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Vo edifício novo do "Correio d»

Manliã", no largo da Carioca

\ i: , estão já funecionando to-

uns suas secções, excopto as

ômeinus, <,..o em breve estarão

também ali Instullndas.
São os sesnintes os números dos

«ossos npimrelhos telcphonicos:
5098 ¦• Central
5413- l
5701 •¦

37- Norte

ltcdncção. •
Gerencia. •
liscriptorlo.
Olf iciiias. .

Ô paiz e o regimen
NÚo lia como negar o profundo

descontentamento reinante cm todo o

Hrasil quanto ao modo por que o

paiz i governado. A Republica, esta

fític alú está, é impopularissima

,, povo -brasileiro ifossc

cem plena liberdade de se manifestar

Se
consultado,

e decidir dos seus próprios destinos,

as instituições vigentes estavam con-

(k-mnadas. 
"Falliu o regimen"—ouve-

se a todo momento, dos próprios que

o representam

sua própria liistoria c experiência,

encontrará motivos e razões para
acreditar que o outro regimen con-

vinha ao paiz melhort d,o que õ

actual, ou que a vida do Brasil se

dava melhor com aquelle do que com

este organismo político. Importa,

antes de tudo, não sacrificar o paiz
ao regimen. 'Se este não serve, a na-

ção ainda tem, para conduzil-o aos
mais elevados destinos, o recurso a
ttm governo que não é o do arbítrio
c do capricho de quem o encarna,
como o pintam seus adversários, e

que, ao contrario, é mais governo da
lei do que outro qualquer, dominado

I pelo respeito da opinião, mais forte
aíttda do que as leis, sujeito ás re-

gras soberanas da honra, da justiça
c do interesse publico, este preso in-
timatnente ao seu próprio interesse
c com elle solidário, governo capaz
da assegurar melhor a unidade de
acção, e de, contendo e reprimindo as
ambições rivaes, livrar o paiz dos
cf feitos desastrosos dos conflictos

que cilas provocam. .
Gil VIDAL

estrangeiro, e que vão pouco a pouco
reduzindo este paiz a um estado de
desoladora barbaria.

A grande commissão promotora das
festas para a recepção do dr. Lauro
Müller esteve hontem nesta redacção,
afim de solicitar o nosso comparei-
mento.

If »>
BENOALAS — Elegantes e resistentes —
Casa Manchester — Gonçalves Dia» 5.
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A exploração
do Exercito

e ostensivamente o

defendem e sustentam. Em stinima:
"Isto não pôde continuar", é o estri-

biHio, repetido em cada canto, entre

teclas as profissões, cm todas as

classes sociaes; c isto, na sua conci-

são, é essa Republica ifederativa,

cujos frutos são a bancarrota e o

descrédito do Hrasil, c, portanto, a

ameaça da intervenção estrangeira

para cobrança do que elle deve; o

povo oneradissimo de impostos, e o
•funcciqnalismo condemnado á mise-

ria; os militares de mar e terra redu-

zidíssiniós nos seus vencimentos, a

defesa nacional abandonada; a justi-

ça morosa, cara e obsequiosa; a3 ri-

qticzas, com que a Providencia nos
¦favoreceu prod,igamentc, desaprovei-

tadas, inexploradas; os Estados, que

a revolução de 18S9 fez autônomos,

boje mais governados daqui do Rio

de Janeiro do que o eram as provin-
cias com a centralização, qualificada
de ferrenha, da mbnardhia; alguns

Estados; apanágios e feitorias de ma-

gr.atas da Republica; a eleição um

mytho, c tão pouco respeitado o voto

popular, que, com o maior dos des-

embaraços, os dirigentes da política
nacional, sob os auspícios do presi-
dente da Republica, celebram accor-

dos parti a solução de divergências e

lutas estaduacs, repartindo entre os

partidos os cargos electivos, c garan-
tindo a eleição para governador de

Estado de certo e determinado can-

didato. A Republica federativa, cm-

fim, afundou-se na desmoralização
administrativa; na corrupção, repro-

duzincio-ie constantemente e reerti-

descendo os clamores contra as ne-

soeiatas cm que se envolvem deptl-

tados, senadores, altos chefes da

administração publica, não muitos, é

verdade, mas tantos quantos bastam

para desdoiro e d.csliotira do Brasil,

o para pcrmilttr ao estrangeiro, como

já fez atrevido inglcz, lançar sobre o

governo brasileiro o baklão de go-
venio mais corrupto da terra.

Para uns o llrasil chegou a esse es-

tudo, pela má applicaçao e péssima
execução d.o regimen.'Depende, seguir

Tópicos & Njticias
O TEMPO

A temperatura subiu. O dia de homem
foi ¦ quente e suffocante. O thermometro
variou enlre 27°^ e iou5.

¦»— »i
HONTEM

Cambio
Praças «o n|s A' vista

Sobre Londres, t . •» • 121.1I64 123I32" Paria  $713 $723" Hamburgo. .... $745 $750" Itália  — $655" Portugal (escudos) . — :?88o" Buenos Aires (peso
ouro) ..... — 3$974¦ Nova York. . » • . — 4$joi" Hespanha ..... ¦— $851

Caixa matriz ua 3|i6 :e"ia 7I32
Bancário, ..*••• 12 ;j[i6 e 127I32

Café  o$6oo e 9$;oo por arroba, peio
typo. 7.

Libras — so$2oo.
Letras do Thcsouro — Aos rebates de

7 e 8 por cento.
¦á > *m * m

HOJE
Está de serviço na Repartição Central de

Policia o 'i° delegado auxiliar.

Na I" Pagadoria do Tliesouro Nacional
pagam-sc a« seguintes folhas:

Diversas pensões da Marinha e Monte*
pio Civil da Guerra e da "Marinha.

Na Preieitura:
Pagam-se as folhas de vencimentos do

mez findo da Superintendência do Servi-
ço da Limpeza Publica e Particular, In-
stituto Ferreira Vianna e Guardas Muni-
cipaes de letras A a I.

A carno
•Para a carne bovina posta hoje em

consumo nesta capilal {oram afíixados pelos
marchante* no entreposto de S. tJiogo, os

Srcços 
de. $770 a $800, devendo ser co-

nado ao .publico o máximo de i$ono.
Carneiro 2$, poreo 1$ e i$ioo c vitclla

$800 e $900.

No discurso que pronunciou ante-
hontem no Recife, cm resposta ao
brinde do sr. Borba, o ministro das Re-
lações Exteriores synihetizou cm uma
formula admirável a nossa attitude em
face do conflicto europeu e a orienta-
ção que temos a seguir^ afim de evi-
tar que cheguem até nós as funestas
conseqüências da terrivcl conflagração.
"Neste momento tão grave para o
mundo", disse o sr. Lauro Müller, "nós

nos temos procurado garantir, segundo
as tradições da nossa historia, dentro
das lições do direito internacional que
nós .aprendemos 110 convívio universal,
110 respeito aos tratados que assigná-
nios e que até hoje não rasgámos, pro-

Francisco Manuel é um dos hrasilei-
ros que mais merecem do nosso, povo
a consagração de uma estatua.

Ante-hontcm, ouvindo a brilhante

conferência do sr. Max Fleiuss sobre

essa modesta figura de artista, tocada

da flanima divina dos grandes inspira-

dos e a formar com José Maurício e

Carlos Gomes a triade magnífica dos

nossos maiores compositores, imagina-

mol-o vivo num organismo de bronze,

corporiíicando o Hymno Nacional, tal-

vez o mais bello do mundo, e cm que
vibra e de que rebenta, a par com o

gênio predestinado do homem, a alma

da pátria.
Aos accórdes da banda do Corpo de

Bombeiros, que lhe deu execução ma-

gistral, encerrando a homenagem do

Instituto Histórico, por um singular

phenonicno, o Hymno objectivou, aos

nossos olhos, toda a nossa epopea bis-

torica; e vimos, dest'arte, muna espe-

cie de cyclorania, pelos movimentos da

orchestração, a independência, o Para-

guay, i,1 de maio, o advento republica-

no, o ascender do Brasil para a liher-

dade. , , .
A obra de Francisco Manuel e isso

mesmo: nos peiores momentos de amar-

gura e de atonia, quando, desesperamos

da pátria e a pátria se desespera de si

mesma, desaggregada, açoitada, envile-

cida, basta um prelúdio da onda sono-

ra, para o milagre da resurreição de

Lázaro.
Assim nos parece justíssima a grande

homenagem ao maestro.
Aliás, não seria somente uma home-

nagem ao compositor do Hymno Na-

cional, porque as estatuas representam

menos um trabalho de individualisação,
do que uma synthese da consciência col-

lectiva.
Honrando a Francisco Manuel, nos

nos honrariamos a nós mesmos.
Pois que a idéa da erecçáo de uma

herma para perpetuar-lhe o nome, tão

patrioticamente aventada pela Noti-
cia, acarinhada pelo Instituto Histori-

co e a que o esculptor Rodolpho Ber-

nardelli já offereccu o seu inestimável
concurso gratuito, se alargue...

Onde o bronze tem perpetuado a m«-

moria de tantos brasileiros cuja obra

não exerceu a mesma influencia sobre
a consciência nacional, não é demais

que se reviva, na inimortalidade de sua
forma imperecivel, o unico inspirador
dos sorrisos de Niobe c do enthusiastno
nos seus pobres filhos.

No palácio do Cattete esteve, hontem,
á tarde, uma commissão do Club Mili-
tar que foi convidar o presidente da
Republica para a recepção que dá
aquella aggremiação, hoje, ás 4 horas da
tarde, em homenagem aos governadores
do Paraná e Santa Catharina.

do elles, o mal dos homens, e não das' curando a união de toiiós os homens e
instituições. Ora, ha vinte c muitos fazendo com <pie os ódios fiquem so-

annos, que se sticcedcm os governos bre o oceano c que a paz reine sobro

republicanos, uns melhores, outros

peores; mas sempre se levantando

contra a política da Republica, contra
es attentados aos direitos dos cida-
'dãos c dos Estados, as mesmas qitci-
xas, e partidas de republicanos in-
suspeitos, prbpaganttistas c fundado-
res do regimen. Não são dos antigos
inonarchistas os libellos mais formi-
(laveis contra a 'Republica. Não que-
remos cilar nomes nem argumentar
com pessoas. Mas ninguém de boa fé
coiitcstar.i o qttc a'f firmamos. Brasilei-
ros contentes com a Republica somente
estão os que se apoderaram das me-
líwcs posições, e nellas se mantêm.
•São esses os inimigos da reforma ou
(l.t revisão constitucional. Acbain-sc
110 melhor <los mundos, c não querem
novidades, ou, como já ouvimos, um
salto nas trevas. A Republica, que
abi estú, é principalmente defendida

por aventureiros vindos de outras
terras, que abandonaram tão só-
mente para achar outra em que
melhor vivessem c pudessem1 enri-

qitccer, que não encaram a Rcpubli-
ci. senão pelo prisma dos seus ne-

gocios. Correm estes bem, a Reptt-
(ilica brasileira í um ideal. Quantos
vivem da sua corrupção não podem
querer o seu saneamento. Sendo as-
-im, podem vir á tona, na política c
uo governo, outros homens, mas con-
servadas intactas as instituições, o
contagio com os outros, o mão exem-
pio destes, a sua irresponsabilidade,
oí levarão a claudicar do mesmo
niodo. Portanto, não basta mudar de
homens; é preciso ir mais longe, re-
í.irniar c transformar a Republica,
tirando á Constituição tudo que tem
servido 'ás ambições dos homens, á
satisfação das suas baixas convenien-
cias, á sua ganância, á exploração da
.1 litica, c mais o que se tem presta-
do ao sopiiistna e á adulteração in-
teresseira dos princípios democrati-
:os, c que ameaça a dissolução do
paiz, ou o esphacehmento da nação
biasileiá.

Mas ns republicanos, senhores das
posições) officiaes, quer na União,
quer nos listados, cm cujas mãos
c-'. 1 a reforma pacifica c nos pro-
pn is moldes constittteionaes, não a
querem. IA reforma, deante dessa
teimosia sceler.ida, só pela revolução.
I'. o remédio extremo para o mal
extremo. Mas a nação, quando o re-
conhecer indispensável, ha de estar
tai descrente da Republica, que, para
telvar-sc, bem pode procurar ou-
tra solução. Comparando o pas-

com o presente, recorrendo á

a America."
Até agora temos conseguido resistir

aos esforços dos que, por motivas in-
teresseiros ou por unia falsa compro-
herisão da nossa posição internacional,
têm querido nos desviar do terreno se-
guro da neutralidade integral, sincera
e imparcial, para arrastar o Brasil a
uma posição falsa em que acabaríamos
por nos indispor com todos os belli-
gerantes e creariamos, talvez, sérios
problemas internos, que somente lou-
cos podem ter desejos de provocar.

Os criticos exaltados da nossa nm-
tralidade, os que sonham com iniiova-
ções extravagantes, querendo inventar
uma neutralidade que nos collocaria na
posição de bclligcrantes disfarçados,
têm por vezes sido injustos para com
a chanccltaria brasileira. Mas "quin-

do a razão voltar'', como disse o sr.
Lauro Müller, tanto aqui conto no cs-
t rangei ro, se fará justiça á orientação
que, no meio de dlfiiculdades de toda
a ordem, temos mantido cm relação ao
conflicto europeu.

MAGNÍFICOS enuovaes para noivas. —
M0D1CIDADB DE PREÇOS

Cas» Nascimento. — 167, Ouvidor.
¦ « m2-m>4m—

O general Agricola Pinto tclcgraphou
ao ministro da Guerra garantindo que
a guarnição federal de serviço em Ma-
nãos não interveio, nem intervirá na

questão política do Amazonas.
Desejamos que se confirme o asseve-

rado pelo inspector da 1" região mili-
tar.

Com o facto deve ter-se regosijado o
general Caetano de Faria.

A confirmação de que os officiaes des-
tneados em Manáos estavam envolvidos
nas manobras de partidarismo, que ali
se desenvolvem actualmentc, seria uma

publica demonstração de que esses offi-
claes nenhuma importância ligam ao mi-
nistro da Guerra.

Vale a pena destacar ainda uma vez

que o general Caetano de Faria não
vê com bons olhos a incursão dos offi-
ciacs nas questões políticas que por ahi
se agitam, ou que se agitem futuramen-
to. A grande maioria desses officiaes
está de aecordo com o ministro da
Guerra, e cm Matto Grosso muitos dei-

I les se manifestaram contra o papel que o
azeredUino pretendia confiar-lhes.

A pouco e pouco, vae-se assim crean-
do a repulsa da officialidade aos expc-
dieiites da politicagem, preparando-se
gradualmente a força exclusivamente
militar que convém á nação.

O que affirma o general Agricola se
estar passando no Amazonas, cm relação
á força federal, é o que deve existir em

toda parte, onde os politiqueiros pro-
curem o apoio do Exercito para levar
avante os seus planos de domínio;

O presidente da Republica, devido a
ligeira indisposição em sua saude, con-
servou-se hontem recolhido aos seus
aposentos particulares, não tendo recc-
bido pessoa alguma,

Por esse motivo deixou de se effe-
ctuar a reunião dos governadores do
Paraná e Santa Catharina, convocada
para hontem, sendo possível tenha logar
hoje, á mesma hora, caso s. ex. já es-
teja restabelecido.

BRANDÃO ALFAIATE
Av. U n Branco

Eníqttanto de todos os pontos do

paiz se erguem vozes em apoTo a

idéa da organização da defesa nacio-
nal e da educação militar da moci-
dade, o governo procura lançar o

Exercito no pântano em que fermen-
ta a sórdida politicagem estadual.
Debalde os ehdfes militares evitam,
ai' armadilhas que se lhes preparam
para os cnleiar nas controvérsias dos

grupos rivaes, debalde o .Exercito,

por meio de todos os órgãos de ex-

pressão compatíveis com a disciplina,
affirma do modo o mais inequívoco

que a sua única ambição é consa-

grar-se ú preparação da ddfesa deste
vasto paiz desarmado no meio de
um mundo aguerrido e bellicoso. Os

politiqueiros, que nos trouxeram á
bancarrota c que querem delia sair

pelas concessões feitas aos. credores
estrangeiros em detrimento da nossa
sdbcrania, não se conformam com
essa idéa nobre e patriótica de um
Exercito absorvido pelas preoecupa-
ções profissionaes e consagrado ex-
elusivamente ao ideal da pátria forte
e inviolável. Na opinião dos oligar-
chás do llrasil fallido, a força arma-
da apenas existe como uma das ala-
vancas do madiinismo de domínio,
que lhes permitte transtornar uma
nação de vinte cinco milhões de
habitantes em uma vasta fazen-
cia de escravos, tanto mais escravi-
zados quanto .1 illusão da liberdade
o; priva do instineto salutar da re-
volta.

1N0 caso de Matto Grossa estó
mais unia vez o Exercito sendo vi-
ctima dos exploradores políticos. A
crise política suscitada naquelle Es-
tado pelas manobras subversivas da
caudiHiagem facciosa ficou definiti-
vãmente resolvida pela renuncia dos
deputad.os azeredistas. Não temos
interesses na política matto-grossense
e não nos achamos ligados a nenhum
dos partidos que ali se degladiam.
Analysámos nestas columnas o caso
de Matto Grosso sem enthusiasmos
nem rancores. A nossa opinião fran-
cimente aqui exposta é que para a
violência appellaram os amigos do
vice-presidente do Senado e que pela
violência triumphou o general Cae-
tano de Afbuquefque. Sob o ponto
de vista moral, é o cãsò*tfeMertfbrar-;
se o conceito evangélico, que ameaça
com a destruição pela espada aquel-
les que recorrem ao arbitramento
da 'força. Encarando a situaçãb^ílo
prismtfpolitico, julgamos que a so-
lução dada pelo presidente de Matto
Grosso é definitiva, porque, no .rc-
gimen da fraude e da violência em
que vivemos, o unico meio de esca-
par 'á anarchia ó acceitar como finaes
é ihappellàvcis os arestos pronuncia-
dos por quem tiver força para man-
ter, sob as apparencias de legalidade,
a paz social. O general Caetano de
Albuquerque é o presidente de facto
c'.o Estado de Matto Grosso, como o
s-, Wcncesiáo Uraz é o presidente
d' ifacto da Republica dos Estados
Unidos do Brasil. A violência, a que
o chefe do governo matto-grossertsc
arpellou para remover os obstáculo*
oppostos pelo legislativo á sua per-
riianeiicia 110 poder, é idêntica A vio-
Inicia que mantém na presidência 43
Republica o sr. Wencesláo Braz.

Mas os políticos que dominam o
Cattete não encaram o caso de Matto
Grosso senão sob o ponto do vista
particular dos interesses do vice-pre-
sidente do Senado. Este, por seu
turno, ameaça o sr. Wencesláo com
a obstrucção á passagem dos orça-
mentos na câmara alta, e quem amea-
çj o sr. Wencesláo geralmente obtem
o que deseja. Para realizar esses de-
sejos dos que procuram reabrir o
caso de Matto Grosso, o presidente
da Republica quer utilizar o Exerci-
tu como instrumento da politicagem
azeredista. O general Carlos de
Campos vae ser retirado de Matto
Grosso e em seu logar seguirá o ge-
ncral Luiz Barbcdo

nasse por um morticínio que enver-

gonlharia o Brasil inteiro e que iria

repercutir no estrangeiro, abatendo

ainda mais o nosso já tão deprimido

prestigio internacional.
A substituição immediata de • um

general, que desempenha com tanto

brilho uma espinhosa e gravíssima
commissão, £ um acto inqualificável,
ainda mesmo que o official designa-

de para seu suecessor seja um mili-

tar digno e competente.
.Mas ninguém ignora que a retira'

da do general 'Campos foi feita a

pedido do senador Azeredo, que quiz
humilhar assim aquelle militar e re-

animar o ardor bellicoso dos seus

partidários, levando-lhcs a esperança
de que o general Barbedo seguirá

outra orientação e protegerá as ma-

nobras dos inimigos do general Cae-

tano de Albuquerque. Consentindo
nesse estratagema do vice-presidente
do .Senado e prestando-lhe o apoio

da autoridado presidencial, o sr.

Wencesláo tornou-se cúmplice de um

insulto dirigido ao Exercito e con-

correu para semear entre a força

armada da «Republica os germens di

politicagem. O sr. Wcncesiáo está

procurando induzir o Exercito a des-

viar-se do caminho da disciplina e

dò dever militar, insinuando-Hie que
o mettior meio de grangear os ap

plausos do governo federal é não

imitar a lição de correcção e de ci-

vismo dada em Matto Grosso pelo

general Carlos de Campos.
O presidente da Republica quer

attrair o Exercito para a politica-

gem. Os syndicatos estrangeiros, que

corvejam cm torno do Brasil, e os

brasileiros sem honra, que esperam

enriquecer com as negociatas proje-
ctadas para o momento do cumpri-

mento do fmtding, regosijam-se com

eksa" attitude do presidente da Reptt-

biica, porque toda essa gente^ sabe

que, se as forças armadas estiverem

sólidas e disciplinadas, immunes do

vitua da politicagem e moralmente

identificadas com a nação, não será

possível realizar cm IW o projecto
de desnacionalização econômica do

Brasil, acariciado pelos reprcscntaiv

tes da .finança cosmopolita. Para

destruir essa barreira que ainda nos

defende e em torno da qual se po-
dera reunir, em um momento critico,

a nação em armas, é que se está sor-

rateiramento procurando despresti-

giar o Exercito.
Mas a força armada cumpre resis-

tir aos acenos d.os que a querem cor-

j-pmper ao" contado impuro da politi-
cagem estadual. Ha na nossa histo-

ria uma pagina que é tão gloriosa

para o nosso Exercito como as epo-

.péas que elle traçou nas guerras ex-

ternas em quo nos envolvemos

Quando a reacção escravocrata quiz
forçar o Exercito a cooperar na re-

ststencia ao movimento abolicionista,
os nossos officiaes e soldados re-

cusaram-se a prostituir a força que
a nação lhes confiara no serviço dos
'proprietários de carne humana. Mc-

dite o Exercito sobre essa memora-
vel phase do seu passado, lembre se

do que, em crises como a que atra-
vessamos — quando a própria indo-

pendência nacional está em jogo —,

a obediência tem limites impostos

pelos interesses supremos da pátria,
e talvez chegue á conclusão de que
o1- contimtadorcs da tradição dos sol-

(Iodos que se recusaram, ha um quar-
tu de século, a serem os caçadores
do escravos do .ministério Cotegipe,
não podem agora transformar-se em
Matto Grosso nos instrumentos da

politicagem azeredista,
—a m <¦» <*m

NOTICIAS DA GUERRA
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$ marcha das operações nas
diversas linhas de frenfe
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\A situação na Grécia — O capitão grego Sorris axnumianêo a conslitmeão da liga de Defesa Nacional

A PALAVRA OFFICIAL

De todas as linhas de
frente

Almsmakiia — Berlim, 13, — °
quartel-general couimunica, cm data de
11 de outubro de 1916:

"Frente oeste: F.m alguns scetores
do exercito do duque Albrccht e na
frente do príncipe iRupprecht, no Ar-
tois as patrulhas hritannicas mostra-
ram novamente grande aetividadc.

Na frente da batalha ao norte do
Sommc, forte fogo de artilhem, que
se estendeu ainda para o norte, alem
do arroio Ancre, e foi seguida, dur.in-
te a tarde e a noite, de numerosos ata-
ques separados, varias vezes repetidos
c particularmente violentos entre Mer-
vai e Bouchavcsnes. A sudoeste de
Sailly, o inimigo tomou pé numa pe-
quena parte da nossa primeira linha,
sendo repellalo pelo nosso fogo e em
combates corpo a corpo no resto da
¦frente. A nordeste de rhicpva), a luta
em torno de um pequeno ponto de
apoio ainda não terminou. Ao sul do
Sommc, depois de um bombardeio pre-
paratorio que durou vários dias, os
francezes penetraram numa saliência
da nossa linha, nas proximidades de
Vcrmandovillers. As nossas tropas, re-
ctificando a sua frente, evacuaram
aquella posição avançada, onde se
acham as herdades Genermont e Bo-
vent.

Os nossos aviadores abateram qua-
tro aeroplanos inimigos atrás das li-
nhas do adversário e outros quatro que
pairavam sobre a nossa rectaguarda.

. Nas proximidades de 1'runay, a
sudeste de Keini3, patrulhas allemãs
avançaram até á terceira linha france-
za, regressando com prisioneiros.

No sector do Mosa, a actividade do
fogo,' já augmentada durante os um-
mos dias, intensificou-se ainda mais,

repetidas vezes, especialmente na mar-"em 
leste do rio. Ao.anoitecer, com-

ha ès a granadas de mão, que duraram

pouco tempo, no sector Th.aumont-
Kry. A teste de Flcury, repellimos
um avanço franecz

Frente leste: Nada de noio.
Transylvania: O inimigo ..ainda rc-

siste com tenacidade no valle Maros,
tendo cedido 110 valle Goergeny e a
nordeste de Parajd

ferida povoação e o mar, com a maior
violência; penetrou em alguns pontos
ao sul de Nova Vas, de onde já foi
expulso, com excepç&o do pequeno tre-
cho de uma trincheira, pela posse da
qual se combate ainda. Fizemos 1.400
prisioneiros.

No valle Fleims a violência da luta
diminuiu sem que os italianos tivessem
conseguido a menor vantagem. O com-
bate ao redor do monte Pasubio ainda
não chegou & phase decisiva.

Na frente fumaica e nas outras fren-
tes, nada de importante."

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

EM pcriiunartas, a casa mais popular t a
Perfumadas Nunes — L, S. Francisco 3S.

¦ I • I» ——
Tara a escolha de -um mimo não mais fiques
.W, embaraços que são lão freqüentes.
De electro-p ate'objectos dos mais cliicJ
Tem a Casa Mania para presentes.

Pingos & Respingos
o general Mczotiro,
conceitos francos c

A leste de Csik-

Varias noticias

No Mosa e no Somme
Uma nota oiíicial go-

bre o numero de
prisioneiros allemães

Paris, 13 (A. H.) — Uma nota of-
íioial hoje publicaldla armumeia que o
numero de prisioneiros feitos ipelos fran-
cezes no Somme até á da.ta de hontem
ulrapa'ssa de 40.000 hontens.

Os prisioneiros ileStos pelo9 jngtezes
até á mesma (feita montam a 30.000, o
qiK (ti um total dia 70.000 homens
aij>r.jsiouado9 numa eemtena de dias,

Este resultado dlísplensai qüaesquer
coinnsciiitlarios.

Os francezes progridem a oesto
do Sailly-Snlllisel

Paris, 13 (A. H.) — Commtinrcado
oífical de hottüiõm á nofcc:"Ao norte do Som.me, a oe9te de
Saüly-iSaiffisIel, olítivemos progressos.

_ Ao sul 'do Sonirae, vivo ducllo àe. ar-
tiUveria, a que iião. se seguiu nenhum
combate de infàntlerlã'.

Nos Vosges fizemos onze prisioneiros
durante u.m altaque de surpilcza.

'Bombardeamos a usina de gazes as-
phyxiojntes das proximidades de 'Mu-
llioiise, provocando um granira inecn-
dio.

O quo nctualnionto visam os in-
glczes ao norto do Som mo

Paris, 13 (A. II.) — Diz unia nota
senrfioffreioça:"Os últimos convrmmicados francezes
fimitam-se a asnignu.lar granlll; aetivi-

Um discurso
do deputado socialista

Scheidemann
JVofo York, 13 - (A. H.) — Te-

legrapham de Berlim, via Amsterdam :
O deputado socialista Schcidemanii

proferiu no Reichstog um discurso cm
que teve estas .palavras :"Declaramos abertamente qttc a Al-
lemanha quer a paz. As nações estão
cansadas de se destruírem itin.i3 ás ou-
trás levadas por brilhantes promessas.
Queremos que as nossas relações in-
ternacionaes sejam reguladas por trate-
dos e não pela torça bruta". E ac-
creseentou noutro passo do discurso:
— "A regulamentação de viveres foi
um verdadeiro fiasco. Desejamos (|0-
vemos realmente populares c deseja-
mos a responsabilidade do chaaecllcr
do império .perante o Reiehstag".

O socialista Haase disse também num
discurso: — "Os sonhos de dominio da
Allemanha são irrealizaveis. E' preci-
so fazer a paz para salvar o povo ai-
leilão."

O "Times'' entrevista o rei dt»
ItlllllUIli»

Londres, 13 — (A. H.) — O Tímcl
publica um telcgrammai de Bucaresl
contando a entrevista que o seu corre-
spondente naquella capital teve com o
rei Fernando da Rumania.

Nessa entrevista íaa o rei Fernando
histórico da entrada de seu paiz na
guerra c termina manifestando absolu-
ta fé no3 aluados. „.,

Uma concessão iln Russia ii Sncciu
Londres, 13 — (A. H.) — Os jor-

naes publicam tclegrammas de Cope-
nhagtte commtinicando que a Russia
pcrniittiu a saidw de vinte e um navios
suecos que se achavam detidos nos
seus portos em conseqüência de nego-
ciações ultimamente cntaboladas eiitrr
os dois governos.

a perse-
rümalco,

O sr. Ruiz de los Llanos, ministro
da Republica Argentina, visitou hontem
o sr. Carlos Maxiiniliano, ministro do
Interior.

•ado

Os desmandos da politicagem em ai-
guns Estados estão attingindo um

ponto cm que constituem verdadeira

perigo á estabilidade social. Já não se
contentam os mandões políticos em
subverter a ordem legal, creando dupli-
catas de governadores e de congressos,
c estabelecendo um regimen anarchico,
en qttc .13 populações não sabcnl quem
representa a autoridade legitima o

quem pôde legalmente cobrar impostos.
Depois da anarchia politica, os oligar-
chás dos Estados começam organizar
o cahos juridtco.

A Asscmblea Legislativa do Piaithy
inaugurou agora uma nova phase da
desordem brasileira. Uma lei votada

por anuclla asscmblea demittiu o juiz
de direito de Thcrezina, annullando ao
mesmo tempo todos os actos por elle
praticados, inclusive o casamento de
uma filha do deputado federal Elias
Martins, que íaz opp.osição á situação
estadual.

Não é preciso addiizir comniontarips.
Mas até onde será preciso que cheguem
os politiqueiros dos Estados para que
os fanáticos do actual regimen consii-
tucional se convençam de que 

'institui-

ções que tornam possíveis semelhantes
attentados precisam ser reformadas...
011 substituidas por um regimen que
proteja a sociedade contra as incur-
sões trcsloucadas das asscmbléas esta-
dttaes, que nos envergonham perante o

Estiveram hontem 110 Ministério da
Fazenda, em conferência com o sr. Pau-
dia Calogeras, os srs. Custodio de Ma-
galhães, director da Carteira Cambial
do Banco do Brasil; Inglcz de Souza,
presidente do Conselho Administrativo
da Caixa Econômica, e Paulo e Silva,
inspector da Alfândega.

ROUPAS brancas —Sortimento sem cgual
— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

A Rim entrevistou
¦ouvindo delle alguns
sinceros,

S. ex. pediu, entretanto,
que os não publicasse "pois não lhe con-
vinha estar com palestras c palestras".

Vae dahi a JÍ110 e publica a palestra
Não fazemos j cem retrato.

O ministro do Interior deu hontem
audiência pública.

O ministro da Viração modificou a
tarifa da estrada de ferro de Itapura
a Corumbá, para o transporte de ani-
maes. ' .

Pela modificação icita, os animacs,
quando em numero de 7 a 99, gozarão
do abatimento de 20 "1".

BANCO MERCANTIL DO RIO
DE JANEIRO

67, nm Primeiro de Março, 67

Presidente, João Ribeiro de Oli-

veira e Souza; director, Agenor Bar-

bosa.
Banco de Depósitos e Desconto).

Faz todas a? operações bancarias

O ministro da Viação remetieu a
Câmara dos Deputados a copia do pro-
testo feito pela íirmri empreiteira do
Saneamento da Baixada Fluminense
contra a rescisão do respectivo con-
trato.

tAMISAS—O que na de melhor e c!ei;nn-
t(._CVa Manchester — Gonçalves Dits s.

00 II» '
De regresso da ilha da Trindade che-

go-.i hontem a este porto o vapor de
guerra Carlos Gomes.

Va ?f"ãn de hontem do Tribunal de
Contas foi registrado o credito de .-_.
i.io6:ooo$ooo, para pagamento de di-

vidas de exercícios findos.

ao novo commandante da força fc-
deral a injustiça de sttppòr que elle
se preste a ser um instrumento con:
sciente do vicc-prcsidcntc do Senado.
Não temos razão alguma para acre-
ditar que o general Barbedo siga
para Matto Grosso com outras in-
tenções que não sejam imitar o bri-
lltante exemplo de disciplina, de cri-
terio, de irrcprcbcnsivcl imparciali-
dade e de patriotismo, que o general
Campos deu cm circutnstancias aliás
bem diificeis. Mas não se trata de
uma questão pessoal, não se trata da
idoneidade do general Barbedo para
o desempenho da commissão que lhe
foi confiada, idoneidade de que não
temos razão para duvidar.

(Mas o facto grave e que requer
não só a atíenção da nação em geral,
como especialmente do Exercito, é a
retirada brusca e inexplicável do ge-
ncral Carlos de Campos neste mo-
mento. Este official general portou-
se cm Matto Grosso de modo a me-
recer os louvores dos seus superiores
e a fazer jtts á gratidão dos seus con-
cidadãos. Sob qualquer ponto de
vista que o encaremos, o desempenho
dado lá sua commissão pelo general
Campos1 foi admirável. Revelando
critério c intelligcncia, o comman-
dante da força federal appreliendcu
em uni golpe de vista a situação
matto-grossense c, com extraordina-
rio bom senso, adoptou incòntincnti
a única linha de acção imposta, tanto
pelos interesses da população locai,
como pelas razões imperiosas de or-
dem nacional. Com calma e mode-
ração, mas com energia também, o
general Campos conseguiu impedir
que o conflicto das facções termi-

li o general niio se rctraclara

O que fará o Caetano de Allniqucr-
que com a nomeação do Barbedo ?

 Porá as barbas de molho.

Si 
' 

:ü
Chega de S. Paulo a informação de

que o general Dantas pretende fazer-se
lekgcr senador estadual cm rernamluico,
5*ira dar o baque no Borba.

Interrogamos s. ex. que nos respon-
deti;

Ainda que eu pretendesse derrotar
o Borba não consentiria cm ser rebaixado
de posto : eu sou senador, caixa alta.

* .v
W «1-

O Amazonas vae1 ter também a sua du-
plietita de governadores : o Bacelar e o
Tliaiinialurgo.

15 o Amazonas tem to.la razão; quando
Alagoas, que c um 15513110 pequenino,
idilscoUoil dois presidentes, porque é que
elle não terá também direito á duplicidade
governamental ?

Pensando bem o Amazonas podia en-
irar de • quatro, na Federação.

*
!? S?

Km tclcgramma dirigido ao sr. Anto-
nino Freire, diz o governador do Piauliy :

"Acabamos de obter aqui esplendida vi-
ctorin na eleição municipal, cm pleito li*
ire, com plena garantia de voto do Par-
tiit... Republicano riauliycnsc, que bateu
com 11 ma maioria esmagadora a alliança
bjbrida dos srs. Miguel Rosa, padre 1.0-
pes c Portella."

Alliança hybriila, 6 boa ; um padre cn.
tre «lote seculares não faz liga possi-
vel, nem mesmo politicamente.

tü
& *

Maria' Josó da Conceição queixou-se *
policia do 9" districto que o seu marido
a QRgrcdira com um martello. . ;

 Mas, perguntou o cominissario, o seu
marido trazia o martello na mão ?

— O de ferro, -im ; os de paraty tra-
rla-ns na ca'icca.

Crraiio & C.

Szereda e mais para^ o . .
Alt rechassámol-o. Continua
guição do segundo exercito
batido em Kronstadt. n,„,.l,in

Balkatis: Nada de novo no Dant.bto
e na Dobrudja. As nossas esquadras
aéreas bombardearam com exito _ as
concentrações de tropas nas proximi-
dades de Coiistaiiza. .

.Na Macedonin, alem de ittn fogo
mais vivo, somente investidas mfruti-
feras do inimigo no Czerna, na Nidze-
Plaiiina e nas proximidades de l<ju-
miiica. a oeste de Vardar." ' . .•

Berlim, 13. — O quartel-general
communica em data de 12 de outubro:

"Frente oéste: príncipe Rupprceht.
_' Continua a batalha de ambos os
lados do Somnie. Entre o arroio An-
cre e o Somnie, forte combate de ar-
tilheria. Ataques da infanteria inglcza
a nordeste (le Thicpval e na linha Le
iSars-Gueudccourt fracassaram, a maior
parte já soh o nosso fogo de barra-
gem. Para a tarde cmprehendcu o
inimigo um vigoroso assalto na frente

,. . I Morval-Boiichávesries, que durou ate
no jornalista: As pvimciras horils Ja nianbã de hoje.

As posições dos regimentos de in-
íanteria n. 68 e do regimento .da in-
fanteria de reserva n. 76, nas proxi-
midades de Sailly, foram atacadas
seis vezes. Todos os esforços do
adversário foram, porém, inúteis; ' as
posições estão firmemente cm nosso
poder. Ao sul do Somnie conihate-se
entre Génórniont e Chaulnes. Vários
ataques francezes, ali effectuados, ira-
cassaram. O sector de Générmont, vi-
vãmente disputado, está novamente em
nosso poder. Em Ahlaincourt dcscii-
volve-se uni violento combate pela pos-
se das casas da a/Jcia.

(Frente léste: Nada de Importante.
Transylvania: >?C; valle Maros não

pôde o inimigo resistir ao nosso mo-
vimento envolvente, começando tam-
bem a retirar-se na região mais para o
norte. Perseguiniol-o em_ toda a linha.
O segundo exercito rumaico foi reclias-
sado Dará as suas posições da frontei-
ra. Fizemos, nos combates das mon-
tanhas, nos últimos dois dias, 710 pn-
sioneiros e capturámos um canhão de
10 centímetros, 5 metralhadoras
grande cópia de outro material de
guerra. Investidas inimigas de ambos
os lados do passo Vulkati foram rc
pellidas.

Balk-ans: N"o erupo dos exércitos do
marechal vou Mackeiiseii, situação in-
alterada.

Numerosos ataques do adversário no
Cerna, bem como de ambos os lados
de Vardar, foram infrutíferos."

Áustria — Vienna, 13 — O estado;
maior do exercito communica em data
de 10 de outubro:"Frente rumaica: O exercito do gc-
ncral von Arz derrotou a rectaguarda
rumaica e forçou a entrada na planície
do Csik e na bacia de Gyoergyo.

Frente italiana: Após oito dias de
forte preparação tle artilheria e de ml-
nas, o adversário iniciou hontem o ata-
que geral ás nossas posições no pia-
nalto do Carzo, entre S. Gradodi Mer-
na c o lago de Dobcrdo. A investida
fracassou completamente, com as maio-
res perdas -ara o inimigo. Mantivemos
todas as nossas posições.

Encontros locaes cm vários pontos
das' fronteiras leste c sul do Tyrol.
60 sector do monte Pasubio, desenvol-
ve-se um combate de maior alcance."

Yienna, 13 —• O estado-maior do
exercito communica c mdata de n de
outubro:"Frente italiana: A batalha do Car-
so continuou durante tado o dia, c á
noite e estendeu-se para o norte do rio
Wippach, até St. Peter. O inimigo
atacou em toda a frente, entre a re-

sul, no valle fafc recíproca das duas ar.tàlhcrias ao
norte ié aso sul do Somnre e a registrar
progressos na direcção de Sailly-Sail-
Usei.

A nova acção ¦offensiva emprehenrlma
•pelos 'fiiglezcs uo noite do Somime visa
a tomadU das alturas que separam a
linha de frente da estrada que vae de
Bapaumc a 'Peronne.

A operação ipcnnittirá á aila direita
ingteza collocar-so cm alinhamento com
os francezes, que, depois de terem sub-
stiitiiído os inglezcs em 'Morval, progre-
diram a norilesfe uni Icilometro c .nicio.

A batalha, continua, pronwttcndo rc-
saltados interessantes.

A marcha das operações ao sul
Uo Ancre

Londres, 13 — (A. H.) — Com-
municado da tarde:'-'Hontem, ao sul do Ancre, avança-
mos a nossa frente entre Gucudccourt
e Leshoeufs e também a noroeste de
Gucudccourt. Capturámos cento e cin-
coenta prisioneiros.

Durante a noite ns nossas, tropas rea-
lizaram quatorze 

"raids" e penetraram
nus 'rrincjieíras allemãs em_ Ypres_ c
Ãrmeiitiéres, fazendo prisioneiros e in-
fligindo perdas consideráveis ao ihi-
migo.

O quo informa o comniunicndo
franecz das 15 horas

Paris, 13 — (A. H.) —" Communi-
cado das 3 horas da tarde:"No Sonime, a noite decorreu muito
calma, havendo apcna3 cScàrariutças
nas duas margens do rio e bombardeio
recioroco que por vezes attingiu gran-
de violência nos scetores de Mortal,
Bouchavcsnes, Ahlaincourt e Chaulnes.

Uma esquadrilha franco-ingleza de
quarenta aeroplanos lançou 4.350 _ki-
logrammas de explosivos nas ttsinjs
Mauscr, de Olierndorf, sobre o Nekar"(Wuriemberg) • Foram observados os
resultados desse bombardeio. A mes-
ma esquadrilha abateu seis aeroplanos
allemães no correr dos combates trava-
dos com os apparclhos que defendiam
aquellas usinas."

A campanha da Russia
VIOLENTO ATAQUE ALLEMAO

EM ÍTSKULIi
Londres, 13 (A. A.) — Os russos

rechassaram violenta tentativa levada a
effeito pelos allemães afim de se apode-
darem de importante ponte sobre o
Uskull. .

AS OPERAÇÕES
NOS BALHANS

Nas linhas itaio-austriacas
OS ITALIANOS CONTINUAM A

ATACAR ININTERRUPTA-
MENTE AS LINHAS INIMIGAS
Nora York, 13 (A. H.) — Telegram-

ma recebido de Vienna por via indi-
recta informa que os italianos conti-
miam a atacar ininterruptamente as li-
nhas austríacas.

Ante-hontcm, n, combateu-se encar-
niçadamente durante todo o dia, tendo
os italianos ganho mais terreno a léste
de Oppachiasella.

O telegramiua acerescenta que os
italianos tomaram Novaras.

Os servlo.s repellem violen-
tos contra-ataques

Paris, 13 (A.^ H.) — Communicado
sobre as operações no oriente:

"Os servios rcpelliram violentos con-
tra-ataques do inimigo c estabeleceram-
se na aldeia de Bros.

Nos outros pontos, canhoncio c esca-
ramuças.

Os nossos aeroplanos bombardearam
Prilep e Philipopolis.

Os riuiiaicos resistem n violentas
Investidas dos búlgaros

Londres, 13 (A. A.) — Apezar do
Ímpeto com que os teuto-bulgaros 'estão

atacando os rttmaiços, estes continuam
a resistir cm toda a linha, desbaratar;-
do cm alguns pontos as avançadas ini-
migas.

Patrulhas nlliadas avançam na
frente do Striümi

Paris, 13 — (A. H.) — Informa o
estado-maior do exercito do Oriente:

"Na írínrc do Struma. as nossas pa-
truMias. partindo de Proscnik e de lo-
polcva, avançaram, até léste da linha
íerrea, Os nossos automóveis blindadas
foram cm reconhecimento até á jnn-
cção das estradas de Seres a Dcmir-
Ilissar e do Seres a Salonica. O im-
migo defende obsiinadamcnie a linha
férrea.

Na frente norte de Doiran, ao no-,a
de Doljuli, as nossas tropas levaram a
effeito um "raiei" contra as trincheiras
inimigas. Depois de forte resistência o
inimigo fugiu, abandonando os seus
mortos."

Os búlgaros estão se retirando na
direcção de Tinios

Paris, 13 — (A. H.) — Telegram-
mas de llucharest annunciam que o
inimigo foi rcpellido cm Predeal e cm
Sousaiu, a oeste de Predeal, c csiá-se
retirando na direcção de Timos. Em
Caineni travaram-se acções de artilhe-
ria c a oéste dessa localidade foi 11-
chassado um ataque dado pelo inimigo,
durante a noite. Em Valjiitl e Orsova.
têm havido também acções de artilhe-
ria. Em toda a frente do Danúbio,
ducllos de artilheria e combates de in-
fanteia.

PUNHOS e collarinhos — Especialidade
— Casa Manchester — Gonçalves Dios 5.

A GUERRA NAYAL
O "ATLANTIC" VIAJA ESCOL-

TADO POR NAVIOS DE
GUERRA

Londres, 13 (ÁS A.) — Sabe-se aqui
ter deixado o porto de Nova York o
grande transatlântico Atlantic, carrega-
do de munições.'¦

O Atlantic viaja escoltado por navios
de guerra inglezes e dirige-se para o
porto de Livcrpool.

A |||o|i Grécia
Nova York, 13 (A. H.) - Tele-

gramma recebido de Athcnas annuncia
que o governo grego acquiesceu com
protesto aos pedidos feitos pelos allia-
dos no ultimatum apresentado pelo at-
miraatc Du Eournet.

Uma aprecinçíio do "Times" «obre
o "ultimatum" do almirante

Du Eournet
Londres, 13 (A. A.) — "The Times",

tratando do "Ultimatum" á Grécia, jus-
tifica a acção dos aluados, dizendo que
o rei Constantino, preparara outra trai-
ção cgual á que fizera em Kavala, per-
mittindo que os búlgaros penetrassem no
território grego, sem nenhuma resisten-
cia por parte do exercito e oecupassem
as fortalezas e praças fortes.
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Orçamento municipal ] IA POLUA EM TORNO DOS ORÇAMENTOS
O-0 Exercito e a política do Ama-

zonas
A propósito do tclogramma passado pelo

ministro da Guerra ao general Auricola
Pinto, sobre intervenção de officiaes na

política do Amazonas, o general Caetano
dc Faria recebeu o seguinte despacho!

"Regresso Manáos, informo v. ex. se.
rem absolutamente inveridicas noticias ahi

publicadas, referidas vosso tclcBramma 30
mez findo, bem como communicação feita
- ex. governador Estado. Guarnição fe.

do ines.no modo. continuará nínceder. Se-

guem officio informações, mais detalhadas^
Saudações. - (a) General Agrícola Pinto.

.MO I» > ¦¦ —~*

As cosnmissoes
no Senado

Futiccionam a de Marinha
e Guerra e a Mixta.

Estiveram hontem reunidas: a çorn.-
missão de Marinha e Guerra, de por'ns
fechadas, para tratar, do projoçto^quj
conta antigüidade ao

A commissão do orçamento muni-

cipal, composta de tres intendentes,
resolveu attoptar como proposta sua

o projecto apresentado ao Conselho

pelo prefeito dr. Azevedo Sodre.
Conformo foi noticiado, realizou-se
Jia dias, na Prefeitura, uma reunião
a que assistiram, sob a presidência
do prefeito, aquclla commissão e o

director da receita municipal, tendo
«ido apreciados os artigos que o tor

rHò da Manliã publicou relativamen-
te ao projecto dc orçamento para
1017. Depois disso, 'foi levada ao

Conselho a proposta, , a qual esta

tendo a devida publicidade, afim de

que os interessados, que sao todos os

contribuintes; possam apresentar as

reclamações que tiverem por conve-
nientes c justas. •"'

lEfíecíivnincntc, na rápida analysc
agora feita, confrontando a primitiva
proposta do dr. Azevedo Sodre com

o projecto agora assighado pela com-

missão do orçamento, podemos verir

íicar que focam rJífectivamentc at-

tendidos alguns dos reparos que íi-

zcnios ao trabalho apresentado pelo

prefeito municipal. Assim, por exem-

pio, a taxa de assistência de 10 /o,

que fora proposta sobre os alvarás
ou guias expedidos para as casas

commerciacs de bebidas, loterias, fu-

mos, vehicülos e diversões, foi redu-

zida para 5 % i'™üio. '"Ruídos

nella também os estabelecimentos fa-

bris c os ambulantes.
lEstesi últimos é que terão a mesma

taxa aggravada, pois que, pagando
presentemente 5 7o só sobre a taxa
da licença, pagarão de futuro os mes-
mos 5 % sobre a somma daquella
taxa com a dc aferição.

IAs considerações feitas por nos era.

torno das tabellas de ünpostos de

licença não -foram em geral attendi-
das. As taxas que soffreram au-
emento no projecto que vae ser dis-
ctitido e votado, não foram modificar
das, com excepção de limitado nu-
.mero. Assim, o imposto de licença

de escriptorio de agnmensor custara

3Õ$boó; em logar dos 4&S000 primei:
ramente propostos, e o de consulto-
rio medico 'ficará sendo de 2-iSjtaoo,

cm logar dos 36$«» indicados na

proposta do dr. Azevedo Sodre; mas,

cm opposição a essa medida sensata,.
a parteira, que actualmente paga
3o?ooo, tanto quanto o. medico no ..^ 

ri,rornsamentc otiserv
uai exercício, ira pagar os 30?°-°, dc aM £0CÍ0S só pCi-i«itt

ratmlaraentc, exipôr á Câmara o que
diz respeito á taxa de transporte pro-

'posta 
pela commissão de F uanças e

: retirada posteriormente, graças

O sr. CaH*i©s Pefeoflo déf etitSeM alWitra» assei*
-lados pela Commissgo cie FSaiaègas da Carcia^a

j- . «,^,-m da sessão da 1 sou ser acertado, prudente e razoável' Ji.4?".000 libras, subiu apenas a

.  'No expedientehomemj.£ ~p0J 
55 „,__. para 

'essa 
oceasião a «ôlicií 33.607.000 libras Nos oito mezes;de

deral naquclla capital tem-se conservado .Câmara, o sr. Caros lujmo 4 ^ 
^ . mla3. dezenM de- 10,6 ha uma dif-ferença pouco ma or

in,"ra,"cnte alheia interesse, poliricos, « 
l"^'A^o7oPkeel0 dos mil contos, ouro. Atendeu que seria- de dois milhões de libras a mais. A .;..-

' " 
c^micmos? defendendo, por outro lado ----- ------ 

as emendas formuladas poli «WW?
de Finanças ao projecto da receita.

O sr. Carlos- Peixoto começa ponde-
rando que não é o terce.ro turiio_do
debate lio orçamento que. tenha torna-
do indispensável o fornecimento «de no.

vas explicações á
orientação seguida

Câmara, sobre a
pela sua conimi

será
apparcce a

sensato dividir esses encaTgos, aprovei- portação dc mercadorias, naquelles
tando o. moinenio actaal para pedir ütuaj mesmos oito mezes de 1915. montara
parte delles ao paiz, e deixando a res?, a ig.250.000, e já nos oito mezes do
tante para ser pedida em 1917, -,-iara' anno corrente e'la, subiu a 25.--u9.000
1918. -!, . • y-4 ;'libras, o que representa, portanto, t-.m

Esla razão imperou decisivamente ;na> cxceaso de 6.000.000 libras, approxi-
animo da commissão e acredita <biQjtk>r.rnádaiiiente, em 1916.
dor que foi partilhada pela Câmara. j y. 0;s a .Câmara: ao passo (lue as

¦Com effeito, si assim não se fizesse, j exnortacoes aiigmèntiwn de 2.000.000,
restringindo o pedido de receita,, °VÍ°-i as importações'já subiram de 6.000.000.
ás_proporçues;.-i^que^foi^ ^qçtringido^,£-1^ 0 óra"dor prolongar os. cal-

culos, conjecuiralniente, até ao fim do
^"dVFinanÇas; mas WWJ&P*:
mente porque, agora votado,^ cm,,

^m^í^^^^^è^Sí^n^^^^Ú -o! e-e:u,ou ao seguinte: se osul

menos para' melhor intelligcucia da | reclamar

1» tenente Octa-

Câmara teria, seguramente; em 1917, de •-. - - • . ,,-,.,,« ,,.«,1.,,:,=,.,.,
n,llüS. para nu-mo <... -.reclamar á Nação, ao povo brasiíciro,. ..mos quatro mezes de ig.flPrcdu...s5u.,

allWitarÍont2radõr 
que se começa a | qüejiaslezenas de mil contos, papel, que

nador Bueno.de Paiva, discutindo c,s preoaro do orçamenm, onnual «gjpodo j gao..^ 
^ ^^ ^-^^ ^ ^

as difficuldades de
„„„„  .._  .. . financeiro, de compre^

tãgciísrc- benefícios maTs"ou 
"meiiosi 

pes-1 hender, sobretudo, com a consciência li-

soaes.; tampouco é assumpto que com-

nador Bueno de Paiva, discutindo cs preoaro do orçamento annual ™fáV™\-^. -

,,'timas emendas apresentadas no Se- st:r uma opportunidade para barrtta . unüa a natural

nado á S cíSoral e Montando £5 eleitora", para $$^&&m S^„|uô^
com o relator, deputado- Aug«sto_ de ^^^r^^.^^^±^\V^^^^
Freitas, a orientação do seu; parecer,

Bom Caf«» ehocultite e líinnbiin» porte dill'2tantismos; ou
_ 8.Í no -MOÍNIW »R Ot'«<> " ^

um resultado egual ao apurado no mez
de agosto, deste anno corrente, haveria
em 1916: importações, 39.189.000 li-
bras, representando um auguiento, em
rciação a 1915, correspondente a
30.2 "I".

A exportação, nessa mesma hypothc-
se, montaria a 51.601.000 libras, cor-
respondendo apenas a 97,4 "I" sobre

retirada iposteriorine .
veto á medida, opposto por duas gran-
des bancadas.

Basta dizer o seguinte:
A nova taxa foi fortemente comba>

tida e combatida com grande copa de
argumentos da natureza desses a que
já uma vez alludiu, e aos quaes e mui-
to diíficil responder. Dizer-se, por
exemplo: — "E" uma taxa mqua; e
uma taxa extorstva; é uma taxa que
determinara, a rtiina econômica do

Daiz!"... não se sabe como responder
a isso, numa discussão! _

.Antes de propor a adopçao dessa
taxa fez o orador o que podia fazer,
isto é, lançou mão de dados numéricos
c algarismos, para poder ventfcar a

quanto montava o total dos fretes ter-
ro-viarios, pagos nas estradas de. ferro
do Brasil; conclu u que, em media,
esses fretes importavam, em cerca de
170.000:000$ por anno. Procurou, en-
tão; calcular, ao menos apnroximada-
mente, o valor das mercadorias trans-
porta Ias, sobre o anal esses fretes re-
ctiem; e encontrou -ue o valor dessas
mercadorias, que pagam de frete..
i7o.oou:ooo$, não pó-de ser inferior a
2.100.000:000? 011 2.20.0.000:000$. de
onde se verifica que, avirox madaiueii-
te os fretes devem representar cerca
de S "1° do valor das mercadorias.

Reduzida a algarismo a influencia
dessa taxa, não parece quo se possa di-
zer seja. dc tal modo espantosa, visto
como mais 10 "|" sobre esses fretes cor-
responderiam a ser elevada a razão per-
centual de 8U|" para 8,8"l", isto e, um
auguiento relativamente .pequeno.

Isso dito, e devendo terminar pedia
o. Câmara tolere que chame a sua at-

O (M-cgimío de k% m
CIiiô Sifii

¦irtuosidades,

pois ê um caso decisivo para a vida na-
cional c envolve questões de cuja so-
lução depende, não raro, a própria m-
dependência do paiz, se nao a sua so-
berania. , ¦ .

A Câmara, num incontestável mow-|
mesta- de desinteresse, e acompanhando '

sua commissão dc Finanças, vem,
curando ira

vre-e esclarecida, quaes as suas próprias . 52.970.000, total do anno de 1915.
obrigações, entenderam', coinmissão e ; j^^0. so n;-l0 augmentaria, como ate
Câmara; que mais valia graduar» esses | diminuiria de 2.670.
encargos; como entenderam seria .111-, Süi porcln; 03 últimos quatro mezes
prudente fiar no deposito cm Lorraçes,.. j0 ann0. tivessem um acerescimo equi
c no restante de títulos a emitir,; e
deixar tudo para pedir em 1917, ' 

pára
iO'&. . ....De resto,, não seria bem uma política,
não chegaria a ser uma concepção pro-
ceder assim; seria, pouco mais 011' pie

valente no que revelaram os quatro ul-
timos mezes do anno passado, já os
resultados seriam outros; nessa segun-
da hypothese, subiria a 54-757 libras,
atigmenlando apenas em 3,3 "1", ao

ão subiria
9,8 "Io

,
17ealiza-se hoje, ás. 4Jioras da tarde, U'=?%-Ü„a' 

^S3hV"d^!efaLwra^òTciVçaV.ihos, a inércia, seria o que se hm lei- »=-- i'""" y 
", ""'"'-"l

o chá offerecido pelo.Club Militar aos. 
__?|^_f__^_;S cunho de unidade; to k"_ agora - adiar dificuldades, | a 39.073.000 libras, ou mau

srs. coronel Felippe Schimidt e dr. Af- S^™ um certo espirito de con-1 Se isso é errôneo, por assim dizer, que em 1913.
fonso CUmargo, governadores, dos, Esta- Çoiu.,ra. 

parecem im- inconfessável, cm um indivíduo, cruni- , Frouxo esses^algarismos
dos de Santa Calharma e Paraná, qv.e "«¥»!^? .1 ]z 

civilizado, I ™=n iB Wrün ,í.i narre de uma nacioha- que muito rapidamente, f

coisas od pi w
O sr. Abdias Neves conta ao Se-

nado e conta ao "Correio
da Manhã" eoisas do

arco da velua
«ontem, na hora ,do expediente do

Senado, o sr. Alfredo .l-.llis occupott a

triftuna para >er, num retalho do Jof
nal do Commercio, um Iclegramnia rc-
lativo a esbanjamentos attrihuidos ao
sr. Miguel -Rosa, ex-governador do
Plíííaf-iva-se 

dc dinheiros mandados em
donativos aos ílagellados da secca ua-
(lucile Estudo,

O orador foi aparteado çonstantemen-
te peios srs. Lopes Gonçalves e Abd.as
1 

Afinal, este pediu a palavra, respen-
dendo ao discurso do senador paw«»;

Depois, de dizer que o SenadoiW
se devia iinpressiqnar com a 1110 ra

ção mandada para o Jornal do t«'»!?«
cio, visto como proviera de um cor c-
s-pondente suspeitissuno, adrede esco lu-
do para o rebate de noticias tacs, o *r.
Abdias Neves denunciou coisas 'anjas--
licas oceorridas no Piauliy e que. d ss.
mostravam o reverso da med.-.ma.

Essas coisas, ditas num- d-scurso nao

podiam ser fixadas detidamente, como
merecem, pela nossa reportagem.

Por isso rcsalnemos ouvir o J'»en
senador. A!,i,n-,

O Piatihy — começou o sr. A»1"-'
_ atravessa uma situação de exW.mu
delicadeza. Multiplicam-se os preces-
sos da compressão official^ Avalie:. dç.s

tcnçãó-ãiiidá uma vez para os máos f'0,-, ^^baVgaSõrês" e umj juiz" de direito
cessos de discussão Witua'm5nf*:-^Vf6ram#ii'o»t(is violentamente fora, , ...,1o
dos no se ventilarem assumptos de im- j £x'e^"|££ud£*suas fuhcções. o juiz Por
povtancia -capital para a v.da da na-1 mm M qU(, anm,Hbii todos os actos
cionalidade .. . ,, . „ | „0r elle praticados, e os dcsernparM-

Em primeiro logar assignala a incon-. 'c) uma maiona occasionai • 10
sciencia com que a opinião se faz e se 1 ,rrilmmi, (1(. justiça, 110 conhecimento
refc-z. r. ...¦ da preliminar de um recurso de a„-

Não ha muito tempo, afigura-se-lhe, y«o> Er;im os «es adversaiics da

que toda a opinião delirava, mam-festan-1 |iluaça0 dominante. Um conselheiro

CARNES VERDES
MATADOURO DE SANTA CRVl

— Foram abatidos hontem:
546 rezes, 99 porcos, 11 carneiros e

52 vitellos.
Marchantes: Cândido E. de Mello,

12 r. e 4 p. ; Durish iS- C, 16 r.;
A. Mendes & C, 70 r., 4 p. e 7 v.;
Lima êr Filhos, 36 r., 15 p. e fi v.;
Francisco Goulart, 45 r.; 29 p. c 19
v.; Oliveira Irmãos & C, 127 r., 32
p. e 6 v. ; Basiliq Tavares, 16 v. ; C.
dos Rctalhisias, o r.; Edgard de Aze-
vedo. 13 r. ; Norberto lívrtz, 34 r.;
F. P. Oliveira & C, 54 r.j.Augtisfo
M. da Motta, 42 r., 6 c. e 5 v.;
Fernandes <S- Marcondes, 13 p. ; sa.
breira <S- Ci, 27 r-i Alexandre V. So-
brinho, 3 p.

Foram rejeitados: 15 a|8 r.; 4 p.,
1 c. e 2 vitellos.

Foram vendidos: 33 i|J r., com 6.500
kilos. ,". ,

Stock: Cândido E. de Mello, i r.;
Durish & C, 142; A. Mentes <S- C,
802: Lima <S- Fiíhos, 96; Francisco V.
Goulart, 367; C. dos Retalhistas; 78;
Oliveira Irmãos £- C, 471; ^ortinho
& C, 186; Edgard de Azevedo, 83;
Norberto Hertz. 88; Augusto M. da
Motta, 198; F. P. Oliveira & C, 219;
Sobreira & C, 73. Total, 2.890.

MATADOURO DA PKNHA —
Foram abatidas 22 rezes.

FRIGORÍFICOS. — Para exportaçãr
abateram hontem, 4S8 rezes, dos sr».
Oliveira Irmãos & C.

K.vfr.nyosTO ms s. diogo —
Vigoraram os scguiii.es preços:' Vacca ...... $77» a

Porco i$ooo a
Carneiro .... 2$ooo
Vitella  $Soo a

$800
I .>. 00

$900

act , .
que o dr. Azevedo -Sodre propoz na

sua mensagem. &',' isto uma flagran-
te injustiça, pois sem duvida nenltu-
ma que i muito mais rendoso o con-
sultorio d.o medico do titte a protis-
são da parteira, dado, j'á se ve, que
ambos tenham clientes... Nao ha

nenhuma justificação para que a taxa
de licença da parteira seja etncoenta

por cento mais cara do que a do
consultório medico. Nas leis orça-
mentacs anteriores, as taxas de ,me-

dicos, parteiras e dentistas eram uni-
iformes. Agora, que o prefeito do
município ié medico, e, portanto, deve
ser bom conhecedor dos 'honorários

ganhos pelos profissionaòs das diver-
sas modalidades dos serviços clinico
suçcedé este caso imprevisto e uijus ,
lissimo: as parteiras e os dentistas
.pagarem maiores taxas dc licença do

que os médicos! Pois não setü muito
.mais equitativo que as taxas sajain,
como sempre foram, uniformes, ou

que, não o sendo, sejam mais modi-
cas'as profissões mais modestas?

Quem se orientou por noções de

justiça, cm relação a certas propostas
que, depois dc terem sido apresenta-
das, j'á íuram modiiicadas, bem faria
modificando também as restantes,

que exigem egual medida, c que ti-
carão na 'futura lei como -tinia arftr-
inação de grande injustiça.

'Não faremos nova analysc( minu-
ciosa do projecto a que o Conselho
iUunicipal está dando publicidade,
afim dc que contra elle reclamem os

que tiverem reclamações a -fazer. Di-
remos que .foram mantidos na pro-
jecto todos os augmcntos de taxas dc
licença de simples e modestos pro.fts-
sionaes, que pagavam 5P$oòo c fica-
rão pagando de futuro 54?o.k>, com
excepção tios carpinteiros, trábalhan-
do só. Mesmo os sapateiros, simples
concerttulorcs de calçado usado e vç:
Uio, terão que pagar .|S?ooo, ou mais
8?ooo do quo actualmente. O rigor
da taxa ainda se comprchcndcria se
ella incidisse sobre os sapateiros_rc-
mendões... quo tocam rabecões.
Jlàs exigir desses profissionaes mo-
destos da sovclla c da tripeça, que

• mal ganham para comer, que dcem
mais 

'dinheiro 
para os insaciáveis co-

íres da Prefeitura, é levar muito
longe a injustiça dos homens!

Na proposta dp dr. Azevedo Sodre
fora retirado aos estabelecimentos de
líquidos e comestíveis o direito a
venderem kcrozenc, passando esse
artigo para as lojas de ferragens.
.[.enúV.ini.is cite, se quaesqttcr conve-
nièncias determinavam que as casas
de líquidos c comestivets não possam
vender kcrozenc, havia toda a con-
veniencia em se autorizar a venda
desse artigo ás carvoarias, que são, de
,-facto as c;isas oue uos outros paizes
vendem o oleo mineral illtiminantc.
Pelo projecto agora publicado vê-se

que é mantido o direito de venda do
oleo referido 'ás casas , de gêneros
alimentícios e também tis lojas dc
ferragens não sendo concedido egual
direito ns carvoarias. Em todo o
caso, melhor será manter a situação
acltial, do que rijforrrial-á para peor.

Dissemos dc nossa justiça, fazen
do ao dr. -Azevedo Sodré também a

justiça a que .tem direito, pelo traia-
ihc que organizou e que a commir""
ilii orçamento do Conselho
pai, acceitando-o, apresentou como
seu á discussão c votação de seus

pares. Pena é que não fosse _cscoi-
mado de outros senões, que não.se-
rão de maior proveito para os cofres
imtriicipacs, e permanecerão como
uma flagrante injustiça no nosso co-
digo de posturas.

Uma circular ás nossas Allan-
degas sobro contrabandos

de guerra
O ministro da Fazenda, em circulai-

U cm tem c.vjpcdidà ;iüí inspectores tlíis
Alfãndcgaj da União, declarou-liics para
scu conheciinento que o governo bri-
tànilico, por proclamação 11. 8, do cor-
rente anuo, dal..da de 2S de junho 11!-
limo, resolveu prohibir, :t iiartir dc 7
de agosto subsequente, a importação,
no Reino Unido, das seguintes merca-
dorias:

Espingardas rc ar. Espingadas de
sport fcaça) e carabinas Laranjas.

Segundo a mesma proclamação, essa
pr.ohibiçãa não se entende com as la-
vaujas produzidas pwos nosso-o douti-
iiios, colônias, possessões e proteçfqrà.
dos. nem com as demais mercadorias,
nella accusndas, quando importada»
com licença da Câmara dc Commercio
daf-uélla nação.

Ku l)i-l)i), tu b"lii-s, elle bebo
CASOATINHA.

-.. ->MB-f>i.-'afr-i>t!nwi 1

scra precedido de um concerto,, cujo
programma é o seguinte:

[ Chopili, Estudo, Mlle. Heloísa Ac-
cioly de Britta; ri, Wagner, Lokengr-.n,
Sogno di Elsa-, Mlle. Judith. Gttaranu-;
III, Lizt-Chubart, Serenade ShaUspearL-.
Faulhabcr. 3 Valse Capnce. Op. 8,
Mlle. Heloísa Accioly de Bntto: IV,
Victor Moné. Les noces de Jeannetta.:
Air du Uossignol; Mlle. Manetta ver-
ney Campcllo..

A dircctoria do Club commumca que
observada a nied-da

ir ó ingresso
o respectivo cartão e ás pessoas est.a-
ilhas ao Club o convite feito pela dire-

P'—
ond« a política financeira e um capi-
t-ulo indispensável da sua vida política
financeira esta que é, qualquer que
ella seja, sempre a negação do chama-
do regimen de expedientes, de írreso-

para, ainda
azer compre-

Íidade"jovèn," forte", capaz dc trabalhar liehdcr á Câmara o seguinte: os outros
c que precisa simplesmente que lhe;di ' '-' :"'"" """ '"

gani a verdade sobre sua situação, , t
que os seus governantes tenham a, co-
ragem de comprelierider onde está'' o' drluções de inconstância, emfim, da falia interesse nacional e se convençam

de píògraniuia prees.abt->:cido. I que este se não encontra naturalmente,
Teve já opportunidade de dizer, cer-1 como jamais se encontrou em parte ai-

ta vez, que o orçamento não pôde dei- guma, na falsa opinião dos (|tic gritam11 '- i e têm recursos e meios de se fazerem
| ouvir, e sim na opinião legitima, nos
; interesses largos c profundos da cran-

dc massa do paiz, que esta não-' tem
I aquelles meios de gritar, de se fa.zer
| ouvir

xar de ser a expressão periódica de um
plano de admiaisti-aeão previamente es-
labeleeido, de um plano de governo e,
agora, repetindo-o, accrcscentará" ape-
nas que esse orçamento deve sempre,

íititò naturalmente, espa a orien-

dona.
O uniforme para os officiaes c o 3''.

«*>^\»^-~>-^-fra"- 
tas,

Todos os frapszos que com-
pram movais

ts
I I ¦ ãlE¦ mm

ç.ae a Câmara julgaram que era cb
gado o momento. Se erraram, ainda
liem-; ahi está o recurso do Senado. O

de u.14. deveu- Senado corrigirá essa obra, se o euten-
de um der; o Senado fará o que o incilam a

dizem que elles são
03 mais modernos,
os mais elegantes,
os mais delicados,
os mais bem acabados
e os mais fáceis dc pagar.

^Gonçalves Dias, 71
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Na Gamara
À sessão de hontem em

resumo i
Sob a presidência do sr. Astolpho |

Dutra, secretariado pelos srs. Costa
Ribeiro c João Penictta, foi homem
aberta a sessão com numero regimental
de deputados. A acla da sessão anterior
foi ápprovada, sem observações.

O expediente lido careceu de impor-
tancia. Após, entretanto, a leitura d03
vários documentos que se achavam na
pasta da secretaria da mesa, oceupou a
tribuna o sr. Carlos Peixoto, que pro-
noticiou longo discurso, respondendo
aos vários oradores da 3° d.scussão do
projecto orçamentário, defendendo, por
otttro lado, os alvitres assentados pela
commissão de Finanças relativamente
á receita.

Esgotada a hora do expediente com
esse discurso, o sr. Antônio Rollcin-
berg, na ordem do dia, requerei! ur-
gencia para a! votaçã'0 do parecer da
commissão de Peiiçào c Poderes, opi-
liando pelo reconhecimento do candt-
dato sr. Espiridiãõ Monteiro á cadeira
de deputado por Sergipe. Posto a vo.

üição da política financeira a que aca-
•ha dc ailudir.

A Câmara, já no tocante a receita
já no tocante á despesa, tem feito, noí
ultiiiiós; annos, prova de evidente de
dicação patriótica. No que diz respeito
á receita, cila, a partir de ii "

do enfrentar as dificuldades
ínomehto excepcional, buscou, em pri-
meiro logar, o auginenlo das , rendas,
ferindo, de preferencia*, os cliamadcs
vicios, is-.o é. tributando especialmente
o fumo e o álcool. Como isso não ti-;
vesse bastado, viu-se i-i.-.i. forçada a, no j

;:anno .seguinte, subverter, na voragem.,
nas despesas uòruiaes, todos- os çliaiua**-.!
dos -funtlns especiaes. li, como isso ain-
da ivm li.-titasse, em 1915, houve ueces-
sidádc dt- elevar a quotii-ouro dos di-
reitos aduaneiros e, finalmente, cm
iyiC. permanecendo as despesas em
grande vulto, foi a Câmara. 110 que se
refere á receita, obrigada, ao examinar

orçamento, a verificar que havia dc-
ficiencia de rendas, já ua parte ouro,
já 11. parte papel.

Quer c;>:u isto accrcscentar que não
se foi de chofre á c:::.-rc-.ic:c. de novas
triliulações, antes s» se lançou mão
dc.-S3c recurso, quando o ultimo-, mo-
ineiilo já não comportava possibilidades
de adi-a-amento.

Chegado elle, .porém, e verificado, dc
um modo geral, que faltava, renda e
que íies-ij deficiência havia ainda pro-
priiinienle a falta de renda ouro, .for-
çosamente se impunham novas tribu-
tações, e foi o que reconheceu a com-»';clranóotla
missão, trazendo ao plenário a possibi-
lidade da escollip entre uma carga im-
.posla ás exportações, ou podendo,at-
tingil-as, e uma sobrecarga cxclujttva-'mente sobre as importações.

; A orientação da Gamai», desejando
preservar, a todo custo, a exprtação
brasileira, teria sido errônea ? Pensa
que não. porque bem considerado o uio-
vimento econômico do paiz, não é dif-

fieil verificar que. quando outras na-
ções do continente yèm, ef-fectivamen-
te. elevada c:n grande proporção, a
somma que representa o valor da çx-
iporlação respectiva, o Brasil não pôde
dizer outro tanto.

Assim é que. não falando no anno
de 1912, em que a exportação brasilei-
ra sé elevou a mais de 74 milhões cs-
terlinos, se verifica que. desde ií)~9.
çR-i era de mais de 60 milhões, ou, dc-
terminadamente: cm i-io<i 6.',.724.000
libras: em 1910, 33.091.000; cm 1911,
6ó.8.)S.ooo; em ij'3. 64.S48.000; caiu.
uni 1914, a i{6.526.000, elevando.-se, cm
191.S. a 52.97o.000, e bom será que em
1916. attinja a 54 ou 53 milhões de es.
terliho

Esse discernimento é que tem falta-
do, mas é preciso que, afinal do con-

elle exista. A commissão de Fit-.an-

factores da' balança internacional de
contas devem ser, mais ou menos, cm
1916, o que foram em, 1915; dc ta!
sorte que, se nesse,factor que faz parte
daquella; balança — importação e ex-
portação de mercadorias — se neste
factor houver tttn desequilíbrio resul-
tante do auguiento apenas de dois ou
tres milhões, no máximo, na exporta-
ção, 

' ao passo que a importação au-
gmente de nove milhões, isso não po-
ilcrá deixar dc determinar uma. grave
perturbação econômica, que se reflecti-
rá naturalmente na queda das taxar,
cnrhblacs,- porque a esse dctcrini-
nisino, ninguém foge, c que produzira
"a Ia longue", dentro de um periodo
um pouco mais lairgd, os cffeitos dc-
saslrosos, que 

'produziu aquella , crise
culminante, em 1913. Estas considera-
ções visam assignalár que foi escolhi-

do profundo júbilo ante a iden de que municipai da cidade das Barras, tam-
se deviam applica.r os compressores so- bom opp0sicionisia, foi dest»tinüOá^ao
bre a despesa publica, reduzindo cm carg0 pelo governador no co iheci-

cerca dc 40 ou 50 -mil contos. mento de uni recurso eleitora*. V J« ?
Houve um periodo em que toda a! de direit0 dai;'Pariiahyba, que esta a

gente defendia, como tuna orientação cm disponibilidade foi dçclara4o a*

extraordinária, admirável e encantado-, so, ,0 delegado de policia de Um. o

íí es-a de reduzir por meio de cortes desrespeitou um /ia&cuj-rorfi« do juiz
no pessoal, porque não havia outro .meio; de direito dessa :comarca^^ 

nem 
_, 

ao

3(

ÜfS r»0' ibs,UtSe'ntos de^degredo" aos' ^gUtrados. 
"rebeldes;

do, íunecionario? addidos já «e vê des- mas tamanho escândalo ío. esse que

crpto com cores .
quer escrever sobre crimes
horrorosos.

Isto quanto á inconstância.
Quanto á capacidade do trabalho, po-

dc-Tse dizer cm resumo que, se os an-
tigos sentenciaram — "Ars longa, vila
brevis" — agora se deve, affirinar con-
struir é difficil, demorado, se nao mes-
mo r.ntipathico: criticar, destruir, demo-
lir é fácil c sympatliico a toda a gente,

¦le rltmolicão deve ser a-pa-

óue só'emprega quem na mesma sessão da Assemhléa que a

íè e hnes nefandos e votara, foi tal lei revogada. Nao e so.
Ha vinte annos, jamais se deixou de
dar á minoria representação nos con-
selhos íininicipaes: nas eWçõcs que se
devem ter realizado hontem, nem um
representante teve a opposição,, nem
mesmo em Therezina. E, aqui, e 111-
tecessante recordar-me que anula nas
eleições de 7 dc abril ultimo, levamos
ás urnas 953 suffragios, emquanto o

,,,-, „„,., <,.. -r,„- partido que triuinphou pela revolução1 o; „=.„ de demolição^ leve ser .u ¦ mai Ai ,a mals.' rentado com essa cnr.o dade 1. fantd ^ de Thcrcí!Ína c0„.
| que faz com que a creança- nucorC-O» tamos g cms).lheiros> enquanto o go-

(pie f-açu — mande que a Nação, em da a sunertribulação dá importação, de
1917, continue a viver dessa mesma vi
da artificial, sèrvindo-se desse restante
de títulos de "funding" a emittir; e
considerado como receita, mas que são
títulos da moratória, do atraso, da fra-
queza do paiz, e lançando mão ao mes-
mo passo., do deposito feito cm Lon-
dres incorporado ás fontes de receita
para 1917.

A ccmmissão Jc Finanças da Gamará
fica bastante l-ráiriquillá, 1:11 o.-rteza de
que, pelo metros, a sua <lecisão ou a
iierj:;;ãa a quo ooi-jiiizii a -Contam, é uma
densas fscàmísriSe revogaveis, ou irro-di-
ficaveis .nela s-.bedoria do Senado'.

. A r.-a:')on;l'.!hii'.!dade da Cama-r-a seria
miiiti-ssimo nraibr-, se não soubesse que
lia algi-j.-m para quem se .pôde ap-'

: paliar, e, se a sabedoria du Sen.-ato não
I baataase, não fttOtaria recurso a proces-

certo modo, forçada, a commissão pela
orientação que seguia a Câmara, de
(pie não era razoável tocar, nem com
uma for. nas exportações brasileiras-
mas, se assi mnão fosse, ter-sc-ia de

brinquedos para ver o que trazem
iro, como quebram os relógios para s.v
íicr como ó que as niolinlias
Ilv2.n1.

den-
a sa-

traba-
verno conta somente ires. Apezar «lis-
to, todos os conselheiros indicados
agora são governistas, sendo que um
cunhado do governador; outro, irmão
do secretario da Fazenda; outro, so-" etc. E

3=s tão queridos, que já se estilo tormm- tricção das importações brasileiras no
do fami'íir..res; rc.pét.i-r-sef.ia at|iiellie ve-i anno próximo.-
lh-o modiêí-o <ia R-aptibltca aithenienso, . Dísõc. porém, que essa aggravaçao
s-.-j-iprfmindo-se, virttialmeuíe, o syste-: não poderá influir na -inarcha das im-
,m;'i irapreacntátivo e. em vez de submet- portações, e não disse, como de habito
-..;•;. 03'questões séria.s e difíiceis á d!eK- affirmam essas coisas simplesmente,
beraçSò real, effeoüivn e posótiva do pei0 prazer We se affirmar, mus por-
O.vmgresso Nacional, far-c:-ia -dcs"e> .a que recorreu a todos os processos de

queopiniões preparadas, ebi-• ||ltc poderia dispor para verificar o
boríulas "á ia lEal/Je", ao sabor dos in-. fundado de tal conjectura,
tèfessís puhlsl.fes, c-han-c.-ila que seria Como'a Cantara viu, é poss vel ou
exercida., rc-peiii-.do-s-j aquella íxeii-olpi..lj,rov,.u.el que a importação monte, em

e acaba de alindár « que,, crflretnii-f ,9,6, a í9 miihões d

Oliaes os cffeitos dessa tendência ?
Na monarchia o partido <l"cnlenstav/ gro do secretario do Interior,

cm opposição dizia do.ímpcramc, ^ 
^^ ^ {dtas d<; nodo extrava.

governo, em geral das instituições, uc t Diga-me se não são: o juiz dc- coisas horrorosas. direJto da c;l|)ila) {oi d(,stitu:do, por
uma lei, a qual annullou expressamen-
te, num artigo, todos os actos pratica-
dos por esse magistrado, entre os
quaes o casamento de uma fil-ha do
deputado federal, opposicionista, dr.
Elias Martins.

, — Porque então v. ex. e os seus
distas do partido contrario nao mcro"' amigos não concorreram ás umas?
ciam a menor consideração, ate o mo-. — Aconselhei que concorressem, mas
mento em que esses passavam_ a oc- sem qualquer esperança de resultado.

ríoinica a que acnha dc ailudir, em seus c,ipar 03 postos de governo: então des- rjasta dizer-lhe que uma lei votada
effcifos muito mais perniciosa do que | te 1.t'o havia um evidente aliivio; ei- agora cre0ii uma junta apuradora

1es tinham virtualmente cngítlido todas dt.gsas eleições, consumida da segum-
as coisas tremendas que acabavam de lc fôrma: pelo promotor ou adjunp
dizer O imperante. poder, o governo, de promotor, pelo juiz districtal, pelo
as instituições não descansavam, por- j presidente ido conselho municipal an-
mie os que desciam do poder e oue pas- terior e pelo, maior contribuinte do
sav.r.n para a ooposiciio, recomeçavam imposto predial. Como. ve, dos _qua-
a' dizer as mesmas coisas.. ("Riso ).

(Continua nns "Ultimas infov
mações")

agir da mesma forma, porque: primei-... ^^ 1C se pil-SSSjV,a;
ro, não é crivei que esse aiiigmcnto da ^-Q poupava factos nem pessoas
quota curo nos direitos aduaneiros | t;(, m0(]-Q se havia; oue a opinião ge-
possa determinar qualquer diminuição . ra) Sj, convencia dc que estava sendo a,
no volume ou valor da importação bra- j n.,„ri0 dirjríida por uma cohorlc de cri-
sileira cm 1917; segundo, se, de faeto, mjnòs08i Isto, porém, até o momento
houvesse possibilidade dessa influencia em que csscs que achavam que o impe-
sensível.-ao ponto dc diminuir esse va-j rantc cra Um salteador e que os esta-
lor ou esse volume, tal effeito não se-
ria maléfico, seria antes benéfico, por-'que evitaria a desorganização eco-

Justiça aos nossos homens
A propósito dc uma nota do Impar

ciai de bontem:
Escrevem-nos:
"Houve recentemente, na França,

i^m caso de des nteresse pessoal que
muito recomnienda a quem o praticou.
O almirante Lacazc, ministro da Ma-
rinha, iprapoz e conseguiu uma lei que
favorece o rejuvenescimento dos qua-
dros; ao exccutal-a, não qu.z ser pro-
movido.

Hontem, um matutino «retenden ex-
piorar esse facta; cita-o como typrco
de costume» superiores e elevados.
Não ha duvida; felizmente, entre nós,
também tia muita coisa d gna de apreço
que sú é desconhecida daquellcs que
não se dão ao trabalho de estudar os
homens e factos de nosso paiz.

Para que se não pense que a abne-
gnção do ministro íra-nicea -não teve
precedentes entre nós, citaremos o se-
guinte:

Em 1907, o governo, ,por proposta do
Congresso, alterou o quadro uos offi-
ciacs de Marinha e dessa alteração de-
correram, além de outras, duas vagas
de vicc-almirante. .0 ministro, na 00
casião, era contra-almirante; premo-
vcu-se? Não; fe!-o a dois illustres col-
legas, Justino 1'rocnça e E ribeiro Oue-
des, a despeito da insistência do presi-
dente da Republica em querer galar-
doar os serviços de seu secretario.

O ipres dente de então era o saudoso
dr. lAiffonso Pcnnh c seu ministro o
almirante Alexandr no de Alencar, que
resistiu aos. desejos justamente ipara
não parecer ter havido interesso pes-
soai no apoio que dera ao projecto de
rev são dos quadros.

Como se vê, o exemplo do almiran-
te francez é brilhante; ropetiinol-o;
mas, para orgulho nosso e de nossos
costumes, dia tanibom no Brasil homens
que têm a conrprdhensão de seus deve-
res e conduzcin-se com lodo deapren-
dimento e desinteresse, mesmo quando
dessa condueta soíifrcm prejuízos e não
pequenos ein seus vencimentos »

—*,«•»¦¦¦¦

os que porventura, resuhassem da res-

tos, foi esse requerimento approvado.
Ainda o sr. Antônio Uollemberg,

oecupando a tribuna, comniuiiicou . á
Câmara achar-se presente o alludido
candidato, requerendo que lhe fosse de-
ferido poder "restar o compromisso rc-
gimental, empossando-se da sua cadeira.
Deferido esse requerimento, o sr. As-
lolpho Dutra uumeou uma conimissão
para introduzir uo recinto o sr. Espi-
riilão Monteiro, o que foi feito em se-
guida.

O novo deputado prestou o compro-
uiisso regimental, indo depois oecupar
a sua cadeira, na bancada sergipana.

Foram, em seguida, julgados objecto | ltira de
dc deliberação os dois projecíos que tributos. ..... , ,
haviam sido apresentados, um da auto-; Já teve ocansiao dc dizer_que, deven-
ria do sr. Camillo de Brotes, outro do poupar a exportação, nao .ficava,,o

Como se vê, está o algarismo longe da-
qitelln media anterior, de mais de 60
miihões.

| Foi, de certo, attendendo a essa si-
! luação excepcional, que a_ Cain-ra se
i manteve ductil na orientação a i|iie ai-
I liidiii, dc preservar a exportação brasi-

encargos dc quaesqúet novos

formulado pelo sr. José Bonifácio.
Foi depois approvado o requerimento

dc informações do sr. Joaquim Sallcs,
sendo, logo em seguida, annunciada a
votação do projecto do orçamento, com
emendas, em 3" discussão.

interrompida, afinal, essa votação,
por falta dc numero, passou-se ú mate-
ria dc discussão, a qual foi toda en.
cerrada, sem debate.

A sessão foi levantada ás 4.10 da
tarde.

¦C:,iz
obti-

a qm. ..-  — - --...--. ,.
to, rj-.ialvza.lo pelos homens que saiom
t;i.- um pouco na Historio, .parece que.
só ,'aòái levar á ruína e á dissolução. _ :

Úõ rn-pd-do tenipo cte que di£i.-)ije,"-aao
pód-e o orador atfonder s não a dofBfoti
tres cbs pórSos mais saUerrt-es) da qittí?-
tão • mas, rpezar desíl:. angiistiaí vdc
tenpo é .pre-a-s» qu's repita aindacurim
vez aqtrillo qus uma, duas ou. tres vezes
lem íido cftwtiinidade d'e dizer a ta-,
'"F" 'evidente 

que a lronicin poliríco
c,-,.' c 'anri-seasâc a for.-.nular uni jvKzo
ca eminciar uma cplniãb saní o exame
completo tanto quaiiHo .pousivç.l,. dos Ua-
dos A> .problema por -e-Oe estudtkfo, ..se-

?a mi tolo; más, se depois de ;o-tçr
Wio elle júfeasse ,eStar de posse da

v-nlile •alJ-bhita, •'¦>¦* :fX>;^^}° ne
noantaio Kclw as faces, do p.robtetna,
e n ser o Seu juízo c «tangível, nao

se*" úm tolo. senão, posiíivamontc, um

]°V"r 
realn«i«e. inveja a sagura fir-

kèr^f^sschg
^°^>^"^c^e,u ,; •, n,V diz-r dc si 'próprio ipve
Sf^S 

' 
- eu VÍ-Zs a calda memento,

^ím|:i cadeia SmSi^
^fe" 

' '.S mais estuda ym
.rbleni^com os estorvos n»turaes a

«H

Por isso, repete,
•sc-ura tranquilla
qu^ tantos se apresentam
como
tendo,

n-elics
dc
ia-

ejàr

=~E

Mtinici-

^nsísauac:
FVERÃO 1916

A CAS& GOLOKB
AVENIDA e OUVIDOR

Inuutrura Hoje ü-í exposlijíics das ul-fc
Vimas ereações para verão.

Vestidos p;ir;i -senhoras, elegantes e
originaes modelos em voile

50$ c 50$
Vestidos c ccslumcs em linho. feitio

na mais perfeita elegância
50$ c 60$

Chapéos para Senhoras, crc.ições
especiaes para o verão desde

ao$ooo
-_3B_r——fl EBSa

mar
zer

Câmara,
considera-

—«ms-ft-sSO^**»"

ÃS MISSAS BE HOJE
Rcra-u-sc as seguintes por ah
D. Djanyra Cardoso, as oile

na de :
: horas,

r,a egrcjia do Carmo ;
Vim-a Adelaide ,Massonát. as o ho-

ras cm S. Francisco de Paula :
D. Maria Ludòvina Leite de, Araújo,

é« ; ho:.-.s. na matriz d.-i Clcrit...
Glaãstonc Oldemburg, lis 9 horas, na

matriz do Engenho Novo •. .
D. Maria Clara da Silveutt Pinto,

ts 9' horas na matriz da Piedade ;
Fernando Raymundo Tounnho. as ro

hoWB, na egreja de S. Francisco de

Joaquim Ferraz, as 9 horas, na egre-

fa" de Santa Rita.

