esnía.
(:12o J) s

lal e jardim ao lado
rua Barão dc Petronolls n. u,i

\ll:(',.\M-iji; 
litiiis casa sem Ca-

lumbv; uaia-sc a rua Maitalliaes
,, ™, (ífitim .1.1 I»

I ttCAM-Sli boas pcniion.is casas,
1 iniintal c muita asilai 11:1 rua
le Sapucahy n«. (jau II «t

-DE-

LIGA
tle MANOEIi G. SOARES,
tio DIN1Z & COJU'.
tle BASTOS & SANTOS.

l)i\s fabricas:
"S. Blogo". . . . -sit*i
"Ciuiipo dc Maite". -.
"Iiii/.itiiuia". . .... 1

são encontradas 11a casa dos depositários geraes :

Cruz Senna & Carvalho
Sttccessorcs de JOSÉ' DA CRUZ SÈNNA

COMMISSARIOS DK COUROS E PEH4ES NACIOXAES
Telejilioue 11. 3061

'1'clcg. Esiierança.

A I.üGA.slv a boa casa assobradada,
iin.com duos salas, troj quartos, ba-
nheiro. despensa e mais dependências,
iara família de trataiiicn'0. toda pm-

lada o forrada de novo; tem luz ele-
ctrica com bondes á i.orta: na 111a. Uu-
duo de Caxias 11. 7*. Villa Isabel; aí
chaves ua nicsina; tratar, na rua Ki-
l.iiru GitiiiMrães 11. 3, cs.itr.ta da rua
Poss.lo, A. Campisli (i.14<l W «

A ÍÃTÕÃStSÊ casas na Villa
-rtlHosa, á rua UeH» do São
João 259; as cbjtves uu qui-
tinida 11. 257; trata-se ua rua
do llosnicio 91, sobrado.

(J 2021) li

ALUtlA-SR a bna casa da rua I.eo-
;ÀpnÍdo M.1.1 (Audaralivl; as olia-
ves estão 11:1 venda ao lado; irata-so
na rua do liosaclo ios. 1". 2184!,)/

VI,UG-\-SI". 
por 75?. separadamen-

te. cada um dos dois pavimontos
Indcpeudentes, do hyRiciiico sobrado
da rua da Saudade 11. 8;, cm Todos os
Santos, situado em losar saudável,
com Ires quartos c luz elcctrica; as
chaves na rua Conselheiro Agostinho
11. 57.  (1707 M)R

A I.UCA-S1Í. por i)oÇ, a casa da rua
AUr. 1'crreira Nobre u.i. Mçyer,
com a salas, -' quartos, porão habiia-
vcl: trata-se Rodrigo Silva 1». 2- an-
dar, entre Assembléa o S. Josei'

(1510 M) J

NEURASTHENIA * FADIGA
PROSTRAÇÃO DE FORÇAS

OU illMilI
X3e WERNECS

"ES** o mais poderoso tônico empresado
contra as moléstias ou excesso», que

produzem esgotamento nervoso

ANEMIA CEREBRAL m
9® o« PH08PHATÜMA

ALUGA-Si;, 
para pcuuena ímiinia, a

casa moderna, da rua 1'rancisco
Manoel n. íi (Sampaio), com varan-
da, jardim e- uuiutal, sai e éleotnci-
dade; as chaves 110 u. 19. onde so
Irala. 0/40 M) 1<

AI.UG.\-SU 
uma contortavel .casa

para ftuiiilia dc tratamento, a rua
Antônio de Padua 11. 1. ostaçao do
Uiacliuclo; as chaves estão na inesiuai.

(15:6 M) J

AtUCA-SI?: 
por Si$,

rua !•
Uocha; a.

a boa casa <]a

ALUGA-SH, 
por .15$,,

aveni.ia da rua S. Luiz (jOiuajta
c;isa tia

55-VI, S. Christovão. (!7-'3 WJ

AI.UGA-Sl' 
uma boa casa, ha rua

1'rancisco Kugciiio n.. 47..ca>a 4;
trata-se na rua de S. 1'ranclsco Aa-
vier .105, ou na avenida ltio llranco
45; Casa Opel. (m.t7 I.) R

SUBÚRBIOS
Al.lT.A-Slv 

uma casa, ti rua
c IJiialro de Maio n. 483,

A LUC.A.Sli o preJiò novo, dc so-
xibradi. com ouairo nuartos. jardim
na frents e entrada ao lado 110 pro-
loiiRamenlo- da 111a Mariz e Uarros
517, fim da rua Darão do Amazonas;
as chaves estão no íi4. onde se traia.

(2327 1.IJ

ruh Vinte
Saiu.,

paio. Tem oplimos coramodos, porão
litibiiavel. jardim, ele. Trata-se na rua
Figueira 130 — Koclia. (213S.M.)

AI,UGi\-SE, 
preco módico, prédio

novo; rua Comlessa llelmonie 11.
ioj-U. litntenlio Novo;. .1 qjianos. 2
salas e mais dependências; clectricida-
de, quintal, jardim na frente; as cba-
ves ã mesma rua 10?: traat-se rua 13
de Maio .|-\ armazém, cm frente ao
1,1-rico. (".to M)S

ALUGA.SI* 
a casa da rua S. Braz

25, ioda reformada, luz elcctrica,
2 quartos. 2 salas, quintal; trata-se
na rua do Uosariu i.ia. sala da fronte.

(17.H M> J

chave está 110 203.
(140.1 M) H

A I,UCA-SIC a casa da rua D.. Ma-
Ária n. 105. .1 quartos. -• saals, luz
elcctrica; aliiRiiel 81?; ua estação da
l'iedadc. (i£8o M)K

AI,L*t*.A:Stv.. 
,na E.

êsq
líamos, la'do

•sqiterdo, 
"botis 

tasas, para mora-
dia tem osua. luz, W.-C. c quintal,
a 50$, (io$ e 70S. com carta .dc íiaii-
ça: trala-se 110 mesmo, a "Villa An-
dorinha". onde estão as-.cliavcs.

(Cg4 M) 11

/*10Ml'l*A-Sl* bem
\J Vão

ca;
estado de con-set-vação» _, com

esta-
du Meyer, em logar alto,

casa de boa construcçjíò, em

A I.UGA-SH a casa da rua da lloa
Avista .ir; as chaves no 30; para
tratar, com Araújo Freitas rua dos
Ourives C8. (-0.1S M) S

A I,UGA-Slí, por 00$, o prédio da
Ama Tbereza 118. com a salas,. 4
quartos, coalnha, gaz ele. e b.om iiuiii-
lal cercado; trata-se á rua 1'iauhy 76;
Todos os Santos. W.

ALUGAM-SE 
os picdios á rua An-

na Ncry 43o c 4.?-:„cni fronte
K. do Koclia; trata.s
ra E9.

General fama-
(1037 M) R

Caixa Postal 818 ,End.Ai
'.ÂÍ-'.i-T'Adc':' 

Süfl líraa" senlioS | !^WAW>WIAVIrVWWWi^^
!¦¦, que trabalhe fora; na rua Vis

ALUGAM-SE 
as boas casas da rua

Dr. Maciel lis. :S-A c :S-Ü, São
GbriütQvão. com quatro bons comnto-
dos e mais dependências, com instai-
l.-icão elcctrica; aluguel razoável; as
chaves no u. aS-C. casa III. ('334L)J

_ . um bom prédio, por
na rua Couzasa Bastos n.

150; ás chaves oslão 110 101; Aldeia
Campista. (18.10 L) J

ALUGA-SE104$

ALUGA-SEConde de Ilaeticmlj-; trata-se
prodln 11, 84 da rua

110
36 da mesma r.ia, onde estão as

ha ves. (183O L) J

GANHAR DINHEIRO
GRÁTIS O MAGAZINE DO DINHEIRO

Ccnstinação
Tomo

FI2IT0KAL MAKISIIO
Kua 7 rto Setembro, 180

iicrto da
cm logar

uma
bom estado de cottícH*a.ção.'_,com ,i
a 4 miartos de dormir c outras de-
l> dencias, em centro dc rcgultir
terreno, até o preço de io contos^ de
reis, Pagamento: 4 contos á vista
c compromisso de 2 contos de reis
animaes (110 mínimo), Oífcrtas «1 E.
Dezònnc. Altos da Coitieitarta. Ja-
paõ — &fcycri (i9."«r> N) U

C~USA, 
só em Botafogo — Com.

pra-se uma bem localizada, em
centro de jardim, bons commotíos e
mais depòiulencias; livre o dcseinba*
raçadi. Cartas a lí. A., no escri*
ptorio desta folha. l*reço 35 contos.
Negocio directo. (171:7 .N) 1"

COMPRA-SK. 
por S ou p contos,

unia casa fjuc tenha pclo menos
.1 quartos, c diste no _máximo, meia
hora do centro da cidade; propôs*
tas com todos os detalhes cm carta
fechada a A. 1'inlieiro, rua Silveira
Martins ti. 20. OoS,; N) lt

("IOMTItA-SI-1 
um prédio cm Bota-

J fogo; com cinco ou mais quartos,
carta nu Jornal do Commercio, a —
A. ¦/.. (i*|3 N) J

\,TENI>i;M-S!i em ílolafosò, á nu
V Aisuniiieão -'o c .'.'. ties prédios

assobradados, novos, rtyuía mensal de
,100$ riíis un minimo; ua base de 29
contos; o proprietário acccítit pr*»
põslas razoáveis, á mesma rua n. ip.
das 10 ás 4 da tarde. t-N*.:,-_•) »

ViHXDK-SI-; 
.1 prédio da i"'.i "arã"

de llanasilU n. 05, umiio perto
da rua do illattoso. tlí' logar enxuto
e um dos melhores pontos .L-st.i rua;
trata-se Min o proprlò na mesma rua
ii. 91. (Njimi-i) J

Vil-lXIliivM-Hdv 
por iSiooo$ liijiiidoi

dois vrcdiòs novíssimos, iltslaii-
les ;o minutos do civitroí um oc-
ciipado p.ir negocio e oulro ipor fi"
inilia,' que rendem 30'ò$ooo por .con-
trato; informações á rua da Miscn-
corli.i 2 sob. Praça 13. (N^.'57) J

ITENHIÍ-Slv terreno murado entr»
V as ritos S. 1'raiiciscn Xavier e

Derby Club, 11x00. Informa-se na
rua da Candelária 90, a" andar, Va-
ria . Teleplione **.'. 

4133'. t-N-'"j.'lJ

um esplendido sitio,
inetrjs, com grande

aeua. etc.; nor fi:oob$; trata-
, .... Estrada da llanca Velha 143.
ácarépagliá. (N£34«>)J

VSN.DK-SK 
ir

com 16x98
pomar,

da

f

A T«UGA SIC, por 200$; uma casa no-
xXvn; na rua fiarão de Itapagipc,
peno dos bondes llisno c ltapagipe,
com .1 amplos quartos, - salas, 2
quartos, banheira co-n todas as instai-
laçúes livuicnicas para familia de tra-
lamente, foüão a giz c pcuicno jar-
dim; trata-se no 222. fmulos.

(ib',14 I.) J

A IiUGA-SE a casa
Xl-Ootuãíra icj 1; as
10; da nicsnm rua.

da rua S. Luiz
chaves c*>tão 110

(I-.14 1,1 J

eoiidcssa de Pirassiaunsa n. 4' ¦12
de

luz\ I.UCA-SK uma bonita sa.a
iVficnte, com duas jr.utllas e

¦.•lectrica, sita á rua do Maltoso- j;>u'
jiicço barato. Itotide de cem n-.*.
'1'niM-tè iin mesma. (i»"? J) J

A 1,'UGA-SE l-or .13?. etn rasa fran-
i V.ci-7-a, um pequeno quarto mobila-

pessoa solteira; 41. Ija-so para
dc llapagi] (130 D I

"j í,t"GA-SE, barato» uni quarto v.
. \..i.,.giip, cm raste dc familia; na rua
ilo .Morro 11. C, lüo: Coiuinido.

d»».' T> J

VLUCA-SH 
l-or 100$ a lua casa da

rua dos Coqueiros a. «'-. com duas
qniudes salas ,trcu bons quartos, lau-
liue, bom quiiil.il, muita, flgua, <"o7.i-
nlia, Imnheiro, etc. Chaves por favor
110 nndar trrveo. ('-701 J.' "

,1 T.UCA-SE uma casa. na E. Nova
-fida, Tijuca 1511; quintal ianque,
indepeiidcnlc, banheiro, etc; aluguel
411S; as chaves com d. Albina 110, H'7-
?'-. __(-*'-14 Kl 1!

S. Christovão, AntiaraSiy
e Villa Isabel

Al.UGA-Slv, 
por 80$ n:

casa ó da villa ú rua

,i I.lti"..\-SI" uma boa casa.para ta-
.cVniilia. na rua dc íi. Luw "¦ 0;
(iisiaci-i). ('455 >' >

nrcníat'.!, a
S de De-

ücmüro 11. 85-A, com sala de visita que
também ifúdc servir dc; quarto, por ser
independente, sala de jantar, dois
quarto?, cozinha, W.-C. e banheiro
com communicaçâo interna, tanque pa-
ra* val.Tícm, luz telcctrica e quintal;
para iuíormul.íitía á uicstr.a rua n. 110,
c irala-so i rua 'Ihcophilo Ottoni ti;
43, sobrado, (1243 l.) S

ALUGA-SE
jCXfiijo de
ves no 54
landa 130.

prédio da rua Kit-
Mincida 11. 5<i; as cita-
trata-se na rua da Qui-

UlS.1 D li

ALUGA-SE. 
por iCa$. n nova e

confortável casa da tua Amaral 11.
no (Andaraliy), própria pata pequena
família de tratamento; as chaves cam
o cticarrcpado, da avenida, no iiimiuo
local; litjsa-nc na ruu Sachet 11. ia.
sobrado. (-''7J1 LI K

A LUGA-SE a casinha IV da ayp-
XInida 11. 61 da -rua Francisco Eu-
ecuio; chaves 110 d.i. (-'4" L) M

Placas
VOU NOVO IT.OCIIHSO

Crtimlú por[eii:;"tn. Muis du-
riibilliliide; E;muito nint.s
biiriitiis do que as fabricadas
ató hoje.

FUNDIÇÃO INDÍGENA
liÜA CAMKIUXQ a

Tendes alsitin desejo que apezar
de vosso esforço . não conseguis
rcali;:ar? Sois infeliz cm vossa io.-
inilia, 011 em coiuinercio? 1'reci-
saes descobrir aJüiiin.i coisa que
vos preoecupa? Fazer voltar pura
vossa companhia, alguém que se
tenha separado? Curar vicio 'le
bebida, joro, sensualismo ou algu-
ma moléstia? Destruir algum ma-
lcíicio? Recuperar algiim objecto
que vos tenham roubado?. Alcan-
car'bom emprego ou.néstocio? lfa-
zer casamento vantajoso? Rcvigo-
rar a potência? Augnicntar a vista
011 memória? Adivinhar números
da sorte? Attrair abundância de
dinheiro? Empreg.ie os ACCUMU-
LAHORHS MKXTAKS NUME-
RUS 5 c 6. Nada icm de feitiça-
ria ou conlrario á religião. K'
uma descoberta da influencia oc-
culta da própria vontade, para dar
no magnetismo da vontade o po-
icncial realizador, tal como. o .au-xi/io da luneia em relação á vista,
011 como o plionograplio que fala
por causa da vòz .que nclle íoi
cravada, como a da saturação da
vontade 1105 Accuintiladorcs,

Todo o dinheiro ([ue se gasta
com os aectitiiul.adòres recupera-se
logo com grande liicrp! Numerosos
ai testados favoráveis estão nos
nossos 30 magazines. Sempre de-
rapi resultado e são por nós ven-
didos desde ha quinze annos! Con-
tra fados não lia argumentos!
Um Accuiiitiládoi' sozinho dá rc-

nas casas; com boas
r.ara moradia de

A 'liUOA-S-lí por Ho$ tv boa casa *.

,i"1iiia rua da Sanla Alexandrina 104,
¦min -i-.tai salas, d;ii3 quartos, banhei-
¦i-.. elcctricidade, etc., forrada dc no-
vu'. Cliiivc] no 11.. ny. (455.1 .'' J

i LÚC1A-SK ttm cofiiriotlí». cnm ou
.xVt-iii pensão, n mu casal, em casa
• Ia familia decente; na rua. Jlahino

(-m.-.i J) J

A tüCAM-SK dtia
Xiaçcüiumoilàfíõcs
familia, com t luz clectrica, paz c lias-
latitc asua, ú rua Ooncral Silva Tcl-
les ns. 55 e .",7*, alujineia módicos; as
chaves cLííüo no n, 31 da tiiesma rua,
onde se Irala. (1501 D It

Gonorrhéa,
cura-scem 3 dias com

líua 1 <!e Sctmiikro, Í8(í

Ar,UGA-Slí 
uma casa, nara pequena

familia du tralaiveiitn; na rua Er-
Souza 24;

sultado: mas os dois (ns. 5 c (•)>•piando estão reunidos em poder
da micsma pessoa, servem também
nara liypnotizar ou magitctizar,
curar só com a mão ou cm dis-
tancia, emfim, são muito mais et-
fieazes para qualquer fim. 1 RH-
ÇU DU CADA UM, .lJ$ooo. E
o melhor talistnau. Attráe s*m ser
iiuan I

Se não puderdes comprar já os
Acctinuiladores, comprac o Ilypno-
tismo Afortunante, com o qual
obtereis muitas coisas, e que custa
apenas io?ooo.. Federação ilieozo-
fica, 5 $000.

Os pedidos dc 'fora devem ser
enviados com as importâncias em
vale postal ou carta de vapor re-
gistraíla a - LAWREXCE & (-.
rua da Assembléa n. 43- ,»"> ,llc
Janeiro. Dá-se Grátis o Magazine
do Dinheiro.

Avisa-se que os -ACCUMUL-A-
DORES MENTAKS são marca rc-
gistrada e privilegio da nossa casa,
c que nada téiu de parecido çomos intitulados radiadores, pedras
de ceva, um pedacinho dc ferro
iniantado sem valor, ou medalln-
nbas, visto que sem serem imaii,
nem a';c, ferro ou corpo uiagncti-
zavel, podem, entretanto, .fazer
mover em distancia a agulha de
uma bússola. O simples uso dos
ACCUMULADORES torna desuç-
ccss.irios os trabalhos dc íciliçaria
eu cartoniancia. (A iSo

A LUGA-SE. por So?, a casa
iArua O. Maria Angélica n. =o.
trata-se Hospício 19S. (2004 iUJ.U

ALUGA-SE 
um armazém e mura-

dia por ieo$, cm bom arrabalde;
infornia.se Hospício 1QÜ. (206|M)M

l#w ... „„  vendo.se a casa da
.rua Bittencourt da Silva Or, Saiu-

paio; trala-se Uosoicio loü.
(20O4 31) 31-

ALUGX.SE 
ou

ri 
"'

ALUGA-SE) 
uma boa çaas grande,

para lamilia de tratamento, a rua
Francisco Murutori 53; as chaves cs-

por favor, na mesma rua ,18*,
ttatã-sc na rua 1" de Marco 00, sob,

(2408 M) U

A LUGAM-SE casas 41$ por. mez;
Atraia-se rua Henrique .çcbci^ 

-

7, li. de Dentro, m mim

ALUG.V.M-SE 
duas cas***iH**as, na

.rua D. Miucrviiia ns. ÍS f Si;
Esiacio. C^*1' *l> •''

ALUGA-SE 
por 71$ a casa II da

rua Imperial n. 271, Meyer, com
duas salas, dois quartos, grande qum-
tal, luz elcctrica. As chaves eslao tia
casa I. Trata-se na rua dc Ss 1 ç-
dro 207, dias úteis. (íjSS.Yl* K

OS INVISÍVEIS A todos
os que sof-

f r e 111 de
qualquer
moléstia cs-
ta socieda-
«1 e envia-

curar-se. EN-
VÍEM 1*EÍ,0 CORREIO, em carta fechada — 110:11c, morada,
synipionias ou manifestações da moléstia —¦ e sello para a re-
«posta, que receberão na volta do Correio, Cartas aos INVI-
SIVE1S — Caixa do Correio, 1U5.

s.\ rv. 11.*.
rã, livre dc qualquer retribuição, os meios de

(HOMPRA-SE 
uma casa ate 51000$,

J com todos os requisitos da hy-
glciic, sendo 2:000$ á vista, e o res-
to a -prestações, conforme se combi-
nar, não sendo muito longe da ei-
dade; trata-se com Eduardo, á rua
Visconde de Sapsicaliy 11 -85-, „

(iSot 
N) R

(COMPRAM-SE 
prédios ainda mes-

J mo precisando dc concertos ou
interdictoi mesmo nos subiirbios, na
rua Dr. Rodrigo dos Santos ?6, cm
Machado Coelho, das 10 ás 12 e das
17 ás 19 horas. (14S5 N) II

A LUGAM-SE easns na Villa
-rvliochn, á 71$; ns clmvcs
na rua do Rocha 20, çãsa IV;
ti-ata-so na rua do llospi-
oio n. 91, sobrado. (.12022) M

ALUGAM-SE 
as -

q

nesto dt
Aiidarah;

chaves no 26;
(1-06 L) U

A LUGA-SE a ca'ti da rua l-.seolmr
iin. C51 a salas, 2 quarto», cozinlin,
quintal;, chave na mesma rui '.'•;; alu-
guel 665; lionde á nona- (2'5.l L)J

Ue-.s SD.

t, LUGA-SE o sobrado n. i!1'! da
Vavenida Salvador do Sá., complc

nucrite limpo,, com dtiaa salas, mia-
¦¦¦ (inartõs, cúpa, banluir.i esmalta*
a, foiiâo a p,az c rtara Icnba-Oii
d;e. dois \V. C. c tanque. Alu-
jitcl -..:?. Chaves c inforinatõcs
a 1;*(j, idiaruiacia, na mcòma av»

(1512 j) j

1 LUGA-SE
.Virada inde

um bonito sobrado, ca-
lendenle, loft-ir saúda-

nr ioo* iiicusacs; na rua liam-
:<. Aa chave» llaprtu' 'v; ira-
1 l.irijii do Cauunhy, c;i|'.:i'.ia dc
iroí, armazém; (n.|6'j S

A LUGAM:SE boas salas iiidepcudcti-
4 Vdcnics. pequena casa nos. fundos
ic tirande (itiintai; na rua do Ijispo
:o.',, íiu elcctrica, c nuiito p**3cio c

pq:

V LUGA-SE por hiúJcüo i-.i-.-n.-.,.'-.¦ ..-¦* v ,. -;t\w\ \ casa dn 1 ua } osc de
A'. .. ::* ü. 69,y'Caííu-mbyi Tem Luz
(•it.:*'..ti'.i. As chaves estão no _ arma*
leu da rua IClconc dc Altnei ia OS.'l'r.-.la-5-e no brnilcvardi Üáo Chriàio*
v ão n. 46, sobrado, (c.toG .11 K

l I rCA-SK por Oi$ a casa da rua
a\'.\-,:\ rro ii. iti, Calumhy, com

<!*.::> ¦•.:';.>, dois tinartos, cozinha c
i.-.ititai; \\a chaves no iv, no c trata-
s^ na rua liarão dc S. Ei-lU, i-'o.

