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feímSjiínesta
iNTão se tem falado estes dias na

revisão ou reforma constitucional

promovida pelo sr. Leopoldo de Bu-
Ihôes. E'' que o illustre senador
troyano tem encontrado difificuldades

que lhe ha de custar a vencer.Noen-
tanto, a sua reforma é modestíssima;
visa principalmente modificar a dis-

criminaçáo das rendas, dispondo-a de
melhor modo para a União, ç,

isto, alguns retoques ligei-
noutros pontos. Quer tam-

liem o sr. Bulhões acabar com o

privilegio de cabotagem nacional. In-

feliz lembrança. Pelo menos é in-

opportttno q, golpe nesse privilegio,
justo no momento em que se estão
melhor sentindo os bons effcitos da
disposição constitucional, a que de-
vemos a marinha que temos e tão
bons serviços tem prestado na for-
midavel crise de transportes que
atravessa o mundo, e quando ou-
tros paizes tratam de organizar
marinha mercante própria, recor-
retido como estimulo ao mesmo
favor para seus nacionaes. 

'Dei-

xando isto de parte, a reforma
di. sr. Leopoldo de Bulhões devia
ser rapidamente votada, porque real-
mente delia precisamos para attender
(1 nossa crise financeira, que não
pôde ser solvida unicamente com cór-
tes na despesa e aggravação de im-

postos. Mas não lia como convencer
os donos da Republica de que, no seu
próprio interesse, no interesse das
iiiitituiçõcs, devem ceder da sua in-
transigência e da sua teimosia, para
satisfazer a aspiração do paiz, de re-
iorma no seu 'Estatuto politico, que
file sente incapaz de servir ás exi-
çencias do seu progresso, e cm que
iê com razão uma das causas do des-
prestigio e do descrédito da Rcpu-
)lica.

A própria Constituição prevê a
necessidade de ser reformada. En-
tretanto, os que se vangloriam de
tfiàrdál-a e defendcl-a, mais constitu-
tionalistasJ do que a Constituição,
nantim-se firmes e inabaláveis na
ma opposição a qualquer alteração
aos seus textos, .E' o medo de per-
3er as posições, que acreditara de-
pendentes da conservação integral
ias instituições, que influe no animo
icllcs e determina a sua prolon-
?ada obstinação. As nossas Con-
«tituições esladitaes têm sido mui-
:as vezes reformadas. A Consti-
attção dos Estados Unidos, onde
iliás o processo de reforma é muito
nais complicado que o nosso, tam-
ictn já tem sido alterada, e, ainda ha
litm pouco tempo, só para perinittir
que a União lançasse o imposto sobre
rendimentos. A Constituição impe-
nal, promulgada cm 18.24, foi rofor-
irada dez annos depois, em 1834,
pelo Acto Addicional. A guerra que
os políticos dominadores da Rcpu-
blica movem á revisão constitucio-
nal i a prova melhor de que a Con-
stitttição é o que lhes convém, é o
que lhes serve aos interesses; é con-
(lição para elles de vida política, vida
politica que, para muitos, se confim-
de com a própria subsistência. Se
serve a elles, não serve ao Brasil.

Desde que entrou cm execução a
Constituição de 24 de fevereiro, que
se sentiram seus graves defeitos, so-
bretúdo a sua inadaptação ao meio.
Foi de constituintes dos mais illtts-
tres, de republicanos velhos, desses
que têm amor entranhado á Republi-
ca, a ponto de idolatral-a, que parti-
ram os primeiros gritos de reforma,
porque elles sentiram que, com o or-
ganismo politico da Constituição,
com o modo por que foram organi-
zadas as novas instituições, estas se
não enraizariam no paiz, e antes o le-
variam á desintegração e á dissolu-
ção. O primeiro partido de opposição
que se organizou em S. Paulo, berço
da Republica, desenrolou a bandeira
dn revisão, c seu chefe foi Prudente
de Moraes, quando acabava de sair
tia. suprema magistratura da nação,
que soube honrar. Não se podia es-
perar outra coisa de uma Constitui-
ção elaborada por ideólogos, por de-
mocratas de livros, que, imbuídos dos
principios e doutrinas francezas so-
Ire a Republica e a democracia, or-
ganizaram a Republica brasileira nos
r.ioldcs da norte-americana, tão di-
vcrgcnles daqttelle republicanismo
europeu. Fizeram taboa rasa das in-
slitttições que regeram o Brasil em
tres quartos de século, tres quartos
de século que, sem fraudar a \-erda-
di, não sé pódc contestar sejam os me-
ihores da nossa historia, e dos quaes
sente saudade o paiz verdadeiro, o
paiz real, c não o paiz official, o
paiz dos desfrutadores e explorado-
res do poder. Fizeram 05 constitttin-
tes republicanos o inverso da obra
<ios patriarchas da grande Republi-
ca do norte.

i-\'os Estados Unidos, o legis-
lado» constituinte, tanto quanto
pôde, aproveitou o que de bom havia
no governo das colônias, respeitou
•í tradições, e obedeceu ao espirito
Vivificador das instituições da Ingla-
terra, da qual a nova nação se sepa-
rrva. Fez obra perfeitamente adapta-
Tel ao meio. Aqui, não. Foi justa-
•ente o contrario que se fez. Xada

ficou .do. velho . edifício, e sem cri-
terio se foi tomar para modelo a
constituição politica de um povo que
com o brasileiro nada tinlha de com-
mum. Os Estados Unidos só tinham
então de análogo ao Brasil o terri-
torio no continente de Colombo. Foi
esse o maior erro que praticaram os
republicanos organizadores das novas
instituições. Perderam-se nas suas
illusões e 'fantasias de fazer do Bra-
sil outros Estados Unidos, e produzi-
ram isto que está abi, de que mais
do que outros se envergonham os que
trabalharam para a queda de um go-
verno digno, que nos deu mais de
cincoenta' annos de paz interna,
longo tempo em que não expe-
rimentámos estados de sitio, que
semprd gozou de credito e respeito
universal, em que todos, a começar
pelos adversários do regimen, se sen-
tiam senhores dos seus direitos e or-
gulhosos das suas regalias de cida-
dãos, que não conheceu camarilhas
privilegiadas, que permittiu a todos os
brasileiros, partidos das mais humil-
des condições e famílias, ohegar ás
mais elevadas posições do Estado,
que nunca passou pela humilhação de
confessar a fallcncia do paiz e im-
piorar a condescendência dos credo-
res, quo teve Exercito e Armada
gloriosos, que mereceu, emfim, quan-
do caiu, que dclle dissesse illustre
estadista norte-americano haver des-
apparecido da America do Sul a
tiitica Republica quç nella existia.

Gil VID.At

autor do projectò não tinha em vista'
hostilizar.

Entrando no mercado com os pro-
duetos da sua fabrica, ficará ó governo
na posição de concorrente privilegiado,
com o qual não poderão competir os
industriáes Que não gozam, como o Es-
tado, da inestimável vantagem de não
pagar direitos sobre a matéria prima
importada do estrangeiro.

Ao projectò 
' do deputado Mario

Hermes foi apresentada uma emenda,
estipulando que as fabricas nacionaes,
em egualdade de circum9tancias, de
preço, etc., terão preferencia na, com-
pra de produetos taes como ácido sul-
phurico, ácido chlor-hydrico, ether, etc.
Se o governo acha que, nas actuaes
condições financeiras, não lhe convém
abrir mão dos lucros que posíam
advir' da venda dos produetos da Fa-
brica do Piquete, ao menos faça o Con-
gresso, aos nossos industriáes, a justiça
de incorporar aquclla emenda á futura
lei.