Instracção militar
UM PEDIDÕDO GENE-

RAL CARLOS DE
MESQUITA

O sr. Carlos Maximiliano, ministro
do Interior, recebeu huntein do general
Carlos de Mesquita, conimaiidanto da
região militar ua Duhia, o seguinte te-
lcgrariitna:'¦Xão sendo justo prejudicar cerca I
de 300 estudantes dc medicina, dc dl-
reiio c dc engenharia, rego a v. cx. !
a fineza de mandar suspender as aulas
dus respectivos cursos alé findar o ..pe-
riodo de manobras, uma vez que fica-
rão, caso contrario, os estudantes não
voluntários com evidente vantagem sob
seus coilegas encorporados.

Em resposta o ministro telegraphon!
nos seguintes termos:

"Em resposta ao vosso tclegramnia,
declaro que tendo provocado esoonta-
neaniente parecer do Conselho Superior
de Knsitm, esle, em sua solenne reunião
extraordinária, resolveu caber ao di.-c-
ctor da Academia disnensar a falta dc
alumnos que provarem ter estado cm
exercicios dc voluntários de manobra»
em hora dc aulas. O conselho fez vo-
tos para que os coinmandantes resolvam
cs exercicios c manobras de modo que

embaraço da escolha; precisando c
de renda-ouro, esta só po.lia ser
da mediante nina «abre-lnxa tias impor-
tações. , „.

Foi a proposta d-t cotmnissao de l-i- ces. , „.„,.„ z nara se inv
nanças. . l or 

^;"' :vÍkc serena firmeza Com-
K a tal propósito, é opnortuno expor segura traiiquina. =-»^m 

a cada pr,ssq,
rmu bastante clareza e simplicidade, a que tantos se, a; dild-B 

ab5oHtta,
Câmara e á Nação, porque entendeu a com.) l'0""-''.,';,' (i|zcr, domesticada
comniissfio fazel-o desde logo, em vc?l;lclT',"/0f..0„do delia o que qiterem, ]
de seguir os conselhos que a ella e a 

| 
verdade; ««c 1 ». 

; d^ e Duggeruido-
Câmara eram repetida e insislentcnicn-WW^.Sntos... , J
te offcrecidos e oue se consubstancia- l»c o» *c.ys compartilha der.».-,
vam na seguinte formulai. ,Í lancv aò contrario, receia errar.

Atravessar o eucreveio dc 1917 com- »c8ur?nw-è^ fque 0 receia e que
os recursos constentes dn^pre-posta do c 

„"ac'aSl á tranquillidadc que lhe
governo e deixar para pedir quaesquer agora alluUe a ir 

^ 
1^ 

ohr_. yae
nov.-.-s imposições ou tributações so em 

^..j1,^1"'^ Cantara, terá de ser sul)-
'°&o 

não s^ seria contrariar de fren- 
^j^^ aqud]a° tf^

te os propósitos do que se pódc cha- recorda11..... g ^^ 0 á Untp.»-
uma política financeira; quer dl- \te'áf^ 

'uc 
0 menor deleito de una

- os propósitos de ter uma visada a TraVeirn era ser inconstitucional,
uni pouco mais alta c um pouco mais |' 

iç.0 
,,a „ rccurso pa.a o

larga, que pasaissc alem do momento g°prcnl0 Tribunal, ao passo que. «W
iliimediato, como tambciu, era inaecc.- inconvcniencia nao ha tal ™Wf:
lavei, nor se haver vermeado que os Refazendo, quanto lhe e .P<'.=si>ç ,
recursos arrolados para 10.7 m.o eram ,,., Camal.a, e da commissão W
recursos uorinacs dn receita, figurando pinahças, as diversas phascs.do traor,
ald lambem titulosj.do "funding e doía lho ., q,,e 5C entrega, por ourigaç." '-¦

illilhõcs de libras esterlinas, depositadas s(a pe]0 .,.-,.0 da própria
pe'" trove-"" em Londres. devc ailudir ainda a outras...

I Fura adiado, durante dois annos o , 5cí que surgiram, quando foi resoht.

recurso -aos novos encargos e tributa-; , propõr o recurso a elevação d. -P •

ções; cbepára o momento cm que toda la aduaneira cm ouro para ac.imi us

a gente clamava — não ha exaggero na- dcficiencias dá rccmta "essa «PJ;Cic.
expressão - clamava pela renovação u frizo„ que a questão 01 «9"?»

do'"funding", ou nova composição com da sob um ponto de vista cm mie 11.10

os credores estrangeiros, c aiiantos se \ 50lvrava o embaraço da eseoaia.^ .rna»

oppunham, deliberada c decididamente, |,isto nao quer dizer que nao fo.síc. en-

a qualquer nova composição, qu.zevani, 1 carado o problema mesmo poi sca -.= .

ao mesmo passo que o faziam, mostrar 1 pccto econômico.. .... „,,. ...
mie tinham a serena coragem de enr-a- Propagou-se a convicção de que. te.-,

rar desde logo. o futuro dcseiivotvimen-1 mil,ada à guerra, tudo voltaria, aos, fii-,

to finauceii» da vida de um povo livre-Uos nesta feliz terra, do BrasU • '-?"

e falando francamente á Nação, pedir- toda a gente convencida de mie. depen

me desde loco, cs sacrifícios julgados dc da terminação do confbctp europeu
I -i-israis a volta ao regimen .anterior; O regi-

a otàn uma terceira razão, a que ! 'wm 
anterior não está tão afastado que

i-laíliidiu diante da Câmara, c que, Liguem possa ler esquecido de que ca

na fuínà do cosHime, foi absolutamen- > o regimen que, por exemplo, em .9 .

?eesquecid pelos hábeis e convencidos computadas as. sommas em pape 1 U-

conselheiros;e essa razão é a de que.J vava o paiz a importar 1.007.49o..000?.

dado mesmo que a Câmara se. tivesse ao passo que exportava

resolvido a augincntar a rcccita-ouro y7e.7to.ooc.iooo.
ou a parle curo do orçamento da re- Quem conhece o
rJ.ifi in medida i- na proporção em nomenos ve que o !l "ido 

pedido esse auguiento j qualquer novidade, quando, expoz

libras esterlinas';
a Câmara' sabe, ainda, pelos dados já
publicados, que o paiz importou, em
IDI5, 3" m thões dc libras esterlinas e
u-nia pequena fracção; os preços, cm
ouro, subiram de 1915 para I9'6, e
ainl.la. mais que a quota aduaneira,
ouro, foi iiiignicntada do 35 "i" para
40 "|"; e. a despeito desses factores, a
inaportação se elevou. E', pois, razoa-
vel sepipór que um novo pequeno au-
gmenlo na referida quota não nossa
nem deva determ n.ir a baixa da im-
portação; a que trAla a gente allude
cemo um espantalho.

-Resta um ultimo nonto a vcntilir,
isto é. <[ue ha uma pequena aggravaçao
uo custo das mercadorias — isto já
tem sido dito, rédito, publicado c re-
ptíb! cada uma dezena de vezes — mas
é perfeitamente inútil esquecer que ha
uma única figura dflficaz, que é a rc-
petição, porque a cuinui ssão vem, pelo
seu relator, expor os algarismos, ful-os
publicar, passa-se uni periodo de 4S lio-
ras c, ao cabo dc ires dais. a calumnia
(a caluninia cm relação aos factos) re-
suscita, levanta-se, alça o collo, proci-
samcilte, como se nada t-vesse havido.
Depois' de trazidos ao conhecimento da
C.vv.ara os algarismos, provanl.lo. pelas
tabellas levantadas, não ser possível

: que a elevação da quotn-ot-.ro, mesmo dc
65 "I", que era ainda discutida cm s_c-
gundo turno, produzisse aegravação
correspondente a mas de 10.ou ij °Iu
sobre o custo das mercadorias, ouviu,
dois ou tres dias após, a mesma can-
t.lena — de que se ia augmetitar cm
30 "f o preço do gênero dc primeira
necessidade.

Volta a repetir á Câmara que, na
Assrciação Commercial do Kio de Ja-
neiro. onde muito naturalmente estes
assumptos são estudados c discutidos
com interesses legit mos, porque tocam
aos conunerciantes oue delia. fazem
parte — foi organizada c cxhibida uma
taboa demonstrativa do auguiento do
preço do custo quo deveriam ter vários
cflijectos, graças á elcvnÇnO da quota
aduaneira em ouro de 4o a 6: "\". i».io
é preciso dizer que, levantada como foi,
por um dos mais intclligcntes commor-
ciantes dã praça, essa ta-boa, natural-
mente não fo elle escolher gêneros, em
que a aggravaçao fosse menos sensível.

Não e" conjectura ousada asseverar

— e» f.-t^\-~ — Chocolate, bonbons
Late UlODO finos e fantasia de cho-
colate, só de Bhcrins & C», r. 7 Sct. loa.

Ar concorrências para torneei-
mentos ás repartições

publicas
O presidente da .Republica recebeu

da Associação Commercial desta capi-
tal um memorial, firmado pc.-:s drs.
Pereira Lima c Augusto 'Ramos, em
que solicita, á vista de reclamações que
lhe têm sido dirigidas por varias fir-
mas desta praça, providencias ao go-
verno, afim de ser cumprido o artigo
54 da lei que dispõe sobre as concor-
rencias para fornecimentos ás reparti-
ções publicas. .,

S. ex., attendendo as considerações
contidas naquclla representação, conte-
renciou com os seus ministros cha-
mando-lhes a attenção para o cumpri-
mento fiel c exacto da lei citada.
Essa sua resolução coninumicou s. ex.
á dircctoria da Associação Commercial.

O DIA NO SENADO
A sessão de hontem reuniu numero

•p-aira as -votações.
A' 1 1)3 hora, o sr. Urbano <-os

Santos, secretariado pelos srs. Tcdro
Borges e José Metello, iniciou os tra-
balhos.

Após a approvação da acta da sessão
anterior, o 1" secretario procedeu a lei-
tura.do expediente que constou, só c só.
de tclegraiumas òV.c.iã'é'3' dc congratu-
lações coai o Senado pela data de an-
te-hontem.

Em seguida, usou da palavra ,0 sr.
Bueno de Paiva, comnumidrjtido á casa

o eleitor sãiprcmo 
'dos 

que a commissão nomeada para rçpre-
sental-a na recepção dos governadores

"São Loursnço')J — Cigarros po-
pularcs dc fumo

Rio Novo, para 200 réis, com valiosos
brindes. — LOPES S.V ê> C.

A PROFISSÃO DE GUARDA-
LIVROS

Uni protesto de diplomados em
commercio

lEm uma rc-.mião de diplomados em
commercio, realizada no Club dos Fim-
ccionaj-ios Públicos Civis, foi lavrado o
si-guinte protesto, cuja publicação nos
c solicitaila:'• Os diplomados cm sciencias com-
merciaes t- guarda-livros, abaixò-assi-
gi-.ados, lavram solenne protesto contra
o gesto do vice-dlrector da Academia
de Commercio desta cidade, associaii-
do-sc c applaiidindo a organização dc
tuna sociedade dc caracter civil, sem
nenhuma autoridade profissional ou

tro membros, dois são de nomeaçãa c
demissão ad nulum do governado-. Um
é representante do partido situac!onis;
ta. e o que vão fazer reunidos assim é
fácil calcular. Depois, no caso de
querer algum eleitor recorrer,da ípu-
ração, deve, cm virtude da lei, fazel-o
para o governador, que, deite modo,
nomeia a junta e conhece tios actos
contra cila.

Mas...
Não ha mas', cm definitivo,

governador
conselhos.

Ora, Deus nos acuda c acuda a esta
pobre Republica I

¦ i « «o m 111

Cinco mil contos não é
brincadeira

A "Revista «la Semana" habilita
os seus nssignantes ú grande
loteria (Io Xntul, tle Hcspniihn.

A empresa dia "Revista da Semana",
a artística ie elega-nfc publicação lillus-
trada do Brasil, adquiriu um bilhete da
mais aüamada loteria do mundo, a lo-
teria hcspanhola, do Nátail, destinando
o prêmio qtíe porventura lhe possa ca
ber por sorte aos seus assignantes, Para
que -o ipttbli-co possa aiprseiar este novo
concurso basta saber-se que os prêmios
que a -co!os:;al loteria distribuo montam
a mais dc trinta mil coutos -e que cada
bilhete custo cerca de um conto de
réis.

A" Revista da Semana , no seu 1111-
mero de hoje, t:iplica nícl-hor.

O professor João Baptista da Cosia,
director da Escola Nacional de liellas
Artes, officioti hontem ao ministro do
Interior, agradecendo em nome da con-
gregação os relevantes serviços presta-
dos por s. c:<. áqiielle estabelecimento.

CAFÉ' GLOBO
JlHERIíNG & C. participam,aos seus

amigos e freguezes que, cm virtude da
alia do café em grão, elevaram o pre-
ro do café moido 100 réis em kilo.
Rio de Janeiro, 13 de outubro de 1916.

A recepção qae vae ser
sr. Lauro Miillcr

ao

que escolheu aquelles gêneros sobre os 1^31, e publicamente dando o scu a:
mtacs a influencia manifestaria mais sentimento á cogitação de que neila se
a-cccntuatlámente; era seu direito.

Com a taxa de 65 "i", elle achou duas

¦havia

"a b-c" (lestes P.he-

Ca-
Brasil

ou tros mercadorias, cujo auguiento d
custo corresponder a a cerca de 14 "Io,

apenas duas ou tres cm uma longa
lista; não mais de duas ou tres,,em
que corresponderia a it. ia c ío "1", c
nas restantes a 9. S. O, 7, 6, 5, etc.

Sendo, como disse, razoável suppor
que houvessem sido escolhidos os ar-
tigos cm que a aggravaçao mais se íi-
zesse sentir, e feitos os necessários
caiculos, a conclusão é que, para que
o aesmento corresponda nos 14 °.|° em
que incidem dois ou tres gêneros da
tabeliã, é mister que em mercadorias
do custo, no porto do Uio de Janeiro,
egual a 100?. as taxas aduane ras im-
.portem cm 160S. E' uma porcentagem
fonissima. quo deve ser, realmente,
excepcional.

Prolongado o calculo com relação a
taxa de 55 "i". verifica-se que, ainda
nesta peor hypothese, rara e exiecpcio-
nal, dc pagar 160S de direitos ura objc-
cto que custa 100$, haveria um au-
gniento correspondente apenas a
8,5 T-. . .•No conuiuim, porem, das mercado-
rias, o auguiento seria dc c, 3, 4, 5
e fi "i".

Ora. se a elevação do preço das mer-
cadorias. na Europa, e o e-.icarecinicn-

Mais uma vez reuniu-se honlem
commissão incumbida da recepção

ira-secunda discussão, ainda assim a Imara que a guerra apanliott ,„„„.„..„ ..u ,,.^v, ...
C-irira c v scientcinente, no dever, 110 momento em que tinha chegado ao R. • 

d(, Janei trazendo „
na^obrigação de, cm .917, isto é, ao paroxismo de «to 

S'aue e fa augmento do dobro, e, ás vezes, dc
1 ter de preparar o orçamento de toiS. sorte que, de corto modo ço 1« k. „ri0 d,Jc ,mpctlir qu„ as importa.
Icrear ou encontrar recursos em papel! só serviu.para attenuar os mãos cite.- ^ 

de ^ ^.^^ ^ ^^ ^m
nuc devessem corresponder a algumas tos da crise. . , ;,, subir a 37 ou 39 milhões, em 1916; não

: dezenas de mil coutos de réis. O faeto «^«"WKJ" ' 
é licito ao orador, pelo menos, que não

'Ainda que a Câmara se tivesse rc- -dir a .tal f«Ml5^^"mpaapseiima dispõe de outros recursos metaphysi:
solvidò a votar o orçamento, aimhfora porta oes 1 abanam A m IgP >. ^ 

pa . rgumentar e para co„clu,r.
proposto cru «guada discussão, e eleva menos dc do. > c .se i^ . 

^ 5uppo qu6 c;3 vp(].,.^<>
:dos todos 03 r«ur oí-normaes m ou- 

^n 
a n , , .^ 00?.ooo augmento no custo da mercadoria cor-

não'prejudiquem o ensino.
—-3-»<r3>-».gg-—

COMPANHIA DU SEUUKOS VA-
'.EGISTAS. -- Rua Primeiro de M,r-
1 n. í".

«¦aa-a ^ i> 1
A R

1 A
eUedoria do Dis:ricto Federal que.

ro ,i 111....- *..*- ¦-•" .,
cm 1017 para 1 o 1S. esses 90 nu con-
•o-! ouro continuassem na receita, a
parle papel dessa receita, para lazer fa-
ce ás despesas, necessitaria de um rc-
forço seguramente de mais dc =0 mil

commissão dc Finanças, sabendo
cm 1917. para preparar o orça-

de ioiS, haverá necessidade dc
novas tributações ou ao.de5-

actuaes, para pedir ao
do corrente, ale mento

¦ , -.- a quantia de 1 .eoo:509i.)7e. recorrer
i"-- ,-'.-.il periodo do anno passado, 1 envolvimento ---;¦-¦ ,
renda importou ein 1.047 t039$3oo. paiz dezenas de mil contos.papel, pea

contos de reis. c em ioi.t excederam I resji
de i.ooo.ood de contos. No anno cor-1 determinar
rente, devem voltar no algarismo dc
t-o a 7S0.000, quer dizer que as im-
portações, cm valor papel, já corre-
sDondem r.o >V-'.c eram antcriorincnic.
O qr.e não corresponde á renda adiia-
ncira é a quota do aproveitamento cm
relação ao valor das importações.

No? oilo ruezes de 1911"'. cujo resul-
tado já é conhecido, a exportação, que
cm egual período de 1915 atiingiu a

2, 3,
 uni entrave á importação,

dc maneira que seu volume c seu valor
diminuam de tal fôrma que a nova 111c-
dida se torne contraproducente..

E esses eram os pontos capitães fc-
ridos pelos que artnimenlavani contra
a elevação da quota-ouro.

.Pretendia o orador, se tivesse lido
opportunidade de falar em momento
próprio, o que não fez nara não alon-
sar a discussão, pretendia, ainda que

venham a su-bmetter a exame de con-
tabilidade, afim de poderem exercer a
sua nobre profissão, os guarda-livros
práticos o os diplomados cm coininerc:o
pelas escolas reconhecidas officialmcn-
te. Isto é, aduiitte esse vice-director
q-.ie os legalmente diplomados se sub-
incitam a um exame perante o Arco-
pago de Con<abilid"dc. que são talvez
o» organizadores dessa sociedade e
que se' presumem representantes lhaxi-
mos do saber, nesse difficil ramo das
seiencias conuncrciacs, conforme noti-
ciaram os jornaes desta capital.

Tal pretensão fica muito bem a
quem a concebeu e é perfeitamente
anodyna, mas o director dc uma es-
cola de commercio é que não podia
encampar semelhante dislate.

E' certo que o sr. Francisco de
Avcllar Figueira dc Mello, comquanto
director da Academia de Commercio,
nada entende de contabilidade, mas
como brasileiro c bacharel em direito,
devia comprehender que a uma socic-
dade qualquer, por mais respeitável
que seja, não assiste a faculdade, de
introduzir nos seus estatutos um dispo-
sitivo contra lei expressa do paiz e
110 qual se põem cm duvida conheci-
mentos -rofissiona.es de quem se acha
-habilitado legalmente, por uma longa
pratica do r.eu officio ou, pela conquista
dc um diploma tcchnico-proíissional.
conseguido após honesto o trabalhoso
esforço intellectual.

Contra senicshante descaso, é que
protestam os abaixo-assignados, cha-
mando' tapibeni a attenção dos guarda-
livros práticos, entre os quaes se en-
contraiu verdadeiros profissionaes de
grande c notória competência, para a
ameaça contida no programma da so-
ciedade q-.ie se pretende crear com o
propósito de monopolizar as funeções
de contabilidade c guarda-livros, expio-
rando cm seu proveito as cxccilcntcs
idéas proptignadas pelo eminente sena-
dor dr. João I.yra, no scu notável dis-
curso de agosto ultimo."

Este protesto está assignado pelos
i sr?. Júlio <íe Abreu Gomes, Álvaro
I Marlind de Castro, Oscar dc Souza Pc-
reira e muitos outros.

dr. Lauro Miillcr
Foram tomadas as providencias mais

urgentes e estabelecidas ns liascs da
ornamentação que se fará por Unir. a
avenida Rio Branco.;

Uma commissão especial solicitará
dos conunerciantes da grande artéria o
seu concurso no eitilmtutctríuuciito c or*
uamcniação das fochutlus.

Ao contrario do que re dizia, o dr.
Lauro Miillcr nãu chegará a 17, mus
sim a 16 do corrente, segunda-feira,
das 3 í.3 4 horas du tarde.

Tocarão cm diversos coretos, bandas
do exercito, da Brigada Policial, do
Corpo dc Bombeiros,. gentilmente cedi-
das á commissão.

Para maior realce dos festejos, for-
mará o Collcgio Pedro II, e provável-
mente, o Collegio Militar.

Já é crescido o numero de adhcsões
recebida;. Todos os diários da capital
prometteram concorrer á manifestação,
o mesmo acontecendo com os Ministc-
rios das Relações Exteriores, Guerra.
Prefeitura, Estrada de Ferro, Lloyd
Brasileiro c Instituto Histórico c Geo-
graphico Fluminense, que será represen-
tado peles srs. Leopoldo Teixeira Lei-
le, Luiz Palmier c Ramon Alonso.

A grande commissão foi accrcscida
de mais os seguintes nomes: drs. Am

na . . .
de Santa Calharina e do Paraná, ss
desempenhara dc sua incumbência.

O sr. Alfredo Ellis pediu ao Senado
a inserção, nos annacs, dc uma cart-a
do deputado Prudente dc Moraes 1-ilho
e de um artigo, publicado nos a pedidos
do Jornal do Commercio pelo dr. An-
tonio -Mercado, companheiro de advoca-
cia do senador Adolpho Gordo, défcti-
dendo este reprcsenumte de S. Paulo
das aecusações que, ha dias, lhe fizera
um matutino, a propósito de sua in'.er-
ferencia cm negócios da E. F. dc Ara-
raquara. .

S. ex.. aproveitando .a estada na In-
mina, referiu-se a um tclegramnia de
Therezina publicado pelo Jornal do
Commercio, e segundo o qual o sr. Mi-
gue! Rosa, ex-governador do 1'iau.iy,
dos cenlo e vinte contos de réis recebi-
dos para soccorro aos ílagçltodos da
secca, apenas recolheu ao Thesouro do
mesmo Estado setenta. Ainda desta
quantia mandou dar 51 :oon$ooo, dra
cxia-cta, ao cx-commandantc da força jio-
licial, que não prestou conta. Eram ha-
lancetes do Thesouro que o delatavam.,

O. orador, como velho republicano de
propaganda, tendo sonhado o regimen
sobre fundamentos de moralidade, estar
va com a alma compungida, no referir
esse faeto. .

Tendo sido aparteado pelos srs. LO-
pes Gonçalves e Abdias Neves, porque
ipuzesse a informação de quarentena, o
sr. Alfredo EUis disse que não aceusa-
va referia apenas o tclegramnia do
Jornal do Commercio. e' oue se sentiria
contente se o sr. Miguel Rosa lhe op-
pozesse defesa cabal. , ..'¦„,„-

Nesta parte o sr. Victonno Montei-
ro cacarejou que não vale , a pena
prestar attenção ao que diz a imprensa,
pois da imprensa vem todo o mal
deste paiz. . .

K o sr. EUis passou para a noticia
dos jornaes relativa á- nova feição do
processo administrativo instaurado
¦contra os incendiados da Alfândega do
Recife.

Ainda são precisos tres mezes para
que os criminosos, espalhados por toda
a narte, se defendam!..; ' .

Com este regimen é natura/issuno
que engrosse o numero dos gatunos e
escasseie o numero dos homens de
bem neste paiz. ...

Em aparte, o sr. -Bernardo Montei-
ro explicou que, pelo regulamento, o
ministro da Fazenda era obrigado a
abrir margem á defesa dos necusados.

O sr. Abdias Neves respondeu ao
sr. Alfredo EUis conforme registramos
cm outro logar.

¦Na ordem do dia, o Senado appro-
vou:

em 3* discussão, o projecto do Se-
nado n. i. de 1916, mandando compre-
hender nos favores da lei 11. 1.867, de
1907, de accordo com o disposto ha dc
n. 2.2S1, de 2S de novembro dc I9!0,
como furriel, Manoel José de Almeida
Carvalho, veterano do Paraguay (da
commissão de Marinha c Guerra a com
parecer contrario da dc Finanças) ;

cm 3" discussão, a proposição da
Câmara dos Deputados n. 1S, dc 1916,
que abre, nelo Ministério da Fazenda,
o credito de S7:692?<>90, para paga-
incuto do que c devido ao dr. Jerony-
mo Baptista Pereira Sobrinho, cm vir-
tude de sentença judiciaria {com pare-
ecr favorável da commissão de Justiça
e Legislação c emenda ji ápprovada
da de Finanças);

em 3° discussão, z. proposição da
Câmara dos Deputados n. 47. dc 1016.ro Cavalcante. Sancllo de Barros  ...,

meptel, José Augusto Vieira, Jagiianha- i quê"autoriza o presidente da: Republica
ra Miranda,Mario Nazarcth, James Dar- a entrar cm accordo com o governo do
cy, Pires Brandão, índio do Brasil, Estado dc Pernambuco, mediante per-
João do Rego Barros, Andrade Silva, rnuta nu slmpies cessão, como melhor
Pacheco Leão, Manuel Maria dc Car-! convenha, sobre a entrega ao mesmo,
valho, Buarque dc Macedo, Francisco j nos terrenos do cáes do porto do Kç-
Leal, Lima Mindéllò, Carvalho Bor- cife, da área necessária ao estabeleci-
ges, Carlos Reis, M. Leal c barão da j mento de depósitos para o oleo com-
Taquara. bustivcl (com parecer favorável dai

O desembarque do sr. Lauro Miillcr, coimnííiõci de Justiça c Legislação c
será feito na praça Maná, atracando o ' 

de Finanças.)"Rio de Janeiro", paquete do Lloyd, I Entrando cm 3" discussão, o projec'-:
onde vem s. cx., ao cáes do Porlo. Uio Senado n. 5, deste anno. autorizan-

Na sede da Sociedade Nacional de! do o presidente da Republica a man-
Agricultura, para a qual deve ser en- \ dar contar no 1" tenente Octãviaiio
dereçada toda. a correspondência refe-
rente á manifestação, realizar-se-á, ho-
je, ás 4 horas da tarde, a ultima rc-
união geral dos amigos e admiradores

o sr. Lauro Müller.
A grande commissão encarregada de

organizar os festejos pc ie o compare-
cimento de todos aquelles que des.-ja-
tem adberir ás iiuniícstaçõc».

Cavalcanti a antigüidade do seu l»1*-
to, nor actos dc bravura, de 15 de no-
yembro de 1S97 (rfu commissão dc Ma-
riulia c Guerra c com parecer favo/a-
ve! da dc Finanças), o sr. Pires Fcr-
reira pediu e obteve que o mesmo. vul-
lasse á commissão de Marinha e Gucr-

tle que s. ex. ¦'¦ presidente-,
Nada mais houve.

I

1 • mawk
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CORREIO DA MANHÃ — Sabbado, 14 de Outubro çle 1916

0 CASO DA "STANDARD OIL'
Willenkampfaz sensacionaes re-
velaçõesao "Correio cia Manhã"

A poifer
cção cv.u
fcssamli
quanto
ra -para
«tules d
fiiçfmlo
diala qir:

flffndo mundo, já hoje, uo Rio die Ja-
tíeiro, sc interessa pela famo* ipiestao
da SlhimliiTil Oil. Kssa é a aífinnacão
que sc pode fazer Sem receio <!c er-
rai-i... . .,. ,.empresa. iiiohIimkIo na san-

,1a lei cias fiiBenciiiSj con-
.133 "-iniipoiiituiiiM-ade" com-

/¦liihcli'. nio\l:u céus e ter-
a eximir do piigamtin-to de ti-
•ni dirccia 1-esponsabih'da-d'c,

anibcin á conseqüência imnie-
n lei outorga na liypoihesc,

para poderosos e llinllivdes.
iFonicn 1.1-ncl'o um processo oi-imç cs-

candaloso, i-in que ar.rastoii os que ti-
V--.nu a nusatlia de [perturbar-lhe a paz,
como creclwos assim co.010 quaii-los lhe
nàrccfrrain u|u|s ao bom exilo da em-
ipi-par.la, urdiu cm -torno do pleito ju-
«lic-iario uma trama tão eyiniplicada de
íicciisac/íes; consicruiu uni llu enunara-
diluído die evasivas, controvérsias e con-
fusões, que acabarú o publico por nada
coniorelieiruor do intricado cscandáStxli

l') iiuaíDi-nto, dcipoiy) quis o <l-r. Muril-
l,i Fontaiíihu ofCerecéti o seu parecer. 

'
¦opinando -pela ilu-pronünoia <le todos 03,
aecusados, á vista dos documentos com-
j,k olm.toriios, coiivi-neori-fcs, -esclarccecto-

ves th irresponsabilidade radical do
«ii-.iiieSpul aceusado, mais s'c acccndcu a
canipaiilila, envolvendo na mesma sarça
<Ic ícigo- os indiciados e o moc.» pronto-
tor.

•I", mais qiíe nunca, o iproposilo de
."rtraipalhar ''.u<lo denunciou-se de iiianeii-
ra. assombrosa.

Argumenta-se -com 09 alludidos do-
«aumentos, junlos aos autos, com as suas
(latas, com a qualidto-Je 'dos seus signa-
Mfrios c d'estinatarios, ora puxando -para
11111 lado, 110 senlUlo de atina conclusão,
¦ora -iiiipellindo-o para ,0 extremo -op-
(posto, 110 afim de demonstrar o aves-
'.SO ...

A prcoccupacão sempre dominante dc
(fazer alguma luz ,-i propositada confti-
.são, levou-nos a procurar, uo seu pre-
sadio, 'Charles Wrlrcmkamtp, ,0 máximo
¦rc.vionsavcl, o olijeolivo pnhícipal das
violentas iiierimiuiaciScs «ihi empresa
itiuericanii, --¦ melhor qiíe ninguém ca-
ipiu de explicai', á -evidencia, 113 tricas
jior ella d-riuiiieitte fargicada®.

l''nmns -clicou: ral o caliní-, sopitnhclo a
indignação que llíe -devem causar os en-
xovalliõs n as diíutrlrbcs, a elle, como
nillirma, imcalnsavel servidor .daquella
<lin: hoje retalia a sua honra c culanícia
o seu nome. .

Ao efizermos-lhe ao qua vínhamos,
Wclcmlcamip iproinlptiflicoiu-sc logo, com
-um lamlpejo no olhar, característico^ nos
riue encontram, de momento, o vellictilo
;r'-ir.,- ja-do -para um justo -desafogar...

Com absoluta fidelidade vamos traiis-
jtiiiitir aos luJtoie-s, cláraanen-e, simples-
mente, quanlo sc passou ali na sala
«ruilcnda-, á hora da visita, nes*: dia
feriado, á luz de um sol glorioso.

ii'oi NVelfeiiitonip quem o d.isse: Os
io'iiaes que fingem preo-ecupar-se com
essa questão, cmpitlatiiudo-llie um 111-
1'ci'essc social, -nada tem feito senão
ii-inliiuiliar cada vez mais, -mesmo o que
,"¦ claro e simples. Comipreliende.se que
tendo elles em vista organizar a dc-feSa
ria Staii'díi-1'd Oil, na sua si-tiuic.ão abso-
lulaniííiUe linilcfcimvcl, lançam mão
jiísíaiuenfc desse processo para pertur-
Í,ar o observador calmo dos fados...

¦listou -pronjpto -para esclarecei- os vos-
sus levl.orea. explicando dc uma vez ipa-
ra senupre esses pontos de maneira ca-
tegoréca. ....

Assim fazendo, pori certo, ficarão
liesmascarai-Jos os ilufensbres, cí uni™»-
ce, nas suas .niachiiiações... _

-- O nosso empenho, pondcramos-llie,
i esclarecer o pulilico, mas de maneira
<ltie tudo quanto possa haver dc illegal,
do irregular, de escandaloso, na famosa
questão venha inteiro a lume, dando
logar á acção nioralizadora do governo,
sc, como se assevera, o paiz c.ou íoi
lesado.

Começaremos, por 11111 ponto, a nosso
ver capital. Tem-se dito que a Stand-
ard Oil, na sua própria escripturação
fez constatar a propina dc gratiiicaqõc.i
a funecionarios públicos, a deputados, a
senadores, etc, etc, em retribuição a
serviços por estes prestados no seu ex-
clusivò interesse.

-- Effectivanicnle. Ha nos livros da
Standard dúzias e dúzias do assenta-
n-i-iilos desta categoria.. Hlles sc fazem
sol) a rubrica "Despesas legacs , figu-
raiiclo sempre ns quantias, mas mintas
wzcí, sem o nome de quem as ruce-
licu... . .

Tudo is-o pareci: muito vago, nao na
duvida... Mus, ha uma consideração
importante.

Ao lado dessas rubricas, na margem
esquerda da folha do livro, encontra-se
11111,1 110:11 elucidativa:—"voucher n"...
isto é, "comprovante 11°..:.". I'.ssc
"voucher'' i uma espécie de apontamen-
1,1, com Iodos os detalhes relativos aos
pagamentos cm questão: — assiguatura
«Ia pessoa quo fez o pagamento, nppro-
vaçãi) do Gerenle Geral, revisamento do
Contador Geral da Companhia e seu
ajudante."..

Mas esses "comlnovantes nao an-
dam espalhados pelo eseriptprio; são
docmurnlos reservados c como taes
giiaidados onde nem Iodos os podem en-
contrar, registrados sob nuinero dc or-
iliii. ele. ,

!'.ir;i que o publico bem coniprehenda
n mecanismo, eu o descreverei, cxcui-
plificando'-ò,

D "voucher" í um rcctangulo do pa-
pcl branco, com impressos, para encher
a data, a nssigiiattira, a approvação, a
Agencia, a quantia e o motivo da des-
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formiilcnios um
iiii-lhantc . aos que

'voucher" clicio, se-
por centenas exis-

"jücilo — IVbiT.ary 9—19M.
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de "for legal expenses iiicurrcd in con-
iii-ction wi.ii Ilha da Itapatica (lluliia)
concessiuii,.."

.¦líjii/iiu/iira C. Ií. Weüemkamp.
Afliroved A. Woltmann,"urged lo — O caixa põe o carimbo:

;5o do
'Cashier '.

Assim nltiniiidn com a apprnva-
Gerente Geral Woltmann, o "voucher

¦é controlado por mu eiiiprcgadp espe-
ciai, recelicndo nessa oceasião um ca-
limbo "Caknialions checlicd cm tinta
vermelha, sendo então archivado .cm
S. Paulo sob um numero liosto cm tinta
verde, -i-l.i, por exemplo...

Noutros "voucher em vez dc heccui
ou "receivod of Standard" ha — "paul

l-v Standard,.:."'Alguns, 
corridos todos esses tramites,

passam ainda pelo departamento de con-
iabilidade, o que se assinala por um
carimbo:"'Acounling dcpl, — Rccewed

dela,... ansvierd, cltcckcd by...
lickler... ele."

Assim exemplificado cumpro esclarc-
,-(v — Kssas ''despesas legacs" são a
nilirica usada polo presidente da Com-
jianhiu Ascho, por Woltinanii, nor mim,
jiara designar pagamentos a "advoga-
dos administraiivos", 12 os respectivos
*;'oi(c/rcr" o cen firmam.

Ha-os assignados por advogados da
Slandard, o dr. Paulo Tires Brandão,
i-.-r cxcpiplo, para despesas na Capita-
nia úo Puno; lia-os firmados pelo ge-
ri nte -.lo Rio. anterior a I.aho I.al;e,
Ch, Prirclianl e revisados pcio stib-
gcrciile Ritson. por pacninonto a con-
í o rentes d-'t Alfândega "arranguíg "vis-
-toria" to determine abaleincnt of duties
011 deinaged kerozene cs "l.ookweH":
lia os assignados por Labc I.ake, para
giaiiíicacõcs .1 guardas da Alfândega;
lia ns r-pprovadns pelo próprio Woli-
i' ii-ii para gratificações relativas á con-
fcssâo do gíivorno federal, sobre a Ilha
do Governador... i-:<-.. etc,.,.

Ií o caixa do Rio, Pollok. o IT. TÍ.
r,„i;..r, c r.divard VWír. suh-gerênte do
«lo, -' o sr. Rarbnsa, cx-empregado doil-sc.irgaã ('a Cciiiipaniiia. t os advoga-

, ? '.':."."- c '" mcsiim, figuramos todosi'..i; iliüereiUi-3 ftinccões, cie pagar, con-í_i-Kir. u-;-.r, approvar, etc, os famosos

passam recibos por "honorários profis-
sionaes",..

l.á estão as competentes rubricas nos
livros...

Agora, como dizer-se que essa9_ «es-
pezas são fantásticas, por mim inven-
tadas c csciipluradas, para cobrir os
meus gastos excessivos, se figuram ei-
I113 assim comprovadas até -pelo próprio
gerente geral Woltmann?

A poderosa empresa que me confim-
da, mostrando a sua escripturação e
t.xhibindo o seu arcliivo de "voucher",

Essa franca explicação, dei eu pes-
soalnientc ao primeiro delegado auxi-
liar, quando chamado a prestar declara-
ções 110 inquérito aberto para apurar es-
se ponto. Mostrei áquclla autoridade o
meio que tinha de tudo tirar .1 limpo:
examinar os assentamentos dos livros e
09 respectivos "comprovantes", pelos
números que figuram á margem das to-
lhas... . . •, .

Nada disso sc fez, o inquérito foi ar-
chivado no juizo federal, c um jornal
chegou a confessar que não convinlia
envolver nessa apuração nomes concei-
tuados... ,.

Mas, a Standard por intermédio
dos que a defendem, escurecendo essas
circiunslancias, limitou-se a exigir que
seja denunciado o nome dc algum des-
ses estipendiados... _

Isso é uma questão para mim de
máxima importância... Mais cedo ou
mais tarde tudo isso terá que vir a pu-
blico em um processo de prestação de
contas a que a Standard e eu temos
que nos submelter...

Nunca dispensarei esse processo; tan-
to mais que me considero credor da
poderosa empresa americana...

Porque dia não promove isso?...
Uma outra questão, embaralhada

c que o publico precisa- saber bem, é
essa da sua situação na empresa.

 De facto, ouvida a minha exposi-
ção, caem por terra, como castçllos de
carias, os taes argumentos caríssimos,
com que tentaram em vão responder
aos artigos do "Correio da Manhã", so-
bre a carta de Lake Lakc.

E* muito simples: Os estatutos da
empresa falam em gerentes locaes, as-
sim denominando 03 que administram
os chamados "subsidiários", istp_ é, as
ramificações da grande companhia, fora
da America do Norte.

Dcde nu, quando sc estabeleceu 110
Brasil, a Standard Oil tem aqui como
seu "gerente geral" Emil Woltmann;
assim como eu sempre fui "sub-geren-
lc geral"... Tanto Woltmann como eu
fomos nomeados pela directoria da em-
presa nos Eslados Unido»; nenhum de
nós peide dcmitlir o outro...

lia. porém, os "brandi maneger",
isto é, os gerentes de íiliaes e 03 seus
sub-gerénles, quando essas filiava tem
grande imporlancia.,.

Ora, Lakc Lakc, depois que _ vem
transferido para o Rio, sempre foi ge-
rente dessa filial e como tal subordi-
nado á gerencia geral da companhia 110
Brasil... . ,. ,.'Nunca foi meu superior lucraixlu-
co... , , . . ,

Woltmann c eu, da administração gc-
ral, nunca tivemos 03 nossos negócios
processados aqui. mantendo sempre
"conta particular", directamente com
New York, de onde mensalmente rece-
biamos o respectivo balancete...

Os gerentes o sub-gerentes dc íiliaes
recebem aqui, não têm conta particular
com a empresa, são empregados nomea-
dos pela gerencia gerai da companhia,
110 Brasil, islo é, podem ser demcttidos
por ella. ., ,„ ,•Mas. a Direciona dc Nova Vork, por
systema, -nunca fez contratos com os
seus gereiilcs... Nem eu nem Woltmann
possuimos escriptura qualquer nesse
sentido... , ,. .

Ora Lakc í-alce, meu subordinado,
escreveu aquella caria ccrimomosa, na-
tunilmente.., , .

Mas liem assim mesmo a | poderia
ler feito na sua qualidade de gerente
de filial". ,„ .

Lakc Lakc escreveu-me por Woltmann,
amico particular, intimo, familiar que
era"do gerenle geral... Os termos da
caria não deixam duvidas a quantos
não a lernm com má í';. no prcsuppos-
to dc tudo envenenar e confundir...

Já agora, abordemos a questão
dos poderes da procuração... O senhor
está a par de tudo quanto se tem es-
cripto a respeito:..

.Perfeitamente. V outro ponto
crystaliiio, que procuram escurecer,
com a balburdia premeditada. _

Woltmann clepoz no inquérito pp.n-
ciai que eu fora por elle "despedido

por ser muito demorado _ em prestar
coiilas das despesas que fazia, a i" de
setembro de 1015. . .

Ora, a primeira, vede bem, a primei-
ra policia que a praça e o publico li-
verani da minha saida foi por meio da
seguinte declaração que fiz no "Jor-

uai do Commercio" dc ia de dezembro
de 1015, publicada ainda -nos dias 13
e i.|.. :

Declaração
"Declaro qiic lendo me exonerado do

cargo de suii-gereiuc geral da Standard
Oil Conipany oi Brasil, rrssam por esta
razão as coiiuecções que vinha eu teu-
do com a mesma companhia, inlieriir.es
aquelle cargo.

1RÍ0 do Janeiro, n do dezembro de

C. I'.. Wellenkamp.

Só 110 dia u rfe desembro, com ante-
data de 10 é uue a Standard Oil, pela
primeira vca. forçada pela minha publi-
cação, tres dia» consecutivos, publicou
naquclle jornal a seguinte:

"Declaração"

"O abaixo assignado declara que
tendo o sr. C. E. Wellenkamp se. e.v
onerado do log.ir que vinha

todai e quaesquer connecções que elle
tinha com a mesma Companhia.

Rio de Janeiro, 14 dc dezembro dc
1915.

A. E. Woltmann,
gerenle geral."

De modo que no dia 23 de dezembro
a -Standard Oil allcga unia nova razão
para a cessação das relações, a 23...
mas com data de 141... A mesma data
da anterior publicação, em que razão
diversa foi dada, como já mostrei...

'Não ha quem de boa fé não descubra
a falsa manobra...

Mas, não 'ha trapaça que não fique
presa pelo rabo.,.

No dia seguinte a essa publicação
saia no "Jornal do Commercio" um
novo aviso:"Havendo chegado ao conhecimento
do abaixo assignado que se está ten-
tando fazer negociação de uma nota
promissória, ou ietra dc cambio que se
diz ter o nome desta companhia, vem
esta declarar que tal nota á fraudulen-
Ia, visto a referida companhia Mão pas-
sar, não aeceitar, nem sequer endossar
qualquer nota promissória ou letra de
cambio.

Rio de Janeiro. 24 de dezembro dc
lote,. — A. E. Woltmann, gerente ge-
ral."¦Em primeiro logar a própria procura-
ção da Standard dá poderes a Woltmann,
poderes aliás que me haviam sido por
elle subsiabelecidos, para aeceitar, en-
dnssar, etc. letras de cambio...

Depois, por que motivo escondeu
Woltmann os fados, iludindo o publi-
co?... Quereria elle, com esse aviso á
praça, dizer que eu, que não era mais
procurador da Standard desde i° de
setembro, tentava nessa oceasião nego-
ciar notas promissórias ou letras de
cambio por mim feitas em nome delia?...
Ou oucria ainda Woltmann dizer que-ta.es notas ou letras eram fraudulentas,
porque, como allcgara, era vedado á
Companhia passar, aeceitar, endossar
taes -títulos?!...

Em qualquer hypolhese eu era um
criminoso, eu era um estellionutario, eu
era um inimigo da Companhia...

Desafio a quem quer que seja que
conclua diversamente das próprias de-
clarações e avisos publicados sob 1 as-
sieuatura de Woitmann...

Isso, pois, a 24 de dezembro de
ipis....

Pois, a mim, o criminoso, o estelio-
natario. o inimigo da Standard é que
I.ake Lake, o gerente da filial dessa po-
derosa victima, escrevia o carta parti-
cular de 22 de fevereiro de 1916, amis-
tosa, gentil, que o publico já conhece ..

E Pão é tudo,.. C o prop-io
Woltmann, o gerente geral, o signala-
rio do tal aviso, quem mantém corre-
spondencia não menos amistosi, de quedá eloqüente attestado a carta de 2 dc
marco de 1910. junta aos aif.os cm ori-
guiai e em tradúcção...

Isso excede os limites da audácia...
1'.' inútil insistir."

A_ exposição dc Wcllemkamp, clara,
elucidativa, interessava-nos... Havia,
ponVim, outros pontos a abordar.¦Interrompi' inol-o.

Vamos ainda considerar outros as-
pectos essenciaes. Que há sobre o va-
lor das concessões obtidas pela podero-sa empresa americana, cpie se procuraagora dizer insignificantes?

; O ex-representante da Slandard 501-
nu, más franziu iogo o sobr'olho...O valor das concessões da Stand-
ard... O assumpto é de tão transcen-
dentes conseqüências, que não pode ser
tratado assim de afogadilho... Não se
pense entretanto que me excuso...

Tenho o máximo empenho em -bor-
dal-o e o farei mesmo o mais cedo pos-si vel'.

OS ORÇAMENTOS
NA CÂMARA

COMEÇOU A VQTAr
ÇAO DAS EMENDAS rA'

RECEITA1
A Câmara começou, hontem, ná or-

dem do dia de sua sessão, a votar o
projecto orçamentário, em 3* discussão.

A votação teve inicio, como de cos-
tume, pelas emendas apresentadas ao
orçamento da receita, em plenário. E
o critério seguido nessa votação, cri-
terio inalterável e assentado, foi o de
apoiar, invariavelmeule, os pareceres da
coniinissão de Finanças. Assim, as
emendas de ns. 1 e 2, com parecer con-
trario ambas, foram rejeitadas, tendo
sobre .1 segunda discursado o seu autor,

vsr. Bento dc Miranda, e o relator do
parecer, sr. Carlos Peixoto.

A' emenda n. 3 a coiumissão allu-
dida apresentou substitutivo, que foi
approvado, determinando:

"Na "Renda com; níqilicaçfirj cspeciaP,
ao sen n. 5 — 1'uudo de jmrton — na
paile relativa ao Porto d,i Kio dc Janci-
riv íieere^contc-sj _¦"íQüiv.untü<.e pelo Juaugauez, U titulo f
de carRíi fi dc' capatíuias, a la.Nn única j,
di' iS sempre que a tuuclada dessa mcr.
cadoria valer 3-$ ou mais o cubrando-se
2$ sempre duo -esse valor fúr da 5°$ °11
mais"; augmeiite-se a _to^_ção \na <jurt<i
papel, ajuntaiido-llic mais .ioo:ooo?uoo."

As emendas ns. 4, 5 e 6, augincntan-
do o imposto sobre a importação de
trigo cm grão e diminuindo o imposto
sobre a farinha dc trigo, e a ultima fi-
xando cm 28$ooo por kilo de pastilhas,
tabloides, etc, importados, f í. dc
accordo com os respectivos p...ccer'e3,
rejeitadas.

A emenda n. 7, taxando cm 4$ooo
por kilo o imposto aduaneiro de ma-
teria corante, íoi também rejeitada.

¦Sobre a emenda n. 8, relativa ã taxa-
ção do sebo, falaram os srs. Kvaristo
do Amaral, seu autor, e o sr. Mario
Hermes, Dada como rejeitada, o sr.
Evaristo do Amaral rcquçreu verifica-
ção dc votação. Verificada, foi a re-
jeição confirmada por lio volos con-
tra 26,

As emendas ns. 9 c 10, referentes ao
imposto do óleo de linliaça e á taxa de
papel de impressão, foram rejeitadas,
tendo, entretanto, a coiumissão apresen-
tado á ultima um substitutivo, prescre-
vendo:

Ao art. 3o. paragrapho 1": Supprinia-
se a condição da efícetiva existência por
mais de dois annos paru es jomaes e pe-
tiodicos, assim como a nios dois annos
ele circulação consecutiva para as revistas,
ficando o maia como está."

As emendas ns. 11, 12, 13, 14, dis-
pondo todas ellas sobre o iinposlode
consumo sobre o fumo, foram rojei-
tadas.

A emenda n. 15, determinando a offi-
cialização dc um processo para o des-
naturamento do álcool, levou o seu au-
tor á tribuna, sr. lívarislo do Amaral.
Dada como rejeitada, o deputado sul-
riograndense requerei! verificação, sen-
do confirmada a rejeição por iofi volos
contra 9.

A emenda 11. 16, determinando que
a cobrança do imposto dc consumo so-
bre bebidas e líquidos alcoólicos seja
feita por dúzias dc garrafas, foi, depoi»
dc sobre ella terem discursado os srs.
Evaristo do Amaral, Pires dc Carvalho
c Carlos Peixoto, rejeitada;

A. de n. 17, mandando que na ar-
recadação do iniposio de vinhos e ou-
Iras bebidas seja- estabelecido como me-
dida o litro c não o kilo, foi tam-
bem rejeitada, sendo essa rejeição ve-
riíicada por 80 votos_ contra 36, a re-
querimento do sr. Kvaristo do Ama-
ral.

As emendas ns: 18, 10 <• 20, refe-
renles ao imposto sobre vinhos es-.ran-
geiros, sobre o nacional e mandando
restabelecer as laxas em vigor cm
11115-1916, relativas As cervejas de alta
e ile baixa fermentação, foram rejei-
tadas.

Sobre a emenda 11. 21, concernente
á suppressão da expressão rcvoyadd a
isenção para o álcool que exceder dc
30 grãos Curtia; do que traia o nume-
ro 11 do art. 1° do projecto ela re-
ceila, falaram os srs. Cosia Ribeiro,
a favor, e Carlos Peixoto e lívarislo
elo Amaral, contra. Dada afinal, como
rejeitada, de aocòrdo com o parecer,

o sr. Costa Rogo, requerei] verificação.
Verificada, foi a rejeição confirmada
por 101 volos contra 19.

Sobre a emenda 11. 22, referente

DE S. PAULO

A MULHER FATAL
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Mas, prende-se ao empréstimo .que oi so,l,re ,a 
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governo brasileiro pretendera obter il! r8B.a,.,„eJ1,ll,.?0 '"lp0S,° S°'brC ° ''^

Slandard e no que foi liigodcado, Evaristo do
imposto

aguardente, falou o sr
prende-se ao faclô da reorganização da ! Al";lraí- 1'°,i ">,0'^; „, .- n„„Empresa Iiulustri.il dc Petróleo, que I 4 As cmelu,íls "s,:- 2;!' 

V' ", 1' 1 -fcsludarei, cm detalhe... prendeu -se as' <'.'ltaí-am' respec'vãmente de lic-bidas
concessões parciacs du Cotijub. no Pa-1 alcoólicas, cslraligeiras e do imposto
rá e .Iiaparica. na Bahia, largas fontes * so,.)r.e auça-pcifuincs nacionac», foram
de escândalo... rejeitadas. ¦

E' a questão da fundação, funeciona-' ^ ,e:nclld'': "• 2? _ do sr'.,.C;,.rJ0S
menlo, capital, bens, concessão dos en-iPe,x?t0 — acerc''1 do "' 2l ~ ' L<-'dos

Maria do Ca»mo

_.'?' J',*uw- '- ^e outubro -— Roman-
eef E verdade: romance trágico. E
ja os leitores d'o Coireio da Manhã co-nhecem os lanocs 011 as paginas mais-tristicnHe-nte ejnooJonantes desse romancecmjo protagonisili, foi tini -moço dc ta-lento; dc alma boa, que ao alvorecer dasita vida de hànièm, -teve a desventura
de enconrar a mulher fal-al. Isto c tanv-bem título de romance; 'Ha tim romau-
ce muio lirjtertssaniüe de dataülo, comesse título; ha com o mesiro titulo umromance francez, soffrivetnwne vulga-nzado 'em má ilraducção, :c __ni duvidaliarerá romances com c| -titulo die .-1mulher fatal, cm inglez, em allemão,
enisnjsso, em todos 03 -idliomas...

i.xpli'da-=)L': as sociedades têm mais
ou nilaiios os mesmos aspectos, apresen-
tando idênticos «cenários; a mulher, uo
Brasil, como em toda a parte, 011 ó o
anjo que salva ou é o -demônio qüe per-de. Havia algum tcnrpo que S. 1'aiílo
não registrava tuna tragédia como essa
do Hoitel Brasil.'Os crimes rpassionaés tinham feito
unia paihtfa notaVeh iDavain-sc crimes
valga'buiidos, ciijcís iprotingorüstas oram,
por viia dc regra, ind.viduos sem nome
perante,, a fcvnsi_-'ilaçito aojeia). Eram•fados que não ánipressiohfaivàni e que,ás vezes, n.Mu se liam...

iRicard'o Gonçalves, o joven advogado,
o pot-ta, o orador da campanha civilís-¦ta, cujo futuro foi todo sacrificado a
tmü amor cepiivoco -o terrível, abalou a
sociedade paulista com 11111:1 tragédia
sansaraònül.

Já sabem ahi conto foi isso, cm suas
linhas ge.raes.

O Hotel Brasil, qite Ricardo escolheu
para scenario do desfecho do seu dra-
ma íiangrento, é mina hospedaria de or-
dem s'ecundaria, no bairro do líraz. E,
por cmquan-lo, a única versão que se
t-em spbnb os áittecchdéntes i.uimediatos
da tragédia c sobre -o seu lance mais
trágico, é a que consta das dcclalra-
ções de Consuclo, iMaria do Carmo de
Üliv'eira, i_ mulher fatat.

Tudo o inaÍ9, qtte se sabs, ak'm do
romaiici de amor de 7 annos de -Ricar-
do (jonçalves.sã:o conjecturas e lillaições
tiradas 011 feitas sobile ias ¦cctrlas qui: o
joven advogado deixou.

A protagonista da tragédia do Hotel
Brasil ainda não .morreu, á hora chi qite
se fazem esses conr.ifonlarios. Grave-
méivVe ferida, fala, es\si perfeita senlio-
ra do sçlti jiáizx>, mas nada mais disse
que iítl-eaiit'a'ssa ao que se conhece da
s-.ii liiiíCoriai, pela publicação dos jor-
naes. A ipsyehotogia ,dcssu drama úa
amor é digna de 11111 pouco de atifenção.
O pobre moço que, desde 'os seus 23
anuos, se enrbdililiòii na existência
clii mulher quo o perdeu, não
teve a coragem do a abandonar ou de
soffrcr o abandono delia, nias 'lambem
viu claro que não tinha o direito dc
a matar, porqtíe não icra sua cstiosa^

Arcliit-cdioii, então, o epilogo Iragico
do seu vonuince; dedpiediú-ge calmaincn-
le dos aimigos dc-s paíent-cs c deve a
mão .mais firme quando isipentoü o ga-
tiího do rcvól\'i-r qtte apontara ao -co-
ração. -1C -possivel que a tragédia do
llUel Brasil não conuiíovesse ninguém.
110 iRio. 'Em S. 'Pauto, -porém, onlle
aliás se tem -elüdo gra-nd-es 'e abalàdoras
traje-ias, foi intensa a emoção causada
mela catus-trcplie vm que mergulhou um
jovcil ipor.Ha ie ü,dvogad'o muito qucriüo,
cuja, carreira seria bpilhaiiitd se não se
Ibie: deparasse na vida a estnell-a furies-
ta- dc uma .mulher falai. — C.
—i  m 1 m *m 

Promoções no Exercito

REUNIU-SE HONTEM
__ COMMISSÃO;

Sob a presidência do general Bento
Ribeiro, reuniu-se hontm a coiumissão
de promoções no Exercito, para tratar
do preenchimento-das vagas existentes,
pelo piincipio de merecimento.

IA commissão, depois de estudar a3
folhas de promoções dos officiaies em
condições de preencherem as vagas,
votou, em primeiro escrutínio, 03 no-
mes dos que julgam preencher a3 for-
malidades e exigências da lei, que re-
gula essa promoção.

Feita a escolha dos candidatos, fo-
Min designadas as sub-conimissõcs que
terão dc dar parecer sobre a entrada
dos officiaes indicados em 1° escrut:-
nio.

iLogo que as sub-coniniissões ternu-
nem os seus esludos e derem os rc-
spectivos paa-eceres, serão em segundo
escrutin:o apurados os candidatos de
mais merecimento, sendo então organi-
zadas as listas tríplices para escolha e
promoção pelo governo.

Terminado' os trabalhos da parte re-
lativa ás promoções por merecimento,
apresentou a commissão a seguinte pro-
posta para provimento das vagas exis-
tentes por antigüidade:

Artilhcria — Com o fallecinicnto do
capitão Vital da Silva Cardoso a 8 do
corrente, conforme publicou o boletim
do -Departamento da Guerra, de 10,
abriu-se uma vaga deste posto, que
compete ao graduado Manoel Martins
Ferreira, ao qual cabo classificação na
2* bateria do 30 batalhão. y

Desta promoção resulta uma vaga do
posto de iu tenente, na qual deve ser
incluído o i° tenente. Cassildo Krobs,
que reverteu á 1" classe, por decreto
de 4 do corrente.

¦Cavallaria — Com a reforma do ca-
pitão Jeronymo da Cosia Leite, por
decreto de 11 do corrente, abriu-se uma
vaga deste poslo que, por terem sido
as duas últimas preenchidas por csltt-
dos. compete, por antigüidade, ao gra-
ditado Trajíiho .I.anues de Carvalho, ao
qual cabe classificação no 50 rcgimen-
to. como ajudante,

'Desta promoção resulta, uma vagade
t" tenente' que, por ter sido a ultima
preenchida por antigüidade, compete,
por estudos, ao 2° tenente Reynalditio
Antônio Quadros.•Na vaga de 2° ienciííe, resultante
deáta promoção, deve ser incluído o 2°
tenente Antenor Nabuco, transferido da
infanteria, por decreto dc 29 de março
ultimo.

Infanteria —Com a, transferencia dos
segundos tenentes Anlonio Gomes dos
Santos, Aroldo Borges I.citão, João
Carlos Barreto, Gustavo Cordeiro de
Paria e Mario Diiía Machado, por de-
creio de 4 do corrente, o primeiro para
a arma de ariilhena e os_ demais para
a arma de cavallaria, abriram-se cinco
vagas deste poslo, que competem aos
arspirantes a official Gustavo Ramalho
Borba Filho, 'Plínio Ribeiro da Silva,
Luiz Baptista, Manoel de Freitas No-
var-s e libroyno Dias Uniguay.

Graduação. — Do accordo com o ar-
tigo 1" da lei 1.215, de 11 de agoslo
ele 1904, a coiumissão propõe <iue seja
graduado no posto inimediatamenlc su-
perior o i" tenente da arma tle artilhe-
ria Tito Rcgis de Alencastro.

NA ESTACO DD RIACHÜELO

O lastimável estado em que está á
rua Alice de Figueiredo

l-_-----M--a_--ii——ü" _¦—¦»¦—¦¦•

Bebam só Café Ideal
»m 

As ruas esburacadas constituem o
dispensável privilegio doa subúrbios.
Não é de hoje que as populações desses
piitorescos e abandonados sitios clamam
soecorro á Prefeitura, sem conseguirem

faicr-se ouvir das autoridades que dc-
vem ielar pela estbctica e conforto da
nossa cidade.

O clichê acima mostra tinta dessas
infelizes vias-publicas: é a rua Alice
de Figueiredo, na estação do Riacliuelo.

Sempre que surge um desses justis-
situos protestos os reclamantes invocam
em seu abono o pagamento de impostos,
de taxas sanitárias, e de outros encar-
gos que pesam na bolsa do contn-
buinte.

O argumento é o mais valioso pos-
sivel, e deveria produzir effeitos, se a
lógica, ainda tivesse poder de dar solu-
ção aos casos em que se applica.

Infelizmente, assim não suecede; 9
para exemplo ahi está a rua Alice d<
Figueiredo, em que os moradores pa^
gam todas as contribuições municipaes,
e, no cnilanto, só conseguem ter um»
rua que é apenas uma escola pratica de
gymnastica, Ides 03 exercícios de eqtii-
librio que são obrigados a fazer diária-
mente para poder pcrcorrel-a sem riscft
de quebrar as pernas 011 a cabeça I

Não haverá tuna autoridade compasM
siva que sc apiede dos pobres mora-
dores da rua Alice de Figueiredo, Uçi,
estação do liiachuelo?

I.emiirc-se o dr. Azevedo Soelré —<
aqui vae o grande, o irresistível argtt-
nirnto — que os moradores da abando-
nada via publica pagam todos os im-
postos... e, se bufam, é com carradas;
dc razão 1

J

50 contos hoje

GASÀ GUIMARÃES
Rosário, 71

UM ACCWF.XTE NO MAU

O scout "Bahia" cliocase com
um banco de areia

repostos 
'de 

ínflamniaveisr.VunVmün-! — 
.do ar:' '" do P™jeçto,. foi appro-

do de coisas que desafiam tempo c vaía' ass"!1 como °,. additivo propsto
espaço... PcLa ¦commissão dc Finanças.

Os seus leitores não perderão por cs-
perar uni pouquinho...— Talvez possa adiantar qualquercousa acerca da grande refinaria de pc-Iroleo que a Empresa Industrial tinha
na Ilha do Governador c que entrou no
Brasil livre de direitos, cm vista de
uma cláusula da sua concessão?...

W uma fnição curiosa a apre-

Sobre a emenda n. 27, determinando
a forma de pagamento do imposto so-
bre tecidos, falaram os srs. Evaristo
elo Amaral. Pires dc Carvalho e Car-
los Peixoto. Dada como rejeitada, o
sr, Evaristo requeréu verificação, sen-
do a rejeição confirmada por 10S vo-
tos contra 3.

i\s emendas ns: 2S, 29, 30, 31, 3

..cs".e mecanismo ciitrani pois os pa-raiiicnieis nservados a toda essa tropar'" v1*' tala -.alce Lajce n:i famosa car-' -¦ - <:'- í- i'i p i'-íicai!;i e coilfr 1' .-ii^ pelo "Correio da Manhã".n' advogados propriamente dilos daWtnpanhw, os 'y.y: üie presl.nn legiti-"fi_ 'eri-tços profissionaes. o não envam

exercendo
como sub-gerenie ccral da Standard Oil
Conipany of Brasil, assam, por essa
ra.:ão as coiinecçõrs que linha com a
a mesma Companhia. Kio de janeiro,
10 de d-zembro de 1915.

A. li. Wollniman,
gerente geral.

Onde estará a verdade? Quando dc-
verá ser crido esse mesmo Woltmann
que declara 'unia coisa na policia e ou-
trn diz no jornal? .

Fica entretanto demonstrado alu que
fui dcndttido, mas ícii volunla-

hypoíhest! isso suece-
.-•jii/jív) filnt.i encolhida

111 nao
riamente; qi:..
deu n.dcs de dezembro (data
por VVoUiiiann na sua declaração) ; que
o motivo da minha saida foi dado por
mim e foi dado por Woltmatin nas
nossas declarações: — o me haver e.v
Onerado ^o cai'fjo,..

A Standard, por seu gerenle _ geral
nessa sua primeira e única deelaração
fica fundamentalmente cala-la. 110 qiie
concerne á cf:-s:Kã(> dos poilcrcs nuc eu
linha por ãubstabclecimciito drlle...

Só a 23 de desembro, isto é. cento e
trecc ¦Uns depois, é que W.ollinann
vem dar a\ iso ao publico, de cpie essa
procuração íóra canccllada em 1" de
setembro.

_is a dec5aração:
"A Standard Oil Conipany of Brasil

declara que tendo sido canccllada no
dia 1" de setembro d? 101? a procura-
cão <1'1C ,,sfa companhia conferiu ao ir.
C, K. Wellenkamp, e tendo eslo senhor

exonerado, no dia 10 do corrente

foi PoSlp delia:
iNão caiboaia nostd fim de pules-tra..."
Aventurámos aíiída:

il;ala-se muito 'da Standard lcsan-
do O fiS'00...

Mas Wellfliukanip levz novo sorriso,
rápido, fugidli-o,..

Tornat-.-i ipuhlico ,este assun:l-*tio,
com Iodas as minúcias ncccssaiiia-s...
Faz file parte da mjiiiha. obra. não direi
de ;pura diefesa, nte de legitima i'cpre-
salia perau-íe a sociedade onde a Stand-
ard junto me tem caliinmiado...

Ií Wiellcintkamip catava emocionado c
caiísmlo...'Nada aiprovoilava insistiiin. O publico
tivera já uma serie de streculentas in-
formaçíí.s, com a iproirteSNi paira 1>rcvc
de ou'i-ra-3 nutiss init'eressaínilteâ c sohrctu-
Uo... nniá cscuutlalosas.

IDespodiiamos de W-elicmlcaiup... Kl-
le. porem, prendendcí-uos a mão, solici-
lava iiui obséquio...

il_c.li sentir 110 Seu jornal que to-
das essas declarações sã.ii feril-as com a
minha inteira reinonsabijidadc..¦¦

¦Assumo além disso o compromisso
sei iio da iludo csclarefier..,"

E deixámos o içx-roprcBcwtauíc da
Silaridand Oil, já rífoát-o dia emoção pas-
sí.geira i|-.ie o assoberbara, novnimcnte
fiiio. novamente calmo...

Ahi item os leitores. quaiMO oceorreu
nes-a hora cheia dc s-ol, c1»S:',l- dia fc-
nladci, ra sa!. de espera do presidiio,
eirtr^1 o repórter cifvsj de for.nleeei* no-
ms ir.l.-ivssaiiies sobre o momentoso es-
car.dalo tíi i&la-ndard, e aquieH-c cpie se
diz a sua uiaxiim-.i vioiiina eciae se obs-
tiiiiam em ferir, na dleglrtiição- de um
nome, de uma rcpulacão;..

I-UNIII
20/.

ciar... Eu dinci oipporLunameníc que: 3.1' 34 e 35 — concernentes an impôs-
' ' *'¦•¦• '"¦ Mo ainda sobre tecidos, cartas de jogar,

lenços e vidros, ferragens, obras de
-ferro c .aço, obras dc ouro e praia, -so-
bre -moveis de qualquer espécie e, afi-
uai, sobre o chá da índia — foram to-
das ellas, de conformidade com o ,pa-
recer da -ommissfio, rejeit-ailàs.

Sobre a emenda n, 36. referente ao
imposto sobre anuas de fogo, falou o
sr. Álvaro Baptista: Foi rejeitada.

Foram egtialmcnte rejeitadas ast de
ns: 37, 38, 30, 40 c 41: — relativas
á -cobrança de emolumentos de regis-
tro para o commcrcio; ao imposto ouro
sobre letras de cambio, bilhetes á or-
dem etc: sobre o imposto de guerra;
sobre o imposto dc transporte do mau-
gauez e, por fim, sobre o imposto de
.passagens para viagens niaritiiíias.

Sobre a emenda 11. ¦!-', relativa tam-
bem ao imposto sobre passagens, fa-
loit o sr. Álvaro Baptista. sendo ella
rejeitada.

A de 11. 4,3. instituindo o imposto,
sobre a renda, foi rejeitada.

A emenda 11. 4-1, estabelecendo o im-
posto de _'i|j"|" sobre os dividendos
c quotas dc companhias, sociedades
nnonynias etc, 'foi retirada pe'-o sr..
Maurício de Lacerda, seu aulor.

Dada como rejeitada a emenda nu-
mero 45, estabelecendo o imposto de
5 "I" sobre todas as qttolas de 11nr.ua-
lidades. seguros de vida, etc, o sr. Pc-
dro Xloacyr requerei! verificação de
¦votação. Verificada, pronunciaram-se
conda a emenda 7 e a seu favor 92
deputados. Feita a chamada, foi con-
firmada a falta de numero. Encalhou
ahi, pois, a votação das emendas apre-
sentadas ao orçamento da receita, no
seu derrdeiro turno, na Câmara.

ÓLEO par a" LAMPARINA 
~

AROMATOL

DESCONTO
172 Rua Ouvidor

50 contos hoje

CASA GUIMARÃES
Rosário, 71

OS CUllItlOIOS HH MATTO
ÜJÍOSSO

Funecionarios que vão servir nu
niliiiiiiisíi-ne-fio

T^oraüi po;!os á disposição da Dirc-
cloria tios Correios, afim ile servirem
na administração dos Correios de Matto
Grosso, os funecionarios do extincío
Arsenal dc Guerra <I;uiuelIe li_tnilo, An-
lonio Moreira dos Santo?, Aquilino Ro-
brrto da Silva e Sizcuando de Silva
Cttyabano.
— — » jo » m

LIXHAS DIS TUtO
Pernciras de couro, na Casa

Dias Ribeiro, rua Uruguayana nu»
mero 138, Fabricantes. S 2662

Um oííicial de gabinete do sr.
Aurelino rola uma escada

O ,sr. Antônio <la Co;i'a -Pires, offi-
ciai de gabinete do chefe de policia,
foi -honrem, ao descer uirJa escada, ua
Polícia lOotral, victima de rum acciden-
te, ralando iiodos 03 dcgráos.

O sr. iPircs tleve ferimeplos leves e
"medicado por um dos médicos registais,
recolheu-se depois jx sua rc*f.ld:iicia.

Â 

única casa que vende moveis soli-
dos c elegantes de toda a-qualidade,
em condições vantajosas é a da fir-

ma IilíÀNDRO MAKTIKS & C, á
rua do Ouvidor 03 c 05 e nos antigos
armazéns, rua dos Ourives 39 a 43.

— >
ENTRE VALENTES

Um desordeiro aggride
outro a páo

K' bastante conhecido na zona do
2X" dislrieto policial o desordeiro Luiz
de Araújo, que se tem tomado ceie-
berrimo pelas suas continuas façanhas,

Hontenv mais uma das suas praticou
o desordeiro.

Acliava-sc elle em certo ponto da rs-
tação de Deodoro, quando lhe passou
por perto o indivíduo de nome Jacob
José de Canos, também como elle aiet-
tido a valentão.

•Ao ver o camarada, Araújo dirigiu-
lhe um dçsaifóro pesado, que íoi inimc-
diatamente repcllido , 110 mesmo _ tom.
Isto foi bastante para que Araújo ag-
gredisse llarros, dando-lhe uma sova
tremenda,.

Burros ficou ferido ua cabeça c em
outras partes do corpo.

O aggressor foi preso cm flagrante
c conduzido á delegacia do 23" distri-
cio, onde foi autuado. O aiggredido
foi medicado na Assistência e cm se-
guida retirou-se para casa.

¦ I » * '

r
¦ ' I *

.011 CAUSA DE TJM CAO \
Dois chins foram ag"

gredidos a páo
,X'n rua S. Francisco Xavior, os chinis

José e Joaquim, d'oi's typico3 represco-
tante.3 Ã Celes-le Republica, tem uma
pensão, aliás alguma coisa concorrida'.-

-Costumava ir todos 03 dias á 'Pensio
Cliineza um- cão vagabundo a quem oa
dois ciitadãus amarollos, coin-padccidos,
davam alguma -coisa das sobras.

Montem, por um motivo qualquer, o
cão aipipareccu mais dedo do que o cOSi
lume, para fazer as suas refeições.

¦Os chins acharam que aquillo crS
muita semeerintouia ,q enxotaram a aui-
mal.

Acliailam-sle na ipcnsão, a uni caniol
tres indivíduos que scismaram em dar
unia sova 110 pobre cão. Scismaram e
chegaram mesmo a conreçal-a. Os dois
ohitis, porém, -tetervieilam para conseguir
evitar que o animal fosse maltratado.

A cólera dos tres hair-Jeits vollou-se
coifòra os dois propnielarios da Pensão
Cliiinezá, que foram por «lies esbordoa-
dos.

Os iafigrcssorts fugiram e os aggre-
gados foram á dcllcga-áia do iS" distri-
tí'o. oncCe aprcseularani queixa ás auto-
rl,.lad'cs.

Aonde se poderá comer 11111 polvo (reco
í hospanholã? só na CABAÇA GRANDE,

(11 .1267)

Audacioso assalto
Só é roubado quem quer!
Só não dorme -trahquillo quem não

quer, pois o DETFXTOK constilue as
maiores seguraiiças da propriedade cm
todos os pontos de acesso. Jornal do
Commcrcio, i" andar, saia i.|. Yolclian
e Palma.

AS 1IUVISTAS CARIOCAS

"i'on-1'ou". "Seiectn" o "Revista

du Seinniia"
Xa fórína do costume, ; apparcccm

hoje cisas tres revistas cariocas, todas,
como sempre, muito ínteressailtes.

Ultima novidade americana!
Mais brilho, mais duração, n-.ais ba-

ralo!
Encontra-se á venda cm todos os ar-

niazcns.
Depositários geraes: Cosia Pereira,

Maia - C.

65, RU/V DO ROSÁRIO

UM LOUCO
¦A' polícia central íoi rcnfcüido pe-ias laivlcTÍdades do iS" -distnüelo Albino

Peixoto, ipantuguez, casado, -de 42 an-
nos de edade, eiriprlegadio 110 còmmorco
e resMeinte á rua Cps-ta I.obo ti. So.

¦Esse homem, por manifestar sympto-
mas -de alienaçã'o .menlial, vae ser sub-
mcíitiido a exauie de saiüilade.

PHYMATOL
12 horas.
Teleph., 5

Cura tosse e
rcüquidões cm

Deposito: Drogaria Bcrrini.
n. \*or'r.
¦__¦ *m <_B&—i>{m-~-—

CNIÃO DO LIVRE rilXSA.MKXXO

1'in ospi-rtiiciili» ilcí projintíanelu
Hoje. ás 8 1 i_ lioras du noite, teu-

lizn cila sociedade um espectaculo dc
propaganda, na sua sede, á praça" Tira-
dentes n. 71. Por um escolhido grupo
de amadores será representado o cm-
fju.Kante. drama em 4 actos "Os La-
drões da Honra", terminando o espe-

íwsccsi-acs, esses figuram na escripia e nycp e anno, 
'cessam 

por estas lazões çtuçula com baile Tanúaax

MOVEIS
MAGALHÃES MACHADO

Rua ilos Amli-nd.is 19

Uma tentativa de suicídio sò
para inglez ver

Oscar José Carvalho, uni cidadão dc
;? annos de edade que exerce as fun-
cçÒes de guarda-caiicella da Central do
llrasil, tem mesmo uma vida muito com-
plicada.•Deu-se ao luxo de ler uma amaine e
lambem uma noiva. Ultimamente as
duas chegaram a saber dessa complica-
cão da vida dc Oscar, e assim passou
elle uns máos dias, obrigado sempre a
explicações constantes._

Necessário era, porém, acabar com
essa situação. E Oscar leve uma idéa,
para convencer as duas. Faria uma " fi-
ia" e a noiva concordaria que elle de-
via ficar com a amante e vice-versa.

Desta forma, assim pensando, rcsol-
vou lomar um veneno qualquer. Engi-
liu uma dose fortc_ de iodo, mas, para
se garantir, garantindo o suecesso da"fita", bebeu a seguir uni antidolo,

¦Apesar disso a Assistência foi chama-
da e um auto-ainbiilancia foi ter a ca-
sa n. 8 da rua Victor Meirelles u. 16,
onde mora o "fileiro".

Mas não precisou fazer coisa alguma,
porque, como se viu, Oscar teve o cui-
dado de evitar que sua vida corresse pe-
rigo...

A policia do 18" dislrieto foi avisada
desse facto e ao local compareceu o
commissarió de dia á delegacia, que na-
da precisou fazer, além de registrar a"fita".

O mercado de ires do cemitério
do Caju

Escrevem-nos:"Sr. redactor do Correio da Manhã.
— Sob o titulo: "Com a. Prefeitura",
publicasles cm a vossa edição de liou-
lem, uma local, relativa ao negocio de
flores naluraes, que exisle perto do
mercado dc flores existente cm írenle
ao cemitério do Caju.

Tenho a vos informar que o neçocio
que ali exisle está legalmente liceu-
ciado, como facilmente poderá ser ve-
rificado, não só 110 registro de ensas
commcreiacs, como também na Sub-
Directoria de 'Rendas, pela certidão
11. 10.390, de 1 de fevereiro de 1916,
para o commcrcio de- flores naturaes
c em nome dc Costa & C.

•Dando acolhida a essa minha contes-
lação, sou com estima, alto. cdo. obri-
gado. — /. !'. Veiga.?

nuiiores armazéns desta capital.

Nós bebemos, vós bobeis, elles
bebem HANSEATICA.

1 O » » vm 

FUGA DE PRESOS
%i."õs O chefe de policia pune

Ainda o suicídio do corretor
Lobo

Káo íeve .proscguinicní-o liontem o in-
querito sobre o suici/jia du corretor
Lobo. Por doente, deixou Je contpare-
cor a lestemunha_ ánüicada, sr. Cou-
thicres Rocha, cujas declarações o i"
dclegaUo toman-á na sim xc_d.ncia, á
rua do Iloü-icio n, 38,

os culpados
Ha dias. como noticiámos, Ires presos

fugiram do xadrez do 9" dislrieto, o cpie
provou a pouca vigilância que o sr.

j Silvestre Machado exerce na sua dele-
| gacia. O chefe de policia resolveu pu-

nir 03 responsáveis pela fuga, suspen-
i dendo o commissarió Arides Tavares,
I por 5 dias. e mandando recolher pre-
I sas ao 4" batalhão da brigada os protn-

ptidões de pernoite: cabo Achilles de
j Mello Duarie n. j.í da t* companhia.

e Porpliirio Cardoso de Oliveira n. 135,
I da n:c;.ii» companhia s batítUiãpt .___

OKXÇAS do estômago, iates-
tino, íigado e nervosas. Kxa-
mes pelos raios X. 1)15, RE-
XAXO HE SOUZA I,0l'E9.

Kua S. José, 30, das 2 ás j (menos ás
quartas-feiras). Cralis aos pobres ás 12
horas. A 395

INSTRUCÇÃO'PUBLICA
O dircctor scral assiguou liontem os

seguintes netos:
designando Gioconda de Moraes,

adjunta de 2* classe para a _" femi-
nina do 10" dislrieto; Aurelia Puna
Ivcrn. substituía, paar a 1° feminina do
4° dislrieto, e I.uiz Jauffert Guilhon,
professor de escola nocuiriia, interino,
para reger a 1° masculina do 12" dis-
tricto;

transferindo Álvaro Cóttliuho Soulo
Maior, professor interino, par;i a 2"
masculina nocttirna do 7" distrielo, c
Márianna Francisca de Gusmão, subsli-
lula, para a ej" mixtai do 2" distrielo; c

dispensando Florianina de Oliveira,
do lotar de substituta de adjunta ii-
cenciadai

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.

O "Bahia", no ancoradouro dos
navios de guerra:

Regressando ante-liontem, á noilc, da
enseada Baptista das Neves, o_ "scout
Bahia-, á -altura da ponta da lígrejinlia,
pelas 10 ii--, devido, segundo nosinfor-
mou o almirante Gaiuicr, chefe d oes-
lado-maior da Armada, a um cochilo
do homem do leme, approximando-sc
da costa, roc;ou em uni banco de areia,
situado na linha de navegação._

Com o choque, que, contrariamente
ao que íoi noticiado por alguns jomaes
da larde, foi insignificante, houve ape-
nas deslocaçâo de tuna chapa do cos-
lado na altura do pé do mastro de.
vante, accidente esse que produziu
a entrada das águas pelos arrebites
abertos. As águas, invadindo um dos
conipartinientos estanques, não offcrc-
ecu risco para o navio, nem para sua
guarulção.

O coimnandátiie Bento Carros da
Silva Machado ordenou iogo (pie todo
o pessoal se puzesse a postos, e com
rapidez foi executado o serviço dç col-
locação de uma "camisa de collisão",
trabalho que consiste na passagem de
uma cinta de lona e eme serve para
vedar qualquer rombo i|uc nas abas da
navio sc possa dar.

O Bahia, proçcguiiido viagem, fun.
deou na Guanabara ás 11 1U horas,
desembarcando o ministro da Marinha
e sua comitiva.

Pela madrugada n conimandáutc Bcn-
to Machado requisitou a lancha Aqua-
rium, do Corpo de Bombeiros, para
proceder ao esgotamento do coinp.iili-
menlo linundado, sendo .<iicsse serviço
auxiliado pilo rebocador Laurinda l'it-
ta e todo o pessoal do "'scout".

1A0 meio dia, depois de ser rxami-
nada a avaria nor um cscaph.iiidro. o
Bahia foi rebocado para a sua uoia,
devendo dar hoje entrada 110 clique, pa-
ra soffrer os necessários reparos, cpie
serão de alguns dias apenas.

UM MAO MAItlDO

Espancou barbaramente a esposa
lia um anno, sc tanto, casnraiu-sç

Pliuio Rodrigues de Souza e Maria José
da Conceição, de 22 annos c natural do-
Ceará. . .

Hontem, os dois que até enlão vivian»
felizes, brigaram c o marido, armado
dc um martello, aggrediu a esposa, fq-.
rindo-a na cabeça. Aos gritos da iu-<
feliz actidiu a policia, que não mais en,-*
controu Plínio, pois este se evadira.

Maria José recebeu curativos na As'i
sistencia e foi cm seguida t.euioyidq
para a Santa Casa,

DETECTOR dc arroinbamciito c ossrd.
tos — Jornal do Commercio, -i" and., saiu
j.\, Vüili-ii „• P<tlm.i. (U 3513)

ÜZAE n tinia Sardinha, acluilmcnl»
a mell-or elo nosso mercado.

STADT MüNCHEN
llESJAtltAXT AO Ali 1.1VRK

Alnioços, jantares c celas
ALMOÇO:

Sitiada (le bacalhau;
Arroz do forno á ü-aiisiiioiitaua;
'iVUiiis ií ÍMH.MÃO.

JANTAI! :
Ptiréo d'ei'villiu;
1'obalo á liollanclc/.a;
liavioli á italiana;
I.eitãu á brasileira.

CEIA :
Canja especial! sopa á l)oignon;

ostras frescas; nescadinbas; ea-
iiiarã-i torrado; frios sortidos; co-
xinbas dc frango; inhnmbíis; cos-
teilvtas c filhotes de pombos.

llebam AXADIA !
Praça 'Jiradentes 1—T. CGS, C.

O proprietário,
A. MOTTA I5ASI0S.

üia rennião no Corpo de
Segurança

O actual insríector do Corpo dc Sc-
gurança, major Bandeira de Mello, rc-
uniu hontem, 110 seu gabinete, os chefes
das differentcs secções que constituem
aqueüc departamento policial e com
elles coafcrciiciou demoradamente. O
assumpto dessa conferência foi todo po-
licial, versando sobre a necessidade do
serviço dc policia preventiva ser feito
qe verdade e coni_rigor

NO JA1ID1JC ZOOIiOUlCO

Rcnliza-so anuuiliã um festival
sporlivo

Os clubs Smart !•'. C. c Ciaelí and
White F. C. realizam amanhã, do meio-
dia ás (í horas <la tarde, uma bclla, tes-
ta 110 Jardim Zoológico.

Haverá corridas pedestres ao meio-
dia, e tres "matchs" cie football, dispu-
tando os tres "leams" dos clubs acima;
03 terceiros "teanis" jogarão á 1 hora,
05 segundos, ás 2 i\2 e 03 primeiros"tcams'', ás 4 i|a da tarde.

O club vencedor nos primeiros''leams''- receberá uma rica. taça. 

BIMEIIiO sob
do

jóias 1
Monte

cautelas
de Soe-

corro, condições rspeciaes — 45 e 47,
rua Luiz de Camões'. Caía .outhier.
Fundada cm i?.õ;.

Seduzida e raptada por um
guarda-lios.

O operário Theodolino Martins, resU
dente á rua Magalhães Couto 11. ;i(irj
procurou hontem a policia do Ç)" distri-
rio c queixou-se de que o Riiarda-fiq
Manoel Fernandes Laurindo Vianna se-
diízira sua filha Christina, dc 17 annos,
dando á mesma destino ignorado.

O aceusado foi preso c recolhido aí
xadrez, recusando porém indicar o pw
racieiro da menor, '<»¦<»» '

_H_OJ_E3

50:000$000
Imporlantissimo plano ,

CEliTRQ LOTÉMua Sachel 4
A's Cjuintas-feires. Succiilenta Feijoada,

s o -Ia manha, só ua CAHAÇA GRANDE
— » mt * mm
O TIKO X. 7 "

Transfereiicia da entrega dn "\
bandeira

A festa da entrega da bandeira, of»
fereeida pelo "Pare Royai" ao Tiro'nu-
mero 7, C]uc devia realizar-se amanhã,
na praça da Republica, ficou transfe-
rida para o dia 22 do corrente, ncj
mesmo local.

» *
Sa actualidade, pensão a Oo$, só na CAh

BAÇA GRANDE: av. Mem de Sá, 11—15.

TALHARINS fresco9
com ovotj

diária-
incute fabricados por GIORELLI j. C,
A' venda cm feu armazém. RUA LAVRAi
DIO 18 e ro. lninortatlorc.-i dc generoi
italianos, Xclephor.c 3,-50, Central.

— o<

Ainda ha quem abandone o em^
prego nesta época

Por abandono de emprego o tninir.'.
tro da Fazenda exonerou hontem II et-
vecio l.iiidolpho dos Santos e Pedra
Zefèrino de Veras, do cargo de agentes
fiscaes dos impostos de consumo uo
Kstado do Ceará.

DR. ALBERTO DO KEGO LOPES ~t
Do Hospital da Misericórdia'. Yic-s uri,canas, operações era geral.
DR. APRIGIO DO EEGO LOPES —

Do Hospital da .Misericórdia. Moléstias J»
garganta, n.irii c ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES ^Oculista, prof. da Faculdade de Medicina.
Consultórioi rua Sete dc Sctembio 11. 09.,

--  
(A £. 

'¦} 
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J.ICA JIOS PROP1MHXA1UOS

Itcunião da directoria
Reune-se hoje, ás 3 horas du tarde*

na sede provisória, á rua Ouvidor 11. 73,em assembléa geral a directoria e sócios
desta Liga;

A 1101SUO DO "A1IAGLAVA" CIMENTO
Apprebensão de seis eliapéos

O official aduaneiro Mario Manoel
da Fonseca Lima, apprchendeu hontem!
de um estivador, a bordo do vapor in-
glcz "Arasaaya", 6 eliapéos dc palha
panamá. íginhem de estivadores des-
embarcados do mesmo vapor, o official
aduaneiro Jo
boa, apprehend
tcr.te entre os

Baptista da Silva Lis-
no posto fiscal exis-

armazéns 17 e iS do
Cães do Torto, 12 daquclle» chapéos. ! Praia .Veiiiiclha.

Gibbs. i um
2 1 e ¦/.. —<

Telcríhósiò 831. Central. — Kut
Santa Luzia -O-

— PAULO PASSOS & C. —

Exercícios de infanteria
O 56° batalhão de caçadores, sob <j|

conluiando do coronel Jesuino de Allnir
querque, foz, limitem, «o cnraio de Sun--
ta Cruz, 11111 exame de companhia etri
orlem dispersa. A' tarde, recolheu-se
o referido batalhão ao seu quartel, es)

*['¦-,•%

¦ i__^m

,..-,,:.-i.:-._.-__-CiJ...::¦-¦„:.-. :_..*.
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O caso da Colônia

'0 
que o delegado 'Albu-

querque Mellq apu-
rou no inquérito feito-

,' Só Iiontem o dclcRadò do $° distri-
Cto fez entrega ao. chefe de policia do
•eu relatório sdbre o caso da Colônia.
3'rata-sc do resultado, do inquérito que
D dirccloi. Idaquellè presidio pediu,
«leante das graves accusiiçõcs formula-
das 'contra a adiminist ração da 'Colônia,
feio deputado .Maurício de Lacerda, da
tribuna da Câmara. O relatório do sr.
Albuquerque c longo, minucioso. Uni
tomo dellc Sltàlidóui o chefe de policia
riitoroso sigillo c isso iporque o sr.
lAiirelino Leal não. quer dal-o a piihli-
cidade sem que o- governei o conheça
antes.

'Ao que ouvimos;, nada que pudesse
çoir..prouiettcr. o director litíhatoj foi
apurado; O delegado, uo s" procedeu
ria Colônia ai uma, verdadeira .devassai
ouvindo os prcsosi os empresados c.
assistindo a distrttouiçfio do serviço,
«imolando, tudo. (manto, observou.