ALUGAM.SE 
casas, na rua Eran.

cisco líiitjcuio n. 15S, tendo cada
uma tr.ís quarlos. d-.ias salas, cozinha,
despcnsii. tanque para lavar um bom
chuveiro e uma boa área cimentada;,

i altiRucl oitenta e cinco mil réis (^.í?.
le mil réis de- taxa (i?).. apropriadas

para pessoas do coaiincrcio; a condi-
Cão é bom iiador; Iodas têm luz ele-

i ctrica o muita anua; as chaves, por es-
peclal favor, no armazém dn sr. Abel.
ú mesm tua '••• w>. t1"^.! ¦"¦*) J

A LUGA-SE um b.-m armazém, com
./¦Xtros portaa do aço, tendo boas
bccommòílaçõcs para familia. luz ele*,
cinca, Tjutrada ao lado; na rua Dr.
Leal n. S.|; traia-se nu Bó Engeiibo
dc Dentro. (i6ó; M).l

ALUCtA-SIÍ 
n casa. cr.w i quarto*

sala e cozinha, soS; rua S.tinfAiina
S-. casa j: as eliaves no -¦ ;trata-so no
armarinho Azevedo, I,'. do Meyer.

(iojo M) M

CONSERVA A BKLLEZA DA VISTA
Cnra o proviaa toda a iníiainraação

ÚNICA PíiEP-IADA NA EXPOSIÇÃO N CIONAL ~>E I90B
A' venda em todas aa hons Eliatmnciita o DrogariasDlílSKsüa 6RAMD0 « C. RIO DE JANEIRO

i !.f
jf.VUr.
ire-s

ÍA*SIv por i.ío?¦ n ca$a da ri
. AristideS. Luho n. iJt. ti

i'.:ai'ío-, mais dciteiuletici-.iSi j;
.' quintal; oíi aiiyncih.o est

mmi-ilatlos e tn chaves çstün no íb
!.-.ita-sc na iMa da Misericórdia
6,-jb., praça Ijuiitsc. Tcl, .:.:.! Cl.

(-*o35 ii

A LUCA-SE uma casa na rua Dr.
ÜLSilva 1'into !.';: nluiniel tooS;-ns
chaves un padaria cia esquina, em Vil-
lá Isabel. (u,Si L) R

A r4UCi A-SK. por 2-ó? mensaes, a
>í'Ve.T..-i nova, dc sobrado, á rua .8
de Dezembro ii. Si, lendo, un pavi-
incuto superior, .•, bo:-..- quartos, bom
quarto dc banho com banheira servi-
¦i.t piir iiiíiiii intente c iria lavatorio c
W.-C.-", •: no inferior salas do visitas

de jantar, copa, cozinha despensa,
W.-C. c um otiarto: para informações,
á iiicsina rua n. no, e irala-sc á rua
Tllcopliilo Uitoiii n. 45. sobrado.

(i-tai I.) S

A.-LLHIA-Sl', por i.iuí mensaes c
Xiüaxà. a casa - da rua S de Dêzem-
tit-.i u. 7". com dutis salas, cinco quar-
toa e mais ilepcndcneias. orcslantlo-se
para duas fainilias, c;mi duas entradas;
para iufonnaçõc?, á mesma rua iu
M".. e <r:iii ,;e â rtta Theophilo Ot-
loni n. r.. sobrailo. (itja-L) a

,i IiUCA.SI'' uma boa casa, cnm to-
XVdo n aMi-i.i, i--m tres ciiuirtos, l.oas

salas du vir.tr.-- e jantar. W.-C; com
! iiaiihciro dentro de cara. iwrão para

;•.: ruinação. caz c cíectricidride; na
"Villa l.aura" n, r. da rua Jorge¦¦ Rudp.c n. i. Só se aluna- n pequena

j família dc tratamento; iiUiRiiífl ou?!
! trata-se á rua do Hospício n, ;;.

A LUG/.-SE, nor io;$ cada um, os
jCipredius da ladeira ii Januário
ns. u e r.í, com dois csidendidns
quartos, duas salas espaçosas c de-
pendências, grande uuiutal; as chaves
estão no n. ir; trata-se na rua da
Alíaudeiia SG sobrado, (.-.ioo L) J

A LU<
rVd.,is

LUCAM-SE casas nor 8-aS. com
quartos e dm.3 salas, na

avenida S. Christovão n. 0-'.l. ponto
dos bondes de ioo réis. (i8_-.| L)J

,i r*UGA-Slí espaçoso armazém, r.a
Xlrua S. Luiz (lonzaRa n. M-*. -re-
cculémcnte consiruido, próprio para
qualquer negocio, fabrica ou deposito,
com Rrando chácara; preço razoável:
informa -te no n, :,l-i. (i5*J.t I>) J

A LUOA-SE a. casa da rua Theodoro
jT.Vua Silva n. :iü com ;i quarlos. 2
salas o iti ande quintal, por icof; tra-
ta-sc na mesma, das 3 ás 6 lioras.

(n.|a L) S

ALUiCan

111
Tomo EElTOUÀL MA-PEITO UAL

lillNliO
Uua 7 do Sotõiutbi-o ISO

A LUCA-SIÍ, nor ii;-5. o conforta-
iivel i.rodio da ruu Tatarcs Guerra
f)'7, com ouatro bons quartos duas
salas c dependências perto dos.banhos
de mar; trata-so na Companhia i.m-
ficadora. i rua C.et.ieral Curjào n. a.
onde esta a chave. (ao'j7 Lj J

A l,l*iíA-SU w.n bom predio as$í>-
Abriidado, novo, com entrada i-*o
lado, = salas c quarlos oãpaçosos,
cozinha, banheiro, porão, clcctricida-
de e terreno, uor 101$; na rua São
Luiz Gonzaga 557Í chaves no $$7, ca-
sa VI. (ai?i L) S

\ i.UC VS*-!' uma boa casa 1101
A'Í-in rua \*iscotide de Samtcahy ,t
i-crto c.i avenida. Salvador dc fi'i' ..í.-.íc na ruà do Rosário 60, A
viicl, lã.-Sooo. (-JiL_il

t A IÍ.CGA-SI! por ?65 uma casa ;>'
-*"V. :iia c forrada de novo, com
l-rrhiiii accommòdáçSesi iniorma-sc
1 r.a liapiru' 11. 00, urmarent c trata' .. :...-..tua rua n. 273. tjjcdll

_..-,

[ ^'LUGA-SE por o;-5 uma casa c.lui
_, \. I,-..- quaitos, uma sala c utt.is dc-
ipcmlcnctas; na rua Amaral 11. 56".
-\udaraliy. (jjoS .1) U

Qoffas à
REC

LUGA-SE o bom armazém do
miio de S. Christovão. esquina

da lua General Arsollo, por 100S
mensaes: trala-se no mesmo, das 1.2
ás io horas ou na oraçat da Uepubli-
ca 11. 20\t com u sr. Vieira.

(20.18 1.1 s

A LUGA-SE, ra itt.ição do líamos,
i\mesmo em frente á estação. íta
Avenida l/loritida, rua João, Komariz
11. 2\, l.oas casas para famílias, ten-
do 1 sala, 2 quarlos. ccziniia; trata-
se na mtsma avcniiía, casa u. io.

(io;j Mj R

A LUGA-SE a casa da ma Maga-
ijüliíics Cuulo 50 (Meyer lloca do
Matto); trata-se á rua da Quitan-
da CS. (1067 M) J

A l.UGA-SE, na estação do Meyer,
Xltima usa, com 5 quartos 2 salas
c mais dependências; com luz clectri-
ca; alueuei 12;$; trata-se ua rua l>r.
Arcliias Caldeiro iv/. Casa dos Lo-
pes. (i')ó6 ii) li

4''a\.c.
I,UGAM-SE os casas da rua Ucz-'ti 

l;cvcrciro ns. o e n, cm
llomsucccsso, comi Rrandcs terrenos c
todas as conimodidades |,r.cisas: traia.
30 á rua -9 dc Junho 11, 37. (1222.M)J

A LUGA-SE unia casa. á rua Paim
/xPamplonti n. r,o: dois quartos c
duas sal-is c mais dependências; toda
reformada; tem bom quintal: alugue!
70S; Sampaio. (uj-19 M) K

..... __ canas, com iloi:
.quartos, duas salas, quintal, etc.

silas ás ruas Miguel 1'crnandes 31, e
Angélica 8(3. no .Meyer; a primeira
por 71$ c a secunda por qiS: traia-
se á rtu Figueiredo 2(1, 110 mesmo
arrabalde. (-M*.l Mj 1

A LUGA-SE. por 70$, uma casa, dc
riboniu uniiarencia. com 2 quarlos,
2 salas, cozinha, luz elcctrica, esgoto
e grande terreno, cm Cascadura, a
rua da Estação 190; chaves 110 iSC

(2160 M) J

COMPRA-SE 
uma casa com 4 a

5 quartos, 2 salas e outras deperf
delicias; bastante terreno, etc. l'a-
ga*sc 3:000$ â vista e o restante cm
prestações mensaes de 300$. Infor-
inações 3 F. Lemos, á rua S. I'e-
dio ii. 201. (1113 JO R

VEXDIjM-SE 
como pechincha, 2 cx-

ccllentes lotes <le terrenos jun-
tos ou separados, u-ndo 7,50 metros
dc frente cada um, por 35 de fundos,
situados na lloca do Matto CMcyer),
próximo a 3 linhas dc 'bondes local cn-
xuto c promptos a construir, Alfau-
<lesa, 130, í" andar, 2 ás 6. Preço
ooo$ooo cada um. (1236 N) S

\7ii;\''I*iE-Sil* 
um bonito predio «13

tua Cotule do llouiüm; preço. 38
contos; trata-se na rua do puvidòi
10S, sala 3, com o sr. Cindido.

CN -'317) .'

ViftWKM-SE 
lotes de terrenos

rua 'Dr. Rego Lopes (Largo da
Scgutida-Ecira);
Carmo n. 6ú,
S8|S, Norte.

trata-se á rua do
1» andar. Teleplione

CN 23.12) )

ViEXl.l-E-SE 
por 11:000$ um probo

novo i rua Paula c Silva (Lar-
á rua do
(X2342) j

jo da Cancellj); trala-se
Carmo n. Có, i" andar.

VKXÜE-SJ" 
por 4:300$ 11111 .prcJio,

2 quartos, 2 salas, etc; á rua
D. Clara (15. T. os Stvitos); trata-
se á tua do Carmo CS, i" andar.

(N -'.tt-') J

VENiDK-Sl! 
por 35:000$ um grau-

de predio cm centro dc terreno,
V i rua Vinte c Quatro de Maio;

trata-se ú rua do Carmo íó, 1" an-
dar. CN -'3I-0 J

:ooo$ um predio
,0, jiinto á UC
rua ilo Carmo

(N 234:) }

ViEX-OU-SiE 
por

de boa construecão, junto
do Meyer;
o. 06, i°

trata-se
tridar

A LUCA-SE um bom quarto, cm
Xlcasa iic uma senhora viuva, dc
edade. muito séria, a uma outra nas
mesmas condições; rua 24 de Maio
53, estação do Rocha. (:itM M)R

A LUCA-SE, por 005, a
r\.io-U da rua Augusta, 110 Engenho

(2141 M> J

Co$, a casa
xl. : ..
lio Dentro, com duas salas ilms quar-
Ios, etc; chaves c informações uos
fundos.

ALUGA-SErua Pr. Dias da Cruz

A LUGA-SE uma boa casa. com tres
Aquartos, duas. salas, clcctricidadc;
na ma Álvaro ti. 37, Engenho Novo;
ns chaves na mesma; trata-se ua rua
S. Eraucisco Xavier 11, 102.

(1787 M) 11

ESTÔMAGO FÍGADO E INTESTINOS
Digestões tlilTiecis, gnstrltcs, dôi" e peso no estoinnso,
vertigens, nsin, enterites, hòpatítcs o totlas as moléstias
rto iippttt-oiho gitstto-lntestlanl ciirnm-sc com o EfclXin
KÜPlíTIGO do Pròíessor Di'. Bcnlclo do AUreu. — A'
venda-cm totlas as pharmacias o drogarias tio Rio c dos
Estados. — lioposltávlos: Alfredo de Carvalho & C.
— 1" de Março 10.

ALUGA-SE 
unia casinha com sala

-e ouarto, boa cozinha e bom qu:u-
Ittl; na rua Iiella do S. João 11. 3i;,.
por 5o$oòo. (soyC í.) S

A LUGA-SE 11111:1 casa. na rua Dr.
y.i-Silva Pinto 11. 6S- ulugucl 53Í.: a
chave na nadaria pesado, cm Villa
Isabel. doí-' L) R

A LUGA-SE a casa da rua Jockcy-
x.\.Cluli 11. 2G0. cm centro de iar-
dim, lendo eraiidc varanda, duas
;;randcs salas, tres quartos, copa, co-
zinlia o quarto de. banlio. cum tudo
que é necessário á família de *:;!ta-
monto, c em haiso, «rande KiUo dc
ençtomniar banheiro com W.-C. t- la-
vatorio; trata-se ra rtta Jocbcy-Club
11. .162. c dciwis das o horas, na rtta
dc S. losé n. o.l. iu andar. ioç-','L)J

ALUGA-SE 
a boa casa da rua Con

.selheiro Agostinho
salas, luz

r:?; trnta.so ua
dos os Santos.

ij. com .1 quar-
elcctrica etc, por

S. llraz 24. To-
(1103 M) J

ua

A LUGA-SE
li-to,

uma cita. rua Soplua
estação l!ia:huclo| as. chaves

ío3 da rua D. Anua Ncry.
tiQ.ll M)

A LUGAM-SE prédios, com bons
XJLCOinniodos, na rua Barão V.om Rc-
tiro; entre os ns. 113 c i to. casas ns.
1-2; alugue! oi$; tralar, 11a mesma
rua 113.  

¦ (1653. MJK

TCN1C0 ,1 NfUVPOR DO ORGANISMO E RVIGULADOR DO' ' 
VENTRE

C—vn doença" do estômago, fiando, intestinos dores rhcumatoidM,
nervosismo cuxaqticcas, ncvralgias hcmori-hoidcs: fraqueza eeral e dos
ôreãoa da ecracão c manchas da pelle.. Depositários; Drogarias: Va-
clK-cr!: riia dos Andradas 11. 45- - Rio; Baruel 4t C, rua Direita n t

S. raulo. *A '"*'

i LUGA-SE. por 130?, uma casa.
jCi.com tres miartos. ua rua Senador
Euriado 1011; trata-se na 11. 00 .

(iqqi; LI .1

A LUGA-SE o o-edio á rua Itclla
jfA.de S. João 11. o*., com .j quar-
tos. 2 salas boas-, etc, hom (luintal.
ajíiia com fartura, luz elétrica, lòlla
reformada c bonde á porta nor iS-j5
mensaes: as chaves estão na casa, c
trata-se ra rua do Rosarb n. ^o.
com dr Ataliba. (2020 LI J

A LUGAM-SE, cm
Anta 

" ' Oliscaditrn, a
líarhósa ns. ;i. .77 c. S^, os

prédios novos com todas as coinino-
didades para familia, a 50$, illuuii-
nados a e'ectricidadc. (i?-5 *V) J

A LUGA-SE uma boa casa, nara mo-
¦firãilia. na rua Maria Teixeira
/,õ, Üio das Pedras;
c.ido Novo, rua V
reira.

UMta-se 110 Mer-
1. 7, casa do Ptf-

(1509 M) J

ALUGAM-SE confortáveis casas.de
^4..n5 a 61?; Irala-so com Alberto
Kocha, rua Cândido Üeuicio 50J. Ja-
carépaguá, (tioo M) J

Vr*0(jA-SIÍ 
uma casa, com duas sa-

Ias. dois quarlos. bom quintal, li.-.s-
lauto água; aluguel 52$; á rua José
Õoiiitngucs .',7, Encantado; a chave cs-
tá ua casa 3. ÇioCH Mj J

da rua
-'7. com

bons còmniodosi uuintal n jardim; :<s
chaves estão na rua liarão líum Ue-
liio 11.1. onde se Irata. (1052 M) A

ALUGA.\1'-SE 
os prédios

Conselheiro Jobim 19

nova o boa

salas

casa da
11. iSS

(Meyer); 3 quarlos, 2 salas cozinha,
copa, quarto para creado, banheira
esmrítad.. luz elcctrica. cor, 2 fo-
eóes c bem quintal' as chaves cslao
no 11. 13 da rua Magalhães Couto c
trata-se na rua Sachet 11. 12. sobrado.

(217O M) K

i LUGA-SE, por Co$. casa cm cen-
^\lro de terreno arborizado, com
luz clectrica, cct.; rua Miguel Ângelo
46S, Mcycr. (2024 M) J

II

XAROPE DE S. BRAZ
Cura tosses, bronchite, coquolu-

clie, tuuorculosoo asthait». Tonit.l-
o ó tor ucrtoza <le ostar curívilo.
1EKCUSH OS OUTROS BONS
XAROPES que vos niTcrccem.

Preço do vidro 2#500
Exija o cie S. I3R:Az

Drogaria B.irccUos — Nicthcroy
Oepositos: Urugtiayuna, 01 ; pTrvMarechal Floriano, üíi h lvl(J
Assomljlua oi 1

i LUGA-SE o multo saudável pre-
rVdio da rua Lopes da Cruz 20,
Meyer, com cxccllcntcs accommoua-
çúcs; 2 talas. 2 quartos, cozinha, po-
iá,i habltavCl, clcciricidade jardim,
iliiiiii.il. Ianque, chuveiro, ele, pelo
iiiodico alusucl dc 100S: trata-se rua
Dr. Garnier 10;, Kocha: as chaves,
cm frente, colabulo. (2ti---' M) .1

A LUGAM-SE, grande rcducçüo de
Aprcços, cm visla da crise, casas
diie eram de noj. cMão a Go.$, 65?,
70S c 7s5, e 1$ lixo; aproveitem;, c
na paraíso dos suburliios; Villa Sa-
vana, estação ilangueira. (2313 MU*.

.4 LUGA-SE. muito barato o gran-
/íLde c esplendido uredio da rua Ali-
ce. nas Laranieiras; trala-se no mes-
mo. oue está aberto, ou na rua Di
Uoilrij;o
C-iclIio.

dos Santos ;0, cm Machado
T2.113 M)R

A LUCA-SE a ca;a n. 43 da rua
XlUr. Silva Rego Meyer: as cba-
ves estã) no n. 43, c trala-se na rua
1'rimeiro dc Março 7. (2023 M) J

ÉlÉiilÉaBIMJiSiM
Coração do

bebedor

A LUGAM-SE boas casinha*, pinta-
.•T.Yil.ií o forradas ¦!¦: uovo, nsaubra-
ilàtlas, bondea dc cem reis, próprias
7.ara família rcRiílar; na ma Frei Ca*
ni-i-.a 11. 2::: Irata-sc na avenida Sal-
vador de Sá 114. Ctiiumh)-,

(2J53 J)

i LUGA-SE a niagnif
jM:*,'isco:idc dc Sapui
com duas salas. trr< quarto
ilcpcniicncias, cltíctricbladtí
«inmtal; traia-so ua mesma,

a. i.-i¦ ~ m-an

A LUGA-Sli 1 111
rido rouforlo, n
meuto; rua da Al
ves estão no it>

: iiiforaipreço. 15o.?
rario 105.

novo, com to-
ilia de trata-
it.;: as cba-

. Christovão;
á rua do lio-

{1.180 D J

caia

\ r/UGAiM-SE ns cnsns ila rua
J : -TVi,. jiaviu 71 (Aldeia Cam-

** 
jii>l:i). tl'llllSVOl'Snl á nitl l'Ç*

¦',' i relrn Ximt-s, novas, com ilois
[•'quarlos, lí sultis. rriziuliii, ba-

' r.liiini it Innque dc lavagem,
j tortos ot* commoilus lllitmiiin-

=*• I tios ú luss cloclricn. ;\s chaves

nflUüUün Lliüü t IIJÜüA Unhes Dias SI, próximo dn ri-
, tliitle, n poucos passos ilos

A LUGASe" a cew''(ta rua Viacoit- boiules <t'' Aldeia Ciutiplstli,
meiredo 11. St. rcccntcm -'cuia iiassngeiu 0111 iluas RO-

cçòcs c dii -'GO "'-•'• Alugueis

A LUGA-SE a ca*a á rua S. Cliris-
X"Liovr-o ii'. próxima á praça da
llaadeira; trata.se r.a mesma-.

(coOí TA J

A LUGAM-SE os nptimos armazéns
ÍJliIo Uotllovard 23 de Setembro 4"7
o 4.n. c fan-Fo contrato, duerendo:
as chave.:- estão 110 11. 417- (-1S4LU

acireüo ti. "¦;,, rccentiinten- !
;'ir.. cotn tres. niiartos, duas 1

c!cctrica; precn cfo$* bs
ecltam na venda da mc-nja I

ita.se na tua llíublnck Lo- :
(i'.'7 K)S

Com mentos
Curaixi-sc cm ') dias co*n

jeeçSo Marinho
Ruã 7 dc Sctomb,*o3 180

A LUGAM-SE duas cosas na rua
XXChavcs Varia 112; alinrucl 100$ c
45$; as chaves no 11. 11S, onde se
trata. OoGo Li K

A LUGA-SU por 140S um bom c
/Inovo sobrado, com quatro quartos,
dttas sidar, Rrandc terraço, banheira
csmalíada; na rua Barão dc Mcs-nuta
it. ?jS. (P7*= J) J

A 'LUGA-Sl? uni armazém novo. cotn
irVmoradia rara fanúlía; na rua Vc-
reira dc Almeida n. ü:: lrata-se ni
11. 63, Matloso, (-'09.1 L) S

H Coração
3 aor.-nal

iraiBiBiiiaiiiaiaiiiKisiiiiSi

A CUBA DA
EOTBBIAGUB5S

c rápida c radical com o
SALVIN1S e as 

Gottas

flp Smirlp 'ormulas do
ur ¦3"U"t-> 

dr. Cunba
Cruz, com iC annos dc pra-
tica dessa câpcci ai idade. Ven-'
dein-se nas drogarias: PA-
CUECO, rua dos Andradas
45 — Hio. e llaruel & Ç.\
rua Direita n. i — São
Paulo. (A, ;iSi)

¦niUBiiaijaraiíÉii

i

A liUGA-SItl liom predio de
Xlsa' piivinicntos, 2 salas, 5
quarlos, banheiro, varanda,
.jardim, dependências, luz ele-
(•'rica, ete.; na rua Alice de
Figueiredo 5S, por 220$.

(lt 2192) M

NICTHEROY
A 1 UGA-SE o predio da rua Mariz

JXc Uarros n. 233, Icaraliy; iratn.se
á rua di Constituição n. 21;. .Ni-
cthoroy. (Mio -1) K

rilERUENOS _ Vende-se um gran-
X de área com trcnlcs Para tres
ruas ou cm lotes separados. \ cr c
tratar directamente com o propricla-
rio, 110 iiroiongametito da rua Mariz
e lir.iros 514 ,fiin da rua líaruo dc
Amazonas,' todos os dias nté ás 10
lioras da niar.liã, ou rua do liospi-
cio 11. 15, das 12 ás iO boras.

(MJ-lMK

4ÍNJn-:M-S'E a 500$ lotes de ter-
renos, promptos a editar, losar

seceo c nivelado, a dinheiro vista,
ou cm prestações, na travessa l.nit-
riada, lado esquerdo, de quem entra
na mesma, na 15. de Ramos, para
tratar, rua l-aguudcs Yarella
15. da .Piedade. (i-',U

no*.
N) S

V.EMiI'1-SE 
na estação de Kamos,

7 minutos distante, um predio em
centro dc terreno, platibanda e
cc,-istrticção cxcellentc, 4:soo$ooo, 130,
Alfândega, i" andar, das 2 ás fi.