Não somos partidários de uma pro-
tecção indiscriminada ás industrias; e
temos systcniaticámente combatido os
excessos do proteccionismo aduaneiro
com que, sacrificando o consumidor e
prejudicando os interesses fiscaes, se
tem procurado animar artificialmente
industrias iuefficicntes e incapazes de
sobreviver pelos próprios recursos. Mas
neste caso não se trata de proteccio-
nismo indébito, mas de defender uma
industria que muito útil nos pôde ser;
e é agora ameaçada por uma, con-
correncia desleal do próprio Estado.

Tópicos & Noticias
O TEMPO

O dia de hontem transcorreu somhrio, de
eco baixo e ameaçador, de ehuvisouciros e
ht.mi.lo.

Temperatura nesta capital: mínima iq°,o;
máximo, 2i°,o.

HONTEM
Cambio
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Sobre Londres, 7 , f . 1213I64 <- 3|3-" Paris. ..... í $71.1 $733" Hamburgo  $745 $7So" Itália — $657" Portugal (escudos). — a$884" lluenos Aires (pesoouro). ..... — ,1$974" Nova York .... — 4|-o8" Hcspanha  •— $815
Bancário. ...... ,'a.ll'?. —

Café _ g$6oo por arroba, oelo typo 7.
Libras — 2u$2oo.
Letra» do Thesouro — Ao rebate de 7

por cento.
Hl«l>

HOJE
Está de serviço na Repartição Central de

Policia o i" delegado auxiliar.

A carno
Para » carne bovina posta hoi- em

consumo nesta capital (oram affixados pelos
marchantes, no entreposto - de 8. Diogo, os
preços * de $760 a $800, devendo ser co.
brado .flo publico o máximo de i$ooo.•Carneiro. 2%; pdreo, $1050 e i$ioo, e
vitella, $800 e $900.

m » m *m —

O accordo
do

Do ministro da Allemanha recebemos
uma participação de que, em 18 do
corrente, a chanccllaria da Legação
Imperial será transferida -para Petro-
polis. _——+m
GRAVATAS — Lindíssimas — Sú na
Casa Manchester—Rua Gonçalves Dias 5-

m » tm »s»i
Brevemente apparecerá um novo ves-

pertino — A Lanterna — cujo êxito está
de ante-mão assegurado pelo nome do
brilhante jornalista que o dirigirá. Costa
Rego, o jornalista completo, cujo bello
talento durante tantos annos se revelou
nas nossas columnas, terá como director
de A Lanterna uma nova opportunidade
para o exercício das suas aptidões.

Ao novo confrade apresentamos ante-
cipadamente as nossas felicitações, cer»
tos de que o publico saberá apreciar um
jornal, a que o espirito brilhante de Coa>
ta Rego saberá dar a máxima efficiencia
jornalística, sem prejuízo da elegância »
da perfeição literária.

Na próxima semana, o Supremo Tri-
bunal deverá occttpar-se do "caso dó
Amazonas". ... . - * .'' 

Já áccehtuámos -que O Supremo deve
prestar muita' attenção a esse caso, le-
vado ao seu conhecimento, ainda uma
vez, por força' do habeas-corpus, que
lhe foi impetrado em favor do general
Thaumaturgo de Azevedo, c do. coronel
Bacitry.

Os ministros desse tribunal não po-
dem estar esquecidos dá sua decisão a
respeito da Assembléa do sr.- Gucrrei-
ro Antony. 'O Supremo amparou-a
somente até que se pronunciasse a re-
speilo o poder que elle julgou compe-
tente para tanto, isto é, o Congresso
Nacional. ;,.'Ora, a questão" que, com tanto des-
azo, o sr. Thaumaturgo levanta neste
momento está, sitb-jiidice, á espera da
decisão daqueDe poder, um de cujos
ramos, o Senado, já se manifestou,
considerando constitucional e perfeita-
mente normalizada a situação politica
do Estado.

A Câmara, não ignoram os ministros
do Supremo Tribunal, estuda esse caso,
c espera qualquer desses dias o pare-
cer que o deputado Afranio de Mello
Franco sobre elle está lavrando, para
liquidal-o de uma vez por todas.

Como é que, nessas cirCumstancias,
o Tribunal'pôde adeaiitar-sc ao Legis-
lativo na solução dessa pendência, sem
quebra da sua linha primitiva, da sua
deliberação inicial, que os opposicionis-
tas do Amazonas não quizeram com-
prchender?

Os politiqueiros amazonenses podem
usar de todos os expedientes que sup-
ponham necessários ao seu triumpho.
Estão no seu direito. Mas o Stt-
premo Tribunal c um poder respeitável,
decide iiiappellavelniente, como uma
corporação que está acima das mano-
bras da triste e perniciosa politicagem
deste regimen desmoralizado.

Desta arte não lhe cabe servir, á ttl-
tima hora, de capa <le políticos des-
prestigiados e sem escrúpulos, que se
soecorrem da sua autoridade para
revolver, de baixo a cima, situações es-
taduacs perfeitamente legaes, porque
são constituídas dentro da lei que regula
a sua organização.

Amanhã,'' ás 12 i|e, realiza-se o ai-
moço que • o. presidente da Republica
offcrcce ao coronel Felippe Schmidt e
dr. Affonso. Camargo,

Nesse almpço tomarão parte, além
dos homenageados, e as bancadas dos
respectivos Estados, no Congresso,, os
srs. vice-presidente da Republica, vice-
presidente do Senado, presidente da
Câmara, presidente do Supremo Tribu-
nal Federal, ministros de Estado, lea-
der da maioria na Câmara, prefeito do•Districto Federal, cjiefe.de policia, se-
cretario da presidência, um official de
gabinete,' chefe e sub-chefe da casa
militar, o ajudante de ordens, de ser-
viço, e os ajudantes de ordens dos go-vernadores.

Durante o almoço tocarão bandas de
musica do Corpo de Marinheiros'Nació-
naes c do Exercito.

O Senado tomou conhecimento, hon-
tem;' das razões do "veto" que o pre-
sidente da Republica oppoz á rcsolu-
ção do Congresso concedendo um anno
de licença, com vencimentos, a . um
3o official da Secretaria da Justiça.

Essas razões são uma demonstração
positiva da immoralidade com que é
dirigida a administração deste paiz.
O official em questão foi nomeado ha
tres annos, e durante esse tempo só'trabalhou dez mezes I

Não stippomos o publico tão ingênuo,
que pense ser este um caso isolado.
Eguaes a elle ha muitos por.ahi, fal-
tando apenas ao poder publico a
coragem precisa para acabar com esses
abusos, vcrdadeiramcnlle prejudiciaes
aos cofres públicos. . »

Infelizmente o sr. Wencesláo Braz
não c homem para persistir em coisas
que interessem á nação, Se o fosse,
trataria systematicamente de vetar to-
das as resoluções legislativas daquclla
natureza, concorrendo assim para que
o erário publico fosse grandemente
poupado.

Se o Congresso quizesse depois per-
sistir na protecção aos seus apanigua-
dos, que o fizesse por sua conta, as-
sumindo a responsabilidade dó acto.

Como quer que seja, o essencial para
a Republica 6 que nem o Congresso,
nem o Executivo estejam a abusar dos
depauperados cofres nacionaes com a
concessão dessas licenças condemna-
veis;

Quando determinado indivíduo é no-
meado empregado publico, deve cumprir
honestamente o seu dever, e não viver
eternamente licenciado percebendo um
ordenado a que não tem direito, por-
que não trabalha.

O presidente da Republica reuniu,
hontem, ás 2 horas da tarde, no'palácio
do governo, o coronel Felippe Schmidt,
governador do Estado de Santa Catha-
rinâ, e o dr. Affonso Camargo, presi-
dente do do Paraná, com elles conferen-
ciando relativamente ás bases jurídicas
para rèdacção do laudo que fixa defi-
nitivamente os limites entre os dois
listados, conforme o accordo celebrado
recentemente;' Antes, porém, de 1,15 ás 2 da tarde,
havia confcrcnciado, a sós, com s. ex.
sobre o importante assumpto, o coro-
nel Felippe Schmidt.