Apezar do. signlo. <|tie se guarda cm
tomo do relatório, sabemos que- apenas
uma irregularidade.: notou o sr.. Alhtt-
qúriYjuci: a' cxÍRUtdâdi!' de trtnun cou-
relido, aos,correucionaes paia a.aliiuen-
Hação. O sr. Mbato;, porém,e»p,lica•:• a
Colori!» aloja. prcsnntcmcntc,, i.ono
correccionacs,. o o refeitório tem ..pe-
nas lugares para 104.'. Dtihi a necesst-
ilaidc da exigência' de 'eerla nrpid.v. mi
tilinientaçãOi alfím de não serviu pre-
indicados os dií/crentes serviços.
Quanto a vcnda.de gêneros, pelos fim-
fccionaribs; explica o sr. Albtitiuorqut
que 05 linesiiíos; pelo- regulamento, rc-
ccliciíi a "boiti" cm gêneros e, reuniu-
ilo-si. em 'conitnunf.ladtf Ires e mais
alimeiilani-Sü economizando gêneros;
iii.- applicam como muilo í.ein cnícii-
dem, vendendo-os ou iprcseilloaiído
niniirns..,

Iii! .possível, qttc 'hoje o sr. lAtircJillp
mostre ao presidente o relatório do sr.

"¦«ISglAES S^^^Wfr™ V* •">-."¦' v 'r ¦ -.' ¦ ¦.--

ATE AS
CREANÇAS
Sabem qualéo me?
dicamento de inteira
confiança pata dar*
lhes aoúdè a pobuetez:

A incompai-avef

!. EMÜLSAO
DE

SCOTT
! Recamn-ae os

Substituto»
Um fMi l l>
Jflt.t r

j&

O "SAIiÃO
mm> 1 mm . , ¦ ¦
* DOS IIUMOHISTVS

Uiiui reunião i>ai'» liojo
Os organizadores do "Salão" dos

humoristas convidam todos os luunoris-
tas-, expositores o mais pessoas mimes-
sudas poli. gmntlò ccrtnmuil; que se deve
inaugurar no dia 5 de nuvcmhro, a. so
reunirem hoje, ás 4 

'umas da tarde,íiutit
dos salões da Associação de Imprensa,

amssmmaMmamammmtmammJr
PERFUME

A mais recente novidade em perfumaria,
um perfume para o lenço; tuas de toiliilte
depois do banho, impregnando a neUÍ
delicioso. — FRASCO aUAXlH'1

— O Perfume Sclda não c
destinado a perfumar o corpo;

profundamente, de um. aroiua:
 íosooo

A" venda nas Casas Bazin, Fazendas Pretas; Exposição; Ramos Sobri-
nho & C. — Dep.osilarios geraes — COSTA, PlillEIRA is. C.

DAflAS INTIMAS
Festeja, hoje: a sua data nat&jjcia;o _sr.

João Kodrigues Nunes, conhecido iti.lv.3-
trial, inventor- c fnbricnnlc do "1'iltro-
l;icl" c "Oèlddelra-I'iel"; Ainda moço, a
atuiívcrsarianie de hoje c tuna figura que
sc dwtaca nos nossos meios commerciaes c
industriar?, pelas snas qualidades de cava-
llieiro. dê'; '"to fidalgo c industrial intelli-
gente e adiro. Tor isso mesmo, o sr. João
ltodrigues ttm um vasto circulo de aniiza-
des; que terão hoje opportiinidadc para as
suas ninniícetáçoié de rcijosijo.

Ilazem annos hojo:
ü menino WSldtíiiar de Sá Pereira, filho

do capitão Marecllinu de* Sá Pereira, íuuc-
cionariÕ da Dircetoria (jirat.dos CÜorreioí»;

-r- o. Hftitcral Ifiiio de Oliveira- Unm.os,
coimuai.dante da 5* hriitada de infanteria,
que. passará, o. dia. fora desiaicapital',

a senhorita lnah Naiarclh, filha do
engenheiro civil Mario Nazarcthi

a senhorita Carolina Alves Otiinollo,
filha do sr. Kayniiindo Alves Catuello;

™..o-sr. Gnstayp de-Abreu;
o sr. tiuslavo Frederico Desouzart,

fnnceiònario do í.abonilorio IMiarmaceutico
Militar;

-n. menina' Synval, fidio do ic tenente
do IvttTcitQ Sant'Anna Kcis;

—. a sra. d. Idalina Soares, esposa do
capitão (iodofredo Caetano. Soares:

o coronel dr. Ilerinogcnc
1'réite; - '

u pliaiinaceiitico José Sichiniiii;
a,, sra. d.. Ilcrnarda 1-eile (.'aeiano

Silva, cjpoüa do sr; A, ITÍ
Silvai sub-ilirecior upuseutado
ria, do Conselho Municipal:

11 sr. Uodolfit.o Uòtítchild Nogueira,
íiinecionario do. Ministério d,a (íiilírra;

 a sra. d. Ermclliida. ressoa da Silva
Uoti. eíiiosn do sr. Krnuciscò, y»li;

o dr. Alciliiades Delamare Nogueira
da (lama, director .piesidcnte da Con.p."**A 'JVausòceíiiiieii".

d, Adal/iza. Transtuoiitano, esposo do
sr. Carlos Tiajuitilaui., elide do eaté da
Câmara. iUi-s lícputádos; .

-- o sr. Alberto Martins de Oliveira, li-
lernti 1: ftiitccioliario dn Directoria da l'.s-
tatislie.i Comnicrcial é cultor das letras í.a-
tricias. O n.inivorsariantc; que coza de po-
rnes svmpalhias em o nosso meto social,
receberá dos .seus inhitmeros amigos sigm-
íicativa ntaiilfcstoçãò <U* apreço;

da Silva

da.
Caetano da
da secreta-

O caso do Amazonas
Uma representação dos

ilepntiulos c senadores «lesse Es-
tudo ao Supremo Tribunal

Os wnaldorcs Ríro 'Monteiro e. Lopes
Couçjflvos o os deprjtüUos lAiílo.njo No-
>;iii'ii."., Agapilo Poiviiln.. Uphiüçnio Sal-
lies o iMkwtdro de .Souza, lottos do
AiiuizoutM, eiivinraiu aos tniitistios do
Çmvuiiiio Tribunal a icp.rcscaitaçãb
abaixo,

'Ks'-:.'s piifliinicirfíarcs amazonenses avt-
varam a memonia (lí>s miiiislros doj Su-
Hircnio .1 .pé 'e.ni que. está a situação po-
íilioa damiullc listado, situação <iue o
tíCiiRral 

'I lisuiiiKí.tirsío do Azevedb pre-
iciiilc amoldar aos seus interesses pes-
soaes.

A íioprcsícnIaçfMJrú a segvtml-c: t"Ao ilígrenió iSiípuenio Tribunal l',c-
ilcrnl —¦¦¦ "llalíwrs-corptts" do A.tiazo-
nas — O illustre dopittado peio l)i:ltri-
cto l''edcrali sr. Barbos» Uma. rcqtic-
rcu nos .primeiros Idias th- isoíchibro pro-
xiiuo passado, fossem tiralnsçriptos, no
"iDianJo di> Congresso" os 'tres vencran-
dos accoUhTos do Suprcuio Tnlnituil
iVetlcral, concedendo ordem de "habeas-

í-oimia"' ti nrclcnsos tk-;nU.uU»s e senti-
doKts csitúttines u ao coronel Amorno
Citoi-iviio Ahtony, assim conto diversos
i.iíiros docutnciitos ircfòrcntes ao mcs-
mo assunípfb. , ,

Os M-prcscntan".cs Mo• b.slado. que tem
ii«s,'ii'.o na Câmara 'dos. l'e|".i'..iilos.
diai lícipois; a 15 elo mesnílo mez, anic-
sentaruut mira indicação á mesa 'da-
iquclla |casa do iGoi'íi;ivsíio ircifuerciulo
iiiie i.s menoionadias documentos e c-u-
¦tios i|iic oftYiv.ceratii. fossem cnvuulos
n uonimi-ss-So de Constituição e Justiça
.para nue esta; á vrata ilelles. se j.ii>iiun-
oiasso itobru a legalidade ua situação
iibÚtiea do KsuJ.lo ido Amazonas'.

. tV Câmara nraprtwr/u iinannnnnenle
é^c i'.'111'.c'.iiueii'tn o m dnoiimciilw, por
('•¦•¦lacho 

'da niesn, foram iVnnV.lulosji
iiiêiiciomvdU conunissão que, em Swsno
úo mesmo (lia, fez delles distribuição
ao sr. üoputaiio '-«eHo '1'rnnco; de cujo
narPcer se acham 'pendentes.

H-fiH ftvcitos dcnaoiiíiiram que o vlia-
intaiíó' "Caso kl'o AulizOnas" cala sivjei-
to ã decisão «Io Congresso
uma de cujas Câmaras já w..
m. do Hfesmo, tendo a 'outra decidido
«-¦se assunipto, trtortdnnldõ arcluvar luna
Indicação Wontica, á .supra-iiicnctonada,
por inlgár liormalizadn .1 vida cousti-
l\ic.ic.':::ii do UsWo,

Jíoiico fi»lla parti que o ("Us-rÇ-so -

iiodcr iKiVslico compcJente — (Iccitla *le-
Vibdvaam-ntv esse "oaso, (•«.¦ijctolHie/t-
re politica; eoiiíoniíc a, propvia "¦

jimileiiasa 'desso venerando
íiiniiRla cm accortlfiôs ívicrc

/'"«'wn-'perfeita cliioidação do caso cm
nue vs-ic ')ÍRi'e«io Tfibaiuil tem de se
jiKinifcrfíar e Mo qual depende a tranqui -

lidiídc do UstaMo que rcprcscntamos.jut:
vamos ,.lc nosso d".'ver trarer ao sou cio-
mhcinicnlo crto .csctarccitmto, certos' uma .tez o Iriliunal pio-

a co.-iti-ar.ad.i justiça.':'
¦¦¦a »'ifrtr;-^-^;_ • ""•

1 Coudemnados por haverem pra-
ticado uma violência

(Albino Marlins da Silva, Álvaro Cac-
lano Popcorti e João 1,'emos da Silveira
foram ha ifetiípos deiuiiroraldos ao juiz da
ja. Vtí.a Criminal, pou . iío haverem
íHiliiconiiiiunado, cm 6 de julho doanno
'coriVnlo, para conslegiiiiieml apossar-
se: Ma casa da rua iDr. Car.mo N0W0
11. 138, cpnscgutlulo, contra a vontade
do. icí.peotivo dt.no c por .meio de ha-
bois artifícios frauduBenlos, apoderar-se
das chaves, do -predio.

O dr. AlbiiqiJcrque 'Molto, iuij: da 2°
Vara Ciimiitaii por senlUiça de hontem,
coirdlcmiiou os réus João I.cmus. o Al-
liiuo Martius a .pena úa um anno de
iprisáTi com trabalho, cada um; e á mui-
ia da ;o "|° sobre o valor do darn.no
causado ao proprietário, e absolveu o
lotòiro., Álvaro, 'Caetano Pereira, ipor
ter este' agido Je. boa íé no caso.

nl|i <T|i iiiWT1

CASA.MKXTGS
Kealizar-íc-à hoje, ás 2 horas, tia 3'

Prçtoviai o enlace nintrirnom.il do sr. Lc-
micio brandão, empresado dai (iistrucçiio1'ulOica, com a <scnhorita Alcjjdra Lemos
de Araújo, residente á rua Quatro, de No-
veuihro ti. rj, estação de liamos,

ICitectiiar-se-á lioje o enlace matrimonial
doí. cumniandante José Ponte c Sonza, imi
do* mais distiuetos u.ííiciacs da nossa ma-
riníia uicreante, com a gentitissiraa senho-
lita iNcli.i de Sá Pereira, filha do obas
lado capitalista *r. João <!e Sá 1'croira.

A .solennidadé civil lera logar ás .1 lio-
rns da. tarde, na ròflidenci&i dos pães da
noiva; :\ rum Uyonisio Getqiicirii ri. .13
it reíijíiuí-a na oRfcjn do Sagrado Coração

Ido Jesus,, á rua. ll.ciijamiti Consl.iiit,. áa
.(. horas;

Servirão de testemunhas, por parte da
noiva, 110 civiíj o si*. Mareio da- Ponte
u Souza e exina. senhora, c: no religioso,
o <lr. -Masimino de Miranda Corrêa e
cxma, sra. d. üelia de Miranda Corrêa. 1'or
parto do noivo, no civil, o sr. João de
Si. Pereira e cima. esposa, c 110 relisio-
so, o dr. OoroHho de Miranda Corrêa,
a cxina. viuva almirante Altiuo Corrêa..

Com a senhorita Aurora Soucasaux de
Medeiros, filha de d. Leopoldina Souca-
-anx da Silva c enteada do dr. I.uiz José
daí Silva, contratou casamento o sr. l.a-

¦ iiiarÜitc rinl:eiro AIvcp.
*

Cflmnctam Uoic <to annos de caçados o
cotitrn.almtrantp lírneslo José de Souza
l.cal c d. 1'irniiiia de l.ima Nunes r.cal.

Casou-se, em S. lloria, o 2" tenente do
Mxciciio José Octavio Pinto Soares com a
senhorita Maria I.tiina Maricnse Soares, fi-
lha de nina d.ts principaes faniilias dali.

çia. dos paes da noiva, íc rciüzari umabrilhante .-ecciiçã».

VJAJASTES- 
"

Sesne». amanhã para SÍntosi pelo va>por "'Itapitru!',. os. srs. Alfredo <le- Cas-tro c-Jpsc; Morei,, indiistriaes em- Xlaiiàojjc iiuc se- acham, cm viagem, de excursão
lielosi histadc-s do Sul e. RêiiuhUca doUra ia,

A^udo de S. Paulo, aelia-sc ne3ta ca-
intui, eom a. sua exma. iamilia, o sr. Kl-dohcrtç) Pcnido, director da Agencia Ame-neaaia;, narjslelhi, capital. f

O sr. Penidò. aguarda a chegada de
Iiessoa. da, família,, qiiei deverá chegar aesta capital, na próxima, seijiiuda.ieira, <ibordo» do; "Hio de .Imioito", .voltando lo-
to. depois, pata S. Paulo,

* *. :J.
IvA-LLECIMISAaKJS

1'alleccu. hontem ás -|. c 40 111., iia- resi-
dtucia de seu. filho, na.' illia das Cobras,,
capitão tenente' João Soares de Piuna, o
ilh.stro advogado dr. Antônio Dias' de
Piniia.

O finado era natural do listado do Ser-
Ripe e morreu aos -7 annos de edade, dei-
xar.do numerosa prole. Kxcrccu vários o
importantes, cargos., no antigo regimen, en-
tre outros o de. secretario geral da pro*
vincia do Ceará, na, presidência dbj sau-
doso conselheiro, liaria Fiemos, chefe de
policia da província do Kio Grande do Sul,
director da Instrucção Publica de Sergipe,
deputado provincial em varias legislaturas,
etc, etc. .;„• i

VAxo.it residência nesta capital, lia fo
annos, ojule se tornou notável em iioíüo
Tora, como ujn dos- mais íntegros c íllustríi-
dos jiirisco.nsulfos.

Durante sua longa c laboriosa existência,
quer como homem publico, quer como ju-
risconsulLOi militou sempre na imprensa,
daqui do llio c de seu listado u.ilal, lendo
lambem pe tornando notável pelo brilho e
integridade da sua penna. li' a ellc.niie
a cidade de Nictheroy deve a água potável
que possite, pois que foi..durante a sua pre-
stticticin na anli.ua Companhia de Mellio-
rameutos de Nictheroy, que, devido ao seu.
esforço c honradez, fui dado inicio: il este
importante melhoramento. (J seu enterro
rcalizar-so-á hoje, ás -i lioras da tarde,
saindo da ilha das Cobras para a illia,,.de
P.-.iliictá.

''ii mmmmmmmm Z±Z=^r^*mm" 
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I GUERRA
O que informa um commu-

nicado do estado-maior
russo.

13 — Coninuinirado do

(CONTINUAÇÃO DA a« PAGINA)-

0: DISCURSO DO

Fallcccu no dia S deste mez. cm Ouro
Preto. Minas, n sr. Paulo Maia. oue diiran-
te longos t.111105 liuballiára ua Alfândega
desta capital. ? ~~"

linllcccit Iiontem, depois de muilo sof-
frer, em Santn Magdalcun. no lis.ndo do
Hio de janeiro, o ilistineto niocf 'l-heinisln-
eles Soares Vo.uiig. filho da vizinha cidade
de Campos.

O extineto deixa ihnumcros am.iRpsí no
Telcgraiilio Nacional, onde era íunccioiia-
,io. '

i-HATAMENTO 1)0 KSTOíIAíiO
VISAMK» O líIfííVDOi URINAS

li IAIESI1NQS COM O

TRINOZ
ERNESTO SOUZA

Exlrncto fluido ilns <i'cs no-
zos : Xoz do Koln. Sm V.omiea
ò \(i/ Mosciulti, ciiiitciitlo aiiiilii
a.MKIjISSIA. o. AX1Z o (i OJCIt;
Vão—II.Y.S IMirS l.\. AS KM IA.
DllItllilltADH NKI1VOSA. Mús
(lilüustücs, nino luililo, peso do
cslomiiKji, diiros du ctibcviii

c fiilti» do nniictitc.
(il!ANAI)0&C.-i:' do Mnrcu. 1-1

uaamm

do Ge-TCealtea-sc liojè o consórcio
nuino tlrior, ciuprccsido uo eomincreto,
cem a senhorita llotlandin.i Caiuardella
filha do sr. Jaeques Caiuardella e de d.
Maria (iamardclla. íeudo padrinhos nos
netos civil e religioso, o sr. 1'edro Cio-
dario c d. Kuialia tle 1'Yeitas GiodarÍoj.
{) acVo civil será realizado na 2a Preto-
ria c o religioso, ás 5 ijs horas, rn > ma*
triz de SaiJuAuna, A* noite, na rcsiUéti*

ALl.A.VUEGA DK 1'EUXAMBUCQ

O novo ndministrndoi' das
Ciinntuzius

O sr. Pandiii Gaíagcrns nomeou,
por acto de houtem, Virgilio Medeiros
para o loftnr de administrador das ,Ça-
patãziás da Alfândega de Perhniiihucói

m.» m »»
1'OUtlCA SAXGlilNAKIA

Uma tentativa de morte ei
Rio Bonito

Recclicmos o seguinte k-Ir-granima:"Rio Bonito; 13. _— Rahiiro Pereira,
chefe, político daiiiti, acaha de _ teiltar
assassinar, cm plena rua ela cidade e
por motivo ítitil, o sr. Pumpilio l'cry, |
que está agonizante. A população in-j
dignada pretendeu lynchar o aggrcssoy, I
o i|tie não foi conseguido. devido ti!
promptn intervenção da policia, que o
está guardando cm sua residência,.

Por vosso intermédio pedimos provi-
delicias ao governo;do Estado; — An-
tonio Alexandre Ferreira, Carlos. Ri)-
Un, Paulo Gomide."

Pelrogrado.
estado-maior:" Os allemães canhoticar.ini as nossas
trinchcirtis na margem oeste do Shara
e na .região de (.ioldo.Mtchi e cm; segui-
da atacaram, apoderando-se assim de
uma pequena secção de trincheira. Con-
tra-atatán.os e expulsámos inunediata-
mente;- q inimigo, itiíligitido-lhe pesadas
perdas." Patrulhas, na região de Iliihnon-, ata-
carain 05 postos avançados do inimigo
e oecuparam unia trincheira na região
a sudoeste de Svisteliki."Xo Nárnjvka, o inimigo.tentou des-
alojar as nossas vanguardas das suas
posições, mas rrpellimol-o.

Na região-de S.lef>n, nos Carpathos,
aliatetnos um aeropl.tno e capturamos
seus- tripulantes." No Caucaso, lior.ihardcio mutuo e
operações de vanguardas."Na Dohrudja não houve ncnliuniá
modificação. "

tx
VESTIDOS MODELOS?.
La Maison Nouvelle

O, ÚUA GONÇALVES IHA&, O'

As relações franco-
yankees

Paris, 13 OA. H.) — A secretaria
da A'caU'cifJ:a dos 'Kstados Unidos, agra-
decfiulo. em òfíiailo, as sai.ttaíões. da
Acailcinia d^i-aiiceia. ideclara que aíiída
hoje é reccrdallo, com r.oconjieoilriietsto,
o auxiífo ipnooiodD que a .F.rança lavou
aos mvi.:.'í-amei'icaiica duraitto a. luta
da independência. 1!, por esa3 motivo,

.os ncuite-aiivariíairas se dizem hoje ai-
IJados dtt Prança na. ajinihtyãõ ao itíes-•ntí' iÜ'cã'1 de lihei-daJe e de liuniaitída-
de."

s'i
O principe herdeira da

Servia concede uma
entrevista

Paris. '3 (A. H.)' — O principe
Alexandre .,1a Servia, cnlrevislado pelo"dVnii Paninien", exprimiu a firme cou-
vicçãp cm'que está do .próximo trinni-
ipho da causa commiiui dos alliadoil.
Accrcscentoti que a dcstitoralização do
inimigo se revela bem. no numero im-
|>o::ían!i: dos .prisioneiros validos que
jiestes uHiinos tempos- tem deixado nas
mãos dos altiados.

Os servios avançam
Londres, 13 — Telegr.imtnas de Saio-

nica; -aiiiiuiicianii tiuc as tropas servias
contiiuiam avançando, estando agora
bomliardcando as alturas de Dobro-
poylc. ocetipadas .pelos búlgaros, infli-
giiido-lhes grandes- perdas..

Foi ,
jiinen

o re-issiin, t|Ue se desmoralizou
da monàrchia 110 Brasil.

Não tem o orador autoridade excr-
pcioual para o dizer á Camãra, mas
está a repetir o que todos- os observa•
dores tèm verificado. Foi assim que
se desmoralizou o regimen, ao ponto de,
quando elle caiu, ninguém se moveu
em sua- defesa, tendo-se antes a impres-
são; de que num paiz governado, havia
cincoenta annos. por uma niotiarchia
Kberal, não existia quem fosse munar-
chista.

Nãq parecerá que a mesma coiia
está sendo feita com a Republica, dada
a mania fácil de não estudar, de icdu-
zir os grandes problemas a pequenas
questões pcssòaesí a- mexericos^ assim
se procedendo por uni.i razão- simples:
poruue isso- é fácil; rstá ao alcance de
todas as iiitcllifícncia», ao passo que a
outra tarefa 6 um pouquinho mais dif-
íicilr..,

Não parecerá .1 cada qual. á Gamara
sobretudo, que se está a querer fazer
a mesma coisa com o regimen rcptiblí-
cano? (Jue- resta' hoje?

Para que coisa a querem nppcllar?
Para a volta ao parlaiiíontarisiito? Mas,
nunca o llrasil saiu delle. IS c
Ipor- isso quo vivemos Br-ssituaiiicu-

•(Itiem- cucara cmn serenidade e calma,
um problema concreto, posto deante de
si e que, não resolvido, ha de leval-o
á ruína muito proxiniamcntr.

Usando da. palavra neste ultimo-tnr-
110, quiz dizer á Câmara as razões pelas
quaes orientou-o seu modo de proceder,
como delegado da. cnnmiissão de 1'inati-
ças — falando- tambem da orientação
que essa coinmissão entendeu de ter,
uo tocante ao assiimnto orçamentário..

Faz votos. para. que;; na. outra. Lasa.
do Congresso, já não na Câmara — se

scubri* ontrot proccUM —• •» «
reduzir, de facto, a despesa du 11111:5 ai-
giiinas dezenas de mil coutos, mi de cn-
contrar recursos para o equilíbrio 01-
çaincmario. sem pedir novas tributa-
ções ou encargos ao povo brasileiro.

Iluscoii cumprir o seu dever e. esta
ultima advertência, que se permitiu', fa-
zer. fal-a, o é ainda obrigado a se re-
pc-tir. poniite o seu patrioiismo não cos-
luiua pedir meças ao de quem quer que
sria; tem-tCo por. conta própria; pro-
curou sempre oriental-o naquelle sentido
que considera ser o melhor, e, emquaiito
não verificar 011 fòr convencido de que
esta errado, rmrscverará nesta mesma
mirina de condueta:

Cumpre, o seu dever, como delegailo
So legislalivii .'..membro do lóijtslajivo,
expondo.— diuulò as r.y.ões pelas quaes
chega a dcieniiinado juizo.

Não fica uma linha áqurin deste li-
mili\ o. não vae. uma linha além, não

A- tentativa de assassinato
no Fórum

O tenente Sigmoringa
entrou ene julgamento

Ainda ninguém esqueceu o crime oc-
corrido a 15 de setembro do anno pas-

! sado,' 110 interior do cartório da 5,
vara eivei, no Fórum. Achava-sc ali
sentado, a pilhstrãr com algumas pes-

bsoas, o sr. t:\11tonio Araújo Ferreira Ja-
Icobinà'. He tepente. ap:i:ireccu-lhe »
'tenente 

Joaquim Sigmaringa dai Costa,
déiitista do liiccrclto; e acadêmico de
direito, que jiiaiittnbo com o sr. Jaco-
bina relações coiuinerciaes cm vários
iiugòciòss Sigmaringa. ia justamente .1
procura de Jacobiliai Ao encontrarem-
se os dois. altercarain muito justamente
sobre negócios de quo ambos tratava::!,
e, ctiiquunu. Jacobina. lio calor da d.s-
cussãi.. procurava convencer o tenente
e os que a tudo presenciavam.; bigniarin-
Ka com 11:11 inovimeiito muilo rápido,
que' ninguém pude perceber, tirou do
bolso »'m revólver e. iilvcjandb sou eon-
tendor, detonou a arma. por diversas
vezes. „ ,, . . ¦¦

Jacobina. que ficou ferido, fn. :,V>c-
corridb na Assistência, recebendo 01
curaUv.os de que necessitara: <->

i noso foi ptçio, em

.! Para
foi

voK
iqueci-

deixar de
que arrui

criiiu-
{-. ,,.,'< ,1,. ,„ie Í4'.i 1 ii'""> i"' !"v-». «"¦" ílwuntv polas-pes-te, uui.s «Io. que islo. ^ ^.^ „,. llcs, c ,, ;m|„- -• O auto de flagrante Idiv.W-

ob .1 presnlen-

A Sorte Grande na Barra
do Pirahy

O Centro I.otcrico, á rua Sachct nu-
mero A; estende o vasto lençol da tor-
tuna pelos listados a fora. .' ..

Coube ao reparte destinado a feliz
casa "Centro l.olerieo e Literário',
silo na lhrra do Pirahy, de proprieda-
de dos srs. Caruso it Zappa, o bilhe-
te 11. 36O0, premiado com lõ contos,

ida Loteria Federal extraída ern^ 11 do
j corrente, c como não é a primeira vez

que aqueü',1 casa vende sortes grandes,
! é o caso de rccomntcndàl-a ao publico

local c adjacências.
¦¦ü O «3» » 1

A todos convém sabor quo a TORRE DO TOMBD
vendo ternos do superiores casemiras confecciona-
dos no rigor da moda, a 158, 508 o 608000.

ÍÍO-i, Rua Sete de Sotcinbro, !ÍOA — Junlo á Praça.
Tiradentes.

Tclephone 5576 — C.

Nacional,
ou o exa-

Tribuiial,
;.-s a essa

Raid de hydroplano

O commaiuUintc Prologc-
nes aterrou cm Itagtiassu-;

Correram houtem boatos desencontra:
dos sobre a sorte do capitão de corvela
Protogetips Citiiinarães, director da Us-
cola de Aviação da Marinha, e que, ante-
homem, partiu desta capital, ás 7 •lt!r"-s
da manhfi, em hydroplano; para fazer
um "raid'' de ida c volta entre a ilha
das Knxiidas c a enseada Daptisla das
Neves, onde chegara ás u horas. O
coiumauilíinle P.rotogcnes partiu hoittem,
ás 5 lioras da manhã, da l.\sco'.a Naval,
tuas arrastado por um forte tufão viu-
se forçado a aterrar cm Itagitassu',
donde levantou võo, hoje, para esta ca-
pilai'.

Sports

«te ',"¦'
cederá com

INGLEZASí
As

Único

50$000,

lealtinins cnsemirns so un

CASA LONDON
deposito «o Hio- '-Ternos

sob tiKulidii

e 70$000
Avinnivntos tio V qunlidntloi

Çnilltulo com os iiaittttlorcs. A
iiossn oasn i*

HUA t!IUI(;l'AY.\XA. IHfi
«. —1 Oi tTTT f]-T~ "

Uma acção contra a
União julgada pro-

lj!;; |. cedente
\.i i* Vara Federal, d.l

oprindo¦imlmo-

)U SE-

TURF
realiza no prado

i :50o me-
l.e Voilái
Hcrodcsj
o Pitati-

nado
«Io l"
:jo3.i'( )

nciio
o t;

1 Várn Federal,
uno do Vnllo AcoioK
. iFiícnilla lAceiuli du
o sr. Vltamiro Acoiolí

. filhos t.l.i coroivel
rroj Acatou de Vas

l':n do cknarem as
montlopio, pela .iiioite dav

liuint1.', como insi>cctor. gev
In de Tetras e Coldiu*içi
iterio da \'i.u'ão, _ i|irojn«c
:5ò contra a União.
Desejavam qu- i'":>s cicns,'
¦vadas do 31600$ atjtuw.es,
.-rliido, para 4'uoo$, uicUnt

que o contribuinte perc
ilccett, ic ua razão d.i 1

Iodas as prestações,
ifo. .Raul i.Márliins, juw
s',ão. ropulou iiinpnoced
que era iitvocatlo, !'•''•'

íiieino Tribunal pronitiu

ária do
ile Yfcsèpncc!-:

Vasconcíllos
de Vascoitcel-
l''i'auc.i;-cõ de
toucclios; com

ns pensões
daoitello con-

UO

Mas.
¦cs sobre o iK.'sro

consMeriuilo o
viuva e f-lhii, s
iica.s das 'imi'0'-'
os cinco

quan- j
íaspu •
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'¦

a di-

,*.o ns
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íflcn
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iii! inaiior
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, cortlcmrf

atutos o
.Io, 'Hão
com o
rlnsitó 3
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ndo a l

l>Oücncio
.'.ttvr, fillt

de

dai
pro-

lar-sc
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O prompto allivio da tosse
x\.noiM': nu limão im.vvo e

IlUOMOltOltMlO DJS QjilKIROZ
Fabricado pela Socied. 1'rod. Cliim. L.

Quciroi — S Paulo
De todos i-> medicamentos iiuc têm sido

expostos :i venda é çste xtiropc o qne
rcunc 11a sua composição tudo quanto
terapêutica encerra de mais n
paru combater as moléstias biou
"ftK'S'um 

poderoso CALMANTE
DATIVO, c, como tal, ntliviá .1 tosse m-.is
pertinazi mcímo (f-1-' se uale da toisc do*
tvsxoi* ou da asma.' 

A' venda em Iodas as drogarias. T)epo-
5-t.irio no Kio: l.'.'.i:..i (Juciroz*, rua Tlieo*
pliilo Ottoni n. 103. (,T íh:)

TIRO NAVAL

Os reservistas que devem
ser identificados hoje

São convidados a comparecer hoje,
ás 10 lioras no Arsenal de Marinha.
..iiiii de .-cr,:n identificados os seguia-
tos voliinti.iíios Gárlos Almeida Torres.
Doitiosthciies Tavares Dias. Uurval
Alves (!c Saitia\Anna, Qcmòstlicncs Jla-
gaihãvs Metta. Edmundo VciilurélH.
límcrson Moreira, lvrnaui Bastos, líirt
mino Oamlieirá. C.eiinano OJriluarin
(Üiimãrães, liustavo Sentia, Heiiriqfic
(luedes .Mello l'i'.ho, José Carneiro
Monteiro; José liopes Martins .Ir.nio:.
João llaptiít.i de llaptisla, João Pcrci-
:.i llrctos.

As itiscripções de voluntário-, çonti-
1111.1111 .'íurtr.s das S ás 10 horas, :í rua

 ^n<ii f<n>i<rnnriiT"- —
JltlUII'. XATIMIAl. '.'

I'm caso f|ttc n policia do 0o vae
apurai'

Km sita residência, á n:a_n. Júlia
IV. 15, lallcceu, lia poucos dias, a .-e-
nhorita Pupe Sand Feres, rjíie traba-
lliava como tclcphbnisla da Ltgltt ua es-
tação do iXorte.

Iloiiteül a policia do or distrieio teve
denuncia de nue a morte d.i referida
senhorita foi devida a uma forte des-
carga electrica na cabeça, facto este de
que tia o teve conhecimento

A CORRIDA DK AMANHA
V,' o seguinte o programma da cor-

rida que nmaiih
do Itamarnty;

Parco "Seis de Março" —
tros — 1 foòp$ c 200$oop —
-17 liilos; Contiuisladorii, 51;
51; Dònau, ^S; lispoleta, 51
gucira, 5.1.

Parco "Velocidade" — 1.500 metros
1 :ooo$ c 2oo$poo — üouKvavil, -10

hilos; üitenos Aires. 53; Palmeira, se;
Piique, 51; Majcstie, $-; Vanguarda,
50: 1'islachio, 32', c Zellc, 50.

Parco "Progresso" — 1.000 metros
1 :.'t.o? c e.to$ooo — Saiuaritaiio, 5-

kilos; Ganay, 51'; Catigussii', 55; Ks-
tilete, .jo. e Cascalho, 50.

Parco "Itaiuarnt.v" — 1.700 metros
—. i.:eoo$ooo — Goylacaz, 32 Uüos;
Vcsuvieniie, 32; Boulanger, 50, e Vol-
lairc, 5-'.

Pareô "1" de Setembro" — V"110
tiietròã — 1 ijoo? e jôoÇooo — Guido

De Buenos Aires

O NOVO GOVERNO
ARGENTINO

Buenos Aires, n — (A. A.) — iírii
substituição .ao dr. Kloy Udabc; o pre-sidente Híppolito Ir-igoycn designou o
dr. Jul'o Moreno jiara desempenhar as
íttncçõcs de cJiafc de policai da capital,

Buenos Aires, 13 — (A. A.) — O
dr. Arluro 'llramajo, prefeito iimiiici-
pai. esteve hoje na v..isa Kosatla. onde
íoi confèreneiar com o dr.. II ppolito
lrigpven, (ircsMcnto da Republica, a
quem apresentou dopois o sou pedido,
de demissão da chefia do governo mu-
n.cipal.

Para sifbsfituü-o, será designado,
provavelnicnte. o dr. 'Uogelio Araya.

Buenos Aires. 13 — (A. A.) — O
dr. Carlos 13c'cn, actual ministro de l'.s;
lado. designou para occttpar offccliva-
mente o .cargo de sttl.-secretario das
Relações Exteriores o dr. Eduardo Sar-
niicnto I.aspir, que o vinha exercendo
interinamente, desde a saída do dr.
José 'Maria Cantillo, que foi ocçtuiar a
légação argentina em Ãssunipçao.
- WB »<^r*—^ ¦

bpano,
'Parei

tros —
52 leilo
Mógy Cliia

l'Grande

3 kilos: Monte Christo, 53;
;. e Flamengo; 51.
Dr. Picutin" — 1.750 me-

500$ c 30o$ooo — MarveUous;
Atlas, 5=; Volupté Chnste, 5-;
tssu!, 511 c Uncklcss, 5-*

Preiiiio Descoberta da Ame-
600$.
Pie-
Cam-

rica" — -.000 metros — 3:1000?
-- Vidalgo. 40 hiios; Batlcry, 5;
rot. 53; Pégaso, .|'.i; Sultão, 51,
po Alegre, 53.

Parca "Siipplementar" — i.Goo rac-
:ros — 1 t-'oufooo — tdyl, 50 kilos;
Image. .(S; David, 50; Bcllc Angevine,
53: llclios, 49. e St. Ulpián, 52.

\ão correrão Cascalho, Klaiuengo,
Mogy Guassu' c Image.

As' moiitarias no grande prêmio Dçs-
coberta da America" serão as seguiu-
tes: fidalgo; K. Rodrigucz; Dattery,

ÍMerrot, \>. Suarcz; Sultão.
t Campo Alegrei \V

li. V
r.c Mi
veira.

de Oli-

REMO
\S lii'.í'..Vi'.\S ÜHAMA.XHA

iRi-calizani-sc, amanhã, na enseada de
Uòtaíogo, ais ultimas rçgaSas da tenvpn-
ti.i.la. promovidas ipeio C. R. Boqueirão
do Passeio.

iReitia um justo cnllr.tsiastno por ess:
oiiíiitncn náutico, que v,-,j ser a great
atlration Ao dia.

POR r.Y.V GRAMPOS

A VIDA EK VIDROS
Itatali

OB
Ernesto Souza

8R0NCHITE
Rouquidão, Astbma,

Tükiculcsa pulmonar.
GRANDE TÔNICO

aúrí o apuetiie e rrotinz a
forca uiisíaiar.

SHANADO * C„ t* di Murfio, 1*

ULTIMA HOM

üm banquete em homenagem ao
professor Aloysio de Castro

1 Kealiza-se lioje o liaiiqueio offerecido
pela classe medica do Rio de Janeiro ao
professor Aloysio de Castro, para com-
memorar a volta do digno director da
Faculdade de Medicina ao seu paií, c
taniliein os loiros que mais uma vez
soube colher durante sua estada cm'Buenos Aires o illustre clinico e lioincm
de letras.

Os nomes mais cniiiicnlcs do inundo
medico brasileiro reunir.-sc.-ãõ esta noile
na Associação, dos Kiuprcgados no Com-
ííicrciò. A oração ao homenageado será

. {cita pelo professor Miguel Couto, c í.e-
i suida da resposta do professor Aloysio

de Castro. Conhecida a cultura e as
; inclinações literárias de ambos 05 ora-
i dores, púdc-Sc avaliar a exccllencia d.s
: discursos reservados aos ouvidos dos
I que tomarão assento no banquete de

hoje.
j Í'óta dos círculos médicos, como den-
j tro delles, o jantar desta noite desperta

as mais vivas sympalhias que so.i/e
, conquistar o erudito director da !':•.-
j.cuidado de Medicina, não só com as

magíiiíiccncias de sua intclHgcncia;
j como com a generosidade de seu cora-

ção.
| A carreira do professor Aloysio do
: Castro ú das mais brilhantes que se
! possam imaginar. Uotado de primorosa
; fntclligenein, de invejável capacidade
1 para o trabalho, encontrou para guiar-
1 lhe os primeiros passos o. espirito esch-
! recido de Francisco de Castro, que entre' 

outras glórias teve aquclla; venturosa
como nenhuma, de fazer do filho ama-
do o mais perfeito disciplò seu, ia
como medico, iã como artista da pa-
lavra falada oii escripta. Parece que
a grandeza do pae desdòbrou-se c eon-
tihuoti sem désfallecimcnto, na grandeza
do filho. São duas creações que se
completam, íe de facto não constituem
uma única ereação que continua sua
trajectoria illimiiiiada.

u^«».^»«»a.» '

Dr. Antônio Dias de
Pinna

Um pequeno conflicto
no morro de S. Carlos

a ricçíio nota

r uoic,
!.¦;•.! de¦tiro con
Efs£ „|*a. os n

Exercícios em Copacabana
da manhã, a forta-

. fhrá exercícios ile
os seus canhões de .10; mim.

ercicios são, pei.i sua itaturc-
importantes ate iiuui realiza-

5S 8 horas
Còpacabatií

Sy.1-
Machado, lista autoridade mau-

dou aluir inquérito sobre o facto e vae
iniiniar a prestar declarações o medico
que passou o ãlVcslatlo de oiútJ.

A policia soube, a propósito desse
doloroso ciso. que 05 médicos
r.v.it chamádóí a soecorrer a
Pese foram ns drs. Bandeira de Mello
o Miguel hVitos.i. Sabe ainda nue O
diagnostico ápreseniado no começo
unia infecção typhica e que
rita cm qü

Xiim casebre do
mora ha tempos a .
reira. de .;= annos ^.e edade
panhia de' Isabel de lal.

Ilonlctn. Ccraldiiiaj lendo
que Isabel lhe furtara uns
altercou forlciucute
lhe ladra;

r.òrro de S'. Carlos,
preta QcraUliiia Pe-

era com-

.ks-.ohcrto
grani posj

0111 cila c clianiou.

to-

Isabel
\ agarroit-sc
1 raldina.
| Em soe-

nysio Alv

ficou
li!

idrada
corpor

Mar:;. T. de Oliveira Pinha c
filhos, Pedro Yiíira de ^!c!lo
Pinna (ausentei, senhora c filhai
dr. José Vicente de Souza Net- 1
10 (ausente) senhora e filhos. |

Toão Soares de 1'íii'nai senhora e filhos.:
Pau'!: 110 Soares dê Pinr.a. senhora -e 1 .
filhos. Joaquim da Costas;A':vi:a Meut^íÇ^
des e senliora, coiitmtthieam a todos os ;, n5 .
seus parentes c amigos o. ínllecimenfò:W }^W\<\».-
do seu idoiatradüAicsBOSO, pae. avò,-; lio k^nfe
e somo DR. AXTOXIO DIAS DU' <e'a?.
P1N'.XA. c-ccorrido hor.te-.n; e convidam | 1 essr
.para acompanhar o enterro que s.iira.'
iicic. sabbado. 14 do corrente, ás 16
lioras. da ilha das Cobras, para o cc-. vem :
miteriò de Paqtietá. con{essando-se ai. âeg
todos antecipadamente asíadecidps pprf.vcrno
este acto de amiside. A conducção par-1 Li-jz
tini ás .• lioras da tarde do Cá

O general Luiz Bartedo parte
para Matto-Grosso

Conferenciaraíii. hontem, á _ tarde,
com o general Caetano de Farta, os
generaes Luiz Barbcdo e l.uiz Car-
doso, nomeados, respectivamente, in-
spector da 6" região militar c chefe do
Departamento do Pessoal do Ministério
da Guerra.

.Hoje á 1 hora da tardo, realiza-se
a cerimonia da transmissão do gencra'.

| l.uiz Barbedo ao general Luiz Cardoso
da chefia do alludido departamento.

I Amanhã, .1 noite, o general Barbe-lo
I seguirá, no comboio de luxo, p5ra Sao

Paulo, afim de assumir o comutando
j da 6" região militar, partindo, logo de-
j pois. para Matto-Grosso. para assumir
I o comm ndo directo das forças do
: Iíxercjto, ali cslacionadas, cumprindo,
i por outro lado, a missão que lhe con-

fiou o governo da Republica, cm sub-

te até hoje neste regimen
ta á monàrchia? Hutão já
do o i|tie era?

Cumpre definitivamente'
adorar esses deuses falsos
itain todas as nações. l-'rane-iiiieii'e
preciso, de verdade, queimar esses ido-
los; sem o fazer como aquello easiellão
ignorante qne diüia lel-os queimado:mas que escondia num caminho da
casa o velho Ídolo, a que ia render,
culto a (kshoras.

Queimem-se de verdade esses Ídolos,
resolva-se a nação a ser corajosa, for-
te, capaz de encarar os fados de fren-
te, ede ter pelos homens, pelas coisas
a, dcfcreilcia-, que, entre si, se devem to-
das as pessoas educadas, ao cm vez de
ler essa defereneia dividida na bajular
ção deante dos Rodeies o no déspreso
deante dos que não o são, na adora-
ção fetchista. qne se faz, a quem con-
Ia com o dinheiro a força, ou o g>.ulioforte para punir; ao mesmo tempo queo desrespeito c a irreverência são rc-
servadns aos que não dispõem desses,,
recursos poderosos,'lí' urgente fazel-os, c porque se está

.tratando de uma questão sempre impor-
taiilc e, porque ó um momento delica-
do. pajia a nacionalidade, anima-se o
orador a enunciar este juizo em lin-
guagein dcspreteiiciosa e singela.

Lembra-se de ter lido numa obra
bastante corajosa, do sr. Komain Kol-land, sobre a guerra actual, uni con-
ccito que elle exprime mais 011 menos
nas seguintes palavras: quando unia
nação é assaltada pelo flagello dii gucr-ra, essa nação não tem necessidade de
defender.- as suas fronteiras, mas tem
lambem necessidade imnicdiata de de-
fender. a sua razão, a sua justiça e o
seu senso cciiimuni; porque tudo nesses
momentos, no momento da guerra leva,
a paixão, a coisas insensatas — porquenão. dizer o termo forte, ainda que
pouco respeitoso? — á tolice.

Não? ha muito tempo, quando contra
a opinião do orador o Congresso votou
o papel-moeda, o argumento que se cm-
pregou dentro da Câmara foi este: queo paiz estava virtualmente em guerra.Agora reclamai justeza de argumento e
pondera: o Brasil está cm guerra, sú-
mente para emittir papel-moeda, mas
não está cm guerra para. pagar novos
impostos e aügmént.ir os encargos

.acutaes?!
So. todits as nações civilizadas lèiii de

defender, as suas fronteiras, a sua ra-
zão, não é talvez iiiopportuno recor-
dar que é tempo do iniciar um movi-
mento parallelo a esse, tão hellamciitc
iniciado pelos moços brasileiros quando
se alistam, precisamente, lendo em mira
a defesa das. fronteiras. Será preciso
que muros moços ensinem, a inlrcpidez'de defender o Seu próprio pensamento,
para que esta nação não • continue a
ser uma grande sociedade de elogio
mutilo c haja a coragem de dizer a
verdade, quando deva ser dita, sem me-
liiidrar e sem magoar a quem quer que
seja,

Xo caso orçamentado .especialmente,
teve de alludir a isso porque queria
dizer, que, tanto pata a defesa de fiou-
teirn, como para a defesa da razão e
pensamento, o improviso não é cabido,

lí se não fosse o receio de- intervir
cm assmnpto que é verdadeiramente pro-
.íaiio diria até unindo ns duas conside-
rações que, pedindo ao paiz o augnicnto
de seus recursos em ouro, a conunissão
de Finanças ainda o fez por esse mo-
tivo: porque não quiz esquecer que cn-
tre as necessidades saldaveis em ouro
é criminoso deixar de incluir a que se
refere á defesa nacional, defesa que não
se faz decisivamente, definitivamente e
positivamente só com o alistamento de
milhões de voluntários, e o seu adestra-
mento apenas. Adcxtral-os, não lhes
dando, diga-sé o nome, o numero, de
canhões necessários para que elles os
ntenejein c se defendam, é prcparal-os,
sem armas c munições, para serem o
que se chama — "chair á canon".

Para uma como para outra defesa,
é preciso preparo. Ora, para que o
Brasil se prepare á defesa das suas
fronteiras, como á defesa da sua razão
e pensamento, toda gente está de ae-
cordo, é verdadeiro trt.ismo, o de que
precisa é de instrução c inelhodos os
seus grãos, e de um apparelliainenlo
militar consetitaneo; seja dito, minta
formula única, resumida: o de que ha
mister c de educação pessoal, porque
esta abrange todo o apparclhameiUo
popular, não é afinal de contas, senão
á expressão superior e decisiva da cul-
luva e do ensino civico.

Mas se quem quer ter educação ^po-
pulai', ser capaz de fazer a defesa
nacional, de fazer leis e cumpril-as, cm-
fim de se governai' automaticamente,
carece não esquecer que esses
servios mais do que qualquer outro?,
exigem aquellas tres condições funda-
mentacs, a que .já alludiu em certo tem-
po, um velho escriptor muito conheci-
do e que são: dinheiro, dinheiro c
mais dinheiro.

Como quererão fazer? Como querem
tornar o paiz capaz de receber o appa-
relhaniento militar, como querem cuidar
do grande problema da instrucção pu-
blica ou popular ciu todos os seus grãos
sem este recurso capital?

Dir-sc-á, como se diz todos os dias,''mas é rudimentar, é grosseiro preten-
' der arranjar dinheiro creando novos
j impostos".

Acha o orador curiosa a aiicgação e
| desejaria, descobrissem outros _ próces-
i sos. como se ha de conseguir dinheiro?

Pensa que ninguém mais sonha com

da
a sen

ité o

Desse dever, porém
sen dever, como representante
ção, o orador se tem desobrigado
ver' tanto quando pode suppoí,
momento actual.

Deseja que ou'ros possam . .
Ihor c assim, coiisisafíi com mais lact-
lidade. alcançar o objectivo coiimiiim; a
grandeza nacional.

fazer me-

PELO FOOTBALL

A SfíSSÃO DO
CONSELHO' DA LIGA

METROPOLITANA

Foram eleitos os novos
directores

sua,
onfi-

vinha
seus negócios.

reunião do con
. M, S. A:l.lc

sr. Alberto
secretariado

Bor-
I'clO

Realizou-se hontem
sclho director da Li;
ticos.

Abriu a sessão o
gorth, vice-presidente,
sr. Ávila Mello.

O sr. presidente participou o motivo
pelo quai suspendeu a sessão anterior,
sujeitando o seu acto á consideração (Ja
casa. O sr. Mttrtiiiho (S. C". Brasil)
explica o incidente, de accordo com o
que publicámos cm momento opportttiio,

Approv.ido o acto do presidem!, o
sr. i-'.'i:.io (Rivcr) pede licença para
retirar a proposta que fez, na ultima
sessão, sobre quo fossem riscadas paia-
•.ras d:, sr,-Luz censtantos dài acta cm
discussão. O conselho concede a reli-
rada c approva a acta.

K"lida a acta da. sessão de 4 de ou-
ttibro. O tenente. Costa (Villa Isabel)
pede que conste da acta o numero de
votos por que. foi eleita a directoria.
O sr. S. Ribeiro (Botafogo) explica a
sua attitude, dando posse á dircetoria
eleita ainda sob a sua presidência. Uc-
clara que competia ao conselho tornar
nulla a posse dada ao thcsotiieiro por-
que este não era representante legal-
mente acreditado. O conselho deveria
¦censurar o acto do presidente que deu
posse. O presidente sujeita á approva-
ção do conselho a acta, com a obser-
vação do sr. Costa, h! apRiovada a
acta. . , , ...

A nela da ultima sessão e tambem lula
c approváda.

I.é-sc o expediente _
O sr Marcondes (¦Fluminense] pro-

põe seja tiauscripto na acta dos tra-
balíios a carta do sr, hdwui IIune. rc-
nimeiaiido o cargo de presidente, ü sr.
Miranda (Andaraliy) combate a pro-
posta. O sr. 9. Ribeiro (.Botafogo)
apoia o proponente, dizendo que o sr.
llimc é um grande neutro
pelos et clulis da Liga; se :
offcnsiva, como nao acha, o
deveria ser punido. O si
(Vasco da Gama) declara que e desne-
ce«sariii a Irnnscrip.ção porque o officio

já consta dos arehivos .0 foi Pecado
ne'os jomaes. O sr. 1'iguctrcdo (lca-
i-ihv) r- o sr. Murtinlio trocam expli-
cações sobre o assumpto da eleição do
sr llimc. O sr. S. Ribc.ro pede- ao
sr. Figueiredo que não entre em que»-
tiunculas c que siga o. conselhonjdo sr.
Peixoto e rcpelle a impugnaçuo teta
ndo sr; Figueiredo de que houve colla-
boiarão na carta do renunciam-
Costa dedára-sc favorável a
peão. I" reieilada a proposta

O sr M. Castro (S. Gliristoyao) per-
minta porque da ordem do dia nao

consta a eleição de Ires membros da

commissão. em vez . de dois- quamlo
todiu a commissão toi dissolvida, puk,
otitrosim, que seja. concedida tirgcncia

pedido de licença do scuscluo
;, Taubr.té. O sr. presidente

o sr. I'. Ramos renunciou
que vae stvbmettcr o caso
IV concedida urgência ao

requerimento do S. Christovão.
O =r. Costa propõe o nugtucnto

-,oíooo mensaes no ordenado do

pregado Baptista. Propõe que seja no-

nr-.ada uma comi-.iisf.ão para receber o

sr." Lauro Miiller. o " liarmonizador
desporto paulista".

O presidente suspende
para que 05 representantes se preparem
para a eleição de 1» secretario.

Reaberta ai sessão, o sr. Miranda pro-
põe sejam eleitos tambem o presidente
e o thesoureiro, o que e approvado. A
sessão é suspensa novamente.

São eleitos: presidente. Noel de Car-
secretario, dr. Mario de Ui,s-

Lebre. A mino-

Na-1 assistiram. O a..to
vrádo 110 próprio fòrot
cia do director dessa repartição ila ju»-
liç.i, dr. Garvalho c Mello.

O accusado; tendo feito;.declarações,
disse qne íóra levado aquclle acto. por-
que notara, com grande surpresa
aliás, une Jacobina. abusando da. confi-
,i.iç.i' qne lhe era depositada
de ha muito lesando

limitem, pois. o tenente comparece'.!
a julgamento uo '1 iil.unai do Jury; tcuo
eiitrnti elle no edlficio; trajando un:-
forme. Içalci e acompanhado de um oi-
fièial de egual paleíite;

Foram advogados da defesa 03 dr-.
|.,mer.„ldiiio Bandeira c Philadelpho (.e
\zcvcilo: No recinto ,-,clitiyain-sc mi-
morosos alüiimos da Faculdade Livre rte
lJireilo. n que o tenente_ pertence assim
como muitos officiacs dò lixcrcito.

Coiistitiiido o conselho de sentença,
o prniiioior dr. Gahl.no de Siqueira uv.
uso da palavra-, produzindo a aceusaçao.
que principiou pelo analyse dft proces-
so O promotor leu c coinnteutou ns
diverso? dcpoinicnlrts e depois passou a
tratar da aiicgação segundo a qual o
réo agiu por nri.-ição de sentidos. I ro-
curou destruir essa aiicgação lcmlo a!
próprias declarações dn rco.

O promotor .falou até as cinco horas
di tarde, quando foram mlerromn.mo!
os trabalhos para descanso dos Jtra

°A's 
S 1!-' d.ijardefoi rcalierla a se*

são. usando da palavra o dr. l.-.smeral-
dinn Bandeira. A defesa foi longa í
brilhante. Terminada esta, recolheram-
s» os jurados ti sala sccrcJ.i para respon-
devem aos quesitos formulados. Da re-
sppsta resultou a absolvição do rcu por
unanimidade'

acceilo
1 carta foi

sr. llimc
. Peixoto

Academia de Medicina

\ SESSÃO REALIZADA
HONTEM

\ «c«.ío d. Academia Nacional .le Me
diciaii qne hontem se realizou sol. o pre'"'¦¦¦ • c.irlè-3 Seidl, sccrclnria'sidencia do dr.
1I0 pelos dr>\ lleliniro
ilo Moreira, revestiu-
t.-inc.in, pelos assumpto
dom ilo dia. Nos
publico, iiotava.se
dicos e aluninos d
riores ile ensino.

As archíbancadas estavam por sua
rc-plectas, notandò-jc n presença dos st-
Kiiintcs acadêmicos: drs. Olyi.ip.o da l'0.i-
?eu, Pinto 1'ortella, Alfredo Abrantcs,
liraiicisco lüras. Nascimento GotrçI, llen-
liniie Aiiir.-in. Thcophilo 'torres, Neves d"
Rochn; Arcvedo Itcto, tsa-nc Woniçck,
Antonino licrrari, Kdiiardo. Meireles. I'.nn-
lio Guines, Aliiedci Nascuitaito, 1'ecuan-
do Vaz, Vieira Souto.

Não líouvo aota. O expediente constou
(k* tònuacs' tucílíco?'.

O dr. Emilio tiomes apresenta o re-
l.itorio da analjisc das ligtes de r.yn<li)ni,

' 
pnra bVídc

Vãlvcrdc e Atire
de grande impor
constantes da or-'lògares reservados ac

grande assistência, trio
is nossas escolas sui.e

vei

ióra iiomcadõ liara fazer: (W
pesquiziis bacteriológicas das nguas uuiie-
racs nlii existentes, ficando a analyse clii-

nimlySd radiu-acliva

para
para
informa que
o cargo, mas
ao conselho.

O sr.
uanseti-

.ãol

nlii existentes,
¦mica assim como
a cargo do sr. Azevedo

U local onde se ncliani
tes de nguas miueraes,
014 metros, e fica na
Paulo .: Minas llcrac.
ximo ás fontes de

ío

in como banlios
usados em Carls-

de
em-

do

sessão

ele

do dr;

havia
ha de augmen-

cllto chavão

Ifüb.
de

tot

pi T,\f

de-
• 1 alíiidida fortaleza

Sabida como é :v violência
tom canhões daquclic ealiore.
tciiaçCics occasioivam fortes ti

[«ouviria que as pessoas residi
feircamvizinhaiKNis. ,ou «f'f»^'
Ut fortatcsin de Copacabana, íi
t -precaução de deixar as lan'd::--, cmquanlo penlurasscni

;,ei.'S afim de evitar que
¦'deopedaccnii

\ rcttmo
recebera

ocessiãó >.!o

s.-ulio-
qtie que
lio tem-

es nas

? cerra
OS 0-XlTCÍ

vidraças ?

K* nuiiíc prov.iví". c\\\c
tv.orir.uria que se faz cm'.¦¦.íifp.tavei casa .s.ja o cail
nhorita Pepe exiiuiaado.

1.) inquérito, '.cr.i in cio
doiicia

da tiie
ir;

os
vae

t:edi.

lioje
ouv

que >u-1 -•¦ ,
, nhorita I annos de' ücràldina. que p

correl-a 'jaldino
annos de edade,

lEstabelcccit-se,
metida.

Diouysio, lane
sctira, vibrou di

:a'.e cio I tt.ná <' Galdiiio.
:m d-:s.-c I chueado.
r da se-1 Dionysio rjuiz

! por pessoas <is
e a po-: A policia dò

r a iiiãe i :'.~cto c providci
3íÍ5iciite3 feridoí, depois (
•::;;ão do tencia, fossem :

Casa.'

. correu Rio-¦
'.zevetio. pardo, de .)n 1

querendo esbordòai!
ir sua ves teve a soe-1

s. pardo, de j t j
L

D

então, tuna ..

ida tuão de
íi*so3 spíp.cs c

foi tambem :u
lieral-

.'; 1 n:a-

íusii mas p:rse?••;•-, o. foi apanhado,
..,'.' ditsricro so-.iue

teícu para que c
15 mc-iicados na
itandados para a

:ào

do
i tres

;;.:t'.a

!S Plíí- I arma
roux, t-"°

Delfina Rosa Elliot
Maria Rosa Elliot: João. Bra*

cisco lilliot e sua ..esposa Jima
da Silva Elliot; c.-.pitão .Uma El
llot,' sua esposa e filha; A»fto
Elliot. sua esposa c Hinos; »»a

Elliot; capitão Erancisco Elliot, si.a
esposa c filhos: Jldieta EiHõt;. Antom-
na Elliot e Vlcíor Elliot; participam r.os
setis parentes e pessoas de stta r.mtív-
de o fàSecimento, oceorrido honwm,
de sua :r.."ie. sopra, avó e i::s;ve
FiXA .ROSA KIXil.iT. cujo .
para o seu entcrramenlo: s;t'

or.cl Sòiiia valente

stitttição r.o general Carlos de Campos.
O estado-maior do general Barbedo

ficou assim constituído: chefe do ser-
do sctado-nfaior o major Rosjtitt-
adi'.t!i?tv.:"o- '1" tenente Gcuserico

assistente, o i? ic-
J.ose Jpbim: e ajudantes de or-

tenentes Achilles Coiitinlio c José
1 Cavr.lcaiiti Albuquerque.

O general Luiz Cardoso manterá to-
os officiacs, que. acttialiucnlc ser-
no Departamento da Guerra.

gundo estamos in formados, o go-
não dará substituto ao geiicr.il
Cardoso, nue era inspector da

dos

empréstimos: assim 01
reduzir a despesa, ou s

I lar a recciia.
Sc. de facto. .iqttell

! empregado por todos os opposícionistas
. — o de que, a capacidade tributaria do
¦ paiz está esgotada — representa.-se a
; verdade, -confessa que .1 despeito disso
i não recuaria: esgotado ou não, se a de-
! usa do paiz estivesse em jogo. iria | P'-°
I pedir recursos ao imposto, não tinha
! outro camiiiho. Isso. porém, não passa
i de um chavão. O qne se averiguou na
! segunda discussão, examinada a quês-
! lã.i com algarismos, íoi que, cotejado o t

total do imposto pago pelo povo brast- a ^t.
.eivo. com o total do rendimento de seu ' ''
trabalho c da fortuna
ioda a parle do inundo, repre

valho. .
tro; thesoureiro, Luiz
ria votou em branco.

O sr. M. de Castro agradece a
ção. O mesmo faz o sr. L. Lebre. _

U sr. Miranda propõe que se retire
da ordem do dia. a eleição da comuns-
são de football da 11 divisão, porque
ó representante do S. Christovão ja
toniott posse do cargo de i" secretario.

Ha seis representantes da 1" divisão
presentes. O sr, Figueiredo combate a

preterição do seu collega. O represei!-
lante da Vasco, muito interessado com
o assumpto que toca á t" divisão,
achou que o requerimento deveria ser
approvado. O sr. Miranda pede a re-
tiraria da proposta, declarando que se
a fez foi porque acha o empate fatal.

O sr. (Ribeiro é' favorável ao reque-
rimentó.

Não é concedida a, retirada c e ap-
provado <i adiamento da eleição, inclu-
,-ive o voto da minoria.

K' concedida licença ao_S, Ciuislo-
| vão para jogar cm Tambatc; ^

Consultado pela mesa. o conselno
I concede a renuncia ao sr. Paula Ramos. ' "««tCjeso

coiltra o vo'o -.mico do sr. A. Miranda ' 

que proptignou ardorosamente para que
o mesmo fo;se considerado destituído
como os demais membros. O sr. Mi-
randa falou tres veses sobre o assam-

sendo uma para encaminhar a vo-
taçiio. O sr. P. Ramos foi defendido
pelo

Eciò".
situadas

tem de <ilii:'.ida
fronteira de São

relativamente pro-
Cáldits nc.itc Estado.

Terreno viilcatiicó, como demoitstraini aa
pcstíwizas feitas nas rochas ahi existentes,
rriuiivchncnte agtus provenientes d:i mcs-
ma íonte, que- fornece aos Tocos de Liil-
das, coinqiiaiito conipietainente dufcrenlei
cm sna composição; «yuas quentes ^ de ;(."
ecutigrados, que brotam das rochas ei"
conipaivhia de gaze;, clima seceo, pela
observação que iez eom os seus compa-
nheiros durante a sua estadia, lamas enr
de chumbo, nssemelliaiido-aei pc.o seu as-
pecto, ás lamas de 1'lombicrs, de manei-
ra rjitc, não é inipossivcl qne o Estado do
S. Paulo pnjça obter uma estação da
águas radio-acttvas, assí
de lama; conforme íãi
bad, cm Plinibicis, etc.

ClicgniSos ao \ò\i\'f inesse we=mo «ia
começou a colheita- das agitas,, feita
com iodas as cautelas da asepçia com
o fim de procederem á analyse qnantita-
tiva c a qualitativa, sob o ponto de vista
dos microorganismos patliogcnicos.

Explicado miniiciosahicnteo o proccs:o
adoptado para a analyse; concluindo que
as nguas mro continham bacillos typho>
dieos, nem paralyplioidicoSi nem pathogç-
nicos c que ns águas podem ser cnn-i-
deradas coino [ivras, pelo pequeno mune-
ro de microorganismos, conforme a taboa
mineralmente accciia.

Concluída a leitura do seu relator.o, o
dr. Kmilio Gomes accrcsccntõu.:

— Sòffria de unia desidroso que muiti
111c incomniodava. tomei alguni hanhoj
com água tle Lyndoia e fiquei completa-
mente curado cm 10 dias. -Confessa que
voltou ciithiisiasinado com essas águas, i|i.=
cião são unia panacéa. Está convencida
que são águas medicinaes e que devem ter
applicaçio de accordo cr.iu as pi'tscri;.çúes

I n-.edicas, principalnientc nos ca:os difficeti
di cura.

i Segitiu-se a votação dn parecer firmado
pelo professor Oscar de Souza, opinando

I [.ara que u — Prêmio S. I,ucas — fosse
i conferido r.o autor da memória sabre .'.
| — Maiva-rofa. illsse parecer Voi apprn-

\-:do. verHicaudo-sc dejíois que a referida
! memória era da autoria do dr. lízequiel
j C. tie Souza 1'rito. medico e professor
j da Kscola Superior de Agricultura, e len-
: tc substituto da cadeira de botânica.
1 O dr. Olympio da Fonseca, secretario

geijal, informou ter recebido
agiradecendo clcl-

-crto
ureta «y-

de Une-
de sua

osta, fir-

t
de cavallana, cxtniguiiiüo, assim. ]

; DE PORTUGAL ;

12 ° j°, o que
obrctiijo-I pcis

I P"r

ott-

j — (A. li'.) -- Ti
preparam acíjvamen
próximas eleições a

.dos os
; e p.ira

otfi-
7. t;ue
cum-

id.ides

vessa
S. Cl
S. V
hoje;

r:s:ov,io

.UE!.
retro,

ri da tra-
11: :.; ycenuter.o Ce

-.5 horas de
&V.

'¦'Oa, 1.
partidos se
disputar as

Lisboa] 13 — (A. II.) — A
cialidads do contra-torpedeiro inclc
éiitrou iieste porto, tratou Hoje dos
primemos do estyío com ,ts atttori
iu-.va cs.

Lisboa, 1; — i'A. II.1 — O gover-
nador civil'do Porto, sv. Pereira Op-
rio. está organizando o relatório dos
acontecimentos que ali se deram ha
•.empo. As autoridades militares prose-
gueiri lambem nos inquéritos abertos nos
\ó::.s quartéis.

insignificante percentagem d
f;uc não (• uma maravilha,
neste continente americano.

Disde loi-t. está sendo reclama'
compressão dn* desoesas.

líss.i se tem feito na medida do
si,ei. Dizem aquelles que estudam
c."i:i absirácções supposjas umas e
tra-1. mas determinadamente cada um i
dos capilulos <io orçamento da despesa,]
que essa compressão chegou .-,0 seu e>:-1
tremo limite: as economias £t'Ua.s

eiiiam alguns mil contos de réi-. 1
,s ncossidades sõ contam por dezenas,

de mil contos. Que havia de fazer a'
commissão que havia de fazer a Cama- i
ra. sinão pedir recursos a esse mesmo i
povo que. repc-te. se estava em _ guerra \
para emittir papel moeda, c preciso que;
esteja em guerra para ver augtnentadps.
os seus encargos tributários.

Essa obra de defesa é impresçindivell
fazel-a urgentemente, c toda a Cantara |
dos Deputados precisa, deliberadamente,
encaral-a por to.'as as ?v.55 faces, C';mc'

Mtirtiaho. Ribeiro c Ctirráo.
O sr. Ribeiro pediu que a mesa e os

chtlis se representem r.o di sémbarqiie
dò sr. I.â.-.iro Mii.ler. etiprestando toda
a solennidadé ao r.co.

presidente diz que providenciará.
como se taz cm O sr. Peixoto requer que seja per-

nta uma' doado o Vasco da Cama da rena cm

repre

incorreu, cm virtude, de não ter
a sita mensalidade até o dia 10,

motivos qtte expõe. O lequcrimento
approvado.
A proposta de augmento de mcnsali-

dí.de do empregado é approváda.
>.'áo deenios terminar estar, linhas

sem mencionar o modo excellenlc por
que o sr. tíllierto Borgert'.! presidiu a
sessão de houtem, empresando á sua
cadeira as condições de compostura a
ella necessárias.

* rm

Assassinou a irmã
1'icterite, i.l — (A. A.) — Por mo-

vo futil, Kicolau Kaijock assassinou a
lia irmã,, dentro da própria residência.

Após commetter o crime, foi o assas-
::io p-.cso, tendo o facto caü&ado grau-

Mosca,
ç5o rara membro da Academia.

Informou ttr recebido do dr.
Chucco. chefe do ?erviço de
liceoioRiea ú<> Hospital Venrandcz;
•:ios Airc*. ."ia livros ue scíeneiai
uutoiia.

Apresentou ror fim uma propc
mada por diversas .ícadcnúou^, pura que o
cticíaio Idr. Aíberto CIuicci Kija_ lítcíto»
nenibro correspondente- da Academia. V.*-
Ia proposta íoi cuvia;ía à comaiiíiào rev
I-eetiva.

Foi entSo concedida a palavra ao ?r.
A7.eve.i0 lfeío, que tora nomeado pela Aca-
dfm;a para examinar as águas dç l.indoya,
na herra Xccra. ICí-sc parecer é lonso e

Trata da* aguaí que brotam
ates. que se vtcham em uma

n11:íf:tie d: pi+ metros, sào completamen*
le límpidas, de fl^rcFcenci.i azulada, pouce
intenda e das sua? qualidades, o parecei
termina com as seguintes palavras :

Consideradas as agitas miueraes tber.
ivaes naturaes. como medicamentosas, é dt
nnajpr utf^dade ,o cmliccVarcnta tle >\t;i
Vro;irÍc'.tdo pliysico-chimiça, porque deilaa
importa a sua indicação como meio thera.
pc» tico.

O professo? T^ondónzV referiu «j ás
1 *p"as Ib.ermats do Minute modo :

1;' pela correcçãn de vícios httuiõraes nal
! rcrturli:ic0e3 fuuceiouacá. nas adultera-
) çCcs orgao.ica^ geradas pr,r moléstias •'¦>'
. ftectosas e pçlas i,.iíuK:e.;C'"".''i. \? pela in*

íflucttc:-.» que cila tem sobre as dy5t:ras:ai
j que ^ medicação* •theriual pòde-SL- i^ririr
; de fer de todas <-l!a> aijudla da qual ü"io

S'i conhece o limite.''
os nietliodos de applicação s=5o nu'iier.',Ef^

j e variáveis. Ao medico cvuupre o completo
conhecimento ila, particularidade ila diathc-

! ?t; qne eüc de-eja combater assim cimuo a*
I rcúcí^es capa3».y <le ser geradas nelos apen-; iC5 pbysíco.chimicos que collocam a solu-
; cão Iiydio-mincral em cbntacto com ;i ^n-
; lncío Viva d3s niãsnías de seus rlòcntçs,

i"i>íÍ!ccidos O; dados a oue me tenho rcie*.
1 riio na preFente contribuição c acredítan-

do no major dçscitvolvinvcnto mio virá .">¦
1 tor rela iniciativa intelíÍRcate rias fonte-i

àe Lyndoia, as quaes fio puranien-.c i c-
dicinaes e radio:tactivas; t;ú» nas seutimos
feltres por possuir em «osso paiz mais esto
meio thecapeutico oue de empírico pa?-a a
constituir uma therapçittica nova c scíenti-
fica pela applícaçÃo á medicina de uoc"tes
precisas, que pes fornecem a chi-ni^i f -^
nhysica das soincS.es aquosas, segundo »>
tbeõrias modernas.

Mm seguida, o ?r. Arêvedo Vro de-
mònstrou, cm oròjecções luminosas^ a ?e"^
XotTa, a cidade de T.indoya. as terras, •"'
lavouras, as fontes, .-.? nlacas de exames ^"S r.pp„rc*'ios de que fez apulicsçüo v*-'-v
chegar ao rcsu'tr.1',0 final de seu riasis^ .

&? ¦¦ .-^fcit^uiiatw^sát*.-;_-^.»lWiU..iv.i, . , , Jk
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PATHET Segunda-feira
SENSACIONAL AURORA

DA INDUSTRIA NACIONAL
Um Mm qtie poda rivalisar com qualquer pro

ducçao perfeita estrangeira

PERDIDA
Grande drama da vida moderna carioca —

Edição da GUANABAHA FILM
Autor- DR, OSCAR LOPES

Interpretes: Mllo. Yolo Bütline, Leopoldo Fróes,
Kurico Braga, Miss l\osaíie, Maria Reis e

Gabriolia Montani
Bailados por mlle. GAUTHiERS

6 actos-Acção no Rio
Operador-P. BOTELHO

Posto cm scena por R. de Burros
Vestidos da CASA NASCIMENTO

Moveis da RED-STAR
Serviço de cabaret do PALACK-CLUB

^g^&^QSa^^^^^^^^^^^a^^^^^^^^^^^à^^

JIlliiilJiL
CARTAZ DO DIA

Theatros
CARLOS COMES

ic.is'1 (revista);.. A's
_ ".Maré di

. .. . ; ,ll4 e 9 3Í-I
PÃr.ÀCK-TlIKATKi;— 0 Dole. As

S .: 10. . ,HRPUI1MCA — Espcctaculo da
triitisforinistn Fátima Mins. A's 8 3I4

Ki'CKl',10 — "O canário" (come-
,li,-.l. A'1 8 í io.

P11IÍNIX -- Entre o cm; e a cal-
deirillha. A's 8 e io.

S. I0SR' — "O nlstolão" Crcvis-
ta). .Vs 3 aU e io i[_.

Cinemas
AMERICANO — 0 Ladrão (dra

ma), e Qiimid l'amour refleurit (dra
ma).

AV li XI DA — "Esniaciío suprema"
drama); "Universal Jornal" (do na-
lurnl).

C1N'E FALAIS _ "Senhores jura-
tln.s !" (tirania).

IDEAI.—"Ciunics posthumos" (dra-
iim); "li clu-niie falso" (drama);"llorlinlctas, bczuuros e abelhas" (do
natural).

lltlH -- "Karval. o cçwao" (dra-
ma); "Os firat.-ts sociacs" (drama);"• Krji;ri Eomtiamlmlo'" (comediu) *;
"JiNliiEtri.-.s iniliücnns' (do natural).

OIHiON — "l.eda" «ti "O culto da
liellem" (drama); "Suspeita filial"
(drama); "C-aumout Journal" (do na-

— "Ciúmes ijostliumos."1 Palhí Journal" (dn na

•iiir.il}.
l'ATI!E'

fflrama);
tural).

Circos
•"riN'i-i.1,1

calo.
Altraheiile especta-

A COMPANHIA DO EDE»

A coinpanliia do Edcn Theatro. de
Lisboa, que daqui a dois mezes com-
"A-l.u.i a série de espcctaculos iirau-¦jurada com retumbante succcsso(> pa-
rece não querer levar até o fim o
csito conquistado.

Isso se deduz, logicamente, do ru-
nio irVèKÚlar que as coisas tomam, no
Carlos Gomes. O corpo det coros, no-
i.v3c á primeira analyse, já não con-
serva a mesma linha, á qual já tive-
íiios occasiSo dc tecer eucòmios; repc-
lidas vezes. Aa constas já riem e
falam abertamente em scena. Nem se-
ria possível i)tic tal não se viesse a
verificar, uma voz que os artistas são
u*» primeiros a enveredar pur esse máo
caminho*

Carlos T.eal, jwr -exemplo, nestes¦Últimos dias tem-se excedido tanto
ijue r.Üo produzem o menor suecesso
os seus ditos c gi-slos desengraçados.
í.oro no seiítmdo qwiflro entra a adul-
i.-rar o papel de nuc c*tã iiicuiilliiilo.
dieiíandò ao extremo dc conversar
•'om o "posto", que é uma convenção
í.;ii tileatio.

A jinmlcRQ do sr. T.eal termina
com nus trancos violentos com queiniiiipsca a sra. Elisa Santos no pcnul-limo (jiiarilo. LoniM de mafioar-se, a
sra. Elisa goza a patitscadn. Isso,
t-.iaciamentc nuaiid.i "Pierrot" c "Co-
lonililna" cantam um ducllo dolente..Nao e somente rsta a irrcgularida-
de d.i alludida actrb.

J-.i.-endu o papel de 'í Vergonha",
mie, antüi, era interpretado eom cui-dado e eorrecíão, ri, pula, corre, conto¦*¦•• estivesse a encarnar o dc "Pouca
vergonha . outro papel que lhe estábfiecto ü.i segundo acto.

Luiz Bravo, artista novo. que st'..te impondo, está incorrendo eitttal-mente nas mesnvas faltas, pelo abuso<lu enxertos, alguns passíveis, outros
inconvenientes.

O abuso íYO Pinlasilgo tem ilcixa-
do mal, constantemente, Jayme Silva,'i-io e um artista de mérito, catitelo-
to, quo não se propõe á pratica da•toliaUornçito eiixcrtada.

N'ão somos ilo todo contrários aosenxertos. Adiamos incsnío razoável<i'.ie, jwra evitar a monotonia da pc-
ç.i. !e;a-.i encaixadas novidades, Masisso prudentemente, sem excessos, íi-Caiidn o _ acerescimo combinado, paraevitar embaraços de uns e outros.Ate loao Silva não rc.-istiu á (cn-ijcuo de incluir pbrases novas!...Íoi potico, é verdade,
ulumiirt coisa.:,,

Não continuem os artista•ii.rtme a tarefa i ingrata. Demais(leve lançar mão do enxertoas peças são fracas ; e ns re.i levadas, ato agora, á scena do'6 i,ornes, nao pode:» ser inclui-nesse rol... — M.

K«creio. Ainda hojo. ooréni, será rc-
presentuda a interessante comedia.*

Fátima Miris. a festejada rainha do
transformismo, apresentará hoje novos
trabalhos. Na (Jucisha o no Paris-
Concerto Fátima promettc, para hoje,
transformações nunca vistas. B' mais
um brilhante ccpcctaculo que a graude
artista nffcrceerá ao publico carioca,
que, ávido de vcl-a. tem affluido em
massa ao amplo theatro da avenida
fíornes Krõire. Pela noticia acima,
nóde-se iulgar alRiima coisa sobre u
exccllencia do cspeelaculo do liojc.

9
A companhia lyriea da qual faz

parte a petriz liaria Barrtcntos, can-
tara hpj*!, no Lyrico. u onera La Tra-
v.\iiu.t desempenhando o papel priuei-
pai Schiya c Ciabbé.

Além da matiuéc. que terá logar ás
4 horas, a companhia do Theatro Pc-
queno dará boje dois espcelaculos. á
Hfiilc: a primeira sessão, ás 8, c n
scRiuida, ás io, Quer no espcctaculo
da tardo, quer no da noite, scrà^ re-
prenentada no Phènix a peca V.nirc
a crus c a catdcirwha, No desempe-
nho dessa peca tomarão parte todui os
artistas da estimada companhia.

Cinemas

sempre 101

do I*dcn

O süccésso obtido pclo Odeon.obri-
rou a Companliia Ciiteiiiatograpltica
Brasileira a não mudar, como dc costu-
me, o seu programiua, Assim c une
se conservará ainda no cartaz o drama
psycholoRÍco de Anatoíio Kamcnsky —
"ieda" nu "Culto da bellcza", cm que
se. apresenta como protagonista a linda
mlle. Tròuhanovn,

Mais um filin delicado, de fina
coutextura. artística offercvc aos seus
jnnumeroç "liabitués" o luxuoso Pa-
thé. Nesse füm, ficura como prota-
ponista a aclriz da Comedia l;ranceza,
tíabricllc Kobine,( que o nosso pu-
blíco tanto apreeia. "Ciúmes posthu-
mos" ú o seu titulo. São cinco acios
do uma bella comedia.

Operando a habitual mudança dc
proRramina. o elegante Cinc-Palais
cxhibe b.ojc um drama altamente cm-
polsaiite  "Senhores jurados!", que

um füm constituído t nor sete vigoro-
sos actos. de sufruestivo c admirável
entrecho, desempenhados oor festeja-
dos artistas, à cuia .frente se desta-

a apulaudtda actriz Pabinnc i?a-
lirÍRes.

O publico que frenücilta o Avenida,
está vibrando da mais intensa emoção
ante o film — "Kspiação Suprema"—
mie é unia extraordinária concepção
da DXuxo, trabalho de apurado tros-
to, em = delicados e encantadores
actos, auc se desenvolvcnu em víbrait-
te thenia trágico. K' protagonista des-
se 1'niballio a artista Kelly Cnrdon.
Rematando esse nroirrannna, será aiu-
da exbibido o ujtiinu numero do —
"Universal Jornal .*

Duas peças thcàtraes estão sendo
cxhibidas no popular cinema Ideal —
"Ciúmes posthumos". cm 5 actos,t c
um drama quo tem como principal in-
terprete a acclamada artista mlle. Ro-
liiiine. A outra fita a sctíliir-llie —
"O cheque falso", representa o pri-
meiro episódio dc uma nova série de
aventuras policiacs. Como se tudo não
bastasse, correrá ainda a interessante
fita do natural "Borboletas, besouros
c abelhas". * # .

O cinema If?S está cxhibindo uni
incomparavel nrograiuma, auc deve de-
Hciar immcnsameute os seus frequen-
tadores, Kil-o: — "Karvol, o cs-
pião", 11111 drama policial da fabrica
Anuila-Film, cm 4 vicorosas partes;"Os piratas sociacs" mais duas scn<s
do film que tão fundamente tciu im-
nres-ionaco o nos_o miblico. _ Li, por
fim. "Kri-kri somnambubi", fita comi-
ca, e "Industrias Indiccnas", film
instritctivo, (Io natural.

Nu cinema Americano, que se acha
instailailo e:n Copacabana serão boie
exbibidos os film "O ladrão", drama
riu ; actos. c "Ouand 1'nmniir re.
flettrit". outro drama emocionante,
cujo suecesso ainda não se apagou da
memória do nuhlieo carioca.

seguintes interessantes peças: "Ama-
nhã". prologo-dramaiico de Manoel
(TrirAnjeira: "Iíaiz maravilbosa", po-enade: ''Uma visilia". interessante
vauiievijle de D. Iticlic.

Finalizará o espcctaculo; que c com-
pleto, um variado intermédio, em queloniain parle os arli.-tas Arthur Las-
tro, .1. Vasques, I.ola Urieba, I.conar
do. Comes, etc.

Na terça-feira próxima, sobe á
scena do Republica a opcrela A viuva
alci/rc,'. em que Fátima Miris desem-
peiibará todos os papeis da conhecida
opereta.

Os conhecidos artistas JuHoía c
Júlio Vianna, tem organizado, para o
próximo dia 21, no Club ("ymiiastico
PortURuez. um festival dedicado ao
dr. Azevedo Sodré c aos drs. Paulo
Filho c Fábio Sodré. O programinaestá sendo organizado com o máximo
cuidado, oevendo ser representada, cm
premicre, a opereta Alegre viuva, pa-rodia á Viuva alegre.

O THEATRO EM LISBOA
A companhia Ruas, que a i do cor-

rente devia ter inaugurado a tempo-
rada de inverno, nu theatro A pol Io,
está constituída pelos seguintes cie-
mentos : Julietá Soares, Uapbaela
Fons, Zulmira Miranda, Philompna
Cliiitt, Maria Neves, Alrl.i Teixeira,'Mnrtelir Rodrigues, l.eontina Santos,
Jorge Gentil, Jorge Roldão, José Vi-
ctor, Arthur Rodrigues, Joaquim Pra:
ta, Alberto Cíhira, Kugctiio Noronha,
Pinto Ramos, Sanlos 'Mello, Aurcjio
Ribeiro; Pestana de Amoriiu. José Sil-
va c Augusto Filho. O maL-slro di-
rector da orcliéstra é PaVchoal Porei-
ra; director de scena, Pedro Cabral;
ponto, Mario Soares e contra-regra,
Frederico Ferreira. O corpo coral c
dc 30 figuras.

Iíssa "troupe" virá ao Rio. no anno
vindouro.

A companhia Cafacciolo-ScÒgna-
migÜo representou lia dias, pela prí-
meira \cz, no Colyseu dos Recreios,
n nova opereta "O Cossaco", exhíbi-
da com grande riqueza dc "inisc-cn-
secne*'.

A acção da peça passa-se cm 1,-4.1,
«a Slavonia, e o seu entrecho c o
seguinte :

O camiioncz Nicolád, aproveitando
a ausência do senhor do 'feudo, o
barão de Treiik, "ctniaiui" dos cossa-
cos. que partiu numa expedição con*
tra os alducos, casa com "Mariz",
rcalizando-se o jantar de nupeias
quando apimrccc a "condessa I.ydia",
perseguida por uns bandidos. O ba-
rão, que apparecc, afugenta os saltea-
dores e, apaixonado por Lydia, pede-lbc para o acompanhar ao seu castcllò.

Disso a dissuade Nlcoláo, fugindo a
condessa com Marilza, que, assim, se
subtráe ao direito feudal.

t O segundo acto decorre no pala-cio d.i imperatriz Catbarina, onde se
realiza uma grande festa. Como a
tzarwia ordene a Trenk que escolha
uma esposa, este, (|ue não tem pre-dilecção por nenhuma dama, resolve
lançar sortes, sendo eleita a condessa
ll.ydia. Porém, o barão, inusitado por

el!á Uté ttr recusado ò sen amor, ne-
ga-ie ao euamento, o quo produz
grande escândalo.

A scena do terceiro acto passa-se
na "villa" ComeU-í, próximo de Mos-
cow, pertencente á condessa, a quem
o i barão de Trenk vae suppllear o
perdão, que lhe c concedido. Lydia,
pelo seu lado, roga ao barão que rc-
núncio ao direito feudal, ao que elle
acorde.

Deste modo Marilza í salva * Ni-
coláo vem a ser marido feliz.

Os "Republicanos Com-
batentes" de Alagoas

M<*ceiô. 13 — (A. A.) —A So-
ciedade "Republicanos Combaten-
tes" prepara grandes festas para
a inauiruração, na stu sede, do
retrato do seu presidente de hon-
ra, dr. Fernandes Lima.

Fluminense-Hotel
Reformado sob nova direeçãoAposentos para soo pessoas ——

O que mais convém aos passageirosdo interior — Preços:
Quartos com pensão 7$ e 8$ooo,

diários, Quartos sem pensão
4$ c 5*000 diários.

Praça da Republica 207 — Rio de
Janeiro. Em frente ao Campo de
Sant'Anna o ao lado da K. F. C.

O anniversario da fun-
dação da Escola de

Minas
ilc/Io Horizonte, 13 — (A. A.)

— O Centro Acadêmico dc Ouro
Preto festejou hontem o annivcr-
sario da fundação da. Escola de
Minas.

Além dc outros números do pro-
examina das festas, o engenheiro
Lourcnço Baeta Neves, realizou
uma conferência sobre "A enge-
nharia e o papel social do eiiüe-
nheiro", sendo niuilissinio applau-
dido.

mà+cm ?«-
CONSTIPAÇAO ?

Curn-.se, rm uni <íi:i, com ns•lastlllia.s iiiiiversaliiicnte co-
iilieciilas- do
LAXAT1VO BU0>10.Ql'IM\A
Xão tem sulistitiito — Iodos

os vidros liuzini u
lussigiiatiirá E; W. GROVE.

UMA ESTATÍSTICAINTERESSANTB

OS RELIGIOSOS NA GUERRA
Até 31 de julho findo entraram

na guerra 2.198 frades francisca-
nos, dos diversos paizes belligcran-
tes, caindo feridos 118 e mortos no
campo de batalha 44.

Foram utilizados para enferma-
rias e hospitacs de sangue 93 con-
ventos franciscanos e destruidos 6.

O numero de padres jesuítas, até
aquella data, que se encontravam
nas linhas de fogo. fazendo parte
somente do exercito francez, era
de 75».

A Congregação dos Rcdemptoris-'tas conta muis de 70 victimas.
Nos campos de batalha achavam-

se até então perto de 4.000 irmãs
de caridade.

Como é sabido, os catholicos
francezes não regatearam o seu di-
nheiro nem o seu sangue para a
defesa da pátria.'Os religiosos expulsos voltaram
dos confins do mundo logo que
souberam que a Franca carecia
dellcs. Dos padres da Congregação'

da Missão (lazaristas) só em Kran-
ça. nos campos de batalha, encon-
tram-se perto de mil.

Os religiosos que, por sua avan-
cada edade, não podem pegar cm
armas. vão. de p.irochia em paro-
chia, levando palavras de animação
sustentando a coragem, a confiai!-
ça, a união, pregando contra 03
ébr.ios, os iiiipudicòs e os ladrões.

'Boas e corajosas religiosas, noi-
te e dia, su dedicam, heroicanicn-
te, aos soldados-feridos, nos nume-
rosos hospitacs de sangue.

A IDEAL
Moveis e tapeçarias
RUA S. JOSI3'Teleph. 5324, Central

ai 'li ,1»,iim

1

AS MACAQUINAS

O partido democrata
de Maceió

Maceió, 1,1 — (A. A.)— O par-•lido democrata apresentou a. sua
chapa para as eleições de cândida-
tos ao Congresso Estadual, quese realizarão 110 dia i° de iioveni-
bro próximo, respeitando o terço,
em todos os municípios.

' «amb-»__»j«,....,w
*-WBn__-________-_-__—jp

Tornos de chscmirit iniílezii, nni>ain. meto 011 do côi>- sob medida.—* AM AIATAR1A PARIS *—
7S — Rim Urumiajaiia — 78—*— (Xão tom filial) -

MOVIMENTO OPERÁRIO
União Proicotòra dos Oa-

ti-nelròs
Convidnnúse todos os sócios, e mesmo os não associados, Dará a tirandonsseinblc] geral; riue se realizará hoje.as q lio.-ns da noite, afim do tratar deassumptos unientt*

ZE' POVO
Que biçhanps suo esses que te rodeiam ?

ELLA
SSo as MACAQUINAS ! Não vês, \>&r& jornaes, 

"esses an-
núncios de produetos imitantes dia LUGOLINA, cujos autores só
tiveram a idéa plagiaria depois do meu suecesso ha 26 annos, no Bra-
sil e no estrangeiro. ? E porque elles não fazem o mesmo, que eu te-
•nho feito ?