(13.15 N) fa

ViEXDiIJ-SE 
uma esplendida casa,

situada na rua üclpbim, prosiml
á rua Voluntários da Pátria, cm l'í>
tafofjo-, no centro de gr.-,-ido terren»,
medindo i4 metros de frente por 5|
metros dc fundos, com muitas ame-
res frutíferas, jardim na frente, tem
nuartos, tres salas, cozinha c ifl»'l
dependências, quarlo no quintal pai»
creado, tanque, etc; trata-se com
Amaro da Silveira, na rua "'¦«•tuo»

Aires n. 49, loja. (NiijTíií H

VENÜE-SE 
na rua Conde de «om-

fim, terreno a 600Ç000 o n.fri^o
de frente, 130, Alfândega, i" and*
das ás fi. (1232 Ni c

(i-'ja N) =

^rENDE-SE. 
nor 2:500?. um lerrc-

no, 7X.0S c nroinpio para con-
strtiir, 110 melhor locar da rua Itapi-
ru'. livre c desembaraçado' para tra-
tar. diariamente, rua do Lavradioisj,
procurar quarto 22. (-'4|fi M

"fTÉNTJJi-S-15 
o magnífico terreno d«

I lioulevard 2S de Setembro, cs-
quina da rua Duque do Caxias, pon-
to central; tratar dircctomemic com
o proprietário, á rua IUhciro Ciiima»
rães ii, 3, esquina da rua 1'ossolp,
Aldeia CaniPistta. (X joóp)

T"7*H"S'DE-SE um bom barracão de
V madeiras dc lei, tendo bom ter-

reno c ngua encanada, distante <\o\a
minutos da estação de Ramos; trata-
se á rua Andrc Pinto 11. Cs.

CS cojo) J

ít

frrvrw*tllltttt)ítlllXlXZlJXX!lIJL}LZlZTl}LlSXli^
UM REMÉDIO INDISPENSÁVEL

EM TODAS AS CASAS DE
FAMÍLIAS

AS CÁPSULAS ROSEAS QUINO-
T1IEINA FAZEM D\T!SAPPARECER AS DORES DE CABEÇA,
nevraleicas c dores rlicumaticas cm poucos minutos,

iode ser usado ror qualquer pessoa sem receio de atacar.qual-
niicr órgão sendo por csíC motivo, superior

UEFOSITO OERAL
todos os eimilares.

GRANADO & FILHOS
91>nua "CJriasna-ya-n.a-Sl

TT|.Viir\i ei,' Tnl-ne ili> terre- I-ITÍESDE-RE um bom predio acaba.^AENDBM-Sfc- lotes 111 uu< | \ (Ij tU c0„struir> C0n3trucÇ5O

A LUCA-SE. cm S. Domingos. Ni-
Xictlicrov uma casa nova. cotn todas
a, commodidadcsi perto dc duas praias
de banhos; trata-se na Lesa Cuiina-

Rosário ;i. (Drac.*-.

A LUCA-SE cai ca?a dc familia um
AJ-í|-.;arío com pensão," a uai caía!
dc tratamento; na-, rua -.Dr. Dias da
Cruz a.ir. -Mcycr. (401.M)A

\ T,UOAM-SJÍ casas nor 80$, com
X\.dots tjuaríos c duas fala», ua ave-
nida S. Cliristovão n. 62,1. ponto dos
bondes dc ioo rs. (ír.i.; I.) J

'. LUCA-SE a boa casa ih rua Soa
JÍ\zc3 11. fio. S. Christovão; a
cliavcs cslão na mesma rua n. C.\ ¦
trata-se na rua Gonçalves Ui-s n. .11

(114? L) :

sa

n raia
o liou!

Í(ií*$ e HOíHOOO.

> 1.1't'A-SI' 11-w cm,, m tMvcssa-> %!..;.-.1 11. 16 (traves;.! <!.i rua Sal-
H ...3 /Ccnlia); as cl:;ivcs - tíi.io no 18.

(154- K) .1
i LUOA-SE cisa nova. 8c$; trave».

f\ 
-.. S. Sal-.-ad.ir :.--VÜI (II ii.:-!;

.<: o (martos saiu, lu,. clectrica.r";: ir~U--" -':-Vi- (i'l?- Kl :¦'

l* lenha
xcepciouc
e Mello

SE ura t'.-)k:idilo terreno,
.\;'\ proptio para c.-.t.iicn
carafic, ele, cie: preço

: á rua Coronel Kip«ira
tC.;; trata Sc tio local.

,i LUCA.PE
ia.11. 411J.A
tciubro; aluguel
imdaria u. 417.

* LUCA-SE o pred
XS-coin tres quarles,
teno, <•:., bmn lo(
óache. Iiua 1*. Rom
poli ilü J. V. lógico

III da avcmi
1 28 dc S

chaves 1
(ai 84 1.1

,vn. barato.
saias, ter-

: que não
rt. t-i. dc-

(;oSsL) J

4 LUOA-SE um uroilio. com
lK',;.i. 1 quartos, cozinha despensa
e mais installaçfics necessária-; cr.tra-
tia ao iado. na rua Dr. Silva 1'inlo
n. 44, Villa Uahtl; aa.^cliavcs aríiam-
se na na 1 iria da esquina do ttc-uV.
vard n. 34a. Ci ;'-¦: L)

,\ LUGAM-SE casas novas na rua
ii./'rau!." Cordeiro u. Co. próximo
á parada llcrcdia dc Sá c aos bondes
dc Cascadura, por preços muito ra-
zoaveis; '.rata-sc no n. 71. ('• iõoM)b

t LUGA-SE uni miarto. no EiiRCiiho
XjLXovo, cm r;;a nroxima dc bonde
o dc trem; aluRtiel coS adcantailos;
trata-sc com l,eitc, (/7-')9, rua do Ou-
vidor. (1S5C M> S

i LUGA-SE pequena casa com dois
ÍJlquarlos 2 salas, cozinha ottiutal,
aitua; aluRuel 40$: tua' Dias l'o.-i-ira
si. Encantado'; trata-se á rua La-
tinnbj- 11. (i.|47 Ml J

4 LUGAM-SE d"as cas • uma por
ii.101.? k outra i-or bfif; ir.ituse na
tua 1'a'i.o do liem Kttiri '.*o, Iviipe
nho Novo. (iS'.ia M) S

A LUCA-SE. por 01$ mensaes, o
XjLprcdio á rua Souza Uarros n. 1S0.
pintado p forrado de novo illumina-
do á clcciricidade. cotn 2 bons quar-
tos. 2 esplendidas salas, cozinha, dos-
pensa, animal com quarto c W.-C,
chuveiro c Rrandc terreno; as chaves
estão »t» n. iqí. junto, e nara tratar
á rtta Elack 11. 13.;. estação do Hia-
cliuclo. (164,1 M> .'

* LUCA-SE a casa da rua Pernatn-
i"*Lliuco ns, com Ires quartos, a sa-
las cozinha, clcctricidadc. iarduu c

írmazem: trata-
ilugucl Oü?.

ALUGA-SE 
ou vcndc.se. por 14

contos dc réis. a boa casa da„nia
Coronel Tamarindo n. 2. cm r>. .'.ou-
calo. com acua encanada, coclieira c
capinzal; para tratar, na rua da Roa
Viagem n. 152, moderno. (a 108 t ' '*-

moderna dc rpUitibanda, tendo muita' 
abundância de nguat distante dois

! minutos da estação dc Kamos; «trato-
se á rua André 1'iíito 6^, 'Preço de
oceasião. (\-'".it) J

> uos du 12X50, n 100!$, em
prestações; logar alto, samlit-
vcl (i ile iiramle futuro; iufov-
niat-ões nu lMiarmaciii ltoniii: I i
rio,' em frente á estarão tle j _ . „. — -¦;— - -
,--."• /T "flfiOl \ ! \/ 'J-,XDI',-?iI-, um bom predio -para'Alicllieln. (J ^m»»' -> y momaia .própria, pela sua boacollocáção; á rua Pedro Américo toa;

TEXDE-SE na estação do Rio das trata-se com Oso.-io, i rua 'Fiei Ca-¦-'¦'• --¦" ¦- """'" ' (leoa 5.13. (N 2314) R\ Pedras, um predio complclamentc
novo, 3 janellas de frente, varanda
ao lado tendo uma outra, cazlnha na
parte dòs fundos, distante da .est.-.ç.io
!; minutos, o-'iia, installação elcctrica,
nio*tra-se a pliolosrapliia do mesmo.
Predio este que ficou quasi por, ti
contos de réis c acccitain-se oífertas,
negocio urgente, devido o dono ter

que se retirar desta capital.. 130, Al-
íaiidcga, 130, 1" andar, 2 ás,6;.

(1234 2.) 3

\ LUGA-SE a casa da rua da. Itoa
^.Viagcni 11. oS. com luz eloctrica c
banhos de mar á porta; para tratar
110 n, t-S da mesma rua. (2198 l)l<

quintal; as chaves no an
se á rua Catumbv 11;

A LUGASE o
jf-Vda ruu S. I
vi:;! tratar, cor
C, rua Yiscond

un:
1.1 I

O

ALUGA-SE a casa da rua boa Via.
XA.gcm n. 54, com 12 quartos, qua-
tro salas, luz. etc. banhos dc mar
nos fundos da grande chácara. _lara
tratar lio 11. 15a. WW " J
p^MMPMgggy^ggSSSSS?' n,,ir",w^1

Compra e venda M prédios
e terrenos

. . ——

1J0TA1-0C.0 — Vcitile-sc ou r.lu-
li ga-sc o bom predio da travessa
Sorocaba n. ;S, cm centro dc ter-
reno; lrata-se no mesmo, das o á=
11 da manhã. (1,-42 N*)

iri-lXIVKJI-SE lotes (le terre-
> nos tle 12X50, a 100$, em

prestações, próprios paru si-
tios, téntlo um com casa o 6
lotes por um conto, escriplo-
rio em frente íi estação de São
Matlieus, JLinlia Auxiliar, pas-
sanem itlii e volta 300 réis.

(,f 20G1) X

vnvX.DK-si-:
T tres minutos

no CMcyer tini chalet •
do trem c bonde

próximo; a rua Joaquim -Mover;
4:5005000; trata-se á rua Rosário
11. 1A7, com 1'iincnta. CJsna?)
"l^KXiMvSK 

muito barata a casa da
V rua Itaqtiaty leü, Cascadura,

com boas accommodaçGes e grande
.terreno; para ver c tratar na mesma,
das to lioras da manbã ás 5 da lar*
dc. Xão se acceitam intermediários,

 (X __0 J

VENDE-SE 
um bom predio no Lc

me, com 6 quartos, 2 salas, -lc*
pensa, cozinha, copa, cie. Informa-
ções ú rua 'liuarttuc Ai OLcine).

(N =o;c) ]
"IT.IÍNJJE-SE 

distante 10 minutos dl
y estação do -Iviicaníada, 11:11 maf>ii'

fico predio completamente novo, esty*
~ I Io japonez, o quo iu dc chie situado

\TEX-HE-SE na rua Aquidauan 
*T.o- i em centro de terreno que mede d«

V cá do Matto, Mcycr, um superior frente u metros, construecão cacei.
õle de icrrc.-io dc esquina, írente lente, paredes dobradas e tem um* panorama admirável o <V.\o predio.

nunca foi habitado, negocio urgenti
5.*t5o$ooo. Alfândega. 130, 1" andar,
-' ás (i. (i.-.;r X) S

para duas ruas, tendo 770 metros
quadrados. Acccitam-se ofícrtas, ra-
zoaveis, 130, Alfândega, i"> andar, 2
ás ó. ^-33 X) b

TírivXáJlvSJÍ uma casa nova, cora
*¦> água c luz elcctrica; tem dois

quartos, duas salas c mais dependeu,
cia" tratar na mesma, na rua \ icto-
ria 11. co.1. Estação dc 'líamos. Pre
i-o i pechincha. (X-o.'4)

ti'3,'1 „n. 30G:
tttns Moreira Sr
Inhaúma n. nS.

(i.uS Li .1

• A Ll-CA-SE n f.iT-oa .k Iratair.cnto, <
i,i c:;r-:'.'i-iii.. ei-i di ritu Aguiar]*¦-• 3í» As chaves. nc>c favor, »*slu- mi
». Si. code ;j iníonaa. (:o;0K> ¦

J&. scilviaç-SúO cü.os Bezerros
A "FONTE LIMPA"

E' o único remédio veterinário que
ctir.a a diarrhéa destes, c dvsinlccta os
intestinos do gado vaceum. — Deposita-

i, t,L'OA-SE uin It.iu armaitcni. na
j^Vrnã Micucl dc Erias 11. .=6; Irala-
se na rua dc S. FrancÍFca Xavi?r 103,
mi na avenida Rio Branco <n, Caw
1 m  _) 

|!

li\( ]iv-1 •*¦§mÊ0m rios no liio: Alircdo dc
H. 1" ds Março, io.

Carvalho & c.
A 1.1 riA-SE,

/«.Uu.V.1 11.
nlia, i quarto

-o?, na rua Jorpc
avenida, uma casi-
Ealas f costjnlin/-. --. II RI

Tapeçarias c ornamentações — Armadores e
cstofadoroS'

Mobiliários artísticos para todos cs gostos c preços
Cortinas, slorcsi roposleiros, sacefas, colchoaria, etc.

Capas para mobílias,!) ps. G0$ c 70$000

63—EUA' DA CARIOCA-63
^.tírcilo Nuucs & C

riOMrRAJt-SI" duas casas peque-*U nas, 1,110 sejam situadas na rua I
S. Francirsco Xavier, bouievard ^3 de
Setembro. Sanla Luíza, U. Zulmíra, j
Harão Hom Retiro, Visconde Santa |
Isabel, Mariz o Uarros, trata-sc na
rua Visconde dc Abati-; n. i.u —
Villa Isabel. (moo NI Iti

¦ cs™
T71EN.DE-SE 

barato, junto á Esta-
ção du lírfigcnho Xovo, com trea>

e bondes á porta, urna grande arca
dc terreno, 'tendo .12 lòícs, con for?
mo a planta; trata-sc á rua Atina
liaibosa 24, Mcycr. (M21SO) R

III iffl
/ 1ASA — Comi>rn*sc uma r_'-c te.»
Kf nlia tres qtiarto3 de dormir c de* i
i-.iaii dc|icndcncias, de 5 a (> contos,!
sendo metade i vista e o- reslo era I
pre-ií.icõcs de 100$ mensnes. rií^_]t;«i:-
rní de Audarahy r.ic Kngetihb Xóvó,
Oiicrta-s á ma Cntoncl l'cdro Alves
;, ijO, com Alticjo, .. .(iiji N). J. 1

(iSC»IE REGISTRADO)

Haçsíes dss ©Btoís
Hízzi tiocl^is as ]plJiariM.sar

_íi«JW.i*.a.. «-
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CORREIO BA MANH1 - <luI$íKfc-_a> 12 de Outubro de 1910
B___g»c__É

VENDBM-S15 
lindos enxerto» de

laranjeira» a i?soo o pc; llmoei-

na 
i$o

liferas

T7T,X-DlvM-9R
V ga9 por

i.$ooo o pé e outras arvores
iruiiurras de diversos- preços: rua
Salvador Pire» 40, Estação <lc Todos
e» Santos. (S3149) ¦"

duas canárias bel-
. „„,, ,.... sojooo; rua Salvador

l'ires 40. Kstação dt Todos os San-
tos. (S -i-49) j

VOIMí-S-E 
«ma boa casa nova,

com três janellas de frente;
tom dois quartos, duos salas, com-
nha, varanda ao talo, grande quintal;
trata-se na mesma; negocio e -preço
do oceasião; rua Ada n. ,5. Cainjio
dn Hlotija; Piedade, 10 minutos do
tonde J____i'__i'___i__ílL_

VFMJli-SR 
um bom terreno de

esquina, logar alto, na 'Estação
de Inharãjá, medindo asxjo. Trata-
M i rua Alegria 187, casa 18.

I.N 1843) J

ViUN-tHS-Sl-: 
na iKstação da Penha

um terreno com 22 metros ,<Je
frente, for 00 de fwulos, na -Villa
llraga, rua l'*erreira llraga, J. C.
Tendo uma chácara dando truta;
-inita-se -do meio dia em diante no
mesmo. (Nioni) J

ANGICO COMPOSTO
0 XAROPE MAIS ANTIGO DO BRAZIL

UiRA RALíiCALKENTF. QUALQUER TOSSE ANTIGA OU RECENTE

üvvndana PHARMACIA BRAGANTINA
RUA URJCUftYANA N .0. - E Eu' TODAS A5 I»HARMAC1ÁS £ OROGARIAS

PERDEU-SEEconomia»
serie.

, cacUrnela da Csira
. 0. S29.3IG, do. 3«

(16SI Q) A

-ERDEU-SE-o cautela n. 63.S3S
casa H. Cernueira; rua lini

tte Camões 1CJ54. O9S0 Q) RPERDda

V va
STiTvN'.l>Ií.M-SK em Ivnfienlieiro Nei-

por 500$, sendo metade á
vista e o resto cm prestações mensaes
de 10 "Io, terrenos 00:11 50 metros
tle frente por 100 de fundos, pro-
lírios -para chácaras, por se adiarem
situados na fralda da Serra e pro.xi-
«nos da cachoeira tle cgna polavcl.

(N 107K) R

\TKX__-SE 
a casa da rua Jnã-i

Vicente n. 497, Rio das -Pedras,
com duas silas, dois niTartos, cozinha,
.poço', W. C. e quintal; tratar com o
sr. Octaviano; rua Xoya dc I>. »e*
ilro 121, Cascaclura; preço .-loonSooo.

(X --M'-) _A
\7-líN-r>i:-SiH uni prédio chie há rua

V -liarão de Mesquita, rcccíitemcii-
te construído, eslylu moderno, anula
não -habitado, em centrei <h- terreno
com jardim na frente c dos lados,
com dois iravimeiitos, Iriulo em liai-
xo sala. salelinlKi. sida de jantar, |hs-
.pensa, banheiro, \V. C, cozinha, ms-
laluç/ies clcctricas cm cima. ires dor-
«nitorios, corretlor c lavatorio e i\.
¦C. linm iruinlul, todo fcchiiclo; _oara
vir, rua Rosário 1G1, sobrado. JIou-
rão. ltoiidc Andarahy 'Grande á.por-
ta. Preço _3:oqo$oqo. (NaioGji"K

r:poo$ooo o P1'^*
itro cie -terreno arbo-

ri/ado. com duas salas, quatro quiir-
to?, dispensa, liaiiiiciro. cozinha,
ranila, quarto íóra c jardim, á
Alegre 11. 7 (Aldeia Uiiimsta).

(N 210;)

TTÈNWEM-SE em pequenas
V prestações mensaes, lotes

de terrenos de 7 e 8 metros
de frente por 44 de fundo,
situados na rua Araújo Iilma,
esquina da rua Darão do Mes-
quita, Andarahy Grande. Tra-
ta-sc na Companhia Predial, á
rua da Alfândega 28. N

VKXDIi-SK 
por 15:000$ 11111 lindo

pre.lio para família de tratamento,
na rua iMajor Fonseca n. ai, ponto
dos bondes de S. Januário, Vale a
pena ver; trata.se «ia rua S. Luiz
Gonzaga n. 344. (J 1507) ->

ViEXDÉ-SH 
mu terrena com i;Xj8,

«ia rua Visconde de S. Vicente,
quasi á esquina cia rua liarão de Mes-
(|iiita, lute 11, -O', Preço único 3:000$;
trata-se 110 Uazar lílias, largo do tis.
tacio, (J 1180) X

Tri-iXIlI-SK por
V dia cní centre

ma

VKNDKM-.Sl*) em |>i-estaçõcs
V ímtgni Tiros lotes de terras,

na rim Silva Telles, cm Copa-
cubana; 'JVntn-so na rua da
Alfândega 11. 28, Companhia
Predial. N

yoiT UTll
NDlv.SIv uma residência cora

terreno de 11X5'», por r:.íoo$;
ver e Inilar até ás n lioras e das
5 cm deante, rua Gomes Serpa, 91.
Lopes _ Piedade. (] iSufi) X

VENTOvSE 
um grande terreno, na

rua Pelrocochmo, medindo 44 me-
tros de frente por «8 de fundos, ter-
reno plano e prompto o edificar; tra-
ta-se com o proprietário, 4 rua lor-
res Homem n. 274. <J 2772' "

VlvXDE-SK 
a chácara da rua Ma-

gdalena n. 41, estação de Ramos,
com 3.1 metros de frente por so de
fundos. O 934) «

.7EN1)KM-SK lotes de terre-
V nos do 10 por 50 e IO por

6T, por 8508 o 400Í, a pres-
tações do 10$ por mez, na cs-
t-nriio de Vigário Geral, Estro-
dn' de Perro Lcòpòldliía; tem
afriia do rio d*Onro canalizada,
35 minutos do viagem, sendo
as passagens de ida c volta
300 rs. No local tem pessoa
quo mostro os terrenos para
tratar das 4 ás 7 lioras da tar-
de, na rua S. Januário 80,
com o proprietário. (K'80)N

TrGXDK-SI! 
por 4Í, em qualquer

pharmacia ou drogaria, um Iras-
co de AXTIGAL, do dr. Machado,
o melhor remédio da actualidade pa-
ra curar_a eyphili» e o rheumatisnío.v

PERDERAMíSE 
cinco apólices de

uni-contoi de reis cada uma, cie
n». 33.947 ai .13.851. iinifonmsailas,
de juros tle 5-°|0 ao anno, pertenceu-
Tes ed menor! Armando, filho da ii-
nada Judilh de Magalhães Oocloy e
de Armando Augusto de Godoy. —-
Rio de Janeiro, 3 de outubro de
1916 — Armando Auguslo de Go-
tloy. lü)

pOMMOOO,_v,— v, Altiga-sc em caw
dêlènáõm discreta, para descan-

90 de um casal, á rua rrei Caneca,
quem desejar, deiie carta ne<tj rc-
ikcção, com as inieiaej A. K.

(.978 i) i

(Í1ART0MANTE 
seiéiiütioa da con-

J sulias á rua Seniulor t-uzebio n.
53S, commodo S. c.1659 tij A

rtO.MPRA-SE um microscópio

PERDEU-SE 
a caderneta da Coixa

Econômica n. 388.09-V da 3» «;
ilc. j, (2415 Q)-M

VEX-DE-SE 
uma

...8 
¦' macliina photo-

. graphica, Oocri'. Anchuzt, 13X18,
objectiva anastigmato serie. III Uagor
F. 180 m|m, com dois chasis, duplos e
mala. Preço iso$ooo. flua Dr. Ma'~
tos Rodrigues n, 52 (antiga Leite.)
casa tte cima. (210 s>-

VEXDE-SR 
um cachorro^de raça,

todo branco " " "' '' ""Rua
329, cosa 4.