Eicon resolvido qne a cerimonia da
assignatiira do accordo se realize, ama-
nhã. solchnemente, ás 4 lioras da tar-
de, no palácio do gov:rno, compare-
cendo todas as autoridades civis c mi-
litares, membros dos poderes judicia-
rio c legislativo c todas as pessoas que
desejarem assistir.

Hoje, ás 9 horas da noite, ainda se
reunirão cm palácio os chefes dos dois
Estados litigantes, afim de lerem ao
chefe da nação em ultima rèdacção o
termo do accordo.

Acha-se cm terceira discussão, na
Cantara, um projectò do deputado Ma-
rio Hermes autorizando o governo a
vender os produetos chiniicos prepara-
dos na Fabrica de Pólvora do Piquete.
A idéa que inspirou o projectò do illus-
tre representante da Bahia c excellen-
te; mas se a medida fòr convertida cm
lei, sem que nella se façam algumas
modificações indispensáveis, os seus
effeitos serão altamente prejudiciaes a
um ramo dm industria nacional, que o

Com o presidente da Republica con-
ferenciou hontem, á noite, o sr. Alcau-
tara Bacellar, presidente eíeito do Es-
tado do Amazonas.

• m .
PUNHOS e collarinhos — Especialidade— Cisa Manchester — Gonçalves Dias $•

Não é a primeira vez, nem de certo
será a ultima, que temos oceasião de
chamar a attenção do chefe de policia
para a selvágéria de serem espanca-
dos, nas delegacias, os indivíduos pre-
sos por qualquer motivo, e ás vezes o
que redobra o abuso — sem motivo
algum. .

Ainda ha dias foi preso um cidadão
suisso, levado para o 5" districto, c
ahi espancado barbaramente.

Ora, é de convir que esses processos
não se quadram absolutamente com as
normas de um paiz civilizado.

A nossa,, policia tem irreprimível
tendência para exorbitar dos seus po-
deres; não lia delegado, nem conimis-
sàrio, nem simples soldado, que não se
julgue com o direito de esbordoar os
infelizes que lhe caem nas garras, an-
tes de cnvial-os para dentro das grades
do xadrez.

Essa -tendência é perigosa, e, alem
de tudo. depõe muito desfavoravclnien-
te contra a nossa educação.

O dr. Aurclino Leal, que é tão
amante de belbs circularcs, precisa
baixar ordens terminantes para evitar
o proseguinicnto desse feio abuso.

Afinal de contas, isto aqui pódc ser
appellidado hunioristicamcnte de Bu-
tuculandia; mas, na realidade, ninguém
tem o direito de reduzir o Brasil a
uma espécie de Cafraria...

E co que está acontecendo com o
procedimento da policia,

(Realizou-se hontem, no palácio do
Cattete, a reunião dos governadores
do Paraná e de Santa, Catharina, que,
sob os auspícios do presidente da Re-

publica, estão fixando os termos do

accordo para pór fim á velha
disputa entre aquelles Estados, que
contestam a-posse de uma nesga de
território fronteiriço. Ninguém re-

gateará ao sr. Wencesláo os applati-
sos que lhe são devidos por ter pro-
curado resolver uma questão irritan-
te, que já deu logar a oceorrencias
lamentáveis e cuja indefinida conti-
nuação desprestigia o Brasil, serviu-
do para confirmar no estrangeiro a
idléa de que a nossa federação é um
aggregado de unidades políticas des-
unidas, que, mais tarde ou mais cedo,
so desmenbrarão.

Sob o ponto de vista nacional, as
circumstancias, que- ora cercam o
accordo, são mais importantes do que
os detalhes da contenda^e do que os
termos da solução proposta-^como
final. Não nos interessa muito saber

qual a arca que o Parará transfere a
Santa Catharina, nem pôde ser con-
siderado como questão de alta
monta o facto de que alguns forasilei-
ros passem da jurisdicção de um Es-
tado para outro. Esses factos, que o

particttlarismo regionalista, levado, a
um extremo de sensibilidade morbi-:
da, pôde encarar como. assumptos
vilães, são questões subalternas quan-
do observadas do ponto de vista mais
amplo dos interesses geraes d» Bra-
sil. O aspecto verdadeiramente serio!
do caso do Contestado é a-pròvatqne;
elle vem trazer da confusão politica
em que se adia entre nós o systema
federativo,, levado a um perigoso
exagero pela Constituição, que não
sdmente affrouxou os laços da uni-
dsde nacional como não estipulou de
modo claro as relações " do poder
central com as autoridades estaduacs,
e não fixou as regras para a solução
dos conflictos surgidos no seio da
federação.

A disputa entre o Paraná e Santa
Catharina não pôde ser resolvida por
um accordo entre as partes litigan-
tes, e tambem não foi possível liqui-
dal-a pela intervenção do poder ju-
diciario 'federal. Uma decisão do/Su-
premo Tribunal não foi cumprida",
porque no nosso apparelho cojistitu-
cional não se encontrou meio de tor-
nar effectiyp b aresto da mais alta
corte da Republica, contra â vontade
de um dos Estados interessados" — o
de Santa Catharina —que se recusou
a acceitar a divisSo; dàV*oria:-Hlteiosa
pela fôrma ordenada por sentença
judiciaria.

Dssdo esso momento o systema
federal, tal qual élté se aoliá estabe-
tecido pela Constituição, ficou vir-
tualmente fallido. Não fossetn os
peliticos dominantes indiff crentes
aos interesses vitaes da Republica e
ds federação, não collocasscm elles as
vantagens pessoaes, que lhes advêm
do regimen anarchico em que vive-
mos, acima da estabilidade, da segu-
rança c da dignidade do Brasil, e
nessa oceasião a necessidade inirnc-
diiüa da revisão do pacto fundamen-
tt.1 teria sido por todos acceita como
indispensável. Mas a obstinação dos
conservadores intransigentes do regi-
men vigente serviu para que o caso
do Contestado ainda fornecesse pro-
vas mais impressionantes da impresr
tabilidade da Constituição.

Fechada .1 via judiciaria, que a
vontade arbitraria de um dos Esta-
dos litigantes tinha obstruído, sem
que o poder federal dispuzesse de
meios para tornar um facto a deci-
são legal, surgiu a idéa de empregar
a influencia moral onde a força da
lei não podia ser applicada. O barão
de Rio Branco pensou em conseguir
que os dois Estados brasileiros re-
sclvcssem o seu litígio pelo processo
que já nos tinha dado resultado sa-
tisfatorio na liquidação das mais
melindrosas e difficeis das nossas
questões de fronteiras. Mas o es for-
ço patriótico do grande chanceller foi
baldado e até hoje o caso do Contes-
tado continua insoluvel. ¦

Onde falhara a acção do judiciário,
onde fracassara a tentativa de arbi-
tramento, procurou o sr. Wencesláo
encontrar uma saída no emprego do
prestigioeda influencia presidenciaes.
A intervenção do chefe do executivo
ícderal certamente produziu algum
resultado, e a presença dos srs.
Schmidt e Camargo no Rio de Ja-
neiro é o passo mais adeantado, que'
até hoje se deu para a solução defi-
nitiva do intricado problema.

IMas a contenda não está ainda li-
qttidada. Tanto em Santa Catharina,
como no Pararfá, ha fortes correntes
de opinião em franco antagonismo ao
accordo. E se, cm qualquer daquel-
les Estados, os opposicionistas á so-
lução, adopta.da na conferência pre-
sidencial pelo sr. Wencesláo, conse-
gt.irem reunir elementos suficientes
para induzir a respectiva assembléa
legislativa a rejeitar o accordo, todo
o trabalho estará perdido e o Con
testado continuará a ser um foco de
perturbações politicas engastado no
território brasileiro.