ZE' POVO

. — Porque são MACAQUINAS ! Fona ás MACAQUINAS !!!

do negocio, tudo certo, com uma
firmeza admirável.

Terminada a conimunicaçJo, «a
disse:

— A' vista da exactidão <Jas
suas respostas, não tenho o direN
to de duvidar da sua identidade;
cointudo, para ter mais uma pro-
va, peço-lhe se for possível, coa«
sinta em ser photogiaphado.

Tendo o espirito peniiittido, ac-
eendi o gaz e fui á sala de jantar
onde se achava o meu sobrinho
Nestor, c narrando-lhe o exito dn
experiência, elle foi ao sotão bus-
car a 'inaehina 

photogrnphicã e le-
vou-a para a sala de visitas, col-
locaudo-a em frente A mesa, ao
redor da qual se achavam d. Ma-
¦riu e o sr. Constante. Eu, depois
dc apagar o gaz, sentci-iue tam-
bem á mesa.

Ahi declarei ao espirito que a
inaehina photographiea estava
prompta e que, quando quizesse.
que o magúcsio fizesse explosão,
batesse na mesa.

Pouco depois cuviu-sc o som d*
uma pancada, e eu imtucdiatamen.
te disse: — prpmptol

Nestor, sem perda de tempo, te*
o íiiagnesio explodir, e logo ac-
ceiideu-se o gaz; a sessão estava
terminada".

No dia seguinte, quando se des-
envolveu a chapa, appai-eeeti nella
uma forma humana muito clara,
em. pé, ao lado, dislingiiindo-sè o
formato da cabeça, do pescoço e
dos honibros: os braços formam
um só todo com o corpo .

Mostrei a phplogfariiiia a uni
advogado meu amigo, e amigo in.
timo de frei João e elle disse-m»
que não linha a menor duvida em
reconhecer naqüelln forma branca
o porte dc frei João, com as suas
vestes. — OsçAit «'AroòÍiniíl;

A' MARGEM UA UUMRRA

OS TERRENOS DE JIAR1X1L1

Uni processo do afornnicnto
O sr. Calogeras enviou ao minis-

tro da Viação o processo relativo
po aforantento dos terrenos de
marinha, pretendidos por Joaquim
du, Silva e Sá e situados á praia
do Retiro Saudoso.

"O Commercio do
Paraná"

Citrityba, 13 --_ (A. A.) —Pas-
sou hontem o quinto anniversario
da fundação do "Commercio do
Paraná", sendo a sua redacçâo
muito visitada c cumprimentada.

ADR1DGE COLLEGE

Os festejos sportivos do
iiiiitiiiliã

A commissão sportiva desse concei-tuado estabelecimento dc ensino avisatine os festejos sportivos rai&ar.sc-fidamanhã, sabbado, 14 do corrente me/,".'hora d,-, tarde, 110 campo do kioCrtçl.-e;, em Icarahy, Nicthcroy.
^.•l Ponte d.-.s lliircas, Nicthcroy, emcorrçsiioiideilcia ás barcas que partem(Io Kio as 12 boras o ie.30, ficama disposição dos convidados c da im-prensa bondes especiaes,
A commissão sportiva do AldridgeLotlcgc nao olhou n sacrifício! paraqne os feslqoa lenlitin t.J(|o o brilho.

BELLAS-ÀRTÊS 
~

A éxnòsiçno do Centro Ar-
tistico Juventns

Continua a ser muito visitada a ex-
posição dcÉ artes organizada pelo Cen-tro Artístico Juvcntaã. A mesma oIfraiiditcada no publico, diariamente,tlas-ii boras da manliíl ás 5 dn tarde.
, .Amanhã p sr. Collalino Barrosoiniciara a serie de conferências como tlienia : "Arte o natureza".

*MaR*tK_VW<____BtV4»X-_WOgCJ>JVWLQW

O presidente eleito da
Parahyba

Victoria, 13 — (A. A.) — Pas-
sou por este porto, ai bordo do pa-
quete Bahia, o dr. Camillo do Hol-
landa, presidente eleito do Estado
da Parahyba, sendo recebido por
uni representante do presidente do
Estado e por grande numero de
outras pessoas gradas. O dr. Hol-
landa desceu á terra,

No mesmo vapor passou tam-
bem o dr. Joaquim Pessoa, que
aqui exerceu o cargo do delegado
fiscal, sendo muito visitado por
seus almigos e admiradores.

O Banco Popular de
Minas Geraes

Bello Horizonte, 13 — ('A. A.)
— Estão publicados 05 estatutos
do Banco Popular de Minas Ge-
raes, com sede nesta capital, so-
ciedade cooperativa de responsa-
bilidade limitada, organizada de
accordo com o decreto 11. 1.637,
de janeiro de 1907, e cujo capi-
tal é de 2.000 :ooo$ooo, que será
opoortunaniente elevado. 0 princi-
pai fundador deste Banco, é o
deputado José Gonçalves, secunda-
do por muitos agricultores, com-
merciantes e industriaes.

Única e verdadeira enra da qnebradnra on

vnp-Biirnj_-iii_ro.

Circos

'i.i.iini.i

PRIMEIRAS
A companhia I.ftcilia PerésJVeopol-

i"i l-róus dará liojc, 110 ralaee-fhcatrc,
O DoiC, fir,;;, ,;„ ,tcs r,.l0Si (lc Ar_''mr Azevedo. Dispondo de .-irtist.ts
intellifientes e cuidadosos, será prova-

mais um triumpho a rc-
.1 a apreciada coinpaiibia.

vetn

RECLAMOS
Theatros

. Kc'i»'-í'*-i.se .ln;ic. 110 Carlos Comes «
v.' 

',',''„''¦"'.'' '', .*¦ .',lK (iio «'ande•isjistenci.i tem levado á nlaléa do an-
I','', u?Uu ''- tua '"'Snifito .Santo.. .ir.i iioic. estão anntuiciadas mais«ia» rcorescniações dn interessante 10.íim.i porti.Kuezn, a urimeira ás 7 il.t,e a seininda Is q 1I4. '' "
,A julsar nelp suecesso obtido ante-riorinccitc. pudese nrever mais umanoite ne cheia, a de lioic. para aloinpanliia uo hdcn-Theairo. dc Li*.

\lnda boic.ua rihaltn do pouularhealriiiln Jo Roeip 110 S "To-é, seráreurçsentat a a revista ü Pistola, ori-xin.il de Kesticr Júnior e lirnacio Ua-poso. Cada di> que se passa, maisuma victoria conquista o bem feitoiranallio uos cscnntnrcs patricios. ll.rjc••'.'.'a repetida a afortunada revista,nnjaiiim, a _ eiigenliosa peca dará a suaintima umtmçe, no referido tlicatrinhou;i empresa 1'asehoal Segrcto.

O Ciiiinri*, tem cantado muito, isto<; a comedia O Cana, '
agrail.ir em iheio
llicatro l'*ecreio.

ua
<lr Azev

\rio continua
aos csnccladoi-rs doCreniilda dc Olivci-a, creação, c o actor Alcxan.

f)

';lo, 110 nmtor üorardo, temsr...i„..o unmenso, sendo alvo. todass noites ue aunlausos du numerosassisiciicio. que anima os csocctaciilos' ^iimqila Iií.ii/',- Azevedo c Serra.>»>«'.0, depois de brilhante carrei-ilcisnra brevemente a scena do

O programína de hoje aniiiuiciado
pelo popular circo Spinelli, é deveras
attralicnlc, fazendo parte do mesmo
«uineros sensa_iounc3f capazes dc fa,-
7er ¦enchei1 o antigo c
ciroa da Botiluartl d_ S.

* * *
conceituado
Christovúo,

Varias
Chegou de Paris o actor brasi-

leiro \'ictor Palmeira.
Amanhã os srs. A. Marmillo c

Plínio Pires, realizam uni espcctaculo
110 Palace-Tliciitre, Será representado
u vatidevillc " 1'elicidadc conjus.il", dc
Abreu Wiabreguc.

Xo desempenho, tomarão, parlo •Car-
ir.cn Fernandes, Nair Xavier, lílvlra
Uuque, Ruclydcs Simões, João Coral,
J. Prncopio e os beneficiados.

^ Recebemos a scstvlnlc caria, cuja
publicação uos é solicitada^"lixmo. sr. rcdacior do Correia âa
Manhã. — Tendo lido em alguns jor-
nacs que se publicam _ nesta capital te-
Icgrainmas cm que diziam que o sr.
l.ino Ferreira, empresário cm Lisboa,
havia faltado ás condições dc contra-
to com o sr. d,. Duque, dansarino
oue acaba de se exbibir no theatro
Republica dali, e, sendo eu, naquella
capital, secretario particular do refe-
rido sr. lÀno Kerrcira, estando, por*
tanto, ao facto da fôrma séria como
aquelle empresário cumpro os seus
contratos, antevendo nesse telegramma
uma calumnia cm redor do seu nome,
apressei-me em tclegraplmrdhc, poii-dno ao corrente do telegramma pu-bücado aqui,t nos referidos jornaes e,
loao Uno Kerrcira responde-me pclotclegraplto, esclarecendo os factos, te-
legramma cs^e que passo a Iranscre-
ver :

"l.itboa, 10 — Empresa Jorge Gra*
vc cumprio todas as condigües. J3u-
que passou recido dç liquidação e não
trabalhou ultima noite, por fazer exi-
geneias fora do contrato, — (Assi-
grado*! l.ino Ferreira."

Para b boa verdade dos facto; rogo
a v. ex. a publicação desta minha
carta, pclo que muito grato lhe fica
o seu admirador atl1*. c ob°. — Luis
Bravo, acior da companhia do líden
Theatro du -Usboa, actualmente no
theatro Carlos Gomes, desta capital."

> ? Sabemos que a companhia do
Iídcn Theatro, de Lisboa, a qual pre-
sente mente realiza uma brilhante tem-
poráda no Carlos Gomes, recebeu pro-
posta pnra ir até Ituenos Aires dar
uma série de espectaculos.*? Xo Gyinnastico 1'ortuguez, reali*
za-e amanhã, um attrahente especta-
ciilo. promovido peln sympathica actriz
Coralia Monicíro.

Uo escolhido programma constam os

• $????????????^?•$?^'$$•$$$$$$^$$^'^^0
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Pega do Dr. Oscar Lopes — Drama om
6 netos — Film de P. Hútellio

ida...

MOJE
——-—.. 1 ¦¦ 1, ni,.f A Deusa, da Belleza

MLLE. GABEIELLE BOBINE
"do Ia Comodio Frnnçaiso*"

quo interpretará com a maestria o sobriedade no
{resto que lhe é peculiar, a fina, subtil e inogua-lavol arte Francozu, através do drama em 5 actoseditado por PATIIE' FRE'RES

Jaloux de Demain
(CIÚMES POSTHUMOS)

Letra do DANIfiL RlffUi rto lAcatlomio <%
rtíiprès JJIAKt; MAKIO

O titulo ó bastante significativo
O assunipto ó tão delicado quão a sua

graciosa protagonista
Som qualificativo» retumbantes

Som espalhafatosos rociamos
%
<?

<?Mais... um acerescimo do programma interessante e do agrado de todos <?
O PATH E' JORNAL- Ç^gSf .ÍS&°8 %Destacando-se: Portugal: ^^r\^^^S^a osexor- %as" BALTIMORE ¦- r:l;'*k,,a l'° fninoso submarino commercial •¦Deuts- 5k

__, •7"'", ,V~" ciiland» comboiado por dois «destrovers»; <f
HJgr V.... mais uma palpttanto o documentaria actualidatlo nacional -Óilescmbarque <^

cm Manáos rto Kxni. Sr. Dr. Ocnornl Th iiimaturgo do Azevedo <?
*^ .^VÍSO s - AMAMSÀ «• ^Ij'» doproSPamnia : O Patíie Jornal o»_. *rW „. ««*»««« H0IÍ1NN13 acorescoiitavomos; Somentena matinec o film que tanto suecesso causou quo tanto agradou nela siriorigiuallilailo o foiçai» LOUCURAS DA MOCIDADE da Fox-Eiim— Notao quo o programma da matlniie constará do ti actos formando uniospectacnlo som cgual o uma parautia de uma tardo doml ilcal, digna duum prcmio a legião <los pequenos aniigriinhos do Pathé quo bom so com-portaram durante a seumiu lectlva.

>?????????????????? ????????^•^Ç^^^^j

SEM OPERAÇÃO. Patentes de Bruxellas e Bra-
sil. Medalhas do ouro, Paris

Devendo o senhor Prof. "Lazzarini 
ir para 'Europa NO 0.1'EZ -D.I*; 'NO-

VIvMHKO para compra de material onhopedico, avisa aos numerosos do-entes da Hérnia <|nc o nfamado tsta belcciniento estará aberto ATiI}' OUIA 31 D13 OUTUBRO, ás ordens dos senhores e senhoras interessadosconsultando gratuitamente. Apparelhos leves « invisiveis, garantindo umacontenção suave e perfeita também das 'Hérnias as mais volumosas poden-do o doente trabalhar fazer qualquer exercício, ficando completamentecurado sem operação alguma-.
iMcc-aro que fazendo uso do CINTO do Professor I,AZZARI'N'I fiqueicompletamente curado de uma 'Hérnia Oiscrotal, que soífria ha longos annos.Attcstando sua cura, também renovo minha gratidão — Manoel Garcia doAmaral. 'Contra-iiiestrc. da Fabrica He 'iVr-irlr-- »pfti.,ín'i,;'.i«»

. Apraz-me declarar que soffrcndo de ttma Hérnia antiga, a qual muitofazia-me soffrcr, tive a felicidade de ficar completamente mirado .ipplicin-do a sua maravilhosa CINTA. Milhões de agradecimentos — Alfredo An-âalo.
Largo dc S. iKnvicisco, g — S. Paulo.

Rio de Janeiro - Largo de S. Francisco n. 42
Obesidade, ventre caldo, rins moveis, dores rlicumatlcas, sciatica, dehi.]«iade_ nervosa curada com especiacs c modernos apparelhos cleclricos. Re-partição orthopcdica para senhoras, dirigida por uma dama especialista

Guarda civil violento
O sr. Antônio Dias. alfaiate,

morador á rua S. Pedro n. 284,
esteve hontem, á tarde, na dele-
gacia do 40 districto, para pro-

testou contra a brutalidade do
guarda civil rondante daquella
rua, entre á avenida Passos « á
rua do Núncio, que espancara ria

véspera, um seu filho de 7 annos
de edade'.

Não -encontrando quem lhe dês-
sa razão na delegacia do 4", veiu
queixar-sc a esta redacçâo, pediu-
do-nos providencias ao chefe do
policia. — » a» » —

Massa de Tomate-- ^%
a da Companhia Manufactora de
Conservas Alimentícias,

Do sr. Manoel F. Castro Leal
(Jlaneco Leal), recebemos um
exemplar da sliliotisch "Risadas
de Crystal", dc sua composição.

¦— o «a» c __«i —

CONSTIPAÇÔES
enusam dôr do cnbeçn. — O
LAXATIVO BROMO-QUIMXA,
do reputação mundial, destvóe
11 causa o allivia os effeitos.
Notem a nsslgliiiturn dc E. AV.

GROVE em coda vidro.

O que 6 cometo
hkSji*'- £¦¦ V' declaro que apnrasc — "uvc o Inste cantar dcqifom d sorte aprouve affaS Tota seio» é corroera com a 0n.Vdantes do substantivo sorte.

II
«r,? 

"Ê 'P; -T' í>ei"gttnta-niG sé são«o correoas „ sepriníes phraSes"aj — j.S|as pa-lavraa tinham o•fim de lançar a duv;i<ía ato micii es-pinto, ide diminuírem o bom cffei-to que 'elJe adivinhava lerem-mecansado as anteriores".
b) — "'Não Ucrús oipporlunidade

pana desenvolver tão grande activi-üad-e ,
Na jilirase a, o infinito lançarcata correctamenfe empregado semsujeito próprio; e o infinito dimi-nutrem pôde ser pessoal por seachar_ distanciado; o infinito te-rem ç pessoal, porque tein sujeito¦>ra';irio.
Na iphrase b, o infinito impes-soai desenvolver está correctamen-

4c empregado porqiíe não tem su-
Jiafto ipropnio, e o sentido é ciaria-SitllO.

. c) — "'Poste sempre pouco gen-til para comigo; mas ás vezes,fico pendando qtie o Frederico (amesma pessoa a quem se está fa-

QUER VESTIR BEM ? só na CASA PARIS
33$ooo, 39$ooo e 4S$ooo ieMc*! g™j d° «..«ji»
RUA URUQÜAVANA, 145 - Esquina da -T-n^Ste"^.»!."00*

Cinema Th@afs*o S. José

lando) possuo bons sentimentos, e
cm breve terei a satisfação de lhe
apetltar a mão".

iNesta phrase deve considerar-se
o nome iproprio Frederico como se
fosse uma terceira pessoa; e, por
isso, n verbo possúe c o pronome
lhe estão correctamemfc emprega-
dos, cníbora o verbo foste, ao prin-
oipio da phitaae, esteja 1111 segunda
pessoa, tendo o pronome fi( por
suíatto,

III
O sr. iCi V. oonsulta, se é cor-

recta a seguinte .phrase — "Rre-
cisa-se alugar uma pequena casa ou
aposento, mobilhados e independeu-
tes, .perto da Avenida Beira-Mar,?.!!

'Em resposta, declaro-lha que a
phrase ú correctiissiiiia, se a pessoa
deseja mobitiana casa e no apo-
sento; e seria ennonea com o ean-
prego de "mobilhada" rto singular.- iv

tAo sr. tA. O, declaro que o
correeto c : <— "E'-me indiffcren-
te...". fDizer e escrever;"Me é iudifferente..." é phrase
que coritóm dois 'erros, porque as
Mariações pronominaes "me, te, se,
etc, nunca se ¦empregam em prin-
cipio de iperiodo, e a .palavra "iti-
differentc" é composta do prefixo"dis", mudado O í «111 /, o não do
prefixo de,

V
•Ao sr. iP. h. declaro qv.e o

.eotwcoto é dizer t — "Oe confor-
mim e o banco..." Dszorú-"Entre
¦ínidade com o acccuxlo feito entre
vil" é 'er.ro crasso, porque afórma
jn-ononiiinal cn riituca é regida dc
preposição.

Cândido LAGO.

ESPIRITISMO

EMPltESA I-ASCIIOAL SBGREro
lc julho dc 1911 _ Uircccão sce-Maestro de orcliéstra. José Nunes

Companliia Nacional, fundada t-m
nica do actor líduardo Vieira —

HOJE 14 de Ontiibro do 1916 HOJE
3 sessões ~ A'a 7, 8 3§4 e 101§2

A maior victoria do theatro popular
A. REVISTA

AO PISTOL AO
lMise-cn-scéne deslumbrante

A maior novidade thcatr.-il da aotunlldade
2 brilhantes apolhcosci*: Gloria a Bilac o A's Slusas

O espcctaculo começa pela exliibição dc «Altas» cine-matogrupliicos.
Em ensaios: a peça burlesca O Carimbamba,
A seguir: a revista A' rede» solta. J 'J?.i8

Photographia de espi-
rito obtida no Rio

de Janeiro
ANNO 1911

No dia 7 de abril de 1911, a
sra. d. Maria Soares foi á nossa
casa; referindo-se ao espiritismo
a conversa que com cila entretive,
perguntei se queria tentar uma
experiência; respondeu-me nfíir-
inativamente.

A's 8 lioras da noite, ella, o sr.
Constante c eu, fomos para a sala
de visitas da casa' cm que eu en<
tão residia á rua São João Baptis-
ta, em Botafogo.

Fcclu-i todas as portas e jancl-
las c, depois de apagar o gaz, sen-
táino-nos ao redor de uma peque,
na mesa de tres pés, collocando
ai mãos sobre cila.

Após alguns minutos de espera,
ouviram-se varias pancadas bati-
das dircctainente na mesa. .Então
estabeleceu-se o seguinte dialogo'.

Pergunta: — Quem está balcn-
do?

Resposta: — Frei João do Amor
Divino Costa.

Pergunta: — Não duvido das
suas palavras, mas preciso de pro.
vas para ter certeza dc que a en*
tidade imperceptível com quem
falo.é realmente o frade tão co.
nbecido. O senhor era muito anil.
go de um parente meu, estabeleci-
do nesta capital; dè-nie o noine,
por extenso, desse parente, e da
senhora delic, e também diga-me
qual a natureza do negocio que
elle explora,

A entidade, por pancadas dirc-
ctas na mesa, deu, não só os 110.
mes por extenso, como a natureza

•8SMMMM9HSMNI9eMHNNNflMMmMN«
TheatroCASINO-PHENIX - "fe I

tnico theatro por sessões que funeciona na Avenida
3B-0-T3B »14 ãi Outubro de 1916! ¦ hoje f
) Matiuéc chie ás 4 horas (—)Soiróe ás 8 e ás l'0horás(

A encantadora coinoclia de Oe Fler.s e Calllavet
GRANDE SUCCESSO
•___3XrT_E=_,E_ _&.t

E! A. CAXi,I3__!_IRI-Xr-E3[_A.
A notável creação de Etelvina Serra — A graça, a elegância S
e o chie de IlGlmiro, d'Almeida — A correccio e a sobriedade •
de JoCio llarbos.i — O cômico irresistível de Salles Hibeiro í

("Mise-en scène» de João Barbnsa S
AMANHÃ - Matinês ás 4 horas f

ENTRE A CRUZ E A CALDEIRINHA f
ÍEnÇA-FEiRAi f

MATINE'E DOS HUMORISTAS em que tomarâi 'parte os f
nossos principaes caricaturistas e humoristas 27*iíi 2

THEATRO LTr_FLÍCO
HO.IR RECITA DE DESPEDIDA* * >-'*»*-¦ DA DIVA MUNDIAL
4^t* MARIA BARRIENT08com a opera

em 4 actos
de LA TRAVIATA

*"" su*" aísinij°;'?_* mais celebre cantora do mundo
«T SCHIPA-CRABBK'

PRECOS?1301?^?'^ °?«HESTRA XAVIER LEROUX
»S$ cadcV-i.' 7*. £tr-n"$Í "•"*'aTotes, no$; poltronas e varanda

da tanl
Amanhã, domingo, ás2 horas em ponto
ULTIMA RECITA DATEMPORADA

ur Naiiolcão, Avenida Rio Branca
llietcs

122, atú ás

Ml
Grandiosa matinée

PreçÇ3 para a "inatiiicc" _ Frizas.e varandas,, i;$; cadeiras ,8$; galeriasAs galerias
S da tarde.

i venda iu bilhete

lOiuprosa ,«:
OLIVEIRA & C. t tz

Festa artística do celebre
tenor TIT0 SCII1I'A

Protagonista: 01LDA UAL-
LA-RIZZA - Scarpia: AH
MANU CR A BBIi'. Director

da orchestra: XAVIER
LEROUX

«o$; cnmurolc?, 50$; poltronasis 1» fila, 7$; dilas 2' fila 0$noo,
do Tlieailro I.yiíco, das 10 i|= ás

(=559)

O serviço postal nos
exércitos francezes

Uiiia nota incerta 110 "Bulletin
des Armées" contém a relação
tijsiorica da organização dos ser-
yiços postaes militares, desde o
inicio das hosülidades.

Nessa memória que é bastante
longa, os detalhes interessantes,
inteiramente ignorados, abundam.

Ninguém avalia o numero oe
correspondências que são remeti!-
das diariamente á linha de fogo.

: dim outubro de 1914, o escripta-
rio central militar de Paris cn-
viava, quotidianamente, 600.000

cartas e 40.000 pacotes.
Em dezembro do mesmo anno,

o numero das cartas subia ¦
1.600.000 c o numero dos paço-
tes a 250.dqo.

Hoje expedem-se, cada dia, em
média, ás linhas, mais de quatro

milhões de cartas ordinárias, 300mil cartas e pacotes registrados,
80.000 jornaes, 100.000 vales em
carta e vales tclegraphicos.

O numero das cartas é tríplice
do que, cin tempo normal, «e dis-

tribtie em Paris. K' superior ao
numero das cartas do serviço in.
terior, circulando na França in.
teira, em tempo de paz (3.500.000).

As cartas, collocadas em linha,
representariam a distancia dc Pa-
ris a Bordeaux. Empilhadas, umas
sobre as outras, formariam uma
altura superior de cerca de ao»
metros, á altura do Monte-Brànco
(4.810 metros).

As cartas e pacotes registrados
(300.000) .representam um peso
dc 220.000 kilos, isto é, 44 vagãos
e um volume de 600 a 700 metros
cúbicos. Em tempo normal, »
França inteira não recebe mais.

Nas proximidades dc 14 de ju-
lho de 1916, na véspera das per-
missões, expediram-se alé . . • .
4.600.000 cartas por dia.

Em dezembro de 1915, o «scri-
ptorio central militar recebeu mais
de 350.000 pacotes por dia, ao
passo que, 110 mez dc agosto, só
lhe chegavam 210.000. Natural-
mente, o pessoal do escriptorie
central de Paris, que contava u<
começo, como cffcctivo, um of fi-
ciai dc administração, seis aecre-
tarios de estado-maior, um sub-
chefe de secção, quatro agentes,
14 carteiros, teve dc ser augmeii-
tado, por ser insufíiciente para
toda a. tarefa.

Desde o mez de outubro de
1914, o pessoal subiu a 770, cm-
pregados divididos em duas se-
cções, uma civil, outra militar.

Km novembro de 1914, os 250
secretários de estado-maior da se.
cção militar foram enviados aos
depósitos e, depois, foi atigmenta-
do o numero dos empregados ei-
vis. li' hoje dc 600 agentes titii-
lares, 100 empregados titulares,
900 ''empregados auxiliai-ies-, 150
sub-agenles titulares, 290 niatiu-
tencionarios auxiliares, em restt-
1110, 2.050.

O escriptoiio central militar
postal occitpa, 110 edifício do cor-
rciõ, uma superfície de 2.500 me.
tros quadrados, e é itisufficiente.
Para o transporte das cartas entre
os nsçcnsores c os empregados in-
«inibidos da separação das cartas,

c inversamente, ha um movimento
de 300 cestas; 1.200 saccos de
grandes dimensões circulam sem
cessar.

Vinte grandes carros nutonio-
veis ou onuiiliiis expressamente
preparados os transportam da rua
do Louvre ás estações.

Que significa o sector postal in-
dicado nos endereços dos-soldados?

Os seciores postaes não repre.
sentam uma circumstancia terrl.
torial, como geralmente se suppõé;
não se poderia, cmn elles organi-
zar um niappa, nclo menos pemnente. Kllcs correspondem á cir-
cViinscripção de um escriptorio pa-
gador, que traz o numero desse
escriptorio. Em outros termos, to-
dos os elementos que têm o mes.
1110 numero dc sector, são servidos
pelo mesmo pagador.

Como um pagador é addido, po»exemplo, a unia divisão, emqtianto
as tropas delia fazem parte, con-
servarão o mesmo numero de se-
ctor, quer estejam em Dunkerque;
quer combatam cm Navarim ,'oti

em Hartmannsvillerkopt.
Graças a essa concepção, a se-

paração da correspondência pôdeser operada, abstração feita de
todas as indicações quanto ao pon-
to em que se acha situado o seetoi

¦i«o«»
D Tiro Naval de Ala-

gôas
Maceió, 1.1 — (A. A.) — Foi

realizada com -grande brilhantismo
a inauguração do Tiro Naval, for-
mando depois a mocidade alistada.

A festa foi presidida pelo te-
nente Eorgado Oliveira, compare-
cendo muitas famílias.

• 1 n —
C. B. 1)13 fAHItLKETO

DK OALClO
Ijiii rcqucrimciilo Indeferido

O ministro da Fazenda, por fal-
ta de fundamento legal, indeferiu
o requerimento da Companhia Bra-
sileira Carbureto de Cálcio, pediu-do restituição de direitos que alie-
ga ter pano a maior ua Alfândega
desta capital.

| Theatro Republica PALACE-THEATRE
8 HOJE»A's S 3i4—HOJJE |Orchestra dc 25 professores sob a regência dc Arthuro f

CONSAGRAÇÃO D A GENIAL ARTISTA I

í THEATRO CARLOS GOMES
ompauhla Lucilta Peres-Leopoldo Frúes '*-F

FATim a mmis
PENÚLTIMOS ESPECTACULOS DA COMPANHIA

XX OJE- Sat/1b'fc>_iic3Lo • XX O JTEJ
AS 8 E AS IO HORAS

Únicas representações da comedia em £
actoa <Ie ARTHUR AÜEVEDO

^ Companhia de sessões, do Eden-Theatro, de Lisboai ^ Emprega Teixeira Marques — Gerencia de A. Gcrjão
2 sessões 2 Ú(\ W 2 sessões 2

A's T 3i4 e 9 3i4 HUÜU A's 7 3f4 e 9 3i4da noite E2_________s da noite
A celebre, querida e popular revista-fantasiai em dois actos e nove quadros '

A tr.ais completa aitistailc Iransformisiho—Programma novo
O SEGREDO DE PROSERPINA

1 acto—0*3 transformações
Sempre FÁTIMA MIRIS 1 ! !

Luxuosa mi-
se-en-scèneGSISHA

BOTE
1'IIEÇOS—Camarotes o frizas, lliS; losares distinctos, íl$;cadeiras 2<*: balcões, 'i% e 2$; galerias numeradas e «ntra-da geral,_U00O. *
Billifiiesá venda no Lheatro. — Amanhã, mati-

n.éeá9Sl[8. J 2710 |

, _, Notável creaçao artística do LUCILIA PERES o «,nj„,. . ^-.tn .í„ ?« A
PARIS-CONCERT 11'aSÔ SSS!*^^ tm íf^'? Piríío; 1 CompèrS 1ff P• •• • ^ ¦ è"meos leal! f'Ângelo, AtlilaMoraes, Rodrigo, Leopoldo Froes: Lu- I (*J**L'*>'.Pi"'asilfr<i ; .. . luizbravodgero, .loao Colas; Pae João, Eduardo Pereira; Lisboa, i TOMA PARTE TODA A COMPANHIAtnngdio Lampos; Bspozcndo, Estevão Santos. "

Amanhã — Matinée tia 3 li8; O DOTE
A' noite: ás 8 e 10 horas

i ZB
Suiuptuosos scenarTos — Luxuoso guarda-roupa — 5Ap|iarato8*i "mi: e-on-scèuo" "-

««•9««t«t«((tt««M««t»9t«««tf««f«t«ft«t«««t»Mf • O Café do Felisberto. J.... ,m,„„,-i i- iÍ Amanhã—Grandiosa matinée,ás 2 ii:OesDedida,da fiomnnnlnalS276Í gg- MARBDEROSAS

«HNHtNMNNNHtMNtMNNaMNMIM»s*«e*8»»90*»3ee*)ss_««a«iTHEATRO REPUBLICA
Empresa Q-_IVlfil__A & C.'

_. -____;'A — Quarta-feira, 25ua Orande Companliia Italiana tle Opei-etas

SÇOGNAiiGLIO-CâSIAliBA
bstá aberta uma assinatura para 18 recitas, com a primeira renresenta- *

^nS^g«interS opp,!:e,as: Pei da Reclame.Gra Duque wSHo Ano- 2nyma Potin, Les Merveilleuses, Dnqueza do B«l Tabaiía> Addlo fiiS- í

íoneieto d^ _nOTm_Mi?^5TÍ?roVmPM.nM Aires *10vaP°-' «Arngüaya., e ostréa
aue nórcoliscS dâ Kninn • .^umbronübslma montagem. A DUQülTZA DO BAL TAque no Lonsco do Duenos Aires, deu por esta companliia 70 representações oonsectiti-
«jy» A Empresa, apesar dosnhia "

culos)

com a
li A1U N,representações consecutivas.

nh a Caramba reRnlv2?i •_?,rín?B encare°9 «I™ >he traz o contracto da Grande Compa-

*.
...__t____^
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Uma circular -
sr. Calogeras

O sr. Páridiâ Calogeras expediu
' liontcm circular, declarando aos
¦chefes das repartições subordina-
'das ao Ministério da Fazenda,
liara, seu conhecimento, que a ex-
pressão 

"próprio para combustt-
ifel e destinado para esse fim tao
Wmcnte", contida no art. 2°, ali-
aea II, da lei n. 2.719. dç 31 de
dezembro de 1912, dispositivo re-
vigorado nas leis orçamentarias' 
•ubscqtientes, não abrange untea-
mente caso da producção de va-
ipor, mas todas as outras applica-
ções do poder calorifico do com-
Wstbel e, assim, exceptuadas as
applieações chimicas, quer dirc-
etas quer derivadas, cabem no
texto legal as demais que digam
respeito á utilização cm motores
«le explosão, para soldas. aqueci-
mento e restantes operações me-
canicas ou metallurgicas..

COMMERCIO

Revista militar em
Fortaleza

Fortaleça, 13 (A. A.) — RealH
1011-se hontem uma brilhante ro-
vista das forças do Exercito, da
policia e do tiro, sob o commaodo
do coronel Adaclo, desfilando cm
seguida pelas ruas centraes da ci-
dade. ||B

Gottas Virtuosas t I^t
<iuram hemorrlioidcs, males do uteru,
ovariòs, urinas c o própria Cysttte.

A S. M. DOTAL
MACAIIÉENSE

Kio, 14 de outubro de toiC,
NOTAS DO DIA

Hoj'e, á 1 hora da tarde, deverá
realizar-se a assembléa da Companhia
Predial, c ás .1 libras da tarde, a «a
Empresa Coustructora Kio Grande do
Sul.

Na Brigada Policial do Districto Fe-
deral, terhiina hoje o prazo para o re-
cebimeato de proposta» para p fornç-
cimento de 50 cavallos crcoulos, pel-
ludos ou de sangue.
A9SEMBLÉA8 CONVOCADAS

Sociedado Anonyma Casa Weljlscb,
(lia 15; ás 2 horas.

Companhia Brasileira de Minas
"Santa Màlliildc", dia 16. as 3 no-

Banco Ilypntltccarlo do Brasil, dia
3,1. ás 2 horas.
CONCORRÊNCIAS

ANNUNCIADAS
•Estrada de Ferro Central do Ura-

sil. para o fornecimento, do material
clectrico, dia 16. no meio-dia.

listrada dn Ferro Central do Brasil-,
para- o fornecimento do diversos orli-
lios dia i«, no meio dia.

Usirada de fervo (.entrai do wa-
sil. uara o fornecimento de 6.000
burricas de cimento, dia 21. ao meto-
"'tárada 

dn Ferro Central do Hrasil,
para o fornecimento do artigos diver-
sus, necessários nara a olficma auto-
eraphira da intotidencia. dia ai. ao
meio-dia. . - «

Estrada de Ferro Central do lira-
para o fornecimento de óleos,

RECF.BEDORIA DF, MINAS

Taitia: $660.
A» qualidades acima de 7 nao arom-

panham relativamente os prcçjj.
SANTOS

Fm 11:
Entradas: 45.55.1 sacras.
Desde i°: 46(1.(1S1 saccas.-
Média: 41.826 saccas.
Saidas: 11.019 saccas.
JCxistencia: 2..174..170 saccas.
Frcço por 10 kilos: 5$"oo
l^siçüo do mercado: calmo.:

ASSUCAR
Entradas era ít: 10.275 saccos.-
Desde 1: 5.1.060 ditos.
Saidas em 11: s.iaq saccos.
Desde i°: 28.266 ditos
lixister.cia cm 13, de tarde: iM.oo3

saccos. , ,',Posição do mercado: firme.
COTAÇÕES V

nranco erystal . . . ". 
fsio a 0-40

Grystal amarcllo . . . S480 a |,ooMascavo Sj6o a $400
Bronco; ,1a sorte . . . S620 a S640
Mascavo . . .'.'¦ .'; . . 5440 a $480

AI.C-ODAO
Entradas cm 11: 1.740 fardos.
Desde 1°: 0.423 ditos.
Saidas cm 111 ras tardos.
Desde 1": 5 6(5y ditos,
lvxistencia cm 13, de tarde, S.03-

fardos. , ,.
Posição do mercado :•¦ firme;

COTAÇÕES
Pernambuco i . . • •
li. G. do Norte. . .¦ ¦
rarahyba

Arrecadação de hontem.
De r a 13. . .•• - .'•
En»- egtral período ao

anuo passado. • * •

310541S
2?6:302Í;32

29o:r<j-l5.|36

Pregos correntes-do mer-
cado do Rio de Janeiro
ARROZ NACIONAIi

Bulhodo 53$3°o a OiSroo

sil,
graxa, dia

Kspecial
Dito superior . .•Dilo bom. • • •
Dito do nrirtc,
branco

Dito regular. . .
Dilo idem, t do

Norte; rajado. .
ARROZ ESTHANCE1RO

4SS300 53$.1oo
43S300 46$7Òo
33$joo 4if7°°

338300 36570"
Í3Í3"" 36??oo

;S$.lol 3I$700

Dito da terra, mp>-
to
MADEIRA

Americana. pc. . ¦ S120 a ||20
Resina, dúzia-, . .,t3j5<"oo «- '"l00"
Sponoc. datia.- . • 595" a '-"-"
Sueco, branco, o pé isouo n
Dita, vermelha . . 1Í000 a

Pinho do Paraná
1* qualidade

;$';oo a 8$;oo

.950
1S000
ifooo

Cobrança de emolumentos
devidos

O director chefe do gabinete do
•Ministério da Faacnda remclteu
ao da Kccebedoria do Districto
il-'cdcral o litulo pertencente á So-
eiedade Mutua Dotal " Mncalióoit-
¦se", cem sede cm Macalic, listado
do. 1RÍ0, a.fim de que sejam cobra-
dos os emolumentos devidos.
-. — 1 ¦— m O n v*tm* ' ""'

Nuvens de gafanhotos
Floria impolis, 13 (A. A -). —-

ÍApparcceram nestes nllinios d'.'is,
nesta capital, c ao estreito, mivciu»
de gafanhotos.— >

§ FUMOS EMPACOTESl?

PARCA VEADO f
M Exccllcntos qualidades^"jRccusac as imitações^

< *fj
«;,•/:•"•.?• •-¦•• ^"'•''•'iJhi^-iiii-AA^r

ALFÂNDEGA
' l'or despacho de hontem. o tiispe-
ctor .i.ilnou iit.icedeiit" a npprelicnsao
de novo pacotes (le cliarulos italianos,
cffcctuadi pelo otticial aduaneiro Ju-
lio Pinto ria Fonseca, em l) do mez
passado, ro Cies do Torto.

 O leilão de mercadorias caídas
etn conuiiisso, realizado hontem. 110
tacs dn 1'orlo, rendeu 4'.7Q3$(io|i.

 O coinniidaiite do vapor tioruç-
«iiicz Haniscaii entrado em marco do
mino passado, foi • condemnndo a pa-
K.tr os direitos 0111 dobro, das merca-
.lorias nue dci.-iou de descarregar^.sen-
<lo dçsiunailos os cscripiuranos Tiiito
Jlnntettejro c Ainarilio dj Nornnlia
liara procciltir a respectiva avaliação.

_ Um tuna requerimento de .Mano
de Carvalho & C.. pedindo vistoria
para tuna caixa descarrceada do vapor
Amiral Ti°ude, em iunho ultimo, coin
tres kilos de menos, foi oxarado o se-
gtiiiitc despacho: —"Não se tratando

.Je substituição de volume, nem lendo
se verificado qualoner indicio externo
<le repregamonto. não é responsável jo
¦•oiiimaiidante do vapor pela siiblr.-.cçao.
ila mercadoria, a qual se (leu no. porto
<le oailnrque. Canccllc-se. pois. a
cuia annexa."

O sr. Lauro Sodre
Fortaleza, 13 (A. A.) — I*«a-

sou pelo nosso porto, em transito
para Belém, o srtiador Lauro So-
Uré, que foi cumprinrentado a lior-
do pelo representamc do presidem
le do Estado e pelas conimissões da
•Maçonaria, sendo-llie offerecitlo um
almoço, ao ditai compareceu o
presidente do listado.

Um cantor "criollo"
Iliiciioi Aires, 13 (A. Av) —

Falleceu o popular cantor cnol-
• Io", Caliino Eseiza.

O que o Thesouro Nacional
pagou hontem

, O Thesouro Nacional cffcctuotl
hontem os seguintes paganientos:

! 1:8s6$ooo, a Oscar Tavcs & U,
de fornecinietit03 no Ministério da
iVinção e Obras Publicas;

17:362^3^ á líntprosa Con-
Rlriictóra Rio Grande do Sul, de
inedinçõer, provisórias cm marco a
maio últimos;

i9:.|45$5Sj e $2?776Uw, a
mesina empresa, cgiialincnte de
uicdiçõcs em vários 111er.es.

lubrificantes; eslopa
ao meio dio. „

Estrada de Ferro Central (Io (*¦
sil, liara o fornecimento de macUliias
diversas, dia 24, ao ineio-dia,

Administração dos Correios do i'.s-
lado do Rio de Janeiro, nara o torne-
cimento de material. d;a 31, as 4
horas. , int.

Lloyd Brasileiro, nara a venda «os
cascos dos vapores Estrclla c tlrwii,
''^UxíoiiS0!)^ CllEDORES

fallcncia de J- Alye= & Andrade,
dia ni, á 1 hora. . _ ,.

líalleiicin de A. Coelho & C, dia

Falleilcia do limygdio Pereira de
Lentos, dia 23, ,á 1 -hora.

1'nllencla do A. iMiuts de ca, ora
tfi, ás i.* libras , ., o

Concordata tiiovcntiva de /arziir «
Irntão, dia i'j, ás a 1'or.is.

CAMBIO
Hontem. este merendo abriu çslavel,

com saques n 12 .li"; e 12 ,1.12 >•
o collocação para as letras de coaer-
Ui"íi íi i'1 0*3- ''*

Momentos depois di abertura.o mv-
rado afirouxou, passando (i"as.i tonos
ns liaiicos a fornecer cambiacs o
ia 3I1O d.

O tiapel particiilar era
'-" 

Durante'"<?'-aln o mercado nfiroiv
xou ainda mais, rendo feitos "s sa-
riuca n •¦ 3I16 d. c a compra da
Irai! de cobertura a 12 Ml.u.

A' lardc, 11 mercado afirouxou
da mais, vidrando para o
nieiiln de catubincí as taxas de
« i-- ,i"|iú (I. u a ncnitisiçao
liei pirlicular a 12 1I4 d.

O liaueo dn Brasil conservou para
os vales miro'a laxa de 12 3|64 d-

Oi nei!oc:os conhecidos loram re-
eulares, Irrliaudo o mercado cm Po-
sicão estável; com saiiucs a 12 5ii0
e 12 7I.1- d. c collocação para as
letras dà rnluirrtíra a 12 0I.12 d

Roratit offixadas na
liaiicos :

A no di.11:
ríradres  12 Sl.12 n
IfaniburgO'. . • • jMü •''

...... Í/'2 u

Nominal
Nominal
Nominal

Notas da Cnica, prata, nichcl, le-
trás do Thesouío, compram-se c ve.i-
dem-se, Casa Reis, Candelária, 3-\-

(J 1203)

BOLSA
llols.t fiinccioiiott nnl-

, còtii poiicòl negócios

•Agulha, de i1'Dito de 2". .
Inglcz». ...»

ASSUCAH
Branco erystal .
Grystal, amarello
Mascavo. . . .
Branco, ^ sorte.
Sonicnofí. , « *
Alascaviniio. . .

ACUAS MIüíBRAlíS
Nncionaci :

Caxambu' U8 ü^.")
l.ambary. (48 gfs.l
Camhuquíra (»S gi)
tí, I.ourcnço (i|3

garrafas)'. . . •
Salutaris (|3 gfs.)

EstraiigeiraJ :
Vichy (=0 garf.».l
1'erricr (50 garfsl
Dita (100 garrafa-:)
Selters (24 gars.)
V. SílKidas (43

garrafas). . .
C. 'Moura (43 g

ACUAUnUNTK
Parati'

5*oot» a gt$óoo
Nãá ha

35S0Ô0 a 3GÍ7CO

$;io S540
$lSo S500
SiOo S400
S6;o $640
Não ha

$440 S4S0¦:s
-l?{ooo ;8$ooo
23S001, 2j$ooo
;3?ooo e3?ooo

23$ooo 23$ooo
e3?oou 2.1Í000

ia qualidade . .
Tabon. . . • «

OLHO
De babaca, lata.
Dito. barril. . .

EHQSPIiOROS
Olho. ...', . .
Brilhante. . . .
Pinheiro.". » , .
Ypir.iUKa, . . ,
Mimosa . * > •
Kuio X. . * .
Brasil

De cera;
Olho. ....
Ypininua. . , .
Kaio .X. . . .

OUKtJOri
Do Minas. . . •.-

SABÃO

70&000 a
605000 a

Iloulcm, a
mada. porciii,
rca izados. .__ ,,„',As apólices geraes c as ncçuüs. uas
Loterias, ficaram fracaa ; «i »j»''-c«s
de C. de K. de Perro, as do C..40
Thesouro, as '.Mineiras c as muni-
cipaes, sustentadas, as Populares, ns
acções das Minas b. Jcronyiuo, in^jjjl.

adquirido

lc-

(IlilOCl-
1-25)32
Ju pa-

Par
A' visf.i:

fcondrfiSt • « •
Paris
JTainlmrfto. • •
Itália. . . . .
Torlucnl. . • %
Nova YorU. • (
Montcvidco. « *
Hespanha. . * .
Buenos Aires. <
Suissa. . . •
Va'c.5 iln cafó,
Vales ouro • .

tabelião dos

Hede Mineira, as das Docas
bia e as das Terras, mantidas

Apólices :
Ceracr, (lc 1:000?, 1, 2. 3.

1, -, 7. 
Ditas idem. 4. S, •.!.•••
Ditas idem .1, 
C. de 15; de Perro, 1, a.
Ditas idem, i, 4. 5, 8, "•

20, 25, 23. 2(í, IOO, l.|.
;;!', 

C. do Tlicsouro, 1, 1, ".

Xlmiicliiocs de loeú, port.
.-. 20, 

Ditas uom., -o, 2;,, a. . .
TJita.1 idem, 20, 
Pitas de nu.!, port., so, a
15*. d« Minas Ccracs, de

1 :oqo?. ij. 
I-J-. dn Kio de ;oo?. 110111;,

Diíá.i' Íl'"\")'. 50. a. . . .
Ditas iiicm, 1, 

B,ii:co.( :
Hrasil, Í7I1.IP do accão. a.

Coinl>ànhUi\ :
Loterias N. do Brasil,

.(00, 
Ií. 1-'. du Norte, ioo a
Minai -S. Jeronymoj 109, a
Rede Sill Mineira, ioo, ti
Progresso Industrial, 2. a
Tecidos Al!lança» ?.-, a. ¦"A Noita", to. 'Dibcittnrái :
Progresso industrial, 5 n.

da

3oo$qoo
ÜüiSooò
Sd5$ooo

,"7;$ooo

7-5*000

85ooo a
,ó$ooü a
fO?6oo a

5P$o',o
565I.IOO
70$000

IO.v>üOil
10 ií 000
iSjSjoo

;95$ooo

8g$noo
git$obó

3uo$ooo

Angra . •
Campos. »
Bahia. . .
Bahia;; . .
[Maceió. . •
Aracaju.;. •

ALCOOr,
.au gráos. .
38 gráos. .
40 qráos. .

Al.l'.\l-'A
Nacional. ,
Estrangeirai

AZIvlTli
Pehalvn, lata .
Port, lata de 1
litros

Portugltçz, lata.
iVanccüi lata dü

lilroi . . . .
Franceü, lalá. .

Nominal

. ..C5ooi. a 5GS000
j ."iíi?ooo a 48§boo

ií*5$ooõ a !~o?noo
ísjtâoòu a ifío?uoo
i.i,í$oo) a Jãojoóo
i45$ooo a i5ò$poq
i45$ooo a iSP$ópò
i4*5$üoo a I50$ooo
145^000 a 150Ç00Ó

480 litro!

jS-joo a
i$6so

50$500
50$QÒ'0

•IQÍOOÜ
48S000
48$oot)
48ío'm
4r?5i)u
6ilí.boo
fía$'qoo
6i$ouu

$900 a

Kii

70$ooo
oo?oeo

$320

2$ílOO

.A.

35200

J.
i ves;

Km
lira

• '.ijoiis.
barras.

em

Uil

2.|0$ÕOO a r.ír>?oon
350$oáo .1 aõoíodo
ibaíooa a í;;'o$oüo

$.i.',o a S.tCio
?33" a Ç340

3?ooo a 3$ooo

33$sóo a 3o?ooo
i?300 a 3$ooo

29$bdó .1 32Íoòo
;iS.i..n.a 3S3Ó0
Por 100 kilos

Olctnà virgem,
(jjolos. j. kilos. .

Qlettsa e \irgem. cai
cm tijolos oenue-
nos;, .1 Itüos. . .

Olclna . c vir;-,cm.
em tijolos n. i, 2
l.ilos

Rsptcial, em tijolos;
4 l:ilos ....

Especial, era tijolos,
3 kilos . . .- .

Kspecial idemj .n
1, 2 kilos. . .

Ksoccíal de peão. ••
Virgem de peso. .
Virgem superior. •

VINHO
Riu Grande *¦ . .
Collares, tinto, eu-

perior. . . < .
Ditu, inferior. . .
Virgem do Porto .
Verde portíigltéz. .
Lisboa, tinto. , .
Dito, branco, 14

gráos 
Figueira, tinío, , .
Hespanlwl. tinto. .
Oito branco, .• • •
Vcrnioutlu Ctuzanò
Porttigucz . . . •
lfrancez, caixa -.• *

SAL
Mossuro. . í.^v •
Calin frio. .»• . -i

VJNAOKIJ :. .

S?co a $720
f?:o a Ç;2o

Poi caixa

jfjio a 3*3:0

1?7 60 a i$-6o

iÇ2.|o a

3$ioo a

J;-iOO a

1Ç240

3$ roo

2$.|0O

i$6ooi$Coo a
Kilo

S730 a 5r.to
Ssio a Sil"
$620 :i ÇÍ120

Pipa
I45$ooo a lóojooo

5-o$óòo .1 S(ío$opo
isòSooo a 4S0S000
4<ioSooo a s.ioSooo
.téoSooo a 5.ii'?oce

Não ba

.|So$oeo a 32o$ooo
;oo?fuo a 8o$ooo

Não ha
430$oòo a 500S000

34S000 a 365000
345000 a
4sjoj.) a

;. A. Caxambíi; i.|4 barris ac i..w-
in. M Jordão; 84 fardos.de te-
idtu.s, a C. I. Tcxlís; 2 caixas de
eixes. .v.Dninçsi * <-.: 8 saccos ,de

3usoòa
¦14?ooo

.jínoo a
35Soa a

4$50O
c\úv°

feliãó. a Jicncvidcs IrinSo; 5. a Ca.

A. Amarante; to....iuH. »lrS!
sj. a 1). Oi Oliveua; 10. ,a AyeUar,
o:-o"de arroba Antônio C?JBM,W
So. a loão Santos; ,20. a Te^cira
llomes 150. a B. Albuquerque: 5P. a
Cbalila Irmão; 100. ao'mesmo; 33 lie
milho, a UelliiiKrodt Mcycr; C.I
Cruz Vieira; p.i, ao mesmo; .13. n
Ri de' Oliveira; 50. a H-rrar lrm.to,
so, ao roesino-, 28 a Zeuba Knmo , :
4i, a A. jAniaranie.; 22C fardos de
Irafne 1 «* ftVrülif! 22 ao mesmo.
„ a Coelho Du.-.te; 45'- a Hsroosa
Allniquerinic; 10 saccos de amendoim.
.1 IJ. l>. Oliveira; 1 de fubá, a A.
R. Neves; 2. a R. C. üulmarãcs,
1 a João Silva; 7 de tapioca. a Jorc.e
Cruz; 100 <lc polvillm, a A. Ierei-
ra; 74, a Tliomaz Pereira; 108 cn- _. .
eradaiios de pape], a Companhia mi- queijo
eolomv; 1.040 balas (le papel; a mes-¦ - "
ma; 11 fardas, n Oscar Rtulgej 4 +
rolos, á Companhia Itacolomy: «>3
fardos, á mesma; 5" fardos, a compa-
nbia l''iat Lux; u iaeás. de allios. a
Cascmiro 1'inio; 1 jacas. 11 Soares
Hastes: o quartolas de azeitonas, a
Luiz Cautiiyraiio; = de pixe, a u.
Albiiqucriiue; 200 caixas dç acuas, a
Ií. A. Çaxambíi; i.y barris lie lii'
üin,
sld
ncixcia. it 1',1.111.-1 vi » . • - .
eollil. a Dias Gareia Si C: 1 quar o Ia
de óleo. a í. Rainho Sc,L. 2 cnui-
nados de cera, a Antomo Ura*;.. 45
pacotes de fumo, a Jlacedo Jun"r,
.7 ^engradados, a I, PhiUo Mendes
.,6 encapados. 11 ordem; 15 '" »»-.¦>
•\ V. Sá; ? encapados, a Oliveira
Pimenta; 1 fardo a. II. "arcelloa; -3=
rolos, a Bomes Irmão; 16 encapados,
ao mesmo: 2 fardos. 11 Siqueira \u-
ca; 170 amarrados de couros,
American:, so. i mesma; 2';j
quoírn Veiga. Á,^

Pela li. il--. Leopoldvia. — Carga
recebida: 21 saccos milho a -Meireiies
Zamitli; 36, idem; ><>. Wemi 21,
idem; 23, idem; 25, htómi 4o' l'0'"'
40, a Avellar C; 24, idem; 40, Wwii
I; Uastos Martins; i6„ idem; 19,
idem; 23, idem; 50. a 'Brandão- Al-
ves; S2, idem; 15, idem; 38, idem;
•li. iiíeni; 32. idem: 20. idem; 10, a

'Caldas Bastos; 10, i.lcm: ií', a uiç-
lha Duarte; 34, idem; A», », A- **J-
lery C; 32, idem; 19. a >?=''.'
mão; 35, idem; 30, n Cascmiro l'-V
to: 10,'a Siqueira Veiga; 0-4, a si-
queira Veiga; 18, a Pereira, •bcrniin-
des; .|í, a .Mario de 9ouza; 66, a Al-
varo Itarroso; 20, idem; Jo,_ a_'lercir
ra Carvalho; 33, a M. Smiuo Irmão,
Cg, a Jorge Xinley; 10, idenr, =.<>. .a
Tliomaz ¦Pereira; 6, a A. '(,. Se.x.is,
eS a I. Vieira; (io, a Rocha C; íoi
a P. íi .Ladeira; 22, idem; 20, ;
lim Assaf; si. a 'Ilias (.areia;

a Pa"
a Si-

Sa-

1 $750

11 :ot.i2 a
Í72.1 11 •
S;;o a
sr.tr n

:}«-''! a
, aòuií) a
, 4$'Ü7J a
, S1R4S a
, iSx.io :•.

írofi 11
$718 a

ÍC

$683
S$011
.|f2.|4
4S413

$1Ü0
i.Ç84o

S7.25'
2Í--4I

VENDEM
POLVILHO E DEXTRINA

Clavion Olsburgh „ G.
Rua da Alfândega 110

LIBRAS
Os soberanas furam cotados a^-eí.-eo

ficando com vcil(lcdorC3 a ;o$3un e
compradores n ^^£150. ___

Caixa de Conversão
P O R X O ¦ & C.

São quem melhor npro pairam.
— AVENIDA UIO ERAMCO; ,\\).

OFPKIVMS
Apólices tViirf.

Gcraca üc i :ono$ .
O. do Porto . . .
C. de li. de Perro
C. du Tlicsoitro. .
ri. dn Haixadn . .
Provisórias . . •
Indiciaria ....

do Uio (.» »i")

8p($000

7^0$000

ALPIStA
Nacional. . > • •
listraiiccira. . • •

Al.GOUACI
Sertões
primeiras sortes . .

IJUliü
Claro Í^So libras)
1'íscuro. iileit;.

BATATAS ,.,Niu-Hiiuil, por L'.lo
liOKUACllA

JfangaHcirai con*
forme a qiialilla-
de, por 13 lis- •
11ACALUA0

i*s qualidades * ¦
33S5ÕÕ.I Peixilini

tf,o$bòo Uíspe.
i--.?ooo I Noruega. . . . .'
iooSoüo Kscossia

P.AXIIA
Banha de Pnrto

Alecrc, lata de 2
kilos

Dita, idem. lata
au lailos. . . »

Dita da Laguna,
lata íirandc. . .

Dita du ltajaliy,
bia de 2 lis. .

Dita idem, lata
graml'.*

ÍDita do 'Minas,
lata de 2 lis.; .

Dita.. Idem, lata
jiramlc
CARNi! SUCCA
Uia da Praia :

P;;tu5 c mantas «•Mania?. . . . .
Uio Grande :

I ruras mantas. . •
I Mantas
I -Matto Çrosso :

5'4$nop a
55$oòõ a

2iSnno a
cbSóod 21 $000

4Íi*ooo a .iG*.ügo
Nominal

$jSo a Sjfio

Koniiiial

92Ç000 a
G4$oóo a

94Ç000
6g$ooo

Comp,
?,).>$'.no
g*,0$fl'oó
r~5Sfloo

Siíooo tíiíSco

Sa$Soo S?$ooo

75$:i/0 Si$6i>o

8dí4oa 8;$ooo

S.|$coo S3Í200

Gjj$0OO 73$-oo

S líooo jSSSjo

Não lia
i$:eo i$t-'o

iítfio iS.un
líiéo lij-o

7; I^O')Ü
775$noo

5t,t;ít

LETRAS HO TltlCSOnut)
As letras papel fnram cotadas aos

rebates de 7 c.S por cento, ficando
com compradores, conforme a data de
c.imbsão, aos- extremos de 7 i|- a o
por cento c vendedores aos do ü 1J2
a Ü i|j por cento.

Os iicííücÍos divulgados foram rcdtí-
zitloí.

pixa'0, 10PKS & c.
Rua Vloriano Peixoto, 17.1 —

Prestam as melhores contas de
café.

CÃFÊ"
MÕVIMEK'J'0 Dü MEUCADO

Kil,i3 Saccas
lixistcnch cm io. de tarde . 343.121

líntrndas cm 11:
Ií. !•'. Central. . 13S.,-.(!'.
Ií V, tcopoldiiia . ,tiü;26o
CaliolaRcm, . , . 117.0ÍÍ0 o.ão.í '

Kntradas em 12:
15, P. Central. . . io;,2So 1.788

Total  :!;|.;<,2
ltinbíirnut'5 cai 11:

K. Unidos. , . 11..-02
liuron.' s.tn
Cabo ü.i;o
Uio da Tírata • •'*•>"
CaliotaKcn óio ío.oo;

O tratado argentino-
uruguayo

Monlcvidco, 1.1 (A. A.1 — O
tir. llallhazar Drum, ministro da3
Relações Exteriores, refutará as
phjccijõcs apresentadas ao tratado
recentemente assignado com a lie-
publica Argentina, relativo :'i deli-
¦uiiacão das ilhas do Uriigltay.
., ...iq-«»<3»-»w '

OS EMPlíIüSTIMOS AOS
BASCOS

Iíxifttrncia cm t:*, dfe lardc . 3.14,-to;
lintr.irain, depíle o dia ( i'.e iullio

até hontem, 864.S30 saoc-tí e enibar-
caram, cm c;;iiüÍ ocríoilo. "-: ^ - Stí5
dltllB. ,'...;.,

Ilonloiti este mercado .'.liriu suftrn-
tado. co*n rcBular nroctira " noncos-lo-
tes expostos á venda, lendo ?ido eífc-
ctuadas. de manhã tians.iccões de
.-:.704 snreas, na bate de 0Í7uo, a ar-
roba nelo lypo 7.

A' lardc iorani realizados nraocios
de rrrea ile 1.000 suecas, aos prreos
de o$(Íoo c o$7fio. inchando o merca-
do cai n.T.icão fraea.

Passaram por Jundiahv sa.oooEac-
' 

A Bolfa de Nova York abriu com
3 i\ ío pontos de baixa.

(,, . , , , , io$ooo e 10$ 100
?.» ¦•,.';,-• • Q$ÍÍ0O tí 0J7OO

oíjoo o nS.ioo
, , , 8$8oo e 85900

O tlc S. Viitito pagou
SStõBTSSTO Oo juros

O Banco de S. Paulo recolheu
Sos cofres do Thesouro Nacional
a quantia de 3S:5U7$5,"0. prove-
iliente de juros do empréstimo que
contraiu com n governo, de accor-
do com a lei que autorizou a
emissão de moeda-papcl.

Com a Leopoldina
Railway

ATRAZO NOS DESPACHOS DE
MERCADORIAS

Pedem-nos vários negociantes
'do interior chamemos a iittetjçao
da directoria da Leopoldina Raii>
wav para o grande atrazo nos des-

ginchos de mercadorias, especial-
imente para a cidade do Carmo,
prejudicando assim o commercio
local.

Atiui fica a reclamação, com vis-
tas a ir.iem de direito.

 mnm" —
O XOSSO C0MMKRCI0 X0

EXTKKI0U
Commiiniea-no.i a Serviço ile , In-

forniaíõüi do Ministério da Aurictil-

"O sr. Ch. Callois. ü ruc Satnt
tPincrc, Paris, iescin receber pronos-
tan nara » fornecimento de paiua de--
caroçada, em fardos um iiouro aper-
lados c filiraa do tiicuni, nramina,
«rapta, coroaiá. niteirn e outras que
e't prestem á tecclaucra.

Os exportadores que se interessam
mcL, assiimlito deverão enviar ao rc-
íerido sr. Callois ou ao Eseriptorio
,1c Informações do Hrasil cm laris,
igt me S.iint Hoiiorii, amostras cm
(litantidade sufficientg para servif «2
fcase a qualquer nesneio o propostas
Siidicando as quantidades que poderão
#er fornecidas, preços cm francos cif
Iwrio fraiiccz, preços de citrcai «
eondiç."iei ds pagamento.

A remessa devera, ser feita contra
Iodos 03 risco* marítimas a de guerra,

— O sr. JosJ Vindiu. negociante
importador cm Barcelona, residente á
tua Cundal, n. 21, deseja entrar c.m
re'açõc3 coiiimerciaci com exportado-
ícs de tapioca do Brasil.
<!evcr.ín enviar-lha amostrai
respectivos preços ci
como declarar qual .
dispõem.

T.iiiíc Irmãos commiinicam n"15
cotações de café são as seguintes :

03

Typos Por :5 ldlos

:o$(joo
to?ooo
IíjÍ.ÍOO
ioSoòo
o?;oo
n$.too

Com um nica-ii os a Agencia í^erai
das Cooperativas AfiricolaS do lista-
dn de Minas Geraes :

Ií. do Kio,
tioui

Dito de Mi Geraes :
Ilhas do ii. Santo

Mmiicip.4 de ipòG .
IMla-í, nom. , . .
Dilas .lc ig!.|, port.
Ditas nom. , . ,
.Dito de i(i'ot . .
illitas de ijíjlporl.

Bancos;
Commcrcial. . . .
Itrasil. . • • •
Lavoura
Commercio . • . «
Nac otiali • . « •
Mercantil

C. as Seguros:,
Uiiiâo dos Propric-

taríos. . . , . .
Hrasil
Minerva. . , , .
Argós . . . t .
('¦arantia
Confiaíiça ....

listradas de Vcrro'.
M. C. Jcronymo ¦
Xoroéstu
Covaz. .._...
Rede Mineira.. . *
Norte do Brasil. .

(.'. de Tecida'':
Hrasil industrial .
S. Pelix ....
Alliança
Corcovado • . • »
PctropõUtana . . .
S. P. de Alcântara
esperança, . , ,
Carioca. , ., < <
America l*'abrii. •
llnKécnse
Com". Industrial .
Mnaf. Fluininflisc
Cometa

l'. Diversas:
Docas da- Halua . »
i>. de Üanloí, nom.
Pilas ao port, . ,
fLoierina . . . . •
T. c Carruascns .
Centros 1'astoris. .
Melli. do Mariiiihãi
Caxambu' ....
(*. Drahma, . . <
T. e Colonização •
E. Industrial. . .

We/vii/uics:
Docas de Santos .
America Pabril . ¦
V. e Carruagens, ,
Hrasil Industrial .
Tecidos Carioca. ,
Merc. Mimieipal •
S. Aleix... . . .
S. Helena . . .
Projj. Industrial. .
S: Rosalia. . . .
Maiinf. IMumiiiCúse
Tecidos Esperança
Autarctica Paulista
Tecidos Alliança. .
S. II. Pabril. . .
S. P. de Alcântara
Ind. Campista.. .
|{.. It. S. Paulo .
Tecidos Magécnsc.
Industrial Mi.icira .
Calçado Clcvclaud
Hom Pastor. . . .
X, Costeira. . t. »
Unho Saponomba .

Gof.ioo 8;iioo

_. 4as$ooi
gS$ooo 7f)u$oou

Soo$ooo

195^000
1 átljooi,
jyjíooj

rí)?$5po

líí; $000
iyuSooo
3I2Ç0ÒÒ

3iS$ooo 332$00Ó

— • ifio?ooo
20)$0C0 200$00Ò

Patos fi mantas .
S. Paulo, Minas c
Rio
CAKNE DU POUCO

Dü l'araná o San*
ta Catharina,. .

Ditu iln U. üiunde
ClMliNTO

í^jío a i>jOo

i$i2» a i$;So

Çõoo a
$?00 il

SIOO
Ç3IÍ0

rSóÇppõ
lüüÇooo

I.(0$000
35$ooo

J$ÓOO
1 7 ÍÍOOD
J7í?i)op
ruGSoou

t.-oíooo
,Vi$ooò
ücl^OilO

900500Í)
3bo$boo

Üofuoo

Dova. .
Colltcdral.
líandcira Sueca • —-
Kex. . • ,
Alpha. .
Pyríinúde.
Wliilc &

Por barrica
i.Çob<i —•

Xáo ba
üiíoí

lirnthcrs

CIIAMPACNH
Pranceza
Portugueza. • • «couuoa

ao?oo(i —
s.1$poti —•
22^000 —

Por caixa

Branco. . . . .- -.
Tini

VRUAS -.
Grandes, de ." c fi.

caixa de 2;, pa-
cotes

Pequenas; de g e 6,
caisa de i.\í pa-:' cotes ...-.'..;.. t,FrãRata de í. cai.
xn de 20 pacotes

TiOcotuoSorai) do 0.
c. de 30 pacotes

Carro, caixa de 30
pacote-;

Carro "Brasileira,
caixa de 30 pa-
cotes . . .; .* .

Doínoãlicas caixa de
23 pacotes . . .

I.jroniõtoras "Bra-
sileiras. de 6, e.
de 2o pacotes . .

Comior. c. de 25
pacotes

Urasileira, caixa de
25 nacotew . . .

Urasileira em lata,
u latas. .. . .

Paulista, caixa de
2-i pacotes . . .

YpirauKa, idem. .
Colombo, idem . •
Colonilio 2 idem. .

DIVHRSOS
Aaua-raz, por l.ilo
Amendoim cm cas-

ca. per Uio . «
Alcatroo. por liilo .
Catmica, por 100

kil-is. ....
Ftiliá de milho. 100

kil.is. ......
Parello de tricô,

por 100 Mios. .
Ga/iilitia. por caixa
Cionebra; tior caixa
Ktrozcne, 'por caixa
Pimenta da índia,
kilo

Linym.s do Kiu
Grande, uma. .

tailrilhos. nor mi-
llieíro

Matto cm fullia, por
liilo

Polvilho, 100 kilos
Passas, oor caixa .
Presuntos, por libra
Telhas, por millieiro
Toucinho, por; kilo
Tapioca nacional,

por -ioo leitos. .
Trcmoç.0.:, por ioo

kilos. . . . .'.',.
Visas do aço, tpor
kilo

Por pipa
330$ot>b a ,150$ooo
jjoíooo a 35i?l!l"J

M$?Ío a i.t$7°o

j)$5po a

2c$,^oo a

e:$.-,eo a

i6$ioo a

eo$i)oo a

:;?ioo a

;.l$;oo a

35$oòo a

33^000 a

37Í000 a

apÇSOo a
37$obo a
.>3?7oo il

Qí.-OO

2:530°

J.i$,100

iCJioo

20*000

2.|$;oo

3ãfoóo

35?"°°

37$ooo
r.líroo
sS$500

idem; 250, a G. XI. Antunes; 41, n
Perraz Irmão; 10, a U. IM. 'líairo-

40, a Ad. Scliiiiidl; 20, a J. A.
Irmão; 30,

1$.|00 —

38Í000 a
.-.I$?Op

1CS000 a

S?ooo a

5$700 a
17S650 a
4o$0PO a
ll$630 it

cíjoo a

i$,lco a

40?000

1SÍ000

i,l$ooo

C$000
)8í.ioo
50S0QI1*IJ$'J00

;?;oo

i$Coo

,-,.io?ooo a 330S000

S;,6o a
3(i$.)oo a
1SS000 a
3$3ob —

330SÕ00 a 330S000
?roo a §960

SsOo
sr,$óoo'; 

S$noo

Tgo$ooi a s.ioSooo
i25$ooo a 133^000

Tor hili
3S.-oo

3l5'">o

•»5? 00 o
ÒüÍOUO

30SOOO
l,|p$000
K5ÇOOO

IC$000
fioíooo
21$000

i8o$ooo
?í-'3o

ef.$ooo

2,iS'.'oo;
,T3$oqu 

'

JJ?ÜO0

lK.Í$Ü00
.)f>$000

i505000
ISpÃOOii
1505000
iij3$U(io
36o$óop

300$ooo
2Õ$000

50$00Q
I20?p00

-.'$."» 00

438Í00Ó
45S$oon
IIÍ500

5 Si000
j9$noo
40S000

I,|0$000
7$noo

i62$odo

2o6$ooo
roíièopo
looçnhu
içoSóoo
mjoSooo
202$000

] Sola "Pelotas" . . 3$ooo
í ò Ia M i ncira ,

! commum". . . . 2$6ooa 3Íooo
I Sola ".S. Paulo",

commum, . . _. r$3oa a 3$50p
¦ S a n t .t 'Catliarina,
! de 1? 3*000 a 3$.ioo

Sefíttuda e baixa . z$(rao a 2|8po
Carreiro (a meio) 15Í0JO a i*j$üoo
Ãvanadàs, inferior

até (cada um). i6$ooo a 3Ó$oóo
Atauadà do Cãm-

pos (cada, um) . aSfcoo a 30$ooo
C1IA"

| Cafés do sul e
| oeste de Minas

Calfés de outras1 procedências

li'!
I Commum I Côr I CJmmuni Cór

iiSi.ii a
105825 a
io$3>9 a
10$iM2 n
9Í0UÜ a

11*131 a
icíáJã a
103519 a
ICS--I2 a
95906 a

e.-<??ooo
aooSrpoo

10ÍÍUOO
lyiíooo

aoóâooo —
igySopo —
£00$OÒO """
i3o$ooo r30$oòo
sbo$boo 170J000roo$opo

igiiíoofj
)95$ooo igp$obo

, 180S000
20ò$ooo 390^000
iSIÇooo —
8?$oòo —

jíjoÇpop —

Vcr.le. , . . v 0S000 a i
Trcto. . . . » » y?ooo n 1

CACAO
Kilo

Babi: ¦/ -p Não lia
Pará , .¦ Não lia
Pernambuco . • Não ha

CEBOLAS
Ccr.to

Rio Grande. . . 2ÍSuo a
IIRVU.IIAS

NaVtònara- .... Nomnrac!
Ditas citrangciriã. iiã$o'oo n 1.

1'AUIN'IIA DE MANDIOCA
De Porto Alegre:

Kilo
t.ijoo0

J0Q

30$bbo

âiJ-íqo a 3C$ooo
2S$.too a ,i0$00Ò
3eii.-ii.i a ,i.ií;oo

Kiío lia

Especial . . .
Peneirada . .
Fina. . • .
Grossa . • •

Do r.aRuua:
Grossa. ....

PAMNHA DE TRH.0
(Por saccos de .|4 kiios,

nu idos)
tíoinlw Inglês

Iluda Nacional . . iFíooo a
Nacional ;Síoo a
Brasileira lfçooó il

Moinho Fluminense
Especial .... íSÒono a
S. Leopoldo . . . i-Ssoo o
O. i7$ouo a

iTfíníio Saiiíí Ci'l«

tvSSoii a ibíDoo

preces li-

1SJ300
175800
irf5üu

325000 a 46Í000

41ÍC00 a 43$300

$5;o .1 $530

ÍIA-NIFESTO l»R nirOK-
iíAÇXO

rela vapor emericano "Cliastor
llall", de Neva .York. Cirna recebi-
da: 30 caixas de penebra. a Coelho
.Martins; ío, u Aiigelino; 23. a J. A.
Rodrigues \ C; ib de whysky, ao
mesmo; 50, 110 mesmo; 150 sacos do
cevada; a Antônio R. dos Santos;
io barris de oleo, á ordem; 15 caixas,

11 Hios & C; 100. á ordem; 1.1 barris,
á ordem; io, á ordem; 15 caixas de
papel, á ordem; 1.1 fardos, á ordem;
7 caixas, :'i ordem; 5. á ordejn; .27
caixas, á ordem; .',-. a Mc. K. Co-
viiiRton; 7 fardos, á ordem; 1 caixa
de tinto, á Companliia Exn. Federal;
0. a Dias Garcia; ioo barria de liti-
tas, â ordem; 15 caixas, a Jsnard &'
C: 1 caixa (le Rr.txa. á ordem; io
barris, à ordem; 2 volumes de^soda
cáustica, 6 ontem; ,1 laias a V. ^t.
lleloisa; 100. a Costo Pereira Alaiaj
64 fardos de fumo, a .1. Jurgueusi
50 barris de resíduos, a Isnaril Sr
C ; 50, ao mesmo; 200 caixas e 30
barris', á ordem;. 900 caixas de k.v.o-
lina. á Companhia Lcopoldina; 33-95°
ít ordem; -'u.ooo de kerozene, á or-
dein; 101 fardos de papel. ;'( ordem;
.: caixas, á ornem; 4. á ordem; ío
de asua-raj a Antônio P. de Abreu;
50 dc carbonato, á ordem; .t saccos
de sementes, á ordem; 2 caixas dc
couros, a li1"'!» Kejrciro; 1, a N.
Guimarães & C.i i, a Jorge lias-
los; 1, a J. Pónscca & Ç.; 2, a.J.
Cafaro Amorim; ir, a Uios & C.;
2, á ordem; 2. a Alvadia Novaes; 2,
a Antônio Bordado; 3, a Koiz Per-
rcira; a, a Paria Plácido: 1, á or-
dem; 2, á ordem; i a Hreissan &
C.I 1. a Avies Andrade fi C " ' -

so; ., - - - - .
Ribeiro; 15. a Alves --,.- ... ,
Amandio Pinto: 14, a Me. Kinlay,
11, a Ag. Silva; 23, á ordem; 34. a
ordem; --o, á ordem: 20, a ordem;
Ci, á ordem; 20, á ordeai; 25, a or-
dem; i.i, á ordem 11-, a oroem; 20
saccos dc feijão, a Perras Irmão; 15.
a Salim Assaf; 2, a ilienevidcs; 25
sacros de arroz, a .Dias (rareia: 100,
a li. Chaves; 2í saccos farinha, a
loão Warnie; 5S, á ordem; Sj, a or-
ilein; 2^2. á ordom; 20, á (liem; 3-'.
a 'Brandão Alves; 30, idem; 170. a
1. Ribeiro G-rillo; 21, a Marinho Pm-
to; 3 saccos de uruen', a C. Reis; 15
saccos favas, á ordem; 41 saccos de
polvilho, a Perra:'. Irmão; 12 saccos
diversos, a Macedo Silva: 603, ?ac-
cos dc ossucar, a iMelrelles /iiiiiith;
450 idem; 900, á ordeai; 1:50, a or-
dem; 3J.1, a J. Soares; 200, i b. n.
Braziüeiisc; 4,0. idem; 5S3, a. II.
Stolür; 2 amarrados de couro'.. a or-
dem; 2 volumes de sola, a Siqueira
Veiga; so latas de phospliorosi 11 or-
dem; ,-ò caixas de fornueida, á..or-
dem; ij caixas de éguas; a 'Marinho
PVito; t j.u-á de carne, n Atigelirio
Simões; ia pios de fumo, a O., Mo-
reira; 13 toneis de álcool, a Uirlo.s
Ròlier; 5, n Coelho Duarte; 10 jn-
nas de aguardente, a Carlos Taveiro.

Cantareira: — 3.'..| saccos dc ,;;ss'.i-
car, a T. Xt. Kcnllscli, 1.930, idcin;
550. á ordem; 230, á ordem; 1.332,
a P. III. Wiilter; 230, á ordem; 533.
;'i ordem; 784, a T. XI. Keiitisch;
,i;o, á orjeui; o saccos polvilho, a
Nicoláo. , ,„ ,

lV.o vapor nacional "Ceara", dos
portos do norte. Carga recebida: 2I2
burricas dc castanhas á ordem; 200
fardos de algodão, á ordem; rio; a or-
dem; íoi, a Siqueira íi C.i 50, :•• jr-
dem; ;o, a 11. Wii-hilln ;ioo a or.
dem; íuo. á oriletii, 200 á ordem;
ioo, á ordom; ion, á ordem; 20Q a
Pnbricio Gomes lledrosò; -'5 a biquei-
quera & C; 10;, ao I.loyd Ilrasileiro;
40S saccos de assacar, á ordem; 742,
á oaieitt; 2 caixas dc vaquetas, a K.
l.ima; 1. n C. 11. I.ima; 1, a M.
Andrade; 1. a R. ferreira! 1.31.1
saccos dc assucar, á ordem: 82 fardos
dc algodão. 11 üenha Ranios; 17'^. a
Pnbricio Gomes Pedrosu; 50a saccos
de assucar. a B, Albuauerquc; 70c
;'i ordem; 71 de cocos, a Álvaro lira-
sil; 7 caixas dc manteiga ã ordem;
50 fardos de papel, á Companhia Itii-
colomy; 17 a J. Mondes; 7 caixas dc
cluirtitos, a It. Assiimpção: 5 caixas,
a Hertii Stollz; 1 dc cigarros, a li,.
Pccanh.o; 100 saccos de farinha, a

Pelo' vapor inglcz "Xloliírc". dc No-
va York. Carga recebida: io caixas
farinha de aveia, a P. Monteiro «

liamti Imião;. 47 "ix« a- ,,„ fruUs,Pcrreira Irmão-,. 50 cestos dç lr\?~
ao mesmo: .35 dito?, u :SB«*^n

SE Mí«S®
fRS^^fao^ajS
Ribeiro; 50 ditas, a 5;1',D,e\ S-
Gonçalves; 463 caixas de ««»
reira Irmão; 30 caixai de •«"'P8',-.0
Coelho Duarte; 30 d"»». * ID"5 Ua'
"'feia 

fi. F- «entrai do,-Brasil ,^
(S. Diogo) — Carga recebida: ¦ «U
rie manteiga...a XI. gMWÚ«. jJW^ftia,, a Damazio; 16 ditas. 1 Alg
Monteiro; 36 dilas. a Calda ,l.a»to>.
10 diíasi a Carlos Tnvcira; 1? caixas
uc queijos a K. Roclurt 12 jacas de' ° ' 'loão 

da Cunha: -t duas. a
Ribeiro; 11 ditas, ,ã M- <¦ ¦ •'".

2 ditas, a 'Medeiros Uoçlia: 1,
cestos de carne, a Eduardo Gr. o 4
jaeás de carne, a Berra! 11:11.10. '
(litb, a 'Guimarães Irmão;. 10 jacM
de toucinho, a D. P. ordem 3 d-
tos, á ordem; 3 saccos de batatas .1
Cunlia Oliveira Pinto; 9 ditos, a A5-
res V. «areia; 1.1 ditos, a Jo.io lon-
tos: 8 ditos, a Justo Pinheira; 31
ditos, a Caldas Pastos: 150 ditos,, a
Ramalho Torres; 28 ditos, «Martins
Saraiva uo dites, a Ramaliio lor-
res. 100 ditos, a Justo Pinheiro; 70
ditos, a A. ordem; 20 ditos, a A.
C. ordem; So saccos de cebolas, a
Ramalho Torres; io caixas de cebo-
kis„.a A. 0. ordem; 5 saccos.de as-
sucar, â Usina NaciÕnaes; .1 caixas de
paios, a Xlcdeiros Rocha; :8 fardos de
xarqiie, a Teixeira Uorgcs; 115 ditos,
a Perraz Irmão; li volumes de biscoti-
tos, á ordem; 13 ditos, a Ferreira;
100 quartolas de sebo. á ordem: 1
lata dc manteiga, a ordem: 16 duas,
á ordem; 1 dita, 3 Dome; 1 caixa
de manteiga, a .Publica Aurora; 1 lata
dí manteiga, a A. Wraubeck; 1 d>
ta, a Artliur; 3 ditas, a rritz; 1 ces-
to de manteiga, a Periiandt-s; 12 la-
tas dc manteiga, .1 Alves Irinno; io
ilhas a I. A. Ribeiro; 10 ditas, ao
mesmo; 12 ditas, 00 mesmo; 1.1 ditas,
a Ií. P. Lobo; 4 ditas, a Carlos la-
veira; 20 ditas, a Thomaz Pereira; 16
ditas, a I. A. Ribeiro; 10 ditas, ao
mesmo: ío ditas, ao mesmo; 15 ditas,
a XI. Rocha; 1 jaca dc queijos, a r.
llarros; 2 ditos, n Marinho Pinto; 4
ditos, a Álvaro Parroso; 2 ditos, n
Pereira Almeida; 2 ditos, a C. Irmão;
4 ditos, a Alves Irmão; 2 ditos, a
C. Irmão; 5 ditos, a Guimarães; 4
ditos, ao mesmo; 3 dito3, ao mesmo ;
2 iaeás de queijos, a A". Irmão; 2, a
Corrêa; s. a Alvos Irmão; 6. a Cor-
réu Vasiju.cs; 5,aAutouÍo Christovão;
10, A. b .Sobrinho; 3, a A. Irmão;
1 engradado. a Marinho Pinto; 1 cai-
xa. á ordem; 1 jaca. a A. Cardoso; 1
caixa, a P. Carvalho; 3 iaeás, a J0110
da Cunha; 2. a D. Portclla; 3. n fc.
11. & C; 2, a 1131. ordem: 8, a
João da Cunha; 3, a Cabral Irmão;
1. a Teixeira Carlos: ç. a Coelho
Duarte; i. a A. Jloccli Joiir.; 3, a
Gaspar Ribeiro; 2. a Teixeira Cor-
los; 2, a Coelho Duarte; 8, a Damasio
& C; 4. a C. Vasques; 4. ao mesmo;
4, a M. F. Alves; .1. a Martins Sarai-
va; 3, a Damasio t C; 4. a CabralIrmão; 0. a. M. V. Alves; 4. a or-
dem; t de carne, á ordem:, 3. a Ro-
drigues; 2, .1 Vieira Monteiro; 3, a
li Grrió: 3, a Teixeira Burgos

O Mira em «Bi WlfR
GRANDE HOTEL BORGES
POP.XUGAIi — WSIiOA

(Recoramondado pela Sociedade
Propagadora de Portugal)

Hotel de í" classe inteira-
mente renovado. Luxo e con-
forto. Aquecimento geral;
llanhos cm todos os andares
c quartos com banho.

Hotel semnre preferido pc-
Ias familia brasileiras.
1'ensãoi tudo comprchen-

<Udo a liGOO réis.

O K0UI10 I>0 Aitomvo »A
GAMARA.

O "AlfnrrnbisU" foi lin-
]H'onuiiciado

O jttií da i" vara federal, por
despacho de 'homem. íniproniin-
ciou .Rodrigues de Paiva, o Al-
farrabista". do crime de peculato,
por haver indemnizado
Nacional.

i«l» *m * m>

ADVOGAnOS

Ri

gadoi.one

ÍJazcndá

ASSOCIAÇÃO MK1UC0.
OIHÜUGICA

Está piililicndo o boletim
du outubro

Com a costumada pontualidade, aoa-
lia de ser publicado o numero de ou-
tubro dessa exeellente revista do me-
diciua, dirigula pelo dr. Oliveira
Aguiar, nome bastante conhecido na
nossa imoreiisii scietítiHcai

Com o concurso valioso dos drs.
Caetano da Silva, director da nossa
Assistência Municipal, c. üct.avio Pin-
to, cirurgião da. Beneficência Portu-
LHieza vem sendo, com regularidade,
publicado o tBoletim <la Associaçiio
MedicoCirurgica" uma das nossasrino.
lhoreu revistas de tiicdicina c cirurgia,
contando sempre interessantes c pro-
vyitoso artigos sobre aquellas sucn-
cias. - ?•- 

DR. AMALIO DA SILVA
Ujjlgliayana 7, 1" anda:'.

DR. ALOYSIO NEIVA — Advò
—. K1111 da Qliitaiida s —. Telep
Central 8.

DR. ARTHUR CHERUBIM-Advo-
gado — Adeuuta custas, líãcrintòrío:
Carmo ?r, Tclroli. Norte 4^1.

DR. BJ3RQU0' COELHO — Kua g,
Rosário 81. Tel, w;, Norte;

DRS. CARVALHO DE MENDONÇA
(M. I.) e SALGADO FILHO -,
Advogados. Rua do Hospicio n. .7.
Tel. 5304, Norte.

DR. JOÃO PEDREIRA DO COU.
TO FERRAZ NETTO-K. Biícnos
Aires 11. ia. Tel. 4130. Norte.

DR. FLAVIO J. PARETÒ — Advogai
do. Rua do Rosário u. 70.

DR. HERBERT C. REICHARDT —
Causas commerciacs c inventários.
Adcrintá custas. Uruguayana ;; —
Kesideneiíi: P. dc Botafogo 384."Pensão Magcstic". Tel, Sul. p.;:.

DR. HEITOR LIMA — Kua do Car-
mo 08. Tel. 4254, Norte.

DR. JAIR CUNHA — Advogado _
Kua S. Pedro Sa. T. 2423; Norte.

DR, MILTQN ARRUDA —Proees-os
eiveis, coriimcreiacs o orpbanoiogi-
cos; dc aposentadorias, montepios;
tem representantes nos listados e em
Portugal e adeanta custas — S:;ehrt
n. 4. Tel. C. .t|Co.

DRS. OLIVEIRA SANTOS e AL-
BERTO ALVES RIBEIIiO-Advo-
gados. Eseriptorio: r. Rosário 103.

DR, PADUA VASCONCELLOS—R.
lluciios Aires 35 (antiga do Uospi-
cio). Tel. Norte 3.130.

CLINICA MEDICA

INSPECÇAO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS

Negociantes multados
Foram multados cm 5o$ooo, ca-

da um, pela commissão de inspe-
cção dc gêneros alimentícios, os
srs. Bernardino Marquês n & V„
por venderem o café " íris , con-
tendo matérias estranhas; G. boa-
bra, por vender a goiabada "Ame-

rican.i", nas mesmas condições, c
Ribeiro Crui! & €.. por venderem
vinho do Rio Grande, contendo
água, álcool c elementos corantes,
uiio derivados ila uva. 

LOTERIAS
CAPITAL FEDERAL

Ucsvtmo dns prêmios do plano
n. UM roalisado em 13 ôutit-
bro de 1010.

aixa de lingüiças, a M. C. Pana; i
de nicudna. á ordem; i encapado, a
M, jlastosi

Alfredo -Maia: B latas dc manteiga,
á l.eitciia Carioca ;a iaeás de (iiicijos,
a A. Cardoso; 2, a Avollart 1. a P.
Almeida; 2, a 1'. Moreira; 4. a A.
Bosck Jong.; 7, a Pinto I.opcs; 6. ao
mesmo 1 3, a A. Irmão; 2. ao mesmo;
1, ao mesmo; a, a Pinto Lopes; .-, a
Amandio Pinto; j. a V. Barbosa;;,i\
a I. Caidoso; 4 caixas de reiiuçtjiio,
a M. Kiicho; 1 laia de ereine. a or-
dem; 2 latas, á Loilcria Alba; 1. a
K, Ilaxin; 1 caixa, a Ií. Magalhães.

Pela Ií. V. Central do Brasil (Ma-
ritinia). Carga recebida: 24 saccos de
feijão.; a.iMaeedo Silva; ',5'aA-V«Hi»r ; P1IEM10S DE ISlOOOS A 500S0OO
rães Irmão; 600 a soares Jiastos, /o,
a II. Albuquerque! io ao mesmo: "
a Brandão Alvos; 50 dc milho a l"o-
raaz Pereira; ap, ao mesmo; 50, n
Teixeira Burges; 1 Bo ao mesmo; 75,
ao mesmo; 286, ao mesmo; 26, a
Perraz Irmão; ío, a Thoutaz Pereira;
50, a Teixeira Borcos; 30. ao mesmo;
\o, a Alvares 1'olkry: 30. a l'homa:i
1'ereira; t;. á Agencia 13; Minas; 4
fardos dc xaniue a Mon.irch.-i & Pina;
í. a Gaspar Ribeiro; 51, a Damasio &
C;; 28, a Tlieodor Willc; s cngradar
dos de biscoutos a J. Barbosa: 256, a
ordem; 16 sacoes dc ervilhas, a. Soares.;
Bastos; 22 tlc grão de bico., a .1. £oa- . ~ml 7C92S 4.-39 /i0373 0J62B
res; 2C0 caixitü Jc cerveja, a l>on- 1
çalvcs Zenha; 5 seccos de polvilho; TOEMIOS DE 1008000

170820 vond. na Bahin
7711)0
15384
OliliG
34H70
81517
Ü1107
25065
63103,.,.