S. Clirislovão,
(1240 O) S

VEÍIDE-SÈ 
papel pintado á rua do

Hospício 190, as compras são fei-
ttis a vista e nada deve por esse mo-
tivu vende mais -barato; ver para crer
casa Araújo Silva. (1.32.1 O) J

JOSÉ' 
CAIÍEN; rua Silv.a Jardim

n. 3. Peijdeti.se a cautela de n.
109.2S3, destajeasa. ' t'Hio <J) J

E. da
de Aroldo

Itego, 1 btirrj» cõr de rato, com 1
grocuso no jcjelho direito a t sigiial
de íumcnlaçâõ no quarto esnuerijo,
liede-se a ciuqm o encontrou, lev'a''0
que será'gratMicado. __i_L_____'

,„„._„ „,.. .... Zeiss,
\j completo, em perfeito estado de
con«crvai;ão. lloa» combinações a
seec-n c 11 imersão. Propostas a rc
dacvW deste jornal, a J. K;, C,.SM,

(178S S) R

COSPRAMSE 
livros tr bjbliothe-

cas. Cartas a S. Pjij-^íjv-l
Itcipim' n. 103 (l668 s) J

TEXDO 
dcskÈparecilo da

Penlia iiij 1333, caía de

DIVERSOS
ALUGA-SE 

um bom piano; tratar,
r-.n Vise. 'Tocantins ri. 21. Todos

os Santos. (1669 D) .1

FERIDAS «mpi-
fen»,

darthros, cezemas, sardas,
pantios, comichões, etc, des-
apparecem irapidamente usan-
do Pomada I-iizitana. Caixa
i$ooo. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praça Tiradentes
n. 62 (Largo do Rocio.

A 403°

(10MPRAM-SE 
livros insados; á rua

J do Núncio n. 144 A- ' 
^. ,.

Americana. (305S S) M

I^M 
casa de scnlior.t si, de trnM-

íl" niciilo, aluga-se um ' appartaincii-
10, muito bem mobilado a pessoa ue
tratamento, pura descansar;, çasil com-
pletámeiite nova e de muito soecco.
Uistanie da cidade oito minutos. Car-
taa nesta redacção, para A. A.

(2096 S) J

EXAMES 
véstibularej, curso uor-

mal e concursos; taxas módicas
e approvação garantida; Carioca 51,
sob., 1 ás 5 e 7 ás 9. (2398 S) M

FAJII-I.IA 
tnincira, muito séria, dá

pensão á meso e n domicilio por
preço muito módico. Cozinha minei-
ra, com toucinho; á rua 7 de Selem-
bro 190, 2o andar, (2152 S) J

FAMÍLIA 
de tratamento, aluga

uma linda sala com pensão, a
casal distincto; trav. Paraná n. 31,
esquina da r. .Marqucz de Abranles.
Teleph. 12;?, Sul. (2373 S) M

TTE-XDE-SE uma casa com terras
V próprias, em S. Conçalo, legar do

Zuniliy, bem plantadas, boa água; ui-
forma.se nas Sete Pontes, ria venda
,1o sr. João Rosa. (R '_7^?i_

ITEXDEM-SjK lotes, cie
V rua •Quatro de Novembro, n. ,,,

tem luz

terreno
ro n. .
(X209OJ

T7END
V der

XTJWDIvSlv bom prédio quasi novo,
liem construído, tem -luas sa-

Ias 2 quartos; cozinha, latrina, l.-iu-
que, quintal, etc.; tem luz clcct-ricíi,
boa inslallaçiío de asua com todas as
eomniódidades, na rua -Leandro ej.t;
trata-se no 11. -14, Venda, Olaria.
l'rcço..4;sõo?; ÇX^iCqjR

r.EXDE-SE um pre.lio novo, mo-"orno, com varanda nn tmlo, luz
electricn etc na rua 'Minas n. Ji5i
Sampaio; trata-se no 'i"cs'"°- , -

TrUvXDiBM.SR dois lotes de terre-
rio de 10x50; com íienle para a

\v. Meridional e rua Prudente de
Moraes. Informações com Mario Kl-
beiro, na rua do Rosário 142, 1" an-
dar. Yelcp. 30SÍ *ortc, /'f ',-',''f
17 horas. (iU-.-'i840;-J

líNDU-SiU 011 ol.iga-se o prédio
noderno da rua Aluança 2b,

trata-se 110 n. 20.
(X 2023) J

LANCE PERFUME
Negocio de oceasião para capitalistas

VF.NDK-SM por razões nspeciaes uma partida do optima
nunliclailo a preço baratisslmo, abaixo dn preço de contracto
para informações diritrit-se «O- POH ESCH1PT0 a Guilherme
Almeida, Grando Ilotul da Lapa. J -"'

Lsianjeira;

TrL-'N.I'K-SlC o srande e coniorlii-
vel prédio da rua .Dr. Campos

Siilles nr-\ (ITaililock Lobo); Haia-
se no mesmo. 'Preço, 50:0005000.

(K -0-8) .1

TTiEK-IJE-SU uma casinha por réis
i!Joo$, coiu bom terreno c água

eucanada, no Caminho de Cnttnuby
-li i|''-t.-.ç.io da Piedade, •llnnile
ídllrn. Salta ". 2204. (N2i£9)R

VlíNDK-SE 
um terreno com duas

frentes, com 22 metros por M,
com duas casinhas em coiiítrueção,
estando cm condições de se morar, por
2:500$; rua Mario 11. 5, 'Moranga—¦
liicirépaguá'. Saltar na rua Pinto Tel-
les, estação de Cascndtira. (S^ifON

V.EX-DE-SE, 
por preço de oceasião,

á rua Ilad.lock Lobo n. 417, uni
graniophone Victor, 11. 5, e
vo armário, com grande
dUcos»

reípecti-
numero de
(R 1492)0

TTiEN_H-S.E um cavallo arrciauo uo-
\ vo c de bons andares; na R. D".

Anua üulníarãcs, 67. 'E. do Roclia.
(1940 X) K

Evi-
. tn-se
usan;

do as velas átitisópticas. São
inoífcnsivas, com modas e tle et-
feito «seguro .Coixa com 25 vc-
liis s$ooOi Pelo Correio mais 600
Ttíli, Depositário: praça Tiradcn*
tes 11, ti-', phárniacia Anvares,

(150-1)

~\TEXDH-SE uni magnifico lote de
% terreno medindo iox.|0, ..comajíua, luz elecírica, orompto a cdtficar;

rua Rio Branco, junto ao n, io^( onde
se trata, estação du Ramos. sr. Mo-
raes. < 1161 1S) S

Casei

VEXIWv-S-E 
uai .te:

c lodo material,
já tem alicerce
foriiia-se no »
iles 110 'Mrier.

rreno de iox-16.
por 1 :(íoo$ooo;

i-.ui Páo l''t-rro; in-
'Inhaúma. Ilon-

(X1C1S) J

\fllvX_ii 
_li um p

cçSo moderna,, ç
prédio de constru-
çoiu 3 quartos, ,2

copa c cozinha cm centro de
terreno, 

"arboVizado, a 2 minutos da
fstníüo d.i Piedade c bondes a porta,
Kuo Assis Cürnciroj trata-se na mes-
,11a Rua íoO. (1203 N)..S

ca-inlia com boa
centr

lerreno ío.-loXíi fuiuíos, -plantado ..
.ii.inliii.ul-), :'i rua João Pereira 11. 15.
llfljá, antes do ponto de $100 ('Madu-
reira.). <--°3<> ^ S

MÍNDE-SE uma
sala, quarto, e saleta, cm centro de

cm Vil
V rua Prudente:'"dc. Moraes^ um^tçr

Ipanema,,

ren, 10X50; baratinlio. 1. Sao
Vrancisco de Paulo, 20, das 11 Jls j
horas, WOM

\TEX-lliE-Slí, em Jaçarépiígiiá, tinis
V chácara com c;is:t nova, tendo 3

quartos, _ calas, cozinha, despotisa e
mtiito terreno todo plantado, perto do
ponto de mo rci=, praça Secca; para
ver e tratar na mesma, rua límilia
n. 1 D. (lt 177OX

irBXDKM-SB cm penticnas
V iiréstaçõcs, ao alcance do

todos, íiiasnUicos lotos do ter-
renos 110 magnífico o novo
bairro denominado '.Caninos
dos Cardoso»". Estes são os
melhores terrenos c qno são
vendidos em prestações. São
servidos pelos trens da Linha
Auxiliar, com as estações
"Caviilcanli" o "Engenheiro
Leal", bondes de Cascadura e
Estrada de Ferro Central pela
estação de Cascadura. Escri-
ptoWo, rua dos Cardosos 352,
Cascadura. Prospcctos com
plantas na rua da Alfândega
ii. 28, Companhia Predial. N

V-EN-DE-SE 
uma chie casa assobra-

dada, com oito aposentos, com to-
dos os reqiiisMos da liygicnc, terreno
rom arvores frutiferas, entrada para
duas ruas. Preço de oceasião, 5 ml-

utos da estação do V.. Xovo; traia-
e na rua Uruguayana n.,31, 'Ç-ja.

(J 1419) N

¦VENDE-SE tudo qn,o possa
>' interessar a quem precise

de comprar barato, installa-
ções completas de botequins,
íioteis, baruéiirias c outro
qualquer ramo commercial.
Grando quantidtido do moveis
familiares, mobílias comple-
tas, espelhos do todos os ta-
manhos, cofres, machinas rc-
gistrndoras c polias, mancaes,
corroas, etc. Louça o crystaes
para todos os preços. Não com-
prem sem verificar os preços
desta casa encyclopedica. K1111
Frei Caneca nos. 7, O c 11.
léloplioiiot 5002,5 ÇentraL

V-EXIil-M-SE 
armações, balcões, cc'i-

pas, inesas para botequl.s c utens-
lios para todos o snegocios, assim
como se faz qualquer armação a .gos-
to do fregtiez e a prepç sen . com
petidor; na rua Senhor J05^;?'')4!)

ADVOliADO 
— Ur. Wasliinglon

Garcia —j Foro. em Rerul — Pc-
tiçõés inicíacs» « consultas gratuita*
mente; rua di- Quitanda n. 20, Tcle-
nhonc oíiieial 5 A "qualciucr hora.

(382 S) R

AElXADOlívdc piano -- Hoa liar
nionia, mata os biclio-s se os

tiwr e. pequenos reparos 10$ tudo;
toque para d Café Uuarany. telc-
phono 4191, Central, (1781 S) J

(tAUA.MAXCHAO, 
servindo |ura

J viveiro — Vende-se um na rua
Iladdock Lobo, 197. Is^

C"-RÍiã"l'rcV'Caneca ii., ¦')",1ART0MAXTE mine,
U — Rua Erci Ca

brado. Preço 2$noo.

ci'c

Concopcion

(2312.S) K

IKSERVE suas roupas limpas.—
•'VtKXZlXA T1TUS", sem rival

para tirar manchas dos vesilüos, ta-
Setes sedas, luvas, etc. Vende-se cm
Sas ^pharniacias. 

Preço .^oa:

rnxnuM-snmi r.. Iladdock Lobo
117 casaes de canários prom-

ptos para reproducção c cães ' 1'0X-
Terriers", puro sangue. (.1. 007J y"\fl;'VlM;iM-SE varias armações, uai-
V-cões cApas, bom balcão com. 35

gavetas, próprio para vários negócios,
tendo uma mola que fecha todas; cs-
tantes, vitrines para centro e outras,
fogões para hotel e varias machinas
para medicina c outras, mancaes,
transmissões c mais artigos: r. -Ijcnc-
ral Câmara n. 224. (S "4.l)U

alfaiate, um

£tj Enercfil pòclex'oso tônico
Jag iSTovo ai_ti«rhet!i-iatioo
t_l _3nergil depurativo agradável
tXS Rei dos laxativos
S Grando remédio da mulher
i—t Integra u força do homem
tT* Lioor o mais salooroso

H' venda nas drogarias J. NI. Pacheco
Granado & C. e Araújo Freitas & C,

e todas as boas pliarmacias J 59,
\ I-UGA-SE, iiuer dizer não laçam

^¦e_ suas compras sem primeiro, sa-
Der o preço nos Armazéns "Ao For-
te Lusitano'—Ciittcte h. i.

A I.UG.V-SE. quero dizer, uni ou
_\ilois moços, disnonilo mesmo de
pouco capital, poderão R.liihnr dinhei-
ro, mesmo na presente crise, enuirc-
sanilo-o na compra cie unia oífjcina.
montada com machinas á elcctiiciil.i-
de, a uual se vende porque o dono
precisa retirar-se. As obras fabrica-
das se vendem nesta praça o no lute-
rior, oiuic têm boa neccitação c a
dinheiro a vista; por isso o ganho o
certissimo. Se o uretendente nao ti-
ver pratica do negocio, a ganhara em
menos de 30 dias. 'famheni se (icltnit-
tira como sócio, com a conthífiq ue
ficar íi testa do iicgoclo, aPra escla-
recinientos. por especial favor p sr.
Villaça presta-se dar. á rua Erei^ta-
neca n. iró. b;i?ar. (2rÜ9 ^> lt

(1UUS0 
NORMAL — Proís. offi-

J ciaes; taxas módicas c exames
garantidos. Carioca 51, sob., 1 as 5
e 7 ás 9 da noite. (2401 S) -'1

("""ÍÕXSLM.TAS 
espíritas ~ Mine.

J Marie I.ouise sú acceui grau-
(icáçüo depois da pessoa conseguir
quo deseja — Mimoso 3.1- '21.12

GATO 
de estimação — Vende-se

um, raça íranceza; rua do Acre
n. 104, sobrado. (1671 S) A

RÃMÕPHONES e chapas — Trc
eam-se de $500 a 2$. Vendem-se

de $500 a 3$. Compram-se usadas.
Concertam-se gramophones e vendem-
se a 20$ e 25?. Compram-se; r. Ura-
guayona US Ci584 S) M

POTIIECAS de prédio e terre-
nos, juros 10 u 12 "•(», na cida-

de, subiirbios c Xietlieroy. Dcscoilr
tos de juros de apólices, cauçflos de
valores, alugueis de prédios mesmo
de menores 011 usoíruto. Enipieslinios
n hèrcleirós sobre inventários. Tratar
com o sr. Ferreira; rua do Hospício
11. 38, sobrado. (2055 S) M

H

lii2s ia Ciiitil Federe

HYPOTIIECAS 
na cidade e sub-

urbios, grandes uii iicquenas
quantias; rapidez c juro módico. In-
lorina o sr. Pimenta; rua do Hosi-
rio 11. i.|7, sobrado, fundos. i.i5'--tíS)J

cou-
HY 

POTIIECAS
forme localidade e garanlia; J

desde

Dárt; rua da Oüitandã 63, lei-
(2390 S) II

Com. anibla de Loterias Naoiaaaes do Brasil
Eitracçõospnblioa3 sob a ílscallzaçáu da governo

federal ás 2 U2 e aos sabbados
ás 3 boras, á

Rua Visconde de ltaboraliy N, 45
__w__aa__laí\ 311-39' _aLMa.E_i_i_;v

15:0001000
Por #8O0 cm inteiros

Depois Ãe amanhã
A*9 3 horas d» tarde—_10—21*

S0:000$00 O
Por 8i{tOOO, em <lecimot-

Sabbado, 21 do corrente
A's 3 lioras Ua tarde—300 — 3_

loo;ooojf ooo
Por S&OOO, cm decimos

Os pedidos do bilhetes do Ínterim- devem ser acoiiípn-
niíadòs do mais 700 rs. ptira o iiòi-to do Correio «• «}l«,'«Wi3
aos âgeiités geraés NA/AKElH & O., KUA 1)0 OX VinOK
X. 04, 0A1XÀ N. 817. Teleg. IilSVI-51/, o na casa !•'. (.Ul-
MAlt.\KS, ltüeV OO ROSAKIO 71, us/iiiiiia do beto das Caii-
eelías — Caixa do Correio u. 1.-73.

HVrOTHECAS 
rápidas, n . juro-

. módicos; só negócios lícitos.
Paulo Chaves. Carioca 51, -Sob. 1
ás 5. (-'J99 S) M

11.11 
A do (.loverniulor — Aluga-se

uiii.i e.-iilc-ncliclii morada, com, 3
siilas, 6 c|iiartof, iojãu econômico,
a \v. c., ítltoa e baixos, belíp terre-
no, todo cercado, mobília 'necessária,

muito peito dn ponte, na praia cja
l-Veguezia, cxcellcntcs banhos de mar.
Trata-se ua Urogiiria Graiiãdo; 1" dê
Marco li. i|. (-'_____'

I.VPORMAÇOES, 
syndicancias, pro-

pâsahdas, cobranças, professores
de niagiietismò, pocíia, cie. Caixa
do Correio 11. i3.'7. ___"! -

KAOI.IM 
— Yenilesc preparado

para industrias; rua General

A TERMEGIDA
O maior destruidor dos cupins e

de outros insectos. O autor deste
preparado incumbe-se de niaiular
íazer a extineção do referido iu-
secto, cm prédios, embarcações 011
moveis. Carla para a rua Rrneslo
Ribeiro 31 B. Nictheroy. (içi.iíij

AUTOMÓVEIS
Compiani-se "limousincs" R!?«

NAU1.T, assim como chauis 16,
mas nnc estejam em bom estado .-i
Escrever dando detalhes c preço?
para AUTO-GERAI. — Caixa Pos-
tal, 284 — Rua llar.io de Itapu-
ninga, 17 — São Pau'-!. (U i"l,r

S)

CAKTAS 
de fianças

mais Ixir.ito que noutra
rua dos Ourives 11. 115,

¦para casas
Iras pane.-.;
i° atnlar.
(235a S) J

D1K1I1Í1R10 
sob hypothecas, alit-

gimis dá casas, proniiisoiias,
adeanta-sc juros de apólices a jih
ros módicos com G. Pereira, a rua
da Alfândega 11. 4J, 3" andar, sulii
12 (elevador); (375°S) K

IXiKXOUM.iHÍ, para
\ foBã.o a ga?-, com trçs ferros e ires

YIÍXÜK-Slí 
por 35:000$ um prctlio

de -.lois andares e araiaacm, em
rua próxima ,íio Campo de SantWn-
na: trata-se á rua do Carmo n. 66,
ic andar. (X 2j.|e) J

"Ifl-iXDKM-Sl! cm prestações casas
V c terrenos, tio Realengo, na Ms-

trada Real de Santa Cruz; trata-se
com o sr. Marques, na Ustrnda Real
de Santa Cruz n. 163; niiiis informa-
ções :'i rua -Ia Alfândega 11. sS, Coin-
panhia Prêd'al, ™

N) S

\r)-'NUK-ál': 
um lote de terremo com

' 11 1119., em Todos 03 Santos; tra-
ta-se; na rua Uranos, 15C'. lc="lo;i'tt

(:o-3 N) a

rtTllJSiUiKiSlí -lwr =00:000$ ,birtimb
V emprego de capital, magnífica pro-

iiriediule em forma ,1c avenida, com
lo casas novas rcccm-açabailas, de
eohstruir, construcção foli-la, c-.nn to-
,los os requisitos du li.yglcnc água çinubnniteicia, l"/- cleetrica, cstSo todas
nl-ieada-, rendem actualmente 33:00??
<iiiiiu.u-5, póclcm rei, U-r muito mais.
ncgoeln, livre c desembaraçado, dirc-
,-i„ eo:ii n nroprictarm; inforina-se _a
travessa S. 1'raneiscn de
casa do calçado ou caria
«¦'•

A CUH A DA SYPHLIIS
Adquirida ou hereditária, interna ou externa em to-
das as manifestações: Rlicumilismo, Eczcmas, Ulcenis,
Tumores, .Kscroíu Ias, Dores musculares e ósseas. Do-
res de cabeça nocturnas, Ulceras do Estômago, etc,
se consegue com ^^^

man-quins perfeitos;
n. 27, sobrado.

rua S. José
(J 1O01) O

YK.XDIvSE 
.

bonbons fuios
um varejo de balas,

p chocolates, «o
melhor ponto dã cidade; trata-se tia
rua Luiz de Camões n. «9, «™i o
sr. Carvalho, 0 '-^ °

;nifico

LüETYL
Poderoso nnttsjf-
philitieo. Ktimt*

«ador das imipu*
rezas c micróbios
do Sangue. Cura
sypliilis, tanto ex-
terna (pelle, etc.)
como interna (dos
1'ulmúe^ Coração,
etc.) Peçam prós-
pretos. Vcndc-sc
n;u boaa pliarma-cias. Preço. 5$.Deposito Geral :
Avenida C. o 111 e s
Vrcire, 99, T,1=04 C.

~Í7"IÍNDI}M-Slí terrenos em Copaca-
V'baua. nas ruas -N. S. de Copaca-

bana, Conslsmie Ramos, Doiningos
Ferreira c outras; trala-se na rua í).
Manoel n. 28. (J 9^3) N

Vlv.NDli-Sl-: 
um chalet próprio ,pa-

ra habitação de família, com jar-
dim na frente e caixa <l'aguo, l'.s-
trada Real de Santa Cruz 11. 2.:,6=:
trata-se no mesmo. (R 39-') N

\M':X-DK.SK, 
com urgência, um ma-

' guiíico -prédio cm construcção;
trata-se á rua José Donifnclo 11. 45,
S. Domingos. (.R 1150) N

VJÍN.HK-SR 
um niagniiico harmo-

niiiiii, grande formato e do me-
lhor autor americano, -peça de S™1^
valor musical; na rua da Alfândega
11. sol.  (k '-''0) u

V"-Í5NÕBM-S1?. 
na. fabrica <lc.Ç«a-

miea Dr. Araujo Vianna, 11 rua
Bomtiiii u. 29. S. Christovào, louças
de burro, de fina qualidade, filtros,

vasos, etc, cm barro ;ona-moringas,
co c vermelho. (J 64685 O

00,A7IfMf>E-9R um negocio, scecos
\ molhados, bom ponto, por 8uo?oi

está aberto, o motivo e a ¦ dono ter
outro; tratar á rua 'Cândido Bem-
cio, 33. Cascadura. (1932 --N) J
"1TiIÍX'DIÍ-S.1í um cavallo boa estam-
\ .pa, manso c bom marchailor.. Rua

I.ia llarbosa, 31, cm frente a 'Iv^ do
Méjrér;  -N' J

Capas para"ínobilia
9 _P_E3Ç3_A.S 

~

6O$0OO
RUA DA ALFÂNDEGA 141

M 2115"

DENTISTA 
— Compra-se qualquer

objecto mesmo itibilnetcs com-
; rua Senhor dos Passos 18.plctos (1140 S) S

AIX'GA.SK 
11111 ciuarlo, bem mobi-

lado, om casa de uma senhora viu-
vo, para descansar; carta 110 escrinto-
rio deste jornal, a II. O. <2430h)M

junto
A' 

RUA Assembléa, 79, . .
á Avenida, lia prof. de portug.,

arithtiú, álgebra, etc. Não c

D11X1IE1R0 sob hypolhcei —Km-
pr'esta;sc, de 3:0.10$ para cima.

na cidade e subúrbios a juros mui-
lo favoráveis e nessoa de toda con-
fiança; rua do Rosário 11, 172, u)ti-
ma sala, com o sr. Júlio. (1308 bjj

Câmara 100, sobrado.
.1

(15-ti S) .1

I' 
AVADKIRA e engomiiiadeira —

J Precisa-se de unia perfeito lava-
deira e cngominadcira, que. .'.saiba
cuidar de roupa de homem; á rua
Voluntários da Pátria 11. 181.

O7-3 s) n

MAUAMB 
DUIIAMEf. — Parlei-

ra diplomada pelo Real In-sütu-
to de Floreuça. acciila chamados a
qualquer hora. Telcpliòtiò Villa 3129,
rua S. Miguel n. 80 — Tijuca.