Afora os effcitos politico9 que
acarreta e o desprestigio que envolve
para o Brasil, esta contenda entre o
Paraná e Santa Catharina tem ainda
outro aspecto que não deve ser cs-
quecido. O território litigioso está
situado nas proximidades do uma
das fronteiras da Republica. Não é
difficil conceber os inconvenientes e
os perigos que podem advir da per-
sistencia de um regimen mais ou me-
nos anarchico — inevitável sempre

em ttma lona contestada — tratando-
sede «m território que representa
um importante papel estratégico na
defeü do paiz, eonde extrema deve-

"ria ser. a vigilância exercida pelas
autoridades.

IA ."solução do caso do Contestado
impõe-se, portanto, e, se a nossa Con-
stituicão não permittc ao poder fc-
deral- resolver ewa contenda, que ao
menos o presidente da Republica
teiíha. a necessária firmeza, para rc-
mover os obstáculos e fazer com que
o" accordo assignado por sua inicia-
thra se converta em facto.' Uma das
curiosidades paradoxacs do regimen
i que, contrastando . com a posição
sifb^ltcrna im que a Constituição
deiJbub poder federal, o presidente
da.: Republica exerce ttma influencia
absoluta na vida dos Estados, espe-
cialuiente' dàquèlles que oecupam um
legar mais modesto na federação.
Que' ao menos sèia esse poder in-
constitucional' e arbitrário exercido
para- o bem.. E o caso do Contesta-
do, é' daqtielles em que ninguém pe-
dirlá; ;contas ao sr.. Wencesláo, por
fazer sentir ao9 interessados que o
chefe do executivo, federal é o czar
elcctivo desta Republica paradoxal.

sr. Miguel Rosa. as recebeu integral-
mente, recolheu ?i contos «o Thesou-
ro, desses ;>, mandou entregar Ji «o
tenente Burlamaqm, que não prestou
contas, appKcou a contos e pouco' em
toecorros e nSo deu noticia do resto.

São as notas e os balancetes do The-
sotiro piauhyense que o delatam.

CAMISAS—O que ba de mWbor e «legan-
te—Caia Manchester — Gonçalves Dns 5.

NOTICIAS DA GUERRA
¦ —,' 11 Sir^avfci: 

' '"''*¦

O dr. Miguel Calmon, em nome da
commissão promotora da recepção ao
dr, Lauro Müller, ministro das Rela-
ções Exteriores, esteve hontem no Mi-
nisterio do Interior, convidando o sr.
Carlos Maximiilano para assistir ao
desembarque daqueje chanceller.

BRANDÃO
DE S. PAULO

ALFAIATE
Av. Kio Branco. lot.

O, general. Luiz Barbedo, comman-
dante da 6* região, adiou sua viagem
para o dia 21 do corrente, devendo
embarcar na Central do Brasil.

Csnsura telegraiibica p;ra
Mfittn Grosso?...

Segundo fomos informados, o governo
determinou a- censura telegraphica para
MattdnGrosso,,. prohibindo terminante-
mente a transmissão de despachos em
cifras ou códigos.

Não- vemos uma razão justa para
esse. procedimento do governo, do qual
estão resultando sérios prejuízos a par-
tes-que têm interesses commerciaes e
doutras espécies naquelle Estado.

Oar-se-á o caso que esteja Matto-
Grosso sob o regimen do estado de
sitio?' , .
—. ' 1 m t im * m<

O ministro da Marinha foi hontem
retribuir a visita que lhe fez-o minis-
tro da Argentina nesta capital, tendo
n^vil!C(rP^CÍhn0nÍn-,«me^ãOnrP?i5 Kw"»«o dizermos quasi todos," não sãoClub Militar,- em homenagem ao presi-. £, .,.,„ c.ik, nLjm. nlie ia» i.a(ir

Um partido do commercio e da
industria?

S. Pauio, 13 de outubro. — Quando
escrevemos, ha dias, a propósito das
próximas eleições nuinicipaes paulistas,
que o conimercio e industria precisa-
vatn despertar para a politica, salien.
támos que era .lamentável a ausência
de delegados ou mandatários dessas
duas grandes classes, 110 seio das nossas
câmaras. Ao mesmo tempo revelámos
o bom propósito da direcção do partido
republicano, de incluir na chapa do
pleito ^municipal, que se vae realizar
breve, alguns representantes do com.
mercio e da industria.

. Declinámos, então, dois nomes bem
cotados 011 talvez já escolhidos, para
entrarem na chapa, como re-presentan-
tes do commercio c da industria. Appa-
recc-nos, agora, a noticia de que os
commercinntes e industriáes vão tomar
.1 iniciativa da fundação de um partido
politico, destinado a entrar em todos
os prélios eleitoraes. Com esse obje-
ctivo já se realizou uma primeira re-
união, no Centro do Commercio e In
dtistria, embora nada ficasse positiva-
mente deliberado sobre o assumpto, a
não ser uma segunda convocação.

Desejando colher informações mais
completas, procurámos um distineto
commcrciante e industrial, apontado
como um dos mais enthusiastas van-
guardttiros de opportttno movimento.
E o pretexto para a palestra, acha-
mol-o no facto de dois conhecidos ne-
Bociantes não terem podido acceitar o
espontâneo convite da commissão dire-
ctora, para a inclusão de seus nomes
na chapa de vereadores da capital, sob
a allegação de não serem eleitores.

— Realmente — disse-nos o cava-
lheiro alludido — a sua observação,
que tem sido a de toda a gente, o
muito feliz. Numerosos negociantes,

dente do Paraná c governador de San-
ta.Cajbarina.
BENGALAS — Elegantes e resistentes —
Caa* Manchester — Gonçalves Dias 5..11 . 1 ¦ a m »f'

Logo:- depois de aberta, a sessão
da Câmara foi hontem levantada a re-
querimento do sr. Hossanah de Oli-
veira,. como homenagem a um membro
da Constituinte, ha pouco faflccido,

Mas como o governo deseja que os
orçamentos sigam desde já para o Se-
¦luío, o sr. Astolpho Dutra convocou
uma nova reunião da Câmara para as
2.40, afim'de que as votações orçamen-
tarijis se fizessem com a necessária, re-
gufc»Vidade

eleitores... Saiba, porem, que não é por
carência de civismo: é por falta de
tempo, combinada .com um pouco de
descrença, em matéria de voto.
— E o exemplo de Santos?

— De accordo. Bem sei que no vi-
zinho e prospero município do littoral
o commercio e a industria constituem
uma força politica. Foi um louvável
'trabalho de aarregimentação, feito me-
thodicamente e mantido com muita fir
meza. Aqui não ae pôde ainda conse-
guir isso. Vamos tentar, agora. Are-
união realizada no Centro do Commer
cio e Industria aos deu uma grande
esperança. Parece que os .meus compa-
nheiros d« classe comprebenderam, afi-
nal, que devemos ser tambem uma
força politica. Não basta • mie , pleite
emos cargos de vereador. Precisamos
ter representantes directos nos congres.
sos do Estado e da União...

%'., então, um programma muito
— Assim penso e assim proporei que

se tente, parecendo-me que não é ta-
refa irrealizavel. Ha quem entenda
que devemos consegnir a cotlaboração
valiosa da lavoura. Veremos., conforme
o rumo que tomar a nossa tentativa.—C.

A administração do, Correio da Ma-
precisa de tí\ã, assim como todos os seus agentes

Çerdeu o seu tempo o sr. Astolpho.
Rerberta a sessão, não houve numero mais amplo do que se imaginava?
ptéBlço'sa alguma, apezar de se ter re- - .*-=:«. «»'•""< » -<"=••¦" "¦"""•"

gísíiadp. que*á abertura da sessão ini-
rjalirhávia na Câmara nada mais, nada
menos do que 126 deputados.