15:0008000
2:0005001)
1:.".IU) 001
1ÍÓ00800Oisonojooo

50 S000
5'OÓSOliO

5008000
5O0Í00O

PP.EMIOS DE 2005000
70.251 40220 70GOG 77201 36826

2114 56741
86(113 30920
ÜTÍ73 25531
71)074 251110
33212 20:iii0

20-5000

5Ò0$O0O
]ooÇfcoo

IÍJPíOOO

Mercado
Observações

estável.

TIJOÍiO DU AllÊAll
Rivalizando com o de procedeu-

cia cslraitgcira. Preços cxe.C|icio-
unes. .1. A. (ionçalvcs Si C. São
Pedro. 49. soh".

RENDAS 1'IRUCAS
AWANDE D" KIO UM JANEIRO

Arrecadada Iiuji
Km ouro
Km papel. . • • •

Total
Renda do t a.i.i.
Km CRual período
1915

5>ifíercnça a r.
cai 1010. . . .

ioi:0ti;6.|i
l73M3ffSâ.sS

J75:o84$soS
J5i:5;,-?i,-o

i.SS3:Sg3$iS7
POLUA
ide:

30i;V&i$oi3

CÃES DO PORTO
Relação doi' vapores e embarca eêes que se

Cáes do' 1'orto (no trecho entregue ii Cotnpasni
1- de outubro de 101IÍ. as '" "aTlt- •''• nianua.

adiavam atrai
! du Port)

1(1,13
dia

quaes

IJarcelonn"stock" à

KMOARCAÇÃO I

ASUirtíl OBSÜIlVAÇÜeS

I CtASS» NAÇÃO NOM* I

. j
P, earvuo I 

1 I 1
[vapor....

1—3 ICUatas...
.(Americano
.INactoiiauJ

I Chatas, i. .JNrioionaes
Vapor ÍN"onicp,iicz
Chatas.
Vapor..
Lugar..

.VNactoiiaes
..FXacional .
.IPorlugueü.

«Sulfollt1...
Diversas....

Diversas.**."'Hermes1*, ;¦
Diversas...." Campinas*1 i

Atlântica".

. .IVago.

.. \W

...llJesi. de
....Cie. riu

1 unir.
....|('lc. do "I.Iolliin:lU!
.... Dcsc. do carvão.
....ICjo. do "átrabo".

arvao."Craater

e
MnnSTEKIO DA FAZENDA

lTm recurso qim «no alcança
provimento

O ministro da Fazenda negou

provimento ao recurso interposto
ocla. ciinimissSo executiva das
obra? dn Cathetlral de S. Paulo.
4a dccisSo da Alfândega dc San-
tos. que lhe negou rieihiíçfio oe
taxa piua o material que importei».

P.it. o IChatas.
. íiag. [Chatas..

ii
P. Vapor.

Vapor.
Vapor.
Pontãi.

in !Chatas

..l\'acionacs
.. INacionacs .
,,.(Nacional .
. ..(Nacional .
...Nacional .
.. 1 Nacional .

, ..'Na-:onaÍ .
.. .IXocionaca

T. Mata |.
IChãtós Kiicio.-uc.

.. I Diversas

.. lUivcrsní

..I

.. |"Uraho'

.."Teixelrinlin"
.. rPhilndelnlilã
.. ("listrclni'....
.. |í Araeilv'
...IDlvcraas
'.'.plVcreãs.'.'.'.'.'

..ilDcsc. ile een. u:
I tabeliã II.

..llJcsc. de gen. da
I tab. II.

...lExp. de manR.incz.

...|C c. de div. vap.
..IVaso.
.i.JCaiiotagcni.

, ..(Cabotagem.
. .(Cnliotagcm.

....ICabotagcm.
..IVago.
,,IRce, couros.
...'dr. do "Molii.r.u"
..IVago,
... Dc;e. dc bagagem.
...IVJgo.

Pérola
Símia ; Cri;
iJa«IÍccn . . • * • J

mujAü
Preto

])e Torto Alegro. .
Dito iiciu, da terra
Dito idem, de Sattli-

ia Gfit-harina. . .
Dito matitci(ja. ._ .
Dato ('.'t: cores div".
Dito mwuünlio., .
Uiio amendoim.. .
Dito brianco. idem..
Dito vermelho, idem
Dito, enxofre. . .
Dito, branco, cs-

irangeirn. . - .
Dilo, fratllnho, Idem

PUMO
Puntn cm corda
Uio Movo:

Kspcci.il, ....
Regular

Sul de -Minas:
Kofumda. . . . •
Vnmeira. • • ¦ #
Terceira . . • • •

Ooyano:
Kspecial. . » . •
Regular . .

PUMO KM
Do Rio Cru

ja, amarello. . • »
;». idem. ....
i11, commum . » *
2\ idem. ....

PRUTAS
reras. caixa , .
Mangas, caixa. . .
Uvas Rio G-rançe

caixa ....
Pita estrangeira. .
Jlacães

GORDURAS
Rio da Prata,
Kio Grande. . * .
Matadouro . . ._ .
Xarqvieadas do in-

terior .....
GI.YCIUÜ.NA

Bruta, sem vazi-
lliame

Bruta, cm latas ile
t2 l|3 O 2? KU03

Lourst som vazütiamo
Loura, em latas de

I2 1Í-- c 23 kiloj
Branca, sem vazi-

lliame. ......
Branca, cm latas de

!a'j|3 c 55 kilos
Branca, em latas de

4 l.ilos ....
Branca, cm latas de

1 o ü Kilof. . •
MANTEIGA

Modesto üi.ionc. sir-
tidas

Erélel Prcies. laia.
T.epclctier. ltttíi . .
Modesto Galoite, It.
],. llrtim
D,- Minas. . . .

Mil. 110
Amarello, ria terra.
Dito branco, idclh.

18S000
i7?2oo

iS$--o
K'$ono
1,-Í5ia

iS$ooo a
175500 a
i/$üoo a

roo Iíi!o3
Nominal

i3$ooo a iS?300

Pereira Maia & <.-.
lincz; .1 de mercadoria
nliia líxp. federal; 7
c; C.

Pela K. F. Central
Díoíío). Caraa recebida:
manteiga, a Pinto 1.ripes;
Cunlia; 4 cngradíidos,

a S. Mar-
!, á Compa-

II0I111 Beek

Io Jlrasil (S.
10 laias de

b' a íoâo da
A. R. de

i5$ooo iSí.ioo
2Sí>òoo ^f'í;on
r.l$.-,(io ii i6$;oo
19$200 21$700
)*S$30o sòSoop
SoÇooo 33Ç300
'J.iS.;no 15S000
2i$joo -^?3ao

oo$ooo f)3$6op
(ilíjou ÚC5100

Por !,'ilo_
i$6oo i$7oo
VfSoà i?joo

r$ooo i$too
i$2oo 1Ç300

$600 ;i ííiou

CoOOO 2ÍJ0D
1.5500 líirn-j

cm

Oliveira; 15 laias a Álvaro Pollcryi
14, a Teixeira Cario;; ia. a Caio
Martins; 15. 11 Carlos Tavaira; t<. a
Pereira Almeida; 17. a Caldas Das-
tos; 111. r. Avellar ü C; i, a J. Si-
niões; 24. a Brandão Alves- 14, a Ju-
lio Barbosa; is, a Medeiros Itocha;
ío, a Gaspar lübeiro; 20. a A. R,
de Oliveira; í2, a Brandão Alves;
2.\. a A. K. dü'Oliveira; .10. ao mes-
mo; 8, n A. Amarame; r-í, a Andra-
dc Monteiro! -'ó. a Tliomaz. Pereira;
tu, a Siqueira Veiga; 4. a Pinto 1,0-
pe?; r, a Pedro Martins; .ío a Ama»-
dio Pinto: 1.1. a Siiiucira & C: 1C0,
caixa", á ordem: ia latas, a Corrêa
Ribeiro: 18, a Prcsser S; C; 47. a
C. 11. I.acticinics; Ci. .1 C. 11. I.a-
cticinios; 52. á mesma: -: iaeás dc
diitüos. a A. Boecli Jrjng.; !.', a
loão da Cunha; 180 cíhxüs. a A.
liocch Joiiii.; 1 iacá de. carne, a
Brandão Alves; 1. u !•„ (.rijo; 1, a
Pereira Almeida; 1, a Dias Rama-
liio: 28 fardos, a Teixeira Carlos; 30.
a Gaspar Ribeiro; -l, a !i. AHmquer-
aue; 7 iaeáf, a 0. V. Athayde; 1,
a TorrcH & Rcj;o;tiS, a Guimarães
]riüão; 4 a K. Grüó; i.í de tonei-
nlio. ou mesmo; 26. a, Atíoljího
Hclimidl; Mi .-..Corria Ribeiro; 2, a
Adolplio Selnuidt *ó. a Dias Háma-
II10; 2, a P. lTaria; ioo saccos <t".'
batatas, á ordein; Co. a A. G. ctrüem;
^0, n K:-.".;il!io Torres; 8p, no mesmo;
20. n Caldas Dasíõs; io. :-. Guimarães
ítiilnr, 56 ínccoá a io caixas a f«ui-
marães Irmão; it saccos a Cal Ias
Básí-osi i-*. a Ctitimarãcs Fitma: i -de
lombo, d Miranda íi Conçalres; 26
caixas dc banha, a Hcrir. Slolt/.: 1:2
fardos dc xarque. a .lolm Mòore;
j jacas de mçudoâ a Avelino l,txaj
i jncá de orcilias. a Torre» & Kctfo}
2 de ninidos; r.-.s mesmos; n<a iiuar-
tolas de sc':o. á ordem; 'i latas de
manteiga. :i Brandão Alves; o, a .1"
A. Kilieíroj t, a Marinho; i.í, á I.ei-
teria Boi: S a Ilcrin Sioiiz; í, o
uc»; ordem; 7. a Pinto I.í-pes; is, a
A. Amarantc; o. ,i Pinto Lopes; 2,
.1 Sylvioi 5. .1 Teixeira Borcos: 1, á
l.eiuria Moikio; i. a A. Vasscl; s,
a II. Corria i. a C. Cave: i cn.
Bradado, a FJolmé & C; 10 iaeás^le
queijos, a Torres & Reno: it. a Gui-
marães Irmão: .'. a F. Moreira; 2,
.1 Teixeira UorRes; 4 a B. íi: C. or.
dem; i. á ordem; 2. a I. òc C or-
dem: 0. n I. C. Dias; caixas, n
M. P. Alves: 4 jacas, a 1 M. An.
dradeí^, a Gaspar Ribeiro; i, n M,
Assumncãoj =. a A. M. j. I.opes;
.t. á ordem; i jaca de carne, a M.
Modesto: t a 73S nr.i, ->i. 2 caixas
de requeitâo, a 1108 ordem; 1 jaca
de toucinho, r1 J. Arr.u ío; 2 amarra- '
dos dc esteiras, á ordem* 1 latas de
lllél. a M. Abreu 2. ;i T Cruz.

Alfredo "Tifaia: 1 latas de manteien,
a j. Cardoio; 1 iiicá dc aucijn a A.
lrtníío; i. a Constatitino Gomes; :.
a J, Ci-do=o; 1. a Pereira Almeida;
j a Fernandes Moreira: i a Gaspar
Ribeiro: 2. a 1'cifira Almeida: 1. a

XSo ba p, Moreira; 1. a rercira Almeida: 1
Não ha de carne. :i I. Alves: 1 lata-de cre-

3S000 a 3$-|00 me. a K. Bufan: 1. .1 li. Míií.i-
Não ha lliües; 1. •' urdem; .•> iaeás itiverses,

,1 .1. IMiclro:.'?. 11 A. V: Bárlnin:
1 r:-i.va de c1""' a Cafici- i<> P: '

1 'ò 100
ií Mo

IS3.10
: 5150
1S200

Não ha
sSooo n 3S$ooo
0Ç000 a 30,?ooo

Nominal
Nominal

$C4o u $C|o

Ç600 a

Kilo

4$ooo a

4$ 100 .1
5$ooo 2

5$ioo a

6$ooo a

G$ioo a

$ójoo a

6$.-oo a

$000

4?ooo

4Sroor?000

5$ioo
6?ooo

6?ioo

CS.too

6?;C0

3Ç000
2$Soo a

8$i
0f7

3SS00
3$:oo

g$;oo
to?5*>o

11 lardoí dc xiirmie, a Maroni 5* G. j Sirar
Pela ü. P. Central do Itr.-.sil (Mr- íoi '

riiiii-.i'.). Carga recebida: 4 saccos dc I rcira;

C: iô dc nueijns. a Ferreira Irmão
& C; ; fardos dc caiiclla á ordem;
4 suei:,-,:-, de pimento, á ordem; so cai-
xiis de soda cáustica, á ordem; 10 bar-
ris dc rães. 11 ordem; 200 caixas^ dc
perast a Santos Pontes; ioo. a Con-
slantino ltasso; .100 a .loaquim M.
1'wcirai' 125. .1 Santos Pontes; 1.013,
a ferreira Irmão k C; ioo|2, aos
mesmso; roo. a .loaquim M. Pereira;
250 caixas e 50I2. a Dolianiti Irmão;
1Ú0 barrteas c 200 caixas de maçãs, ao
mesmo; ío harrieas e 250I2 biirrien-.
a Joaquim M, Pereira; 1.060 caixas
e ,35o harrieas, a Pcrroira Irmão &
C; 130 caixas, a Santos Pontes; 50
c niiiéixas, ao mesmo; 300. a Pcrroira
Irmão ci Ci 50, a Joaquim M. Pç-
reira; ioo. a Dolianiti Irmão; 300 dc
íutiis, a Perreira Irmão & C.; 15 de
oleo, .1 I. iãos Safadi; 3 de papel, a
ordem; S rolos, á ordem; 1 caixa de
charutos, a A. Ai Martins' 4 de fu-
mo, ,1 .1. Jursuens; 15 de mercado,
rias, ao mesmo; 2, a RoU Pcrroira;
17. a V. Jorire de Oliveira; 37 volu-
mes, á "rde.n; 1 caixa dc mercadorias,
a J. Jureueiisj 4 de couro a Alva-
dia Novaes; 6. a Padttla ci C.^ 4, a
Ferreira Souto; 4, a Uios & C.i 2,
a P. JniTc de Oliveira; 2. a Gonçal-
ves Carneiro; 10, á ordem; 3. á or-
dem; í, á ordem; A. á ordem; 3. a
Pinto A-.ikcIo; i. a O. V. Ccrnuei.ro;
t, a Joíé Silva k C.J 2. a Ribeiro
Silva ii C: i. a Cascmiro R. Pin-
to; 2, a Gonçalves Carneiro; 1, a Bor-
dailo 4 Ci i. a Uniu Ferreira; i, .a
Santos Novaes; 2, á ordem: 2, a K
lorse do Oliveira; 3. a Faria Placi-"rio; 2. a Alvadia Novaes; 11, a Koiz
Ferreira; 2, á ordem; 2. a Andrade
Costa; 1. á ordem; 2, a A. Sad Kylt
ci C; J. á ordem; 5, 11 Adão Caspar;
j, á ordem.

Pelo vapor hollainlez "Ilollandia ,¦dc Astertíam c escalas. Canta rece-
bida: -o caixas <le outijos, a ií. Mar-
li; 30, a Sanliis Fontes: 15. a J. A.
Koiz & C; 2.1;. r. Alves n C; 25,
a Ferreira Jrmão; 10; a Coelho Mar-
tins; 25, a Germano Bocttchcr;^ .30, ao
mesmo: io. a losé P. da l''ous«a;
.1 de chocolate, ao Bristis Bank; I de
cacáo. ao incsmoi 42 fardos de papel,
a Heitor Ribeiro; .-,s. a Alexandre Ri-
beiro & C: 1 cai.-:a, á Companliia
Com. Ilollandcz; 12S fardos, a O.
Ribeiro: 2 caixas do cortiça. a Jlaclia-
dn Mello; 55 dc provisões a Perreira
Irmão ci C; 10 de uvas. a J. Pran-
tisco Tavares.

Pelo vapor norupniez "I.streila , de
Clirisliani.i c escaliiF. Carsa recebida:
S.000 harrieas de cimento a Machado
Mello & C; 2;o rolos de papel. .1
Nordskorc a C.J 61 volumes de papei
aos mesmos; 17 fardos Jc papel, a or-
dem Nordskde; & C: 2.1. aos mesmos;
10;. ao iorual "Rio Nu": iS._ ao mos-
mòi r-íí. ao incsino; 232, a Kramer te
C; 47. a A. Cidade: 42. ao jornal"Ia litoile riu Sud' : So rolos, a Le-
vv I.eit:; 40 fardos dc papelão, a .1.
Lipiaitt; =n caixas do bacalhao. ao
cônsul da Noruosa; 2;. á ordem: 130
fardos c 2 caixas, a hlttiKCticcrll íc.C.

Pelo liii.le nacional "Amélia c Cia-
ra". ile Cabo Prio; *Ó saccos ue icijão,
ú ordem. , _,

Pelo hiato nacional "Alma', oe Ca-
bo Frio; 1.1 laias dc sebo c 1 encapado
dc cera, á ordem., „„,..„ .

Velo .-.apor americano "Suííolc , dc
X. P. News: carvão. , '

IVo vapor nacional "Tcixcinnha ,
de S. Jcã.i da Barra — Carga,rece-
biiía: 20S saccos de assucar, a or-
dem: 200 dito', ã ordem: 100 ditos,
á ordem: 300 ditos, :'i ordem,; 100 di-
tos, á ordem; 233 ditos, :'i ordem;
if.i diics, a Mtirellcs Zaniith; 200
ditos, ú ordem; 200 dites, :'i ordem;
!.•; (Vitos, á ordem; 1.000 ditos, a
Meir.ües Zamitli: 400 ditos. íi Carlos
Taveil-a: -u toneis de aícoo!, ao mes-
mo; 10I1 ditos, ao mesmo: 44 tni-.ei-
de álcool, a Tliomaz da Silva; 20! 1
de aguardente, a Carlos Tavc;ra;
tr,|i toneis de aguardente, a Zenba
Ramos; 1.2:6 «accos dc café, a lít.
Queiroz; 125 ditos, ao mesmo; 8.1 dl-
tos, ao mesmo; i.\ ditos, ao mesmo!
i.t ditos, a Avellar; 15 fardos de café,
a Andrade 'Lemos: 130 ditos, a M.
Kiii'av. 3C2 iliios, a Õrncstein: i di-
to, a Avellar; 32 ditos, a R-, Quei-
roz: :.p tlitos, ao mesmo; ;S ditos, a
Teixeira Slorinlio: m ditos, n Orns.-
lein; 62 dito", a R. Queiroz: 10 quar-
tolas (le pixe, a 11. M. C. ordem:
r fardo de fumo, a líorgea Irmão; io
fardos de resíduo, a F. Santos.

['cio vn^or insrlez "Araotwya, dc
J-ívcri ool e escalas — Carga rece-
Iiida : 10 caixas de presuntos, a 'Mar*
ti Paelicco; 1; ditas, a LebrSo
ditas, a J. M. P. Gouveia; ,13 dl-
ia?, a Carvalho Koclia; 15 dita.*., a
CamiHo Mourâo; R ditas, a Tíernardi-
no Daniei: 1$ ditas, a Coelho NFík-
tini: ,i caixas de chocolate, a tímilio
Kahm; 1 caixa dc bacon, a Carvalho
Rocha; yzf, harrieas de uvas, a Per-
vt'r\ Trmíio; 15 tiarris de oleo, ao
M-.iidio lu^cr: .t volumes de merca-
doria*, ao Moinho Insler; .=; harrieas
t', ir.iTcadorlas, a Jór?c Aüard; 2 rui-
xas de firovisõps. a T>. T). Kesy; i;6

d.- liiirrilba. á Companliia Lus

losé Corrêa; 25 latas de píiosphoros, I nn-nn
a Teixeira Borges; tq fardos de for- J-'«Jy
ranciJis, a Gasoar Ribeiro; 6 caixas de ^S|j.>
frutas, a Bhcrilig íi C: li rolos dc S72ÍS
sola, a Siqueira & C; 10. a J. Bas- 75ÇK12
tos: 5; a II. Kcsa; 44. a Cruz Sentia rp^.r.
& Carvalho; 4C2 de couros, a N. •':,, 

nftf,r „.„...
Hertz; 4 saccos dc ervilhas, a Macedo dSlJí flOfilj 917üb
Silva: 105 couros. 11 A. R. tou- , 10113 37S10 31361
tinlio! 24 de resíduos, a V. *1 clicci-
ra; elí e 1 bordalira dc sebo. a llteo-
dor Willc.

Cantareira: 230 saccos de assucar, a
ordem; 400, á ordem: S34. a 1. M.
Kenlisli; 730. ao mesmo; 383, a /-c-
nha Ramos; 333. & ordem.

Pela U. P. Lcopoldina — Carga
recebida: 14 saccos de milho,.n 1»!-
xcira Borges; 88, a Alberto Aiuaran-
tes; 05. a Dias Garcia; 66. o herraz
Irmão; 7i, a Lino: 73. a Marinho
Pinto; 33, a Cascmiro Pinto; .100, a
Siqueira; 55, a Rodrigues Quci.™"
C() a Alvares 1'ol'cr.v; 57, a Adolplio
Selimidt; 62 a Bcncvldes Irmão-. 2.12

3'iÜ 1 1215
IUGÍii 35713

rnsio
77105

79311
77191

79S01
77101

S791S 9.5202
5600G "'.11133
525)10 642G0
83.'0i 46237
25:iS5 485G

11314 76217 36U10 21930

APPIUi.\IMA(;ÕKS
Í9S2I.,..
78107......

DEZENAS
79820
77200

CENTENAS
70000
77200

2005000
100SÜOO

303000:
20$000

10SOOO
OSOüO

liastos Martins; 303, n Mcirollcs ¦ em oü ,jim ogngD
Todos ns nnracros terminados

Zamith; 275, a Avellar; 412, a Uran-
dão Alves; 257, a Mano da Souza;
17-, a Avellar; 14, a Salim Assaf; 50,
a John Moore; 40, a L. Nazar; 22,
a C .Moreira; 31, a Guia F. Atlray
de; 10, a Siqueira Veiga; 20, a Ko-
cita; 10, a M. e Capclla; 46, a Mc.
Kinlay; 11. .1 Iiirnio e I.ino; 50, a
Peixoto Serra; 52. á ordem; 8. a
Hascnclcvcr: 10 dc feijão, n Marinho
Pinto: 70, a Ferraz Irmão; 3ÍÍ., a
Avellar; 152 dc arroz, a J. I). For-
rcira; ro dc farinha, a Couto c Si-
mas; 45, a F,. Pinho; 53, ti Vieira
Monteiro; tO, a So'in Assai"; 50, a
•P.randão Alves; 51. n .1. Moore; 308,
á ordem; io. a Lí. tMartins; io dç
assucar, a 'Mcirollcs Xaimth; 2.Ó03; ;i
ordem; 1S0 de adubos, a Izão J."Curto; ,1 dc urucu', a C. Rezende;
3, a Brandão Alves; 94 de ossos, a
Ourisch; 12 amarrados dc esteiras, a
B. Albuquerque; 2, a Z. V. Moita;
10. a Soares Cunha; i jaca de carne,
a lí ene vides Irmão; i. ,a R. Cavalcan-
te; 3, a Ribeiro da Cruz; i fardo dc
bagres, a A. Tinto; 30 caixas de cer-
vejas, a. M. Britto; 2 barris dc tin- 1H43S...,,
tns. a d'. Pctropõlitaná; aot pipas dc 125S0.,,*
aguardente, a Mdrcllcs Zamíth; io, a 11^ 1;»S. ..Ciiichard; 10. ,1 Carlos Taveira; 10, ¦
a Zenha Ramos; 2 toneis de álcool, a
Agente c io, a Tliomaz ria Silva.

Alfredo Maia — Carga recebida:
14 caixas de manteiga, a Coelho
Duarte; 4 jacas de queijos, an mes-
mo; 30 saccos de milho, a M. Za-
mltli; 316 fardos de xarque. a D. Al-
buquerque.

Todos os nrinioros terminados
om 0 tòm IS excnptuando-se os
terminados om 20.

O fiscal do governo, Manoel Cos-
me Pinto,

O (lircctor-assislcntc-, dr. Anlo-
nio Olynllw dos Santos Pires, vice-
presidente,

O diroctor-prcsidcntc, Alberto
Saraiva do Fonseca.

O escrivão, Finnino dc Canina-
ria.

ESTADO DQ RIO GRAHDE DO SUL
Auclorisada.por contractodo

G do setembro do 1912
Extracçào do 12 do outubro

1910
h.EMIOSDE 50:0003
1145S;
lül>'G..

?-?ri?•.'.i;'

MARÍTIMAS
VAPORES F.SPIiRADOS

rorloa rio norte. "Maroiui". ,Uio da Prata, "Snmara". . ,Nova Yorlc c escs., "Rio dc Ta-
nciro".

Londres c cscf., "VirRÜ" ,Portos dr, norte, "Olinda" . ,Portos do iio-tu, "A. Tacesua)'" ,
Callao c escs., "Orís.-a". , ...Jlordcos e ases. "Carotinn". .Porlo3 do sul, "Kuy Barbosa". ,
Rio da Prata, "Desna". , .Portos do sul, "Mavrinli" . ,Kio da Praia, "l.con XIII". ,
Nova York c escs.. "Vasari", ,
Rio ria Prata, "Araguaya"; ,Rio ria Prata, "Vatibau". . ,Portos do norte, "Hrasil". . ,Rio da Prata. "Ilollandia". ,
liivcrpóol c escs.. "Ruubraut". ,
Innlãterra e escs.. "Orita'. ,Xolfoll; e escs., "Araguarv" ,Iiigaiterra c escs.. "Dritia". ,

VAPORES A SAIR
Rio ria Prata, "Iístrclla" . s-
Recife e escs.. "Itagiba", . . ,Nova Yòrk c escs, "Cavour". ,
Nova York e escs.. "Aracaty", ,
Havrc c escs., "Curupy", . , ,llordeaux e escs., "Somara". . ,
Portos do sul, "Itacôlomv"t « ,Rio da Prata, "lbiapalia" . . .
Portos do sul, "Ilaoura". , , ,
S. Pidelis c escs.. "S. Toão da
Barra"

Portos do norte. "Oovaz", . , * *
Portos do sul, "Maroim", . r ,
Ilbéos u Bahia, "Nilo Pcçiinha" .
Ilhéos c escs., "Philadclnhia", ,1'c.rlos do Norte "Ceará". , .
Aracaju' c esc.-., "Jtnpncy". ,Inglaterra e eses., "Orisa", .
Uio da Prata, "Oarrotina", . ,
Inglaterra e escs., fDesna'*. ,
Kio da Prata, "AraBUaya", tl\io da Prata, ''Vasari1'. .
Inglaterra c sces., "AraRuava",
Nova Yòrk e e;cs. "Vauhan",
Santos. "Uio <lc Toneiro", , ,
Haiaiiy o escs., "Ilancruiu".
Portos rio norte, "Olinda". .¦\tnsterdum c escs.. "Ilollaudia.'
ltccife escs., "A. .laeeeuay",

40i-7....
4U22....
5131....
66S8.'....
7337 ;•.;'.

106'2 ..
12329.v..
12BÜI...,
13072....

A 1:0005
50:0003000
5:0n0S00i)
3:0111 iíooO
2:0n"$u00
2:ii00SO.iO
litlHOíiiiiO
1:00'1SOOOi
::0"0$i«0
li00n-'OO''}
liOOOSOOOi
1:OOOSU'0
Í-.ÜUOSOOO
1:0U0$UU0
liOOOSiiOO
1:0008000

PRÊMIOS DE SOOgfOO
22S0 3073 4822 5C6S 5693
58S5 6123 6945 81S8 9155

10193 10331 101Í9 10938 13018
130Í8 13393 13731 15815 15887'Iodos os numeios tormiiiiuios
om 435 tfitn 100$ o os terminados
om !i5tom 50S, alóm do qual-
quer prêmio que lhe caiba por;J. I sorte.~Si Ftiltam 1702 prêmios de 50^030

s.i que constamda lista gerr.1

DR. AGENOR MAPRA — Consulto-
rio: rua Luit dc Camões, <j. u.ts -•
cm deailte. Ucsidcneia: r._ Riacluie-
In, 2j;: teleplione ma], Central,

DR. AGENOR PORTO — I'ro(. ria
1'aculdadc, Cons. Hospício 92; das
: ás 5. lies.: Marqucü de Abrantes
12. Tel, eSS, Sul.

DR. A. MAC DOWELL. — (Doe, d»
Pae, de Medicina). Moléstias iutei»
nas.—Appl. doa raios X, para o
diagnostico. Cons.: r. Hospicio !'.',
das 3 ás 5—Resi: S. Clemente 1;';.
Tel. 1710, Sul,

DR. ÁLVARO OSÓRIO DE ALMF.T-
DA—Prof. da Pae. de Medicina.
Cons.: r. Asscmblea 87, da 1 ás ,;,
Z'<s.t 5"s. e¦ sabhados, Rcsid. tray.
Cruz ldtna 21, Tel. Sul Soj.

DR. ALFREDO EGYDIO—Esp. Mo',
rias creaiiças. Vias urinarias. Com.
R. C. Boniíim Si7 (Pb. Freire dc
Aguiar), das 8 ás 10 e Sdor. Ettre-
bio 50, ia ás .". Res.: r. C. Bòm-
fim 70.S Tel. 785, V.

DR. ARTHUR DE VASCONCEt..
LOS  Assistente de clinica nic
dica da Faculdade. Cons.: Rosa-
rio 8s (das 3 As 5 lis.) Tel. No ¦
te um. Res.: r. Voluntários da
Pátria 2S6. Tel. Sul 16-19.

DR. BANDEIRA RODRIGUES -
Esp. moléstias senhoras, errar.<;..••,
sypliilis c ciru. em geral. Con-.;
S. losé .19 (phar. ás ia i|-'). Id-.:
rua'D. Coxias 6, (V. Isabel).

DR. C. BRAUNE — Longa praltei
dós ltospit.ies da líuropo. Clinica
niediea. Esp. coração _c estoiuae..
Cons,: rua dc S. José, n:, d., i
ás 3.

DR. CAETANO DA SILVA — lísp.
tnotestils 'pulmonares. Cons. rau
Uruguayana 35, das ,1 ás 4, ás i.:-
cas,' qiiinlíH e sabbail-os. Jtesiil.
R, 24 dê Maio, 151.

DR. COSTA JÚNIOR (A. V.) - -
De volta de sua lonii esladia na
Kuropa, Cnns.: r. Marechal Fio-
ríano, or). lei. N. }05?» Esp. cia
vias urinarias, ^yphilÍH c «lislíc-.
Cons.: das io ás 12 c 3 ás .-,.

DR. CIVIS GALVÃO — Clinica ni<-
dica, sypHiiüs, vias urinarias, lis i-
mes de pus, escarros, urina, eu*.
App. o 606 e 014. Cons. o rc
r. Constituição 45, «obr. Tel. iü..
Centr.

DE. EGAS DE MENDONÇA — As-
sistente dc clinica ni tacutdadc,
Cons.: r. do Rosário 140, ns a::..,
4as. c Oas., das 2 ás 4 li», (Tel.
Norte 3070).

DR. FLAVIO DE MOURA — CH-
nica medica. Esp.: niol. do es'.."
mago c do ligado, Res.: rua Ur.-
guay, 268. Tel, 1050, Villa.

DR. GAR/-IELD DE ALMEIDA .
JJircctor do IIosp.. S. SeUastiãi;.
Docente da Fac., clicfe do servi-
ço da I.iga C. a Tuberculose,
lie:-.: S. Salvador 2-'. Cons,: 7
de Setembro 176. Tel. C07.

DR. GIWLHERME EISENLOIIÜ.
trata ; da tuberculose por process'1
especial tendo conseguido a curj
radical cm centenas «íe doenír;.
Uratica, o processo dc "Kornalini".
Cons.: r. Ucncral Câmara 26.

DR. GAMA CERQUEIRA — Cl.
medica dc adultos e de cveahçaB.
Gynecologia c vias urinarias. lies.;
R. N. S. dc Copacabana fiei (Tel.
S. 1684), Consultas das 12 ás 14
lis. Chamados n qualquer hora.

DK. HENRIQUE DUQUE — Con.
sullorioi rua da Asscinblío, 83, re-
cidencia: R, Riacbwlo, 332,.

DR. HENRIQUE ROCHA —Adjitii.
to do Hosp. da Misericórdia. Assis,
tente da Polyclinica creancas. I),
consultas das 11 ás 14 lioras e «•••
cesta chamados a qualquer hora do
dia ou da noite, na rua S. I.ui.i
Gonzaga n. 06 (jiluirmacia S, Luu
— S. Cliristovão.

DR. HILDEGARDO DE NOEO
NHA — Clinica em geral. Tra:,
especial da bleriorrhagia. Cor..-.
Sete de Setembro 11. 99, sob., ás :.?.,
4as. o (ias., das 2 ás 4, Res.: Gol
çalvcs Crespo 23. Tel. isSi, Vi.'-

DR. MARIO DE GOUVEA _ t:
nica medica, .partos e mol. de - ¦
íiboras, Cons.: R. 24 de Maio ít,
sobr. (5 ás 6), ás ias., 4ns. •
sextas-feiras, Ucs.: r, Bella Vi--
1c. 20 (li. Novo). Tel. iCi. \ .

DR. PIMENTA DE MELLO -
Consultas diárias (excepto ás ar. .
feiras). Ourives, 5; as 3 hoiu-,
Res.: Aífonso Penna 11. 49.

DR. PEDRO MARTINS — Esp.'
elalidades: moléstias dc estoin~Ko,
coração, ficado e rins. Cons.: r.
dos Andradas 32, sob. (das 4 á
5 lis.) Tel. I73<í N. Res. rua N,
S. de ¦ CoiMcabana 000.

DR. RAMIRO MAGALHÃES -Da
Sta. Casa de Misericórdia. Docn
ças do pulmão, do coração e dos
rins. Cons.: rua José dos lieis 30.
A's u lis. Res.: rua Engenho dc
Dentro n. 182.

DR. TAMBORIM GUIMARÃES -
Doenças internas, cspcci.llmenu [Iascreanças. Tel. 1555, Central. Uni
guojana n. 3.

j AVISOS 
"

CO

;.: (> barris de sães,
!:i*;itR de fruta.*, a J.:'."j caixas de frutas

n,«:-n;!:
M. Pc

a Do

"O TIUO Ni 7"
Acha-se publicado o numero 2

da rc-. ista do Tiro ti. 7.
Texto exeellente e Loas grílVU:rns.
Consta o seu stimmario do se-

Biiinle: "Uma festa patriótica; a
Liga de Defesa Nacional: secção
teclmica; granada de mão; Tira
n. 7; Noticiário."—jewxa»x wu
A ])EI,K(i.\ri.V PISCAIi EM

SÃO i\\ui,o

Poi iTcnlIiiilii ao Tliesoiu'0 n
renda da Süiiiaiiu pitssniliiAos cofres da Tlicsoiiraria Ge-

ral do Tlicoiiur,, Xaeiona.! foi rc-
colhida a quantia de 450 :ooo!soooíimportância do saldo disponivelda renda arrecadada na semana
finda pela Delegacia Fiscal de São
1'iilllo.

-CORREIO — Esta repartição expe.
dua malas pelos seguintes paquetes:

Hoje:
Glcnorchy, para C. Toivn, MorselBay. East London. 1'ort Ivlisabcth,

Dtirban, lecebcndo impressos alé ás 6horas ria manhã, cartas para o exteriorate ár- 7.
Itagiba para Victoria, Bahia, Ma-

ceio c Recife, recebendo impressos atéas i horas da manhã, cartas para o in-
terior ate as 5 i|'s; idem com porte du-
jiio ai»: -is 6.

Strabt). para Santos c Rio da Prata,recebendo impressos até ás 4 liorasda nianua , cartas «ara o interior atéas 41I2, idem com norte duplo c
para o exterior até ás í.Estrella, para Santos e Buenos Ai.res. recebendo impressos até ás 6 lio-ras ria manha, cartas para o interiorate as O1Í2 idem com porte duplo c
para o exterior ale ás 7.Toscaaa. para Dakar o Gênova, re-ccbonilo impressos até ás 2 horas dalardc, cartas para o cxleiinr até ás 3e olucctos para registrar até á 1.Ilancma para Kio Grande rio Sul,recebendo impressos até ás 8 horas rian,a"hn.. '.'arlas para o interior alé ásb i]2. ídom com parte duplo até ás 9.

Amanliã:
Ilapy.rj pnra Santos, Paraná. São1'rnticisço c Rio Grande dn Sul,'roce.lieiulo iiniiressos até ás 8 lioras damanha, cartas para o interior até ás81I2. idem com porte iluiilo até áse objectos para registrar até ás (ida tarde de hoie.
Sauiara. para Bahia. Dahar. Lisboa cBordoaux, recebendo impressos até aoineio-dia, cartas para n interior atéas ui|i .dn tarde, idem cnni porlcduplo e para o exterior até á 1 c obie-«tos para registrar até ás 11 da manhã.Jbwpaba nara Paranaguá. S. Pran-risco. Ido Crar.de do Sul c Rio darata, recebendo impressos alé ás 6horas da manhã, cartas para o iiite-rior até ás C 1:2, ideai com porte""nio e para o exterior alé ás 7 eobieeto.- para registrar alé ás C datarrie de hoie.

, /(.7.'íai. para S.-iutos Dio Crr.ndc riobul c Paranaguá, ticebciido impressosate ;is .S horas da manhã, cartas paran interior ate il-, S 1.2 idem com porteiitiplo ate á.s o c o'»Íocttiíi Dará rejjis-
trar ale ás (i da tat.ie de hoje.

OL1XIOA MEDICA, MOTiKS-
IIA8 DAS SENHORAS,

SYPHILIS

DR. ANNIBAL VARGES - Mnh
das senhoras, pelle e trat. espec.
da sypliilis. App. electr. nas mol.
nervosas, do nariz, garganta c o •
vidos. Cons.: Av. GoniiS 1'rtue
09, das 3 ás 6 lis, Tel. 1203 '¦ .

DR. ]ULIO XAVIER — Clinica rir
dica c dc moléstias de senhoras
Res.: R. Felix da Cunha, 43. W
Villa 939. "ioiisultas: de 2 ás -1 '¦
das 7 ás 9 lis. da r.oile, na R.
liarão de Mesquita 241.

DR. RUBEM BRANCO — Cl. m
dica cm geral, .partos, nic.'.;. u.1
senhoras c syphilis. Cons.: A1
Mem de Sá 115, (das 2 és li I ¦¦
Res.: r. Haddock Lobo 11. <¦•

DOENÇAS MKNTAES E
NERVOSAS

DR. HENRIQUE ROXO .-- Pi
de clinica da Fac. com írequei
dos principaes hosp. citroj.
Cons.: r. da As-cmhlcn, o3. ua
ás G, sas., 433. c 6as. Kcs.
<la 1'atria 3ís. Tel. Sul Sã!-

DR. W. SCHILER —.Cons.:
4113. c das., r. Hospicio S.i.
4 ás 3) c Casa do .Saude l)r.
3.as, 5.as c salibados (das 2 oi
3asi 508, o sabhadòs (das ias
Res.: Bambina 40. Tel. n-li

Pcllo c sypliilis — Ciirns 1"'""Radium" o 011—l'M""l:i
go, pulmões c dociiçiis unjt
vosas.

DR. ED. MAGALHÃES - M
pelle c mncosns. nlccras cju
sas, tttnmrcs fihro=oi; artlint
syphilis o liiorphéa; nettrq>t
doenças do peito c dysi^?*
Setembro, 31,, ás 10 e ás '

MOLÍÍSXIAS DO ESTOMAÍ.
PIOADO, INTMSTIVOti 1.

NERVOSAS

DR. CUNHA. CRUZ -- Ctir.l o
¦bitò da embriaguez, por j"'-! ,': ,e com ns medicamento? "¦"* ,
e "Golliis de Saude". !<• ' '
31, 3 ás s. Tel. Central ;'•«.-

DOENÇAS DO ESTO.MA<i
INTESTINOS, PÍCiA »»»
NERVOSAS — 15 -V A M '¦
PELOS RAIOS X

DR. RENATO
PES ... Esp.
Medicina; r. >
á.s 4 lis, íiueii-
GraíU aos pobr

DF,
Doe

SOUZA . LO

Vi"
¦ »¦;

'.'*Jíri**iÍ lÍi-.i.''..','. il'!.-*-»*
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WoLESTI AS DO Vg****
rCORAÇAO E APPAREIiHO
•DIGESTIVO

ShR ADOLPHO. DA FONSECA —
v CÔlis ' largo-dc Sinta Kita n. 10,
v <ías 2 ás 4. Res.: rual)r. Dias da

Cruz 11. 301, Meyer.

Clinica niedlco-clrurglca dos
drs. Follx Nogueira o Júlio
[Monteiro, á rua Senador

; Uiizcbib 238, Tel. N. 1186.

ÍT{7"fêlíx nogueira — õf
partos e mol. de senh., hydrocele,
estrelt. da urethra, fistulas e cor-
rimi Trat. csp. da syphilis; appl.
de "606" c "9'4", (11 as 2) Res,
ir av. dc S. Salvador 311,

t)K JÚLIO MONTEIRO — Med.
,1o Ilusp. i!e S. Sebastião. Mol.
internas, ipulirião; coraijãio, furado,
t-stomago c rins, Mol. ir.fcctuosas
lyphilis, etc.) Das 2 ás 4 lis. Res.

1 rua de Ibiluruna. 35*

DR. OCTAVIO DB ANDBADB -•Cura heinorrh? tnermá», corrimen-
tos, suspensão, etc,, 6ern operação.
Nos casos indiciados, evita a gra,
videz. Cons.: R. 7 de- Setcrabra
n8C, das o ás 11 e da 1 ás 4. Tel.
1.591.

FARTOS E MOLÉSTIAS DA
MULHER TUMORES DO
VENTRE E DOS SEIOS

TH -\TAMHXTO DA TUBEB-
CULOSK PULMONAR PELO
I-MOIUIOTHORAX ARTIM-
ti A li

(processo do-Forlaninl)
DE EDGARD ABRANTES —Cons.

,-" S. 'osé 11. 106 (a ás 3). Tel.
c 5.537. Rcsid.: r, Barão de
Flamengo n. 17- Tel. Sul oCo.

MOLÉSTIAS DAS CREANÇAS

DR MAURITY SANTOS - L.
docente da Faculdade. Res,: rua
Riachuclo n. 34; (tcl..C. 94S).
Cons.: rua Carioca n. 47 (das 4
cm deante). Tel. Ccnt. 3.217.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS
E PARTOS

DRS. FRANCISCO DE CASTRO
ARAUIO e CLODOMIR DUAR-
TE — Assist. da Mat. da Santa
Casa. Com pratica dos Hosp. da
Europa, Cons. r. Carioca Co, 3
ás 5 hs. Tc!. 3737, G. Ues.: Al-
zira Brandão n. 9. Tel. 2838, V.
Tel. Maternidade 955- C.

DENTES ASAXADOB — PyòrrM*
olveolar — O cirurgião dentista
Hugo Silva, applica ¦ a vaccina. ou-
togena. de . Wright. Cura radical e
perfeita consolidação do9. dentes.
Quitanda 66, i" and.

;;vf,/,„ :'i!'''^,M*^lv^ - 
r 'nn ir'' r———-¦—'——-———  

PARTEIRAS
ANNA C. TEIXEIRA LEITE —

Partcira da Maternidade, da Fa.cul-
dade, oliunna do curso medico.
Rua General Delgado dc Carvalho.
St (ant. Industrial). T. 1871 V.
Attende a chamados. 

MME. HELENA DIAS PARODI —
1'artcira formada pelas lac. ue
Medicina de Hucnos Aires c Rio
de Janeiro. Ues. e cons.: rua
Marquez de Olinda n. 33, Bota-
fogo.

JOTAS, RELÓGIOS o OBJE-
CTOS DE ARTE

MANOEL TEIXEIRA — Joalhcria
e rdojoaria. Compra ouro, prata,
e pedras finas. O», de ourives e
relojociro. Concertos garantidos de
jóias c relógios. Rodrigo Silva 40,
perto da r. 7' de Setembro.

GRANDES HOTÉIS

PHARMACIAS e DROGARIAS

PARTOS, MOLÉSTIAS DE
SENHORAS—TUMORES

NO VENTRE

DR MONCORVO — Director fun-
íl.-iiliT do Instituto do Assistência
a Infância do Rio de Janeiro. CJjc-
íe do Serviço dc Creanças da Po-
lielinica. Especialista de doenças
das creanças e pelle. Cons.: rua
(',. Dias 41, ás 13 lis. Res.: MoU-
ia Brito 11. 58. „ „

JOR. PEDRO CUNHA — Da Pae.
dc Mcilic. e do Inst. dc Assist.
ií Ini. Cl. medica c das creanças.
Cons.: Gnnejilvcs Dias 411. Tel.
jcíli C, das 3 ás 5. Res.: S. Sal-
vador 7.1. Cattcte. T. 1O33, Sul.

MARIO REIS — Do liospltal
dó N. S. das Dores. Consultório:
rua Uruguayana 105, das 3 ás 4.

»R.

MOLÉSTIAS DE ADULTOS,
DE CREANÇAS E SYPHILIS

DR. ARNALDO QUINTELLA —
Docculo livre da Fae. dc Med.
Con-s. R. Asscmbléa, aS, terças,
quintas e sabbados, ás 4 hora da
tarde. Res. U. O. Carlota 03,
Oiolíifoíro).

DRA. EPHIGENIA VEIGA — Mo-
lestias dc senhoras c partos, Cons.:
Asscmblca iS. Ues. rua das La-
raiiiciras 374.

DR. QUEIROZ BARROS —Cons.:
rua Primeiro de Março 18, da 1
ás 3 horas. Residência: rraia de
Botafogo 194-

DR. TIGRE DE OLIVEIRA -
Cons.: Asscmbléa, 28, 2as.,-4as, ,e
Cas,, da» 2 ás 4 horas. Tel. C,
1000. Res. Praia de Botafogo 100.

MOLÉSTIAS DA PELDE
E SVPHILIS

DR. CARVALHO CARDOSO —Do
IIoip. de Miseriordia e do Inst.
«lc Assistência á Infância. Cons.:
lAssembléa 98 (4 ás 6 bs.). Res.:
(Marquez d'e Abrantcsl 189. fiel.

v Sul 17CL •

CIRURGIA INFANTIL

PR. SYLVIO RECO
Assist. á Infância.

Do Inst. (lc
Cirurgia geral,

pintos, cirurgia dc creanças. Res.:
V. Itauná 141. (lei. 2COG, Nor-
te). Cons.: Gonçalves Dias 41 liei.
ti'. 30&I).

CLINICA CIRUKGICA, VIAS
URINARIAS

DR. ALFREDO PORTO — Lom
pratica dos Hosp. (La Em'., meinb.
da A. dc Med, Sti-bs. no serv. dc
mols. da pelle, de Pòly.cli, etc. C
.Rodrigo Silva, 5 (tel. 2371, C. R.
Av. Atlântica. 372, T. S. 1.93-

DR. F. TERRA — Prof. da 1'aciil-
dade do Medicina, üiteclor do
Hosp. dos Lázaros. R. Asscmblca
n. 30. das 3 ás 4 horas..

DR. SILVA ARAÚJO FILHO. —
Assistente da Faculdade dc Medi-
cina. Rua 7 de Setembro 38. as
3 hs. Tel. C. 5510. Res.: Mar-
nuez dc Abrantes 67.

PROF. DR. ER. RABELLO — De
volta da Europa, reabriu o con-
sultorio. Trata pelo rátliúm os tu-
mores e outras doenças da pelle;
cons.: rua da Asscmblca 11. 85.

MOLÉSTIAS,DE OLHOS 
~

DR. A. COSTALLAT — Do Hosp.
ila Misericórdia'. Com pratica dos
liósp, de Berlim e Paris. Cons.:
¦1 da Carioca .30 (das 3 ás C hs.)
ltcsi.d.: rua (Ias Laranjeiras, 80

DR.'CARLOS WERNECK - Cirur-
gião da Sia. Casa. Cirurgia de
mlnltos c creanças; mol. das vias
urinadas c das «cnliorasí Cons.:
r. Ourives 5. das 3 ás 5 ha. Res.
t. Senador Octavitmo n. S-- **?'•

pli." CARLOS NOVAES — Mcmb.
da Ass. Fraiiccza de Urologia..
Trat. da blenorr. aguda e clirpni-
ca, cslreit. c proBtatilcs clirotucas
petas correntos thcrmo-clfltWcas.
Con*; r. Carioca 5", das 12 ás 17..

DR. CAMILLO BICALHO — Li-
rurgião da Santa Casa.. Res.: Con-
<lc dc Bomfim. 150-(tel. 1272 Vil-
Ia). Cons.: rua Ourives 29. 3as-,
¦ws. o sabbados, ás 4 horas.

DR. JOAQUIM MATTOS - Do
llos-iiit.il da Saúde. Moléstias . de
s-enhoras, vias uíSnarims,. hérnias,
'lydroceles, tumores dos selos c do
ventre. Rua Rodrigo Silva 11,,5.

T)R. NELSON MARCOS CAVAL-
CANTI — Dos Hosp.: Miscncor-
dia c llencf. Port. Cirurgia, mo!.
KlT.s senhoras c vias urinanas. Cons.
to, Ourives, 3 ás 5 lis. Res.:

¦ Passos Manoel 34- .!• 3197, L.

CIRURGIA GERAL, MOLES-
TIAS DAS; SENHORAS,

VIAS URINARIAS

DR BONIFÁCIO DA COsFa —
Ks-iiitevno dos Hosp. dai Misert-
coniio c S. Francisco dc Paula.
Cons. o rcsid.: Avenida- Uomes
Freivc 127. Tel. C. 4=93. Con-
sulUs das 3 ás C da lanlc.

DR. CÂNDIDO BOTAFOGO-Trat.
rápido dos estreitamentos, blenar-
rliagitis clironieas c recentes, prós-
latitcs e hipcrtropi-.ia da próstata,
jior processo moderno; rua Buenos
Aires, de 1 ás 4-

DR. NABUCO DE GOUVÊA. —
Professor d* Fae. de Medicina.
Chefe do serviço cirúrgico (lo Hosp.
<la Saudc. R. 1° de Março, 10,
das 4 ás 6. Tel. Sifi Central.

DR. OSÓRIO MASCARENHAS —
Formado c laureado pela raclilila-
dc dc Med. de Paris, ex-interno
dos Hosp. dc Paris. Cons.: Av.
Rio Branco 25-, ;", 3 as 3. lei.
nio. Res. V. da Patna 11. 229.

DR LEÃO DE AQUINO- Da
\'c.id. dc Med. (lo Hosp. da dam.
boa. Res.: Cosia Bastos 45. T.
cíC, C. Cons.: ücn. Câmara 116,
dc 1 ás 3 (excepto nas 4.as lei'
r.is): c nos sabbados das 3 ás 5.

DR. C. DE ROSSI — Cirurgia pc-
ral. Moléstias das senhoras. Vias
urinarias. Cura radical das.hcr-
nias. K. Oiiiianda, 27. da 1 as 4.
Res.: It.'Visconde Silva, 38, Bo-

- taíofáo. _^

PARTOS. MOLESTJÁS DAS
SEMIORÀSiE DAS CKEAN-
CAS.

(,. *— —¦ —

DR. BENTO RIBEIRO DE CAS-
TRO — Consultório: R. Asscmbléa

I 7.1 (das 3 1I2 ás 5 lis.). Res.: rua
I Ruv Barbosa ti, 458.

DRS. MOURA BRASIL e GABRIEL
DE ANDRADE — Consultório:
largo da Carioca, 8 (das 12 ás 4).
tocíos os ilias.

DR. PAULA FONSECA - Consulto-
rio, r. Sete dc Setembro 141 (das J
ás 5 hs. diariamente).

OOULISTAS
DR. AMELIO TAVARES - Oclillsta

Livre docente e Assistente da l'a-
riALule. Cons. rua (los Ourives 5.
DR. MARIO GÓES - Assistente da

Faculdade. Consultório: r. 7 dc.Se-
lembro 11. 38, das 3 ás 5 lis. lei.
C. 5510. Resiil: Barão 1'lamengo
32. Tel. S. 1440.

PHARMACIA E DROGARIA F.
GAIA — Laboratório de produetos
chimicos c pliarm. F. GAIA. Com-
plcto sóítimcnto de drogas. Sc-
cção dc liomocopatliia. K. Senador
Euzebio 3.1S. Tel. 1186 N.

PHARMACIA E DROGARIA SAN-
TOS — Conde Bomfim 43C Drs..
José Ricardo, das 9 ás 11. Alraci-
da Pires, de 1 ás s. Arseno qui-
nol, para os fracos, Cyano, Gonol
c Bleno-thanato, para gonorrhéa.

PHARMACIA CAPELLETI — Htt-
maytá 140. T. 11148, S. Cornpl.
sort. dc drogas c produetos pliarm.
Cons. Drs.: Emygdio Cabral (9
ás 10) c Santos Cunha (10 ás 11).
(iratifí nos pobres.

PHARMACIA CRESPO — Conde
Bomfim 250 T. 3479, V. Cons.:
dr. Camacho Crespo, 9 ás 11; dr.
Vi dc Souza, 8 ás 9 da m. c .4
ás 5; dr. I.innetl Silva, das 7 ás
8 ir.; dr. S. P. Lima, 3 ás 3.

PHARMACIA ALLIANÇA — Dc
Isaias 1*. Alves. Laranjeiras 131.
Tel. C. 3141. Cons.: drs. Sou-

' za Carvalho (9 ás 10); C. Sam-
paio Corrêa Cio ás 11); Raul Pa-
checo (13 ás 13); A. da Cunha e
Mello (13 ás 14.) Dcp. do NER-
VILOL. Para pliosphalina, ucu-
rastlicma.

PHARMACIA PEREIRA DE SOU-
ZA — Laboratório -c drogaria, l.oii-

. sultas médicas diariamente. Tel.
Vil!a 2030. Rua. 24 dc Maio lüO
(Kst. dc Riachuclo). .

PHARMACIA LARANJEIRAS, -r-
Tel. 5754, Laranjeiras 45S. Cons.
Drs. Leopoldo do Prado (o á-s
in); Souza Carvalho (10 ás 11).
Fabrica c dep. do " Pantoíórniio ,
para tosücs, rcdSrtadas, "Coquei1'-.

PHARMACIA HADDOCK LOBO--
(II. Capelctl) — II. Hnd. Lobo

2o.|, T. V. 13871 Fali. do Çarbo-
vieirato dc Borges, do Elixir de
CitroA-ieiralo c Depiirsan; Cons.:
dos drs. A. Alves e M. Aulran,
Cltlion Pimentel e João Coimbra.

PHARMACIA FERNANDES —Es-
tãbclccidã ein 18S0. R. Cattcte 9.
Tel. 400(i, C. Cons.: Drs. Jl. Na-
varro (') á-s to); lt. Freire (11 ás
12); Beniflca (1 li;)'! L. Morand
(2 ás 3). Garantida manipulação
do rccciluaíio medico.

PHARMACIA POPULAR — Dc
João Corrêa, R. Archias tordei-
ro 212, (Mcyer), Tel. .i-t'i.1. Villa.
Consultório clinico ('nano: ilr. Bcl-
miro Válvérde (8 i|2 ás 10 da ma-
nliã); (Ir. Gonçalves Juiiiur (10 ns
11 da manhã)! dr. Artidouio Pam-
plona (11 ií 1 da tarde); dr. Os-
car Carvalho (1 ás 3 da tarde),
dr. César dc llanos (3 as 5 dn
tarde); dr. f.uiz Andrade (das 7
ás 8 da noite).

HOTEL AVBNIDA — O maia im-
portante do Brasil. Accommoda-
ções para 500. pessoas. Confortável.
Distiucto. Central. Serviço dc ele-
vadorc*- dia e noite, endereço te-

! legraphico, Avenida.
HOTEL METRÓPOLE — Contor-

tavcl e luxuoso* no* saluhcrruuu
bairro das Laranjeiras, a 20 niinti-
tos do centro da cidade; rua das
Laranjeiras n. 519.

ENGLISH HOTEL — R. Cattetc,
176. Tel. C. 2008. Cotnplctamen-
te reformado, dispSc de conforta-
veis aposentos. Boa chácara. Só
n famílias c cUvalhciri*. Preços
reduzidos.

AS MELHORES PENSÕES

PENSÃO BRASILEIRA — Rua
Haddock Lobo 123, lei. 1.716 V„
a 20 minutos da cidade, bondes
a toda hora, offercee boas aecom-
mddaçõcs a famílias c cavalheiros
(lc tratamento.

PENSÃO NOGUEIRA — Marechal
Floriano 193. T. 1S34. C. Esta
Pensão continua a offevccer ; aos
Ers. viajantes c cxmas. fan*,i!ias
commodos cunforlaveis cm condi-
ções hygienieas.

PENSÃO ALPHA — R. Cattetc
186. Tel. Ccnt; 4585. Esplendidos
aposentos para famílias c cavalhci-
ros. Optima cozinha familiar.. Ba-
ntei-ros dc iniimersão, Hlmi-ciro- e
água quente. Próximo aos banhos
dc mar, _ „

PENSÃO MAGESTIC — P. Bota-
fogo 384. Tel. 931, S. Filial—La-
ranjeiras 318. Tel. 5436, C. Opti-
mas accommodações para famílias c
cavalheiros de tratamento.

LEITERIAS
MANTEIGA VIRGEM — Pastenri

zada, kilo, 4$ (reclame). Na Lei
teria Palmyra. Ouvidor í-to.

LEITER1A CARIOCA .— Casa cs-
¦ pccial cm leile, manteiga, creme c

coalhada!, Entram-se 11 domicilio.
Tel. C246, C..J rua: Carioca 39.
Gonçalves Silva & C.

SAUDADE!...
> (Ante» tttmuia . dt «>•

nha filha —, -D/ontra Car-
doso 

'— 
que ("ti*, tio

vwçú e tão fclis, paru. as
regiões do Espaço, onde
Deui a recebeu, na- plen*
iude de sua pureza virg*
iiolí.:.)

Xcssa algida Jlansão da Vai, descan-.
Iças,

Minha dilecta filha estremecida!...
Emquanto arrasto a dolprosa rida
Vendo fugirem todas esperauças...

A ultima que, doírada, me alentava
Este coração de pae—onde vivias —
J,cvastc-a para o Além 1 Da mortas

[alegrias
Eu vivo agora !... E tudo que sonhava

Atros Rcali-
[dado !...

Como um paria eu choro e te procuro
[em vão !...

Tudo é triste, vago !•¦¦ Sú 110 coração
Eterna vive, cm flor, minha saudade!...

Rio, 14 dc outubro dc 191C
I0Ã0 Tko.maz Cakojso.

(J 2C35)

Desfez, de repente,

OS MELHORES CAEíiS

CAFÉ* GLOBO — Chocolate llhe-
riiii". Bonlioiis finos. 'Uma 7 de
Setembro 10.1. Fabrica: rua ij üc
Maio, 19, Tel. Central,, 148. .,

CAFÉ' IDEAL — Sempre puro. A
uda nas casas de primeira

FOKMIOIDA MERINO
O unico exterminador das for-

migas, Meri.no & Mitivy, 111a do
Ouvidor n_ifj_

MELLE. MATTOS
MANICURiij

Para senhoras e cavalheiros —
Qililíinda, 24.. ,_

SALVE! 14—tQ—1916
OSWALQINHA, QUERIDO AN-

J1NII0
Por complclares hoje ns tuas

cinco primaveras, faço votos a
Deus pela tua felicidade.

Aeccitn muitos beijinhos c abra.
ços da tia que devoras muito te
Preza _ -

- V. Caiii.s.
J2604

dem. Deposito
143 a 150. Tel.

rua da
Norte 707

Saudc,

IMPORTADORES

J. FERREIRA & C. — Praça lua-
dcnlcs 27. Tel. C. C9S. Molha-
dos finos c únicos importadores do
acreditado vinho "Rio Dão".

LOTERIAS

IlOMOIÜOPATIIíA

DOENÇAS DOS OLHOS, OU-
VIDOS, NARIZ o GARGANTA

DR HILÁRIO DE 'GOUVliA -Das
Universidades de Paris c lindei-
ln-rg. Prof. da Fae. do Rio dc
janeiro. Cons. Asscmbléa 2(1 (das

ás 4 horas), ás sas., .ias. e fias.
feiras. Tel. 195?- C. Res-: Praia
Flamengo 140. (Tel; 321, (..)

DR. R. DAVID DE SANSON —
Consultório: R. Asscmbléa 26, das

ás 5 horas, ás terças, quintas c
sabbados. Tel; C. 1957. Ues.: r;
Pereira da Silva 40 (Laranjeiras).
Tel. C. 5=70.

doenças da garganta,
nariz; ouvidos e boca

PHARMACIA HOMOEOPATHICA
—, Dc Araújo NoUrcga c C.

Completo eortimento de drogas ho'
nineopalli. recebidas direcL Ksp.
pliarm. "Nimplica Virilis", para a
cura da impotência; V. Pátria 20.

PHARMACIA HOMOEOPATHICA.
—S. F.co de Assis, dc Aleiuo Bar-
roso & C.°; r. S. Francisco Xa-

vier 400. Prus purs regulariza |'ecombate a prisão de ventre, tubo
2$oou; dr. Américo Tavares, cons.:
grátis, diariamente, S ás 9.

ESPECIALIDADES PHAR-
MACEUTICAS

DR. EURICO DE LEMOS, proles-
sor liv. da Faculdade dc Mediei-
na do Rio, com 20 annos (to prati-
ca. Cura garantida c rápida do
Ozcna (íetidez nasal), por proces-.
so novo. Cons.: rua da Carioca,
13, so., das 12 ás 5 da tarde.

AO TRIUMHHO DA AVENIDA —
Bilhetes dc loteria. Eslampilhas de
todos os valores, Cartões postaes.
Avenida Central 49 (poria larga),
Tel. 2909. Arthur A. Mendes.

CENTRO TURFISTA — Ouvidor,
1S5, Apostas sobre corridas c bi-
IbetcJ dc lotcrisis.. Filial casa
Chantecler: Ouvidor 139. Paramos
Kcnna Se Comp.

O LOPES é quem da fortuna rápida,
na3 loterias c offercee maiores vau-
lagoiis ao publico; R. Ouvidor.Ml.
i-,i, U. Ouitaiida 79 e 13 ne No-
vèmbro s» (S- Paulo.)

GRUTA DE^S. JOÃO — A casa
qu» mais vantagens offercee a seus
freguezes, sila á Estrada Real dc
Santa Cruz -,i-*n. Filiacs: l«uta
do Engenho N0VO.2J c rua Manoel
Victorino 80 (E. Dentro./ Dc
João Palul.

REAL E BENEMÉRITA CAI-
XA DE SOCCORROS

D. PEDRO V
São convidadas as pessoas que

requéreram vestuários para or-
pliãos a comparecerem na secreta-
ria afim de receberem os cartões,
para as creanças que foram sor-
Içadas.

Rio de Janeiro, n dc outubro
dc 1916, — A direcioria.

ASSOCIAÇÃO PROTUCTORA
DOS E. NO COMMERCIO
Asscmbléa gcral cxtr»ordinaria

2" convocação
De ordem do sr. presidente con-

vido nos srs. associados quites a
reunirem-se cm asscmbléa geral
extraordinária, em 2" convocação,
á rua da Asscmbléa 7,1, sobrado,
ás S horas da noite, segiitidníísira;
iC do corrente, afim- dc delibera;
rem sobre propostas da íidiiiinis-
tração relativas a finanças.

iKio de Janeiro, 12 de outubro
dc iQifi. —O secretario, /. C. OU-
veira.

MOVEIS 13 TAPEÇARIAS

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS

DR. AVELINO DE OLIVEIRA,
com pratica dos Hosp, dc Berlim
Vieiina. Cons.: r. Uruguayana 21,
das 3 !Í3 6. T. 40, C. Res.: Santa
Saplüa 77.

DR.' CASTRIOTO PINHEIRO —
Ex-Assistente da clinica do Prof,
Urbant.-eliiiecli, de Vienna, Rua
Sete de Setembro,' 82, das 2 as 4

Dlis" PECKOLT E PECKOLT FI.
LHO — Especialistas: ouvidos, na-
riz, garganta, vias urinarias c opc-
rações. Cons. rua Sete (le Setcm-
bro 0.1, í" andar, dc 1 ás 5. Res.
r. Fclíx da Cunha 29.

DERMOPHENOL — Dc S. dc Ma-
cedo ¦ Soares*, efiiOM nal tf.canis;
eezemas. empinsen?, JUr-UPERUS
PAULISTANUS — empr.. lia 9 ali-
nos 11a Impotência viril. Vidro. 5S;
Pelo Correio Cf. Pliarm. Macedo
Snares, r. Senador Euzebio 123.

EUPLINA — Formula de Orlando
Rangel. Nn loilettc das senhoras
não'tem rival. Uía-se 110. banho:
como dcnSrifkio; nas fo:ii|i'S- c
mol. da: pelle; cm gargarejo c cm
iulialaçõcs.

GUARANESIA — Mols. do esto-
mago, intestinos o coração; Gua-
ranesía". Um ealice ao deitar, ao
fcvantór, ás rqfcições, evita .mui-
tos soffritnciilos. Nos pharmacias c
drogarias. Dcp. Campos lícitos- e

C*. Uniguayaria 35.
SYPHILIS -- Cura definitiva, seria,

sein injecção, pelo Sigmarsol; des-
tinado a revolucionar n tlierancu-
tica. Cada caixa 90 comprimidos.
Informações: E. C. Vautcleti. 22,
i"; 1" do Março.

ALBERTO & TEIXEIRA cx-iiilcics-
sados da CASA DOIIX. Armado-
res e cstofailores. Moveis dc fali-
tasia. Tel. Ccnt. s6-l = i rua du
Cattetc, 24C.

~ 
MÓ~VÊÍS Ã PRESTAÇÕES

DES1PECTANTES
o 1NSKGT1CIDAS

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS—CURA
DA GAGUEZ

MOLÉSTIAS DA BOCCA E
E SEUS ANNEXOS

AUI3ERT1E — Cirina'ifto-dcntista—
Especialista — Rua 15 de Novem-
'bro 3i. Teleph. 1838 — S. Paulo.

DR. J. TEI.LES — Especialista cm
moléstias da boca. Cons.: das 7
ms 10 hs. R. Lucidio Lago iC —
Meyer.

DR. AUGUSTO LINHA«ES —
Cliefe de clinica na Policlinica, Ex-
assistente dos Profs. Klllian, Gutz-
luanii c Brulil. Cura da gaguez
(proc. Gutzmaiin, de Berlim).; rua
Uruguayana 8, ás 3 lis.

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS, I5R0N-
CO-KSOl-IIAGOSCOPIA

DR. FRANCISCO CASTILHO
MARCONDES — Assist. da F; de
Med. Ex^nFsi-t. (lo Proi. Uricgor
(llreslau) e do 1'roí. Killiau (Her-
lim), Uruguayana 25. 1 á3 3 ij-,-
T. 3762 C. Res.: Russcl 10, (1.
3750 C.)

Dr. Castello Branco —
RUA DA ASSEMBLÜA N. 34;

MORTE DA FORMIGA SAUVA
COM O FULMINANTE NACIO-
NAL, de ajiplicação rápida o mm-
to barata. Muitíssimos attestailos
dc fazendeiros c da Lcopoldina
Railway C". Limited; rua. Quitan-
da 120, 3" andar. Rio. Sociedade
Anbnyma Fulminante National.

ROBERTO ROCHFORT — T. 4313
N. Antlscpticos, (Icsinfcclãntcs e
insccliciilr/s para iilatitas e gado,
cm geral. R. dn Mercado 4'J. Cai-
xa 1911, Kio dc Janeiro,

CASA VEIGA — Francisco Veiga. &
C— Grande Fabrica dc Moveis.
Condições vantajosas. Preços da
Fabrica. Attende a chamados a
domicilio; rua Senador Euzebio 11.
222, Avenida do Mangue, Tc!.—

PREÇOS' DE FABRICA, e a iprcs-
tüções. Venham oprcciar nossas
condições de vendas, sorteios se-
inãnaes. Keforiuam-se colchocü a
r. S. Euzebio 33, V. Hauna 38-

" 
MÕVÍÍÍ"Í COLCIÍOARIA-

Real e Benemérita Caixa
de Soggotos D. Pedro V

Avisti-sü nos srs. pensionls-
tas <iue o iingAinento do ter-
ceiro trimestre de 1016 se
realizará terçti-fcira,. 17 do
corrente, no mcio-dlii, nn sôde
dn Associação, á rim Mareclinl
Ploriiiuo Peixoto n. 185.

As- pensões só serão iiagns
ni>8 próprios ou- a pessoa devi?
damento nutori/adn.

Rio de iTnneiro, 13 do outu-
bro do 1D10. — ABEL PE-
BEIRA CORTEZ, thcsourolro.

Yeneravel e írcliíepiscopal;

da Montelo Carmo
No próximo domingo,' 15 do-

«orrente, roallaar-se-á, com* o
brilho e magnificência dos de-
mala aunos, nn egreja desta
Vencravel Ordem, a festlvi-
dade do Santa Thcrcza do
Jesus, Matriureha da insti-
tiíição;

Pontificará na solennidade
religiosa, quo começa áa- 11
horas, como celebrante, mon-
senhor Vicente- Ferreira Lus-
tosa do Liiun, Protonotnrio
Apostólico de Sua Santidade o
Comiuissiirio fnteriuo desta
Veneravcl Ordem.

Ao Evangelho subirá á tri-
buna sagrada, fazendo o pano-
igj-rlco du Gloriosa Reformado-
rn du: Urdem Ciirmelitiinu, o
distiucto e conceituado orador
sagrado Revmo. Padre Enens
dc Lima.

A parte musical está, confia-
du uo eximio e provecto pro-
fessor sr. José Raymundo do
Miranda Machado, que, sob 11
sua regência, fará executar o
seguinte progrommn:

Ouverturo *"L» Damo de
Cnrrean", do niiiestró L. Ba-
tlfort: "Missa do Sacrninen-
to", do maestro E. Plrrlano-
no; "Ave-Muriu", solo do so-
prano, do maestro Mlrandu
Machado; "Ci*edo!', "Snnctus"
o "Agnus Dei", do, maestro
Marcos -Portugal;. "Siduturis',
do maestro Erani-isco Braga;
"Hymno- do Siinta Thereza",
offerccido n esta Venornvel
Onlein pelo fnllecldo irmão
Prior Griuluado Comineuda-
dor José Mnnoelino Pereira do
Moraes, composição expressa-
mento feitu pelo distiucto
maestro Carlos Gonçalves de
Moura.

A's G % horas du tardo,
precedido dn Ouverturo "Ma-

rion Delormo', de A. Liunctte,
será cantado "Te-Deum", do
maestro G. Moiituno, tei-mU
nando 11 festa com o "Tan-

tum Ergo", do maestro J.
Collin.

Os coros e vozes estão fl
chfgó do distinetos nrtistns. ^

A's O horas da iniinhã será
conferido, nn cnpella do No-
viciado, em nossa egreja, o
voto solcnno de profissão nos
irmãos que ainda o não te-
nhiiin feito, os qunes são con-
yldãdòs a comparecer para
esse fim.

De ordem do cnrlssimo ir-
ruão Prior o Mesa Admlnls-
trutivn, convido todos os nos-
sos irmãos o fieis devotos ú
nssitirem «quelles solennes
actos du religião c culto a
Snnta Thereza do Jesus.

Secretaria da Ordem, 12 de
outubro do! 1016. — O secre-
tnrio, CÉSAR AUGUSTO DE
BORGES PALHABES.

FABWCA DE MOLDURAS
A còllecção ie molduras mais rica «variada da America'do'Sul.
Riea eollwão Je"molduras d/eédro douradas 

^gjp^"Execução perfeita e garantida de Quadros sob medida.

MARTINS SEABRA & COMP.
DB SETEMBRO N. 203 —

— RUA 7

Irmandade do Glorioso Ar-
Ghanjo S. Miguel e Al-
mas da matriz da Can-

A Administração destu Ir-
mandado fnz celebrar amanhã,
domingo, 15, a festividade de
seu orago com, a habitual so-
lennldade.

A's 11 horas seríi cantada a
missa pelo Rcv. Capellão da
Irmuiiilnde Padi-e João Ba-
ptista Gomes; ao Evangelho
subirá ú tribuna sngrada o

Revmo. Conego dr. Benodicto
Marinho. Nessa oceasião, será
cantada a "Ave-Marin" da
mnestiiiia Magdar. A orchestrn,
sob a regência; (lo conceituado
maestro, professor João Rny-
mundo Rodrigues, executará o
seguinte programma: Onvcr-
ture, "L' Espoir d'AIsaco",
do maestro Ad, Hermtinn;
missa "N. S. do Soccorro", do
maestro Manoel Jonquim Ma-
riu; Gradual, do maestro Ra-
phacl Coelho Machado; "Cre-

do", do maestro Cevlutti; no
oifertorio, o "Veni Creator'>
do maestro Nledermeyor ;
"Santos de Cerrutti", assim
como o "Benedlctns", final-
mente "Agnus Del", do niacs-
tro Cerrutti.

A. Aminlstrnção convida os
irmãos e os fieis cm geral pa-
r\ assistirem a" estes actos em
louvor do Glorioso fi. Miguel.

O Escrivão, A. PENNA.
(J 2756)

Águia de Ouro
bis

3—16-11—12
nio-13-10-'.!lG

A Cruzeiro
284

Rio, 13-10-916. J 27

A IDEAL
642

Rio-13-10-910 J2723

«O QUADRO»
Resultado de hontetn:

Antigo. .
Moderno
Rio. . . .
Sullcado.

- Variantes
26-5i_|2_o1.

Rio, 13 -10- 916

Porco
Avestruz
Urso
Porco

-04
« 2729

HVG1ENE ALIMENTAR

COLCHOi\RIA DO POVO — Dos
subúrbios, o maior sortimenlo Ue
inoveis novos c usados; colchões e
almofadas. 1'reços . sem compclcii-
cia: rua 24 de Maio 11. sos. lei.
1785, V. M. Costa e Sá. .

CASA MACEDO — R.. S • „Cli"Sto.vão .V5- T.. 1304, V. Completa
sortimento de moveis, c-sty.o i
tasia c attk-os de colclioana
formam-se cnlc'hõo9. Preços

Mobílias modernas
Rua Carioca

INliNCIÜS

35T9

RODA DA FORTUNA

Americana
338

Rio-13-10- 1916 J 26*3

Caridade
322

í 2717

Fluminense
1678

J2G13

Í*5^Fs'ií^':í^!t*Jí's5;;

mam- ¦¦

B*#€0 LOTE BICO
R. Rosário 74 e R. Ouvidor 78"O PONTO"

130 — R. OUVIDOR — 130.
São as casas que offerecem as

maiores vantagens e garan-
tias ao publico

—————«fi

i AO MONOPÓLIO
DA FELICIDADE:

BILHETES DE LOTERIA {
Remettem-so bilhetes pa-

ra o interior mediunte 03
porte do Correio

FRANCISCO & C.
14 — Rua Siichet — 11S

lllilil
106—RUA DO OUVIDOR-106

Filial â praça n dc Junho 51—Ri»
de Janeiro-

COMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Os prêmios são pagos
no mesmo dia da cxtrncvao*
FERNANDES & C."

Tel. go.si, Xorte

Cadeiras para barbeiro
(AMERICANAS)

Vendem-se na Casa Wellich.
Rua General Câmara n. 104.

S ipij

ESCRIPTORIO
RUA GONÇALVES DIAS

Àltigá-sq para escriplorio com,
nicreial, uma grande sala de frcit.
te e quarto interior no 2° andar,
llua Gonçalves Dias 3S. J n.rst

erarta
76B7

J2C19

ery^CT—

54-13
579 443
79~ 43

Variantes
78-57-22-60- 03

RiO-13-10-916 .1 ! 1720

I. AMERICANA
029

nio-13-10-91 ft 2729

8334

SERVIÇO DE VAGONS
RESTAURANTS

A' PRAÇA
Declaro que transferi o meu cs-

criptorió, sitòu nta Senador Eu-
zebio 11. 23, pardiâ rua Senador
Pompeu, junto no Deposito Geral
da 3" divisão tia li. F. C. do Bra-

Rio, M de outubro dc ipio. —
A. C"ii'Wo->'o da Sifvá. " R 2=95

Casa Martins

ANALYSKS CLINICAS E
MIOROSGOFM

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
OPERAÇÕES; PARTOS

DRA. ANTOMIÊTTÃ-MORPtJRGÕ
— Da Soe. dc Med. e Cirurgia,
com pratica dos bosp. da Europa.
Res. c cons. R. São José 40.
Consultas ás 2.as, 4.as e Cas, de' 1 ás 3 lis. Tel. 318 C.

DR. CASTRO PEIXOTO — Cliefe
do serviço de partos da 1'olycllni-
cn tle Creanças da Santa Casa.
Tel. V, 2:109. Res.: Hadd. Lobo
4C-'. Cons.: rua Uruguayana, 23,
«.ias 2 ás 4 boras.

DR. CAMACHO CRESPO — Par-
los e moléstias de «enlions. Rua
Conde de llonifini 377. Te!. '171,
Via. . .

DR. CORRÊA DA VEIGA — Assist.
da Maternidade do K. dc Janeiro
c da Ass. Aux. M. da Est. dc 1*.
C. do llrasil. Cons.: Hospício S.i
(ás .| lis.) Res.: K. Monte Ale-
Krc 313 — Santa Thereza.

DR. UACIANO GOULART — Da
rolvcliuiea de Crc.-.nças. Cons.: r.
Uruguayana 25, das 4 ás C lis. T.
37C,:, C. lies. Rua Hadd. Lobo
no. T. 1140, Villa.

DR. DANIEL DE ALMEIDA —
Cura radical das hérnias; Cônsul-
lorio: rua do Hospício 11. 68. Re-
sidencia: rua Palmeiras S9 (Rota-
tfogo) •

DR. HERCULANO PINHEIHO —
Partos, raoVcstias (lc-1 scnlióraa c
crcanijas* Consultas das if» á.4 -7
Itoras. Urnff^ayana 105. lies.: vüa
ilo Lopes 154; (MíhHircira).

DR HELENO BRANDÃO — Cons
rua di Asscmbléa, n.B; á-5 terças
quintas e sabbados, das 15 ás 17
horas. Res.: Houlcvard a» dc Sc-
temljra 343 (Vilia Isa-bcl). Tel.

DR.'"lINCOLN DE ARAÚJO -
Da Acail. de Med. c do Hosp.

• da Misericórdia. Cons.: rua Cal.
Câmara 116, (2 ás 4). Tel. >..
;du. Res.: Haddocl: Lobo 4:6.
(Tel. Villa 326). 

DR- LUIZ DE MARCOS — Cons.:
Uruguayana, 10;. Das 2 ás 4. Uc:-.
S. Francisco Xavier 312.

DR. LAPAYETTE VIEIRA -'Med.
da Míitemid. Dipl. pela Mntçil
nid. Tan-.icr, c com longa pratica
nos Hosp. de Paris. Cons.: lios-
plcio 83; .-as., 4ss. c fias; feiras
(2 ás 4). Tel. 3770, N. Res.: R.
l!.-,rro'o 3* — Copacabana. -

Dr. masson da fonseca —
Dócenle da Koc. de Medi e nieili-
co adj. do Hosp. da Misericórdia;
(uns. rua Uruguavaun 37. «a» 3
íis 5. Tel. 104J, C. Res.: Laran-
feiras 354. Tel. 5858.. Cl.

«R., MIGUEL FEITOSA — -Do
serviço dc ffynecologia di R. Casa
do Misericórdia. Cons.: Uruguaia-
::.i .'=, das 3 ás 5. Res.: Cal. Ca-
inara 32S, sob. Te!. 3067, r>u:te.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
¦PARTOS o VIAS URINARIAS

DR. ALFREDO A. DE ANDRADE
 Prof. da especialid*. ua Fae. de

Med. do Inst. Pastour dc Paris.
Trabalhos ipara diagnostico n^cd.,
onalyscs chimicas, cxati.es micros-
copicos, etc. Uruguayana n. 7.

DR. HENRIQUE ARAGAO c AR-
THUR MOSES — Laboratório:
rua do Rosário 131, próximo á
avenida Rio iirnnco. Tel. 44S0.
Tel. (to rcsid. 1023, S. c S 11)6.
Ex. de urina, escarro, fezes. Keae.
dc Wasscrmann; etc.

DR. SILVA ARAÚJO (PAULO)-
Syphilis: 514 — 6a6. Mol. tufe-
ctuosas; vuec. tle Wright An. de
minas, saiiRiic (typho, malária, «y-
jiliilis), escarros, etc. 1" dc Mar-
ço 13, 9 ás n c de 1 as 5. T.
5303, N.

SAL DE MACAU — Aos doentes do
estômago só é permitlido . usar
como ingrediente nos seus olirnên-
tos, pela «ua pureza c especial
confecção, o "Sal de Macau", da
Comp'1. Commercio o Navegação.

CHA' DE CACAU — Tônico uitlri-
tivo, alimento ideal d.is creanças,
poderoso üiureüço. Venila . nas
pharmacias, anna7.cns e confclta*
rias. Tel, 1ÍÍÚ5, N. Caixa 218, Rio.

CARAMÊLLOS DE SUCCO DE
UVA — Tônicos e digestivos. Os
verdadeiros, não faUiiicados c que
não temem qualquer nnalyse.chiinl-
ca, só os cia casa. Saccfiettl; Av.
Salvador dc Sá sS. (Tel. C. 3061..
A' venda nas casas dc ia ordem.

LIVRARIAS

AS PRTNÇIPAES GARAGES

IDEAL GARAGE — Ri Silveira
Manias 116, Cattele. Tel. C, 14.
Recebe chamados a qualquer hora
do dia e da noite. Carros, contor-
taveis. ChaUifcurs dc confiança.

GARAGE SUISSA — Avenida Sal-
vador dc Sá, 6. Recebe automóveis.

-cm estadia c faz todo e qualquer
concerto para o que dispõe dc mo-
tlelar ofiicina mecânica.

A RIO PE JANEIRO
SOCIEDADE DE SEGUROS DE

VIDA
-7» sorfío da Sccção Pccnlio

Predial
Avisamos aos srs. mutuários

desta Sccção c ao publico, que o
27o sortc'o, qt-.e deveria, ler logar
amanhã, por ser domingo, se rea-
lizará 110 próximo dia 20, ás
13 i|.i horas.

Rio de JaneirOj 14 de outubro
de 1916. .— A diiCctoria.

LIVRARIA ALVES, livros collcgiuês
e ácadcmicòsi Kua du Ouvidor n.
1C6. Uio de Janeiro — S. Paulo,
K. S. Bcnlo, 41.

ESCOLAS, CURSOS
E GYMNASIOS

GARAGE ROYAL
TELKPIIONES C. IÍ20 e 13S6

Senador Dantas ií",
¦ -• M*itk-)taaW*Wf caXaHPHBBBWMKCXA^lSrtSSTS

MCleOEST PEDIDO
ANTIGAL DO DR. MACHADO

E' o melhor remédio, por via
gástrica, para curar a syphilis.
IC de (tosto agradável e não tem
dieta. Vende-se cm qualquer phar-
macia.

SOCIEDADE BENEFICENTE
MEMÓRIA AO ALMIRAN-
TE CUSTODIO aOSE' DE
MELLO
Sede: rua General Câmara. 313.
Expediente: das 2 ás 4 horas

da larde.
Hoje, ás 7 lioi-as da noite, reu-

nião do conselho.
Kio 13 dc outubro dc 1916. —

Joaquim Vicente-M Cruz, i° se-
cretario, ?/6J

CLUB NAVAL
A conferência que devia rcali-

zar-se hoje. pelo 2" Iciiente-engc-
iilieiro macliinisl.i Ciccro dos San-
tos. foi transferida por motivo de
força maior.

RECEITA ÚTIL PARA
ACIDE'/ DO ESTÔMAGO

Reconinienduda por um
especialista

"De dez -casos demolcslias <lo
estômago'!; diz um eminente cs-
pccIálisUi. "nove são hoje em. dia
causados pelo excesso de aculez.
A principio o estomaso cm si nao
i affecíadpi porém, se continuar
este estado de acidez, é muito pro-
vavel <iue o ácido alaquc as pa-
redes do estômago c produza ul-
ecras 110 estômago ou cancro scii-
du que umas o o outro- poderão:
acarretar a necessidade, de uma
operação cirúrgica, quiçá .paja a
própria conservação da vida do
nacienle. 'Portanto, um "estômago
ácido" é ria verdade um sympto-
ma gra,ve c deverá ser tratado
com seriedade. E' absolutamente
inútil tomar-se pepsina e outras
lablettcs, geralmente rccominciHla-
das para o estômago. O ácido em
exeesso tem que ser neutralizado
por meio do um aiitiacido ef(i-
ciente. Para isto os médicos quasi
sempre recommcndam uma meia
colhcrinha. de Magncsia bisitrada,
diluída em um pouco d!agua, dc-
pois de cada refeição. Póde-sc
tomar dose maior, em caso dc uc-
cessidade. pois que é um prodücü)
inteiramente innocuo; mas ç pre-
ciso ler-se cuidado de pedir ao
pliarmacetitico, Magnesia bismfda,
em frasco azul. porque a niagne-
sia sob outras fôrmas não tem so-
bre o estômago a mesma acção
que a Magnesia, bisiirãda e muitas
vezes causa mais inconiniodo do
que allivio.

334
34

G387
"387"

87'

iilíi
608

J 271-1

MACHINAS PORTÁTEIS
"Tlie National", ultima palavra

da America do Norte — Machina*
de 2* mão, garantidas, a preço.*
módicos, John Roger, Ouvidor -73
sobrado. S 26Sr,

LUSTRES
PARA

ELECTRICIDADE

Ria -13-10-916

1359 1396
359 396

59 96
DERAM HONTEM

Antigo
Moderno...
Rto
Salteado...'
2- piemio
3* »
4- »
5, »

820
023
781

Cachorro
Carneiro
Touro
Perii

196
, 3Si
, 070
, 200

ASSOClAlttvO DOS EMPRE-
GADOS NO COMMERCIO DO

RIO DE JANEIRO
CONCORRÊNCIA

Nesta secretaria, recebem-sc pro-
postas para a locação dos anna-
zens da rua Gonçalves Dias 40,
juntas ou separadas.

As propostas deverão ser uirt-
gidas ao i" procurador, em cartas
fechad'-. até o dia 24 do corrente.

Para'informações, os pretenden-
tes encontrarão esclarecimentos na
Secretaria. .

Rio de Taneiro, 10 de outubro
dc ,0;G, _ Hcraclilo Domingucs,
Io procurador.

Agava
A Hora
Ai Real
Garantia

.05
722
m
566

R2T01

Propaganda
086

Rio -13-10-916. HS 730

m^mitm**Wm-^m**—^Ê.m»..^*Bmm*
:--fi." -.-•¦ -yív/-!.-'* -»-•¦ . - ...

RUA 7 DE SETEMBRO.161

fiiiHiaiiniiiMíBiBniiiinwJL CURA DA i
I SIPHIL1SI

A Universal
784

Rio, 13-10-916. J 2732

GRANDE HOTEL
— LARGO DA LAPA ,—_

Casa para famílias c cavalheiros
de tratamento. Optiinos aposen-
tos ricameute mobilados de novo.
Acocssores, ventiladores c cozinha
de i* ordem.

End. Telegr. "Grandholel"..

DOLSA tOTERICA
QUEREIS TRAVAR RELA-

ÇÕES COM A FORTUNA?
Comprnc bilhetes na BOLSA

LOTERICA. Av. Rio Bran-
co n. 142, esquina da rua dn
Asscmblén. Lií cneontrnreis a
renliziiçfio do vosso ideal.

a todos um meio;
se tem syphilis ||

Ensina
de saber
adquirida ou hereditária, in- »
terna ou externa c couto ¦
podem cural-a facilmente M
cm todas as . inanifcstações.g
c períodos. Escrever: Cal- _

; xa Correio, 16S6, enviando
sello para resposta.