(6S90 S) R
"11/rjIE; Clara Couilerc — Manicura,
iíÃ pedicura, massagista diplomada;
rua S. Clemente n. 105, Tel, 1270,
Sul. Vao a domicilio. Só ás senho-
ras. (2613 S) S

M.MK.con
CJCI, cartomante, diz, tudo

:om clareza que se deseja sa*
ber, realiza qualquer trabalho por
mais diCiicil que seja amigavelmente;
na sua nova residência, á n.i luva-
lidos n, 30, sob. (2005 S) J

Moveis
CASA SEGURA

Fabrica de malas e objectos devitnc
O maior sòrtimeriío e os menores preços do mercado

Roletas, .inlraríis,
Masõnttes; Xndroz
Dominós,lotos.
Datnns, olc, otc

Foot baíls e íiiaiH
artigos para sporí

de vime e
tapeçaria

para cima o baixo
do moza, para
forrar salas o

prateleiras

Jogos
Patins

SEGURA CAMPOS & C - 84 Rua Seta de Setembro 84
nemette graiis para o intorior o catalogo geral illustrado a

quem o requisitar.

CR EA D A

l) ÍMIICIRO a prestações mensaes,
b alugueis de prédios, empres-
a rua Canicrino 99, <le 1 ás 4.

(957 S) .1

DIXHE 
11(0 sob promissórias, mo-

vris, inventários e demais garsii-
lias. Pil.ilo Chaves. Carioca S'. sob,
j às 5. _______L_1.

ENTISTAS — Vendem-se coroas
6$, ¦-

ficiua da rua Sete
_.)"dc" ouro 

"o 
6$, 7? <¦¦. 85;.u:i 01

Setembro
(207a S) S

franc
curso (2093 S)J

DA'-SÍ2 
2:og-$ooo a quem arranjar

uni emprego publico municipal.
Curtas para l.utz Araújo, 11 rua Prn-
do n; 32, Villa Isabel. (1-1M .S) _K

MACHINAS 
de costura Sinirer n

prestações; á vista grandes aba-
timentos; attctidc a chamados a do-
inicilio, pelo tclcpboiic Central iÇn;,
rua da Carioca 55, loja. (6r73 S) J

MAtlXIKICOS 
aposentos, cm casa

de senhora estrangeira, mobila-
dos c sem mobília, com pensão, ;i
preços módicos; travessa Marque/ de
Paraná 11. 3—Botafogo. UuaSJM

Frccisa-se de uma para cozi-
nhar e lavar,, para casa de 11111 ca-
sal de tratamento; prcfcrc-sc por-
ttigtteza e exigem-se boas intor-
inações. Trata-se na rua General
Câmara n. 3, sai-a 21, de 1 hora
ás 3 da -tarde, com Montcítegro.

(J 2092

AUTOMÓVEL
nf amado
perfeito

Vciiileni-se dois de
fabiicaiiie italiano, cm
estado de conservação, um dtllc-»
licenciado, motor ao * 3" H. 1J.
Podem ser examinados 11.1 ru»
Harão de Mesquita qiS: encontra-
rão quem mostre. Preço de adini-
rar. (A i6ja

Pcrfci-
MACHIXA 

de escrever
ti e quasi nova. Vende-se unia

com todos 03, melhoramentos, por
preço de oceasião; rua do Cattctc
II. ios, loja. (2309 S) K

P.r.ua, 38,•10 cr. -lira-
(1Ú61 X) .1

\r1i;NDU-SU 
-por ;

um correr de i
cDcntrò. Com n sr.
Ciiriiiu, 06, sala -t,

:.íoo$, remia *5°$
asas no Kiir. de
Affonso. Rua do

ás > horasi
(1M6 N") .1

Vl-IX-DK-SH 
por 16:000$ um bom

prédio, á rua -Leopoldo (Andara-
hy); tra'.a-sc no n. 12 dn mesma
rua. (.1 1S47) X

"UEiYJircM-SE na "Villa Pavn-
*' nu" oxcullcnlcs lotes «]« tor-

renos cm pequenas prestações
do 5.$ em tlcnnti!. Os si-s. pi-e-
tondéiitcs podet-ão tomai- os
trens dn liinliit Auxiliai- do
Rio d'Oui'0 o pi-ocurai- cm
frente á estação da 1'avuna o
esnriptorio da Oonipiinliia Pre-
diul. Prospcctos e plantas são

distribuídos na i-ua da Alfnii-
2:000$ 1 sobrado I dofru n. _8. X

nii ruá 
'dá 

Ássunipçiin, por 20:0011$,ATKMH-i-Slv pur 22:000?
\ na rua da Assunipçai

1 palaccte, no Andarahy, por
uma avenida, novii vtyide-se
t:u S. Clirlstorão; trata-se
mente, na rua do Carmo ?l. aos
ás .1. 07=4 N)

fpU4A
ruNDKrc/õfíffJT.

VBXDKM-SIv 
telhas a So$ c ,90$

o -milhciro, portas, janelas, ripas, |
caibros e assoalhos, forros, e tudo, por
qualquer preço para dessoecupar lo,-
sar; na rua A. n. Si, en frciile a
estação da Penha. (_J74 -N) J

VKXDlí-S-M 
11111 bom piano allcniãçi,

perfeito e garantido; .rua denei
S.-íitAnna 11. casa ile íamilia.

(O 2070) Jl

Vaccinas Qpsonicas de Wright
Temos sénipi'0 stoek íecentc de:

Anti- gòitococ*élcas, antl-estreptocebceicas, nnti-esta-
philoeoccicns, anti-pncnmiieofiieas, anti-coli, anti-typlii-
ea eurativa, antl-typhlea preventiva, contra a pjorrliea
alvcolar, coutra a ozena, contra 11, acne, nyrocanica,
mista, coutra a uretlirlte.

íi T alioratorio Paulista de Biologia *
RUA QU1NXIXO JíOCAVUVA 24 — S. 1MUT.0

Rua da Assembléa 7, sobrado — RIO 1)13 JANEIRO
Encontram-se nas principaes pliarmacias, drogarias c

casas de cirurgia.

MASSAGISTA, 
diplomada ua Eu-

ropa. Todas us massagens, tra-
lamento especial para emagrecer —
Copacabana, rua Hilário Gotivên 85.
Tel. 2229, Sul. (-1-J5JS) K

MOCA 
íranccüa deseja leccionar o

seu idioma; rim Duna f.uiza
11-. 09. C1728 S) J
UrODISTAS -- Vestidos pelos ul-
_tL tinios modelos, aeccilam-se eu-
cbmnwudas; preços módicos; ;'i rua
(jeucral Câmara 11, 133, t" andar.

ti203 S) S

SEX1I01UTA 
de trato, séria o edu-

cada, deseja a protecção de se-
nhor cdoso, educado e discreto, que
a trate sempre. I-V trato sério. Car-
tas a Cccy ,ao Jornal do Commcrcio,
caixa i.|. (21(12 S) R

SUNUORA 
activa c com iilgimia

iiistitação, tendo sua casa e uma
pequena quantia, deseja encontrar pes-
soa que a cncaminbe cm negocio
que de aipins lucros; canas a Olga."Correio da Manhã". (2063 S) J

UMA 
senhora allcmá, de boa edu-

cação c de meia edade, deseja
um quarto cm casa de íamilia de
tratamento, em troca de lições de
piano, allemão, ou costuras, alguns
dias da semana, centro, ate o largo
do Machado. Canas a mine. 1'iiuli-
r»a, ru_ Silveira Martins ti. 24, loja.

(1508 S) J

119
Ourives

UIO

TONDE-SI? um bom piano Pleyel,
4 bis, o melhor formato, pcrfci-

lo- Irnc-asj, concerta-se e afina-se.
\o Piano de Ouro do Guimarães;
rua Itiachiielo 423, sob. (02o,-Q.M

H uma bca parelha de
uma carròcviha pro-

pria .para entrega de mercadorias;
ver c tratar ua rua Iladdock iliobo
li. 96, Padaria. (O __j 

M

V'-i

^riE-XDiE-SlV ninares

dit

lEM-s-V
^rilvXDEM-irenos, na

«rato 4 lotes ,1c ler-
de ri. Matlicusi 1'..

V Seiva, os terrenos dão fundos
-Estrada; trata-se á rua \ is-

Itauiia. :4, com Albino.¦ (1:21 X) .1

Curti rapiilr com a
INJKCÇÃO MAUIMIO

Rua 7 do Setembro, 181»
ipara

\r,l>N-Di;-Silí 
um' 22 ms., de fie-

bom terreno co-.n
pôr ioo <le íitii-

Io Anchieta; preço
ftjoÇooo"; trata-se á rua da Urugiuiya-
na, 7, casa Cysne. (196.1 -\>J

V'i:N'!)l-;.M-SE, para des-
V -g.tr. bons dormitórios

ros e demais
niara igo.

.ip.ir Io-
reposiei*

Oèncral Ca*
(O 2073) J

VKXDEM-Sl-i nas ruas Jar-
} dim Rotanico, Oitis,Magno-

lias, Accacias o nutras, em
prestações mensaes do 70$
em deante, ningnificos lotes
do terrenos em ruas recente-
mente abertas e onde já e.vis-
tem ningnificos palacetes. Os
preços variam desde 2:500$
o loto de 10 mel ros de fi-en-
te. Informações na Companhia
Predial, r. Alfândega _8. Jf
TTiUXÇK-SE hoje i:

T dio á rua lllen
mesmo ünilo pre-injaniin Coiislaiite11. i2i, aberto das 8 ás =; trata-se¦Hospício 19S. (.N ..ofuj.M

f Til-;S.I>Í{-SE uma
V photo

elegante níachina
ogriiphica, tamriilio cartão

postal,' Koil.ik legitima, com caixa c
.portátil, tudo novo e -pcricito. por
80S000; na rua Silva Manoel 28..•'

(O 2382) -M

TTilvN-DiE-SE unia copa por Sol?, per-
V feila, c nlguiis vasos de marmo

emiterio, jardim, elo. liu.i

IXIIIifRO — Dá-se sob liypothc-
tovcjSi notas promissórias,

caução c .1 ofíiciacs ilo ICxercilo, I*o-
lioia, Bombeiros; Rosário ». ir- --
Scixíis & Fernandes. (S)

\ ACTRIZ Bcrllic Barõii do, tlica-1 T\IXIIIif'
__ Iro Carlos Gomes, previne o XJ _ea, 1:
climtíícur de- imi automóvel amárcllò
tomado no sííbbailò ís ó i;_ da t;ir-
de, na rua Sele, c <J-.ie a conduziu
ao Hotel Continental, rua Senado: 1
Dantas, de c|iie esperou até hoje, nue
unia caixa contendo «m p^r ilü bq-
tinas deixado 110 mito, pur esqueci-
niculo lhe fosse entregue, c caso - ,,.,,,.,,, ., ,
durante o dia. o ililo cbauifeur não -TVIMiiaKO —. Qualquer .quantia
o faça, ver-sc-á obrigada cí dar narlc I xJ
á policia afim dcsla proceder

INTIEltíO sob liypolhccns, juros'Cartas para
(202? S)J

8'
«este T

jornal.

para hypothc-
descontos

(22.17 ?) J

A' 
KUA Assembléa,

ú Avenida, prof.
79. a0, junto

que rcoebcii
esmerada educãçSo na Europa c foi
premiado pelo governo portnguez por•eu mcilioilo c aqui nas rua; ; 11.
109 e Carioca ns. .17 e -|.|, tem lia

nios provado a sua seriedade, cnsi-

parle U " jnr-)s modicoi
cas, ahii_hVe_. .
compra n venda de predio-s, terrenos,
=itios e fazendas; 1:0111 .1. l'iii'.o, rua
do Rosário, i,m, tabcllião. (1965 S)J

ITETIIODO "Válenfórt? Acre-
 __tandu haver resolvido ilcfiniii-

vãmente o problema do ensino e da
api-cdizageni de línguas, darei gra-
ireiíamcnic lii;r,cs de inglez, trance?.,
allemão c lic_i)airliol, clc, scKtuido o
meu medindo, todos os ilia-i de „ ij_
ás 61|2, á rua Clapp n. i| Todos
cordialmente convidailos — Daniel
V. Vileniurt. C2054 SI S

TTJI cx-negociante desta praça, dan-
U do ns melhores informações de

su.1 condueta c fiador, ofíerecc-se
para fazer cobranças de alugueis de
casas, contas no Thesoüro c Prctct*
tura. Carta, nesln redacção, n CA.

(2231 b) A

i I.UOA-Sli ou vcu.lc.se na Boci
irldo Malto, a casa da rua Aquida-
ban 281, com 2 salas. 1 quartos, etc.
bondes á porta, no mulo de,enorme
terreno, .1.1 x 148, tendo iiallinliciro;,
Imro.-i c barracões, própria para pessoa
de gosto ou que uiieira explorar avi-
cultura. (2-15.1 Ml

AI,Ut;\-SE 
uma boa rasa. com,-'

nuartos 2 salas, cozinha, iardnn,
quintal, luz, perto da estação ti. Ho-
cayuva; rua Kcpublica 9.1; aluguel.
Oi$; trata-se na mesma. ..- (Mão; Ml

NAO 
QUERO DINHEIRO _ Tu

tens dinheiro c não dormes I li
por ter medo dos ladrões o do fogo,
l*ois faz de ficares trauquillo, com-
iprando um Cofre Amcricaiio de G.
lf. S., que facilita o pagamento! á
rua do Uoínrio 174 e breve á rua S.
1'cdro 180, armazém, (2455 S)

UMA . .
cozinhar o trivial
S8, cisa 13

portugueza, empre-
ga-sc, |i-'ira lavar, cngoniniar c" rua Vpitanga n.

(isofi S) J

MÉDICOS

MACHIXA 
do escrever _ Com-

prn-se, paga-se liem Underwòòd,
Continental e Hemingtoii; rua dn
Alfândega 137. (2119 S) S

O melhor remédio contra lombrlgas,
osyurcs e solitárias c o

AMBROSIL
Vidro i$s-io — Dcp. Andradiis, ,|.1

e S. .lese, 51.

•c, para cemitério, jardim, cie. ku.i | al|nos ,)rovaii0 .-, sua seriedade, cnsi- -
[gnacio t-oulart 11. 121. Sampajo | m jeíI|e ,„$, nirsmo para concursos
(casa de taniiba)¦ ____!_T_.___. I ou exames: porteig., franc., ariilun.,' ' *~ •• • álgebra, calligr.j geogr., etc. Cou-
Tf EX-DiEM-slí. ipara, liifiKlar, pa- v(i|n rac£mo ,', edo3os e principiantes!V preço módico, pintos, ir.-íisa-
frangos, gallinlias e u;n nallo orpiii-
3ton's aiiiarellosi á ru:i Cregono .Ne-
ves Cí, Engenho Novo. (J2020)

de ambos os sexos, pois

•VTiE-X.pWM-SE duas avenidas com;
- V grandes terrenos, r.videmlí; j.u>;-.;
meusacá situadas ás mas Ur. illullioes','¦ 

Tavares. Negocio urgfiitc c razoa- :
vel- traf.i.-c á rua 1I.1 Assembléa nu-;
nícro IU, sala I. dr. X., das.3 as-

horas. (¦97J N) J |

\TiEX'l>ISM-SK terrenos tle 40-)í
¦ V 000} do 11X50. com ogua e luz,
rua Luiz Vargas ,1. 55; trata-se
rua Coyaz a. 43°. Piedade.

(1104 'N)

chácara com trçs
casas, '.uni grande para morauiaCf.líXDP.-SG uma

V «saí, uma gra— .
d-i.is rendendo, tudo muito barato;

rua Uaroncza, csqni.ia da rua_'Maran
g.i, n. 271, jacarepagua, f:o|8 X) I!

V?7iES-Dlí-Slíi em lacarépagná, por
duas

^ ..». quatro quartos, cozinha, rctrcle,
banheiro, etc, muita ahumlançia Ue
as:;.i; a casa c.-iá cm ccyitro ilç ter-
reno e todo arborizado, medindo 2.
metros dt- frente por to.i de fundos;
um outro lote pegado, de egual tama-
nhi com duas casinhas que renclcin
10$ mensaes, ?e vende por 2:0005;
vende-se tu-.lo iunlo ou separado; pura
ver e tratar, a qualquer hora, na rua
I)-'. lkrnardino n. 7.-, Jacareraíiia.
fior.Hi -le i-io réis. d9.'7 r.) '<

¦•

\T!;XD!vSlv urna vacca dando min-1
V to leite, com uma cria de sei;

dias; á rua José Bonifácio 11. 1Ú2

)A,no:

TUBERCULOSE e mais 111c-
lestias inferto-contagios
Quer eis >t^N
e vifap ^AV

O

m
Usae

*jjQ Aluga-se, compra-se o
*J_^ vende-so moveis, Grando*3f» fabrica do colehòss o moveis* li. <lo Cattcto Ns. 55 e r»7

Tclephono 5301 Central
CORRÊA DA SILVA

Os verdadeiros levam à marca acima. Preços communs

w

(O 20'28) JTodos os Santos.

TTd-.V.DKM-Sl'; pinlos leghorns e
V plyiuottih riirijó; travessa Ayros

1'inlo <1, São Christovão, (Oj:r.i)S

quem
^^l;¦:.XUI•jM•SK 

h.-i-- mesmo,
.pretenda adquirir nlgitus prédios

iiiletiii.idos a renda c moram»: l-losui-
cio 10S. i>* -n('A _

\ri'S'l)lv?i-: por o contos cíBlrmdiilo
\ piedio com ires quartos, duas ,s.v

-Ias, etc, i rua liarão do, Vi.n,. Hetiro,
junto nrt fardim Zoológico; t novo;
ver e trafar com o sr. Picrrç, a rua
Darão do Cotegipe 11. 20, das S ns
jn dn muiiiiã, e com o iiicsmo, a r::a
dos Ourives n. i.l, dns '2 as i-l us.
Tem tres linhas de bondes.. (ioS6.N)J
"iTKXDK-SH em .TiicarúpngHÚ

V 11111:1 cnsii inti'ii':iirn'Hlo Jlò-
vit, um lniiiii' alio, com '¦£ snlns,
milfta. t «íuiiitos. «'iiziulia,
WiC.', us"» eiuaiiiidn, arvores
frntiferits, por 6:500r?, tendo
22 metros de frente por 75
de fundos, nu praça See.en, n
.*Í00 metros do bonde, ponto
de 100 i-«*i^. Tratar com Juea
dn Itio. listrada da Kregiic-
zia 11. 82S. (» 1»**) S

tle terreno com I
de 10X35, tem |

quantia

\riiNDIi.M-Sli, 
em Botafogo; I.aran-

ii-irae, Cattelo c tlloria, alRiins
prédios Dará todos; trata-se a rua Une-
lios Aires in*. (115.1 .Ma
"l^KXDiKM-SIv a quem prctcitda :ul-

> iiuirir alguns prédios
.acahaiia e Ipanema;

líoíi>i:iii it|3.
trata-se

(X .'

l.etiK
rua
i.\l

irivNDli-SH, na rua Visconed Silva,
y 110 largo dos I.eücs. 11:11 terreno

do 10 por li; oulro de S por 20: lra;
ln.se llospicio nS. _J_1_J___

TrKXDliM-SJi prédios e terrenos,
\ cm Copacabana, adequados a to-

do?, semure ua rua ltuenos Aires 198-

\fKXDBSr.SB em peque __* prestações de 8$' O.?, 10$, I ~
elo., mensaes, ningnificos lo-1
tes de terrenos na mnguifica
localidade deiioniluadu Sapé,
servida pelos trens da I.iulin
Auxiliar. O cscrlptoi-lp é em
frente d» estação de Sapí.
Ainda existem alguns lotes na
1'raçn das Pérolas, muitos nas jruas Opalas, Turquczas o Sa-!
phiras. Os prospcctos com ]
plantas são distribuídos nó es-1
eriptorio da rua da .llfandefca |ii. 28, Companhia Pri-dinl. X I

TTll-JXDIi-Slv uma espingarda nova.
própria para caca, calibre .12;

preço 50$ooo! rua Salvador Pires 4o-
¦ Ksliiiãò de Todos os Bantoi.

íSji.ío) "

T7ilíXDIE-S'lí um magnifico piano
állenião, cordas cruzadas, raiz de

nogueira, baratissimo, de particular,
na rua i!a Alfândega i.ir.

(O 3190 K

T7KX.D.1ÍM-SE duas 'bicycletas para
iioinem c duas -para menino, in-

irlczas e com pouco uso, Por preço
de iicoliincha, Rua do Catteto n. :->S.
loja. __0 _L_?__?
TfliivDiE-S-B barato, até tr do cor-

rente um snperfino violino, líua
, São Francisco Xavier S.|, Villa '/¦]¦

 rliiha rw -. (02l8sl R
no. 

/.Wl.Itl, i .1- i - -

não u curso.
(2092 S) ,1

M.MK. ItOSA, cartoniaulc que
orou na ma <!o Lavradio M,li ;

mura na rua do líiaclmelo "-', so-j
brado, descobre sualqucr sesredo, faz
trabiillióa pelo bccuvlismo, assim ea-
mo casamentos; tem uni talisnían
para a sorte; reza ::s doenças; Ira-
\,i dos atrazos commereiac., realiza

ílíÍKC-ij CO 1- ::tflS daisepara
8 ás :Sooo. (2JSi S) M

\ ACÇAO entre amiijos de uma
i_ colcha fina, fica transferida
raia o dia 5 ile ttovenibro.

(n8.l S) .1

1>ANIIUII'-V 
de ferro esmaltado ¦-

> CÒmpra-sc cm boas condições:
rjja Iladdock Lobo, ior>  (S)

CIASA 
de família fornece pensão a

I mesa c b domicilio; na rua Ser-
KÍ'»c u li, praça da Bandeira;' 

C1958 SI R

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Xeurastlicni.i,
Ksperimuorrliéa.

fura certa, radica! e rápida
Clinica cloc.ro-11'.edica, espe-
ciai tio

Dr. Caetano Joviue
das Faculdades -lc Medicina
de Nápoles o P.io de Janeiro.
Das q ás 11 e das 2 lis 5.

Largo da Carioca 11. 10
sobrado

1JRF.C!SA_I3 
falar com D. .Toan-

na Cunha, com toda urgência,
cm Jurujuba — Santo fgnacio —
Xiclhcroy. (1H02 SI .1

IVliMOISÜLI.l! 
françàis

> ciylograplic, connai-Si
(sc, steno-da-
isant bien le

portuçais, desire cmploi datH mal-
sou <íe cotumerce, ou Cie —S'adrcs-
ser; rua 1). Luiza u. 99. (ir_7.S)J

l_M ca-ia de pequena íamilia, ahi-
l-se meio casa ou um ijuarto,

casal ou senhora, não se fa_ t_ucs*
tão que tcnliat um a dois filho... rua
Con^tauça Teixeira 11, o"i—Meyer,

(15-1.1- S) I

- i

TRASPASSES
flYRASPASSA-SI! um arniazm -lc
1. scecos e inoihados, fazendo bom
nCRoeio. Ver c tr.,lar, á rua Dona
Zuüiuira 11. 51— llar.-.canã. ú;-i|I')A

IJÊXS^O 
— Fornecc-sc farta c va-

. riad.\ comida, feita com toucinho,
pratos variadi-simos, empadas, pas-
leis _ demais variadades; preços de
.to? para cima. XiV» faz (i«est&0 de
distancia. Senado 206, loja.