Francamente, isso não c serio. Não
ignoram os deputados que o trabalho
orçamentário deste anno
muito-cuidado. Elle é organizado para e, viajantes, acceita assignaturas para

* j .1 „ «.'revista portugúeza O Rosário,.umao anão que vem, quando temosde re- \%% maig b£m feitag,.p„b\icaç8es catho-
encetar o serviço da nossa divida ex-1 |;cas editadas em Portugal. Ánno6$ooo
terna, e numa situação que todos reptt- ————¦*?*
tam' da maior gravidade para o paiz,
porque justamente dessa situação os
aventiireir09r os negocistas que aqui vi-
vem, procuram tírar partUo.

Tudo indica, pois, que só de uma
cerla iatclligencia entre os.dois ramos
do poder legislativo pôde 'resultar ai-
guma. coisa de útil. A verdade, porém,
é que, se os deputados retardam a
-votação dos orçamentos de modo de-
liberado, como hontem aconteceu, os
senadores poderão ..mais tarde

BONS perfumes, linos e a preços rasoaveis,
Na Perfumaria Nunei. L. S. Francisco, 25.

.?»
— De louças tio finas onde,
Km que casa vos munis ?
E eis que ao longe o ecco responde!

— Casa... Muniz...
m» m » —

Pingos & Respingos
Hontem, no correr de uma .palestra, em

alienar roda de poetas, eoubemos que Hermes Fon-

qtiejá Câmara é que cabe a culpa de ««• ° vietorioso cantor dos Apotkcoses, «

nãó-contar a nação com uma lei annua ««<«**». % 
™J 

Íu<,:fa"rann1a. 
'Z''^

á altura das cireumstaneias actuaes. »r d,°, tfscu,,«1 d,re'" ""L" !" *T , , , . ,.t. seu talento a tSo modesta pretençao, o
Não c pelo menos de boa política que .poeta.bac)iarei esl,era...

aOimara consinta cm ser passível desse Um gtvp0 do admiradores do poeta des.
julgamento, sobretudo numa oceasião cobriit, porém, que «Ue se chama Hermes
como esta em que o Brasil tem o di- /F]0ro Fontes ; e reBolveu chamar-lhe,
reito.de reclamar dos seus legisladores d'ora avante, "Floro Fontes", tout court.
que • façam alguma coisa em seu pro-
veito, , .

A falta de numero para si9 votações
de hontem não se deve repetir na Ca-
mara dos Deputados neste fim de
sessão. -;

VESTIDOS de passeio e interior.
Chapéus de senhoras t mocinhas.

Casa. Nascimento.— 167, Ouvidor.
¦ » ¦» •¦¦

O ministro da Viação não compare-
-civ hontem, ao seu gabinete, despa-
chándo b .expediente em sua residen-
cia. Jy^ "

Foi nomeado .membro da commissão
de fjromoções dos officiacs do Exerci-
to o general Lino de Oliveira Ramos,
commandante da 5*- 'brigada de infan-
teria.

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

 ¦¦»
Occupando a tribuna do Senado,

ante-hontem, o sr. Alfredo Ellis leu um
telegramma de Therczina, publicado no
Jornal do Commercio, sobre o crimino-
so desvio do dinheiro com que a União,
Estados e particulares pretenderam
soecorrer os flagcllados piauhyenses da
secca, e de cuja importância o sr. Mi-
guel Rosa, ex-governador do Piauhy,
metteu no bolso uma parte, após a de-
sSutição da outra pelos seus amigos,
ou pela sita politica, o que é o mesmo.

Essa leitura levou â tribuna o sr.
Abdias Neves, amigo do sr, Miguel
Roso. para defendcl-o; mas infelizmen-
te a defesa do ex-governador piauliyen-
se, pela palavra do seu correligionário,
não passou de uma tremenda, aliás
muito justa, aceusação ao novo gover-
no è á nova politica daqttelle Estado
O crime do administrador de hontem,

Os italianos avançam a
suesfe de Gorizia

O "raid" dos Zeppelins á Inglaterra — O motor de ititita de.ssos for'
tniiaveis macbir.as de guerra, recentemente abatida nos arredores]

de Londres

No Mosa e no Somme

O qúe diz um jornalis-
ia sobre a acçfto da
Guarda Frussiana

Londres, 14 — (A. H.) — O corre-
spondente do Tintes na frente britan-
nica da França, escreve:"Todos se lembram que em certas
oceasiões os soldados da- Guarda Prus-
siana não,combateram no Somme como
era do scú dever, pelo que se não deve
classificar entre os melhores combaten-
tes das diversas unidades que ahi en-
frentámos e derrotámos.

Assim, uma ordem do dia taxada
pelo commandante de artilheria de. uma
divisão da Guarda Prussiana, diz: ¦—
"Todos os officiaes e sargentos devem
saber as graves conseqüências que po-
dem resultar do abandono'dos seus
postos e o risco que correm de ser
submettidos a conselho de guerra,. Os
officiaes do estado-maior devem revê-
sar-se para verificar se elles se encon-
tram nos seus postos."

Têm sido encontradas numerosas
cartas em. que o povo allemão revela
as duras condições de vida na Allemã-
nha.

Em poder dos soldados tambem tem
sido nchada9 muitas cartas, eseripta9
antes da captura, e nas quaes se lêem
pedaços como este: "Não podeis fazer
idéa da, nossa situação desde que co-
meçou a batalha do Sonne. Isto já
não é guerra; é um verdadeiro assas-
sinato. Esta semana mais de metade
do regimento fói morta ou ferida."

Numa outra carta lemos: "Os# alie-
mães avançam de novo na Galicia. O
terreno que os austríacos perdem têm
os pobres allemães de reconquistal-o,
derramando o seu sangue por estes
cães infames."

A PALAVRA OFFICIAL

De todas as linhas de'
frente

Áustria.—. Vienna, 14. —O estado-
maior do exercito communica cm data
de is de outubro:"Frente russa:' Rechassamos um ata-
que inimigo ao norte de Solotwina, na
Galicia oriental.

Frente rumaica: Fracassaram invés-
tidas dirigidas contra as nossas posi-
ções de ambos os lados do passo Vul-
kan. Na região de Kronstadt obri-4
gamos o inimigo a retirar-se para os
passos da fronteira. Nas alturas de
Gocrgeny, e cm ambos 09 lados do
Maros, a resistência do adversário foi
quebrada. Estamos perseguihdo-o.

Frente italiana: A offensiva no Car-
so continua ininterrupta. Durante todo
o dia combateu^se enoarnigadamente.
Os italianos ganharam algum terrena
a leste de Oppacchisclla c tomaram
Nova Vaz. Nos outros pontos, apezar
dos seus ingentes esforços, nada con-
seguiram. O numero de prisioneiros
augmentou para 2.700."

Nas linhas italo-austriacas
A AOOAO DA ARTILHERIA ITA»

LIANA NA OITAVA BATA-
LHA SO ISONZO

. Londres, 14 — (A. H.) — Tclegra-
pham de Amsterdam:

. "O correspondente de guerra da Ga-
seta de Colônia, descrevendo o qu»
chama a oitava batalha do Isonzo, diz:"Parece que esta frente ê comman-
dada por um novo general italiano.

Nas batalhas precedentes a artilheria
italiana atirava os seus. obuzes sem
methodo e sem fim determinado con-
tra todas as nossas posições. Este fogo
era continuo, mas durava relativamen-
te pouco. O novo general emprega um

. _.„„ __ „„, 'fogo methodico. e efficaz. Quer des-
A marcha das operações no sul truir toda3 as trincheiras c p"r fora de

Garantem-lhe, certo, um logar na cap'
tal, caminho do Supremo Tribunal.

*
« 1

Discute-se pela imprensa a influencia do
nlhletismo na saude da mocidade.

Ora, diz-nos tbh velho medico, e
coisa muito sabida que o exercício des-
envolve o orf»ão.

Pe certo.
E elle continuou: — Conheci um ra-

paz, casado, mas muito franzino que, de-
pois de um anno de exercício, tanto des.
envolveu o biceps e o trips que o seu prl-
meiro filho nasceu a forceps.