(¦iKISKIIIKi
I

lüiiiiwiiKniii

J000 DE LOTERIA
Precisa-se de alguns agenciado-

res para este jogo, que já tenha
freguezia. Dá-se boa commissão.
Resposta á caixa postal 1303, a J.
M. R. S 267C,

O LOPES
é quem dá a fortuna mais rapj-
da nas loterias e offerece mai-
ores vanta-rena ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 1515
Ouitanda 79. esquina da Ouvi-
dor; i" de Março 53, largo do
Estacio de Sá 89, General Ca-
mara 363, canto da rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 e rua
15 de Novembro 50, S. Paulo.

¦gnj"——

SIM!...! M as
Laban-
ca&C.
são os

quo têm pago mais pretnios
c que mais vaulagcns of-

ferecem a seus freguezes
Largo de S. Francisco de

Paula, 30. A casa mais an-
tiga neste gênero. J 2724

CAFÉ TRIUMPHO
Puro e saboroso, á venda em

Ioda parle. Torrcfação e nioagcm.
Praça Xiradcnles Sú. J 7111

COMMODO
Moco de tratamento, deseja cn-

conlrar commodo mobilado, com
pensão, em casa de familia, no
Cattetc. Cartas dctaUiadasl para
C. O., neste jornal. 27Ú9

GONORRHÉAS
cura infallivcl cm 3 dias,
sem ardor, usando "Conor-
rhol". Garante-se a cura
completa com um só frasco.
Vidro, 3?ooo, pelo Correio
5$500. Deposito geral ;

j Pliarmaeia Tavares, praça
Tiradentcs, 62 — Rio de
Janeiro.

Pensão Française
TARA FAMIUAS 15 CAVA-

LH1UROS
Alugam-se quartos desde 5$ooo,

por dia. Cozinha de primeira or-
dem. Rua Santo Amaro 79.

S 
IQ4C

Cura radical
Da GONORRHioA CURONI-

CA ou RECENTE, cm pouco:
dias, por processos modernos, setr,
dòr, garanle-se o tralamenlo. Tra-
tamento da syphilis. App. 606 <
914. Vacciuas de Wright, Assem-
hléa e-i. das S ás 11 c 12 ás 18.
SERVIÇO NOOTURNO, 8 iís
IO. — Dr. Pedro Magalhães.

(R WS

ANALVSES DE URINAS

A. AFRANIO PEIXOTO. MARIO
BELLETE e BLAKE SANT'AN-
NA — Atialyfc completa ajS. La-
boratorio Clumico de dtulyics; rua
Sete (le Setembro n. 133. Tel.
íSpij, Central.

Servieos nieilicos, phiirmaceu-
ticos, ilentiirios o visitas a
domicilio

CENTRO MEDICO — Dez clínicos,
allòpatlms e homoepalhas dc re-
speiMbilidade moral. Mensalidade,
2$poo; Direelorcs drs. llraiile. 1'i.n-
tó' c Eriicsto lassas. R. lfrci Ca-

TRATAMENTO DA ODTIS
CRAVOS, espinhas, paiinos;. sardas,

ilosapparKem com o uso do 1 tu-
loderma, de Samuel de Macedo
Soares. Philodcrma cretnp, xiooo.
Philodernia loção, 3$ooo.

CURSOS PARA A ESCOLA NOR-
MAL — Ilirccção do Insp. Esc.
Prancisco ]•'. Mendes Vianna c da
Prof. d. Rachel de Moura. Ma-
triculns c 1 Informa ções -das 3 Jl-
ás 6: r. (lonçalvcs Dias n. 30.

ESCOLA DE HUMANIDADES —
Av. Rio llranco 133, 2°. Director
Alplien Portella F. Alves; secr.,
Krancísco Mallieiros. Corpo doecn-
te de 1» ordem. Meus. so$, 25$,
311$. 35$ C 4O$O0O.

GYMNASIO FLUMINENSE — In-
ternato e cxteinato liara 0 sexo
masculino. R. 24 de Maio 43.
Programma do CoJ, Pctlm 11.
parccllados. Dir. prof. ), dc Ma-
lha'.

ESCOLA SUPERIOR DE COM-
MERCIO — Orsão do ensino te-
cliiiícoíprofisslottaí da Ass. dos
Kmpr, 110 Commercio. Kua Cion-
çalvcs Dias ao. Cursos dc guar-
da-Hvros e dc contabiUsUs*

CURSO DE MATHEMATICA —
Dircet. capilão dr. Mario Barre-
to. 1'reparam-se alumnòa ipara os
exames das Escolas Normal, Na-
vai, Militar, Polytcchnica c Oy-
mnatio, Av. Passos nG, i°. In-
formações das 18 ás 21 horas.

¦CYMNASIO TIJUCA — lt. Conde
¦le llonifim C38. Tel. Villn 537-
Intcrhato, semwnleriiato. externa
to. Cureo dc prcpariitoríòs, A«lá«
praticas dc linglias vivas.

INSTITUTO NORMAL — R. Ila-
rão de Uhá, Sp. Direeçio éo pro-
fessor llciueíerin de-s Santos. 1-un-
ccionanl todas as aulas de Io anão
da Escola Normal.

*R. CARLOS DE FREITAS -
Prof. da 1\ da Ilatiia. Cons.:
¦UriiKtiayana zi( » ús 5* T* •í0,
C. Rei.: Trav. S. Salvador 61
>. Loho. T. io>4. Villa.

ORTHOPEOIA
CASA' ORTHOPEDICA — Av. Õo-

nie; Freire 17. Tel. 1IÍ06 t.'. Con-
striem-s-e pernas c li'aeos artifi-
claes, fundas c iustrnmcntos dc ei-
riirgia e app. ortliopeilicos para
qualquer deformidade do corpo.

o'CIRURGIÕES DENTISTAST

1-18 O ilEALEJO DE JAN-IOT JULES MARV ÍOLIIKTIM 1)0 "CORREIO DA MANHÃ" 115

veja

;uias.

TLNTURARIAS

EMÍLIO
dentlsls
praiicn.
p;tnu"i:i'
eltetr,

Ciittrgiuo*
com louça

DEZONNE
DiplomadOt

Preços e condições á>: pa-
ao alcance dc iodos. Cons.
ntarío, AHo da Coivícita-

11:1 Japão. K.-l! do Meyer.
DK. MIRANDOLINO M; DE MI-

ItANDA — líspcciaiiita cm est-ra-
ecoes sem dòr c tratamento dc tis*
tulas. Das S ás 17 horas, i:ns dias
úteis. Clonçalvcs Dias -i, sou., tel.

DR 
"lÚIX 

FERREIRA DA COSTA
_ Diplomado pela 3'sco'Ia Livre
(ic Odontologia il« Rio ue Jancf
ro. com 10 aunos de pratica. Loas.
r. Uritguayaiia n. ji Itcl. C.

bit/VTEIXEIRA DA SILVA* —
Formado pela Faculdade dc .Mçili-
ciua do R. de Janeiro. (onsulto-
rio: R. Urucuayana 31. lei, 1679
Central. Das 8 da manni u
noite.

TINTURARÍA RIO BRANCO --
Av. Muni de Si :g. Attende im-
iticdblamciite aos chamados peto
tel. Central, .i03-li para. buscar rou-
pc. e entrega nas residências, dc-
pois dc pairo o trabalho.

TINTURARIA POPULAR — R, R.
Aires 251 (antisa do Hospício).
I.av.a e tina-u cliimicumeutc euin
pericição. Sccção especial para con-
certar roupa de homem,
as da moda. Entrega e
domicilio, T. 1055, N.

tornando-
ccetie a

LEILOEIROS
ALBERTO IGI.ESIAS — Leiloeiro

publico — lvscriptorio: roa Hos-
picio 78. Tel. Norte 1711- Rcsid.:
rua Ilaililoek l.otio .Ou. (Tel. Vil-
Ia 1747).

MIGUEL BAr.BOSA — Cita fun-
dada tr.i i3d.ii rea do Rosário n.
1.-8 (antigo 12C1 A). Tel. N. 103.!

resta é freqüentada por grandes animaes. E algum, cabrito ou algum bati-
do tle veados c de cordas. Anianliã faremos uma boa caçada.

Não sei se é eífeito dc imaginação, disse Beatiton, mas >pai'eceit-me
reconhecer anlcs o passo dc um liomcni,. „,.,'„, .

K' imaginarão, conto o senhor <liz. >>os falíamos, ba pouco, do pe-
rigo que podiamos correr*. 'Não é preciso mais para estarmos miprcssn/-
nados. .... , -,

— Tome ainda assim as suas precauções... -Esta armado.'
Tenho 11111, revolver -no carrinho c dentro da bolsa.

-• Dê cá as rédeas... que eu guio... Apromplc o scu revolver.
se elle ítmeciona bem c tenha-o a mão.

Valognes seguiu o conselho. Depois tomou novamente conta das
. 'Como a estrada continuasse muito irregular, o cavallo ia sempre »

fasso.
Os dois homens recomeçaram a conversação. :. -

O que o senhor acabou dc me dizer anula agora, sr Bcau.fort, aü-
mira-me •e.xtraordinariainc-nte. E' uma coisa tão inesperada c sobrettuio
tão romanesca, qtte não deve aum'rar-sc se me mostro um tanto íncreüutp.
aííircellina I.angon. sua mulher! 'Klla. que eu conheço ha vinte ;c cinco an-
nos! 1*7 verdade qtte eu sempre adivinhei algum, mysteno na vida üeua.-;.¦.
Tor diversas vezes, tentei intcrrogal-a c vi perfeitamente que invocava
¦passado doloroso. .,

Bem doloroso, com cffeito, pois qtte despedaçou duas. vidas.
Pois bem, diga, sr. lkaufort. liem vê que estott disposto

sar-mc convencer. O <|'ué é que eu pr ocuro? A felicidade dc meu

um

a dei-
filho.

8 d]

MOD1STAS
~ÃV 

COSTUME 
"tÃÍlTeUR 

-- iíúã
(i.i Carioca 0, 1" andar. Tel. ('.
¦íufi. liacabclccimento dc priráüi*
ra ordem. Espccialidude em coíin-
mes de SEDA. Caetano Groiieni,

Comiauto que, tio que me vae -dizer, não haja offcnsas a honra...
Sbcegiic. Quando ine tiver ouvido, ba de lastimar aiarcellma. d-)

mais profundo do coração.
Ali! E ao senhor?
Creio que também ba dc ter dó tle nr.m.

¦Então. Bcauíort contou toda a sua historia a Valognes, desde que cn-
controu Marcelliria, na Suissa, até o dia cm que ella d fora procurar, para,
lhe confessar.o scu erro, para lhe contar a sua vida.

Valognes não o interrompeu uma única vez. .
De vez em quando olhava para Beauíort, cuja ror. tremula manifesta-

va comnyição. á medida que a sua narrativa evocava as longínquas recor-
clações do scu amor. Ií o fabricante abanava ligeiramente a cabeça.

Qiviclentemcnte pensava: ..
Kit soffri cm outro tempo, com a incòmprehensivél recusa dc .Mar-

cellina". Mas o que foi o meu soífrcr, comparado com o que -sotíreu esta
polire homem?
•K a mão de Valognes ia apertar a mão de Beatifort.

Pedro chegava ao fim ria narraç ão, quando, dc
falar c poz-se de pé no carrinho.

Desta vez, disso elle, estou certo, ouvi ainda...
(Ira adeus, algum cabrito.
Não. C um homem. Segue-nos. Tropeçou

caiu ali, olhe, na frente, perto dc nós'.
Pois hem, mie se levante. Os caçadores furtivos são numerosos liai

proximidades. A lagoa das forças que está á sua direita e onde se reúnem,
cs aniinaès grandes. Os guardas sabem disso, e nao se passa tinia noite
sem que haja alguma perseguição dc caçador furtivo. .Naturalmente 101
isso o qtte o senhor ouviu. Em todo caso, gwc o senhor mesntp e nao

es
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repente, deixou de

nos ramos seccos e

Beattfort esperava-o cotn viva impaciência.
Quando o vitt entrar, aproveitando achar-se a sos com elle, — pois o

sr. Parlangct estava oecupado 110 scu cartório com um, contrato dc casa-
mento, — disse-lhe: .

-r- Sr. Valognes, vejo que esta muito Inste com a partida uo scu
Coberto. , ,

1— Com cffcilo, essa viagem .-tffbgc-me profundamente, nao nego.
E se eu impedisse scu filho dc deixar a Erança?
O senhor! E' impossível. Por mais que lhe tenha dado conselhos,

por mais que me sirva dos melhores argumentos nunca me qui.*: ouvir. O
ícnbor não poderá triumpliar onde eu naufraguei i

Quem sabe?
Kxpliqttc-sc, sr. Bcaufort.
Seu filho vae ausentar-se porque quer casar com a f-lna dc 'Alar-

tòllina Langon. , .
E porque a sra. I.angon não o quer, e isso mesmo,
lia obstáculos para a realização desse casamento:
Obstáculos de duas naturezas, que provém da resistência de. Mar-

celiina primeiro c do mysterio que pesa sobre o scu .passado, mystcnò que
eu bem desejaria penetrar.

O .primeiro desses obstáculos ja não existe.
Que está dizendo? 'A sra. Langon consente?
No casamento de Roberto com Modesta? Perfeitamente.
E foi o senhor quem obteve esse consentimento?

>— Não. Marcellina Langon consentiu espontaneamente.
Mas o outro obstáculo?
O mysterio do passado dessa... pobre mulher?

—1 Isso mesmo.
Pois bem,; sou ctt quem o ba dc esclarecer.
O senhor?
Certamente: E com grande satisfação sua, segundo esporo.
Então, o senhor é feiticeiro?
Talvez que sim. .

Naquclle momento ouviram-sc os passos do tabelliap que saia ao car-
tòrio e se dirigia para o salão.

¦Bcaufort só teve tempo para dizer:
1*V uma longa historia que tenho .para lhe contar, sr. Valognes,
E que estou curioso dc conhecer.
Amanhã, quer me dar uma entrevista?
Por que motivo amanhã? Para qtte serve essa demora dc um da?,

Citando se trata da felicidade de meu iilho, sou sempre apressado,
Então, como faremos? 1
Muito simplesmente. O senhor acompanha-me esta noite á Noviça.

iPelo caminho leremos muito tcm,po para conversar. O senhor proteger-
mc-á se eu tiver um máo encontro... porque é preciso não esquecer que
levo commigo quatrocentos v. cincoenta mil francos em notas do banco. O
senhor passa amanhã o dia no castello c faremos a diligencia por matar um
cabrito, na floresta.

Pois bem acceito porque tenho pressa de llic uucr tudo'.
—, E eu tenho pressa de tudo ouvir.
O sr. Farlanget entrou. Os^dois calaram-32,
..Minutos depois stntaram-sc á mesa.
•No intervallo, Bcaufort, dirigindo-se ao cartório tivera tempo pura

".í;
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Ilegível-
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LLOYQ BRASILEIRO
PRAÇA DAS MARINHAS

(KNXHH OUVIDOR E KOSARIO)

LINHA DO NORTE
O paquels

CEARA'
Sairá quarta-feira, iS do

corrente, ás ia lioras, para
Victoria, liahia, Maceió, Re-
ciíc, Cahedello, Natal, Ceará,
Maranhão, l'ar.'i, Santarém,
Óbidos, llacoatiára e Manáos.

LINHA AMEUICANA
O paqucle

Rio de Janeiro
Sairá no dia 4 de novembro,

ás 14 lioras, para Nova York,
escalando cm Bahia, Recife,
Pará e San Juan.

LINHA DE LAGUNA
O paquete

MAYRINK
Sairá terça-feira, 31 do cor-

rente, ás 21 horas, para Dois
Rios, Angra dos Reis, Paraty.
Ubatuba, Caragiiataluba, Villa
iRelln, S. Sebastião, Santos,
Cananéa, Iguape, Paranaguá,
S. Francisco, Itajahy, 1-loria-
nopolis e Laguna.
LINHA DE SERGIPE

O paquete

Sairá quinta-feira, 26 do cor-
rente, ás 16 horas, para Cabo
1'rio, Victoria, Caravellas, P.
Areia, Ilhéos, Bahia, Aracaju',
Penedo, Maceió c Recife.

AVISO — As pessoas que
queiram ir a bordo dos paque-
tes levar ou receber passagei-
ros, deverão solicitar cartões
de ingresso, ua Sccção do tra-,
fego. I

Acção entre amigos
De um alfinete de gravata com

uma saphyra e 4 brilhantes que
devia extrair-se no dia 16 do cor-
rente, fica, transferida para o dia
16 de novembro de 1916. J 2697~~ 

cTsÃ~
Comprasse uma, até 30 coutos,

cm centro de terreno, que seja
moderno, com ¦ tres a- quatro quar-
tos. nas proximidades do Collegio
Militar, ou nícsmo em Iladdock
Lobo, Affonso Penna c ruas trans-
versaes a estas. Trata-se com A.
Ribeiro, á rua do Ilospicio 95,
sobrado. . 2205 J

Vias Urinarias
Sypliills o moléstias do

.senhoras

DR. CAETANO JOVINE
l'ormado pela Faculdade de

Medicina íe Nápoles c habi-
litado por títulos da do Rio
de Janeiro

Cura especial e rápida de
estreitamentos urclhraes (sein
operação), gonorihéas chroni-
cas, cystites, hydrocelcs, tu.
mores, impotência. Consultas

das 9 ás 11 e das 2 ás 5 —
Largo da Carioca, 10, sob.

DACTYLOGRAPHO
Offerece-se um -rapaz para tra.

halhar em machinas, não faz quês-
tão de ordenado. Cartas para M.
Mario, Constituição 55. 2309 J

DENTADURAS
Boa propriedade á venda

Vende-se uma bõa fazenda, de-
Dominada "S. l.uiz", contendo
cem alqueires geométricos de ter-
ras superiores, próprias para qual-
quer cultura, tendo boas pastagens,
eapòcirõcs e algum niatto virgem,
.prr-ticnu lavoura de café, um bom
efiijóíiliò para cauna, com todos os
accessorios, movido por água, com
criíilii e ihoendas ele ferro, alainln-
quis systcnia Alegria, c lambicaiido
duas pipas diariamente, moinho pa-
ra fubá, bem afreguezado, todos os
imácliihisníos são movidos por água
natural de uma grande cachoeira
com bôa queda, clima bom, boa c
espaçosa casa de morada c suas
dependências, ttilhas, ele. Grandes
Cítniiíiviaes plantados para a futura
safra. Dista' 5 kiloniclros da esta-
ção de SanfAniia, H. I'\ C. B..
H. do Rio, ela estação de Martins
Cosia, E. l-\ C. 1!., 3 1I2 küo-
metros c da Rede Sul Mineira, 2
kilometros. Ilons agregados que
moram na fazenda e que nella tra-
lialliam, além do pessoal de fora,
«rmfiin pessoal com abudancia. —
Aiiiinaes, carros e bois para o ser-
viço da fazenda. O motivo da ven-
«Ia é o dono achar-se edoso e docn-
te e não pódc estar á testa. Para
mais esclarecimentos o tratar, com
o dono, o sr. Francisco Barbosa
<lo Rego, na estação de Pinheiro;
1JS do Uio, !¦. 1-'. C. Brasil.

R 25SO

FAZENDA
Vende-se 110 ramal de Porto No-

vo uma boa fazendo com 50 a 53
alqueires dc terras, dividida' em
pastos, capociroes e malta virgem,
com 105 cabeças de gado vaceum,
dois reproduetores, 17 aniiiiaes dc
sella e carga, porcos, etc., quatro
casas de moradias e outras para
colonos, machinas, moveis e ulen-
silios: trala-se na rua do Rosário
11. 97, i" andar, com o sr. Ilaiuil-
ton. S 26G6

Um Remédio Noyo
E Simples para

AcatwM com lifutuiM. EmpUitaa,
UnfiwntoieOorei. Eipu-tx-Ui

O No»e Rtmedli
Quando calles voa Piorem quart"morrer cora o» «epatoa 111» pêe,"

guando ti* .-rclen-oa Impregnado*
. t-tcadea • corudo* quando tiver»

BOM EMPREGO DE CAPITAL
Vendeni-se 70 alqueires de terras,

sendo 30 alqueires mais ou menos
cm maltas virgens e o testo cm
capociráo c pastos, próprios para
exploração dc lenha c madeiras,
cisas, etc. Distante da estação _de
Martins Cosia, 2 léguas da Rede
¦Sul Mineira, eslação de Rosa Ma-
chado, 9 kilometros, livre e desem-
liaraçado. Para mais esclarccinien-
tos c tratar, com o proprietário, o
sr, Francisco llarbosa do Rego,
na eslação de Pinheiro, li. do Rio.
E. F. C. B. R 25S7

COFRE
Vende-so um murou 13. Boi'"

tlm. com quatro gavetas, em
liurfeltõ estado, pòr preço tle
«iccnsliio. Yèr o tratai' com A.
Costa, rua ilos Ourives 13,
Miln 1, 11 iliicitn, (Ias 11 á 1
líorit dn tarde. (It 2577)

As dentaduras feitas pelo espo
pnclallst» Dr. Sllvino Mattos,
não têm nenhuma differcnça das
dos dentes naturaes. A confecção
de taes trabalhos obedece a um
systomn completumento novo,
cujo effeilo é realmente agradável.
Reformam-se, cm 24 horas, denta-
duras velhas, ficando perfeitas e
novas. Concertam-se dentaduras,
por mais quebradas que estejam,
em horas, bem como se lhes dá
pressão quando a não -tenham. Os
seus preços são os mais razoáveis
possíveis, sem competência c ao
alcance de todos, e os seus traba-
lhos garantidos por muito tempo.

3 - RUA DA CARIOCA - 3
Canto da rua du Carioca

J 2640

FLUXOSEDAITINA
do Phcò. S. P. Araujo

, e ljeiuorrha
a horas..''"f$í¦ ;,•'""Devolve-se o dinbeiro^s não der resultado"

SILVA"GOMÍ5S & C-KIo. R1840

- Oura eólica» uterina»
Kiaw em menos do

Agentes Geraes

Linhas de Tiro
Polainas lypo rcgulamcn-
tar io$5oo

Cinturão lypo rcgulamen-
tar  4$5oo

Na grande fabrica de equipamen-
tos militares, de Lemos _ Mon-
teiro.

RUA DA CONSTITUIÇÃO, 34
(R2312)

Aos Srs. Dentistas
Aluga-se um optimo consultório,

tres vezes, por semana, às 2's,
4*s e 6°s todo o dia. Rua Gonçal-
ves Dias, 78, com o sr. (iastão
Reis. . (R 2*8.1.

FAiíENOA
-.Compra-se • nina no Estado do

Rio ou Espirito S-anto. Offcrtas
cõm todas as informações, princi-
pálmente o preço, condições de ne-
gocio, distancia;da estação da es-
fada de ferro mais próxima, etc,
etc, á Caixa Postal 884, -Rio de
Janeiro.- ^.J^fey: i" ---owj

PREDIO
Vendcni-se 2 em Niétlíeróy, São

Gonçalo, Prtço 51500$000; infor-
ma-sc á rua Camerino n. 142,
loja. .-,„„>¦ (R 234'

R!WM_RB_,

SSuS BENEDlS
imtiti^^

ANT
^üillMIJllli^6T__i

CASA fiUiOMAR
CALÇADO DADO

120 AVENIDA PASSOS 120
Telephone 4.434 — Norte

Enviam-se catálogos lllustra-
dos a quem oa pedir, rogan-
do-se clareza nos endereços,
nomes, Estado e logar.

Para vendas em grosso fa-
zeiríos desconto do 3 %.

Remette-se polo Correio, me-
diante vale postal da impor-
tancla, acerescida de 1$500
para porte, por par.

I5$000
Sapatos dc setim branco, azul e

cór de rosa.

ICsliOO
Elegantíssimos sapatos de vel-

ludo, com pulseira e entrada bai-
xa, saJto baixo e alto, para se-
nhoras.—Ultima creação da moda.

I3$0(SÕ
e, I5$ooo — Modernissimos sapa-
tos em verniz e em velludo preto,
com pulseira, salto alto e baixo,
para senhora.

8$50Ô
-Finíssimos sapatos de verniz,

com tiras entrelaçadas, salto alto
para senhoras.

3$500
e 4$ooo — Elegantíssimos sapatos
de lona brancos, abotiuados e com
botões, para senhoras.

(.$000
Superiores sapatos pretos c

amarellos, em pcllica, americana,
formato idem para homens.

A Casa Lucas ao publico
Cremos de noiso dever _ prevenir

os consumidores que «m virtude uo
exito alcançado pela nossa

_r*J^__

l___^S-

"Remíngton"COFRE
AMERICANO
Veudc-se um bom cofre, mos-

tra-se por favor ua rua da Cou-
slituição n. 5'. 2314 J

NÃO QUEIRA DINHEIRO
Tu icns dinheiro c não dormes!

por ler medo do folgo e dos la-
«lrõcs pois -para tráiiqliillidade;
compra um cofre Americano de
J. Ií. S. : rna do Rosário 174,
inie vae mudar-se para á rua elo
S. Pedro ido, armazém. O dito
cofre também poderá ser vendido
cm pagamentos suaves. S 274?

CHRONOMETRO
Vende-so um chònòntctrò de

imireii Th. Kncililielt, em per-
leito ostiulo, por preço razoa-
vel. Vêr e tratar com A. Costa
111 ;i dos Ourives 13, sala 1, á
direita, das 11 á 1 hôrü da
tardei todos os dias. (U-S76)

•Ule, Umtmedolutkii—eolnjMUMt
com C.U-IL' E'Mw„ol"

tii-os cobertos de unguentoa a ligai
• ataduraa, e emptastros que apenas
¦ervem para eiiilnmar e cniieor com
mati rápidos, tpplical apeuai duai

gota* 
do "Qets-ll" aolire o eollo.

«ccor*. linniocllutamenta Podarei*
•nt&o calçur a» molas » o* «apatoa,
O callo i-sti cciiiejeiimaclo » niorta.
Faa o callo cnb'r entelro -.«ta-
íl" * o novo o simples remédio.
Nada para fruânf-ao ou comprimir»
•e «obra o callo Poderels uaur
e.ipatos monorcB- Nenhuma IBr.
ncnltum vnxam» MllhOes de r*39cot
A» "Qet»-It" 1.I0 vendida» anrunl.
iuonte fcV a mnlo- cura do inunda
para cnlloa. Ilecaso Rubatltutos

Fabricado por 13. Uwi-encc A Co„
ChlciiBO, Illinois. 0 a A Vendldu
et» iodas ua drosaruu • PbM1
m » ela» *
p»|ii_it»rl03 aoacm»» ..
_Grauuüo & C.-Rio do Janeiro.

Pensão Flamengo
¦Alugam-se a casaes e cavalheiros

de tratamento salas c quartos, rica-
mente mobilados, çom pensão; (ra-
tatuenlo de primeira ordem. Rua
do Flamengo; 10. (li 2<5-l71

Formicida

•¦uai»
o terror das

formigas
Fedidos a

Alves Magalhães & C.
91, S. Pedro

13, SENADOR EUZEBIO, 13
Onde vende moveis a presta-

ções e em boas condições por pre-
ços baratos; entrega na i* presta-
ção sem fiador. Telephone 4113
Norte. (S 1231

Casal de portuguezes
Offcrccc-se ,.pata qualquer ser-

viço aqui 011 iio interior, dando
fiança c as melhores informações,
Indicações na rua 7 de Setembro
n, 115, sob. Teleph. Central 4224.

„ ... ¦ (S25-V)

muimiSiiiw^
BSotuçjjo ostorilis.-ia para unestlieíla local ora '¦¦__ "' 

pB peqiiáná cirurgia e cirur_l;t ^jjr"^-«** ¦
dentaria _,.—^m_ _r_|

I __^----"^____ Vf ^~
Sw__E de. sa'Al_L

_s_SS

¦^sovj
{leito H

immediato, segu- ¦
ro e inoffensivo—Nào con- H

tem cocaína nem seus derivados—A' ¦
vonda nas casas : Hermany, Cirlo, Moreno, etc. a

Rio de Janeiro — Preoo caixa do ái amp. liSOO.. g
||«!li;ilil!!Bllí!IBIiiii!íliailMti:»iiilKlffllEiS!iíffliW

têm aiiparecido i venda 'Por nreços
mais vantajosos numerosas?; imitações
que, embora tenham um brilho pare*
ciclo, sua intensidade apparente desap-
parece rapidamente, sendo o seu con-
sumo .Rual ao de qualquer outra lam<
pada de filamento dc metal.

Por isso, quem desejar uma laiupa-
da de ¦ |_ "watt", deve comprar só-
mente em casa de toda Baratina ou
constatando ante os apparelhos a eco*
iiomia real da lâmpada que llie oífe-
reçam. — Avenida Passos. 36 e 38 —
LUTAS & C.

B0E1UOS «ARMCO»
Paia fitradas dc lerro c de rodagem

6$ooo
C$500 — Superiores sapatos pre-

tos e amarellos para senlioras, sal-
to baixo, de amarrar, de entrada
¦baixa e <le aibotoar e com uma
tira no peito do pé.

I$400
Chies sapatintios

rellos, sem salto,
(dc ns. 15 a 27).

pretos
para

e ama-
creança

svv£2

3S500
AIíPKUCATAS PARA CUEAX-

Ç\$ do 17 n 27).

4SÕÕÕ
AW'EKOATAS PARA MEM-

NAS (do 28 a 38).

¥$500
ÀIÍPEli-ÀTÀS PARA HO-

MENS o SENHORAS
(do 34 a 40).

011 nflO du cnlijado para sc<
OHLUUO niioins, homens e
crennçan. a iireros reduzidos,

•*•¦'"• -'ét '' -¦''**¦ Vi.- ^^P-í5:

Loterias ia Capital Federal I
;''; '

_Bn I

I

Coiflr.anhla de Loterias Mciouaes do Brasil
Eitracç.»spablic&3 sob a llscaliiação do governo

federal ás 2 lf2 e aos sabbados
ás 3 horas, á

Roa Visconde de Itaborahy N. 45
HOJB

A's 3 horas da tarde—-310—21*

0:0 0 0§00 0
Por 8$ÜOO, em décimos

Depois de amanhFterc>fBira, 17 do corrente
337-33' *'S97 ~47«

16:ooo$ooo20:000$000
Por 1Ç600, em meios Por 1$C00, um uielos

Sabbado, 21 do corrente
A's 3 Iioi ut> da tarde—300 — 34

lO0'00 0_v0OO
t*ov SSOOO, em décimos

Os pedidos de bilhetes do interior devem ser nrompo*
nhndos do mais 700 rs. para o porto do Correio o dirigidos
aos «gentes gerues NAZAREXH & C, RUA «O OUVIDOR
N. 94, CAIXA N. 817. Telcg. LUSVEL, o ua casa F. ÍJU1-
MAKAES, RUA DO ROSÁRIO 71, esquina do beco diis Cau.
cellas — Caixa do Correio u. 1.273.

The Ainorican Kollimr JU11 C
68 — RUA DO OUVIDOR — 68
Caixa postal ,19 Rio dc Janeiro

MANTEIGA
AOS 1'AnRICANTRS

Qucrc's colorir a vossa manteiga e
queijos, usar a Colorantina Brasilei-
ra; ii um produetu similar a diversas
marcas estrangeiras extraído da flora
brasileira, não comem maioria nociva,
como denimistrou. tio Laboratório Na-
cional do Analyscn n. Ü59>>

Garante-se n sua boa iitialicjacje, e
dá uma cór na manteiga crimI á cs-
transeira; estes produetos ja são liem
conhecidos, pelos principaes fabrícan-
tes destes gêneros.

Preços: cm latas c|$ litros. _5$ooo;
de mo litros para cima, 10 u|° dc des-
conto.

Depositários — Miranda & Filhos.
rua Barão de S. Fclix ._(>, líio dc Ja-
neiro (It -6)

para se«
nhoras'JtJÍIU só na

CISA DAVID FERRO
ú rua Sete de Setembro, 124

1m

QUARTOS
Por preços moiliqos, pura sol-

•teiros c casaes, com lodo confor;
to c superior comida — BANIiüS
DE S1AR — a rua -«arque <le
Macedo, ,44, ícleph. C. 557a.

(S i-is

O SENHOR PRECISA
de um auxilio para aiigmen-ir «nas
entradas I Combinação licita, fruto de
estudos matlicmaticos, núdc-llic fazer
yauliar alguns contos .iiiiiiutes sem
sacrifício. Dirieir-sc a MATHliMAU-
CO. Caixa i..1o8, enviando scllo para
resnnsta. NAO SE CONTESTA AOS
ANONYMOS. (J 1818)

Gachorrinhos Fox terrier
Veiidciu-sc licllissiinas -cstampiii.

por preços liaratiss:iuos, á rua
Real Grandcz.i í.t?. (J 2684)

PHARMACIA
Yeiiclcse unia pequena mas bõã

e por ponto capital, Rua S. l.ui/.
Gotizagà 17, S, Cliristovão. onde
se trata. S 2661

GOTTAS ESTIMULANTES
E' O ÚNICO PREPARADO ATE' HOJE RECONHECIDO
COMO EFF1CAZ NA CURA DA IMPOTÊNCIA, EM QUAL-

QUER PERÍODO.
Depositário: Drogaria Berrini

KUA DO HOSPÍCIO N. 18 (J11S.1)

INDUSTRIA
Vende-se uma, de artigo de

grande consumo 110 Brasil, ganiu-
tindo-se um lucro de 50 a 60 mil
reis, por dia, podendo ccntuplicar,
preço fabricai montada io:ooo$ooo,
artigo que não precisa de propa-
ganda oor ser de consumo força-
do; tratar á rua Ouvidor 63, loja,
das 12 ás 15. -lõrt-i J

Escola Underwood
Só ali se aprende a 10$

e 15$ mensaes, pelo syste-
ma moderno, com os dez
dedos, sem olhar o teclado.

Avenida Rio Branco n. 108

_»S*^_kIis-1-V'.tiB-
_l^_--__a
__E^Ü__il_______ ' •• - _-_H-i-

Tosses, Astlnna, líroncliitc
Tuberculose, Infhienza, curam*
sc radicalmente cm pouco tem*
po com este niaiavillioso .va-
rope.

Preço do frasco, 2$ooo chi
todas as drogarias c [iharma-
cias c nos depósitos: U. Ur;i-
guayaiia. 91. R. Sete de Se-
tembro, Si c K. Andradas, ^3a J7. (J 6S1)

Mme. VAGUIMAR LANZONY Oasa na Avenida Atlântica
participa ás suas amigas c írcgue-l Aluga-se, por prazo determina-
/a-, eme mora na rua D. Latira de1 do, boa casa mobilada para fami-
•Vvaiijo 11. 71. Attenção: trabalhosj¦ lia de tratamento. Informações

cm costuras com perfeição. na rua N. S. ile Copacabana nu-
R ajot.' mero 1.057, das u as 17 horas.

Banco Sportivo
Çoiiiprâe bilhetes nesta casa, e

tercis o futuro garantido, forte
certa, pagamento iinmcdiato. Rua
da Alfândega, 4=1 esquina da rua
da Quitanda, I, DUTRA «3- C.
Telçnh. 412. N.

AI1I-DIE DE PARIS
GRÀXDliS SALDOS EM TODAS AS SKGÇÕKS A 1MÍEÇ0S

SEM PREOEDENllíS

Bellos e ultrn-modernos bor-
zcgulns de pellica envernizada
canos brancos, pretos c de outras
cotes :

16$, 18$, 20$ 123$
Tulu Con-cio, mais, 2$000.

120, AVENIDA: PASSOS, 120
CASA GUIOMAR

Telcjiliono 4.424
CARLOS GRÀEPF Ss COMI».

NEURASTHENIA
Eu soffri horrivelmente deste

mal durante muitos annos, tonian-
do tudo quanto me indicavam, sem
ter um pequeno allivio. Hoje,
aoho-me perfeitamente boa, graças
a «111 remédio qtre uma casualida-
de me fez conhecer. Em agradeci-
mento indicarei aos que soffrciu
das conseqüências deste mal, co-
1110 sejam: anemia, moléstias ner-
vosas, palpi-tações do coração, etc.,
como ipodem recuperar a saude.
Escrever a D. Amélia C, á cai-
xa do Correio 11. 33$, Rio de Ja-
neiro.

Machina de escrever
Oliver, vende-se unia, em estado

novo, por 2So$ooo; no deposito
dos cofres americanos,. á rua Ca-
merino 11. 104. R 2155

Casa em Copacabana
Aluga-se uma excellcntc caSÜ

com luz electriea, fogão a gaz, etc,
á rua da Igrejinlia n. 52; as chaves
estão no armazém da esquina.

;a 1671):

W.

5KJ

Energia poderoso tonioo
Novo ai_ti«rl-e (3 ma tico
Euergil depurativo agradável
Rei dos laxativos
Grande remédio da mulher
Integra a força do homem
Licor o mais saboroso

A' venda nas drogarias J. NI. Pacheco
Granado & C. e Araujo Freitas & C,

e todas as boas pliarmacias J 59,
NEGÓCIOS

Quem tiver bom negocio que
precise capital, sendo de pouca
demora a liquidação, encontrara
facilidade com li. Moura, rua do
Ouvidor C3, das 12 ás 16 horas.

] =3.15

VENDEDOR
Precisa-se de um com conheci'

menlos e relações no ramo dc coiv
strucções. Dirigir-se por carta<
dando informações, etc., á praia
do Caju 68, Vellon, Morclli _ Q

(J 2322).

UTERINArre1:
médio quo cura FLORES
MlANGAS e o Corrlmonto
das Senho.-ns.

Vende-se nas principaes
pliarmacias e na Drogaria
Araujo rraitas «ü C.

Cachorros dinamarquezes
V

ver
11.

:ndem-se com 11111 mez; para
e tratar 110 largo da Batalha

, armazeni. 2143

CASA DE COMMODOS
Traspassa-sc uma grande casa

sita á rua Luiz dc Camões 82, com
5 salas, 9 quartos, quintal, água
com abundância e clectricidade;
informações ua mesma, pagando
pouco aluguel. (S 25.19)

Quando faço compras?
não esqueço o

IIIBi
IIII11HI.
-_B-9_-_M-_-MF-K-CaS-SM_MI

Ouro a 1$800 a gramma
PLATINA A 8$500

brilhantes, prata, «lentes usados,
compram-sc aos ihelhores preços
da praça qualquer quantidade, na
rua Uruguayana 7;, loja de ou-
rives. (S 1S.1-)

A PRAÇA

V.Ex, não quer mobilar sua
oasa sem gastar dinheiro?

E' o que j)6dc conseguir fácil-
mente, por aluguel mensal e niodi-
co, todos os moveis; rua do Ria-
chuelo 11. 7, Casa Progresso.

AS PESSOAS DE COU
CoilSCeucm lom.ir os seus caliellos

liso?, por mais ondulados ou enerespa-
dos que sejam, com o I,ysodor. quo e
iufallivcl. A' venda cm tolis ns ncr-
fiiinariiis dc Ia ordem e na "A' Car-
rafa Grínde". á ma UruRUáyana 60,
e Avenida Passos 10S.

p'E„KSTRliCl.O>& 11I.II0
Vidro 3$ooo, pelo Correio 4$ooo.
Km Nicthordy, dioguriu llarccllos.

(1149 S)

GONOCIDINA
Cura radicalmente o corri-

ménto das senhoras c a gonor-rltca aguda ou cbronica,
NAO PRODUZ DOU NEM

KSTIU-ITAMENTO
A' venda cm toda a parte.

Depositários: Granado & filhos
91—RUA UR-CUAYAXA—91

Tiin de Taneifo

Traspassa-sc a metade de um
botequim de primeira classe. O
negocio é bom. O motivo se dirá
ao pretendente. Para informações,
por favor, com o sr. Pinto Col-
ehoeiro, na rua Senador Euzebio
n. 152. (S2542)

Pensão
Tem bons

Abrantes
dos
26.

commodos desoecupa-
Rua Marqi.ez de Abrantes,

Telephone Sul 151. (B S99

116 O ÍUIAMÍJO 1>11 JAX-JOT — JÜLKS MAHY 1'Olhkiiji no 'comiiiio da ma.miã" 117

escrever a Marccllina Langoii uma carta que ntettcu em uni cnveloppc e
lhe enviou.

Essa carta sómcitto dizia:"Boas esperanças."
ÍNão estava assiguada, nvts era sufíieknle para Marccllina compre-

lieitder.
Esta mostrou a carta a Modesta'.
«—Trata-se de ti, minha filha... Coragem!'Não tc posso dizer mais

«ca.la. Mas amanhã, naturalmente, lias de saber tudo.
Valo_r.cs tinha o seu cavallo na cavallariça pertencente ao sr. Tar-

lánget.
A's nove lioras da noite mandou preparar o carro.
O vchieulo era o carrinho inglez que nós conhecemos c uo qual vimos

Roberto ir pela primeira vez procurar o dr. Gerardo.
Partiram pouco depois.

Vamos l.i, disse o íabricaute, coute-me toda essa historia.
Xão .perderei tempo com^ rodeios, sr. Yalogncs. O senhor quiz

«outro tempo casar com Marccllina l.angon.
Sim, é verdade. Esse tempo já passou.
Vor que foi que não casou com ella?

¦j- Ora, é muito boa! Porque ella recusou.
E sabe por que ella recusou?
.Vfallar a verdade, nunca o pude
Marccllina Langon era casada.

O antigo contrameslre' deu um pulo,
recebeu vigorosa chicotada.

Está certo disso?
Estou.

E conhece o sr. l.angon?
O sr. l.angon não existe.

-- Não lenho imiito geito para enigmas.
Aqui não ha enigmas. Digo que o sr

iMarcellina usava um nome stipposto.
E couhcce-lhc, por acaso, o ve rdadeiro nome?

Conheço.
Então diga. diga depressa!... Estou cm brazas para o saber:

O carrinho atravessava o campo em volta de Creil, e, apezar das pri-
Ritiras trevas noctitrnas, distingiiia-se a Unha da floresta mais soltaria d»
que a noite, e que se destacava a pequena distancia.

O marido de Marceilina chama-se Pedro Beatifort.
Desta vez o movimento nervoso de Yalogncs, repercutido na redea,

foi tão violento que o cavallo levantou-se e recuou.
O senhor, disse elle com voz abafada, o senhor!

 E vou desde já antecipar uma objecção que o senhor in.

adivinhar.

o cavallo, espantado, parou, mas

l.angon não existe, porque

possa Ia-
j?r. O senhor vae me perguntar porque esperei até hoje para lhe dizer
ttidò". ...

A fallar a verdade., confesso que ia.
Ignorava qtn» Marceilina Langon fosse minha mulher.

Valòghes olhou para elle com, olhar espantado.
Evidentemente começava a acreditar que o interlocutor não estava

Mi seu juizo. ,
fieatifort compnhemleu . sorriu e abanou a cabeça.

Kio «estou louco, disse elle. Pôde acreditar-me sob palavra d.

tyW&à&i ií*«_M«*-. _;_____.•„ l«i__- ...-:V«â*}-. «fV: .-.-w: <X>'

Itonra... mas comprelienile que o que lhe acabo de dizer pede explicações
c essas explicações vou-lh'as dar.

iA lua acabava de nascer". O céo estava de um azul profundo esmal-
tado dc brilhantes contellações. .As trevas não eram tão .profundas como
antes. A atmosphera estava am,ena. Eazia uma magnífica noite, própria
nios primeiros dias de setembro.

O carrinho entrou ua floresta.
Ouvia-se apenas as campainhas dc um rebanho de yaccas, o roncar

longínquo <le tuna fabrica, o latir de um cão. c o canto dc um operário
rural que se demorara em caminho; Era como que a derradeira voz da ua-
tttreza que ia adormecer.

¦Depois, nada mais do que o silencio ••pesado dos grandes arvoredos

quando nem mesmo uma ligeira brisa agita as folhas c faz estalar os
ramos. ¦',,,,•

A lua apparecia ainda, mas unicamente por mtervallos. quando podia
atravessar a copa das arvores ou quando encontrava uma clareira, ou um
corte do anno precedente.

A não ser assim, só os cimos das arvores estavam, «-Iluminados c a
Sãtrada ficava mergulhada na escuridão.

Valòghes poz-sc a dizer, rindo: _ -« •
E' o mesmo, mas ha muito gatuno nesta terra c sc soubessem que

levam quatrocentos e ciucoente mil francos em -notas do batíco, neste
sacco de couro, talvez que passassem um máo quarto de hora.:

Xaqueüa oceasião chegavam a um lugar da floresta chamado a La-
" ¦ Havia Sli quarenta ou cincochtà hectares de' niatto_ inextrincavel, ' noj
meio do qual dormem as águas estagnadas de uma lagoa, onde todas as
noites vão refrescar-se os animaes da floresta'. .

¦As margens, arenosas, apresentam as pegadas de cabritos, de javahs,
dc veados e de corças.

(A*.s vezes, pelas noites de luar, ouvia-se o tiro da espingarda de ai-
gutu caçador furtivo. . ,

tE no dia seguinte, no gancho de um carniceiro de Creu ou de Chan-
tiliv pendia uma nobre cabeça com a lingua entre os dentes."Naquclle 

sitio, as arvores contavam vinte annos de edade. Havia ver-
gonteas de carvalho c de betulds muito espessas atravez as quaes era mui-
to difftcil passar.

Grandes estradas regularcs corta vam aquelle arvoredo, conto em toda
a floresta d'JIal!ate.

O caminho seguido por Valòghes estava muito estragado.

Havia perto dali um areai em exploração, e desde algum tempo, as
carroças, pesadamente carregadas de arca, tinham cavado sulcos profundos.

O carrinho do fabricante ia, pois. a passo.
Por duas ou tres vezes, durante os curtos momentos de silencio em que

os dois homens não fatiavam, Beauíort, que tinha bom ouvido, poz a mão
no braço de Valognes.

Escute, tinha elle dito cm voz baixa.
O outro tinha prestado attenção'.

Xão ouço nada. ...
Pois eu ouvi passos uo tojo... niutto distinctameiite, estou certo

disso.
ü_ — Iís_ aãa 2 deve admirar, disfe .VAlc_n_â rindo.. Est. farte, da íkw

ILEGÍVEL.

S?____l^_KH___________naS

P*_____BS'_________!__f___B______H
1_i?w^H__f3_1 9ii
i___ShÍÍ _!!!__¦ _Mfií

Casa dos Expostos
Aluga-se a loja dq predio n. 9

da travessa Costa Velho, próximo
do Mercado Novo, própria para
deposito, por preço razoável. As
chaves na rua do Rosário n. 56,
i° andar, onde se trata.

Hotel Miramar e Babylonia
Leme, a 30 passos dos banhos de

mar
RUA GUSTAVO SAMPAIO 64

Telephone 972, Sul
Nesta praia ideal agitam-se as

mais límpidas e puras águas do
Districto Federal! As de Santa
Luzia ou Flamengo são condemna-
veis para banhos ao menor exame,
pçio seu mínimo movimento pro-xinio das galerias de esgotos do
hospital da Misericórdia e do rio
das Caboclas. (Documento official
de uma autoridade ao prefeito do
Dislrieto.)

Uruguayana 60, o

pois ó o único preparado
com o qual consegui ter
ca bello c não ter caspa.

Não acceitem outro cin
substituição;exijam ode
0L1VIEH, que terão re.-,'
sultado seguro._

VIDRO
Eu. tod-is us»
perfum árias»

drogarias
e pliarmaciasté na"A GARRAFA GRANDE*

Ãvouida Passos, 100 (A I-_lf

Ouro a i$8so a gramma
PLATINA, A 8$ooo

prata, brilhantes e notas da Caixa
dc Conversão, compra-se Qualquer
quantidade. Avenida Central 105,
Roberto, Tassano & C J 23J9

AUTOMÓVEL BENZ ;
Vende-se uni em perfeito estado<

double-phacton 14-30 11P. Trata'
se á avenida Mem dc Sá 64.

!-_l

O FÍGADO
O figado é mil dos órgãos mais importantes da nossa economia"/
Uni figado desordenado causa a perda do appetite, prisão de

ventre, dores d; cabeça, infartação depois dc comer, perda dc ener-
gi para o trabalho, pbysico c mental, perda de memória, cansaço,
palpitação do coração, soinno desassocegado, urina carregada, tris-i
teza, etc.

Em seguida aos sympiomas acima mencionados, sobrcveni uuv
estado nervoso que produz graves resultados, como sejam hypocoa-
dria. perda de poder sexual, etc.

As PÍLULAS UN1VERSAKS MELHORADAS DE PK5E3-
TRELLO, contêm cm si os agentes medicinaes para combater 95
males acima enumerados.

Estas pílulas são compostas de vegetaes, e o seu uso não rciuèç
resguardo, nem de boca nem de tempo. — Caixa, 2$5oo.

Remette-se pelo Correio, uma caixa por 3?ooo, seis caixas po.iJ
:3$ooo e 12 caixas por 2ó$ooo.

Vende-se nü A> Garrafa Grande
Rua Uruguayana n. 611 e Avenida Pa.sos n. 10S

JPerestrello k Filho A 132í
Machina Photogra- '

phica
Vende-se apparelho completo,

18X24, com 3 chassis duplos, tripé
e objectiva, em perfeito estado —
Rua 7 de Setembro 113, sobrado.

(.S2526)

Liga dos Proprietários
Grande assembléa, a 14 do con

rente, sabbado, ás 3 lioras, rua doj
Ouvidor 11. 73. Pede-se o compu-t
reeimento de todos os proprieta-i
rios, pois vae tratar-se, de assunvi
ptos, importantes. Rio 12 de eu-1 tubro, 96. A Directoria. (J 2468

Bexiga, rins, próstata e urethra
A UR0F0RM1NA cura a insuííiricncia renal, ns cystites, pyctiteSj

ncplirites, uretbrites, catarrho da bexiga, inilaminação do próstata. Dis-.
solve as arcas e os cálculos dc ociclo urico e uratos.

das boas pliarmacias -Rual* de Março 17-Deposito;

Doenças da pelle e ve-
nereas—Physiothe-

rapia
'Dr. J. J. Vieira Filho, funda-

dor e direetor do Instituto Dermo-
therapico do Porto (Portugal) —
Tratamento das doenças da pelle
e syphUiticas.Applicação dos agen-
tes physico-naturaes '(tlectricida-
de, raio X, radium, calor, etc.),
no tratamento das moléstias chro-
nicas e nervosas, cons.: rua da
Alfândega u. 95, das 2 ás 4 lio-

20:0005000
Precisa-se dc um sócio, com esia

quantia, para exploração _ ile uma
matta, próxima da capital, com
madeiras de lei e-lenha cm grande
quantidade. Negocio urgente e
vantajoso. Quem estiver cm con-
dições dirija cartas a G. S-, na re-
dacção deste jornal. 1G23 J

Caixa de Conversão
Compram-se notas a preço sem

competência. Roberto, Tassano
& C. avenida Central 105. 1682 J

REPRESENTAÇÕES
Para Rio Grande, Pelotas ou todo pHstado. Acccita-se dc casas conimer-
ciaes e estabelecimentos industríacs á
commissão c consignações. l*ara iu«
formações com o sr. Antônio Cravo,
na Empresa de Mineração e Tintas"Ancora", á Avenida Rio Branco 17.

Cura da Tuberculose ,
DR. A. DANTAS DE QUEIROZ'Modernos methodos de tratainen-
to medico e cirúrgico, con forme a
melhor indicação. Cons. Das 8 ás
11 da manhã. Rua Uruguayana,43.

(13 328U

PIL0LA8 DE CAFERANAAbreu
CURAM

Sobrinho

TIJUCA
REFUGIO PARA O VERÃO

Aluga-se. com ou sem mobilia, o
aprazível sitio da Gávea Pequena"Villa Rita Costa", com boas ac-
commodações para familia de tra-
lamento, tendo grande terreno,
vasto _ tanque para natação, com
cachoeira, a 20 minutos cio pontoterminal dos bondes «lo Alto da
Bóa Visla (Tijuca). Muita água,
vegetação e clima ameno; traia-se
na rua da Aifaatiega a. S6, so-
BiW £ âtjy.l

Sezões-Maleltas
Febres palustres

Int< _-mittecles
NevraltriaaMuito cuidado com as imitações e fuislUcações

ümeos depositários, Bragança Cid & C.-H. do Hospici S

OS CHAPEOS DE PALHA,
SUJOS

Os eliapéos de palha, sujos, íi-
caiu completamente limpos e com

j a apparcncia de novos, ouando
| lavados com a "Água Mágica".
j Mais duas vezes poderá ainda la-
1 var um chapéo, quando novamente
j ficarsujo. Uni vidro dá para seis
I chapéos c custa jSoüo. Peio Cor-

reio, 4$ooo. Xa ".V Garafa Gran-
de", rua Uruguayana, bõ e aveii'.
da TasEcs. io6_ A i;45

MALAS m
Artigo solido, elegante <¦ bara:

tissimo, só na A Mala C/n'ii>ía<
Rua Lavradio, 61.

: t

TANQUE
Vende-se um de ferro galvanU,*ado, chapas de i|_ polleg;.-::., her-J

nicticamente fechado, com .'. c^i-,
cidade de 6.000 litros. Par., '.cr •'
tratar á rua Bc-Ua S. João n. 38^com o sr. Fçrrejra. estância d«v

__
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VENDAS EM LEILÃO
PENHORES

; LEILÃO DE PENHORES
fim 24 dc otrtnbro do *1»16

Jj. GONTHIER & C.m
HEXRV & ARMANDO,

% sncressorcs
CASA FUNDADA EM.J867 %

45, lt. IíUIZ BE CAMÕES, 47
¦¦'azem leilão .dosi. penhores venci-

dos e avisam aos. srs/-mutuarios que
podem reforman ou- resgatar as suas
.cautelas até â véspera» do leilão.

! LEILÃO m PENHORES
Em 14 de outubto do 1916

JOSÉ' ÍCAHEN
<í—RUA SILVA JARMM-ST

Tendo de faier ' leilão em 14 de
outubro, de .todos"ost- penhores ven-
cidos, previne aos srs. mutuários que
as suas cautelas podem aer reforma-
das até á hora do leilão.

Leilão de Penhares
Em 18 de Outubro

DELGADOSIIVASC.

PRECISA-SE 
de boas corpinlieiras

com-pratica de ófficina; paga;sè
liem; rua S. .redro 84, (2532 D): S

PRECISA-SE 
de .um bom... marce-¦ . neiro para trabalhos dc precisão,e meios officiaes; lua Riachtielo 130.

(2387 D) R'
?T>RECISA-SE de um «arqtteador
JL (mestre) para tima • xaiqtieada
era.'.Minas; cidade:do Pomba. Iníor'
maçõ£3 com o sr. .Lauro do Sa.
Pcii9ão Mineira, avenida Rio Bran-
co n. 15, sobrado. (1038 D)J

UltEOISA-SK do uni rapai]
-L para carregai" marmitas c'
ajudar na cozinha; na r. São
Clemente 44, sob. (S_843)l>

URECISA-SE. dc bons -"officiaes-- sa-
-a. pateiros, para trabalhos . dé lio-
mein c senhora; na nua -' da 'Assem-
bléa a. .-io;. Casa Abrunhosa.

.Cais» D) R

Quei-èia ter .mra,tlyél--x>Ci>a.T»elleii*,4a. V
^B ^___a_--___i^____--__i______«4"-^i^i"**««™a*^ ^^^B

USA.E '¦  
'- -JÇf-'*-?!-*- :: ' »

POMADA AMERICANA |
elimina a caspa.üá brilho o ovita a'í|ttóds»fdose.\bolIos ;fl

.VENDB-SErEM TODAS AS PERFUMABIAS II
 W

PRECISA-SE 
de uma rapáriffa para

serviços de casa dc.-familia,Jque'durma no aluguel; ruatVisconilo do
Tocantins 11. 43— ¦. Todos- os Santos,
subúrbios. Í2643 'D) J

PRECISA-SE | dc; uma -mocinha co-
mo aprendiz de costura; rua São

Francisco Xavier ii.- 49, casa 11. 0.
(2Í21 U)R

Successoros do
Rocha & Farrulla
179, Kua Sete

de Setembro, 17*9
Uogam-so aos Snrs .* mutuários

Toformarom ató' a .véspera do
liiilíio as suas cautelas vencidas.*R 12CS

PRECISA-SE 
dc um homem sírio

c saudável, que entenda de hor.
tu c pomar, paira tomar conta dc uiu*
sitio, cm Campo .Grande c que dc
abono «Ia sua conilttcta. Trala-se na
rua. da Quitanda in. 62., das 8 ás 9
horas <1_ manliã, com Domingos.

(-'579 ü) R

¦IMiMllilIffiWlllMIMIIlIMlilll
.DOIS GAUCES *DESTF.,"PODEROSO -ANTI-ACIDO'

.- EVITAM AS MAIS. CRA-
_. -VES' DOENÇAS

vGuaranemm

ÜRIÍCISA-SE dc fabricantes
-l.de; toucinho defumado, lin-
giias nflainlmidiis, lingüiças,
salames, paios, etc, etc.
Quer-sò pessoa muito capaz e
compctcutc. Rua Acre 82. |

(S 2675)S

IMPLORANDO A GARIOMJE
AMANCIA, viuva, .com. 63 onnos

ile- edadçA.qiinsii cega.
ANNA DO AMARAL,- viuva, cc£.i

e além disso doente: e. sem iiiugiicm
liara suai companhia,, recolhida a.um
quarto;

ANGELA PECORARO, viuva, com
60 annos de edade, completamente
cegai e paralytica;

ANNA EMIL1A ROSA, pobre ve-
Jhinha, com 70 annos dc edade;

CARLOTA, - pobre velhinha, sem re-
eurjos:

ELVIRA DE CARVALHO,' pobre
cifra s e fiem amparo- da' familia ;

ENTREVADA, tua Senhor de Mat-
lojiirüioa 34, doente iuilinssiliililada
de trabalhar, tendo duas. filhai, sendo
«una titliercolosa;

FRANCISCA 1 BA CONCEIÇÃO
TIARROS, ccea - dc* ambos: olhos • e
aleijada;

JOAQUIM1 FERREIRA CHAVES,
ehtrevado sem -recursos;

LUIZ A, viuva, -. com'.-oito filhos
tmenores; i;

SOARES, viuva,(Telha .ssm„podcr
trabalhar; 1

MARIA EUGENIA, -pobre-velha
«em o menor recuMo para a sua sub-
Kistencía; •'

SANTOS, viuva, com.íS.- annos de
•t.lailf, gravemeut» doente do moléstias
jiiairavcis;

THEREZA, -Tloure eífiuinha sem
mixilio ds niiiffueni.

IAS SECCASEOE LEITE
11'U*ClSA-SE.'dc 

uma mocinha para
ama secca e serviços leves, para

casa dc um casal; ,ú',rua i Oliveira
ÍKniislo 11. 0, em Botafogo. (2142 A)J

IJUEGISA-SE 
• dc- icma orna secca,

com pratica, para uma crcar.ça dc
ilbis annos e de--uma' menina • para
outra .creança dc- 8'.mczcs;' íi rua Ala.-
rechal" "Niciueycr tu S3'_ Bòtãfogoi

(.'OC? A) S

IJlKF.CISA.SE 
dc-uma ama dc lei

te;- estrada' Nova •.'da" Ti jucá nu-
micro 3,1. - -(2498 A) M

PUECTSA-SE 
- dc uma orna sc;c.i,

síria c de toda confiança; ..ua
rua Murqucz ds^Abrantcs n. 212.

.(1840 A)J

Cozinheiros e cozinlwiras
1 A l.UC.AM-Si; boas cozinheiras c mn-
uVcinlias honestas c <la roça. Pedi-
«Iu a Agenor Portugal, na cstaçiio. dc
iMassòUras; (Enviem scllos).

< (jCoj.-B) R
'AMHÍASK unia cozinheira do' trl-
i\vi;il, de côr branca;'dorme itoCóln-
liiicl! ruatPcdro Américo n.ri.

I (.2-^.v C) R

1>KEtUSA-SE 
de unia 1 empregada

pára coxinli.ir" e* mais serviços
<Iqmestiços, no bóttlcyard S. Clirlsto*
v.".u 11. 4C, sobrado. - (230; II) R

ÍaUI-U 
ISA-Sli -de uma coziitlicira ile

forno e fogrio.- 1'ag.vsc bom or-
ílcnnilo; na dtia -Marechal Floriano
si. i|-'- (ír.13 II) J

\íl!l'.CISA-SK 
dc uma boa cozinhei-

ra portugueza fi para casa de ca-
«ali trata-sc na- rua-th Quitanda n.
-•oi¦, das 8 ás 4 da tarde. (2r-'i II) J

Íít'1'OlSA-SI.' 
dc uma ; cozinheira

que -d*. boas--Teíorcncitvs <ic- sua
conducta, para pequena • familia <le
tratamento; rua- 2 dc-Dczcmbro .15—
Cottete. <2C;o Jl) S

I>I'l'CtSA-Sl", 
na- rua Gustavo Sauit

paio it, g.(, Lciuc;m1c unia per-feita cozinheira, -que - <I6 --¦ fiança dc
aiu cuiiducta c durma 110 aluguel.¦ (2C08 11.) R

PRECISA-SE de uma boa terçada
,L «para lavar e cozinhar, e' que <hir-
.ma 110 aluguel; rua D. Tedro ir;—
Ciíscáilura. ¦ (2592 111 - R
"TJÜKCISA-SE dp»imia creada que.1 seja boa cozinheira de forno e
i*ók3o; rtta do Alattoso ji. ort.

' (2C35 n* R

OREADQS E GREADAS
/"IOSTI'1'E.IRA — Para ca«t tle pcV ' 

quena família cslranycúia e dc
tratamento, precisa-çe dc uma cos tu*
reira por dia. Paga-se bem;* infor*
jiiseOcí com o sr. J. i, lias tos, na
Villa Kio Branco'; rua dos' Inválidos
s. 153. ÚOSj Li) S

PUEGISA-S12 
de uma creada para

lavar c cozinhai'; rua GáribhliH
fi. 56 — Tijuca, (-.ítt H)r;K

PU!-:C!SA(SF. 
<lc -uma creada para

sctviços lie pequena familia; rua
ilíácliado Coelho u. 117, sobrado.

(2?l)" C)
"ORECISA-SE de uma concira ar-
J rumadeira, na rua Dr. Souza 1-í-
ma n. iio—Copacabana. *(j6oò"C)'.R
'OUF.CtSA-SE d« .vana empregada
.3. para olhar por um menino; * rua
S, 1'rancisco Xavier e. .jo. casa fi.

(-615 C) u

ÍJIíl.CtSA-ST. 
de tima creada para

todo serviço de um casal c quetiuniia no aluguel. Trata-se., na rua
D. .Itilia n. 13. (194S Cl S

1_>1U.CISA;SE de uma copei ra c or-
¦*- rmnadcira, que durma 110 aluguel,
jKtn pequena pensão; rua da Alían-
<:'.••' 11. idi, t» «lidar. (2O93 C) S

EMPREGOS DIVERSOS
A r.UCA.Slí tinia lava d ei ra c en-

i V^onuitadcira, dormindo fura tio
utusiiel, ciando boas infoVmàçÕes; rua
Camcrino n. í.|. C3í 17 C) R

- I,L**"i *\-SK uma moça estrangeirai-í A para tasa do. familia, para arruma-*ki;,!. coucira mi dama dc creanças;-r'.':. livaristo da Vciea 11. 1.18. casa 2.
(IÜ24 M). S

V \,\ GA-SK uma perfeifa lavadcirá
JÍV- cngoimnatleira; na rua l;ar.';ni
». 20. (2l3.' C)R

*'..!'i.A-SI? itma costureira para fa.
•'M-.-iiia; na rtia D....Marianna 11.. .14.
' ' .Botafogo. (íiqi li). R

lil ERECF.-SE .uma aprendiz dc
v/ costura, crerem*, para-, a tvá do
I..'..r. ili.i 11. 1S5, co-.n 2-, iniciaes—
__.J_V_i_ <-j'.i Dj s

PRECISA-SE dc. uma nenina dc-' 13 -i 14 ai.nos, para um cisai:r_i do Senado n. H5. (Í340 Ci R

pRECISA-SE . dc uma., menor oum ;i <ie eonfiãnça, .para servi*fftM l«v.s de um casal sem filhos; á
tua RincíiKto n. 28} (2530 C) S

1>RECISA-SE 
de - unia .perfeita sa-

.. icira, quo corta c.arme. com >per-
feição c que tenha, pratica tle boas
oíficinas; rua 7. dc.Setembro 11. ais;
quem não estiver, cm coüdiçõcj ó fa-
vor nüo.ec aprcsenlur. (274J D) J

;T>RECISA-SE dc.um "> Iiomem ..que
X tenha, pratica para trabalhar com
sorra dc fita; rua do Hospício 270.

(2712. U) J

>RECISA-SIE dc uma empregada;
rua Senador. 1'ompcu. ji. 101,

(2709 U) J
"ORECISA-SE-: dc bons 1 officiaes dc
¦Ji' calçado * a:, ponto; rua Gonçalves-Uias-43. casa Cadete. ¦ (2Ô08 -li) J
"DRECISA-SE dc moças; com: tirati-
J. ca dc trabalhos cm niacliinas dc
ponto á jofjr, Casa* Ratto; rua fiou-
çalvcs Dmsí'57. (2749 D) R

PRECISA-SE 
dc-inn-creado <le 15

¦ annos, .para.serviços e mandidos,
rua lladdoclc Lobo n, fi. (n736-'li) J

Casas e commodosr centro
^A tIAlCA.SK um. bom , quarto .com
tti-diias ianellas, luz elcctrica, a mo-
çoi do comnicrclo ou casal sem filhos,
liá-sc- pciisão. 

'Rua Buenos" Aires ^Có.sobrado. ' (jofii K). J
l A -I.UGA-SE. a -confortável casa 9.1.
-ÍXloj.-i da, praça <l.v Republica,- pin-
toda dc novo, com exccllcntes accom-
modações para • 'familia de tratamento-,
.As. chaves xstão non.' 91,.loja; e tra-
ta-sc na rua- da Candelária u. 22,
com Paulo Alvares de Souza.

(178.1 K) J

A'T,UGA-SI'. 
o predio i rtta General

.Cantara 11. -395.-.. Trata-se com o
dr. 'Manoel Piula, á avenida Rio
Branco 125. (214S E) J

AII.DGA-SI? 
uma saladc frente, cm

casa dc. familia, por ííb?; na rui»
<lo Riachuclo 10. (2349 10 J

AILUGAM-SE' 
deis bons quartos, n

moços dc. tratamento; na rua de
Santa 'Luzia n. 232, sub. (2343 E) J

AI,UGA-SK 
itma sala dc -frente,

para rapazes solteiro:! 011 para cs-
criptorio; r. dos' Andiadiis. 123,: sob.

.(244.1 E) M

ACUGALSU 
iim bom quarta a cm.

pregado-i do coninicrciõ ou cava*
llieiros decentes .com ou sem pcn.fta.
Rim <lo llospicio, 1.. anda:.

(2377 10 M

AI.UGA-Sl-l 
primeiro andar, com

Ires . quartos, duofl-í sala', cozinha,
para família ou escriptorio. Uua da
Asscinblca 39. (2379 li) M

AIUUGA-Slí 
um bo:u sobrado, -ti

pessoas dc trato, co:n duas salas,
doii quarloA, cozinha, um pctiur.ao
terraço, ttuló.iilaro. Kua General Ca-
mara 313. .Aliigucl. 1405. (2376IOM

1 IAJGA-SE uma liiida :sãla, bem
-C_L mobilai Ia e independente cm ca-
sa de familia; travessa Muratori 22.

(2451 10

AI.UGA-SM 
11111 bom quarto com

duas jancllaJ, clcctricidnde, a. mn-
ços do commcrcio ou a casal sem fi*
II10J, cjiii ou seu pensão; n 1 rua
llttenoi Aires n. iGy, i° andar, an-
tign 1I0 llospicio. (237} li) M

AI.UGA-SE 
unia sala a- empregados

no commercio; na rua da Carioca
11. 48; trala-Sc nri loja. (2440I;) S

A IiUGA-SE uma, íiorta para-í^Viiiii peqiipno varejo, cm
ponto muito tiansitiirto; tra-
ta-Ko com o si-, Duarte-l'1cli.v,
liu-gò du Oaiinca-1». E

AI.Uf.A-SE 
o 2n andar da rua tle

S. l"cdro 88, com í quartos 2
salas, quarto dc banho, boa cozinha c
terraço; trata-sc na oiiiciua.

(1202 E) S

AIAJCAlSK, 
junto .boa sala <!c

frente c um riuarto a empregados
do commcrcio ou pessoa séria; avenida
Gomes l'rcirc 129. sobrado.: (IC72IOA

AI.LT.AM.SI', 
a civalliciros do com-¦rnercio. boas salas com luz ele-

clric.i, ciado para fazer limpezavv com
sacadas nara a praça i^ de Novembro,
a .155, 40?, 45?. 50? c 60S; rua Clapp
a. 1. (ifiofi li)

AT.UGA-Sli 
a casa da rua Menezes

Vieira n. r>o, com bons commóiloa
para familia, preço iójS; a chave no
armazém d.i esquina e trata-Se na rua
11. 'Manoel .13. (1501 li) .1

Ár,UGA-Slí próximo ao Mercado
Novo; um 30 nndar com bons com-

modos; trata-se. na rtr.i 1). Manoel
ii. .1.1. (K) .

AI,L'G.\-SKr 
na rua Senador Dan-tas 93. cm casa dc familia, umbom quarto, com luz elcctrica

(2420 
'li) 

M

A J(LCiA-SK uma casa, com boas-"—.aecoiiin-.cdacõcs para nenuona fanil-ha, na avenida á rua'..Visconde iicItailna ti. 20.1 (só se aluna ;'i fami-ha); as cliavcs estão na casa 11. 1,
011'le so informa. (2071 li)M

ALUGA-SE 
a boa casa da avenida

Salvador;de -Sá 303, eslá limpa;
trata-se na mesma. , (2OC8IÍ) S

f A (LUGA-SE o 1" I andar ...do predio
x_.da rua' Uruguayana u. 131; trata-
so na' loja. (270GE) - J

fiiiiinaEiniiBiteiiMiiiiiiBüiiiii
• A J.UGA-SIi um quarto r/ara . des-
iXcanso, •• cm casa i do uma Senhora
só. Carta 110 escriptorio deste jornal,
a' M.' C. (27011 1'.) J

'. AilAiGA-Sli um bom quarto na acre-
_7_.ditada Pensão Monteiro. - Rua do'Rosário:; n.' 105, 1". (ifi93 E) J

IA LUGAM-SE,.-barato,., bons comnio-
Ados com ngua-para lavar c luz ele-
ctrica; na rua do Riachuelo 11. ,373;

(2699 1',) J

!.A LUGA-SIi o sobrado da rua.', do
ÜLltosario Si. . (.27261:) }

SALUGA-Sli o.sobrado n. 113 da
oiii Gomei Carneiro, a vagar por
dias, com quatro quartos, duas salas
c mais dependências do I uma boa' mo-
radia. Informações na mesma. ,

(2404. I',) J

i A'LUGA-SE uma\linda".sàla'de fren-
_TJLte, a senhor de .tratamento ou 1
casal. 110 'lindo' prldia - da 1 rua Ro-
driso Silva 11. C, 2» andar. (27ijE)J

IA LUGAM-SE.^ dc .1*5$ a 60$. quar.
i-Atos com todas ns -cDmuicidtuadcs: ua
praça Maná 7.1. =" nndar. (26go E) S

ALUGAM-SE 
salas para escnpto-

rius cocomçrciacs; ' i": andar, rua
Buenos Aires 11. 118, cm frente a
praça llinçalvcs! Dias. (RI

(NOMEREOISTRADO)
Cura a inf lammação e pui«-

gaçdes dos olhos
-ESxxi todas -isiiS ..plxarri-ia-

ALUGAM-SE 
¦ ai -casas "da ¦ rua .do

Gloria ns. 6 c 12;.as chave.i estão
110 n.. 8. "Tr.ita-50 na rua:da üuittin.
da- 11. jiisí". • (1'.)

ALUGA-SE 
uma casa, á rua-Arau,-.

jo- Lima n. ¦ J2; cbavei - 110 i4.
Trata-se. na rua. da.Qtiitanda. .151. 5

A 
LUGA-SE.unia-casa,., á rua-Lei-
poldo n..J4 (avenida);-cliavcs..no

11. -iC; trata-se ua rua da,.Quitandá
11. iái. .di)

AILUGA-SE 
. um esplendido .arma-

zcm com, sobrado, á ma General
Ca mara ti 11. 98; ..as. chaves . cstãn 110
botei-defronte. ITrata::0.. na rtta tia
Quitanda 151. (E)
,ALUGA-SE uma'casa 11a" «ia*I}$.
Jjkxüo dc Mesquita'n. 0^4; aa chaves
110.. n. 922. í Trala-se na -tua- da. Qui-
raiida 131. . (E)¦ALUGA-SE uni esplendido predioX_.com dois andares c loja, a rua
Acro...(Í4.. Tratado .na. rua...da. Quitai'
da 151. (E)

ALUGA-SE 
.uma. casa,, i rua. Cons..

Pereira da . Silva 124.' Cliavcs no-aruiazcm do -lado c trata-se..na- -rua'da Uuilanda 151, . (li)

i A LUGA-SE. um ¦ 0:1 3 escriptonos,"Ana ruiu da ...Quitanda 27 .otoprio.
para.íncdieo,.odvaíía'!o ou atelier; tra-
Ia-se . na nharmacia. I (2Ú83 1'.) S

-.AXUGÀM-SE..c'íccllcntcs comntotlos
XXpara: solteiros e.icasal seu filhos,
co- mlodas as conratoiUfladcs; rua das

lMar'réc"as-.n^'-i9. • <,""'';" (3409 V) M

AiLUGA-SE 
unia boa casa á rua

do ¦ Rezende ,11. 146; trata-se-ná
ÍIICSUM. "(2ÍÍ33IÍ) 'B

¦MM
¦ Tira os- cabellos. supérfluos do ros!

to, eólio- c- -braços. Encontra-se nas
casas: tUazin, llcrniair;- c Cirio.

ALUGA-SE- 
a' loja da rua' Tlicdplii;

Io Ottoni- n. 101. As chaves por
favo/ no, 103-e tratn-sa na Secretaria
da Penitencia, largo da Carioca 7: (E

ALUG-V-SIi 
um bom quarto,-betri

arejado, com; pensão, cm- casa de
familia; rua'.lalio Ccsar G5, 2°. andar,
junto á rua Ouvidor. . (1831: E)S

C-X.I.-IX..X1.XX.1IIHIX.XX-.XIXXII-X.X--C--»
WM .iREMEDIO INDISPENSÁVEL».

EM TODAS AS CASAS DE "K
FAMÍLIAS F"•AS' CÁPSULAS ROSEAS QUINO.;

THEINA, "FAZEM LfESAPPARECER AS PORES DE.CABEÇA,;
nevrálgicas e dotes rlicumaticas-env poucos minutos. •.

!Tudo- ser usado por qualquer pessoa sem receio de.atacar, qual-,
.quer orirão. sendo por. csãc motivo, ..superior a todos-. os ©imilarci,*

DEPOSITO GERAL:

GRAE^RO & EILHOS ,í
81 --E-.UEt XTruguayana «91 |

T»TfT»»--gTT--«x»ttinc^xxxxxxiy»»»»»»»»»n3:W
tT,yGA-Slv o . arniazcin da rua: de
%S.' Francisco da Tiaiulia li. 21.

(2632. li) 1

,4 LUGA-Sli. com pensão, n .moços
-"Ascrios. em casa ' dc familia,' uni
cxcelleiitc cõnimotlo; amplo c. arejado,'
Taiiibcm so fornece pensões., avulsas.
Rua Silva Manoel 11. 58. li

.A'LUGA-Sli un, bom ;quarto, coni
_í'j_.ou sem. pensão,. i\ rua . dn Alían-
dega 11. 120. 2" andar. (2397 li)M

ALUC.AM-SK 
duas boas salas dc

frente c independentes, por >'f6$
cada- uma. a¦ rca?al sem filhos ou a
moços; na rua Uruguayana 07. sob.

(-'192 li) R

AI«UGÀ-S!v 
unini boa sala para cs-

criptorio ou ófficina no tu andar
doalrKode S. Francisco dc Paula 44.

(24Si li) R

ALUGA 
SK uma loja; com moradia,

por i.5d$; na ¦ uíua General Ca-
maia 11. 178. .(2472 li) J

ALU(.A,S|SKi;ni'/Sanl.,i 
TKercza, uma

casa -.«iin^v-ítuatto.-. 2 . salas, luz
elcctrica,. psoiu-ia-.para.familia do tra-
lamento.;' inloru19.se 11a rua Moura
n. 84. (2350 F) R

ALUGAiSIi 
a 'espaçosa loja,- própria

para itualaucr negocio, a rua Se-
nlior dos Passos li; 71; tral.l-sc na rua
.da Lapa, 103. (iiio"F) S

Oonstipaçlo
-Tomo

PEITOKAL BIAHISHO
Rua 7 rto Setembro,! 18»

AT.UGA-Sli 
a casa da rua Joaquim

SÜva n. f)-\ Lapa, com hoao ac-
conmiodaçõc;, luz ¦ clectrica t e gaz;
trata-se com o sí. Valentím, na
mesma rua 11. 82, venda. (23S6F) 11

OS INVISÍVEIS A todos
03 que sof-
frem .de.
qualquer
moléstia es-

S. 1-» . _» 'n soeictla-'•.¦"¦• dc envia-
rã. livre'<lc qualquer retribuição, os- meios dc curar-se. EN-
VIEJt'1'KI.O CORRt-IO, em carta fechada — nume, morada,
sytiiptonias ou manifestações da moléstia,— e sello para a rc-

¦volta do Correio, . Cartas aos 1XVI--rcio, ii23.
jsposta,; que receberão.- na- vol
SrVElS — Caixa do Corre

ÁLUG:V.Sli, 
cm casa de -faniilia, bom

conimodo dc frente,, a moços do
commcrcio. 110 iu alidar da rua Acre
122, esquina 'Marechal Floriano.

;r(2í4n 10- S

A LUGA-Sli tim tmnrto de frente, por
X-L^jÇ, com direito á^coztnlia. .sala dc
jantar, ibanllciro; rua du Rosário 24.
c.atidar .(2.;.;o Ji).. S

A LUCA-SE, per preço nioilicq, uin
-tXcspaçüso quarto; á rua Primeiro de
Março.n. 20, ar> andar. -. (-'53o' K) h

ALUGAM-Sli, 
. per | preç: •- módicos,

supéríares commodos. com cozinha,
latitinK c*'prande árc. it familias'"c a
rapazes] solteiro?, prooríòs oara p«|tte-
aus òfficlnas" de alfaiates; sapateiro",
cio,; rua Senados 1'ompeu n. 14. ave-
ilida'. (23.-') li) S

A LUGA-Sli tini dorjnltorio dc neroí
-"Alia. nu rua-S. José 52 2" andar.

 (1S60 li) S

AlliUGA-SE 
tuna bon cafa para fa-

inilia, na ladeira do Castcllo 4S.
Villa liosa. a cinco minutos da ave-
riida Central, com panorama dcslum-
lirantc. para a Guanabara. (.»157ÍC)li

A I.UC.A-Sli.
-tjLclaro arma

por 130$. o cratide c

Gama n* i;q, próprio para varejo!
para ver c tratar, na rua Sachet n.
12, sobrado. (2:77 ji) 11

A I/UG.-V-Slí um commodoj bem mo-
-tXbilado, para Iiomem solteiro, á rua
da Lapa n, 94, sobrado; preço 70$.

(2410'-l*' R

ALUGA-SE 
um bom quarto, tendo

.todas as comniodidades; teleplione,
cm casa de família; na rua D. I,ui*
ca u. 36. Gloria. . (2023 T) J

AOS DOENTES
CURA BAUICAIi dn gono-

rrliéa clironii'» ou recente,
estreitamento do iirethrn, cm
poucos dins, por processos 1110-
demos, som dor. Gnrniitc-.sc.
o tnitamento, impotencin, sy-
pliilis e niolcstius du pelle,
appl. 606 o "004. Vacciuns
aiitiRonococeica. Pagamento
cm prestações. Consultas dia-
rins, das 8 ás 12 c do 2 ns
10 da noite. T. C. 5981. Ave-
niiin Mein dc Sn, 115.

1 Iu4aV

ALUGA-SE 
com todo o conforto c

liye-icne, unia bella sala dc fren-
Le. completamente tindtlpciidente, no
i.redio novo, apalacctado da rua do
Rezende 193. (2156 !•') R

amI.seALUG
NA

SECÇÃO DE PROPRIEDADES
r>A

"SUL iUfElICA"
,: 

' 
JRna.do Q-ivrdor.80'*"'':'

..„ ... . .-•:--»,_-it';iç*«i--'«í: . -. - t¦ >.: 8eguintcs*íW""oS!-
f.At^cIlaves' n,óí'"}HjWÉios..'ijit- confor-

rnc .i_dicjíçSo..n9SSt.r^pcct;vo3 carta-
zcs.i . -,-.;. -. tisaf;^Para.tratar-aa*jwSs 6 da tarde.
:S.-CHRISTOVÃO — Rua Gene-
ral'José "Climtino,-44, com magnifi-
cíisí accommoda«;òcá para . família . dc
tratamento,: porão'.Italltavcl,' lnz<ele-
cirioa;.'. gramiei: qutji&lls etc. 'AUiguel
3o"o$ooo. i ü I
.-'MATTOSO•':— fefal-Campo Alegre

ir. Sç/i com-niagnlílca»'-' accòinmòdá-
ções. para -familia ¦<de tratamento,, pa-
rJo -luibitavcl, luz elcctrica, grande
rtirintal, etc. 'I !
,-ALTO DA DOA MISTA - Tra-
vessa da lloa Vista.}*tK *om 4 Oiiar-
dos, 2.- 6alas, "luz clectrica, etc,

i LARANJEIRAS' ãilBua.'.:;<Ui3 La-
ranjeiras n.0,453, cápiinagiiificas ac-
còmmodaçoes trará, wa|íilia ; de 'trata-
mento, V quintal, i «tcítyai • cbavei. na.
mesma rua H. 4in.ÈAJugucl ,ioo$ooo.

SANTA THli imk; — rRua, de
Santa--Clirisfina; • loj. feom ¦ boas ac-
commodaçõcs |> para;. §rjçide familia... de
iratameuto, porão, quintal, etc.

soaçosa salatilc
rent-.- c. 2 (luartosj com ou'esm

mobília, todas-^ns ^comniodidailcs; rua
da Lapa 93. ^> :y|'(a4|)7' 10 JJ

ik LUGA-SE. uma cs|
XjVfri

Á LUGA-Sli .por.J'!&>$.. o.'espaçoso
Xliirmazctn ' da rtl.a ''da Lapa' n. 47,
a chave encontra-se noLsolirado c tra-
ta-se na' rua' Acre 3O. 

' 
X2173 l'').'R

AT;üGA'-SE 
umalv.liçaf sala;- a moços

ou; casal: seni IiBios;i rua Cassiauo
4;,.(Gloria).. .¦ __*_C___r?_j__jj }.

A LUGAM-SE esplcndidni - comnio.
—-tdoa com o sem mobiiia, cm casa
detodo' asseio, á rua Visconde do
Maranguape 11.. 2A,..:Lapa.. (20861;), J

Gattete, Laranjeiras,
Botafogo etGavea

ALUGAM-Sli 
casas confortáveis,

para • familia, - a. 30$, 40$. c- 80$;
rua Cardoso (unior 11. i$7. I.aran-
jeiras. *' (250C G) li

ALUGAM-SE. 
as1 boas casasi da rua

ferreira-Vianna 11.-4Õ. e rua Ge-
ncral Poli-doro 107. (2486 G) lt

ALUGA-SE,, 
cm casa de familia

estrangeira,.uma sala independeu-
te,, muito bem mobilada, a cavalheiro
dei tratamento ou casal nue trabalhe
fora, á rua' Barão de Guaratiba 20.
Cattete. .. tjí-.jlí (2459 G) J

ALUilA-Sli 
uma boa casa na rua

da Assiunpção n-.- 64, com q quar-
tos, 2, salasii bom quarto dó banho com
banheira, boa despensn. cozinha, quiu-
tal c i.irdim na frente; trata-se na
nicsinn .ma 11. 25., "•' (1201 G) a

ALUGA-SE. 
uma casa por 88$; na

rua do Cattete 11. 214. tem Erau-
de quintal. (2,i-'5 Gj J

ALUGA-SE 
uma.casa por 15:?, na

rua do Cattete 11. =14. com qiut-
tro .quartos, duas 

"sala;,,, 
grande, quiu-

tal d. outra por 122$; na i-ua,,-l'eiito
Lisboa': ,n. i.ijo.. . caiii d°is -. quartos,
dnasr salas.,, ?foM"i_WcÍl8 íSau-5SLa v°,s
8?$, c outra'-por,Ci?; tem grande
quintal. .'•-£. (^-'4 G) J

ALUGA-SE 
á rua General Scvc-

riano n. 100,. BS.is casas, grandes
accominoilações a 90Ç; informação na
mesma rua íoi). .' ¦ (-'019. G) J

ÁILUGA-Sli 
a casinlia 11. 17 d-i i'"*1

.S. Manoel, cm llotafogo, iiluiui-
nada a luz elcctrica c com. accommo-
dações para 11111 casal; as chaves mi
rua General 1'olydtiro.' n. -i-t e-trata-
se na rua dos -Ourives 11. 60.

(2029 C) J

ÂLUGA-Sli 
o' bom predio da rua

General Scvcri.-ino n. 142. 'Boi*
fogo, tem exccllcntcs accommodaçõcs
para faniilia, boa iiistallação de ba-
nhos, luz clectrica,< etc. ' As chaves
estão no 11. ot, com o ?r. Machado;
trata-sc na rua D, Marianna n.,8j.

(2024 G) J

A 
LUGA-Sli o predio á ma Salva-
dor Corrêa 11. 4-. Leme; trata-

se no mesmo. (-.iJi (-0 j

A LUGA-SE n cisai sem filhos nu
J\a moços: do coiniiicrcio. uma cs-
1'leitdida sa'il; perto .dos banhos dc
mar. Eerreira Vianna 20.

H'!?í-'.)-.3
A I.UGA-Sli o segundo pavimento

Üdo predio n. pu. á rua Tavares
liastos, com Ires quartos c duas sa-
las, c o predio á mesma, rua 122, com
duas salas, dois quartos, 11111 gran-
de salão c mais commodidacs para
familia. listão abertos das^ 11 ás 4
da tarde; trala-se na egreja de São
Pedro; a rua Tavares llastos prin-
cipia na rua licnto Lisboa, no Cal-
lete. (2110 G) J

ALUGAM-Sli 
magníficos cointnodos,

a cavalheiros c moços^ do commer-
cin na confortável nvenida Commer-
cio: im rua Christovão Colombo .18,
próximo, no largo ' do - Machado; Ira-
ta-pc com o encarregado, a rjualíiuer
hora. C2111 G) .1

A LUGA-Sli uni quarto Para moços
irVoit cas.il sem lilhos. 1'rcço, .10$.
á rua do Cattete 3:7. <2i4bG) .1

A LUGA-SE por 120$ o predio da
_lLru.i Real Grandé-ia n. 3.12, do
lado do túnel, tctülo -tres quartos,. 2
saias, cozinha, íorSo a pa?, cleotrici-
dade, etc. As chaves por. favor 110
n..,130. Tralar na rua Geiicr.il Po-
lydoro 11. • 272, coin Campos Silva
& Comp. (1230 G)S

CONFORTÁVEIS «alas dc frente e
\.' quartos, aluçam-sc com _ optima
pensão, á rua Carvalho'dc Sá ti. 25.

(6043 S) J

A LUGA-Sli tt:n cotnmodo com an-
_"_.scio, e luz, independente; n.i rua
do Cattete 11. 85, csq. Guaratiba.