(1894 S) s

I)IAXO 
— Vende-so um usa-lo,

autor flllemfio, preço ;oo$; tra-
ia-se á rua Anua llarbosa n. -i-> —
Meycr. (i;6ti S) R

TTMA senhora francez.i, offerccc-se
U iiara governante de uma casa de
família de tratamento. Cartas nesta
redacção, a A. 1-'. fiaSnS) J

TTM 
senhor -lc meia edade ileíeja

J encontrar emprego para lialia-
lhar, em elevador ou em m«n escri-
plorio, para recados. Carlas paia —
S. U. (1718S) 3

f TM senhor vindo di interior, ten-
.J do usado 11111 medicamento vc-

gctal para cura rápida da impotçn-
eio, iieurasthcnia e fraqueza, indica
grátis a todos qua precisarem, en-
viaudo um envcloppo com a dirc-
ccão e sello do $100, a Caixa Tos-
tal 914, com as iniciac3 R. 1".

(2311 S) I!

DR. ALVINO AGUIAR
5IOL15STIAS JXTUHNAS
ESTÔMAGO — FÍGADO —

INTESTINOS — RINS — PUL-
MÔES, etc. Consultório: tua Ro-
drigo Silva n. 5. Teleph. 2.271.
cia: travessa Tones 11. 17, Tel.
Cent. Das 2 ás 4 horas. Resiilen-
4.263, Central. U 8592)

Consultas grátis fi

PEXSAO 
MONTEIRO — E' a

melhor no gênero c lambem for-
nece a DOMICILIO; Rosário, 103,
i" andar. (160 S) II

DOMIJOS e;
L annuucie,

compra iw-se,
11 Co.) S) .1

]RESSOA 
do

hábil com
todo o rigor mora!,
uma arte graphica, e

tendo também conhecimento de agri-
cultura, precisa com Ioda urgência do
uniu cojlocacão. Dão-se as melhorei
referencias de sua condueta, assim
como prova o que ficou dito. Car-
tu com «s inieiacs C. U. S., nc.to
jornal. (2079 S) J

1JEXSA0 
— Fornece-se pensão. abundante e variada, á mc.a (jo$

c a domicílio 711$ e 80$; rua i'» de
Marco 11. -'.;, 2" and. C2187 S) - It

urefhraBexiga, rins, próstata e
A UROFOHMINA cura a insilíiicicnc.ia renal, as

ncjiluritcs, «rethritcs, catarrho da Icxiça. inflammacão
to'vo as arcas e os cálculos de ácido urico e uralos

Nas boas pliarmacias - Ry a V de Março 17-Deposifo

cysíileg, py
do próstata.

ÍJÕRQUE 
tendes vossos

crespos, quando podeis
liscs instantaneamente; ua
Sàiit'Ánn:i n. u.

cabellos
tornnl-cis

1 rua de
(2.12ÜÍÍ) .1

_>lCV-Cr.ETAS ou tri
1_> mandem concertar
montar, sem primeirode casa líra&Ü, rua <
Teleph: 17j-, Central.

cj-c-les _. .Vão, "l/XPLICADOR 
particular, formado

pintar ou rc- j J__~ Para concursos o exame., Loir
or os preços
Cattele ms-

(.Mio S)!í
ga pratica,
Caldwell n.

preço módico; General
2io, sobrado. (G2S.1 S) J

-„„„,„, „_ um sobrado na 'flAUTOES DE, VISITAS
Traspassa-se r.,s S(!lc dc Sc. u to 2$. ourives n. m

onde
\fi-;Nin:-íi-:

y na.', junte
por G:üoo$, ¦'
dois minutos,
n. 60, I'. de
negocio com
entender com _
rua Jlorges Monteiro ti.
dc nulidade.

prédio com terre-
1 separados, tudo

de Cascadura a
na rua Vista Alegre
Dentro. Xinguem faca

> prédio acima sem _ se
José Xícoláõ Pcretra,

VENDA DIVERSAS
misteres
trasna

TTlíNMJh-sl'. -1'-
\ arvores de f

r.i r-i: acua e Iu.*. í—i quaniia.íie
-. iSaoo distante uo >""ae <Je i ¦'--
íadurà, 3 inimitos; na rua A ves de

ei. sou pc.-ia

HHII
- B _______=

TTEXDiE-SR um restaurante, bote-
V quim _ liospedana, livre e des- , Tklinbaraçodo, na avenida Quinze ilc f]1*: Cartas

Xovenrbrõ :'. ?.t". Petropolis, próximo 1 pt°rio.
â estação. A cansa íh venda é achar-
se o proprietário doente c prceiwr se
tratar. (S 1141) O

sobrado
d

temliin, coiiipletainentc mobilado _
dividido cm escriptorios, que estão
todos aius-ailo?, dando os alugueis
para pagar a renda do mesmo, tican-
do <le graça para o alugatario, sala
dc cíper.i. quarto, sala de jantar
pa. cozinha.'dispensa c área. A
dc jantar é espaçosa podendo servir
para pctisõo. Vciicleiu-se alitiuuas ma-
clutin-i e aecessorios de massagens e
cmbiillcziiiiieiito do rosto, ciisuiando-se
.1 trabalhar com as inacliiiias ,e outros

ilcslc gênero. Motiva

ala

este
hino retirar-se desta ea-

a Estrella. neste escri-
(Oi 07 1') .1

mm
Azevedo rt. 51.

e P,r¦CTPXD)'-SH, com tirgen
V pr«» de oceasião, para familia ue

traliiiiciito, o bem construído pr«H«
t ¦„" lo -Mattoso n. 07. com belb--
ZeiZ rródicòcs e muito conforto; P"-;
fa «Te tratar no mesmo, com -

Ár-nrietario, todos os -d.ai 
^ 

„

CAPAS DE
WrjJXDK-Sti uirni ea>:i ossobroclaJa,
V ínm ciuatro quartos, duas gra.i-

Z uu, com entrada PJ>r .*"» ,^5'

B£__S_^____r_'í^'SSES5S

BORRACHft

Fazem-se sob medida do qual-
quer feitio e concertàm-sq

e recoríam-so
com toda a perfeição

NA FABRICA

H. SCHAYE1
Avenida Gomes Freire, 19

TelcDhoiie Central i.07 i (j.5338

rnKASPASSA-SE uni bom nrmaiiem
í dc ícocos <• molhados, tendo

vantajoso contrato; Irata-se cem
Osório, ;i ma Frei Caneca 11. 53.1-

(2201 I) 1\

rnilASI'ASSA-S_ um bom bole-
1 i qnlin. fazendo bom negocio, li-
I v-e e desembaraçado) uesocio de r.c-
! r.i<:.",.-; n motivo é o dono acuar-se

ê ua rua Visconde <lclocutei '.ri:.!-'-
(12.1Itauna _.^_

Iébos e mm
pi .1

PAMPBLI O
\i Càniõcs 11.
tela 11. 51-8:8,
viOeucias e?lão

.'.- C.«!
36. r
desta

dadas.

rua Luiz

(2.12-lOÍ .1

lana,

C--M1-RA-SK.i-e geiicros
ços liaraüssimos
no)—Gattcíe 11.

DK VISITAS — Cen-
Pape-

JiLJ
jndem-rpicr <ii7cr

alimentícios a pre- J
(Ao Forte Lusita-1

17i.\irKESTLM0S 
_

.J inventários, lier
J òas, alugueis de prédios
j ção de apólices. lv._c
i pagam-sc impostos

flOMPRA-SE ,-itial.iuer quantidade\J de jóias vçihp.s, com ou sem pc-
dra-s de qualquer v.-.lor e cautelas do
Monte de Soccorro; paya-Ec bem;
na nu Gonçalves !):.-.r n. 37. Joallic-
ria Valcntiui. Teleph. 994, Central.

(5104 S) S

fiOIXETES DE SENHORA SOU
\J MEDIDA, a -2$ — Mn-.e. Marie
Lemosj collelèira diplomada pela Aca-
demia de Paria c com casa cm Pa-
ris, montou teu ateliê? á rua da As-
sembléa ,i = . 1" andar. (115 S) J
¦^OXStllUCÇÒES,c ríMürmas, peque-

predioá
a preços módicos e pagawcntoí em
pcstaiíüCSi com ^ o construetor Mieha-
iski. na rua Uruguayana n. S; tel.
S.ljí, C. (i.|44 S) 11

N-OU.MAT.

T.TEX11Y
11 -ie C.
ileu.se a 1

casa-*

v ARMAXDO; :
:itnf- ItS. Jj C •
iiitcla n. i-i.i-

(19^2

a I.üiz
. Per-

«lesta
0). D

íTUfRSOKj ciaes; n
garantidos, t
5 c 7 'a* 9 '

í£ Por

pram-ác terrenos c prédio;
quer arrabalde, com o sr,
rua do Rosário n, 0'J> SlJ''-

Fazéni*se sob
ancas, bypotlie-

juros o eau--e obras c
nzo. Com-

1JIA.V0S 
— Comiirain-sc de qual. quer autor, de i|j nrniariu; pa-•ram-se , bem; cartas nesta rc-llaccão,

com iniciae. 1». S. P. Octo S) 51

PENSÃO t — Fornccc-sc cm caía
de família brasHcira, á mesa ou

a domicilio. Máximo asseio; rua
Larga, ti. ;i, i-> andar. íjnfij S) S

UMA 
senhora, scnbor ou casal sem

filhos, encontrará, casa ampla c
confortável, para morar, por preço
modfco. Dirigir-se á rua Ernesio dc
Souza n. 29. Itondcs de Ancluniiv
ou Üruguay. Tel. 30(10, Vilia. até
it ii- e das 3 i|a ás 7 da tanlc.

(19,-1 S S

VIAJANTE 
_

Estado do
. conbcccnilo Minas,
Rio e .parte do Nor-

te, offerece ns -seus serviços, dando
dc si ns melhores referencias. Car-
tas íi Daniel. (207; S) S

VENDESfcSE 
25

Rio Oraiidc

VS. 
leni -

cabclloj?

garTí de vinho
ndc, por o?on,5« ^'l'l do

Florianópolis, garfa. i$ono. Catlctc
11, 1 — "Forte Lusitano",

difficuldadcs com seus
Escreva sem demúra

ao especialista norte americano.
Oura do Correio ino;, Uio,de Ja-
nciro, liara informações gratuitas.

(U/D S) .1

PO' DE ARFOZ g*S

LABY o o 111 a 1 s
caro. Ad-
li c r c nte.
medicinal

e muito
perfumado. Caixu 2?50o, pelo
Correio 3$20o. Vende-se em to-
das aa Perfumadas. Pliazinacia1;
e Drogarias e uo Deposito: Per-
fumaria Lopes, rua Uragttayaiia,
44 — Rio. Mediante 100 réis de
si-llo cnvitimes o catalogo de ("rui-

lültcucourt, da Fáciildüdc de Me-bj
cina da Balda, medico e operado»
espcc:alista cm
moléstias dos Olhos.

ouvidos, garganta,
nariz e doenças ner-

vosas*
Todos os dias, das 3 ás 6 hdTa^

ila '.arde. Rua Rodrigo Silva.,11. ''>
iu witiar (entre Assembléa e Sfto drt,
Setembro). Consultório -perfeilameiilo

apparclhado c attenilc cluihiãdos a do-
inicilio. Telep, 2.511, Villa, ou 5-C5-1;,
Ceíitrai;

Clinica de moléstias das
senhoras pelle e syphilis
— Dr. Valcntim llittencoiirt, partclro,
cura. os tumores dos seios _ tio ven-
trc, as moléstias das vias uiinana-i
c gciiitaos da mulher, cs uictritcs,. os
corriinctitos uierinos o v^giuaes c .re-
gularisa a nicnstriinção pur proceir-o
seu. Applica o 606 o 9l|. com ou
sem injecçao e esta sem dor, trata
a tuberculose e hérnia íqucbradUrrO
seiú operação. Consultório ( perfeita'
niente apparclhadoJ rua liodrigo Sd-
va 11. 26, esquina da rua da Assem-
bléa. das n ás 2 dn tarde. Teleplio-
11 c 2.s 11; residência: rua Senadoi
Euzebio 11, 342, Coiiiiiltas er.itis.

(J 123) 9

para o Ui.ifiiios.i-
co a Iratanient»

das doenças tio ea-
toniaBO, intestino',
fígado; pulmões,

rins. ossos, ele, pelo
KÜ.MATO Dlí SOUZA 1-0-
Preços módicos. Rua SÇn

30, das 2 ás i (menos ás

RAIOS X
11cone

DR.
VV.i-
José' ..
quartas-feiras). A so'A

selhos de Hcltesa. (7S01 A)

ÚLTIMOS ANNUNGiOS

eui qual*(.'armo, á
ií ás =;.

(1779 s> j

curso nor-
ta>::H módicas

arantida. t*arioca 51,
7 ás 9. (20(10 S) S

J.i.XAMF.S 
vestibulares

_j mal e concurso;;
e appvovayão¦âob., 1 ás 5
I^SCOf.A de cone _ Acccilam-sç
MU alumnas, preços módicos; á rua
General Câmara 133, iu andar.

(1204 S) S

H .\1 dc família seria, aiuíra-se,
ioi^ mocos distínetos, um filiar-

to com pensão; á rua 7 dc Setembro
11, 190, _y andar. (-151 S) .1

lUIII
Esoecialiúada

— 1'rois. c.iii-
c_s l- exames [

120C4 5) Si

iíezii"-

l^.VSl.VA-SF. a locar em pouco tem-
J__ po, qualquer instrumento de .~ó-
pro, por musica, a ^? por mez: rua
1'ortella 276—Madiireira, C2384 S) J

COtA NOltJIAT, —Cursos para
uni c outro «sexo, por prof-, of-

ficiae.; taxas modi-ca3 e exames g_-
rantidos. Carioca 51, sob., 1 ás 5.

(2JU2 S) M

w

QUARTO 
— Aluga-se um índepcn-

denle, em casa dc familia; rua
Corrêa Ucilra 11. i.|i. (2194 S) J

QUEM 
TEM CABELLOS DIF.

FICEIS ÜE SE PENTEAR ?
O "Maciol" alisa, fo^ crescer e per-
fuma. Subslituc com vantagem qual-
quer brilliantiua; _$ooo, polo correio
3$; ii!)i rua Marechal Moriano.

(S16 S) M

A LUCA-SE uma sala a eiiiprcgacios
Xl.no commcrcio; na rua da Carioca
11. .(8i trata-so na loja. C2440IO ri

r\UARTO
Vy< aluga-se

senhores do

mobilado, com pènsuo,:asal de tratamento
commcrcio; á rua

Buenos Aires 25O, sob. (_-ioq£;)„5

1? 
ELOGIOS

Ai pram-se
despertadores, com-

e concertam-se a $500,2$i .1$. çtc.. na casa de gramoplio-
na á rca Uruguayana 1.15, offieina
dc relojociro. Ct;.t-I S) R

C^AJ.A com ou sem mobília e com-
Õ plctameute iiidepeudtnte, aluga-
se a senhor de tratamento ou casal
que trakilhe fora, em casa d? outro
casal; travessa Sapucaby n. 6, pro-
xtmo á avenida Salvador de Sá.

(UÚ2 S) S

de fronte,
para rapazes solteiros, ou para es-

eriptorio; r. dos .-\ndrada3, i2j, sob.
(2.113 H) -M

4 I,UOA-SH unia sala
xXpa

A LUGA-SH uma sala do frente, mo-
X-Lbilada, com ou sem pensão, casa
com todo o conforto; ua avenida Go-
mes l''reiro uo-A, entrada pela praçads:i Governadores. (54-1.1 l''l M

A íiUGAM-SK aposoiitos com
•íl-pensão a cnviilliriros <lc
(ratiiiiifiüo: na rua Rcnjuiniit
Coiistiliit 00 (íloiia. (_15S)G

Doenças dos Olhos
DR. RODRICUliS CAO'

Com longo estagio da Vondatio»
Rotttelild de Paris. Assembléa, 56,
das 2 ás 4. Teleph, C. 3,i;-6.

J Ml»

A LUOA-SE
-Lmobilada

familia;

uma linda sala, bem
independente em ca-
travessa Murntori 2.^.

(2451 E)

DENTISTAS"~DENTIsf-Í^

R. Unidas Von 1'laiiclccastclii
lisp. em obtiiíações a ouro, pia.

tina, esmalte e cxtracçcíes com-*¦' tamciUe sem -dór;, colloca deu-
leu com ou sem chapas, a preços
reduzidos. Garante todo c qual-
'jttei- trabalho c acceila pagamen-
tos parccllados. Das 8 da manli
ás 6 da noite, Aos domingos s-í'
ali ás .1 horas. Rua Marechal Fio.
1'iano Peixoto n. 41 (sobrado',
próximo á rua Uriigii.iyana.

ilaiM ii I liOlMi
Armazons
<Iti_cònto.H

149 Kua da Quitanda. 1A9
RELOJOARIA E BI-

JOUTERIA
em concertos âa reloRios c jóias a preços mo-

d:'cos. Grande sortimento de relógios Vigia, Torre e otitras
qualidades. 

"Clubs Maisonnette". Jóias e relógios a presta-
jões semanaes de s?ooo. Recebem se assignaturas.

CENHORA illuslrada, habilitadissi-
V.^ ma professora, com muito boa
letra e _ entendendo de -serviços dc
escriptorío, deseja collocar-se cih
collegio, ou casa commcr-cíal, Dá
ul"Jreiaè'âic"a x^' 0i8?-s)*j BltuUos em seus armazéns; liliortHiutò o coih
à6'-.-hi economia quem eo.,in-lr - »10lCÍO «lo VCXÍime lie SOlicitilV ClUlOSSIlS íílíl
O mantlmeiitos de i_»nua!idade,(iü.:! CIOSOS parjl ClCSCOlltíH' títlltoS, C bClll nSSilll ÍÍV-Í

A Compnnliiu Nacional tle
Geviies emitte WAKRANIS, com
nioilicos garantidos, sobre mercadorias depo-

«o vendem
Estneio dc S.i

1)-:
,í II. TC

CÍOBRADO - Al
1 > Rosário 11. 81.

M.:,c,:(ta-, do adiantaiuentos para pagiimentos dc direitos a
¦---¦¦— trctbèi mediante juro bancário. Pura informa"

tei

' XTA Tliercza
li cnea com 3 <\v
elcetríca, por 140$
Maria a, 84—SIau

"• nÔ;,,TK)'sjÇ009 nás_íle;da companhia á
— A'.it(r.v.«e

(l,"79 • B'
Rua General Gamara, 3

fH:

í:;"Vr-

. .. 

'¦ . ¦..;'  —í i—-4_*
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CUKkIiu DA MANHÃ — Quinta-feira, 12 de Outubro üc 1016 11

DENTISTA 
a

obtttração
curativos desde i
talhes de chapa;
por pecos mlmmps
lantldos,
rua
esquina
teiihoiie.

$000 mensaes tyira
granito, platina,

primeiro dia. Tra-
coroas, pivot, etc.,

trabalhai ga-
Auxiliadora Medica, na

,|0J Andradas ti; 85, sobrado,
da rua General Câmara, te-
Norte 3157- O381 S) J

DENTISTA Heitor Cor-
rêa, espccla-
lista cm tra-
ballios a ou-

10 e dentes artificiaes. Gabinete
jnonlado com appnrelhos moder-
«os de electricidade. Preços 1110.
dicos. D 7 ás 6 horas. Uoiiiin-
-os até ás i horas, Travessa d
S Francisco do Paula. 12 .

cluo-
nica»

e re-
centes.
Querei s

ficar radicalmente _ curado em poucos
dias ? Procurac informações com o
sr. 1'cijo, que gratuitamente a» o£-
ferece. iiSo conhecendo caso nenhum
negativo; rua Thcophilo Ottoni, 167.

(86 S) J

C0105UNA,, Tintura ideal
1 garantida, para

róstlúitr ao cabello a sua cór, or.i-
Binai .preta 011 castanha. —• Prc-
ço ioÇogo, pelo Correio, mais ;?.
IDqpbsito geral rua 7 de Serem-
liro 11. 127. R- KA-NITZ.

PARTEIRAS
PARTOS moléstias

üc mulher, o
UR. H. DU

ANDKADA cura corrimentos. liemor-
oiiagias e suspensões; d- modo sim-
pies evita a gravidez nos casos indi-

1 cados, fazendo apparecer o íncamnio.
do sem provocar .íemorrnacia. trndo
ramo cnfi.Tiiicir.-i mme. JOSKFHINA
CAI.LINDO, piirloira do Hosfiitnl
CÜiiico tle Barcelona: consultas dia-
rias, Rratís aos pobres. Acceita clien-
1c3 em pensão. Consultório e resi-
dciu-ia: rua do Lavradio 11. 111, so-
brado. (814 J)

PARTEIRA - p»*™»*
—Com longa pratica, trata de moles-
tias *le senhoras e suspensão, por um
processo rápido c garantido, Acceita
fiariinieutcs cm sua residência, á rua
(.'interino n. 103. Tel. 4-128, Norte.

ü 152)

PARTEIRá- Mine.
íranetíca

[ Rei*, diplo-
macta pela
F. de M.

de Boston, faz apparecer a menstrua-
<;ão por protesso «cientifico c sem
<lor; trabalhos garantidos c preços
no alcance de todos, sem o jnenur
perigo pata a saúde; trata -de doen-
ras do utero; rua General Cantora
11. o 111. Tel. n. 3.368, No.-le, prusinio
da avenida Central. Consultas gra-
tis. (S 450

Perolina Esmalte ~nf^
que adquire c conserva n bellcza da
pelle, approvado pelo Instituto de
llclleza ile Paris, premiado na F.x-
posição de Milano. Preço 3?ooo, PO
DE ARROZ PEROLINA. suave e
cmbcüczador, Preço 4$. Exijam cs-
tes preparados, á venda cm todas as
perfumarias c no deposito deste e
de outros preparados, á rua Sete de
Setembro n. 200, sob.. (5S9 S) A

5? no ci-
il « 205

rtl íkíos'1 .
O II] ouCasamentos;

sem cer.
tidões c cm 24 horas, todos os dias,
para provar quanto esta casa é séria;
só pagam depois dos papeis prom-
ptus; .(rata-se á rira líaruara de Al-
varengá n. 24, cm /rente á 2° Vrc-
toria, próximo ao Tiicáuuro, com Ca-
uitãu Silva. (7265S) 5

Advogado ~~ Ac,ií'e5' ,cobr;,n-
missorÍM, íallencias, concordatas, re-
gisiro de niar;-as de fabrica c decommercio, privilégios. inventários,
despejos, peuhoras, minutas de con-tratos e dittracto- divórcios, etc.Com o dr. Poncio Leal, rua da Oui-
tanda. so. sala b. (1841 S"3 J

TAMPE

PHARMACIA
Em Simão Pereira, municipio do

Juiz de Fora, vende-se uma 011 da-
se sociedade, capital n:o5o$ooo
pelo balanço inclusive vasilhame
geral; oplinia localidade, tendo me-
dicos e cooperativa. Quem preten-
der queira dirigir-se ao proprieta-
rio, sr. Quintanilha, ua referida
localidade.  J -35°

20:000$000
Precisa-se de uni sócio, com esta

quantia, p.va exploração de uma
niatla. próxima da capital, com
madeiras de lei c lenha cm grande
quantidade; Negocio urgente c
vantajoso. Quem estiver em con-
dições dirija canas a G. S., na rc-
dacção deste jornal. 16:3 J

Compra-se unia cm perfeito es-
lado, modelo moderno, preço 1110-
dico; offertas á caixa do Correio
n. 9D-. R =i6S

TKRIIIÍNOS
Vendem-se magníficos lolcs nivel-

lados e proniptos a serem edift-
cados, faxendo frente para trei-
ruas, ver e tratar direclamenti'
com o proprietário 110 prolonga
mento da rua Mariz a Ilarros-gin
fim da rua liarão de Amazonas,
todos os dias alé ás 10 horas ot.
á rua do Hospicio ij, das 12 á1
10 horas. f ='-<¦"

Vende-se um de íerro galvani-
zado, chapas do i|j pollegada, her-
nieticamente fechado, com a capa-
cidade de 6.000 litros. Para ver e
tratar á rua Bella S. João n. 382,
com o sr. Ferreira, estância de
'eu'". J J.157

Aos srs. maciiinistas
Vende-se nm patent síeam en-

ginc, indicador novo, que ainda
não tem tirado diagranima. "Trata-
se á rua Fonseca Lima 33, casa 7,
iioulerard de S. Christovão.