«* «
A vaga do Garcia Redondo na Academia

vae ser disputadissima.
Além das candidaturas Luiz Guimarães

e do Bastos Tigre 9urge agora a do Age-
nor de Koure.

Numa roda de homens de letras fala-'
va-se do assumpto; e o Emilio observou,
com um ar muito sério:

K' uma candidatura muito viável»
iiá i«r des roíilettes...

*
9 *

A propósito da exposição dos humoris-
tas conmientava-se o «stylo dos «díficios
do Viril.

Aquelle de Copacabana, diz o Cou-
lurt, é um prodígio de imaginação : o ar-
ehirecto conseguiu fazer uma «asa onde
ha de tudo, menos onde se morar...

F,' porque você ainda não viu o do
largo da Gloria: — é quadradamente
cubista.

Então o Virz! ?
Virsi Maria I

do Ancre
Londres, 14 — (A. H.) — Communi-

nicado official de hontem á noite:"Ao sul do Ancre, sour<-tndn i« re-
giões de Gueudccourt e Martinpuich e
ao norte de Courcelette, repeilimos o
inimigo, que tentava atacar as nossas
trincheiras.

Uni avanço dos frnncezcs em
Jlorval

Lowi-rcs, 14 — (A. A.) — Os fran-
cezes, que substituíram os inglezes em
Morval, fizeram no ataque, realizado
após.a mudança, um avanço de' 1.500
ií'ros, a .nordeste dessa posição. ..

9 •
BM.T.0 Homzontí, 14. -* — Segundo

cálculos de pessoas competentes, o «leito
, ,  rado de Minas Geraes, que é actualmente

o seu advogado teria justificado com os . —_¦„„ ^.^ ficará re(,uii(]0i U]m
crimes do administrador de hoje. V1-1 ve2 executada nova lei, a pouco mais

de 50,000." , .
Conclusão |de pessoa incompetente na

política em geral e na mineira, em partt-
cular :

— O resultado das eleições nio ficara
alterado em caso, numero e pessoa.

cámcs sabendo que o Piauhy destrcllou
irremediavelmente no regimen, sendo
as suas leis com que se demittein jui-
zcs e se annullam actos judiciaes, in-
clusive casamentos, o pittoresco remate
da inconsciehcia e da voracidade de
governadores que, sem cerimonia, ba-
tem o dinheiro de flagellados.

Das quantias remettidas, para aquclle
fim, pelo governo da União, pelo go-
verno 9e S. Paulo, pela sra. Wenccs-
láo Braz (produeto de donativos parti-
culares) e resultados de kermesses c
outras manifestações de caridade, co-
Ihidos trn Therezina, montando a mais
de 100 contos de réis, sabe-se que o

« *
A turfa vem Httnr o regimen ecenoml-

ca do Brasil, diz • Rua, epigraphando um
artigo de hontem.

— Do Brasil... pode ser, commenta e
1'rontin, 00 Chib de 'Engenharia; quanto
o. mim, o que me tem alterado o regime»
econômico — para melhor — são é a
turfa, é o turf, ^

' Cfrano A O.

Violento combato na estrada do
de Dapanmo e Peronne -

Londres, 14 — (.A. A.) — Os ulti-
mos despachos sobre as operações na
linha de. frente occidental dizem .que
proseguia encarniçada a luta' para a
posse' da eminência da estrada de Ba-
paume e Peronne. ' .

Inglezes e allemães estão empenha-
dos' numa carnificina enorme. -

O que diz ttma nota offlclosa
sobre as operações

Paris, 14 — (A. H.) — De uma
nota oíficiosa:"Ao norte do Somme os inglezes
proseguem na conquista das alturas en-
tre a sua frente e a estrada de Pe-

(ronne a BapRitiime, c os fran;i',?'S, anoi
ando o movimento na ala direita, pro-
fridem 

no outeiro de Sailly-Sailliesel.',' está uma operação de detalhe que
compiera de .ganira uma offensiva c
prepara a seguinte.

O inimigo conhecendo, como conhece,
a significação de acções deste gênero,
mostra-se extraordinariamente, activo
nas duas margens do Somme, onde bom-
bardeou numerosos sectores e destacou
varias patrulhas que travaram ligeiras

combate todas as baterias. Com os
seus canhões de longo alcance, visa to-
dos os destacamentos para os isolar do>
grosso das nossas tropas; cobre de uma
chuva de ¦ aço . todos os logares, onde
suppõe que haja qualquer concentração.
de forças. Mas este fogo não dura qua-
tro horas nem cincoenta; dura duzen-
tas horas seguidas. Desta vez a arti-
lheria italiana funeciona sem cessar c
sem enfraquecer.

As grandes quantidade de munições
que se gastam aqui e que se renovam
constantemente, transportadas por lon-
gas Tilas de automóveis, são compara-
veis ás que se consomem na batalha de
Somme.'' ;O correspondente refere-se em se-
guida á aciividade da infanteria italia-
na, que diz ser tão grande como a da
artilheria.

Os alpinos repcllcm nm ataque,
dos austríacos

Ronia, 14 '.— 
(A. A.) — Nas im-

mediações de Pizzo di Fannc vários
destacamentos austríacos ali êntrinchei-
rados atacaram os alpinos, que repelli-
ram energicamente o ataque, não dan-
do assim nenhum resultado a tentativada offensiya do inimigo.

¦ Na região de Merna houve viva íu-
zilaria.

Os italianos avançam a suísto
do Gorizia

Roma, 14 (A. H.) — O ultimo com-municado.do general Cadorria annuncia
que a stieste de Gorizia os italianos
alargaram - cm direcção ao norte a
oecupação das alturas de Sober até &estrada de San Pietro a Prebacina, ca-
pturando prisioneiros c despojos de
guerra.-

No Carso, os italianos consolidaram
as., suas posições e fizeram 1 uns cem
prisioneiros. , ¦

\i campanha tia Rússia
Londres,_ n_ — (A. A.) Tele*

escaramuças com os nossos postos avan-
çados. Mas as posições francezas estão , .., __. ,, i>.„,_soüdamente mantidas * a offensiva será I grammas de Petrogrado informam qualevada a termo segundo o methodo ri-1 o general russo Cherbatcheff derrotou
goroso adoptado, o qual consiste em os austríacos ao sul de Brzezany, nanão dirigir contra o inimigo o menor I Gallicia, occupando Potntory.
ataque sem uma preparação sufficiente I Londres, 14 — (A. A.)  Os rtts-
pela artilharia. E' esta uma condição! sos acham-se a uma milha da cidadeindispensável para reduzir ao mínimo as, de Brzezany, na Gallicia, sobre o Zlota-nossas perdas."

AS OPERAÇÕES
NOSBALKANS

Vigoroso combate entre
rumaicos e teuto-bulgaros

Londres, 14 — (A. A.) — 'Radio-
grammas de Bucarest informam que os
combates nos valles de Mezok e Giergjo
contimram com grande encarniçamen-
to, pendendo a victoria para as forças
rumaicas, apezar dos violentos esfor-
ços dos teuto-bulgaros edo numero su-
perior da tropa de combate.

Os rumaicos têm feito, durante a
acção. grande numero de prisioneiros.

A situação nos fronteiras da
Transylvanla

Londres, 14 — (A. H.) — O Times
publica hoje o seguinte artigo sobre a
situação nas fronteiras da Transylva-
nia, que no Ktual momento parece
mais estável :
._"As ultimas noticias chegadas do

Lina.

theatro, das operações provam que osegundo exercito rumaico resiste comsuecesso ás tentativas austro-allemãs da
penetrar era território da Rumania.

O inimigo não annuncia- nenhumavantagem, a não ser no Maros sttpe-nor, ao .passo que os rumaicos dizemcategoricamente nos seus communica-.
dos que repelliram todos os ataquescontra os desfiladeiros dos Carpathos,
principalmente contra O de Predeal.