(2.19.1 (.) M

E MOLÉSTIAS DO PEITO usem sempre o"XAROPE DE GRINDELir
de ox_<x'v__ísxr_._í__ jXT3xriors.•Pofleroso CALMANTE, TÔNICO K EXPECTORANTE

Pedir e exigir sempre:' GEINDELIA OLIVEIRA JUNIOH,"
Av venda em qualquer pliarraacia e drogaria Araújo Freitas &c. ¦ Rio da Janeiro

m

-\ LVGAM-SE aposentos cora
^.pensão n cavalliciros do
tratamento; aa rua Benjamin
Constant 90 Gloria.(3-52)0

/iliUGA-SB-por 40$000 um;
-^quarto, ; peito ,do .mar c;
um owtro 'dcyfrcntc.umobiladó

com cloctricidadc, cm casa;
Co faniilia franceza; rua Cor-í
rêa Dutra 78. (2 438) ffl

ALUGA-SH 
lima casa, própria parj

pequena familia- de. tratamento,. a
rua dc S. Clemente n. 460.' l're-
co, 180$;. trata-se no.n.^462.- „:

(11(01- G).S

.A LUG.VM-Slv lions cmnomdos de
XXfrentc. com 'mobília, a moços sol-
teiros, cmpreitadoi no- commercio; tia
rua. D. Luiua u. 31. Gloria. 1

(U53 G).-R

iALUGAM-SK.. a '¦ so$. s.'$ ' e* 63$.
X_.lio.is casinhas para famílias, com 2
quartos, 1 sala cada anuí-tem Iim ele-
ctrica. quintal c asua para lavar; rua".'erreira. Vianna. 11.. &6., Cattete . •

¦ (1GC3, UJ'K

OS "QÜE SDFPRTiM 
~Ü0 

.
: ESTÔMAGO DEVEM.USAR .^

jGtmrmieéia
lil

A LUGAM-SK .casinhas na
•A'iAreiiida da" Gloria, rna do
Cattete 1231. As chaves na ca-
sa 15.: Trata-se ¦ com fPaulo
1'assos & Comp., rua Santa
Luzia 11. 302. ' G

ÁLUGA-SI* 
ciiií avenida, dlstincta c

socegáflj, casa nova, cinco quar-
tos, 1 ditas- salas, optinio' lianheiio,.quçn-
ic.c frio e dependencias. Voluntários
83, onde se trata. (i;47 G)-.R

XlLUG.tSH por .to?, em casa dc
-T_.fainilia, um quarto-de. ÜBitc, nio..
liiladò. com paz e joupa de.cxna. Rua
V. Carloi 1. n. -94. ¦. Cattétf. _, *

(1748 G) R

ALUGA-SK 
o -csplcndiiln soliratlo..

da rua do Cattete ti. 04, próprio'
para pensão;, as chaves estão no 88.
onde se trata. (co6g (.) M

ALUGA-S1!. 
optima 'sala de IrcntCj

independente, mobilada : ou - não,
com clcctricidade. cm casa de família;
rua VoLintarios' da" 1'alria. 4ci).,. . .

(24C3 G) M

A 
LUGA-Sli ' a apequena" familia dé
tratamento, uma * boa' casa, á. rua•Reliro. da "Guaitalura • n. "47, ' Villa

Alice. 1'rcso,..iqpS. mensaes. „......,(20S1 .G) J

A LUGA-SK- tim masinifico. \ quarto,
.-•S-mtiito' arciado.- na .rua- D. Carlos 1
n.- 61.A, casa n. III ' - (2544 G) i>)

ALUGA; 
SB «ma sala confortável,

para descanso,- em casa'-ile senhora
só; rua Gloria 102, sob. , (1S40G) S

ALUGA.Slv 
«ma- casa, rua Bento

Lisboa 11. 103 itratar,-rua Cjttate
305, loja. - (2320 G) R

A 
LUGA-Sli esplendida sala de fren-
te, mobilada ou não.- cm casa -te

faniilia franceza; rua"'Voluntários da
Pátria 429. (1819 '¦) o

ALUGAM-Sli 
os .- prédios da rua

-Real Grandeza ns. 4.1" o 41,,casa
VI,, com 5. quartos, 2 salas, cozinha,
cora. dispensa, dois. banheiros editas
sanitárias, jardim! c quintal,: luz- çlc-ctrica c aquecedor a gaz para banho;
para ver c tratar na mesma rua, cs-
quina de São Clemente 11. .153. , 1

-.(G pso) J

.' A LUGA-Sli a' casa • da rua Soares
iX_iCabr.il 11. ii.i Laranjeiras, com'
quatro' espaçosos quartos,, grande cozi-
nlia com <lois' fogões, a r.iz- c coke,
etc., clcctricidade. ¦ As chaves estão
no n. 0. onde se trata. (2183G) 11

A 
I.UGA-Sli. a casal ou cavalheiros
do comnicrclo, excellcútc t aposçn*

to, cm casa do familia, próximo aos
banhos dc mar; á rua lluarqilo de
Macedo 11. 3O. <-'fifij G) b
¦"A 'I.UCAM-Sli uma boiUsala dc fren-
_"\lc e mais dois quartos, juntos ou
separados, com ou sem pensão/, a ra-
pazes dc tratamento, cm casa de fa-
inilia'; na rua "do Cattete |t; 323.; es-
qiitna de Machado dc-' Aísis, miiilo
perto- dos banhos.de mar." (2,-630)

Al.UGA-SM 
um ou dois quartos,

cm cara' de familia dc' tratamento,
a cas.il c.i scnlmcas. Rua di São
Clemente n. p.|.-. líotafogo., (2373t'.)J

ALUGA-SÜ 
cm c.i?a dc; familia, a

seiilibra-í sórbs,; utha ¦ sala c- um
quarto, com jancllas c entrada inde-
pendente; na rua Silveira Martins
u. 7t),ca?a 14, .perto dos banhos dc
m:r. Cattete. (-'37.1 G) .1

Nâú comprem
sem primeiro misitar a J

fia Granado ifi Filhos
*RUA lURUGUAYANA N. 91

C?esa_fom-gi-atuita exv\ laàlnuça sen
¦ivel _a-il \ graaimft 

Drogai

A 
LUGA-Sli uma boa nlcova. cm .ca-
si' dtf -familia? armoç.0- solteiro.: In-

forma-se i rua- Commeiidador. Leonar-
.do 40,: próximo ao Cies do Porto.

(-•571 D-J

Faz 'com que os cabcllojjj
brancos íífiquém pretos," nSbl
queima, não mancha a pclle^"A 

Jitvcntiide"lAlcxah(lrc:des-
envolve o crescimento doe»
beilo c extingue a. caspa com
tres applicaçõcs.

Vcntlc-se cm totlas as per-
fumarias, pliarmacias c drosa-
rias. —. Freto .3$ooo. j

A 
LUGA-Sli' por' preço barato, boa
casa. com dois quartos,, duas salas

e bom quintal. Iufonna-se á rua Car-
doso Marinho u. 7, escriptorio, "Praia
Eormosa. (jaoú I) J

(A ILUGA-SIí'por' 35$.* em' casa* fran-
iíiceza, .um . pequeno quarto mobila-
do, ó ¦ só ..-para. pessoa solteira; -fl-1i
rua Itarão ; de Itapagipe. (jjgjjjlg

tALUGA-SH tuna eozlnlicira,. moca,
li_.para o trivial, dormindo no alu-
Ktiel; lrata-se na .rua Leste n.' 18.

(2705 J) J

A 
LUGA-Sli «m-quwto' independen-
te; ua rua de S. \ Carlos 203.¦2*5*000. (s;S9"J) J

HII008CH LflBO E TIJUCA
A 

LUGA-Sli o. predio da; rua Conde
de llonifiin roí, com 5 quartos e

bom. porão; chaves no açoupic, c tra-
ta-sc na rua' Moura Ilrito 19.

(1664 K) J

ALUGA.SIi 
uma casa. ha E. Nova

da 'Tijuca: 159; quintal, tanque,
independente, banheiro, etc; aluguel
40$; as chaves com d. Albina no 167.

(2144 K) B

ALUGA.SIi. 
com pensii. fim e».

pleudido e confortável quarto, com
iluz clectrica. tclcphone, etc. a casal
sem filhos, á rua liaddock Lobo 232.

(1601 K) 1

NEURASTHENIA • FADIGA
PfíOSfRAgAD DE FORCAS

33e WEHNEOK
IS'o mais poderoso tônico emprcgíldocontra as moléstias ou excessos, queproduzem esgotamento nervoso

ÂKEMIÁ CERBBEíAjL ©o
•t BH08I®^T1JEIAoe

ALUGA-SIv, por 172$. .0 (trando
predio da. rua Conselheiro PereiraFranco n 52, 1° e 20-andares, ¦ coni

quatro bons quartos, 'duas espaçosassalas _e- dependências illüminado á luzclectrica;. tral.i-so -na rua da Alfan-dega n,. 8C, 6ohrado; a chave está 110"¦ SC-  (2622 I) J

A 
LUGA-Sli ¦ 

por flrcço barato, boa
ca=a com dois quartos, uma sala

c-bom quinlfil.' Informa-so: á' rua Car-doso -Marinho. 11, 7, escriptorio, Praia1'orniosa,  (220S I) J

Catumby, Estacio
Rio Comprido

ALUGAM-Sli. 
boas casinhas, pinta-das c forradas da novo, assobra-dadas, bondei dc cem réis, própriasP.ir.i familia regular; na rua l'*rci C.i-iieca-n.: 232; trata-sa na avenida Sal-vador de. Sa.114. i Catumby.

__(2333 J) J

ALUÇÁ-SE 
uma casinha com sala,quarto ¦. c j cozinha, na-rua 1'allelò11. 20; para informações, na venda.

(2,-0 J) S

ALUGAM-Sli 
casas, de . 100$ -a

120$; . na rua Condo ile Ilomfim
209; as chaves na mesma rua 220.

(2100 K) R

ALUGAM-SK 
doit "íons ; quartos,mobilados c-, comv pensão, a: casa.1

ou a oesso.a, dc tratamento,, na rua
liaddock Lobo'11. 13. (20C K)J

Tomo : PEITOU Ali 'MA-
KI5ÍH0

Kua 7 do Setembro lSd

AI.UGAM.SIi, 
com pensão, magni-

ficos e arejados quartos, na rua
liaddock ]\obo 15G: , o predio fica no
lado da sombra; muito'agradável no
verão. (2063 K) J

A LUGA-Slv a casa' da rua Viscon-
•ii.de de Figueiredo n, 83, recente-
mente reformada., preço 1180$, tendo
tres .quartos, duas salas, luz elcctrica.
As chaves estão na venda da- mesma
rua e trata-sc na'rualladdocl; Lobo.

0737 K)*J

ALUGA-Sli 
o nr.-dio n. 84 da ráíLomle de Haepoudv; trat.t-se no11. 36 da. mesma r.1,1, oiide esião aichjivcS;  1 Q3.16 1.). J

ALUGAXI-Sli 
os boas cisas da rua

Dr.--Maciel ns.28-.Ve 2S-D. São
ührlstovão. com- quatro''.bons comnio.
dos ¦ c * niais dependências, com instai-
laitão elsctrica; aluguel razoável; as
chaves 110 n. 28-C\ casa 111. (1.134DJ

ALUGA 
SH. por 200$. uma casa 110.

Va; na rua .'Barão de itapagipe,
porto dos* bondes. Bispo c Itapagipe,
com- 3 amplos quartos, 2 salas, <sa
quartos,!banheira con todas as instai-
lações hygienicas pira familia dc tra-
lamente. íorSó n rj? c ipcttucho jar-dim; trata-sc no x!2. fundos."(1S34 

D J

ALUGAMaSK 
casas. . oor. 80$, com

dois quartos c duas salas, l»n'ri
avenida S. Christovão n. 62,1. ponlodos bondes dc 100 reis. * 

(1824 !,¦)>
iji LUGA-Sli uma casa, na rua Dr.
XiSilva Tinto 11. 6Sv alumicl 55$:»achave na | padaria pegado, cm , Villa
Isabel. {int>2 L) R

ALUGAM-Sli 
casas nor 80$; com

dois quarlos e duas salas, na ave-
uida S.' Christovão 11. 62,1. ponta dos
bondes de 100 rs. (1733 L)' J

MÍiÜGASESE as casas ila rua
^VD. * Marln- 71 (Aldeia Caiu-
pista),-;transversal á rua Pc»
roira Nunes,.novas, com dois
quartos, 2 -salas, co.lnlia, ba-
nheiro o tanque do lavagem,
todos os commodos illumina»
dos. ú luz-clectrica. As chaves
no local. Truta-so na run (Jon>
Çiilrcs. Dias 31, próximo do- ci<
dade, a poucos passos dos
bondes do Aldeia Camplsta,
cuja passagem •- 0111 dims.se-
cções é de 200 rs. Alugueis-100$ o íiotjiooo. r-jÉaci
ÜRtüGAM-Sij liiidos quartos, multo
—iarciados e claros; na ru.r Luiz dt
Camões 11. 110, a moços solteiros.

(2443 D-M

ALUGA.M-SH 
duas casas na rut

Chaves l;aria 112; aluguel ioo$ e
43$; as chaves no n. 118, onde se
trata. (1960 I,) R

IA LUGA-Sli espaçoso arniazcin, de-
Xxceiitcincnlc construído, na rua 'S.
Luiz '-Gonzaga n. 132,. próprio par»
qualquer negocio 011 fabrica. • grande
chácara, picço razoável; informa-sc no
n.-134. (2682:L)"-S

<A LUGA-Sli n cosa IV da rua Vis.
-CXcotide de Itamaraty n. íi, com
duas salas, tres quartos, cozinha, <au-
que 'dc lavar, W.-C, quintal; trata-
se na mesma rua 11. 17, onde estão as
chaves. (2420 . L)' lt

A 
LUGA-Sli,: por 140$. a boa casa,
com tres quartos, duas-falas ¦•

mais dccendcncias.. á. rua- Pereira-<Ku.
fies n. roo; as chaves .estão no-bom-
beiro, defronte: trata-sc 11.1 rua Um-
guayana 43. (2684 L) S

ALUGA-Sli, 
por 182$, o conforta,

vcl predio da rua < Tavares Guerra
87, com quatro bons quartos, duas
salas c dependências, perto dos banhos
de mar; trata-sc. na Companhia Iidi-
ficadora, á ru.i cGncral Curjão n. 4.
ondo está a chave. (;67.i L) a

ALUGA-Sli 
um bom predio, por

104$ na rua- Gonzaga llastos 11.
150; as chaves estão no 101; Aldeia
Campista. ; (i8.Tõ L) J

ALUGA-Sli, 
por' 80$ mensaos, 1

casa 6 da villa. íi ruas 8 dc De-
zetiibro 11. 83-A, com íala de visita que
também pódc servir de quarto, por ser
independente, sala . de jantar, dois
quarlos, cozinha, W.-C. e banheiro
com comiimnicac.io interna: tanque-pa.
ra valagem, luz clectrica- e quintal;
para informações á mesma rua n. 110,
e trata-se á rua Thcophiln Ottoni 11.
43. Sobrado. (124.1 L) S

ALUGA-Sli. 
por 140$ mensaes • e

taxa. a cisa 2 da rua 8 de Dczcm-
bro n. 7o, com duas'salas, cinco quar-
tos c mais. dependências, prestando-se
para duas familins, com duas entradas;
para informações, á mesma rua n,-
tio,, e irata-se á rua Theophilo Ot-
toui 11. 4;. sobrado. (1242 L) S

A 
I.UGA-Sli cm Botafogo no hceco
do Leandro 11. ,13, quasi na cs-

quina d.i rua Kcal Grandeza, mu pre-
dio com quatro ¦ quartos no sobrado,
porão liábitnvcl, com um quartr c
grande salão: reformado e pintado dc
novo, com illuiuihaçúo elcctrica e paz;
está aberto para ser visitado c trata-
se lia rua .da Alfândega 11. j)i,. so-
brado. Aluguel c laxa, i5*i$ooòi

 
(2318 G) J

A'I.l'GA-Sfi 
uma grande sala por

-l'j$ e uni quarto por 2o.*5 com lo-
das ns coinonididâdps». tendo grande
quintal c ag:ia com 'abundância; iu-
forma-se na- rua do Cattete n. 211,
armazém. (-716 O) J

ALUOAM.SK 
a 27$ e 40$. dois

quartos independentes, com luz ele-
ctrica o teleplione, bonde á poria* c
perlo dos banhos de mar, . Pedro
Américo, 8o (Cattete), em casa de
familia. (2735 G) S

teme Copacabana e Leblon
A JiUGA-SK a boa e hygicnl-

^IJca casa da rua X. S. de Co-
pacaliana 1089, pura família
dc tititaitifiito, por 350$ meu.
sãos,' fazendo abatimento com
contrato; trata-sc 110 largo da
Carioca IS, com o sr. ltuar-
te Fcli.v. H

* LUGA-Sli na rua I). Maria An-
-tAgcüea, boa: casã-i a So$, treí
_íi_irt03( duas filias, um armarem,
100$; trata-sü na u, o, casa VII.

(2020 io j

AI,ÜGA"SH 
por 100$ cxcellcntc ca-

sa com tres ..quarto5, duas salas,
pa?.. clcctricidade c mais ! dependeu-
cias; na rua Pereira 1'assos n. 38, Co-
•pncabar.a. Informaçõea á nvcnidã
Atlântica 7<Í2. (i?93 II) R

A LUGA-Sli uma casa muito bem
A inúlillíd,!, para familia de trata-
meutoi contrato, verão: trata-se na
rua Uruguayana 73, i" 'andart ... .

(II Sn) J

AJ.UGA.Sli 
o confortável predio

rceeiiteiticnte assobradado; na rua
dc Santa Ciara n. 148, esquina de
Tonclciròsi Copacabana. (ip4iII)R

-A LUGA-Sli. cm' Copacabana, C3sa
-CXcspaçosa ct reformaria: preço nio-
dico; á rua General Comes Carneiro
138; as chaves na padaria., ponto do3
bondes,. cm Ipanema} trata-sc á rua
Kosario 159, 2" andar. . (1211 II) S

A 
I.UGA-Sli uiní csecllcníi casa
com luz elcctrica, fogão i gaz,

etc., á ítia da ligrcjinha ti. 52; as
cbavei estáo no armazém di cs.
quina. (1671 II) A

AI.UCiAM.SK. 
bons nuartos. a mo-

ços solteiros; 11a travessa das
Iteü.is-Artcs 11. 5; teleplione 4021',
Norte. (24:7. li)

AtLVCCA-Sfv 
um bom qur.rto cm ca-

sa dc pequena' familia alicmlí, n
\\m senhor do commcrcio; n.i rui do
Kezcttde 159, baixqs. (2071K) J

AI*UGA'SIi 
um bom quarto, ülu-

iniifado a luz. clc.írica,. para mo*
ços; na rua do Kiachuelo n. 3*7-

(27.U 10 j
r\ T.UGAXI-Sli doii espaçosos <• are-
xxjadoí quartos .com pensão: iin rtta
da Quitanda 107. sobrado. (27.1Sli)R

ALUGA-Sli 
'.um bom nuarto claro c

limpo, casa dc íamilh; rua do
llospicio 11. Ib'0. '2739 'O J

ALUGA-Sii 
um bom quarto mõbl-

lado. a casil ou dois inoco-i db
commcrcio, seu peruão. casa- de fa-
ir.ili.i; na rua Senador Daatjs n. 10.

(2riii:'l

AlI,UCA.\r.SU grandes salas c bons
commodos. a- 30$, 355. 40$ e *".";

na rua do Rezende n. 51. sobrado;.
(2!i'3 X.) S

ALUGA-SE 
uma boa casa com tres

quartos, duas salas, etc, á tra-
vessa da J.íiRoa n. iG fCrúa D. Car-
lota). As cbave3 estão an lodo e tra-
ta-se .Jta rua 1'riniciro de Marco o.
sobrado. (1049Ü) S

ALUGA-Sli 
um bo-u quarto a pe;soa

dc tratamento; Asscnibléa 6S,. 2"
andar, próximo á, avenida Central.

(2633 li) R

AlLUGA-SK 
¦ um boni quarto, molii-

lado/ co:n ou sem pensão, ú rua
úi Bauta Luzia n.- ^oo, sobrada.

(2170 II) R

A LUGA-Sli uma boa sala do frente,
-Climutto ihdcpcnden.c no centro, cm
casa dc senhora; cirt.is paru este jor-nal. para Luiza. (1864 S) S

ALUGA-Sli 
para um casr.l ou duas

•sénliom seria-, dois qtrartos, mo-
bilados oíi iiião, com , diias sacadas
para a rua, em caf.i de pequenri fami-
Ira; com ou- sem pensão; rua de Sán
.lorc 11. 7-'. 3". (-*572 li) J

,K LUGA-Sli uma espaço?.! sa'a de
jL"i.frente, com optima pensão, n líois
rapazei cHsLinctos, p^r módico preço;
r.:i ú\ C'.:rio>-a l\ 2'" nndar. jzfjtV!))

A LUGA.SE' o 21 andar ib predio-*.V;'t rua i° de Março n, ioo. parafamília; .ca chaves cEtãOv.na iim d*>
Hospício 2C1. loja. (:C?:, Kl S

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72—Quitanda — 72
— .A. PIXTO & c. —

A J,rCA-SK o pavimento assobrada-
Xl.fi.) da avenida üomes Freire no,
lado da sembrn; ; nuartos. prande
quintal; .Im elcctrica, etc. (;ír7 li) S

-tnt,«---.-.W--.IIW--m^n-^1TM.T||TpBKM|

LAPA E SAKTATHÊRÊZÂ
• 
\ LUGA-Sli, por soc$, a bo.i casa

Xjl.I.i rua Augusta n, 25 (Santa
Tlicreza), com ciuro quartos., salas,
cozinha, bãnlioiro, niinl.il c j.-.r.lim;as chaves estão no barracão no lado. c
lra'.a-se na rua Sachet n. 12. sobrado.

(217» 1;) it

ALUGA-Sli o predio assobradado da
.rua .Nery l-'crrcira ji. M pintadoc loiratu de novo, co::i 5 nuartos, 2.-alas. çoaaha, banheiro c mais dc-

pentlencmr, jardim c quintal, cominstaUaçao elcctrica; .-,5 'chaves estãona mesma rua. na nadaria defonte;trala-se com o sr. Mario llastos; artt.v-de S."Pedro 11. 35; tcl.. norte.
•l_j____ (648.1 G) J

A'LUGA-Sli. 
110 Leme, por contrato,

V ctesa da irua Padre Antônio
| Vieira n. 20, perto do maí a do

bonde, tem todas as- cominodidadcs
para pequena (familia de tratamento-.
Aluguel 250$; trata-sc na esquina; rua
Gustavo Sampaio ::.'. (-5$-?If) li

AT 'V uaMi ',oa c*isa ^ r,:a
XXD. Marciana 11. i, tres qtnrtcs,duas salas, paz, clcctricidade, porão.CtC, 120$ooti. (4'j.(J0 [',) j

AI.IGA-Si; 
o predio A rua Cui-

íiiarücs Calpora 11. 121, por 140$,
Copacabana, tala-se i rua l)r. HJo-
imngos Icrrcira '292. (2574c) 

T

A 5V9*;'?1'' lK,r :jrS •1 ^o-1 easa-Ç»-da ladeira do Ascurra 130, Águasl-.erreas, com jardim, 'água nascente cpomar; .1 chave cst.i com o viau dicasasemeobras, ao lado. (.i.iijSGlR
A LUGA Sli, por 1 ;o. a casa n. -o da¦tJVrtia J'.i5505 Jlanoel. com 2 quar-tos, 2 salas, quario. nara creado, ou-tró.; dependências e bom terreno; aschavei «tio. por favor, no 42.

.. ' ,(2038 G) S

ALUÇ.VSli 
cxccllcnte caía, na rua

Anníla GarjbãliH, Copacabana, tres
quartos, Ltluas sala?, cie; inforinaçõcs
na rua-Nossa Scnbora dc Copacabana
ii. 5S7. (2l8ü U) J

A' IjUG.V-SIil o-predio 11. 57.
-^i-ilu rua ílpaucinii traia-se
no 11. 65 da mesma rua.

 (I{ 261-1) II

Saude, Praia Formosa
e Mangue

X LUGAíI-SM bons rnmmo-
-^''•ilos 11:1 -liuleira dolltirroso
11.12/ Gaiubôti. Água cm almii-
tlimcin. ¦'1'i'atn-so na íiiosma.

(J 2654) I

AUT.A.PI- 
a casa da rua íirT

Carmo Netto 11. 167. tem deis
quartos, duas salas, cozinha c qitin-tal; para ver na mesma. Uf-sil) J

——¦———

PotlepflSfl^f^^^Talisinan
Tara vencer I difficultUocs piiysti.

tros, destruir invejas e malelicios, gliz cm -amizades c gosar saude e bem
gituuas PKDRAS Dlí CEVAR, potlcnt.il. — Hcmmctto, GRÁTIS, info
quem enviar 1300- reis cm- scllos nov
ARISTÓTELES. ITALIA-RUA SE
CAIXA POSTAL, 604 _ Rio.

¦*•>' e moraes, dominar vossos inimí-
anhar dinheiro cm negócios, ser fc-•estar, compre já um CASAL dos le-ero<o tahsman recebido da índia Ori-rniaçõcs-minuciosas c interessantes a
ít3.,À9. Çorreio. dentro de cartn —
MIOR DOS PASSOS, 08, sobrado.

(J 1,-87)

ALUGA-SE 
o-pavimento térreo do

predi) 11. 304 da rua Dr. Carmo
Netto, Cidade Nova, (2501 J) R

ALUGA. 
SE a casa nova da rua D.

Cecília n. 25, Kio Comprido, com
quatro quartos c Iodas as demais de-
pendências de conforto, .. jardim - e
quintal; trata-se 110 n. 20. (2466J)J

A LUGA-SE uma boa casinha,' den-
XjLtro de tuna cliatara, ocm ¦ quarto",sala de jantar,. cozinha, com : água
nascente; na travessa do Navarro 11.
25 antigo; informações na mesma tia-
vessa 11, 81, venda, por favor.

(2,-1 
J) J

ALUGA-SE 
«ma boa casa para fa-

inilia. na rua de S. Luiz 11. 62
(Estacio). (1451 )) J

ALUGA-SE 
por Si$ a casa da rua

Navarro 11. 111, Catumby, com
duas salas, dois quartos, cozinha c
quintal; üs chaves no it, 119 e trata-
se na rua liarão de S. l'elix, 120.

(2145 J) J

ALUGA-SE 
por fio$ uma casa com

dois quartos, unia sala e mais de-
pendências; na rua Amaral 11. 56.
Andarahy. (2308 J) R

AiLUGA-SE 
casa nova, travessa dc

S. Salvador 32-VIII (liaddock
f.olio); fto$, com dois • quartos, salas,
banheiro, luz clectrica, etc. Trata-se
no 32-VI.  (276iK) J

ALUGA-SE 
«ma casa, na travessa

kjiza n. 16 (travessa da-rua Sal-
gado Zcnha); as chaves estão no 11. 18;
aluguel 112$. (2.Í01 K) R

MI1ESTIAS OA UÜETHBA
Cura rápida com a

in jecçAo marinho:
Rua 7 <le Setembro, 18íí

ALUGA-SE, por 103$.. próprio paranumerosa família c- cora todos osrequisitos de coinmodidadcs. o sobra,
do da rua Conde dc Ilomfim 240.

(2660 K) S

ALt'GA-M-SE 
sala quarto com já*nella Mattoso 204. liòndo de cemreis á porta. Junto de liaddock Lobo.
. (I94.1 K) S

ISfl POTENGI A «lirIÍ«-S0 •' cniva do Correio

Knviando o nome, residência o o sello paia resnosta.—
OUKA ItAPIDA E GAKAXTIDa — GRÁTIS.

ALUGA-SE 
por 130$ a casa dama

Dr. Aristidcs Lobo n. 181, tem
tres quartos, mais dependências, jar-
dim o quintal; 03 apparcllio.i estão
guardados e as cliavcs estão no 1S5;
trata-sc na rua da 'Misericórdia 2,
sob., praça Quinze. Tcl. 333 Cl.

(2055 .1) J

ALUGA-SE por ioo$oon mensaes a
optima casa da i rua Josií dc

Alencar n. 69, Ca.L-inby. Tem luz
clectrica. As chftves«;c«t5o no arma-
zcm da rua Elcone i}p Almeida 08.
Trata-se 110 boulcvarii òâu C!u-;,'o-
vio n. 46, sobrado. (230(1 J)'il

ALUGA-SE 
a niagnifica.casa á rira

Visconde de Sapucaby, n. 313,
com duas salas, tres. quartos c mais
dependencias, ' clcctricidade e grande
quintal; trata-sc 11a mesma, da meio-
dia . ái 3. (2084 J)__J
• A'J.UG.VS1' uma. toa casa nova,
X_.ua' rua tVisconde [lc Sapttcahy 323.
Jierto da 

'avenida Salvador de Sá.
Trata-sc na *rua do Kosario 6o. Alu*
glteli' I-Í2$0n0, (2021 J) J

A LUGAM-SE boas salas independeu-
-jLdentcs, pequena casa nos fundos
de grande quintal; na rua do Bispo
io.(. luz clectrica, c muito asseio c
água. .(971 J) ]

LUGAM-SE, a tooS mensaes, nsl-casas 109 e m da rua Uruguay.
 (2C43 K) 13

ALUGA-SE 
uma boa casa, na ruaCcncral Roca 112; as chaves cs-tão na rua Desembargador Izidro í,

Padaria. (2383 K) R

ALUGA-SE boa casa, á rua Uru-
guay 12;, com 2 quartos. 2 salas,

clcctricidade: aluguel ?o$ooo,
(265? 

K) J

ALUGA-SE 
o predio da rua liarão

do Amazonas 11. lia, Está aber-
to dai 7 ás 10. Trata-so na rua Ha-
rão de Mesquita 849. ' (2;o?K)J

S. Cfin" st ovão, Andarahy
e Villa Isabel

Al.UGjtnf-SE. 
nor i;o$ cada, um,

es prédios da ladeira S. Januárions. 13 e 15, com dois esplendidos
quarlos, dur.s salas -espaçosas c dc-
pendências, grande quintal; as chaves
estão no r. 17; trata-se na rua da Al-
fandega 86, sobrado. (2674 t) S

•___, salvação dos Bezerros
A "FONTE LIMPA"

E' o único remédio veterinário quecura a diarrhéa destes, e desinfecta os
intestinos do?.gado vaceum. — "Deposita-
rios no Rio:3Alfrcdo de Carvalho & C.
R. 1° de Março, io.

iv*Sil?3^i-*__-
F)PiWt^%1
í«síisft____.i_yi;l

ALUGA.Slv, 
oor 220$ mensaes. a

casa nova, dc sobrado, á rua' 8
de :l)ezonibro n. Sr. lendo, no jíavi-mento. superior, 4 bons quarlos, bom
quarto de. banho com banheira servi-
da por iigiia' quente c fria, lavatorio e
W.-C, ». no inferior salas dt) visitas
c dc^ jantar, copa,.,cozinha.¦¦ despensai
W.-C. e um-auarlo: tiara inforuiai;Ões.
á mesma -rua 11. no,-c^trata.se á tua
Theophilo Ottoni n. 4S. sobrado.

(1244 L) S

ALUGA-SE 
o sobrado do BoulcvarJ

28 de*setembro n. ,11,1. completa-
inciilc- novo, com quatro quarlos, dtia,
salas ¦ c mais ilcneudcncias precisas,
com quintal; as chaves eslão na loja.

..(2001 L) M

ALUGA-SE 
1 boa casa da rua Lco-

poldo ^133 (Andarahy);. as cha.
ves estão n.i venda no lado; tr.1t.1-sa
na rua do Rosário 105, i°. 2184DJ

ALUGA-SE 
o predio novo, de so.

brado, com .quatro quartos, jardimna frent.- c entrada, ao lado no pro.
longaniciuo da rua' Mariz e'-Marro.,
517, fim da rua Barão do Amazonas;
as chaves estão 110 '14. onde se trata.-

(2327¦L)J

ALUGAM-SE 
os optint03 armazéns

do B.julevard 28 de Setembro 407
e 409, e faz-se contrato, niicrendo;
as chaves estão no n.i 417. (_m84I()JT

ALUGA-SIv 
casa III da avenida

n.. 407-A do Boulcvard 28 dc Se-
tembro; aluguel 75$; as chaves na
padaria- n. 417. (2184 L) J

ALUGA-SE 
a casa da rua Escobar

n.. 65;. -2 salas, s quartos, cozinha,
quintal: chave na mesma rua 99; alu-
gucl 66$; bonde ú oorla. (2153' L)J

ALUGA-SE 
a casa.i rua S. Chris-

tovão 155. próxima á praça da
Bandeira; trata-sc na mesma.

(206? L) J

ALUGA-SE 
o novo predio. da rua

General Argollo 11. 2.13, com tres
quartos, duas salas, electrieidade, boa
cozinha c quintal; aluguel 120$; as
chaves 110 portão, iunto .10 n, 225;
para ver; tratar, praça da-Republica
11. 221. (2063 L) M

ALUGA-SE 
o predio dc constru-

cção moderna, com poiiío habita-
vcl; á rua Teixeira Júnior 90. São
Christovão. (2416 L) R

* LUG-V-SE, por 150S. o esplendi-
_tVdo nredio. para grande familia. da
rua Francisco Eugênio C7; chaves
uo 63. (2410 L)M

ALUGA-SE 
a casinha.IV.da ave-

uida n. 6t da rua Francisco I5u-
gênio; chaves no 63. (2411 L) M

. 4 LUGA-SE uma casa pequena, por
-"-.50$, na rua Lopes Souza 14. São
Christovão, (2^60 L) J

A LUGA-Sli iim Inm armazém, no
_£"_LCaiiipo dc H. Christovão u. íC, cs-
quina da rua da lCirciinlia. (2535DS

AF,UGAM-SK 
2 commodos. com co-

zinh ao mais-comiuodidadcs, com
entraad independente, a casal sem fi-
lhos 011 senhoras sós. á rua Parahy-
ba 50, 'iraça da Banedira, (2518 I,)K

ALUGA-SE 
um quarto, em. casa.de

família, a uma senhora; rua Pinto
Figueiredo 63 (casa 8), Andarahy.

(M06'*L)''R

ALUGA-SE. 
por iCo$, a. nova e

confortável casa da rua Amaral n.
00 (Andarahy), própria para pequenafamilia- de tratamento; as chaves com
o encarregado da avenida, no mesmo
local; trtasa-ne na lua Sachet n. 12,
sobrado. (2178 L) R

ALUGA.Slv, por 101S mensaes, acasa I da rua Mariz c : Uarros 11.173. com a quartos, 2 salas .ire.i. des-nensn. clcetricidado e gaz; chaves non. \ 111. onde se trata. (2651 J)S

Gonorrhêa
cura-se em 3 dias com

Itlua 7 <lè Setembro, 180

ALL-GA-Slv para';faniilia o predion. 27, j rua da Estrclla, comboaa rceommodaçues e grande cbaca-ra crl.oris.ida. A, chavei estão namesma e iraia-sc na rua Visconde
de Inhaúma a, 82, armazém.

.. (2656 I) S

ALUGA-SE 
o predio da rua Ku-

fino dc Almeida ti. 56; as cb'.i-
vc:i no 54 c trata-sa ua rua da Oui-
tanda 130. (2333 I,)* ]<

X TiUGAM-SI'! casas lia VHIií-t^Rosii, â- rua Uolla do São
João 259; as chaves na qui-
tnmla 11. 257; trata-so na rua
do Hosjiicio 91, sobrado.

(J 2021) L

ALUGA-SE 
um osolcudido terreno,com-15x80, nropiio paia estânciadc lenha, garage, etc., etc; preçoexçcpcionalr á rua Coronel Figueiratle .Mello 164; tralase no local.

ALUGA-SE 
a boa casa da rua Soa-rt-s n. «o, • S. Christovão; aienaves estlo na mesma rua n. 64 etrata-sc na lua Gonçalves Dia» n. 44.- .1147 W S

AIvUGA-Slí 
o predio novo, haratc^

com tres quarlos, duas salas, ter-
reno, etc., bom logar c que «.io)
Cnchc. Kua D. Romana n. 03. ¦de-
pois do J. H00I03ÍC0. (20S2L) J

ALUGA-SE 
iior 140$ um bom anovo sobrado, com quatro quartos,duas salas grande terraço, banheira

esmaltada; na rua Darão dc Mesquita
»• 7jti (072 .1) J

SUBÚRBIOS
ÁLUGA-SI'., 

preço módico, predionovo; rua Condessa Belmonte n.
103.B. Engenho Novo; 3 quartos, a
Mias e mais dependências, clcctrictda-
dc, quintal, jardim na frente; .13 cha-
ves a mesma rua 10.-; trc.il-sc rua 1.1
ne Mau 4-, armazém, cm frente ao
I.yrico. (12.10 Jf)S

ALUGAM.SE 
03 piedics á rua An-

na Nery .(30 c t\Ss cm frente 4
¦K. do Rocha; trata se General fama-
ra So. (11-V JI) R

ALUGAM-SE 
as.casas da rua Dez-

e:.etc de Fevereiro ns. 9 c ir, em
Bomsuccésso, com craiidca terrenos t
todas rs commodidades pr.ciFas; trata,
se á rua 29 de luiibo n. 37. (i2.-.2M)J

A LUGA-SE un>i boa-casa, oar.i mo.
_C_LradÍa, na rua Maria Teixeira I n.
46. Kio das Pedras: trata-sc uo Jrer*
cado Novo, rua V n. 7, casa do Pe-
«im.. (1509 M) J
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FILTRO
FIEL
Approvado e recomi»
dado pela Exma. Dire-
cloria de Saúde Publica.

Ciiapéos para Se
nhoras e Meninas

Ab ultimas novidades da
estsçfio CriacSes segando o

conceituado Jornal de
modas

LA FEMME CHIO»

AOS fMRH DE GAFE

A' venda nas mala Impor-
tantos casas de louças o

ferragens, especialmente:
CASA VIANNA — Ouvidor 5»

— Telephone 1268.
CASA LIMOGES •.— Avenida

Rio .Branco 120. .'¦•¦¦ __
AGOSTINHO FERREIRA «IR-

. MAO—1» de Marroit9j.Ti.i7
ALBERTO DE ALMEIDA &
C — Avenida Rio Branco 99.
I FEllRKR & C. — Kua da

RICARDO 
"aUGUSTOBIATO

_ Rua dos Andradas 79.
BARBOSA « MELLO — RUO

do Hospício 154. „ , ~
A, LIMA 4 C. — Rua do Ou-

vidor 72. ¦ . ., ,
CASA FIEn — Rua S4 de Maio

n. 'i6a — Teleph. V. 4«.

Para venda a prestações :
3. FERRER $ .0.

Rua da Quitanda 48, Tele-
nlione 1026, N„ ou na fa-
lírica: — í. R- NUNES
Rua 24 de Maio n. 162

CASA FIEL
Tcleplione, Villa, 41

Remclte-se pata qualquer ponto
do Braiil devidamente embalado,
recejwMidn a impoi-Umua **m
VALE POSTAL.

Pedidos í J. R. NUNES

Formas em Velludo,
eetim,

tagal e palha de arroz
Flores, Fitas, Fantazias

8 outros enfeites
ÜS___Í'

Presentemente nenbnma
outra Casa apresenta

melhor escolha destes artl-
gos, nem offerece melhores

vantagensdo que a popular
Chapelaria Vargas
120 Rua 7 de Setembro

Telephone, C 4125
Esta casa envia portadores

com amostras dos seus
artigos ás residências dos

Exnios. fregueses.
Em suas offlelnas executa
qualquer encomtuenda

de ciiapéos por figurino,
concertos e modificações

de fôrmas

AUJG.VSE 
em casa de família um

murto com pensão, o um casal
de tratamento! na ru» Dr. ,D'a» Ua
Cruz 231, Meyer. (401M) A

ALUGAM-SE 
casas novas, na rua

Diaubo Cordeiro n. 69. próximo
á parada Hcreilia de Sá e aos bonde»
de Cascadiira, por preços niuilo ra-
zoavclsi tiata-se no 11. 71. '(ii5°M.'->

LUCÍÃ-SE *Por 100$ toa casa,
com .1 salas, .1 quartos, luz t\e-' 4 rua o. .«a:

A LUGAM-SE o predio e cha-
^Voara 6 Estrada da Cavanca
n. 31, em Jacarepagua; tem
todaa aa commodldades, in-

voa PREÇOS BAIMISSIMOS
ALUGA-SE o predio da rua

Ada Bella Vista n" 115, En-
clusivo electricidade, perto do _cnu0 ifovo, com 4 quartos,l. .1» « «na nilnniA! HS Cltíl- __*-_ i-.l »UA->.^.

ctrica e
bricl n.

fogão a gaz;
60, Meyer. (1541M) J

ALUGA-SIÍV

bonde, n um minuto; as cha-
vos estilo & rua Barro Verme-
lho 24; trata-se A rua do Ou-
vidor 94. {9 8205) M

Para alcançai* bom preço é indispen-
savel perfeito beneficio,

que só se consegue com a macnina
"AMARAL"

A machina "AMARAL" já está com seu credito
consagrado por cerca de JOO machinas installadas em
todo o paiz onde se produz cate.

Simplicidade, economia de custo, de força, de eus-
teio, de espaço e de installaçao. £

Separação e catação itao perfeitas como nenhuma
outra o consegue. « »¦¦___¦'»'Antes do apparecimento da machina AlBIliHiti.
as installações custavam: dezenas de contos de reis,
de modo que só eram ajecessiveis aos lavradores ae
vastos recursos. Dois grandes, inapreciaveis beneflcios
ella veio poiS prestar á nossa lavoura de café: - ¦¦¦"*"
tear aa installações e aperfeiçoar a beneficia, as
imitações que têm apparecido só conseguem firmar-me
cada vez mais o seu inabalável credito. Fabricamos o
typo 1 para 200 arrobas, e a typo 2 para 4QO.

Catálogos, preços e informares com os fabricantes:

j^^^^^^P BARROS"
Escriptorios

Novo modelo de espartilhos, curte,
de seios longo de uuadris dro t de-
vfutorthoíídico. commodo, infati-
Jtavel, elegante; com o domuiuto peso
do 300 grarainas.

Nâo pode ser
imitado

Confeccionado sob medida cm su-
nerior tecido de varias cores, com ap-
plicaçio bordada. «»"3Mm,e'l'° ,,£"niailo com balei» e com 4 jarretclles.

O Espartilho
Normalista

está destinado a grande suecesso; pre-
ços ao alcance de todos

¦mmMiinHJir-»" iinimmMfl

CHEGOU NOVO CARREGAMENTO DE

LATAS nu LEI
joooooooooooockmooSooooüoooooo

<StSREX
0000000000000 .'

91

FABRICA A'

RUa DA ASSEMBLEa
xi. 101

encontram-se todos
os artigos para ma-
nipulaçao de Espar-

tilhos

Augusto Freire

Offlelnas

Rui Lopes Vieira 2
EndereçoteUarapüico"riiiinr
Telephone n. U80

Roa da Boa Vista 46
Caixa a. 6

"iTlENDE-SE, «m Jacarepagua, por
V 7:000$, uma boa casa com duas

salas, quatro quartos, cozinha, retrete,
banheiro. et«„ muita abundância de
água; a casa está .em cantrode ter-
reno e todo arborizado, medindo.^»-
metros de frente por 104 * »*'
um outro bte pegado, de egual lama-
X. com, duas casinliM. lue rendem
30$ mensaes, se vende r-°r =-°°°J*
vende-se tudo junto ou wwloiijn
ver e tretar, a qualquer hora, na rua
Dr. Bernardino n. 75, J»«'ÍÍM[ttA
ponto de loo reis. (a6i6 ^) K

H melhor em uso

Amais barata

com o tempo.

DEPOSITÁRIOS I

^*^H|EP^^

IA.HOLMBERG, BECH i C
I
I
¦
¦
I'
I
I
I

102 — RUA GENERAL GAMARA - 102
TEL. 2815 — XORTB

RIO DE JANEIRO
rTTT„..,,imi.......iTTiimiiniii*rpS

VENDE-SE 
uma casa. por 400$; rua

João Macieira ». n. «^íCUrai
dois minutos da estação. (1862 «)&

a casa 113,

casa da rua D. Anna
LNcry 11. 318, com duas salas, dois

quartos, ozinha, etc: cstnção dn Ro-
cha (?o$ooo). (a.*=37 M) h

A l.TJGA-SR a casa da rua flach
A11, 13S, própria para familia gran-
do e de tratamento; Trata-so na rua
Vinte e Quatro dc Maio 223. ... „

(1151 M) S

A LUGA-SK. na estação de Ramos,
AXmesmo em frente à estação, to.a
Avenida 1'lorinda, run João Komariz
11. S4, loas casas para famílias, ten-
tio 1 sala, a quartos, cozinha; trata-
te na mesma avenida, casa n. 10.

(1075 M) R

A 
LUCA-SE. por .90$,
rua Dr. Ferreira

chaves 110 m. com a salas, a quartos,
porão habitavcl*, trata-se Rodrigo SU-
va 10, 2° andar, entre Asscmbléa e

lALUOA-Slí.por
1/Xruii Imperial

71$ a casa 11 da
 _.: 271, Meyer, com

duas salas, dois quartos, grande quin-
tal, luz clcctrica. As chaves estão ua
casa I. Trata-se na rua do S. Pe-
dro 207, dias úteis. (2.18&.M) R

A1.UGA-SIÍ 
por 175$.. um .predio

novo, com porão Iialntavel, jardim,
patco e quintal arbcri9Jido, bondes qua-
si á porta-, dispBo de 13 Peças com
requisitos modernos. Ver ç. tratar <las
8 ás n horas, á rua Vtscoudo de
¦Santa Cruz n. 15 (Engenho «ovo).

(2307 M) J

duas Balas, coslnlia, grande
quintal, electricidade, etc.
Para Ter e tratar no mesmo,
com o proprietário. Aluguel
1»29000. (S 1941) M

ALUGAM-SE, 
grande reducção de

preços, em vista da crise, casas
que eram de 110$. estão a 60.5, 65*1
70$ e 7.S$, «, >$ «•w>!..«Pro».ttem*18 *
na paraiso dos subúrbios. Villa »»-
vaca, estação Manguei». (2315 MJK

ALUGAM-SE 
casas 45$ J",ir. mez;

.trata-se rua Henrique Scheid 11.• (S42i M)M

5:300$ a easa da
Cacbaniby. «. 04,

3 salas, cozinha, com"¦" iCí; agita e
terreno;"trata-se na mesma.

(R 918

YENDiE-SiE 
ipor

rua Nora de
com 3 quartos, 3
dois fogões a gaz, w
grande 

'

ALUGA.SE 
um bom quarto, em

casa de uma senhora viuva, oe
edade. muito séria, a uma outra nas
mesmas condições; rua 24 de Mato
53, estação do Rocha. (-'164 M)K

A t,Uf.A-SR, muito barato o gran-
XJ.de c esplendido nredio da rua AU.
ce, nas Laranjeiras; trata-se no mes-
mo. que eslá aberto, ou na rua Dr.
Rodrleo dos Santos 76, em Machado
Coelho. (231.1 M)R

7, E. de Dentro.

AI.UGA-SE 
o predjo da rua Hor-
"mengarda

porão habitavcl
estação.

48-A. Mcver,
: a dois minutos da

(2568 M) J

ALUGAM-SEquartos, duas »¦«», •,........, «.
sitas ás ruas Miguel Fernandes, ji,

XAROPE DE 8. BRAZ
Cura tosses, bronchite, coquolu-

clio, tuberculose o asthma. Tomai-
o é ter certeza de estar curado.
RECUSES 08 OUTROS BONS
XAROPES que vos oiTorecem.

Preco do vidro 2|500
E3xi)a. o de S. BRAz

Drogaria Barcellos — Nictheroy
Depósitos: Uruguayana, 91 j nrr.
Marechal Floriano, 55 \ *VLU
Assembléa 34.. I

is casas, com dois
salas, quintal, etc

Angélica 80. no Meyer; a primeira
por >i$ e a segunda por 91$: trata-
to i rui Figueiredo 36, no mesmo
arrabalde. (2353 M) J
¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a

Vkniujm.sede _

^7IEN'DE.SE, 
«ora urgência,

r gnifico
.... um ma-

.predio «in construcção;
trata-se à rua ¦Jõíê Olouifacio n. 4S;
S. Domingos. (R J33o) N

NICTHEROY

A MJGA-SB bom preilio de
X*-i4 pnvimentos. 2 salas, 5
«iiiattos, banheiro, \ai*unda,
jiiiiliui, dependências, luz ele-
ctrica, etc; na rua Alice de
Vigui-iredo 53, por 2209

(R 2102) >1

AI,UGA.SE. 
por 60$, a pequena

casa da rua 20 de Março, f3. a
chave está no n. III da avenida ao
lado; trata-se ua rua Dias da Cruz 2»^

AILUGA-SE, 
em Nictheroy,

Nilo Pcçanha n.
rua

09, tuna sala
com mobília, tem tres janelas de fren-
te, duas linhas de bondes de cem reis,
p;rto dos banhos de' mar, n uma se-
nhora ou senhor serio. Informações,
á rua Visconde de Inhaúma n. 70.
iirniazehf. (1840 T) S

ALUGA-SR. 
em S. Domingos, Ni-

etherov. uma casa nova. com todas
as commodidadcs, perto de duas praias
dc banhos; trata-se ua Cisa ^umia.
rães. Rosário 71Í (T)

3 casas no Engenho
._ Dentro, eeparadas, cada uma

em seu terreno, 6:ooo$coo, 4:000$ «
3:0ootooo; perto da estação, a casas
na Píedad*, unia occupadfl com sec-
cos e molhados e a outra para fami-
lia, tem contrato, rende io8$ooo, pre-
ço io:ooo$ooo, tem água e gcz e ¦mui-
ta commodidade. 2 grandes chácaras,
sendo uma em Todos os Santos., para
família dc tratamento com jardim e
muita água, preço 'barato e a «utra
no lEngenho de Dentro, casa nova,
com 4 quartos e mais dependências
bem arborizada, o terreno mede 23.X
90, preço 11:000$; 3 lotes .de.terre-
•no com 11 metros por 40 dc fundos
juntos ou soparadoí a 1:5005000 cada
um, peito da estação, e bonde, 1 fa-
zenda com 600 alqueires de boas ter-
ras, cm campos e mattas virgens com
cachoeira e rio, em Carauítola, preço
I2:ooo$ono; trata-se com 'Fcijo, á rua
Manoel Victorino n. 127, lEngenho de
Dentro, botequim em frente o estação.

(3204 iN) J

VBND.fiM-SiR 
3 casas novas de ti-

jolos e telhas francezas, por 3:500$
pag-oJo o comprador 2 contos á vis-
bsraU Santos, 19, estação ilknto Ri-
ta e o resto a prestações á rua I,i-
beiro; trata-se á r. 1'rci Caneca,..5to.

Tf.EN,DE-SiE um cbalct com 4 com-
» modos, certo do bonde de Cas-

cadura, 3 minUtósr iníorma-se a rua
Moreira 11. 124, (Piedade).

(2625 N) K

Commentos
Ci}ram-se em 3 dias com

InjecçãoMarinho
Rua 1 de Setembro, 180

TfENWE-SE, era Jacarépaguá, uma
V chácara' com casa nova, tendo 3

quartos, 2 salas, cozinha, desponsa e
muito terreno todo plantado, perto ao
ponto de 100 réis, praça Secea: para
»pr e tratar na mesma, rua wnilia

1 D. (R 177ON

l^ENDE-SE no melüor ponto
*do Meyer, um magnilico

terreno com ' frente para as
ruas Maranhão e Fablo Luz.
medindo 20x110, com bondes
de Boca do Matto o Piedade
:» porta. O terreno fica nos
fundos do predio 613. da rua
Dr. Dias da Cruz. Vendo-se
também em lotes; para ver e
tratar & r. Dr. Fábio Luz 56,
e para informações na rua do
Hospício 1T6. (J 8402) N

VENDE-SE 
um sitio, pela metade

do casto, plentado dc laranjeiras,
casa de zinco, água encanada do rio
d'Ouro, n 2 minutos da estação .np-
drade Araújo, Linha Auxiliar; trata-
se no domingo,, no armazem.
sr. Manoel Lago.

 com ,
(1818 N) b

ÍLHÃDO GOVERNADOR

ALUGA-SE 
a nova o boa casa da

rua Dr. Dias da Cruz 11. .188
(Mcver); 3 quartos, 2 salas, cozinlia,
copa', ouarto para creado. banheira
esiuáUaii.. luz eiectrica, eaz, 2 10.
gões c bom quintal* ns chaves estão
no n. 13 da rua Magalhães Conto, c
trata-se na rua Sachut n. ia. sobrado.

(2176 M) 11

A LUGA. SI! uma esplendida morada,
Acom 1 salas, 6 quartos, fogão eco-
nomico, 2 W.-C.. altos e bancos, bello
terreno todo cercado, mobília necessa-
ria, multo perto da ponte, na praia
da Freguesia, exccllentcs banhos de
mar. Trata-se na Drogaria Granado. 1°
de Maiço 11. 14. (2330 S) J

VliNDE-SiE 
um predio com todas os

accommodações; ipara iamilia de
tratamento, construído no centro de um
terreno nue medi 7.800 metros qua-
drados, fazendo frente para 4 ,Illa3todas acceitas pela Prefeitura, logar
de muito bom clima com muitas fru-
«eiras, capinzal para gado e pasto pa-
ra animaes; para ver e tratar na es.
tação de Anchicta com Carlos. Zanini
-não se trata com intermediários.

(3620 N) A

VENDBM-8R 
terrenos em Çopaca-

bana. nas ruas üí. S. de Lopaca-
bana, Constante Ramos, Domingos
Ferreira e outras; trata-se na rua -D.
Manoel n, 28, (J 9-*3) N

VENDE-SE 
um chalet próprio

ra habitação de familia. com jar-
dlm nn frente e caixa dágua, J.«-
trada Real de Santa Cruz n. 3.565.
trata-se 00 mesmo. (K 392; «

VENDE-SE 
por 15:000$ um lindo

nredio para família de tratamento,
na ru« Major Fonseca, n.. 21,-ponto
dos bondes de S. Januário, vele a

•trata.se «a rua. S. Luizpena ver;
Gonzaga n, 3-14. (J 1507) N

VIENDE-SF. 
um terreno com 12X38,

«ia rua Visconde de S.. Vicente,
quasi á esquina da rua Barão <te M«;
quita, lote n. 20. Preço
trata-se no Bazar Elias,
tacio.

YENDE-SE 
na rua Magalhães Cou-

to, um terreno o ejue Ia de sw-
perior compra, alto, nivelado, quasi
Sá^JUna Ua rua Dias da Cruz, me-
dindo de frente 10.40 ,nor 50 de jun-
dos; não se acceitam intermediários,
130, AKandega, i» ^tJ-M^iNegocio urgente, 2:45°$. ("53°«) S

•ir.HJ- _- na tua Barão de Pe-
VCnae-Se tropaSs, Rio Compn-
do, um terreno alto, que med* 11 X
41. tendo admirável panorama i preço
,:75o$ooo; 130, Alfândega, ;««,»5çUrj
dss 3 és C.

lote n. 20. Preço único 3:000»,
largo do Es-

O 11S0) N

casa 1.

VIÍNDK-SE 
nn» casa com 2 lotes

de terreno no èslaeãa de Ancliie-
 ..... Ia. -Preço 70(i$ooo; trata-se na -mes-

(3588 *N) R ma com Carlos Zanini. (2619 iN) A

AI.UGA-SE 
boas cosas,

65$; para ver
n. 95* estução de

dc 4"$ a
tratar, rua Syvliii

Ramos. (2604 M)R

Compra e venda de prédios
e terrenos

AMIGA.SE 
a casa n. 53 da rua

1'aim Pamplona. por 70*: ns.clia-
ves no 11. OS; trata-se na run Souza
Burros 80.

ua run
(246-- M)

ALÜGAM-SE 
cxccllcnles casas, no-

•vas. por 05? c M. *-'*.»"> 2 -silas,
2 quartos, terreço. lavalono. cozinlia,
W.-C. c chuveiro, bom quintal, 2 on-
tradas cm cada casa; serve para duas
pequenas famílias; li rua Silva Rego
15. Riachuclo. nroximo ao largo ao
jiicaré; bonde Cãscadura, 2467 M) _i

\I,Ul'.A-Sli 
uma casa, á rua 24

Oc Maio 47, Avenida Emilia: alu-

GRAVIDEZ Evi-
ta-se
usan-

do as velas anitiseptiòas. São
inuffcnsivas, conimodas e de ei-
feito seguro .Caixa com 25 v.e-
Ias 5$ono. Pelo Corre-o ma» 600
réis. Depositário: praça Tiradcn-
tes iii O2, phármacia Aavares.

(i5"-l)

BOTAFOGO 
— Vende-se ou alu-

gn-se o bom predio da travessa
Sorocaba n. 78, cm centro de ter-
reno: trata-se no mesmo, das o As
11 da manhã. (1742 N) R

¦Ji__SÚ^B'

A CURA DA 8YPHLII8
Adquirida ou hereditária, intrina ou externa em to-
das as manifestações: KlicumitUmo, Eezemas, Ulceras,
Tiur.orcs, Escrofulas, Dores musculares e ósseas, Do-
res dc cabeça nocturnas, Ulceras do, Estômago, etc,
se consegue com '__ . . 

LÜETYL
Poderoso antisy-' pliilitico, Elimi-

nador das impii-
rezas' c micróbios
do Sangue. Cura
syphilis, tanto cx-
terna (pelle, ele.)
como interna (dos
Pulmões, Coração,
etc.) Peçam prós-pectos. Vcndc-sc
nas boas phanna-
cias. Preço, 5$.
Deposito Geral :
Avenida G o 111 e s
Freire, 99. T.
1203 C.

VENiDii-SE 
por 10:800$ era iliota;

íoj» um predio á rua D*. Caroli
na u. 38; trata-íe no mesmo.(2563. N) J

VBNDE-SI5 
a chácara da rua Ma-

gdnlcna n. 4'. estatua de Ramos,
com 33 metros dc frente por
fundos.

.... 50 do
(J 934) N

VENDIv-SR 
por 7:500$, renda

um correr de
250?

iD entro,
Carmo,

caias no Eng. de
Com o sr. Affonso. Rua do

60, sala 4, ás 3 horas.
(iô60 X)

TTiENDEM-SK- 
terrenos de 400$

too$ ds 11XS0, com ogua e luz,
rua Luiz Vargas n. S5j trata-se
rua Goyaz n. 439... Piedade.

(1194 *>.)

' 
(2537 N)J

VENDE-SE 
uma pequena pensão

bem conhecida c antiga, muito
¦bani localizada e sempre chc-a, como
¦poderá ver o pretendente, distenle do
centro, sete minutos, bondes òe 100
réis; preço muito módico; informa-se
por favor nesta redacção, carta a St-
bastião do Oliveira. (2539 SJ J

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Neurastlicnin,
Espcrmatoirhêa.

Cura certa, radical e rápida
Clinica clectro-iuedica, espe-
cia! do
Dr. Caetano Jovine

das Faculdades de Medicina
de NanolC9 e Rio de Janeiro,
Das 9 ás 11 e das 2 ás 5.

Largo da Carioca n. 10
sobrado

VENDEM-SE 
oito prédios; setidc.

uma chacaía com 16 casas, na nta
Cunha Barbosa n. 59, «rn predio nn
rua General Canabarro 93, outro na
rua Paula Mattos 107, outro na rua
Paula Mattos 105, outro-na rua Pau-
Ia Mattos, 103, - outro na ladeira
do Senado 26, outro- na rua Maehii-
do Coelho 142. outro na rua Machado
Coelho 144; trata-se com o dr. Ri-
beiro Nunes, -dal ás 5 da tarde; rua
do Rosário 17a, sobrado. (3405 n)

irrBXiDUM-SE em Engenheiro
va, por 500$, «endo metade

Nei-
V 

""¦',"-"1 ¦" 
" " 

. 
"'

vista e o resto em prestações mensaes
de 10 °l", terrenos c*m 50 metros
de frente por ioo de fundos, pro-
prios para chácaras, por se acharem
situados na fralda da Serra c .proxi-
mos da cachoeira de «sua 'Potável.

 (N 197S) »

VENDEM-SE 
35 garis de .vinho

Rio Grande, por 9$<">°- Mel.de
Florlanopoli-s, garfa,. J$ooo. Cattete
n. j _ "Porte Lusitano",

ViBXDEM-SE 
hele mesmo, a quem

prcienda adquirir alguns prédios
lados a renda c moradia: 'Hoim-adequados a renda

cio 198. (N 2062) M

¦¦«¦¦iiiiniiiaisiiaiiaiiBiiiB
A CUBADA

VBNDE-S1R 
uma chie casa assohra-

dada com oito aposentos, com to-
dos os requisitos da hygiene, terreno
com arvores frutíferas, .entrada poi
3 ruas. 'Preço de oeeasiuo, na rua
Vaz dc Toledo, cinco minutos da Mia-
çSo da llí. Novo;; trata-se pa rua
Uruguayana n. 31. loja. (2401 A) a

•\TENDIi-SE. iimacadeira Wilkerson,
último' modelo, um armário .eme-

V ricano, e tmi motor, dc .clucotc.
Rua limilia, 151, Jacarepagua

(2627 S)

IN-DK-SE uma chocara «om tres
casa., uma. grande para moradia

ViEXiDE-SE 
unia boa casa com com

«iodos para pequena família, tendo
bastante água. tanque, tendo de .ter-
reno 25X50. A casa é nova e situa-
da i rua Dr, Goiloy n. 70. Preço
i:Poo$, a chave na mesma rua 1111-
mero 82, estação.- de Ofcigenliciro Nel-
va, 15. V. -C iB.: trata-se com o sr.
Álvaro iBaplista, Tel. 902. Sul..;- ,(2569 X) J
•\TiENDE-SE a casa & rua

Kiicl 81?; trata-se na mesma rua
(2474 M)

Ãl,lIOAM-SE casas na Villa
lAlioclm, íi 71*i as chaves
1111 rn» do Koclía 20, easa IV;
trata-se n» rua do Mòspi-
eio 11. 91, sobrado. (.12022) M

A LUG\-SE
Arjuãríos

uma boa easa. com 2
2 salas, cozinha, jardim,

quintal; luz, perto da estação Q. Bo-
caytiva; rua Republica 93! alugue'.
Ctj; trala-se na nicsma. (345Q »"

\ IjUGA.SE uma pequena ,
XS.il

casa para
nciipcio: rua José dos Reis 3°.,Eii;

genho 
'de Dentro^ (3534 M) _h

\ LÚGA-SH uma casa, com tres
Aquários, duas salas, jardim, grande
quintal c luz clcctrica: rua General,
Bcmto Gonçalves .«; chaves rua José
dos Reis 57. 0-?47___>

GASAS

á rua Avilla,
48 em S. Clirislovão, com 3 quar-

tos e 2 salas é -bastante terreno; tra-
ta-so na mesma, próximo á rua Ale-
gria. (35 "o N) J

y^ _ ^ _ _
« duas 

"rcnd'»níU>°'"tudo ínoito barato;
rua Baroneza, esquina da rua Mhran-
gá, n. 271, Jacarepagua, (1948 ÍO K
¦%7"il3NDE-SE hom predio quasi novo,

V bem construído, tem duas sa-
Ias. 3 quartos, cozinha, latrina, t.an-
quê, quintal, etc; tem luz eiectrica,
ío.v installaçao de agiu com todas as
commodidades, na rua iLcanu.ro 43;
trata-se no ti. 44, Venda, Olaria.
Preço 4:500$. ÇXait9_

\riiNDE-S-R uma casa nova, com
agúo e luz elêetrica, ,tcm dois quar-
tos, duas salas e mais dependências,

I

VENOE-SE 
hoje mesmo lindo pre-

dio & rua iBenjomin Constante
n. 121, aberto das 8 ás 5; trata-íe
Hospício 198. (N 2063).M

1 Coração Coração do
1 normal bebedor

Visconcd Silva,
no largo dos Leíes, um terreno

de 10 nor 34; ontro de 8 por s°A,tra:
ta-sc Hospício 198. (1154 ") .?»

V' 
ENDE.SE, na rua .
n

^TENDEM-SE 
médios e terrenos.

' em Copacabana, adequados a to-
dos, semore na rua Buenos Aires 19S.

EMBRIAGUEZ

mero 393, estação
é pechincha.

du Ramos. Preço
(206S N) S

\rEXDE-SE um terreno pega-
V do ao predio & mo Paim

Pamplona 49, a onde estó »
chave, fica om canto do rna;
trata-se & rua do °fu',*JV9^J

*é~ rápida e radical com o
SALVINIS e u Qottas
/Ia Qsmrlf» 'ormulas doae oauae, dr. Cunlm
Cruz, com 16 annos de pra-
tica dessa especialidade. Ven-
dem-sc nas drogarias: PA-
CHECO, rua dos Andradas
45 — Rio. e Baruel & C.«,
rua Direita n. 1 — São
Paulo. <A! 718O

BM^liM»»^

XT.ENdTE-SE uma ícasa
V niodc

construcção
derna tendo cinco commodos,

¦por 3:8oo$ooo, entre as estações de
-Ramos •« Bomsttccesso; trata-se & rua
do Engenho de Pedra n. |64U--com
dcio cm Uioinsiiccessa.- i.2622 ^<) K

E TEUEENOS EM
JACAREPAGUA' —

Pagamentos cm prestações:
Vendem-se nas ruas Monse»

nhor Marques e Anna Silva | ttendE-SR um terreno de io>:46,
esplendidas casas acabadas dc | V e todo material, por itíooípooi
construir e magníficos ^;|4^^S!'^^^Í«S
do terreno próprio, livre e jc, 110 -Meyer. (NL"íl?l
desembaraçado, com agiui en-
canada, bondo e luz eiectrica, j
PAGAMENTO EM PRESTA-!
ÇÕES; paia informações, mal
do Hospício 14; para ver, rua I
Monsenhor Marques, 1* casa |
ií esquerda. (S 2404) Ji

'«7'ENÜ'E-SE o
V r ¦ ' magnifico terreno do

Boulevard 38 de Setembro, es-
quina da rua Daque de Caxias, pon-
to central; tratar directamente com
o p.-oprietiirio, á rua Ribeiro Geinia.
rães n> 3, esquina da nia Possolo.
Aldeia Canipista. (N 20C0) U

Casa Timbyra
04 - RUA üA CARIOCA - 64

Junto 
ao Cinema Ideal

B Grande variedade cm borzeguins para se-
1 nhora, üllimos modelos, a
¦ 109,18S000, 30» o 238000

a titulo de reclame
1 Pereira Júnior A Gomp,

A
raud.i
icrrfiio.
as chaves estão
Novo; preço 1

mwm ™i't.«
¦ macia

\ 1 1(H í 1

Jr I _JI
^ vm -8 rêa\Z Zt W ¦ ^
mmel^t % \

-IOMPRA-&E uni predio.em centro
eno, porão

S. José n.
dc terreno, porão alto» ate ro

1'liar-
(2584 N)

10MPRA-SE- uma easa com 3 ?u
mnJi quartos, 2 salas, cepa, dis-

sa, boirliciro, quarto para crc.-.dos
c cozinha; J*icrere-se corri varanda
,ao redor e de cs'.yi;> moderno, no
centro de jardim c grande terreno.
I'aga*se ató i6:coo$ooo. ros bairros
dc Andarahv, Tjjiico, Villa I'abel ¦:
S. Ciiristovão. Canas a J. S.j rua
l.copotdo 189 — Andara.li}'

VÊNDE-SB 
um bom barracão de

madeiras de lei, tendo bom ter-
reno c água enesnada, distüíite dois

J minutos da estação de Rimos; trata-~ se á rua André 'Pinto .n. 63. ¦¦'¦¦'.
(N 2030) J

wm ms
Cura rápida com o

PEITORAL MA-IKHO
Una 7 do Setembro, 180

TTiEX-Lxrc-SIÍ por 4:200$ um prcaio
V d.i rua Borges n. 15. estação do

•Mcver, tem 5 commodos e bom ter-
reno: tratar a rua Or. Archias Cor-
deiro, 196, loja de ferragem.

(-430 N) J

-trE-Nüli-SE o grande .
V vel p.-idio da rua ,I)r.

comerta-
Campas

Salles H7-A (Haddock Loko); trata-
se 110 mesmo. 1'isço, 5'J:uoo$o.io.

(K ro-S) J

PATINS
| • ¦\^^^^fl__5_«

HNUfR-SE um grupo de fi casa9 a
¦rua 'Barão de Amazonas; trata-se

na rua Barão de Mesquita n. .840
V-ruf

(2708 N) J

VENDE-SE 
a qücm pretenda fazer

um presente por 30 contos, .lindo
predio á rua Riachuelo; trata-se a rua
do itospicio 198. <*40i ><) J

VENDE-SE 
a quem mais d«r o lm-

do predio á rua Bciijamin Con'
stant 121; trata-so na ruã/Buenos ..Ai
res, 198.

VENDEM-SE 
terrenos a prestações

mensaes de a$500, lotes de ia [a
por 50, ao preço dc 35$. cada lote,
terrenos enxutos, meias colinas e pia-
nos, próprios para agricultura, flori-
cultura 8 avlcultura. cm salubcrnmas
terras dc subúrbios servidos por duas
estradas de ferro, com passagens ue
$500 e $<íoo, ida e volta; no local
onde se vende passara a estrada dc
automóveis do Rio a Petropolis; in-
forma-se com o Quirino, rua da Prai-
nha 7; telephone, Norte. 4088.

(-47" **) **¦

VENDE-SE 
um lote de terreno cora;

arvores de frutas, de 10X35, temi
na rua: água e luz, pela quantia de
7oo$ooo distante do bonde de Cas-.
cadura, 5 minutos; na rua Alves de-
Azevedo 11. 44, Jacaré. (1233 N)Si

VEXDE-SE 
a- casa da rua Jeãol

Vicente n. 497, Rio das iPedros,
com duas salas, dois qoartos, cozinha,,
poço, \V. C, c quintal-, tratar com o
sr. Octaviano; rua Nova de 'D. Pe-'
dro 121, Cãscadura; preço 2:ooo$ooo.

(N 2146) A'

COFRES
¦TTENDEM-SK algumas propriedades oCCESiaO¦\ adequadas a todos e ,1'ara todos;
trata-se na rua Buenos Aires, 108.

(2401 N) J

USADOS
Vendem-se *i, dc diversos

Itamanhos o dos melhores
__ N)..J fabricantes, por preços da

VENDE-SEem Santa
uma esplendida casa,

Thereza, logar saúda-
vd, preço barato;
Clspp ns. 47 o 49,
com o s.-. Vi

Rua Uruguayana, 143

pura tratar na rua
49, Mercado Novo,

(2544 N) J

(2 N) P.

\rivNDE-SE 
um b.ini terreno dc

' esquina, logar alto, na 'Estação
dc Inliarajá, medindo 22x50. Irata-
se á rua Alegria 187, easa 18.

(N 1S43) J

\rENI>l'l-S.lv um tiiedio novo, mo-

¦!lli»il!IB!iía

LUGA-SE uma caia moderna', emn
3 sal». 2 (iitartós, ele.: teu va-

no lado. bom lardmi c Brande
rua Condessa Belmoiit 104,

ti. 98. l',iicenlto
I3041 M) !j

XVdo, com pen
Pechincha, cm
rim limilia n.

si!:o. todo corea-
proxímo ão

íacarepagui; trata-se á
-,. (20S1 M)ft

ALUl.iu
LUGA-SE o nredio da rua Hr.

Vasconcellos 3.11 (E. No-
vo): preço 153$; tem boas accohimo-
ilações, b-juhciro, luz clcctrica; as clia-
ves estão 110 11. 3351 trata-se na riu
1» dc Março ,75. 1" andar. (3Õ39MJJ

ALI
ÜLun

rUGA-SI':. por 81$, no Meyer,
unia eas.i, com tres quartos, .duas

Kdasf cozinha, ilesiiensa c . ouiiilill,
trata-se na rua 'lucres hnhrinbo
(M cyor). t-'™7 

casa da rua Maga-
Couto 50 (Meyer Boca do
trata-se á riu

Ml M

A I.UCA-Si;
iVlliíies
Mátfó);
da 68;

da
(2605

Quitan-
M) R

'açSo do
A. 30],

.rCAM-SE
. .17. I
Rocha;

lisas ilas
A.loãò'n".'.i7.-'e 1'igúeíra' 11;

ruas r>.
ioo. es-

haves estão nó
t--6oi M)R

\ 1.AnI;UG'A'-SE. por cãsã -ila. rua
tf. 50, cm

Bonisiicccsso. com Ires uuartos. (luas
Mias, coziuka. tanque, acua. \\ -*-
11,1111 quiiital fechado; c
nia rua n. 50-

FERIDAS
darthros,

empi-
gens,

eezcinas, sardas,
pamios, comicliões, ele., des-
itpparcceni jrapidaiiiente iistllt-
do Pomada Luzitaua. Caixa
i$ooo. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praça Tiradentcs
11. 6í (Largo do Rocio.

A 4030

ASA até tc:ooo$ — Compra-se
uma (:c.c tenha tres quartos, re-

ular terreno e Lodas os ècconimo»
ações para familia dc tratamento.

Prcíerc-sc que seja situada pwtb da
dididc e exige-se que a consliucção
eeja absoíutàmente solida. Pagamçii-
to imniedi-uto. Cartas a Justino lie
Araivio. ma Ur. Barbosa da Silva n.
2, estação do RiadiLlelo. (2306 N) J

l:eJ

\ tento:--  , ...
V demo, coai varanda ao lado, luz

eiectrica, etc., «a rua 'Minas 11. H5.
Sampaio; trata-se no •mesmo.

(N 1842) J

VENDE-SE 
«m bom predio para

moradia Jiropria, pela sua boa
eolloeação; á rua Pedro Américo 193'.
trata-se com Osório, á rua 'Frei Ca-
neca 53.V.  -314) R

VENDE-SE 
uma casa por <í:ooo$

com di'as sal.v, dois quartos, co,
íinlia. terreno medindo 11 por 60,
rua Dr. dlulliõcs' 11. 135. 'Engenho de
¦Dentro; trata-se na mesma.

(2Ú50 N) B

Com rodas de alumínio, fibra è aço
para senhoras, homens c creanças.

0ASA GRÃO TURCO
OUVIDOR 96 — Tel. Norte, 4^34.

ITENDEM-SE lotes do torre-
V nos de 12X50, a 100?, cm

prestações, próprios para si-
tios, tendo um com cosa e 6
lotes por um conto, escvipto-
rio cm frente 6. estação do 8üo
Mathcas, Unha Auxiliar, pas-
sugem ida e volta 300 réis.(J 2061) N

TTilíNDE-SÊ iini' bom predio acaba-
T da de construir, construcção

moderna dc iplatilianda, tendo muita
abundância dc água, distante dois
minutos da estação dc Ramos; traia-
se i rua André Pinto O5. 'Preço de
oceasião» ~, (N2c.ii) J

.UtlA.SIi a casa'rirufiirõ n 59, K.
tro: aluguel -t$.
i\V- da rua Daniel

do E*. de Deu-
(2445 M) J

A LUGA-SE a casa da rua Sopliia
Á~Vu. 40, com 3 quartos, 2 salas, etc,
nor Pi$; as chaves na rua D. Aiinn
Ncry 50S, armazem, estação do Ria-
elmelo. (258oM)R

r^OMPRA-SE uma casa ate 15 con-
•O tos, cm centro dc terreno, com
quatro {partos e outras depennen-
cias, construcção moderna; cartas r.
caixa 1964 ou á rua da Alfândega,
com Kueha. (2501 N) R

Ü/IENDE-SB a casa completa-
V mente reformada ú rua

Teixeira do Carvalho 22, Pie-
dade. Estrada Real de Santa
Cruz, bondo do Cãscadura ú
vista. O pagamento pôde ser
parte em prestações, Hospicio
11. 176, loja; para tratar com
o proprietário, tel. 3096,, X.

(8 2405) Ji

T7ENDEM-SE: uma casinha a pres-
\ tações mensaes de 60$, sendo o

primeira prestação de 800$. em Ma-
dureira; uma casa a prestaçue. men-
saes de 90$. sendo a primeira presta-
ção de 500$, cm Bomsuccesso; tratar
cotíi o Quirino, í rua da Prainha 7-

(2479 N) K

VENDE-SE, 
por 25 contos, o moder-

no predio da rua Barão de Amazo-
nas; traattse i rua Thcophilo Çllonk83,.. i« andar. (1823 N)

^rI•:NDEM-SE. 
em Botafogo, taran-' ieiras, Cattete e Gloria, alguns

prédios nara todos; trata-se á rua Bue-
nos Aires 108. (1154 N) S

\7"lvNDE-SE uma boa casa com dois
• > bons quartos, duas salas, «ozi-
nha, ngua encanada, tanque, latrina
e escoto, tudo em condições Iiygieni-
cas; ver e tratar na rua Maria Ben-
jaaiin n. 39, Terra Mova.

(1S30 N) S

VENDEM-SE 
a quem pretenda ad-

quirir alguns prédios no Leme.
Copacabana e Ipanema; trata-se i ru»
do Hospicio 198. (N 2o62)M

VENDEM-SE 
.. ... ...

rua Desembargador Isidro n
pintos

-ga '
Fabrica das Chitas.

de raça; na

(O) A

V'iENDE-SE 
o predio da rua Bar-o

de Itapagipc n. 95i muito perto
da rua do eMattoso. iR' logar enxuto
e um dos melhores pontos desta rua;
trata-se com o próprio na mesma rua
n. 91.  

' (.\30g4).- )

riÉNDÈ-SR um esplendido sitio,

Aqua Sulfatada Maravilhosa
O grande preservativo das doeaçai dos olhos

A' venda em todas as boas Phiirmaeias( «? Drojjwfü i1 DEPo°fflloà GRANADO 1 C.BJ_ILM1il1
COMPRAM-SE 

duas casas peque-
nas, que sejam situadas 'na-jrtla

S Francisco Navicr, boulevard 38.de
Setembro, Santa Luiza.. D. Zulinira,
Barão Bom Retiro, Visconde Santa
Isabel. Mariz c Barros, trata-se na
rua Visconde dc Abaeté n. 133 —
Villa Isabel. (3190 JO R

COMPRA-SE 
uma casa ate 5:000$,

com todos os requisitos da hy-
gicuc, sendo 2:000$ á vista, e o res-
to a prestações, conlorine se
nar, não sendo muito longe
dade; trata-se com Eduardo,
Visconde de Sapu-caliy 11 285-

(1S04 N)

combi-
da ei-
á rua

chave tia mes-
(2611 M) R

t LUGAM-SE duas casas novas.
/Vrua D. Miuervina ns. 55 «
Estado. (i37> 

-M.)

11.1
ALUGA-SE, 

por.;o$, uma casa, de
baniu anpareucia. com 2 quartos,

2 salas, cozinha, luz clcctrica, esgoto
c grande terreno, cru CascaJura, á
rua da Estação 190; chaves 110 18o.

(2560 M) J

Precisa
comprar

predio cm Bota-
fogo, com cinco ou mais quartos.

carta lio Jornal do Commercio, a1 —
A. Z. ('¦'•' N) I

poMPRA-SE 
um

COMPRA-SE 
uma casa com 4 o

5 quartos, 2 salas e outras depen-
delicias; bastante terreno, etc. Pa-
ga-se 3:000$ á vista e o restante em

mensaes de 300$. Inior-
F. Lemos, á run S.. I e-

U11.1 • ¦) R

V"* 
E-N.Df-SK vim esplendido lerrcno
com 12 nis'., de frente por 91 dc

fundos, prompto a edificar na tra-
vessa S. Salvador, hoje professor
Gabizo, junto ao. palaccte, 211; tra-
<a-se com o proprietário, na rua -Ma-

Barras u. 263, (2632 N) Rnz

\TENDE-SE.' estação do
distante 10 minutos da
Encantado, uni magni-

fico predio, completamente novo esty-
lo japonez o que ha de elne. situado
cm centro dc terreno «mo mede Ue

1 frente 14 metros, conslrucçao xcel-
lente, paredes dobrai-'..- ç. Inn um
panorama admirável; o dito predio
nunca foi habitado; nececir urgente,
5M5o$ooo. Alíaudeca 130, Io andar,
2 ás 3.

pomar, cgua, etc.
so na Estrada dl
Jacarépaguá,

£or 
6:000$; trata-

anca Velha 14.1.
(N2J.|õ)J

\7iEN,DiE-&E 
um bonito predio

rua Conde do Bomfim.; preço. .•)¦>

VE'NDE-SE 
no Msycr um chalet a

tres minutos do Irem e bonde
proxiu-.o; á rua Joaquim Meyer;
4t5oo$ooo; trata-se i rua Rosário
11. i47. com Pimenta, (J2027)

IJhE-N.DE-!V com

m

Qoítas de Saúde
TÔNICO REGENERADOR DO ORGANISMO E REGUIADOR DO

Curam doenças do estômago, figado, intestinos dores rheumaloides,
nervosismo, enxaquecas, ncvralgias hcmorrhoidcs. fraqueza geral c dos
órgãos da geração c manchas da pelle,. Depositários: Drogarias: Pa-
checo, rua dos Andradas n. 43. — Rio; Baruel tk C, rua Direita n. 1
S, Paulo. ¦¦ (A 7182)

contos; trata-se
10S, sala 3, com

rua uo Ouvidor
sr. Cândido

2347) J

TflvXI)E-SE muito
V rua Ilaquaty

VENDE-SE, 
na estação do Rio d»s

Pcdrai, 1111 .pred-p. craiplctamcnte
novo. » j.-.nrüas de íret.if varanda
ao lado t-Tiilc unia ou',.i. cezi.nha na
parte dos fundos, distante da estação
6 minutos, citua, instillaçio clcctrica,
nioctra-'e a photojraalua do mesmo,
nredio c.-le que ficou quasi por 11
contos de -. t"• s e acte tam-sc offcrtas,
negocio urgente, divida ao dono te»
que se retirar <lc*.:a cap tal.; 130, Al-
fandesá, 131, i" andar, 2 as 0.

(25.(1 M J

barata a casa da
128, Cãscadura,

com boas accommodações e grande
terreno; para vêr e tratar na mesma,
das 10 horas da manhã ás 5 da tar-
de. Não se acceitam intermediários.

(N 2051) J

i-SE unia boa casa nova,
tres janellas de frente;

tem dois quartos, duas salas, .cozi-
nha, varanda ao lado, grande quintal;
trata-se na mesma; negocio c preço
de oceasião; rua Ada n. 5. Campo
da Botija, Piedade, 10 minutos do
bonde dn Cãscadura. (N3147)B

EN-DE-SE uma casinha por réis
1:230$, com boin terreno e água

encanada, 110 Caminho de Catumby
«. 76. -Estação da Piedade. Bcnde
Cãscadura. Salta n. 229-1. (N2iQ})R

IfiEXOniM-SE dois lotes de terre-
V no dc 10x50; com frente para a

Av. Meridional e r.ia Prudente de
Moraes. Informações com Mario Kl-
beiro, na rua do .Rosário 142, Io an-
dar. Telep. 3Õ5Õ Norte, das 12 as
17 horas. QN i34i) J

(2 N) J

prestações
mações
di o 11. 201.

W

V casa que mais vanlagera offerece, em preços e
qualidades ,»_- *a: e*. costa.
Mobiliários de cstylo e pliiintnsia; manipulados

com «& melhores madeiras do paiz.
Ao gosto do muis exigente e ao alcance do todos
Especialidade em capas para mobílias c stores bordados

Remcllcm-sc catálogos para o interior

Bua dos Andradas — 37
TELl-iPlIOXJE Ni 1350

,-TICTHEROY — Vendc.se espaço-
so predio na rua Visconde do

Urtigiiay li. SU. em frente a por.tc
Central; para ver c Informar, com o
tr. Joaquim, no deposito de calçado
Borüallo, cm frente á ponte Central.

(íbJ4 i\) K

PRÉDIOS 
— Compranvsc, ainda

nue - precisem de concertos, me-
nos nos suteftbios. Trata-se a rua
Dr. Rodrigo dos Santos n. ;(, nas- „ e do. .7 ás 

chores. rás

\riÍ'NibE-SE 
barato, junto á Esta-

ção do Engenho Novo. com trens
c liondcs á porta, uma grande arca
de terreno, ,!cndo 42 lotes
me ft planta; trala-sc
Barbosa 24, Meyer.

V
lote

Bo-7FNDK-SE. na rua Aquiilaban
t do Mailo, Mcver, um superior
do terreno de esquina, frente

nara duas ruas. tendo ;7o metros
quadrados. Accitain.se offcrtas razoa-
veis; 130 Alfândega. 1° andar. 2 aso.

\a53X '2*1 ¦ J

\M'Nüli-SE. 
na rua Conde de Bom-

fim, tdr~.11> a ocoS o metrô de
frente; 130. Alfândega. 10 andar das
- ás 6. (2535 _ J

e?pcciall-eta em cx-
e unhas encravadas,

, ». Ouvidor 165» *ob.
T. N. 1595. Aos domingos attende
chamados a domicilio. Tel. Norte
2659.

an
Miguel Braga,

tracção de callos
sem dòr, ele,

XTENDE-SE terreno murado entre
V as ruas S. Francisco Xavier e

Derby Club, iixúo. Informa-se na
rua da Candelária go, 2° andar, Fa-
ria . Telephone N. 4U3. (<N2oj2)J

VE!Í?T me,
DE-SE um bom predio no Lc-

pensa,
ções á

cozinha, copa, etc. Informa-
rua Buarque 46 ('Leme).

(N 2072) J

VENDE-SE 
por 2:800$, distante de

Mesquita 15 minutos E. V. C. do
Brasil uma boa «asa de tijolo, co-
berta dc zinco com uma sala, dois
quartos, cozinha e forno, um carro dc
bois, uma vacca. 2 vitcllas, 1 touro,
porcos, gallinhas, etc,, terreno do 70
de frente por 50 de fundos; tratar c
mais informações na rua de S. Luiz
Gonzaga n. 26. (1841 L) S

VENIde,
DE-SE por grande nccessida-

por 12 coiiIoj. 6 prédios em
frente a uma estação dos subúrbios,
rendem 300$ mensaes, estão em boas
condições. Tratar, á rua Sacliet 14.
i« andar. Rio. (-'41)9 N) J

VENDA DIVERSAS
VKXDE-9E

T phai
. por 4$, em qualquer

phármacia ou drogaria, um fras-
co de ANTIGAL, do <lr. Machado,
o melhor remédio da actualidadc pa-ra curar a syphilis e o rheumatismo.

O

-fTENIDJv-SE

TraSNDE-SE por i7:ooo$ooo o pre-
V dio cm centro de íerrrno arbo-

rizado, cora duas salas, quatro quar-
tos, dispensa, lianhciro, cozinha, va-
randa, quarto fora « jardim, á rua
Alegre n. 7 (Aldeia Ca-.miista).

(N 2165) K

um sitio na estação
Paciência, tendo 51 kilome-

tros de comprimento, do lado direito
da estação. Tem 2.000 pis dc laran-
jeiras sclectas e peras o muito cam-
po, para criação de animaes. Vende-
se tatnbcm uma boa leitora. ' Tem
itn-.a boa casa no centro do terreno.
Trata-se no mesmo logar. (2502N) R

VENDE-'SE 
uma residência com um

terreno de 11X56, por 1:500?; ver
e tratar ás 11 horas c das 5 cm dean-
te; rua Gomes Scrpa n. 91, lopes.
Piedade. (2491 N) R

\TENDE-SE 
um bom piano allemão,

perfeito c garantido; rua de
Ss>il'Auna n, 120, casa de familia.

(O 2070) M

VENDE-SE 
papel pintado á rua do

Hospicio 190, as compras são foi-
tos a vista e nada deve por esse üw-
tiy.o vende mais 'barato; ver para crer
casa Araújo Silva. (1321 O) J

ViENDE-SE 
um cavallo arreiado no.

vo e de bons andares; na K. D".
Anna Guimarães, 67. >E, do Rccha.

(1946 «) g

VENDE-SE 
um bom piano Plejrel.

4 bis, o melhor formato, penei-to; trocasc, conccrta-se e nfina-ae.
Ao Piano de Ouro do Guimarães;
rua Riachuelo 423, sob. (O207OM

irEXOEM-SK lotos dt; terre-
V nos de 12X50, a 100$, cm

prestações; logar alto, saúda-
vel e de grande futuro; infor-
iiineões na Pharmacia Roma-
rio,' om fronte á estação de
Anchicta. (J 2060) Ti

VENDE-SE, 
na estação

7 minutos distante u-u .
centro d'i terreno, plátibanda
strucção
faudega.

cxcellctite;
iu ;iudar.

\TENDEM-SE. 
como rechincha,; 2

' cxcclieiilcs iotes de terreno, i'.m-
tos ou separados, tendo 7.50 metros
dc freiito cada um. nor 35 dc fundes,
situado na Boca do Malto .(Meyer).
nroximo a 3 Hubas de bondes, local
enxuto e pronioto a construir. Alfan-
¦leea. 1.10; i" andar. 2 as 6. Preço, trata-se
otioíoon cila um. (»?¦¦>

4:500.1;.
das 2 á

(25.ii

Ramos,
urediü em

con-
Al-

65:000^.0 o nw-
d arua General Ar-
rua Theophilo Otto-

(iS2i N) S

6.
N) J

-CTiENDB-SE na lEstação da Penha
V um terreno com 22 metros de

frente por 60 de íundos, na \ illa
Braga," nia Fetrcira Braga, J. C.
Tendo unia chácara dando íruta;

do meio dia cm diante "¦"

\7T,.\'DI'.-Sl'„ 
por

gnlfLi p.-edi
pollo; t.itta-so ;
ni S.i, l° andar.

contos o raodcr-
médio da rua rua Chaves Fa-

3 auartos, .1 salas. emraJa ao ai-
do,' Uom quintal, etc: trata-se a rua
Théophllo Oltoni 83, 1» andar

(iSío

ITENDEM-SB lotos de terre-
V nos de 10 por 50 e 10 por

«7, por 350$ e 400$, a pres-
tações de 10$ por moz, na cs-
tução de Vigário Coral, Estra-
da do Ferro T.eopolillna; tem
agna do rio «VOuro canalizada,
35 minutos dc viagem, sendo
as passagens do ida e volta
300 rs. Bio local tem pessoa
quo mostro os terrenos para
tratar das 4 iís 7 horas da tar-
dc, na rua S. Januário 89,
com o proprietário. (R'S0)\

\rENDE-SE. 
por 1

no 1

N) S

;>'!.! n-.cs:no CN193O .'

contor-
rua Anna

(M.'i?6) R

\TiENDE-9B ou aluga-se o predio
V moderno da rua Alliança -'S.

trata-se 110 n. 36.
(N 2023) JLaranjeiras;

t"'WI ¦

Gonorrhéa
«O %'jíXOS DE TRIUMPHO ... Jni.IIARES DE CVRAS

iiijccçi-ioPiilmeira; Cura infallivcl 0111 6 dias. 1 só vidre1 cura
em todas as phaimácias do Brasil. Dep.: Drogaria Pacheco, Andradas
n, 45, Vidro 33000.