M 2057

Caclsorros dinaiMq»
Vendem-se com um mez:

ver e tratar no largo da Be
n. 1, armazém.

pnrn
laMia
2i.n

AMa BStyio inglez
Para sala de jantar, vcndc-se

uma de modelo original giiarneci
da de lions espelhes e tampos d
crystal com 16 peças, e mil lindis
simo dormitório clum. Para ver 1
tratar á ma Senador Dantas <c
térreo. S 1.15'.

Laranja, Banana e
Abacaxi

Compra-se qualquer quantidade
destas frutas. Trata-se com Leo-
poldo. Rua Rodrigues Silva n. 9.

J 1450

Salas — na rua Ouvidor
Alugam-se para médicos ou den-

tistas. Ver c tratar 110 133, i° —
De 12 ás 18 horas. J 1844

AO COMMERCIO

Optimo negocio
Traspassa-se uma casa de mo-

lhados e niaiilimeiitos, própria
para um principiante, teni \con-
trato, paga pouco aluguel, sub-
urliios da Lcopoldina, em frente á
estação, dista da capital 20 mi-
nutos, o motivo do traspttsse não
desagradará ao pretendente; para
informações com justiniano <W
Carvajlho, á travessa do Rosário
n. 211, botequim, das 12 ás 14 lio-
ras, ou por cana. B 17S3

Casa dos Expostos
Aluga-se a loja do prédio 11. 9

da travessa Cosia Velho, próximo
do Mercado Novo, própria para
deposito, por preço razoável. A»
chaves na rua do Rosário 11. 56,
1" andar, onde se traia.

II

Parteira Mme. Bar-
Tnsr» *-om i>rat'ca & **a"
**'3W T ternidade, trata das
moléstias do utero e -evita a gra-
videz. Acceita parmrientes cm
(lonsão c atitende a chamados á
«litalqucr hora. 'Rua Frei Caneca
Sn, sobrado. iíI^Lj

Partos. Mo-
lestiai das

IVatamwito
dos abortos e
suas , consc-

quenciãs, dos
corrüuculòsi

das eólicas utcro-ovarianas c das recras
irregulares c orolorisiidas, Asscmblea,
.¦4 das 12 ás iS. Serviço do dr. Feiro'HÍaaalhãcs. 

Telcp, 1000. Ccnt- 0<!>--t-t

Professores e professoras

SENHORAS

_w _^_

1UKS0 em laboratório — Aulas ;
umas de chiniica, pltysicn e 11.

Natural, preparando pwa os exames,
¦no Collegio lV.lro II c vestibular 11.1
3-air.lil.Ml-' (le Medicina. Enforinaçücs:
11a Academia ile Coinuicrcio; á praça
15 de Novembro. (.140 S) R

pratico, 'Mr.
1'eter garan-
te ensinar

mezes. l.argo de S. 1'rnncis-
rua da Carioca 52, i° lindar.

loíüictito, por preços módicos.
(i-t-i S) J

\J tiinr:

IMGLEZ

ATIM — üçr.cs particulares, 5$
por hora .Curso: 15$ a ?«$ men-

baes. lnlorniações, largo da Sé n. j^. ]=" andar. (579 S) S :

L

PROPUSSOK 
para " iiilenor, o!-'

fcrcce-sc. bepciona ..portuguez.'
Bnirainatica, historia, geographia, ari-
thtnetica, «ystenia-rneu-ico, peometria, |
irbtàiiicíli afrricultura e desenho. Ues* ;
iio.iln <i Ilclilo; largo do Rosário 14. ,

(i£53 Sj K j

ÍJKOFUSSOKA 
de piano,_ 5$ por jlii;ã(». de Botafogo até á cidade.

3'ara mais Jongc, como for tijuèiadoi jma lí.-y Barbosa K.S, 11. V. '
 (17117 S) R

'SjROFliSSOKA com esmerada edii-
.1. cação recebida na lüitropa, con*
tinu'a .1 ensinar, mesmo á nuite, por-
itifíiie/'. francês, arilhmetica, rcosí--.
bordados, pintura, pyrogr., ^clc., na
rua da Asscmblea, ;y, 20. Vae n do-
micilio. J'"Í!_S,_-'

1JIA.V0, 
violino e Iwudolim -—l'ro-

fessar — Carta-s por favor, t;es- I
ia redacção, para M0XTK11ELL0; !

(icSjS) K

TKOI-KZ
1 GIJEZ. .
c llcnri (inelltodo llc:liíz); preço
¦nodieo; rua da Alfândega n. ioo.

1'HANGEZ c rOHTU-
pelos professoras: liodger

fabrica de Fiac
e Tecelagem

COMPLETAIVSENTE NOVA
com machinismos dos mais modernos e
dos mais afamados fabricantes mundiaes,
machinias estas construídas em 1913, pouco
antes de rebentar a guerra.

Vcnde-sc por motivo de saude, devendo
o proprietário retirar-se por algum tempo,
em boas condições:
Uma fiação modernissima, produzindo até

20.000 kilos de fio por mez, até 11. 24,
aptos pana qüaesquer typos de tecidos
e especialmente para malharia;

Secção de tecelagem com teares e machi-
nas de acabamento dos melhores, para
uma producção mensal até 120.000 me-
tros de brins de qüaesquer qualidades;

Terreno e edifícios. O melhor situado e os
edifícios bem c soHdamcntc construi-
dos, em frente da Estação de Estrada
de Ferro, duas e meia horas distante
da Capital de S. Paulo, mima cidade
importante, onde l%i operários súíficij
entes e baratissimos, força clectrica
barata, água em abundância
nos para grandes augmentos;
ca dispõe egualmciite de boa
mecânica.
A referida Fabrica acha-se em pleno

funecionamento, de franca prosperidade e é
de muito futuro.

desembaraçado, poderá ser feita

alta mmm
ftrnie; TAG1LD, iniciada no,

niyskrios do oceiiltismo, possuído-
ra de grande poder em seictieiar,
occulws, di-z o presente, o passado
e prediz o futufò. Faz qualquer
trabalho para o bem estar, como
sejam: casamentos difficeis, re-
conciliações e cuibaracõs commcr-
cines, eic.: n;i rn.i Frei Caneca
it. 5S, sobrado. ;s ;osS

VENDEDOR
Precisa-se de um cotn conheci-

mentos e relações no ramo de con-
nriiceões. üiriyir-se por caria,
tando informações, etc, á praiaIo Cajii CS, Vellòn, Morelli S: C.

(J 23-J>
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Botequim para principiante
Traspassa-se um no centro com-

mercial, com boa freguezia; tnfor-
inações ua rua da Alfândega n. 8G,
loja. (S2112)

PHARMACIA
Um pratico habilitado deseja

'co'Cofcar-se; informações á rua
Coronel Figueira de Mello, 307 —
Telephone 160 Villa. (S 1213

ymmi i«wu»u«mi i*r————m)i*nm*>

Püai'ca Registada
Todos os «jraaües Ilosinitausi como sejam:

A Santa Casa, Sanatório S^nta Ca-
tharina, cio illnstre Dr. W. Sengf,
Hospital Humberto I, a Beneficen-

cia Portugueza
c outros, lia Ioiijío.s annos só u^am o

legitimo

Emplastro PHE1MIX

PKW^Ji^^
^Kiv/7 ¦^*W___/tf*/_f_\\\\\

DUS BINEOlCfh

c terre-
a Fabri-
officina

sobrado. (3.|fi S) Ivl |
¦pROKESSOHA — . Ensliin pórtit-
.1 guez desde primeiro.-; letra», de-
BftiliOj pintuni o traliaThoã de p.gullm,
ao$ooo. 'Curta para d. Olgft, 110 cs-
criptoriu deita red.acçfio. (3J74 S) ^1

Embriagues — ^X
rivel vicio, sem dar reinodi-os 'para
beber. Dão-se provas dr.s curas
realizadas. Travessa da Luz. n. 4.
sobrado, Haddock Lobo. Altende-
:-..• tfratntitaincniW!, segitiulas, quar-
tas e sextas-feiras, das S ás d da
urde. Casa dio familia rcsoeitavel.

(2.iSo ?i 1!

Mp S3 APPABEU8 Dl-
OESTÍVB E 00 3VSTEMA HÈR-

A entrega, Indo livre
iminediatamcntc.

rodeia ss ceder ao comprador lambem boa quantidade
niatcriaas corantes.
Não sii iiilmittií intui'iii(Jiliiii'i os.
Os interessados queiram dirigir-se á Expedição desta

Folha sob o endereço ,-li. R. iS;(j". J iíüi
 ilMW^~S~Wlt^S^i!ISi^S^Sli~^^^S^_^^^_^_^_^_^_^^_^^

NEGÓCIOS
Quem tiver bom negocio (jur,

precise capital, sendo de ipotiea

paru curas infallivcis das molestins <lo:
Rheunmtismo, T«sst>s, Astliinn, Hroucliito,

Liunbago, Angina, Dores nas Custas, etc.
ICxIjam nas Phariniicia» c Drogarias o

legitimo omplastro com o pássaro
jpujBKris:

3 gravado no próprio pantio do emplastro

ÂBigrícaii Clieiicí ""«fwW
R<|i«seiiíantô no liifl (le JaBeiroJtrLl^^LMEinA

¦^SaBEaH3ffiSa3E2E

JAZENDA
Comprá-se uma no líslado do'

Rio ou Espirito Santo. Offertas',.
com todas ar, informações, princi-
nalmente o preço, condições de ne-
spcio, distancia da estação da cs-

. irada de ferro mais próxima, etc.,
etc., á Caixa Postal SS.|, Kio de
Janeiro; 2012 J

PRATERIA ANTfBA
1>B PK15U' X «OUVIA

Vondem-sc a oolleccioiiadores
objectos de praia antiga .jitdiçcna
do 1'erú c Bolivia — bombas para
mate, adornos de Índios, topes.
Dirccção: de 15 a 17 horas, rua
da Gloria 11. 2, qufjrto n. 53.

IR 2180

PIl y^flimiiiiiiiimiiiiiiiiii^w
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ACTOS FÚNEBRES
Maria Magdalena Teixeira

da Silva

f (MAKlliJTA)
Antônio Francisco da

Silva; agradece ficiilióra-
(lissitno a todas as pes-
soas quo acompanharam

,. á sua ultima morada os
rostos mortaes «le sim íilola-
Irada o inesquecível esposa
MAMA MAGMALKXA Tlil.
XK1BA PA SILVA, c bem as.
sim ás quo cnWaiani condo-
K-neias pelo seu prematuro
passamento, e do novo as eon-
vidain '/ara assistir as missas
ile sétimo dm «pie pelo eterno
repouso de sua alma serão
celeliradiis hoje, quinta-feira,
12 do corrente, ás 8 horas,
na matriz tle S. João Paptista
da Lagoa, e ás IO horas 1111
egreja da Conceição o lloa
Morte (rua do Rosário); con-
fessando-sc antecipadamente
grato por este ueto de reiiüião
e piedade. (J 1689)

t
Blandina Carlota

Martins

Waldemar Costai Adelaide de Lima Costa
agradece a todas as; pessoas
que aconiyanliaram os restos
mortaes de seu sempre lem-
brado filho WALDE.MAK

COSTA e de novo as convida, bem
como a todos os parentes e amigos,
para assistir á missa de 7" dia que
em intenção de sua alma manda
rezar hoje, quinta-feira, as 9 lio-
ras, na egreja do Sagrado Cora-
ção de Maria, á rua Cardoso,
Mcycr, confessando-se mais uma
vez agradecida.
M—B————

Manoel Pinto de
Carvalho

f

Um quarto mobilado
Âlnga-sc em casa de .familia sé-

ria. er.t logár socegado; na rua
Marque?, de Abrantes í-->il.

I ¦>.¦>-<:

demora a lhjir
facilidade com
Ouvidor 61, d.i:

can encontrara
Moura, rua dr
ás 16 horas.

T e-tv

0 SOM FUMADOR tia.

l|RÇa DR, REMATO'.VUÜU DE SOUZA 10~\
P£í?, docecete ira Fa»\
oúlítãdQ» Exames pa-\
Êos raios X, do esto*
mago, Uítestinos, go-
ração, pulmões, eto.
Cura da asthma. — I
Rua S. José 39, de 2
és4, (monos ás quartas-1
íoiras). Grátis aos po-
hres ás 12 horas. (A307

Dr. vou Boliinger
da Graça <!o.llos-."-
"" "* j" tieftcencia Por-
tugueza e com estagio na Real
Ünivcrsiidade de licriim. Üoein;.'i5
do rim (exames eoin a hz). Ci-
a'tir.gia, cura radical das hérnias,
li :inorrhoidt!sf csíircitanuiitos <1íi
tircthra. Operações sen chloro-
foriuio c com a anestliesia regio-
«tal. iM«ni ile Sá 10 (sob.), ii ás
,i: e ás .ii{2. Tcle]ih„ .|.Sio Cen-
ira!.

MèÊ mu 6
_ de BRAUHSTEIN Jrêreu - P&SÍS

nuttllir!) is cn!)) rraaii • ci
iilitiu:!! 11211CU oriiiüiru

p«Tí PAPBL ao ClfiARROS
em Kpiraas e Bobluas

*Va d(> concurso
Loiulre» 1U03 - 1'nrin (SM

FUMADORES, ExUuni em üooss 3S ijiJiacsrlsso

Vendc-sc uni Brandi, de 30
com [iiu-tis novos c pouco uso
gocio para particular. Ver e
tar á rua Pedro Américo 11. :

J

IIP.
nc-
tra--o.

235-1

PÁSSAROS OE LUXO
Vcndcin-se do norte

ros, pára viveiros t*
pessoa (pie se retira

c cstratigei-
jardim, d,

1 capital.
(jo rua Salgado /ienlia. —Hoje. t-'
a qualquer no vã. j S-l-l

SYPHILIS : suas cn:i?c-
4Ucncia'3. Cura
adi cal, injecções
completamente

 1N1101.0RES.
tlc sua nrcparaçào. Appl, 6ofi e 914.
Assembloa 11. 541 d.is :-• ás :£ t.o-
ras. Sm-içn d:, b:. 1'EDEO MA-3A.
LHÃES. Telenltone 1009, C,

(li 9-'u)

g Solução Rstorillsada para anasthcsia local e:n
P

do
a -¦ «=** "C^ ^^

pequena cirurgia o cirurgia
dentaria

Kl feita
immodiato, sesti- ]

tef^Ao vli;v''-' "^ l0 ° inoffensivo—Nao con-
\o'Pv'"'l  lcm cocaína nem seus üarivados—A'

,—•-" yetl Ia nas casas : ilentiany, Cirio, M.uenu, etc.
I',io ile Janeiro — Preç-i caixa de :."* amp. H5.'0j.

W. ÍRüA C0MCALVE5 DÍAS__£_MüfWí

&K.\ <y*@lTtl\ ]^3tf^_vH,"'' ^?2^____^=L

mfflí'

ESPECIALIDADE EM LE-
QUÊS E AKT1G0S PARA

PRESENTES

Parlicipn ;i V. Ex. que
ceou o precioso 0LE0
UfVMICLIA pura o çh-
i, assim cnmo grantle
iriado sorliniò.nlo de
lUISS e outros artigos
na esppcialid.ido.
i'011/.L'á, moveis do bani-
corlitifisc triuispiirr-n-

tcs.porceliinas.xdrâo.brin-
quedos e todos os produ-
ctos da industria jnpo-
ncza.

a. de snza eumu
Telephone C.5511

KIO

Luiú da Pomsrania
Vendem-se 3 cachorrinlias Icgi-

limas. Travessa dos Afaujos nu-
mero 14. Fabrica das Chitas.

(R 10-:

APOSENTOS
bem mobilados c liyijicnicos, • alu-
pam-sc a pessoas de tratamento.
Cartas a Òlga, para esta (olha.

(J iW

Abílio José de Carvalho,
sua esposa c filhos convi-
«Iam os parentes c amigos
do seu idolatrado filho e
irmão MANOEL PINTO

DE CARVALHO, a assistir á mis-
sa <lc trigesimo dia do seu íalle-
cimento, que por sua alma man-
dani rezar ia igreja S. Francisco
de Paula, amanhã, sexta-feira, 13
do corrente, ás 9 horas; pelo que
se_confessam agradecidos, J 2367

Manoel João de
Freitas

•Paulino Luiz de Freitas
(ausente) fará celebrar tuna
missa na matriz de Santa
•Rita, no dia 13 do corrente,

ás 9 i|i horas, pelo segundo an-
niversario do passamento do seu
irmão MAXOEL JOÃO DE
FREITAS, c para esse acto de
religião convida seus parentes c
amigos, a quem desde já se co:i-
fessa muito grato. í,[ 206SjxmatwmiÊmmmKtaammm

t

i
Major Armindo Penna

Vieira
Por sua alma será reza-

da missa amanliã, sexta,
feira, 13 -do corrente, deci-
1110 terceiro annivcrsario do
seu fallccimento, ãs '9.30,

na egreja de Santo Antônio dos
Pobres, á rua dos Inválidos.

R 2154

Adelaide Teixeira
Loureiro

(DADA')
Carlos de Abreu Lourel-

•ro e ícus filhos, agradecem
a todos que acompanharam
os restos mortaes de sua
esposa e mãe, á ultima 1110-

rada, e de novo convidam para
assistir á missa que, pelo eterno
descanso de sua alma,' mandam
rezar amanhã, sexla-fcira, 13 do
corrente, ás o horas, na egreja de

Francisco de Paula, confes.
já agradecidos.

(R 2i 83)

Rapinei At-cliaujo, lose.Martins e filho, Antõnic
Damiâo de Carvalho, sua
mulher e filhos; Cantil/c
Gomes No ueira, su;i mu-

llier e filhos; Jèronyiiio rimo d<
Rezende, sua mulher e filhos, <
Antônio 'Gomes dos Santos, agra-
decem a Iodas as pessoas qtttacompanharam 0 enterro <le sus
idolatrada csjiosa, mãe, sogra, avóe_ cunhada. HLANDIXA CARI.O-
JA .MARTINS, e de novo convi-dam os parentes e amigos paraassistir á missa de 7" dia, quemandam rezar por sua alma, hoje
quinta-feira, i^ do corrente, 1»", i\2 heras, 110 altar-miir da egre.
.ia da •Cruz dos Militares, por cujaacto de caridade c religião; ficarádesde-: já eteaiaiueiite agradecidos.ZBt~13ES!2B3%W&*VkVStWS&gB_\

Mairietta Rocha
José.. Joaquim da Roelia,

seus filhos e genros convi-oam aos feus parentes camigos para assis; ir á missa
do 30" dia que fazem rezar

na egreja de N. S. do Rosário, ás
0 horas, hoje, quinta-feira. i_- do
corrente, coufessando-sc desde jáagradecidos. ) 2000)

t
Christiano B. da Cunha

PintoI A viuva, filhas, genros,nora, irmã, cunhados c de-
mais parentes agradecem

os pessoas que acompanha-
r.,T„Tr.r.?.m.,° c:;tcrro do saudosoCHRISTIAKO B. DA CUX11A1I.\JU, c convidam para aüis-
tir a missa de 7" dia, que serárezada 110 .-.itar-mór da egreja de
S. Francisco de Paula hoje, quin*la-feira, 12 do corrente, ás 10 lio-
ras, «onfessaniJo-se (agradecidos••"- essü.aclo de religiãn. 1 ,1014

Monsenhor João Anto.
nio Colucci

FALLECJDO EM NAPOI.K5

ÍM. 

Colucci e familia, Bra*
Brando, Eugenia Colucci
Brando e familia, Guilher-
mina Colucci Salles c iir
milia, Atalilia jMafra, Al-íncrinda Colucci Máfra e faniili»,convidam os parentes e amiiios

para assistir á missa, que poralma de seu tio monsenhor 1ÜÃÜANTÔNIO COLUCCI, mandam
celebrar, hoje, quinta-feira, 12 docorrente, no altar-mór da egrejade S. Francisco de Paula, ás6,-112 horas; por cise acto de ca.nuatle se .confessam agradecido»

Marietta Rocha
Dr. Victorio da Costa,sua mulher, filhos e genro,JBánúYitn rezar uma missa de10" dia por alma de sua

sobrinha c prima MARIKT-
TA ROCHA, ás 9 horas, hoje
quinta-feira, 12 do corrente, naegreja de N. S. do Rosário.

(.1 iodo)

f

t
S
sando-se desde

Brilhantina concreta
(PERFUMADA)

Artigo especial para barbeiros.
Em laias de 1I2 l;ilo,
Preço de cada lata  2$.íoo

Rua Uruguayana, 20R — Sena-
dor Euzebio, 93 — Senador Fnr-
lado, 16. (J 2032

CASA
Aluga-se uma magnífica, á rua

Lima llarros, 5, com duas entradas,
tres quartos, duas salas, copa, ba-
nheiro e cozinha, com aquecedor e
fogão a gaz; duas \V. C, grande
quintal com muitas arvores frutl-
feras e grande espaço para cria-
ção. Aluguel. i;o$ooo. Trata-se na
mesma casa. J 1642

P9LDLÂS DE CÂFERANA Abreu
fe»oi->i'imlio

OU «A 31
Sozões-ai alei tas

Febres paltistros
In Cfrmit tenl.es

Ncvralíçia*
JJnito ciiiilndo cuin na linltnçíies 1; falstllnavncs

Únicos depositários, Bragança Giü & C.-R. do Hospici 9

PROFESSOS
Offcrcce-sc para externato ou

internáto, ensinando franecz, ai-
í luiaão, latim, grego. Vae para o
• interior. Cartas a F. R. — nes-

•te jornal. (J 2001

V.
dro?
com
rua
9 á;

BARATINHA
nde-sc uma. Opel.

10 II. I'.. typo
4 Iogares. Ver e
Mariz e llarros 11.
n 1J2.

4 cylin-
torpedo.

tratar na
205, da;
(J =017

HlfflÍÍHOTMBi!a;'.ffi

Moça para eseriptorio | GALLINHEIROS
Precisa-:-e de uma para o logar

de archivista, que saiba klacly.!ò-
phar. Ordenado cem mil réis por
mcií, E' preciso ji ler pratica.
Ofícrtás á caixa, deste jornal.