Até agora parece que o general Fal-Kenhayn não conseguiu reunir forçassufficicntes e eada dia que se passatoais diminuem as hrobabiKdades iaexito de qualquer ataque contra a Ru-
mania.

Nio será de admirar que o inimiga
se preoecupe mais com a Macedonia dej
que com aquelle paiz.

Agora, porem, que os «ustro-allemãcs
são atacados violentamente em todas as
frentes, é multo duvidoso que postam
executar com amplitude os seus proje-
ctos contra a Rumania. E' mesmo de
crer que se persistirem cm leval-os a
cabo, tenham um acolhimento qu* ps»
certo não esperavam,"..
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Im redor do orça-
mento da receita
No primeiro dia de votação em

lercetra discussão das oitenta * sete
•emendas ao orçamento da receita, a
Câmara dos Deputados resolveu so-
bre quarenta e cinco, tendo rejeitado
quaremá' é quatro, approvando uma
e tendo sido ainda retirada otrtra
«pelo próprio autor. Duas das que
foram rejeitadas tinham sido subti-
tuidas por outras da commissão de
Finanças, que a Câmara approyou.

Não se podo, dizer nue* não ttves-
sem os deputados resgatado naquelle.
«dia algumas dás muitas culpas cm
que têm incorrido. Porque, emfim,
ouvir ler tüò elevada' numero de
«emendas, apreciar ,o que sobre cada
uma dellas disse a commissão de Fi-
maüiças; ouvir ainda os deputados,
sob o pretexto de encaminharem a
votação, discutil-as. novamente, e por
«fim votar tanta coisa, num só dia,
é motivo para" louvores bem merc-
cidos.

A Câmara tomou uma _ resolução
que applaudimos, tanto mate que cila
é bem 'conforme "com opinião antes
emittida pelo Corrão-ia Manhã: não
tem votado emendas aue representem
alterações sensíveis (Ja tarifa da Al-
fandegã. E' de bom critério esse pro-
cedimento, e somos insuspeitos falan-
«lo assim, pois desde „a bastantes
annos que temos pugnado por uma
fundamental reforma da tarifa. O
que possuímos em matéria de legis-
lação aduaneira >ô um verdadeiro
cabos, além dc constituir uma -série
dc dispositivos que não raro se cho-
cam uns com os outros, e que mui-
to a miúdo aberram do mais come-
zinho bom senso. Sem razões piau-
siveis, desde o governo do dr. Affon-
so Penna, a reforma da tarifa tem
«ido adiada de anno para anno, ape-
zar dos- diBferentes e importantes
trabalhos realizados por commissões
¦revisoras constituídas oor pessoas
<las mais competentes e autorizadas.
Agora, proém, que a situação eco-
nomica de todos os paizes íoi altera-
<la profundamente em conseqüência
da guerra, européa, não sendo _ fácil
presumir o que suecedertà depois de
feita a paz, é de conveniência nacio-
nal, aguardar os acontecimentos,
e reformar a tarifa quando esti-
ver perfeitamente delineada, e esta-
belccida a orientação dos__ paizes com
os quaes mantemos relações commer-
ciaes de maior vulto.

•Na 'Europa, 'ha quem preveja que
as condições da paz serão difficeis
de estabelecer e que não deverá cau-
sar admiração se novas complicações
ainda sobrevierem, estas de origem
econômica. Em todo o caso, o que é
desde já positivo, pelas reiteradas
affirmações feita:; por algumas das
potências bclligcrantes, é que a paz
dará inicio a outra guerra, esta, po-
rém| de caracter exclusivamente in-
(litstrial e commercial. Todos os pai-
zcs da Europa alterarão fundamen-
talmentc as suas tarifas, e é evidente
qtte o Tlrasil terá nesse momento que
.acautetar também seus legitimas in-
teresses.

Mas ainda lia mais: a guerra
actual tem-nos fornecido proveitosos
ensinamentos, como sejam os qtte re-
súltain, por exemplo, da situação dos
impérios centraes, que têm enc.ntra-
do a sua principal base de resistência
no facto dc terem sabido desenvol-

mas, tal qual foram engendra(Jas'
só terão os-applausos dos sócios ou:
interessados do alto commercio, que
é a única entidade que vae ganhar
com a modificação!

Tomando por base .a importação'
do anno 'findo, c os descontos de
15 % nas taxas, temos que o prejui-'zo do Thesoüro será:

Xarqtte; a importação, no anno
¦findo, foi de 2.053.940 kilos: o total
de 30 réis a menos ent kilo será,
papel, 

"61:6i8$20o;
Banha: a importação em 1015 foi

<te 85.293 kilos: applicado o descon-
to de 15 % na taxa, a -iíferença será
do 3-«38$i85i .,

tBacalháo: a importação no anno
transado foi ile 33.031.779 kilos; a
diffcrença de 9 réis e'm'kilo elevar-
íe-6 a 297m87$mi; <* '

Arroz; a importação em .1915 foi"de 
6.047.602 kilos; a reducção pro-

posta será de 24 réis, o que dará o
total de ioo:742$448; yã -\

Kerosene: no anno «nue 'fmdou a
importação ifoi de ,100,340.563 k'lo?>
e como a differencá. proposta equi-
vale a 10-tlêis por kilo, o prejuízo
para o Thesoüro será de .'.
1.003:405$630.

Sommandb todas as parccttas, te-
mos:¦X arque
Banha. .
BacatHáo.
Arroz. .
Kerozene.

• ' •< (* \w, '•! m

¦»• ;• M *i m
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61:6i8$200
3:8385185

397:287$"!
i6o:742$448

1.003:4051630

O Brasil o os me-
dicas

j.526«9i$374Total. ... . . ... .
Mas, desse total, 55 % deviam ser

pagos em ouro, e, tomando ainda por
base o cambio de 12 Vi d., chega-se
ao seguinte resultado:
45 % em papel, do to-

tal de 1.526:89i$574
55 % idem, idem. .
Ágio do ouro solbre

os 55 %, ou sejam
116 

6S7 :ioi$209
839790J365

974:i5

Total 12.501:048$397
•Será, pois, de 2.500 contos o pre-

sente mínimo feito aos importadores,
sem que os consumidores aproveitem
sequer a sombra de um real.

Legislar é fácil; mas também não
é difficH fazer cálculos e verificar
até onde podem conduzir-nos .orienta-
ções erradas, ainda que ellas tenham
a inspiral-as o valor, aliás bastante
notável, do sr. Leopoldo Bulhões.

——?-¦a » ou
Todos os frepnss ps com"

pram moveis

REDSTAR
dizem que elles são
09 mais modernos,
is mais elegantes,
os mais delicados,
os mais bem acabado.
c os mais fáceis dc pagar.

Gonçalves Dias, 71
URUGUAYANA, 82

Duas sessões _ía

ver e acantelar as sitas nroducçôes ^.^^-"t^^^.tf^Zf^

Na vida e desenvolvimento de uma
nacionalidade ha influencias que _ se
exercem de varias formas, produzindo
os mais differentes resultados, confor-
me o predomínio desse ou daquellc
factor.

A multiplicidade dos misteres sociaes
e a diversidade dos destinos humanos
formam correntes que, a pouco e pouco,:
crescem « se avolumam, seguindo a di-
rectriz traçada pelos fins a que se des-
tinam. ...

A evolução constante e gradual des-
ses elementos põe em- destaque certas
classes, proporcionando-lhes opportuni-
dades de tudo fazerem pelo progresso
e engrandecimento do seu paiz.

Não é intuito meu, nestas linhas, algo
dizer sobre as classes que têm tido in-
flnencia nos destinos do Brasil, iar«
rastando-o á deplorável situação de
hoje.

Pretendo, apenas, inspirado na mais
recente das provas, rcícrir-rae ao papel
desempenhado por médicos brasileiros,
realçando de maneira extraordinária o
nosso nome no estrangeiro.