TlegTvTl*

TTEXDE-SE (grande pechincha) 1 ,
I' lido predio no Riachuclo, bonde a

porta, por 4:700?. parte a prestações;
rua Flae!: 11. 10, daí li as 3. com
o dono. (1S48 X) S
¦\TENDE-SE e:u prestações ou 3 d-

V nheiro. uma pequena casa na cs-
tação Bento Ribeiro; trata-se ni r.:a
Daniel Carneiro u. 56, Engenbo.de
Dentro. (2533 X) S

\TENDE-SE 
em logar saluberrimo,

á rua do Alto, Engenho de Deu-
tro, um bom terreno, com o.ms de
frente por 4;m de fundos. Trala-se i
r.ia Aquidaban n. 163. Boca do
Matto. (i84rX) S

VENDE-SE 
um predio chie na rua

Barão de iíesquità, rece-íitemen-
te construido, cstylo moderno, ainda
não -habitado, em centro de terreno
com jardim na frente e dos lados,
com dois pavimento?, tendo cm hai-
xo sala. salctinlia. sala de jantar, dis-
pensa, banheiro, \V. C, cozinha, ms-
tabçõcs clectricas em cima, ires dor-
¦mitorio», corredor e lavtttorio e W.
C. Bom quintal, todo fechado; para
vér, rua Kosario 161, sobraJo. Mou-
rão. Bonde Andarahy Grande á por-
ta. Preço 33:ooo$ooo. (N2i66); R

AOS RHEUMATICOS
O sr. F. R. Barreto, conceituado negociante â rua dos Coqueiros,

estava entrevado na cama desde dezembro, com terrível rheumatismo.
A conselho de scu medico, usou o af amado Rob de Suinma Sal-
sado, de Alfredo de Carvalho. Com tres frascos apenas já tomou
coola do seu negocio. -E, como este caso, conta o Rob de Suinma
milhares. A' venda nas toas pharmacias e -drogarias. 'Uepo-
sito, Primeiro de Março n. 10. Alfredo de Carvalho & C.

TTENDE-SE uai magnifico lote dc
V terreno medindo 10x40, ...com

água. luz clcctrica, nrompto a cdtftcar;
rua Rio Braico. jur.to co n, 102, endo
se trata, estação dc Ram"?. sr. Mo-
rees. (nSi 2*) !>

\rEXDEM-SE na "Villa Pavu-
X na" excellentcs lotes do ter-

renos cm pequenas prestações
do 5$ em deante. Os srs. pre-
tendentes poderão tomar oa
trens da Linha Auxiliar do
Rio d'Ouro e procurar em
frente ú estação da Pavuna o
cscriptorlo da Companhia Pre-
dinl. Prospectos o plantas são
distribuídos na rua da Alfan*
dega n. 28. X

f TENDE-SE, nor 2:500$. um terre-
V uo, 7x0? c orompto para con-

struir, no melhor loirar da rua Itapi-
ru*. livre e desembaraçado; para tra-
tar, ¦rliariamontc,rua do I.avracin 155:
crocurar quarto aa, . (2316 N)

«TENDE-SE ura predio com terre-
> nos, juntos ou separados, tudo

por 6:000$, bondes dc Cãscadura a
dois minutos, na rua Vista Alegre
n. 60. E. de Dentro. Ninguém faça
negocio cora o predio acima sem . se
entender com José Nicoláo Pereira,
rua Borges Monteiro n, 6:, sob pena
de nulidade. !3 1150) N

VENDEM-SE 
armações, balcões, ccf

pas, mesas para botequis e utcr.si-
lios para todos o snegocios, assim
conto se faz qualquer armação, a gos-
to do freguez e a prcoç sem com-
petidor; na rua Senhor dos Passos. 4?.

(S6153) O

_ _ á r. Haddock Lobo
417, casaes de canários prom-

pios para reproducçâo c cães Kox-
Terricrs", puro sangue. (J 807) O

VENDEM-SB 
à r.

n. ,

\TEX-I>E-SE 
barato, até 17 do cer-

rente, um superfino violino. Rim
São Francisco
zinlia, casa

Xavier 84, Villa Zi-
(O2185) ü

VENDE-SEI
por

grande
construído.
America, bondes de

r-ort.v. tratar cora o
Prainha 7.-

tira grande predio para
íilia, recentemente 'c-

14 contos; na rua da
Praia formosa â
Quirino": rua da

. . (349o N) R

VEX*DEM-SE 
duas •bicycletas par«

homem e duas para menino, in-
glezas e com pouco uso. Por preço
de pechincha. Rua do Cattete h. 105,
loja. (O; 2305) ;K

uma boa parelha de
uma carrocviha pro-

pria para entrega de mercadorias:
vêr e tratar na rua Haddock Lobn
n. 06, rateia, (O 2406) M
•\T'i'Xl1EM.SE .pinto» leghorns '

v plymouth carijò; travessa Ayrcj
Finto a, São Christovão. (Ojim)»

VEX-BE-SE¦müares <

u^SíiàlííJífc^tó -í -Z-^^i
, í:-a
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CORftEÍO DA MANHÃ — S^ádo, 14 de Outubro iile Í9Íè II

¦V própria J«r» W',a"£.!Í
Jeço 5o$?oo: roa Salvador P.res 4».
Estação de Todos os Santos.

(S2149)

VcKnFjM-SK 
nnuQ» enxertos ¦ ?JIÍÍ§«Íit

VE\.DIvM-&E 
duas canárias b*

Íí« oor 20$ooo;. rua Salvador
Pires C l?.UÇ.o de TodV» Os San;
M (S 3149) B

ViENDiE-ST, 
o™ magnífico puwo

^r-trS^oHfpaSlarr"°6 
rua3'da Mf-4-. .47. .^ 

R«a

y. lo-
r.pM.DEXl-9E, Para. desoccuparl', l»»s dormitórios, repostei-

r08 &&*>* objectos; General ta-

tnara 190 '° '

V." cm Aldeia Campista,
com um lulhat, a

Nunes n. i43-A, esqui-
, .... n. Maria, fazendo bom

"a • '',,., ji futuro; trata-se na
-fvolSoík ^trian^S
AçoURUC. V

-.ESDE-SB .
um hotcqmm

ma Pereiro
d ri

lofiar.
Voluntários

"RUA 
URUGUAYANA145

~~~" Txarope

GASAPARIS

Ternos para rapazes a 30*ooo—35f ooo-o 39$ooo
Costumes de brim .1 ISSooo — o ISSooo

Ternos para homens a 3S'8oòo -- 39$ooo — 45$ooo
e 508000

fazenda e feitio no rigor da moda.
Terno de Tusssor a 889000. ---«««

Costume branco a 158QOO.

o
rnòs sob6O8000 — 7O8000 — 808 ei Oi

ULTIMA MODA em tecidos do pura lã pari
medida. ¦.... .¦-..-..¦<' .;,J»feg-lv, , :"

7O8000 e 808000 — Ternos de brim deíinhoTayllor
e H-J. ".: ...•'*,- ., ¦ ffb. a. ¦

Officina de crJrte dirigida pelo conhecido CQíttramcftre
¦ Pereira. - tfa '.' §0$W ¦

Esla easa n5o tem filial NSo contundir com os Imitadores

BICYCLETAS 
on trtcycJts — Não

mandem concertar, pintar on re-
montar, sem primeiro ver os preços
de casa Brasil, rua do Cattete 105.
Telcph. 1734. Central. (jjtoSJR

•íri-N'Di;M-SE os seguintes moveis
V do familia que se retirai 1 guarda-

cisto, «m espelho òisauté: 1. guarda.
roupa, 1 cama de casado. 1 toilctle
Smi™ e espelho bisautí. I. mes

guarda-
ette com

mármore e espelho bisautí. 1, mesa de
cSral-x.-ovsiclic, tudo de peroba
ímarello; 1 cahiile de centro, uma ca-
n_ de ferro e cortinado paia creança,
Solillio dc sala de v.sitas com 10 pe-
cai do canella, com desconto d-
30ô|" solne o custo- rua Carioca. 49^
à° andar. (1817 S) s

VKNDIi-SIÍ 
uma mobilia completa,

de quarto, á rua Soares n. 54- Sao
Christovão. (=744 UJ J

VENDE-SE 
retalhos de sola, & rua

i" de Março uo c 1 «1._____)J

(-IOMER 
bem a i$aoo ? só no res-

J taurant Pension; mme. Solange;
Buenos Aires 158, loja; assijnantej
á mesa 60$; fora, 70$. (1816S) fr

COMPRAM-SE 
livros u-sadoi! â rua

do Núncio n. «44 A. Livraria
Americana. (2038 S) M

COLLETES 
DE SENHORA SOB

MEDIDA a 12$ — Mme. Marie
Lemos, colletcira diplomada pela Aca-
demia de Paris e com ca» em -Pa-
ris, montou seu atelier i ma da As-
sembléo 35, 1" andar. (105 S) J

CONSTRUCÇÕES, 
reformas, penuc-

nos reparos c pinturas de prédios
a preços módicos e pagamentos em
pestações, com o construetor Micha-
lski. na rua Uruguayana n. 8; tcl.
5336, C. ('444 S) R

HYPOTHECAS 
desde 8°|«. coh-

forme localidade e farantia; _J,.
G. Dart; rua da Quitanda 63..
teria. <*390 S)

IMPOTÊNCIA 
— Cura certa, ra-

pida e inoffensiva, na "Flora Bra-
sil", largo do Rosário 3, (a6so S) R

INFORMAÇÕES, 
syndicíncias. pro-

pagandas, cobranças, professores
de magnetismo, poesia, etc. Caixa
do Correio n. 182?. C380 S) J

LEGHORN 
— Vende-se um bello

casal, desta magni5c» raça; roa
D. Julia n. 32, casa 1. (2667 S) S

T/T1ÈNDE-SIÊ -- , - . ,Y lhar, cm -ponto de, futuro,
um hotequim com bi-

, .... .ponto de futuro, tem
liom contrato, não paga aluguel, o mo-
tivo é o dono ter outra collocaçao;
informa-se no Café Trlumpho a pra-
ca Tiradentes, 50, com o sr. l-on-

(2634 O) Keeca.

VENDE-SE 
um cão das Ilhas, cora

; mezes, bom para guarda, rua
S. Januário, 40, B. Chmtwao^ 

R

ITIÊN.D-IOTSE duas bicyelettes pa-3- • - - '- - J- -reança em
Silva Ra-

iiello n. 29.
Meyer. .'

V ra homem c uma de creança em
nerfeito estado; na rua -Dr. Silva Ka-
' casa n. s, estação do

(2612 O) R

VFXDKM-SE 
moirõei de ferro dc

sm.io a 4111,45 furados çm canto-
meiras; rua Dr. Silva Rahello n. 29.
easa 5. «tação do il-er^ 

Q) ,R

carro
tudo

"f/ENDIC-SE on troca-se, um
com 

"orreios 
para dois animaes

cm perfeito estado. -Para tratar c in-
fiuiuar com Victor á rua Sao leilro

52, '«ia. (2j3i O) R

ViF-INlllí-SE 
um temo de galh

iih.-is Plymotith Carijó; um terno
de OrpiuRlon preto, um casal de dr-
ninütona branco, verdadeira bellcia; 7
iallinhas e 1 gallo Leghorn branco;
c criação de puro sangue c vende-se
barato; á r. Campo das 1-lores 3, ja-
carepagiiá, losar Pechincha; vendem-
te juntos ou separados.
"trÜNDE-SE mu negocio de seccos

? e molhados, fazendo bom negocio,
na estação do Meyer; .para -tralar, na
mesma á rua Figueiredo n. 32.

(1044 M) S

COMMODO 
— Aluga-se em casa

de senhora discreta, para descan-
so de um casal, á rua I-rei Caneca;

auem 
desejar, deixe carta nc-ta re-

acção, com as iniciaes A. R.
(978 a) }

CASA 
de familia fornece. pensSo a

mesa e a domicilio; na rua Ser-
gipe n ji, praça da Bandeira.

C<95« •>/

Cllrll»

"STilíXlUiM-AM 4 carroças typo gary,*/ e 6 animaes superiores com to-
dos os seus pertences, pelo preço de
a!2ob$ooo; .'.rnta-se com o sr. Jooo
Gonçalves S rua do llospicio n. 4(1.
das .u ás 5. (1942 O) t>

TRASPASSES
niRASPASSA-SE um armazm de
.L seceos c molhados, fazendo bom
negocio. Ver e tratar, h rua Dona
y.uimira 11. 51—Maracanã. (1704 P)A

TRASPASSA-SE 
um liom armazém

dc seccos

PARA SENHORAS
E SEHHORITAS

maior sortlmonto
Só na casa

AU MAGAZIN DES MODES
Uua Gonçalves Dia*, 20 A

TELlíPIIONE 4.832

CONSULTAS 
espiritas — Mme.

Marie Louisc só acceita gratl-
ficação depois da pessoa conseguir o
que deseja — Mattoso 33. C2132S)

dizer vendem-
iticios a pre-
Forte Lusita-

¦»TME. Clara Couilerc — Mamcu-ra,
ÀTÃ pedicura, massagista diplomada;
rua S. Oemcntc n. 105. Tel. 1279,
SM. Vae a domicilio. Só ás «nho-
ras. (2644 S) U

MACHINA 
de escrever _ Períei-

ta e quasi nova. Vende-se uma
com todos os melhoramentos, por
preço de oceasião; rua do Cattcte
n. ios, loja. (2309 S) R

moço do commercio, precisa de
um bom quarto mobilado no cen-

tro da capital, cotn entrada indepen-
ciente, em casa de pequena familia de
tratamento ou senhora só. Carta para
este jornal, • A. U. (2594. S) R

TTMA cozinheira sabendo bem o tn-
J , vial e» podendo dar boas referen-

cias, deseja empregar-se em, casa de
pequena uimitia; preço módico, dor-
mrodb no aluguel. Trata-se na rua

• Machado de Assis (antig*. do Pinhci-
ro- n. 48. (2649 S) B

VESTIDOS 
'e costumes no rigor

da moda, a 15?, 20$, 25$ e- 30$.
rua da Carioca n. 54, sobrado, lei.
Central. 35G8. (1919 S) J

MADAME 
DUHAMEL — Partei-

ra diplomada pelo Real Tn-suui-
to de Florcnça. acceita chamados a
qualquer hora. Teleplione Viila 3129,
rua S. Miguel n. 80 — Tijuca

(C890 S) R

V- 
S. tem difticuldades com seus
cabellos? Escreva sem demora

ao especialista norte ' americano.
Cairá do Correio 1907. Rio,de Ja-
neiro, para informações gratuitas.

(1379 S) J

MÉDICOS

MPRA-SE, quer

ços baratissimos. (Ao
no)—Cattcte n. 1,

c
formuta

Pcrson, produeto garan-
tido, 

'faz-se 
montagem de fabrica;

tratar, Ouvidor 63. loja. (2565 M J

CRE0LINA 
— Vende-se

egual

CONSERVE 
suas roupas limpas.—

"BENZINA TlTUS", sem rival
para tirar manchas dos vestidos, ta-
petes, sedas, luvas, etc. Vende-se era
todas as pharmacias. Preço i$ooo.

(1.179 S) J

CARAMANCHAO, 
servindo para

viveiro — Vende-se um na rua
Iladdock Lqbo, 197- <s'

DENTISTAS 
— Vendem-se coroa»

de ouro a 6$, 7$ e 8$; na ot-
ficina da rua Sete de Setembro n.
205. . (2070 S) J

MAGNÍFICOS 
aposentos, em casa

de senhora estrangeira, mobi.a-
dos e sem mobilia, com pensão, a
preços módicos: travessa Marquei dc
Paraná n. 3—Botafogo. (í43*S)M

ME. CfCI,~cartomante, diz tudo
com clareza que se deseja sa-

ber, realiza qualquer trabalho por
mais difficil que seja amigavelmente;
na sua nova residência, á ¦ roa Inva-
lidos n. 30, sob. (2095 S) J

ÂSSAGISTA, diplomada na Eu-
ropa. Todas as massagens, tra-

tamento especial para emagrecer —
Copacabana, rua Hilário Goitvea 85.
Tel, 2229, Sul. (4953 S„) R

DR, A» AGUIAR
MOLÉSTIAS iuternas

ESTÔMAGO — FÍGADO —
INTESTINOS — RINS — PUL.
MOES, etc. Consultório: rua Ro-
drigo Silva n. s- Telcph. 2.271.
cia: .travessa Torres n. ir. Tel.
Cent, Das 2 ás 4 hora*. Residen-
4.265, Central. • -(J'859a)

TtROFÉSSORA ««"'-Iriticeí — Uma
— senhora franceza, .diptomada pela
Escola Normal de Drearjnignaii oífe-
recc-se para lecciottar.em casa .de la-
milia ou collejio; rua-Prudente Bar-
roso n. 123. 1. -,(2678 S) S

miADINA Tintura ideal
lUlAflwnn» garantida, pari
restituir ao cabetllo a sua côr, ori-
ginal .preta ou castanha. — Pre-
ço to$ooo, peto Ccitrrelo, mais 2$.
Deposito geral ma. 7 de Setem-
bro n. 137. R.-'¦ KANITZ.

dárrtaòs, empin-
HtüS,. eczemas,
frfeiras, sarnas,
.bnotaejas,. etc,,
des a p- parecem

fácil e completánííâitc --.com -o
DERMICURA. (NSo..# pomada).
Vende-se em todai'* -ds drogaria»
do Rio e Nictheroy^fOeposito ge-
ral: Pharmacia Acre','rua, Acre,
mi. -38. Tel...Nor|e,.£fís-, < Pteío
a$ooo. ". . .-

MOÇA

TWTME. Clara Cotiderc — Manictira,
SSí pedicora, massagista ttíplomada;
rua S. Clemente n. tos, Tel. 1279,
Sul. Vae a domicilio. Só ás icnho-
ra^  (2611S) S

branca, de familia pro-
vinciana, recentemente

chegada a esta eapitat, para onde
veüu em busca de meios de subsiste*.*
cia longe de «ua familia, cuja auste-
rwhilc de princípios offcndeu com a
ihcoiiíciència de um devaneio de mo*
cidade, desse» que alienam o racio-
cimo e levam dc vencida os bons con-
solhos dos velhos, encontrando-se pre-
senlemente com uma filhinha recém-
nascida cuja vid.i o 11 mor materno,
exige, e não lendo recursos para
criar e educar o entosinlio, entrega*o
para ser criado e educado, sob a
condição dc lhe estar perto, de vd-o,
como um conforto á dureza do golpe
com que o destino lhe feriu. E* mo-
çar tem saúde c ejuer trabalhar. Faz
tõd-oü os trabalhos dmnesricos, sabe
costurar e tem regular instrucção.
Não quer outra remuneração alem da
de ver criar e educar sua filhinha,
comianto que o seja por lima farni-
lia honesta, dc tratamento. Quem lhe
quizer fazer a grande caridade, é ob-
«equio reiponder, pela secção rle an-
nunciar deste jornal, a — KS-ME-
RALDA. (271.T S) J

pura o diagnosti-
co e tratamento

das doença? do cs-
tomago, intestinos,
fígado, pulmões,

coração, rins, ossos, etc, pelo
DR. • RENATO DE SOUZA' L0-.
PES. Pretos módicos. Rua S.".o
José, 39, das a ás • (menos : ás
quartas-f ei ras). A aoa

mios 1

e ..sua» . consc-
quencias. . Cura
radical, injecções

completamente
il INDOLQRES,

cte sua preparação. ,AppÇ Í06 e_ 914.

SYPH1US
Asscmbléa n. ¦ 54r aa*.í*i,Í;'i „8. í9*
ras. Serviço do Dr. PEDRO MA-3A-
LHAES. Teleplione 1009, C.

,-..,. (R 9243)
fe'V.."'..r- ¦—•

DOENÇAS DO CORAÇÃO
Pontadas, palpitaç5es, cansaço,

falta de ar, pis incbado.s e hydro.
psias, bater forte e irregular da»
artérias, .do pulso é do pescoço, e
as lesões no coração, causados pe-
Ia syphilis, rueomatismo e arterio.
schlcrose, curam-se com o CAR-
DIOGENOL, grande descoberta
apProvada feia Saúde Publica, pa.
ra essas moléstias. Granado & FI.
lhos. Rua da Uruguayana n. 91,
Rio de Janeiro. Importantes attes.
tados das pessoas curadas e de me-
dicos notáveis. Vidro, 6$ooo, Pelo
Correio, 8(500. R 15.10
íwin-f**--..*- "¦¦  ¦" g ¦ ¦'¦ •"•*

ISTHMl

MME. VIEITAS ain-
da mora na rua Maré-
chal Floriano Peixoto'
n. 117, sob. (J 443)

Professeur de français
Mme. Anna, on désirc lui parlcr,

R. 7 de Setembro 113, «"• i
(S 2525)

Mme. Olympia
Participa que se ' 

mudou da rea da
Carioca n. 13, para a rua Barão oe
Itapagipe n, 50 (Mattoso), (S 1239)

AAitfinriiil*""!''"A c1,,°-IlIiUIIUUUL AVniiiiiiiiiinriiiie **•
UUIlUIIIllIblIV centos,

... Què-rcis
ids.cm, poucosliac&es com "ficar radicalmente, cihjí

dias? Procurae •Tnfot-i  —
*r. Feijo. que .gratuitamente as of-
fereçc não confccericljí-caio. nenhum
negativo;- rua TtteopMWt-Ottoni, 11S7.

(86 S) J

Pérolina EsniBwT
Doenças dos Olhos
DR. RODRIGUES CAO'

Com longo estagio da Fondation
Rotuehld de Paris. Asscmbléa, 56,
das a ás 4. Teleph. C. 337»-

J 1318

Consultas gratis

vantajoso
Osório, á

contrato;
rua Frei

molhados, tendo
trata-se com

Caneca n. 53Í.
(2201 P) R

rpRASPASSA-SE uma boa chácara
JL de flores e verdura; preço de pe-
cara.ío, não paga aluguei; o motivo
se dirá an pretendente; informa-se á
riio Senador 1'ompeu m.,157, loja.

(2059 P) J

DENTISTA 
— Vende-se uma eus-

pideira de fonte; na rua 7 de
Setembro n. 205. (2314 S) R

DINHEIRO 
.— Emprcsto-se sob

hypothecas de predios mesmo
que preciiem de obras, pagar impôs-
tos, sob ftlugcis mesmo era usofruto,
dotal, tieranças. '¦ apólices, etc, juros
e condições; tratam-se das 9 as 5;
rira Theopbilo Ottoni n. 83, i» an-
dar. ('8=2 S) S

O melhor remédio contra lombrigas,
oxyuros c solitárias c o

AMBROSIL
Vidro i$5oo — Dep. Andradas, 43

c S. José, 51.

PENSSO 
— Fornece-se pensão

abundante c variada, á mesa 60$
e o domicilio 70$ e 80$; rua i" de
Março n. 23, 2" and. (2187- S) R

Pelo
dr.
Lui:
de

I.inia
Bittencourt, da Faculdade de Medi-
cina da Bahia, medico e operador
estifc'aligjta cm
mofestlas dos Olhos,

ouvidos, garganta,
narix o doenças nor-

vosasa
Todos os diaa. nas 3 ás 6 horas

da tarde. Rua Rodrigo Silva n. 26,
1" widar (entre Assemhléa e aete de.
Setembro). Consultório perfeitamente
appari-lliado Atiende também chama-
dos a domicilio, pelo tclp. a.çii, Vilia,
ou 1.647. Central, ou por escripto. .

(2308 J)

_ Único
preparado

que adquire e conserva, a belleia da
pelle, approvado pelo . Instituto de
Bclleza de Paris, premiado na Ex-
posição de Milano. Preço j$ooo. PO
DE ARROZ PÉROLINA, snave e
cnibef.ezador. Preço 4$. Exijam cs-
tes preparados, â venda em todas as
perhmiarias c no,. deposito deste e
de outros preparados," a rua Sele dç
Setembro rt. 209, sob. (589 S)' A

A cura só se obtém com *>r*spe-
cifico descoberto pelo dr. King s
Palmer, o CARDIOGENOL ;nao
falha nas affectões, chiailos no
peito, falta, de ar, accessos. Dro-
garia Granado * Filhos, roa Uru.
guayana, 91, Rio de Janeiro. Vi.
dro, 6$ooo; pelo Correio, 8?soo.
Drogaria Rodrigues, rua Gonçalves
Dia-i, 59- ___£f9'CORRENTE 

CONTINUA
Comprara-se: um motor electrico

para corrente continua 3 HP, a:o
volts. Um dynamo, corrente con-
tinua 30 A., 100 volts, ambos com
os respectivos rheostatos, ampero-
metro e voltametro para o dyna.
mo. • Dois ventiladores para tecto,
cotn quatro pás. para corrente con-
tinua de 220 volta. Oüertas nesta
folha a A. B. R »Sio

CASAS PEQUENAS
Alugam-se pequenas casas, com

dois quartos, duas, salas, coilnha, e
quintal, installáção electrica, hygie-
nicamente construídas, com bondes
i porta, loyar sakibre, por módico
aluguel, í Vilia Rosa, 4 rua Bella
de S. João n. 259. As chaves, na
quitanda n. 257, da mesma rua.

J 2336

g, Largo da Carioca, g
(Grande a.-maiem Junto ao portão

da Ordem)
Moveis a prestações, ca.pas para

mobilia, 9 peças, 6o$ooo; oleado
de 0,60 e 0,70, a 3$500 e 4$ooo o
metro; dito para mesas de 3 a
5 taboas. 6b$oao e no$ooo; capa-
chos de im e im.io a 8$ooo e
9$ooo. .

Souza Baptista & C.a

Bôm Armazém e Sitio
Vende-se em ponto superior de

Copa, unv armazém, único no j-J-
gar; vciiâèndò. Tres contos adi-
nHciró por mez, com grande situa-
ção, pastos, horta, criação, am
niacs, arreios, etc.

Armação de 1". ordem, paganaa
diminuto aluguel, depende de pJ^t
co capital, em um dos sittos mais
bonitos de Jacarépaguá livre t
rteembaraçado, tiãj devo nada a
praça, só coíhpra ! vende a n:-
nheiro, ou acceita uni socio-gorca-
te para tomar conta, a razão e
ter o seu proprietário, outros m-
gocios a trata; informa-se na rja
Jequitinhonha n. 7. Rio Coinp.ii.4p
com Costa Fernandes e Duarte.

(R 2507

UNHAS BRILHANTES
Com o uso constante do Unho-

lino, as unhas adquirem um lindo
brilho e excellente côr rosada,
que não desapparecc, ainda mes-
mo depois de lavar as mãos diver-
sas vezes. Um vidro, i$soo. Re-
mette-se pelo Correio por a$ooo.
Na "A* Garrafa Grande", tua
Uruguayana n. 66, e avenida Pas-
sos 106. A 1543

Casamentos 25) noci-
vil t 20$
reiigios»,
com ou

i ' . sem cer.
tidões e em 24 horas, todos os dias,
para provar quanto .calarcasa ó féria;
só pagam depois" ddsípapéis prom-
ptos; trata-se á rua Barbara de Al-
varengn ti. 2^, em frente á 2a Pre*
toria, próximo ao Thcsouro, com Ca-'
nitãu Silva. ,„„.. .(7265S) J

Casamentos

DENTISTAS

Traspassa-se rua Scte ,Ie Se,
tembro, completamente mobilado e
dividido em cscriptorios, que cs-tao
iodos alugados, dando os aluçtieis
para pagar a tenda do mesmo, ficari-
do de oraça para o alugatario, sala
de es|ier:i, qivirto, sala de jantar, có-
l)a, cozinba, dispensa- e «rea. A sala
>le jantar é espaçosa podendo servir
para pensão. Vendem-se algumas ma-
chinas e accessorios de massagens e
embollczamento do rosto, ensinando.se
a trabalhar com as machina? e outros
misteres deste gênero. Motiva este
trasuasse o dono retirar-se desta ca-
pitai. Curtas a Estreita, neste escri-
ptorio. (6i6r P) J

DA'-SE 
casa de graça a um casal

sem, filhos, para tomar conta de
uma chácara; quem não estiver n.is

um sobrado na condições, não so apresente; info
ma-tse

9-
iMarqucz de Pombal

(2503 S) R
"TkENTISTA — Compra-se qualquer
XJ objecto mesmo -jabinetes com-
pletos; rua Senhor dos Passos 18.

(1140 S) S

AGHAOOS E PERDIDOS
CAMPKt.LO 

ft C": rua Luiz de
Camões 11. 36. Perdeu-se a cau-

teli. 11. 51.818, desta casa; as pro-
videncias eftão dadas. (2329 Q) J

(^lAMPIU.I.J (.lüiiiOes
.LO t C". rua Luiz de

amões n. 36. Perdeu-se a cau-
tela 11, fiO.5-6 desta casa: as provi-¦Jencios e-írão dadas. (2367 Q) J

TO.SF.' CAtlEN; rua Silva Jardim
»1 11. 3. Perdeu-se a cautela dc n.
109.aS3, ilesia casa. (iSio Q) J

pERUEU-SEEconômica n.
caderneta da Caixa
3S8.092, da 3a sê-

(-•415 Q) M>

1JÉRUERÁM-SE 
cinco opolices de

um couto dc réis cada uma, de
ns. 33.947 a 33.951, imiformisadaSi
ile juros de 5 °|u no nnno, pertenecn-
tes íio menor Armando, filho da li*
nada Judith de Magalhães Godoy e
de Armando Auguato de Godoy. —
Kio de Janeiro, 3 de outubro dc
igiG — Armando Augusto dc Go-
doy. (Q)
k»  -¦-. — ¦¦-., .... •
rTlEXDO desapparecldo da E. da
X Penha 11. 133.1. casa de Amido
Rego, 1 burro cor de rato, com 1
Kròcuso 110 joelho direito e i sígnal
dc fu meu taça o uo quarto esquerdo,
pede-se u quem o encontrou, leval-o
que íerá gratificado. (2161 Q) R

DINHEIROpresta-se,
sob hypothcca —Km*
de 1:000$ para cima,

na cidade e 
"subúrbios a juros mui-

to favoráveis e pcísoa de toda con-
fiança; rira do Roaurio n. 172. ulti-
ma sala, com o sr. Jul.o. (13118 MJ

IJORQUE 
tendes vo>sos cabellos

crespos, quando podeis tornal-03
lisos instantaneamente; na rua de
SânVÃnõa n. 12. (2338 S) J

nece
i° 

"ii ndar

MONTEfRO — E'
o gênero

DOMICILIO;
PENSÃO melhor no gênero e também for-

Rosário, 105,
(160 S) B

)IA\OS — Alinam-se por 6$ c con-

mos; recebe chamados
picio n. t ií)9,
ra, próximo .

rua.do Uos-
loja, papelaria Tcixci-

rua dos Andradas.
(2495 S) R

DENTISTA
It. Baldas Von Plauckenstcln

Esp. cm obturações a ouro, pla>
tina, esmalte c extracções com-
•• tanieme 

'Sem' 
dór; colloca den-

tes com ou sem chapas, a preços
reduzidos. Garante todo c qual-
quer trabalho e acceita paganten-
tos oarccllados. Dás 8 da Inanhã,
ás 6 da noite. Aos; domingos so
at.'- áo .1 horas.'Rua Marechal Fio.
riano Peixoto n. 41 (sobrado),
próximo á rua Uruguayana.

t r ata-se
com bre-
vida de,
mesmo

sem certidões, civil, 25$, e reli-
gioso, 20$, em 24 lic-as' na forma
da lei, inventários e justificações,
etc., com Bruno Schegue, á rua
Visconde do Rio Branco,' 32, so-
brado. Todos os dias, domingos
e feriados. Attendem-se a chama,
dos a qualquer hora. Tcíephond
n. 4.542, Central.,.—N. B. Os
noivos que tratarem de seus pa-
peis nesta casa não "irão o in-
commodo de ir 11 policia; não se
confundam —- 32. ,,. (S 123

__ -Ai^ _
— Acçõcs,. cobran-

ças dc' notas pro-
missorias. iallcncias,'^concordatas, rc-
gistro de marcas de' fabrica e ,dccommercio, - privilégios. inventários,
despejos, penhoras, minutas de con-
tratos- e di;lraetos divórcios,.' etc.
Com o dr. Poncio Leal, rua da Qui-
tàrida, 50. sala|,6. •« vj.L,;.(iS4i S) I

Aviso Importante
Pôde r. ex. ler este aviso, cpl-

locando-o na distancia de 14 pollc-
gadas ? Se não pôde é .porquty seus
olhos estão fracos e prec:sam de
lentes. Queira dirigir-se ú rua da
Assembléa, 56 CASA UuCHA.
que e»amina a vista gratis c ven-
de óculos baratos. (J 1S21

Gonowheas
c euas complicações. Cura radical por
processos *egtuos e rápidos. Dr.
JOÃO ABRKU. Das g ás 11 e da»
15 ás 18 horas; 64, ma de S. Pe-
dro, 64.

GLYCOLINA
FORMULA DE L. R. Dlí

BRJTTO
Ápprovada e premiada com meda-

lha de ouro nas exposições
de hygienc

Excellente preparado da antiga
Pharmacia Raspai!, emipregado
com suecesso nas empingens, co-
michiSes, ftfieiraj, dat^hrps, _aené.
pannos, aspereza e irritação da
cutis, rugas, suores fétidos e to-
das as moléstias epidérmicas.

Deposito:. Drogaria Pacheco, a
ma dos Andfadas, 45; á rua Io
de Março 10 e 31, t í rua Sete
de Setembro, Si e go. Fabrica:
Pharmacia Santos Silvai, ú rua
Dr. Aristides Lobo 229, telcpho-
ne, 1400, Vilia.

sartz e Alcatrão da FÚNEBRES
FORMULA DE BRITO

Approvado pela Inspectoria de
Hygiene e premiado com medalha
de ouro na Exposição Nacional dç
1008. Este maravilhoso peitoral
cura radicalmente bronchite-s, ca-
tarrhos chrooicos, coqueluche, as-
tema, tosse, tísica pulmonar, dores
de peito, pneumonias, tosse nervo-
sas, constipações, rouquidão, suffo-
cações, doenças de garganta, !»•
rynge, deftuxo atihmatico, etc.
Vidrov i$5oo. —• Depósitos: Dro-
garias Pacheco, rua dos Andradas
n. 4S! Carvaiào. á ru» Primeiro
de Starço. 10 « ji ; à rua Sete d-
Setembro, 81 c 99, e â roa da As-
sembléa n. 34. Fabrica: Pharma-
cia Santos Silva, rua Dr. Aristi-
des Lobo n, 229, teleplione 1.400,
Vilia.

Pomada de R. L de Brito
(ANTI-HERPETICA)

Ápprovada e premiada com meda-
lha dc ouro

Infallívei nas empigens, dar.
thros, espinhas, frieiras, sarnas,
lepra, comichões, eczemas, pannos,
feridas c todas as moléstias da
pelle. Lata i$5oo. Deposito: Dro-
garia Pacheco, rua dos Andradas
n. 45, e Sete de Setembro Si.

1199 J

Para Ser Feliz R
Obter o que se deseja, o amor.
a pai no lar, a sorte no jogo,
a riqueza, a posição merecida;
realizar casamento .desfazer
atrazas da vida, e tudo, em-
fim, basta fazer uma consulta
gratuita, á redacção do "Bra-
sil Esolcrico" — Rua Tupy
n. 1 — São Paulo. Não retar-
de sua felicidade, mande hoje f
mesmo o seu pedido de cônsul
ta gratuito. (J 2í45)

aLXXtXy^^TTttittxxxxn

t
Carolina Moreira dos

Santos
CONCELHO 10USADA — LA-

GOAS — PORTUGAL
Julia Moreira da Silva e

Gaspar Fernandes da Silva,
Carolina Moreira Kebcllo •
Augusto Rebello c suas fl-
lhas, Aurora Moreira Re.

bello, João Rebello c seus filhos,
tendo recebido .1 infausta noticia
do faUecimento dc sua mãe, sogra,
e avó, fazem celebrar uma missa
pelo seu passamento, nn matriz
de S, Francisco Xavier fEiigcnhf»
Velho), ás 10 horas, no dia 16 do
corrente, segunda-feira, pelo que
convidam os seus parentes e anil-
gos para assistir a esse acto de re-
Jigião e caridade, por quanto desde
já se confessam sunimamente gra-
•03. 2545 J

Dr. Luiz de Carvalho e
Mello

f Amalia Gomes dos San-
tos da Paixão (Mimo) c fi-
lhòs, mandam celebrar se-
guntla-feira, 16 do corrente,
uma missa, ás 10 horas, na

egreja de S. Francisco dc Paula,
em memória de seu muito querido,
cunhado, tio e padrinho, dr.
LUIZ DE CARVALHO E MBL-
LO, pelo oue convidam os esus pa-
rentes e pessoas amigas. 2768

t

PHARMACIA
Em Simão Pereira, município de

Juiz de Fora, vende-se uma ou dá-
Se sociedade, capital 2 :o$o$ooo
pelo balanço inclusive vasilhame
geral; optima localidade,tendo me-
dicos e cooperativa. Quem preten-
der queira dirigir-se ao proprieta-
rio, sr. Quintaniiha, na referida
localidade. J 2350

Advogado

\j sob alugueis de predios, cinpres-
ta-se na rua Camerino 99, (,c 1 as 4.

(957 S) J

DINHEIRO 
— Qualquer .quantia,

a juros módicos, para hypotlie-
cas, ttntiehresis, cauções c descontos;
compra e venda de prédios, terrenos,
«idos e fazendas; com J.
dc. Rosário, 134,

Pinto, rua
tabellião. (1963 S)J

PEXSAOriadn, cozinha â Mineira
muito asseio,
de 70$ para

Fornece-se farta e va-
c com

. mesa (ío$; para fora
cima; rui Riacliüelo

(1S46S) S

TJRECISA-SE falar com d. Elisa
X Alviin, em casa de seus parentes.

(27.66 S)

ÍJRECISA-SE 
de um

. da ligrcji-ulia n, 6,
IVata-sc no mesmo.

pianista; rua
Kestaurant.

(2767 D)

D11NHEIR0 — Dá-se sob hypotlie.
,, moveis, notas promissórias,

caução e a oííiciaes do Exercito, Po-
licia, Bombeiros; Rosaria n. 172 —
Seixas & Fernandes. (S)

M.

sob hypothecas, juros-o|i>. Cartas para
A., neste jornal. (2027 S) J

DINHEIROde 8-1" a

EXPLICADOR 
particular, formado

_ Para concursos e exames. Lon-
Kl pratica, preço módico; General
Caldwcll 11. 210, Eobrado. (6283 S) J

EM 
casa de familia de todo rçs-

peito, oluga-se uma bem moii-
Inda sala a casal ou 2 rapazes, com
pensão; preço módico; rua Riachue-
lo ti. 158 (|8-t3 S) S158

n0' riE A^110! E °nie'

T>ERD1CU-SE a cautela n. 24.003,
JL deste anuo, do Monte de Soccor-
ro do Uio de janeiro. (2343 Q) ,T

OIVERSOS
I A LUCA-SE.
XV.óis moços,

LADY
lhor e não

é o m a i s
caro. Ad-
b c r e ntc.
medicinal

e muito
perfumado. Caixa 2$5oo, pelo
Correio 3*200. Vende-se cm lo-
das ;i3 Perfumáriás. Phãçniãciãs
c Drogarias e no Deposito: Per-
fumaria Lopes, rua Uruguayana,
44 — Uio. Mediante 100 réis de
sello enviamos o catalogo de Con-
solhos de Ucllesa. (7891 A)

PIANOS 
 Contpr.im-se dc qual-

quer autor, de i|2 armário; pa
gam-se bem; rea da Aliasdèga 14C.
loja. (2703 SI J

DENTISTAobturaçSo
a z$ooo mensaes para

a granito, platina,
curativos desde o primeiro dia. Tra-
balhos de chapa; coroas, pivot, etc.,
por preços mínimos e trabalhos ga-
rantidos, na Auxiliadora Medica, ua
rua dos Andradas n. 85. sobrado,
esquina da rua General Câmara, te-
lephoue, Norte 3157. (13S1 S) J

Chá de Saúde,.«SoVtE
tre habitual, dor do. cabeça, figado
e estômago: riu Uruguayana ns. 37
c 91 c avenida Passos, 106;. caixa
a$50o; pelo correio .3$. - (2313 S)R

XAP.OPE ADSTRINGENTE do
QUINA, CASCAR1LHA e

SIMARUBA

Formal» do R. do Brito, d*
Plinriuncin Ilnspnll, npprova-
da pela Iuspoctoria do Hy-
gieue.
Reantado -pelos mais abalisados

médicos contra as aiíccções do tu.
tio gastrointestinal, principalmente
contra as diarrheas rebeldes açompa.
nlradas de cobcas. dysenterias e me-
senterites, diarrheas da dcnt.çao e
das convalescenças, das febras--./gra-
ves e das ' moléstias pulmonares,,.con-
seguindo sempre maravilhosas "curas.
,-Modn de usar: veja-se no j vidro.

'PREÇO. 3S000. Deposito ¦$; ,uro-
gana-Pacheco,' rua dos Andjí»Ua> ,45.
Fabrica, pUarniacia Santos IpMtWl
rua Dr. Aristides Lobo 2/9'
1.400, vilia, Rio de. Janeiro.',

PIANO, VIOIilNO, BANDOLIM
, E TIIEORIA

«o$ooo mensaes. duas vezes por
semana. Assemhléa 69, 2° andar.

Pensão Mineira
15—AV. RIO BRANCO—15

— SOBRADO —
Completamente reformada,

dispõe do 40 quartos clegun-
temente mobilados para fami-
llus o cavalheiros de tratnmen-
to. Banhos frios e quentes.

Boa cozinha, bom tratamen-
to; frango o peixe todos os
dias; nlmoco ou jantar 19500
—Diárias de 4$, 5$ c C$000.

(S 2545)

Joaquim Ferraz
Álvaro Pedreira do Coitt»

Ferraz, sua esposa e filhos
convidam os seus pareMii
c amigos para assislir á mis.
Sa de trigesimo dia do pJS-

samento do seu irmão, cunhado •
tio, JOAQUIM FERRAZ, a effc.
ctuar-se na matriz de Santa Rita,
ás 9 horas, hoje, sabbado, .14 d»
corrente. Por este acto de religião
c caridade se confessam agradeci-
dos. R 2604

Antônio Joaquim de
Figueiredo

(FALLF.CIDO EM PORTUGAI»
S. PEDRO DO SUL)

Viuva Maria José de Fi-
gueiredo e filho, Antônio ds
Almeida Figueiredo e suai
filhas, genros c netos, con-
vidam ás pessoas dc sua

amizade para assistir á missa dt
trigesimo dia que, por scu eterno
repouso, mandam celebrar na egre.
ja de Santa Rita, no dia 17 do
corrente, às 6 1 [2 horas. (R, 2623)

í

tcl.

PARTEIRAS

PAPEIS 
de casamento

sc na rua Ouvidor
n. 3.

— Tratam-
1. 108, sala
<-'<>03 S) J

PRECISA-SE, 
comprar uma pitar-

macia, até 5:000$. dando promts*
serias, com bom endossiintc. Carta a
Ml <!e Carvalho; Ura Thec-pliilo Ot-
trini n. 162. (2Ú.17 S) J

P"RECISÀ-SE de uma senhora bran-
em compromissos; para Ia*

var o roupa dc um senhor só; car-
t;is á rua Senado.' rompeu 11. 6 —
Papeiciro. (S)

QUARTO 
— Aluga-se um indepen-

dente, em casa de familia; rua
Corrêa Dutra n. 141. (2001 SI t

QUEM 
TEM CABELLOS DIF-

FICEIS DE SE PENTEAR ?
O "Maciol" alisu, faz erc?cer e per-
fuma. Substituc com vantagem qual-
quer brilhantina: 25000, pelo correio
3$; ng, rua Marechal Moriano.•" (81C S) M

oticio dizer, um ou
disnondo mesmo dc

pouco capitai, poderão Ranhar dinlici-
ro, mesmo na presente crise, empre-
Kamlo-o na coniora, de unia officina.
montada com machinas á electrlcida-
de, n qual sc vende porque o dono
precisa retirar-se. As obras fabrica-
das se vendem nesta praça c no inte-
Tior, onde têm boa neceitação e a
dinheiro a vista; por isso o ganho c
certíssimo. Se o oretendetite não ti-
ver pratica do negocio n ganhará era
iTicjjos de 30 dias. Também sc admit-
tira como sócio, com a condição dc
ficar á testa do neüocio. al'ra cscla-
recimentos por especial favor o sr.
Villaça rjre.sta-se dar, á rua Frei Ca-
meca 11. 126 basar. (2150 S) R

J A'OS Uentistas — Vendem-se um
XÍL elegante armaria, um motor ele-
ctrico, moderno, em perfeito estado
« alguns ferros; rua do llospicio n.
141, das 5 às 6 horas da tarde.

(104.1 S) S

FMJLJ m
casa de senhora só, de trata-

mento, aluga-se um appãrtaalcii*
to, muito bem mobilado a pcsíoa dc
tratamento, para descansar; casa com-
pietamente nova e dc muito spccgò.
Diátaute da cidade oito minutos. Car-
ias nesta redacção, para A. A.

(2096 S) J

ÁRTICOS 
TARA CHAPÉOS DE

SENHORA E NOVIDADES —
J, T-opes g[ C", importadores, rua
do Hospiclo n. iro, Iiío de Janeiro.
Aos srs. ncRociniUes c modistas do
íiUcrior, remetteremos qualquer en-
tomiiieniti. (sTíjBO J

A LUGA-SK, quer dizer não façam
.*:¦_. sitas compras sem primeiro, sa-
fcer o preço nos Armazéns "Ao For*
te Lusitano"—Cattete n. i,

A ' RUA Asscmbléa, 79, e", junto•/A. à Avenida, lu prof. de portng.,íraiic, aritími., álgebra, etc. Káo é
curso. (2093 S)J

O A xTlTlKA dc íerro csmaiiãdcTI-
1) I !ompra*sc em boas condições;
n^a Iladdock Lobo, 197. (S)

X? I i'A de um Psyché que se devia-nt estrahir hoje, fica transferida
!.<-¦-¦ o dia :S do corrente. (2631 S) R

GOPEIRA; quem r.ão estiver nascondições, não se apresente, pre-asa -e de uma, paga-se 30$ men-:aes; 1.1.1 do Rezende 49. (_-4iS S) J
de/"lOMI-KA-SE qualquer quahtidacv. t ; j.;.;'i velliaSj com ou sem p>

,. hiner valor c cautelas d-iJIoiUc dc Soccorro; paga-se bem;
ta rua Gonçalves Dias n.".ir. Joalhe-ru \ alentim, Teleph. 994. Central.

(5104 S) S

C1ART0^tA^7E. 
mme. Concepci> —Ria Froi Caneca n. 106, sobra-"»). Preço 2J.J00. (1941 S) S

EMPRESTA-SE 
diiíl-.ciro a tn e 1

por cento ao anno, sob hypotlie*
c.-..s dc predios; 130, AUandega, i"
andar. (=333 S) J

/\UARTO para o verão — Aluga-
X& sc um de frente» com jauetk, cm
casa de familia, com todo o cor-forto
soceco c hygienc. banho frio e luz,
a cnsal sem filhos ou cavalheiros de
¦distineção; na rua da Luz n. 4-. per-
to de Iladdock Lobo, bonde de Ua-
pagipe á porta. (2350 S) J

Í»IXS 
— Cura certa, rápida c posi-

t- tiva dc qiuilej'.íer moléstia, des
riu:?, 'bexiga-, próstata, etc; na Fio*
ra Brasil,-, largo do Kosario n. 3.

(2630 S) K

T»ELOGIOS 1 despertadores, com-
pram-se e concertam-se n S500,

i%% 3$. etc. na casa de gramnpho-
nes á rua Uruguayana i,*5. oficina

relojociro. C*T44 S) R

e moléstias
dc mulher, o
IJIÍ. II. DE

ANDRADA cura corriraentos. l.emor-
rhagias e suspensões; de modo. sint-
pies r evita a gravidez nos casos indi-
cados. fazendo appareccr o incomm"-
;lo sem provocar Iicmorrnacía. tendo
como enfermeira mme. JGS1CPU1NA
GALL1ND0. parteira do Hospital
Clinico dc Barcelona: consultas dia-
rles, gratis aos pobres, Acceita clicn-
tes riu pensão. Consultório e resi-
dciiría; rua do Lavradio tu tu", si-
brado. (Sm J)

BI-
GESTIVO E DQ SYSTEMA NER-
UflÇfl *0*W- REMATOlUau DE SOUZA LO-
PES, docente na Fa»
cuidado* Exames po-
los ralos X, do esto»
mago, intestinos, co-
ração, pulmões, cie.
Cura da aathma. —
Rua S. José 39, de 2
és4, (menos ás quartas-
feiras). Gratis aos po-bres às 12 horas, (aôot

Acção entre amigos
De um guarda vestidos de. feitio

moderno com porta de csielho que
devia extrair-se na dia 16 do cor-
rente, fica transferida para o dia
16 de dezembro de 1916. J 269O

PARTEIRA -p^m^S
—Com longa pratica, trata de moles-
lias de senhoras c ftvspensão, por ttm
processo rápido c garantido, Acceita
partüricntcs em sua rcsldeiwua, á. rua
Camerino n. 103. Tcl. 442S, Norlc.

(1 152) •

PARTEIRA-

ÉGUA TORDILHA
A extrair-se a 14 do corrente,

fica transferida para 23 de dezeni-
bro. 2560 J"Petropolis — Casa

Aluga-se á famil'a de tratamen-
to ou vende-se a boa casa dá tra-
vessa Vpiranga 146. " Vilia Ypl.
ranga"; trata-se á rua Pedro
Américo 49, Rio. 220S J

Homoeopathlcos videntes
A todos que soffrem dc qual-

quer moléstia, esta sociedade be-
neficente foruece, GRATUITA
MENTE, diagnostice da moléstia.
Sô mandar o nome, edade, resi-
dencia e profissão. Caixa postal
n. 1.027, Rio de Janeiro. Sello
para a resposta. J 7"o

Bom emprego de capital
Vendcm-sc duas. .casas á rua

Vinte"c Quatro de Maio (estação
do Riachuelo), alugadas e dando
boa' renda. N3o são permittidos
intermediários. Tara tratar á rua
Uruguayana n. 41, i° andar.

S ri6i>7

Mme.
Fra h cisca

Reis, diplo-
tuada pela
F". dc M. I

dc Boston, faz npparecer a mcnst.ua-1
(;áo por processo seienlifico e sem |
dor; trabalhou garantidos c preços.
ao alcance de todos, sem o menor j
perigo para a saude; trata de doeu- 1
çns do ulcro; rua General Câmara.,
n. uo. Tel. u. 3-368, Norte, próximo
da avenida Central. Consultas gra- .
tis. . (S 430 |

Moléstias das Senhoras
—Dr. Octavio dc Andrade, com pra-
tica doa hospitaes- da Europa, evita
a gravidez por indicação scientitica,
sem prejudicar o organismo. Hcmòr*
rhagias, suípensão, etc. Residência e
cons.: rua Sete de Setembro n., 18C,
sobrado, das 9 is u e de i ás 4.
Teleplione 1391, Central. Consultas

im dos olhos, nariz e
ouvidos - O DR. NEVES DA

membroda Aca-
demia de Medi-

cina do Rio de Janel-
ro, medico de diver-

„..,-. sos hospltaes. deita
Parteira Mme. Bar- cidade, com longa
rnsn — Com pra,ic:i da y\ pratica no paiz o nos
ÍTls do S^vit^ &M(MpP
«dez. Acceita parturieiites cui VlOUna. PaplS O ÍOU-

lrT^ed\dres, dá a consultas

OURO
Praia, brilhanics, cautelas do

Monte de Soccorro, compram-se;
na praça Tiradentes, • 64, Caiíi
Garcia.

Acção entre amigos
A que devia realizar-se hoje, 14

do corrente, de um apparelho para
toilettc, fica transferida para o
dia u dc novembro próximo. —
A. G. R 2596

Moléstias das galiiniias
A gosma, o gógo, a corysa e o

rheumatisrao das gallirihás. e dc
outras espécies de aves, são com-
batidos com segurança pelo Cor;.--
sol.

Com o uso deste preparado nr,
gállinliás engordam c a postura
augmenla. Preço. íjjoo. pelo Cor-
reio 3$5Ò0.

Em Iodas as drogarias e phar-
macias, á rua Uruguayana 66, Pe-
restrello & Filho e Avenida Pas-
sos 11. 10C. A 1344

"AUGUSTO LEWIN"
CASA DE MACHINAS A' RUA

D. GBRARDO N. 54
Vende seu grande sortimento de

maichinas para Industria e Lavou-
ra, por preços sem competidores.

Motores clectricos de 1 a 150
cavallos, ditos a kerozene, gazo-
lina e oleo bruto, dc 2 a 20 ca-
vallos; machinas a vapor, de 2) a
200 cavallos; caldeiras, idem de
2 a 400 cavallos; dynamos de 15
a 200 ampéres; dito. conjugado
com motor a vapor, de 35 kwatts;
machinas para serrarias c marce-
narias; ditas para officinas meca-
nicas; dcscascadorcs de café c
arroz; bombas de todos ot sy«,te-
mas,, até 15 pollegadas; locomoti-
vas, trlibos e wagonettesj ferro
ent chapas, vergalhõe» e barras;
eixos, polias, mancaes e correias;
cantoneiras, vigas e columnas.
Etc, etc., etc, -". '-.-¦' R 1487

Viuva Adelaide Mas-
sonnat

Sua -familia manda rezat
uma missa de trigesimo dia
de seu fa.llecimento, hoje,
nhã, sabbado, 14 do correu-
te, na egreja de SSo P«n-

cisco de Paula, ás 9 horas, pelo
que se confessa eternamente gra-
ta. (M a.tP*

i
Fernando Raymundo

Tourinho

Salas - na rua Ouvidor
Alugam-se para médicos ou den-

tistas. Ver e tratar no 133, 1° —
De 12 ás 18 horas. J 1844

Ouro a i$8oo a gramma
PLATINA, S$ooo

Prata 10 a Co réis a gramma,
brilhantes, cautelas do Monte So-
ccorro e dc casas de penhores,
compram-se n rua do llospicio
n. 21G. hoje Buenos Aires, única
casa que melhor paga. 2403 J

Cinema—Vende-se
Um projector Pathé em perfe-

to estado.
Dois motores iuglezes 4 heroze

ne de 10 II, P. de força.
Um dynamo.
Um motor pequeno para corren.

te continua.
Um transformador de ar para

corrente alternada.
Uma caldeira com bomba c ou-

tros artigos. Informações com
Goulart, á rua Treze de Maio, 25,
Agencia Cinematographica "Uni-
versai". Cartas á rua Barão de
Guaratiba. 155.

pensão e nbtch.de a
qualquer hora. Rua
So, sobrado,
gratis. o

de

ÍJiSTOMAGO 
— Cura certa, rápida

J c positiva de qualquer mal. do
estômago ou intestino, na "Flora
Brasil", largo do Hosario n. 3.

(.'6.7 S) R

IP 
AM I LIA de tratamento, aluga' uma linda sala com pensão, a

casal distineto; trav. Paraná ti. 31,
esquina da r. Marqucz de Abrantes.
Teleph. 1377, Sul. . (.23/3 S) 51

furta
I70RXECE-SE 

pensão
; riada; na avenida Gomes Freire

130 A. U734S) S

17UCA 
transferida para quando sc

. aiinuuciar a rifa de um par de
bichas, com diamantes, a qu.il devia
correr hoje, por falta de pagamento.

Oroa S) J

pOVEKXAXTE 
— Uma . senhora

viuva, sõ, som compromissos^ de*
feja encontrar cm casa de uma fami-
l:a ou de outra senhora só. çcrvnndo
para enfermeira; não importa de fa-
zer serviços leves; cartas nesta re-
dacção, a Z. IX: UW S) J

,T<0.\'0KRIIÉ:A — Cura rena, ra-
VT pida c positiva, na -Flora Um-
sil, !:ir[ío (lo Ro;ario 3. (í6;S S) R

•ndc se
« Acre

S) A
GA'Iv
n. 104

TO de estimação — V
raça franceza; rua d«

sobrado, (167.1

GRAMOPIIOXES 
c chapas -- Tro-

c.-.msc de $500 a :S. Vendem-se
de $500 a 3$. Compram*se usadas.
Concertam-se gramophones c vendem-
se a *•*)$ e 25$, Compram-se; r. TJrtt-
guayana 13;. (1384 S)M

CAI.A com out sem mobilia c com-
O ptotamente independente, aluga*
sc a senhor de tratamento ou casal
que trabalhe fora, em casa dc outro
casal; travessa Sap-ucahy n. 6,t pro-
ximo á avenida Salvador de Sá.

ÇjiCj S) s

ÇfO' faz economia quem comprar
O mantiincnto; de Ia qualidade que
se vendem nos Dois Mares: largo do
Estacio de Sá n. ro. (4955 SI R

CALA — Aluop-sc uma magnífica,
O de frent-e e indcr-endente. mobila-
i!a de novo. a pesc-oa de tratamento;
com ou sem pensão; á rua do, Se-
nado n. 43. (-7=5 S) J

PARTE1BA

OEXHORA activa c cem alguma
O instrucção, tendo -sua casa c unia
pequena quantia, deseja encontrar pes-
soa que a encaminhe cm necncio
que dê alguns lucro-.; carta; a Olsa.
"Correio da Manhã". (-003 SI J

PALA e quarlo — Alugam-se c>-
O prendidos, rodeadoh de jancllos

e de um grande jardim amplos e are-
jados. a casal 011 pequena família;
em casa de familia dc todo respeito
c seriedade; rua Mariz c Barros n.
200. 0S.-6S) S

TTM cjç-hcgòcianté desta pr.-íça dan-
U do es melhores informações dc
sua condueta c fiador, ofi"erecc-«c
para fazer cobranças de alugueis de
casas, contas no Thcsouro c rrco
tura. Carta, ncsla redacção, o CA.

(^31 S) A

H V̂POTIIECAS — Capitalista pre-
cisa coüocar So contos, dtvcr*

sas hyiiothecas. Informa por favor, o
sr. Chaves, r.a rua do Hosario 147.

(iS.-o S) Jsobrado

TMPOTEXCIA — Cura-se c.v.n a---
X. garraías de catuába, remédio n-
rrctr.l, vindo do Fert3o do Ceará. En-
contra-sí na rua Santo Cl.'isto n 92;

(--130 S) R

T

gctal

M senhor vindo do interior, ten-
do usado um medicamento vc-

para cura rápida da impolçn*
neurasthcnla c fraqueza, indica

graus a Iodos que precisarem, en-
viaiuio um cnveloppe ro-n o dire-
cção c sc'.b dc $100, i Caixa 1'oj-
tal qi-[. com oí iniciaes R. V.

Ujn SI R

Mme.
Josepha, di-

___--_ _-  plomada pela
Faleuldadc dc «Medicina de Mad.rid,
trata de todas as doenças das sentiu-
ras c (az opparecer o incomnimlo, por
processo {cientifico c sem dor nem
o menor perigo para a saude, tra-
balhos garantidos e preços no alcan-
co de todos, Avenida Gomes Freire
n. 77, teleplione n. 3643, Central, con-
subas gratis. Em frente ao thcJtro
Republica. W*> a)

Partos. Mo-
lestias das

Tratamento
dos abortos c

suas* consc-
quencias, dos
corrimentos, ,

das eólicas ute-ro-ovananas o das regras
irreaularcs e nrolonsadas. Assemülea,
«4 das ia ás 18. Serviço do ât. Pedro
Magalhães. Tolep. lono. |Cent.[^U9^44

Professores e professoras

ç*7|3 J | diariamente das 12[^-^ ás 4 da tarde, em sua**¦¦"--¦'clinica à AVENIOA
RIO BRANCO 90. Re-
sidencla Barão de loa-
rahy 17-Flamengo*

A 716

«

fèlURSO em Laboratório — Amas
\J diurnas de chiraicá; physica c II.
Xatural, preparando para os exames,
no Collegio Pedro II e vestibular na
Faculdade de Medicina. Informações:
na Academia de Commercio; á praça
iS dc Novembro. (.i-to 5) K

TNGÍ.EZ, FKAXCE7. c PORTU-
í CüEZ, pelos pfoic«sorcs: Kodgcr
c Henri (rnclliodo ltcililz); preço
módico; rua da Alfândega n. 199.
sobrado. (346 S) ÃI

Evitar a gravidez

Mr. Çdmond".

Sem to*
mar me*

dicamentos, nem operações, leiátti o"Pharol da Felicidade", que se, ven-
de .1 1$, no engraxate do Café Cri-
terium, na avenida Passos, junto á
praça Tiradentes. c em todos os ven-
dedores e a_em.Ías dc jornaes.

(ms.- S)"R-

Carto»iantc.
gran(14'"nie-

dium" clárivÍdenteK ijistinguido; pelas
imprensas brasileira1 e^e-trangeira pe'.o
acerto das suas prediçücs, continua
a dar consultas para descobertas dc
qualquer espécie; na rua do Matto*
so, 217, -sobrado. Mr; Kdmond tem
sido freqüentado e admirado por nu*
meroso; clientes da mais alta categp*
ria, íi quem predisse o roubo do "Mu-
seu Nacional", a morte da sua irmã,
a celebre "Madame -Zizina", c ou*
tro3 acontecimentos notáveis.

-* machinas Singer, feítio gabúictc,
Ou dc mão e de pé. limiiilam-fc
a 20$. 40$, 50$ até son$. Bancadas
para industria dc oito c dez nnclit-
nas. Officina pira qualquer concerto.

Praça da República' 143. (-'3iS S)J

TUBERCULOSE CURADA!
Só com o STÉNÕUNÓ, é que

se consegue curar e evitar a tu-
berculose, anemias, pulmões fra-
cos, néurãsiheniá; fraqueza geral
com dyspcpsia; impotência, niemo-
ria fraca, dòròs no peito, febres
intermittentes, pallidez c flores
brancas. Importantes curas cinto
do o Brasil e estrangeiro. Procura
extraordinária dc toda a parte!
Granado S: Filhos., Rua da Uru.
guayana n. 91, Rio de Janeiro.
Vidro, 5?, pelo Correio, Efooo.

R 133»

Pilulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

Approvíidas e (premiadas com
medalha de ouro. Curam: prisão
de ventre, dores dc cabeça, yomi-
tos, doenças do fígado, rins e
rbeutnatismo. Não produzem co-
licas. Preço, i$5°o.

Depósitos: Drogaria IPacheco.
rua dos Andradas, 43; á rua Sete
de Setembro ns. 81 c 99. Fabri-
ca: Pharmacia Santos Silva, rua
Dr. Aristides Lobo n. 220, Te-
lephone n. 1.400, Vilia.

Panellas de Pedra"Mineiras"
Deliciosa comida

Op;em-se, cozinhando-a nasafa-
madas panellas de pedra "Minei-
ras". Deposito: Bazar Villaça, 126,
rua Frei Caneca.

Louças c trens de cozinha por
menos 20 "l" que nas outras casas.

S '153
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t (FERNAiNDINHO)
José Maria Tourinho 4

sua senhora Maria-Victor:»
F. Tourinho, profun.lameh-
te penliorados agradecer! a
todos os parentes e amigos

que acompanharam á sua ultima
morada o «audosissimo e r-tuito
querido e amado filhi-iho FER-
NANDINHO, e novamente os-
convidam para assistir á missa de
sétimo dia que por, seu eterno rc>.

pouso, mandam celebrar'' hoje,-,
sabbado, 14 do corrente, ás 10 ho-
ras, no altar niór da cgicja do
S. Krane/sco de ;P«ijila .-.11 »c pau-:

.'T;

COROAS DE BRONZE
BUSTOS, MEDALHÕES, LE»

IRAS o nttrlbutos fnnebrcs
para monumentos

FUNDIÇIAO INDÍGENA
150, rua Cniiici-liio — RIO

¦ ¦ -^£k.

SITIO

Gladstone OldemburgI Carlos Frederico Oldem-
burg, esposa c filhos, Licti-
cia Vieira Olilcmburg e fi-

lhos, convidam as pessoas
de sua amisade, a assistir á mis-
sa de trisessrino dia do passa-
mento de Gl.ADSTONE OLDEM-
BURG, a cflcctuar-se na matri*

do Engenho Novo, ás 9 horas,
hoje, sabbado, 14 do corrente.

(R 248.I

Djanyra Cardoso
João Thomaz Cardoso, fi«

lhos, e demais parentes con-
-vidam seus amigos para as-
sistir á missa que Mandam
celebrar, hoje, sabbado, 14

do corrente, ás 9 i|2 horas, na
egreja do Carmo, pelo primeiro
anniversario da morte de sua fi-
lha DJANYRA CARDOSO.

(S es-n

i

COFRES
E' indispensável em qualquer

casa commercial ou particular a
existência de um superior cofre dc
aço il. IV. Americano, marca rc-
gistrada 11. u.317, reconhecidos
como os melhores, e tinico guarda
fiel de seus valores contra fogo
c roubo. Grande stock; a, dinhero
grandes abatimentos.
Ünico depositário ilayer IVigde'

104, rua Camerino. 104

Chocadeira e Criadeira
Precisa-se comprar, em segunda

mão, uma chocadeira e uma cria-
deira, dc 200 até 400 ovos, em
estario de conservação, garantido.
Quem tiver nas condições, e por
preço razoável, digne-se informar
por escripto, para a rua Chile 33,
sobrado, a Domingos Neves.

R 53"3

GLEZ
em pc
co 36
Vae a

pratico, Mr.
reter praran-
te ensinar

i mezes. Largo de S. Francis-
e rua da Carioca í^, 1° andar.
domicilio, per preços módicos.

(14-1 S) J

TTMA 
«cnlinra etc tratamento, brasi-

J loira, offerece*se |»:tr;i dama de
companhia de uma senhora: não fa-
zenao questSo dc ordenado; nuem
orectáítr. dini» carta oara cst« f-.Ilia.
i V. F. (191a S) S

LATIM 
— I.içües parliculares, 5$

por hora .Curso: 15$ a 3;.$ meu-
saes. Informações, largo da Sé u. 33.
3" ondar. (579 S) S

PIAXO, 
violino c bandolim — l'ro-

fcs.ior — Cartas por favor, ne«-
ta redacção, para MO.NTEBEf.I.O.

(1085 S) R

S. Francisco Xavier 633 A
Professora das línguas ingleza e

allcmã. J 2641

Brilhantina concreta
(PERFUMADA)

Artigo especial para barbeiros.
Em la.tas dc i]2 leilq.

Preço de cada lata, 2?3oo.
Rua Uruguayanai 20S — Sena-

dor Euzebio, 95 — Senador l-'ur-
tado, 16. 2,^10 J

EM RIO BONITO
MUNICÍPIO DE VALENÇA
Existe uma cachoeira com água

sufficientc para mover qualquer
machinismo, um engenho p-ara be-
neficiar café, no mesmo um moi-
nho para fubá, um sobrado gran-
de que accoinmoda tres familias,
ludo isto cm terreno próprio, um
herdeiro vende a sua parle, quem
pretender dirija-se ao sr. Augusto
Teixeira Monteiro, residente cm
Desengano, estação de Jupasanã,
que, informa. R 2607

CACHORROS
A lepra, sarna, gafeira. darlhos e

todas as manifestações malévolas da
oelle, nos cachorros, cavallos. gatos c
nas variai espécies de gado, são cura-
das cem o "Saháo Dogue". Esto sa-
hão inata os piolhos pulsas berues.
bicheiras c os carrapatos nos animaes.

Lata rSooo* pelo Correio. •(Sooo. I*c-
didou a Pcrestrellò & filho, á rua
Uruütiay.in.1 66, e Avenida Passos 106.

Em Nictheroy, drogaria llarcellos.
(S 3140)
(S 1148)

Em S. Gonçalo, vende-se um
sitio com grande terreno plano e
uma pequena capoeira, muitas ar»
vores frutíferas c uma bella ca»
prestes a concluir. Tem bonde á
porta dá Tramway Rural Fluml-
nense, passando próximo luz ele-
ctrica c o encanamento geral das
águas. Ver c tratar, rua Nilo Pe-
çanha, 34 A, com o proprietário
Antônio Soares, em S. Gonçala
de Nicthero-'. J 6*S3

BOA RENDA POR PEQUE-
NO OAriTAIi

Vcndc-se uma avenida com 16
casas, algumas acabadas de con-
struir, dando renda actual de
700800-0 mensaes. a 35 minutos
pelo bonde de Cascadura e a 20
pela Linha Auxiliar. Trata-se no
Tabellião Uoquete. á rua do Ro-
sario. das 11 ás 3 horas. (1320 J

Maria Ludoviná Leite
de Araújot

sua

Maurilio Leite de Araújo,,
sua esposa e filha, convidam
09 seus parentes c antigos
a assistir ó missa de seti-
mo dia. oue por alma de

 idolatrada mãe, sogra e avó;-
MARIA LUDOVIN-A LEITE DE
ARAÚJO (íallccida em S. Pau-
lo), mandam rezar boje. sabbado,
14 do correm c. ás 9 horas, no ai-
tar-niór da matriz da Gloria (lar-
go do Machado) ; por este acto'
de religião e caridade se confes-
sa-m aeradecidos. (R 24S8

CASA
Ccmprn-se até 6:oooSooo, uma

casa, nas ruas traversaes da rua
do Riachuelo, Cattcte, Botafogo,
Laranjeiras, Jardim Botânico c
Gavca. Cartas a D. C„ rua do Ou-
vidor 1G3 (Casa Merino). J i$49

-e-BCTZoiiixr
Para o cnibellczamento dc

rosto e das mãos, refresca •
pelle irritada pela navalha

Vidro 4$ooo. Pelo Correii
S$ooo. Perfumaria Olt-
LANDO RANGEL.

Viajante solteiro
Para o Rio ou S. Paulo, conhe-

cendo alguns Estados e sertão
norte, dá de si as melhores refe-
rencias ou fiança. Cartas a Via-
jante. 2402 J

MÉDIUM ESPIRITA
LARGO DA SE' 3

R 2626

Caixas para vender doces
Vèndem-sc algumas, noras, li-

cericiadas, rua Grcgorio Neves 4S,
Engenho Novo, próximo á estação.

li .2617

Agnello Quintella
Avisa os seus clientes que cs-

tara ausente até o dia J2 do cor-
rente. R 2590

Acção entre amigos
Fica transferida para 25 de no-

rtMiil.ro rs rifa de um piano usado,
para estudo, a exlrair-sc cm 14 de
outubro R 2602

DÂCTYLOGRAPHO
"t.*m. 

com boa redacção o que
trabalha cm niachinaõ dc qualquer
fabricante, deseja collocar-se. Car-
tas para este jornal a Carlos Ro-
dia. iR 2609

PERFUMISTAS
Fabricamos etiquetas ¦ finas, em

metal, papel, ouro fino, alumínio,
celulóide, etc, cm alto relevo c
timbragem a cures e arcograpbia-
das; trabalho perfeito.

Executamos clichês, morcas, ca-
rimbos, moldes para sahonetcs c
vidres de fantasia; vendem-sc ha-
lances para todas applicações.

Rua 1" dc Março, S7, 20, telcph.
Norte 4072. R 2392

PREDIO
Vende-se o predio de constru-

cção moderna a rua Dr. Lins de
Vasconcellos n. 206, com superio
res dormitórios, • banheiros e mais
dependências, próprio para fami-
lia dc tratamento. Para. mais in-
formações com o sr. Maia. rua da
Asscmbléa, 65. (J 200S

FINADOS!
A data em que se devem inau-

gurar nos jazigos dos nossos mor-
tos, as suas photographias sobre
esmalte.
,Estcs retratos são vitrificados a
fogo e duram eternamente. Pedi!
catalogo á Foto-Brasil, rua 7 de
Setembro n. 115, Tclcphonc Cen-
trai n. 4.224. (82324)

CASA
Precisa-se alugar tuna nid 400$,

com cinco' quartos c n ocentro de
nequenos terrenos, Conde dc Bõih-
fim, Haddoclc Lobo, Afionso I'cn.
na e immediações. Respostas á rua
Haddock Lobo n. 134. J 27n

SALA
e quarto bem mobiladas, alugam-se
com ou sem pensão a casal ou
pessoa de tratamento, cm rasa de
familia franceza, em logar bem si-
tuado, saudável, leni jardim. Tcle-
plione 5959. R 2606

CHAPÉOS
Últimos modelos em seda, pa-

lha, velludo, a 12$, iS$ e 255000;
tingem-se e reformam-se a i$e6$.
Mine. Uos, á rua da Carioca, 10.
acceiia-se alumnos. J 20S3

TERRENOS
Vendcm-sc superiores lotes de

terrenos de 11 por 55, situados
em logar saudável, distando dos
bondes e do trem dois minutos,
á rua Ferreira Nobre. Trata-se á
rua Marques Leão 19, Engenho
Novo, onde está a planta dos ter-
renos. IR 2,i"3

•)o
J

O 2"

TERRENOS
Vendem-se - magníficos lotes nível-

lados c promptos a serem edifi-
cados, fazendo frente para tres
ruas, ver c tratar directamente
com o proprietário no prolonga. | quartos, cozinha cc-m fog.io
mento da rua Mariz e Barros 514,1 banheiro com aquecedor
fim da rua Barão de Amazonas,
todos os dias a'é ás 10 horas ou
á rua do llospicio 15, das 12 ás
16 horas, (J 23:6)

CENTRO COM-
MKIíClAL

Aluga-se o 2" andar da rua dt
Quitanda, 123, entre Alfândega e
General Câmara, com 2 salas, 3

gaz.
..... ga*.

próprio -para familia dc tratamen-
to, aluguel, rs. 2,to$ooo, próprio
lambem para grande escripiurio.

. *-3» ).
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FREDERICO
Si AS ÚNICAS QUE PODEM VENDER

:i

J. LUNDGREN
TRfüDDS PELOS PREÇOS DA FABRICA

O grande numero de Miaes que existem em todos os Estados permitte
as* CASAS 3PEMNA.MBTTCA.NA.S" venderem pelos mais vantajosos preços

QTJALID_A
_?_a.:r,-_-- _t____p ___ A Q-ejntte ! 11

__.___^______w_»-<MVMWWM_V__V____ -»*'
0000000000000000000000000000000<X)0000000000<>00000000000000000000000000

Preços fixos e que nao temem concurrencia
00000000000000000000000000000000000^

Filiaès nos Estados de : Rio de Janeiro : Nictheroy, Petropolis, Campos e Barra do Pirahv -Umas: Bello Horaonte, CatagnMM,

1 Diamantina, Gnaxupé, Juiz do Fora, Manuuassú, Queluz, Rio Branco, S. João .'ELRey, 8. Paulo de %Mg|M SgMgÉll»igÈ
I j Barbara e Santa Luzia do-Cararigola - Espirito Santo s Cachodro de Itapemirim e Victona -Paraná t Cuntyba e Ponta tnossa - dama

[l Catharina : Florianópolis, Itajahy e Joinville — Rio Grande do Sul s Porto Alegre.

f NA. CAPITAL:
Rua Larga: (Rua Marechal Floriano n. 118)— Praça Onzes (Rua Senador Euzebio n. 154) - Mo» I

S. Christovão s (Rua Coronel Figueira de Mello n. 368 ) Meyer s ( Rua Archias Cordeiro n. 137 ).

^—^ MES-, Ms__| _0H__ n_B Coinvanhla Cinematographioa Zk

HOJE e xvtiianha xiltiinos dias - HOJE 00

OU O OXJ-LairO _OA. K_3I_.I_3____Í__ á\é
Drama nsv-choloiricocriia. partes —Romance Hdmiravel de verdade o de sensa- tf.

' saçào, dc ANATOLIO KAMENSKY &tè

Interprete -A liada Mije. TROUHANOVA p«aA SíKStí1 \|f
«lá o publico, pela faraa que corre sobre o valor deste film, sabe que se tra- S f

ta do um ostado psycoltigico em que, sem maldade, sem malícia o-sem imtnorah- B;R
dade, sc exhibe um corpo do mulher — 0 drama é lindo, o assumpto soberbo c B J

_ seu suecesso tem sido o mais frisante. Si

gO CINEMA
_ DE LUXO GINB PALM 0 CINEMA 1

— CBIC— 4

_B.OJE- Malinée da moda -HOJE 4
llaif uni- du grandiosas obras dnematographicai _t grande «érie

Cine-Theatml promett«'*i pelo PALAIS

SENHORES JURADOS!

COMPLEMENTO DO PROOR.V MMA J
Ultimonumero

Depois tíVeuaxetxi.Jck.ú,
| Suspeita FllW^S^Ao_S^dt-|Qaumont-Journal

l
9 6 aotos de um íllm que ô o mais moderno - 0 mais delicado - 0 mais movimentada j- O I
5 mais «iriginal - 0 mais divertido - O mais dramático - 0 mais humorístico - O mais inte- «

MISS CYCLONE
E OS SETE PECCADOS MORTAES

W #•'• ^_!^___________Hi?í^^'* -^^W',*w>-::^íí* l- "'i*'''^***¦í$Sfà'^È_w^SÍ'^ UP

K i> __.i __.-*_ ..«tm»nfini> * «rnn .iTnMnr.Tft-i-wimo cine-drama d:t viu a

rèss.iite8-O maTs cómVovente"- 0~mal. 
"excêntrico - 0 mais ad nlravel e luxuoso
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límpulgante, arreliatador e mo vimontadissimo cintxlnima
rol, faerape-tlhado por uma pleiade de <__^M»Tíwtn«, lendo
frente a encantadora e aprecl ada acttní FABIBNNE FABREQ-S

Romance de amor Insensato, de fascinação draborica. de tern-
Teis efleitos. Quantas consequ encia9, otiante» males pode produzir
o olhar vivo e fascinante de uma mulher de gemo altivo e impe-
rioso?... Eis o grande thema deste film.

Para este trabalho extra, chamamos a atrcnçso etos nossos in-
numere» "habitues", não só para a wdidura do seu entrecho fino
e inédito, de extraordinário desempenho artístico, como pana a mara-
vilhosa photographla e os mait nificos effotos de luz, formamlo o

conjunto riquíssima "misccnsscíne _
O AMOR — A fascinação — O esplendor do Paraíso trUfj.

ciai — 0 Mysterio da casa dos "SONHOS". — A traição — O
crime e o Julgamento, eão os suggestivos títulos _ elas sele partes
deste exempliíicador drama, trabalho de grande mento e ele mcon-
testavel valor — EDIÇÃO DA CORONAPILMS.

BREVEMENTE — Outro film extra — ALÉM DA
VIDA AL_M DA MORTE I cm seis subhmes nçtos,
tendo comol protagonista a Rranele creadora de "Paixão
de Taigana", DIAN A KARENNE, coadjuvaela pe.o in-

eigne CAPOSI.

i

de Taigana , Diana r4»K_nn_, vuouj......... ,>•-.* ...- *.

OS MOVEIS DE AÇO "ALLSTEEL"

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

fogo, insectos e poeira c tem maior capacidade do
quo os do madeira.

Pelo systema vertical nenhum papel fica debaixo
dos outros e pódose encontrar instantaneamente o
que so procura, economizando tempo e trabalho.

Temos diversos modelos do mesas o secretariai
o cadeiras assim como um grande sortimento de
archivos do diitercntcs tamanhos e preços o para
iodos os fins.

Queiram vir examinar estes moveis on pedir o
nosso catalogo (Ilustrado.

CASA PRATTi

O mais bem informado dos dne-jornaes
te e variado nas mais palpitantes e '

mundo inteiro.

OUVIDOR 125 —*— RIO DE JANEIRO.

fèWÍM___5M_DÍl
8' õ centro do granel monde carioca 8|
5 Flores, Xmzea, Bleganpla Sj
9 li ni-!? — Programma artístico I Todo quanto de súmptooso e ZA
K «"VJ-u.i «rebatador se p6de conceber, foi -mrtspor_do far» • Ri

fihn Une projectamo». -' ¦._-.-,_•¦ R

ULTIMO NUMERO DO -•* -k- j {£•universal Jornal B
i americanos. Leve, attueil^J!

•ensacionaes novidades BTZk

í Expiaçáo Suprema s

i_:
çto ao publico do Rio, de uma artista celebre, KITY GORDO.V,

cujas espaduas estto seguras por 10.000 dollars — As mais deslum-
brantes toilettes que ia forom proiectadas na tela — O magnífico
trabalho que o Avenida offerece e daquellcs que raramente con.ic*
guiram os nossos cinemas obter — EXPIAÇÁO SUPREMA foi
projectadn 300 noites num dos principaes estabelecimentos do gene-
ro em Nova York. EXPIAÇÁO SUPREMA, por Kity Gordon,
constituirá o film da semana, o CLOU dos programnns cinemato-
graphlcos, e « formosa arli«'a. á altura elo sim renome, passa.á
a ser o actrix americana predilecta do. publico carioca, tal a stla

Zt Knha, belleza e naturalidaeic.
DOMINGO _ Interessante "matinée" infantil, com films «Ia trou-

pe de BILLIE RITCHE.I

,____»___^___-pa*MM|«i

M _K:fl _______^_^^____Í_M____¦________¦¦

___________________________^Wl_Í__r________ *{____! H

Segunda-feira — 5» e 6" séries dos PIRATAS SOÇIAES, cm que
ee presencia o rouba do famoso quadro <h Giocon*h,

(27A6 .T)

K^*%!K_SK

l OIINIEJVIA^SRI
9Empresa J CrüTJunior — Rua da Cfinoca ns. VJ e 5
S _exo jis Ultimo dia tlcste.
á Pela ultima ve/. este gniniie íllm

4rararaa etojei í
i fabrica D'I.UX.0- _

INTERPRETE - A bellissima estrella do THEATRO DES CAPÜCINES
.Mlle. SUZANNB dARMELLB

MIss Cyclone é uma pequena e linda
n cura do casamento — Não vae só; acom"
_ niortnes — Quereis conhecel-a, em suas. ..
J cimento com os Sete... millionarios que a adoram ? Qupreis ter os momentos B
J mais divertidos do vossa vida ? Vinde vêr a MISS CYCLONE. p
^MtS_!K<KV<a_W<a_«SW_ani»3«!«!tni^^

americana que vae a Paris em pro- 9
panham-n'a os SETE. .. pecondos jxcentricidadea ? Quereis travar conhe- \

5 OS PIRATAS SOCIAES I
Continuação das aventuras do MONA 12 MARIA f.

_ O PARASITA (3" cpisoilie») . 9.
â A. 

GUERRA l)f>S ESPÍRITOS (4° episódio). S

í Umi„ee.ito:lra"— KARVAL o Espião í
á Drama polioial — 4 actos soberbos de AQU1LA-F1LM 5
â 

"heroina 
i uma mulher - Ella ama, cila perd.eir <> pae nue: um K.

8 traidor- fez morrer - Ella se vinca, mas precisa lutar com astueta •

_ í^rammS-0 O trambolhão do conde — s
t prn^np."^' comedia em 1 partes, de L-KO da Universal. Zk
Va 4. Amanhã — O lindo drama em 2 partes &

^m'" o T1UUBI HO t>A ttOMASCISTA S
íÍDEPOlSDEAlürNIlA-Vaeser.exhibidoaqm no ÍRIS, um &

nim que está causando suceesso J
5 - LEDA. ou O 0UI*r<» DA BBLiyEZA J
B Romance da vida de uma mulher excêntrica. O estudoido iR
B.mt» moral - O drama de sonsaflo. —^li í

CIRCO FRANÇOIS

Grande Companhia Eqüestre Açroba-
ticos Gymnastica e de variedades
Propriedade dos Irmãos l:ranÇ0is

Sob a dircceyio de mr. Jean Francois
RUA DE N. S. DE COPACABANA

HOJE -Estréa- HOJE
Conjunto ortistioo de i* ordem, com

um elenco de principaes artistas
europeus e nacionaes

GRANDIOSAS
NOVIDADES

— SUCCESSO
COLOSSAL —

Espcctaculos todos os dias intrans-
feriveis ainda nue chova, sendo o
panno de lona' impermeável.

Amanhã _ Domingo — Gramlosa
"Jl.itince" infantil, com farta distri-
buíçSo de bonbons ás creanças.

HOJE- Estréa -HOJE

!
_S!_ _P
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_P«tiMiriuxaXiiaiiixtxx>TiTiiiirTiiini^tiiiiiiiTixu:iiyiTTTT,fj-rCINEMA IDE
HOJE3 Soberbo e magnlfícente programma 3EXO«r£3

Duas grandiosas prodüoções inéditas e de grande espectaculo num
só programma de garantido suecessoX...

A excelsa artista e formosa parisiense

Mixe, ROBaNNE
é a protagonista consciente do intensivo drama ilA
grande fabricante Palhé Frôres

CINEMA AMERICANO
Empresa Palme.ra-Copac11bi.na-O maior do B.o-Quasl ao ar livre ; nSo tesn ventiladores I

OROHKSTHA D» PRIíUKÍRA. OKDBM - 8BJIPHB NOVIDADES ___
HOJE Piai Chio - jfcdicado ás Exmas. famílias de Copacabana HQJE
iuuiotuoso programma novo constllnltlo por filnw maravilhosos merecendo especial menção os snrprehon-

dentes films dramáticos . ,.'"'.w- i„ j„cn-,

0____ ^^^^__^ 

«____>¦__ í_^"*^_k Sumptuoso trabnlho de desem-1 /% ^_T^^la ¦ #m ^^ ^^ penho inegualavel, tonilo cutno

| , /X I 1 r-1 >^ l^J ^vlr£eT&¦™™"" *f!" "^™ ^^^^^ ^^ ^^ da Fox Film, qua tão grando
papel desempenhou no O JURAMENTO DE UM SOLDADO, em 5 empolgantes actos

QUANDO O AMOR REFLORESGE SSsr^^SK
_en m AÜ Êá «Bass. *ãt—ü\>7_~*_\ H\ «WklISBS !5a/íí_Ti5\ AIimoso fi,M na"

«...•iiilia-nrnndiosa matinée infantil com profusa distribuição de bombons ás creanças. —Segunda-feira:

A TAÇA DE AMAROUIt % por W Farmm. J 2m

THEATRO RECREIO I
Companhia Alexandre Azevedo — Tòurnéé Cromlloa d'01iveira
HOJE HOJE

A's 8 horas e ás 10 horas
Os espeotaeulos -preferidos pela elite!

O CANÁRIO |
Sit-WBnnN_V«ÍH_^tSAn-l>?l_«!«!W_^_«^^«_

Brilhante, creaçüo de Cremilda de Oliveira
Magnífico trabalho de Alexandre Azevedo no

pintor Gerardo.
Amanhã —Domingo matinê ás 2ii2e ás 7 3i4 e

9 3i4: O CWAR1Q.
A seKuir.—A comedia ingleza dc Pinero: Men-

tira de Mulher. — Exito absoluto. II2754

_____r^*^i____Hif__f^__ _H

ioith ini i
C^'

B actos deslumbrantes e apparatosos
A acção é vivida em meio da moderna nobreza.

Tudo é riqueza, tudo 6 grandioso.
No mesmo programma, • destemido e perspica» *óetective inglez

Cuja valentia fez-lhe merecer o retumbante appel-lido de «HOMEM DE FERÜO», representará o tumul-tuario drama policial, o primeiro da sua nova série :

O cheque falso
5 partes arrebatadoras

Scenas extraordinárias e temerosas que só a viu»sao pode fielmente descrever.
Como extra na matinée - O lindíssimo e Instructl-vn film do natural ricamente colorido pelo DrocessooPATHECOLOR» v K

Borboletas, Besouros e Abelhas
m ,• r,r°í}mÁ5^Smana ~ Continuação da série do deti

5 ctive SEXTON BLACK - o «Homom de Ferro. Sei
?.u_1_l0,!llmV. eI? 5 panes' 80b ° tilul0: ° MYSTER1Qua. jóias. Novo e sensacional capitulo, que reservaH ao nosso puhhco as muis colossacs surprazas...
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VEJAM OS ANNÜNCIOS DOS CINEMAS E .THEATROS NA 5.a PAGINA
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