Coniprar.i-se gaiolões para galü
; nhas ou ácecitá-se traspasse de

qualquer casa deste gênero. Car-
tas a C. G., rua Uruguayana nu-

1 mero 118. (J 2323)

PRÉDIO
Aluga-" uai novo, na rua Fran-

cisco Muritory 11. 75. para fnmi-
Há de tratameato, tem tres salas,
quatro quartos c demais dependeu-
cias; trata-se 110 mesmo. R 21S1

Fabricante d& papel
Prfcisa-sc de um -com bons ãt-

testados para uma fabrica do inte-
rior. a oito horas desta capital.
Trata-se á rua dos Ourives SS,
sobrado. J 2351

lana ros, cmpiii-

omitirá ;-»¦¦:=rotoejas, etc.,
d e ãap.parccem

fácil e completamente cí.r.t o I
DER111CURA. (Não é pomada).]

Vende-se cm todas as drogaria
do Rio e Nictheroy, Deposito gt
irai: fharniacia Acre, rua Acre,!
11. 3S. Tel, Norte, 3265. Preço-.•í.ioo.

iJastit m%o

CASA FUNDADA EM 1S7S
UnicoH (IcpiisItariuH <lo cimento inylcz

"WiiiTi" o i::ií<»thii.i-í5í'",
tinta liyííicnioa CiLSIiNA, MAliNOL,

'riSII^LI) 
para matar <> carniputo do gailo

TELliPUONK 271 - Rasa do Rosário 55, 58

)1C®\
Estão (unetátKxiihlo

CtIKf.0 NORMAI,
CURSO ANNKXO
CURSO PRIMÁRIO
CURSO COMMERCIA1

ETÜittic? cursos ricíic iiistiUilo t
CURSO DE LÍNGUAS
CURiO DE VIOLINO
CURSO DE PIANO
CURSO DE DACTYI.OORAPHIA li.v-teria, iusoniycurasüiciiiii, dores de naboçti,

fraqiic/.n <lc forças, por excesso

Í.QGÁiíliQnfnà 
eoma'bre-
m esmo

sem certidues, civil, 25$, c relí-
íj.osíi. 2oJ, cm -'.( iiov.s 11.1 forma
d:t jfi, inventários c jitsíificaçííe.*.
ele., com llruno -'chegue, á rua
\"iüCoiide ilo Rio Branco, .12. so
bra.!.-. Todos os dias. domingos
e feriados. Attcndcm-sc a chama-
dos a qualquer hora. Telephont
a. 4-K1J. Centre!. —N. I!. Os
noivo.» que traiarem de seus pa-
)>fií n;:;a caí.-; não '.rão o in-

,cüin::r •!,-. de ir á policia; não se
«csfuiidim ._ 33. (S 1232

- . -¦ . - üe i;'»'"al!"> 011 de pra- 9
oVòri" docente é'ê 

""':-.llô 'Vcij-rielió 
e merece absoluta confiança. fi|9 Z''l". lirCOCCIipuçÔCS (Io negocio 011 desgostos, são ('lundus K

A disciplina, do estalielcciinciiip p irrcpreliciiíijvcl. 0 ,.0:„ gnilldo evito com os R.VXHOS (le r.lccli-icidailt' es-O
No gênero c o umeo 

çitalicleiamento 
d., capital.. 

g fl tlttlca C os liiinlios Kydro-Klcctricos, em curto tempo, fi11 Avenida mio Branco — I0o e 108 | | ,„.:„ dh. srvbs da uocua. 8
feaBS3S^Í3^^£E55Sa£^^ I;y<;,l; npiillcnçfic», inteirainciite inoffensivas, prndifg, ^I }J zcni sobre o systeina nervoso unia aeçao efficaz o dura-

o liciii *;

PO' M PÉRSIA
Garrafa Grande

'Este celebre e afámado pó, pelos seus reaes effeitos ua morlaa-
dade das pulgas, percevejos, mosquitos; formigas, ba ralas, lagartas,
¦piolhos, bicheiras e coceiras dos auiinacs, tem conquistado o primeiro
logar entre todos os ihsecticidas.

Tornou-se uni indispensável familiar.
Kão suja a roupa. Não é venenoso. S.eti aroma cm nada preju.

dica a saude. Pôde polvilhar-sc na cama de qualquer creauça sem
perturbar-lhe o sonino.

No rotulo vão indicados -os difíerentes modos de applicaçao,
conforme a espécie de insectos une se queira destruir.

O que convém é procurar o PO' DA 1'ERBIA DA GARRAFA
GRANDE e. para obtel-ò. o unico meio é dirigir-se a nós.

Nosso PO' DA PÉRSIA é preparado unicamente com as flores
frescas das plantas c não c para se comparar cora o pó de acção
quasi milia, feito das rair.es ou da planta toda, quando não é com
substancias offensivas á saude.

Cuidado com as IMITAÇÕES BARATAS (inertes oi; prejudiciacs
á saude e á roupa 1.

Sempre que os freguezes se lêm queixado que o Pó da Pérsia
não dá resultado, tem-se vnrífirado que não compraram o verdadeiro
PO' DA PÉRSIA DA GARRAFA GRANDE.

ATTENCAO — Em todas as latas com o PO' DA PÉRSIA va;
grudado um rotulo com n s-mvnt»marca registrada

MMiCA

Porlanlo, rejeitem
110 rotulo, como não

Laia i$ooo, sris
Correio i lata por 3Í

i lat:
ido .

¦ hGi^riíADA

s que não tiverem esta marca ;
nida dn casa Garrafa Grande»

• •ou e <lo:-.e por roÇooo. Remeti
s por 12SJ00 e doze por 2<-oo(

Adelaide Teixeira
Loureirot (DAD.V)

Antônio Xavier Alhadaj
c sua familia, Oscar Xaviet
Alhadas e sua familia, e
üuilhcrminá Alhadas Meti-
des e sua familia, gratos ;i

memória de sua bóa amiga ADE-
LA1DE TEIXEIRA iLOUREIRO,
mandam .rezar uma missa pelo
eterno repouso de sua alma, ama.
nhã, sexta-feira, 13 do corrente,
ás 9 horas, na egreja de S. Fran-
cisco de Paula, para cujo aeio
convidam todos os seus parentes
e pessoas de suas relações, con-
fessando-sc desde já muito gra.
tos. (R_2lS0>

Augusto César Gouvêa
Falleceu hontem, ás 14

horas e meia, o sr. AU-
GUSTÕ CÉSAR COUVêA,
negociantes desta praça. O
enterro effectua-se, hoje, ás

i.t horas, da rua S. Pedro 2S2,
para o cemitério de S. Francisco

t
Xavier. =313

COROAS DE BRONZE
BUSTOS, MEDALHÕES, LE.

TUAS e nltriliutos fúnebres
para monumentos

FUNDIÇÃO lXDKiEXA
150, nin 

j(";iiiieri 
110 —- IIIO

Rosalia Emilia Dias
(VEVELIIA)

Maria da Gloria P-. dos
R(is, Apollinario M. doi
M. dos Riis c mais parcn-
tes da íallecida ROSALIA
EMIUA DIAS, mandain

rezar unia missa de trigesimo dia
amanliã, sexta-feira, 13 do correu-
le, ás o iJ2 horas, na egreja ne.
S. .losé, antecipando seus agrade-
cimeutos a todos que comparece-
teni a esse neto. (R 22001

f
Florentina Alves de

Oliveira
(T1NTINA)

Francisco José de Olivei-
ra Rosa, sua familia c de-
mais parentes agradecem pe-nliorados ás pessoas que se
dignaram acompanhar os

restos mortaes de sua prezadafilha FLORENTINA ALVES DE
OLIVEIRA e de novo convidam
para assislir á missa de sétimo dia
que mandam rezar hoje, quinta-feira, 12 do corrente, ás 9 i|2 lio-
ras, na egreja do Divino Espirito
Santo, no Estacio de Sá, por cujo
acto desde já antecipam os seus
agradecimentos.  (J 202; 1

f
Manoel José Gomes

Calaça
O padre Populo Calaça, a

engenheiro Aristóteles Go-
mes Calaça, sua senhora, fi-
llios, genro, noras e netos,
o engenheiro Francisco Go-

mes Calaça. e familia (ausentes),
Hortcncia Navarro Calaça c filhos,
irmãos, cunhada, sobrinhos, nora e
netos do professor MANOEL
JOSÉ' GOMES CALAÇA, fallcci-
do na cidade da Floresta, Estado
de Pernambuco, convidam os seus
parentes e amigos a assislir á
missa de sétimo dia que mandain
celebrar hoje, quinia-feira, 12 do
corrente, ás o i|2 horas, na egreja
de S. Francisco de Paula, agra.
decendo desde j.i a todos que com-
parecerem a esse neto de noss.t
santa religião. (1942)

BEsrtfssonxr
Para o cnibellezamèiito do

rosto c das mãos, refresca a
pelle irritada pela navalha.

Vidro 4$ooo. Pelo Correio,
!i$ooo. Perfumaria OR-
LANDO RANGEL.

t

t
rc

pe.o

TINTURARIA
Lavradi

mui-
bmn

Oo frinfiO CENTKO
L h\VJÂ\\ cOMSSBUCilATi

rua (
.mlegaOui.-anda, 12.1, entre Alfi

General Câmara, cem duas salas,
tres quartos, cozinha com fojgão a
gaz, í.anlieiro com aquecedor a
gá>, próprio para familia de tra-
tániento, Aluguel. 23o$ooo. Pro-
prio também para grande r-cri-
p' "io. (J »02Q

Ouro a i$8so
PLATINA, A Sfooo I ÍA

prata, brilhantes c nota? da Caixa . O
(iualqiici | J4üc Convers-

quaniMadc.
Roberto, Ta

j. cojnpra-sc
Avenida Ccnt
sano & C.

doura, rcstitliiiltlo no ilocnte a cnlinii,
esl-ni'—Õaliliicte de eleelriniilado inctlic
HA ROCHA—SO, Avenida ilio Itranco-
Preços iiiotlleos. I>;:s !) da iiiiinlia ás -1

¦O
e o beiii Ç
NEVESR

il
.1 23.M

MYOSTHENIO
¦mula 1!, <!-. !. M. .le M.

o som 110
i <lo ii!
—üio ile Janeiro, S
da tarde. (,195:5) g
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MOBÍLIAS

luuilo
1 vcüios,

C ÍUÜISDC!
donzí-Uas c

iiivtl ás crt.mçiiã»
rís sciiliorast durati-
t ü parte; úi amas

üpmoeopathloús videntes

te .1 Kr.iviiicz c apus o parti
Je.,k,le- ,., ., ... -, I nulo com pouco uso cm
m\fe .'.rTM^sKr. f.ASAo ««"«o. vende-se pela metade do
I'1IAH.\I.\L1A MACI.UO SOAUI5S. vai., na rua Lima Utros n. S.

(A 1712J J 1045

Dormitório de peroba c cedro,
com ikz peça?: uma sala de visi- | A todos (•ue sòffrem de qual-
ta com dez peças, uma sala de jan- quer moléstia, esta sociedade be-
tar com dez peças, quadros, cidei-! nefictiite fornece!. GRATUITA
ras de balanço de lime, geladeira, MESTE,. diagnosi|cp da moléstia.
tudo com jioueo u«o em perfeito

GAliltAFA ¦(¦ilíAJXDE
ü^ysy^Y^i^ es

Perestrello © Filho.
(A 2317)

Só tiiiiudar o nome, edade, resi
dencia e profissão. C;tix,i .po:
n 1.037, -^i'1 de Janeiro
para a resposta.. 1

o AVKX1DA PASSOS 1SG.

r"ÍCA DO JÂÍTÕ
Vende-se ou aluga-se a caía c

chácara da rua Lins de Vascon-
cellor. 11. .-,;-.|, coiislnicçnõ moder-
na. Ires quartos grandes, 2 salas.
5álela,: cozinha, banheira, etc. ;
bonde de Lins. 'Trata-se á rua
Conde de Itomfim 436, dar. 9 ás

CJJ015)

REDIO

J 7116' 11 da manhã.

Vende-se (•eção moderlt:
Vnsconcellos
res dormitòr
dependências
lia de tratai!..
formações com o er
Ajocnibka, 6j,

prédio de
i rua Dr.

constru-
Lins de

200, com stipeno-
baruiciros e mais

fami-próprio para

M
mais

aia, rua (

Aurora Castilho
Francisco Castilho, filhas

e familia participam aos
seus amigos e demais pa-
rentes que amanliã, sexla-
feira, 13 do corrente, será

Ia unia missa pelo sexio mez
do fallecinieiilo de AURORA
CASTILHO, na c.ipella do ceniite-
rio dw S. João Baptísta, ás 9 c
m cia horas. J s1"

Noemi de Mattos Mar-
ciai Roda

Pedro Martins Roda e
filha, segra, irmãos, tios,
cunhados, sollriuhos e pri-
r.ios da inesquecível NO.E-
Ml DE MATTOS MAR-

CIAL ltODA, convidam as pes-
soas de amizade e demais parei,-
te? para assistir á missa de tri.
gesimo dia, qiie será celebrada .ii
9 horas, amanhã, sexta-feira, 13
do corrente, na egreja matriz do
Engenho Novo, . confessando-s»
desde já muito agradecidos áquel-
les que comparecerem a esse acto.

J 231S

Júlio Augusto Falcão
da Frota

A manda Salgado Falcão
da Frota, seus irmãos c so-
brinlios, agradecem ipenho-
rados ás pessoas rjuc acoiu-
panliaram os restos mortaes

de seu pranteado esposo, cunhado
e tio. ILil.lO AUGUSTO FAL-
CAO DA FROTA, e de novo a>
convidam, b.m como a todos os
parente- e amigos, para assistir a
missa de sétimo dia, que será rc-
zada amanhã; srxia-feira, 13 do
corrente, ás o i|2 horas, no altar-
mór da egreja matriz do Santisst.

Caixa de Conversão
Çompram-sc notas a preço sem

competência. Roberto, Tassano
& C, avenida Central 105. 16S2 J

Moveis a prestações
V. ex. (|iier mobilar v. casa

nor preços baratissimos, entregam-
r.ç moveis na 1" prestação, sem
fiador, na Casa Sion, á rua do
Cattetc, ;, telephone 3;go Central.

(S 1S01

xo "Reminfijon"coi'i:M
AJIIÇlilCAXC
Vcndc-se mil bom cofre; mos-

tra-sc, por favor, na rua da Con-
stituição 11. 57. (J 202S

4:ooo$ooo
Pessoa que tem um methodo in«

fallivel para os algarismos da lo-
teria, deseja encontrar 11111 sócio
com o_ capital de quatro contos,
garanlindo-se um lucro de . . .

Q :ooo$ooo mensaes; o soeio que
entrar será o caixa e tudo que se
refere a dinheiro; passará por suai
mãos. a pessoa que tem este nego-
cio dará referencias de si, assim
como q soeio poderá fazer as ex-
periencias sem empregar capital,
para se convencer da verdade.
Cartas para a caixa deste jornal,
para MONTEIRO. (J 2330)

O SENHOR PRECISA
de 11111 auxilio para atigmcnUTr suas
entradas I Combinação licil.i, fruto deestudos matltcmaiicos, pódé-lhe fazer
ganhar alguns contos itnnuncs sem
sacriiicio. Dirija-sc n MATIIEMAT1-
CO, Caixa 1.308, enviando sêllo pararesposta. NAO HESPONDli AOS
AKONVMOS. (.1 í8i8)

Fabrica de calcado
Precisa-se de officiaes Luiz XV

e enfeitadeiras; na rua da Alían-
dega "134. S 6oi

d.i cran tento, •contes
(J 2023! desde já agradeeidoi. 1 =0=9

Xarope Peitoral de Deses-
sartz e Alcatrão da

Noruega
FORMULA DE BRITO

Approvado pela Inspeciona de
Mygiciie e premiado com medalha
de ouro na Exposição Nacional de
inoS. Fstc maravilhoso peitoral
cura radicalmente bronchites, ca-
tárrhos chronicos, coqueluche, _ao-1'hma. tosse. tisi;-,-. pulmonar, flores
de peito, pneumonias, tosse nervo-
sas. cotistipacõcs, rouquidão, eufto-
cações, doenças de garganta, la-
ryngc, dctluxo «stliniaiícó, fít.
Vidro, 1Í500. — Deposito;: Dro-
garias Pacheco, rua dos Andradas
n. 4í: Catvaüio, á rua PrioictrO
de Março, io e 31 i á rua Sele de
Setembro, Si e ÇQ. e á rua da As-
sembléa n, 34. Fabrica: Pharnia-
ci.t Santos Silva, rua Dr. Avisti-
des Lobo a, 229, telephone 1.400,
Villa»
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; „ ;, _-, _ —-_ _—^ n^T Companhia Cinematographica Brasileira
Companhia Cinematographica Brasileira ^^^ ------ w--- _-~ -•*¦--. .^ _ — _
? maior do Brasil - Oontractante das melhores

fabricas mnndlaes
N A maior agencia de 111 ma com exclusividade —

Fllm de arte e valor

i !i
õ~Ílao elegante por excellenela - Cer^!e~irt^nde~ tómente awSbtom fiíms grandiosos sempre os melhores e de valor incontestável
ü sa-iao eiegame por exo ^ 

^ ^.^ ^ ^ elegante e do mundo jnteüeotual do Jta__de Janeiro

Ãlndã HOJE ggg^ sSJSg^^1"-Ainda HOJE
_ .___ _ _* -. - w«ii««« 

"é 
o fllm vencedor da semana, como, aliás, têm sido

a XiEDÜL OU GUltO Cia BOllOZa 08 programmas desta casa - 0 bsllo romance trouxe
1 aos nossos salões todo um meio mundo elegante - E o fllm continua na tela para que o vejam ainda
'« os que encontraram os salões cheios.

-*••>-

A SENHORlf A CYCLONE
LEDA ®

0 Culto da Belleza
Drama psychologico em 3 partes

Romance admirável de verdade e
de sensação,

de Anatolio Kamensky
Interprete - A litida

Mlle. Trouhanova
primeira onilarina ri»

OPERA DE PARIS

LED\ ó o romance da vida de uma
mulbor e elle nos revela uma moduli-
dade de caracter nesse eiiigmu vivo que
é cada representante do sfxo irais! 1 —
Ella tem um culto- o da Belleza —Sabo-se
bella, de uma plástica vcnuMiana; uao
se-ite a attracção da carne e, .por isso,
pari ella a èxliibição do sen corpo não
ti a luz mai-''o que pr porcíonar aos que
a vem, con oqie uma olsr.i da mitiga es-
to tu iria r <<i que recebesse um
. p ¦ i ie vii a - E ella so exlnbe sem ver
mal no seu acto — Nao contava com o seu
cor çãiq.ie uíti dia desporto»... A'queda
»»ioi5odi!u o remorso e o desespero, o
LEOA pagou com sua vida a sua insur-
reieão contra a Natureza — Neste fllm
LEDA se exbibe, de táeto; quasi núa; não
h» maldade no seu gesto, niasflcii aqui o
aviso a quem se interesse do assistir o
bello tnbalhi.

mmm
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Film lindo de assumpto
O mais moderno!

0 inais delicado!
O mais movimentado I

O mais original!
0 mais divertido J

O mais dramático !
0 mais hnmoristico J

O mais interessante \
O mais commovente I

O mais excêntrico J

INTERPRETE : a bellissima
estrella do THEATRO D£S

CAPUCINES

Mllo Suzanne
^scKrv*w,'VJfttaanCTBHCW

dArmelle
f„ onde aooarece a SKNU0R1T A CYCLONE está a alegria, o imp- evlslo. a graça, a franqueza, o o.v

complemento t>o puookammai milho mas lambem está o romance de amor, está o íotrlmcnto de um coração amado poi mil outros
¦ril l/V I- lil railltlAIlí. l/\IIPnâl UUim0 e que'ama um só, está o sacrilicio - A SEÍÍUORITA CYCLONE é uma excêntrica que ninguém

 A ,. ,. .Sl.aZZnwT «aUIT10lll"JOUrnai nn„iero jamais desvendará.'% Trabalho 
primoroso da arlistica fabrica GAÜMON 1)1 mi^siniwmwniwinwwi

j sjtsa CINEMA AVENIDA —
carioca Elegância

HOJE - A premiére do tão desejado programma artístico 1 Tudo quanto de sumptuoso e arrebatador se podo conceber foi
transportado paru o fllm quo projectamos.

TTTTTurn wm¥WU l_J C« A T Tr** _9 W Ã T 0 mais bem informado dos cine-jornaes americanos. Leve, attrahente e
NLMFRO do U ** IV EÉ*S AJLl J VJfllN AU variado nas mais palpitantes o sensdcionaes novidades do mundo inteiro.

nfííoffprvro? daqueles que raramente conseguiram os nossos cinemas obter. - Exptação Suprema foi projectauo 300 noites num dos pnn-
o W$íbácím?!to»M&o em Nova York. Nâo medindo sacrifícios, a D'Luxo importou-o para figurar na sua serie especml, cedida ao
Avenida q„ depo.s de reformado voltou a ser o cine da elite. - Expiação Suprema, por KityOordon, constituirá o f 

>" 
^^"c»Z

ioSmm^mw-mmÁWmimooBi o a formosa artista, á altura do seu renome, passará a será actriz americana prcdilecta do publico carioca,tal
a sua linha, bclleza e naturalidade Fxpiaçfto Suprema está positivamente acima de todos os_reclamos1
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O CINEMA
DA MODA

zxMzmzaamMMX.
O CINEMA jSj
# CHIC Wí

HOJ SE •o«9»eoe99aeo»»te88<jsa»«te»ee 5jeme JEVDI MONDA1X — JOTiU CH1C —ssaegcoMtoea»——§»t—a—

mXiS~ÜMÃ"dÃS GRANDIOSAS OBRAS CINEMATOGRAPHICAS D/toRANDE SERIE CINE.THEATRALPROMETTIDA PELO «PALAIS
HOJE
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|0| Romance tle amor insensato^
r®t dejageinação diabólica, de

|jí terríveis effeitos. Quantas
®> conseqüências, ciuautcajna-
í| les pode produzir o_olhar vivo

laÈ o fascinante duma mulher de
!? —

[J? gênio altivo e imperioso 7^
L^í Eis o grandejihemadesrõfilm

Fabienha Fabròges
no papel de Liim Santiago

Empolgante» arrebatador e movimenta*
dissimo cine-drama da vida real,

desempenhado por uma pleiade de gran*
des artistas tendo á frente a encan-

tadora e apreciada actriz
«•*"»*,„ FABIENNE FABREGES

no papel de liarão Jorge Valda

Para este trabalha extra chamamos
a attençãodos nossos hmtimeros ha-
bitués nfio só para a nrdijura do seu J®J
entrecho fino e inédito, de extraor- _§]
dinarió desempenho artistico, como |@]
para a maravilhosa photographia e os
magnificos elfeitos de Inz, formando o tt
conjunto rlqnissima mise-en-scene.

Valeria CretS
no papel de Helena Rovani

0 amor. A fascinação. O esplendor do paraiso artificial. O mysterio da casa dos «'SONHOS'. A traição. O crime e o
julgamento são os suggestivos titulos das 7 partes

deste exemplificador drama, trabalho de grande mérito e de incontestável valor.
Edição da CüRONA-FILMS

BREVEMENTE: outro film extra ALEM QA VIDA, ALEM DA MORTE J
Bonaventura Ibanex em 6 sublimes actos. tendo como protagonistas a grande creadora de PAIXÃO DE TZIGANA — DI,vNA KARENNE

no papel de Marquez de Rovani condjuvada pelo insigne CAPOSI
Didaco Chellini

no papel de L)r. Nanceyv yujiv. ..v --m - __^ji
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VEJAM OS ANNUNCIOS DOS CINEMAS E THEATROS NA 5.a PAGINA