Não falarei, por isso que todos so-
bejamente se recordam, do prêmio ob-
tido por nosso paiz na Allemanha, na
exposição internacional de hygiene de
Dresden, graças a „Oswaldo Cruz, esse
brasileiro extraordinário que por tan.
tos motivos c credor da nossa eterna
gratidão.

Deixarei de detalhar, também, o im-
menso realce de Carlos Chagas, con-
quistando entre todos os concorrentes
do mundo, o prêmio Schaudinn em
1912, pela relevância dos seus traba-
llios sobre a doença que, com absoluta
justiça, traz o seu nome.

Ainda se não amorteceram os eco»
dos applausos com qtte foram recebi-
dos, dc volta da Argentina, os nossos
embaixadores nessa utilissima missão
de fraternidade seientifica, onde Aloy-
sio de Castro, Bruno Lobo e Carlos
Chagas, ao lado de outros illustres col-
legas, elevaram o nome brasileiro dc
forma inexcedivel, auginentaando, as-
sim, os seus já grandes títulos de bc-
nemerencia.

Quero, na singeleza dos actuaes con.
ceitos, chamar a attenção publica para
a grande obra agora íevada a Mfeito
na Argentina pelo nosso patrício dr.
Arthur Neiva. Moço, ainda, na florse-
cencia dos seus 35 annos, elle já apre-
senta uma enorme basagem de conhe-
cimentoS, tendo se imposto na esoe-
cialldadc que, com tanto brilho, pro-
fessa em Manguinhos.

Quando, vae por um anno, o Instl-
tuto Bacteriológico de Buenos Aires
enviou a Oswaldo Cruz o convite para
organizar a sessão de Zoologia do
mesmo estabelecimento, esse "raniie
mestre sentiu logo, de forma clarivi-
dente, que ao seu lado estava o homem
capaz do fiel desempenho de tão (lis-
tineta missão. E, com absoluta con-
fiança, foi Arthur Neiva convidado pa-
ra tão honrosa, quão difficií. tarefa.

• Para lá partiu ,e pouco tempo depois
começam a chegar-nos os eco sdos seus
triumpltos.

O professor Krauss, dircctor do In-
stituto, aos (primeiros encontros com

j Arthur Neiva teve a nítida impressão
do seu vailor, constituindo-se um dos
seus mais ardentes admiradores.

'Depois dç alguns mezes de trabalho,
na organização da sessão de zoologia,
apresentou Neiva os seus primeiros es-
tudós sobre os mosquitos existentes
em Buenos Aires e nas suas cercanias,
caracterizando-os de fôrma definitiva
e enquadrando-os na sua exacta classi-
fica ção.

Após esses estudos resolveu fazei-
uma excursão pelo interior do paiz,

regimental. Presidência do sr. Urbano oecupando-sc de vários assumptos, taes
Santos, secretariado pelos srs, Pedro como a punia • a loislinianiose.
Borges c José Metello. Após a approva- Na identificação dessa ultima doen-
cão da acta dos trabalhos anteriores c ça Neiva distinguiu-se considerável-
a leitura do expediente, que não teve mente, ligando certos estados morbi-

O DIA NO SENADO
Levanta-se a sessão em

homenagem ao ex-senador
Manoel Barata

A sessão de hontem teve inicio â hora

Câmara
Mesmo assim
houve de importância

•Sob a presidência do sr. AstolpbpvDu-
tra, secretariado pelos srs. Costa- ^Hi-beiro e Alfredo Mavignier, foi: itrimtcmi
aoerta a sessão da Câmara, á hora re-
gimental, com 54 deputados .presàntes.

A acta da sessão anterior foi; apprp?
vada, sem observações, e o expediente
lido careceu de importância. Após a
leitura do expediente, occupou a tribu-
na, o sr. Hosannah de Oliveira, -que
fez o necrológio do antigo senador
Manoel Barata, que representou o Pará
no Congresso Constituinte. O orador,
depois de traçar a biographia do éx-
tineto, reqttereu que fosse lançado ha
acta um voto de pezar e a. sessão le-
vanlada. Esse requerimento arraistou' á
tribuna o sr. Barbosa Lima que, depois
de elogiar o fallecido senador, iiiipu-
gnou o requerimento do sr. Hosannati
dc Oiveira, exhortando á Câmara a
trabalhar, votando o orçamento, rom-
pendo, dcst'arte, com a velha praxe
de ser a sessão levantada como invàrj
riavel homenagem ao fallccimenlo dos
congressistas constituintes, ou congres-
sistas actuaes. ,>i ¦

O sr. Justiniano de Serpa, occupan-
do -também a tribuna; impugnou,,: por
sua vez, o alvitre lembrado pelo sr.
Barbosa Lima, convidando a Câmara
a approvar o requerimento do sr. Ho-
sannah. Posto a votos, foi o requeri-
mento àppròvadò e a sessão levantada..
Antes, porém, de levantal-a, o sr. As-
tolpho Dutra convocou nova sc3são
para ás 2.40 da larde. A essa hora,
effectivamente, foi aiberta a nova ses-
são, sob a presidência, ainda, do sr:
Astolpho, secretariado pelos srs. Costa
Ribeiro e Mavignier. A acta da sessão
primeira do dia foi approvada, sem
observações. Não houve matéria para
ser lida ao expediente. Então, o sr.
Pedro Moacyr foi á tribuna e, depois'
de uma longa série de considerações,'
relativas ao grande numero de feria-
dos nácionaes, reqttereu que fosse' jn-
cluido na ortlcm do dia o projecto ile
lei, que restringe o numero dos ãlludi-
dos feriados. ~'

O sr. Astolpho Dutra prometíeu. •.''«-
mediatamenfe attender a esse pçdiilo.

O sr._ Palmeira Ripper, discursando
na seguida, tratou da commissão me-,
dica brasileira, que foi reccntèrjtc!Íl.e
á Argentina, clogiando-a com libqraíi-
dade, e_ concluiu o seu discurso, feque-
rendo ú Câmara a approvação de' um
voto congrEtülatprio com os membros
da referida commissão.

Passando-se á ordem do dia, aA lista
da porta aceusava a presença de ta'6
deputados. Foi annunciada. a contin"'n-
ção_ da votação do projecto orçamen-
tario. A votação começada na sessão
da véspera fura, interrompida na .enien-
da n. 45. Annunciada a votação, -pois,
dessa emenda, qfferecida ao orçamento
da receita, o sr. Maurício dc Lacerda
requereu que fosse cila dividida > em
duas_ partes. Posto' a votos o seu re-
querimento, foi elle dado como apptò-
vado. O sr. Maurício requereu. finílo,
verificação de votação. Verificada,
apenas sc pronunciaram 103 deputados.
Feita a chamada foi confirmada a falia
de numero. Passou-se, então, á ítnietja
de discussão, sendo toda clia cnccrríi-
da, sem oradores. F. a segunda sessão
foi levantada, ás 3.40 da tarde. ' ''

O SÉGRESSO DO CHAMCBLLER

Pomo será recebido,
amanha, o sr. Lauro

_________...¦( •., . ¦.—«—•——¦ , 
^ 

.

Reuniram-se hontem, na sede da So-
ciedade Nacional de Agricultura, mui-
tos amigos e admiradores do dr. Lauro
Miiller, para o fim dè proseguirem nos

.írabalhos de .organização da manifes-
tação pelo regresso do emiacnie càatC-
celler a esta capital.

Depois ,de tomar conhecimento de
novas adhesões recebidas, ficou consti-
tuida definitivamente a grande commis-
são dc recepção.

O paquete 
"Rio de Janeiro", do

Lloyd Brasileiro, a cujo bordo

CcureiiçS* polltics no Pará
Bslem, 13 CA. A.) — (Retardado). —

Toram honrem fnstallado» os xtaSalha»
preparatórios da Convenção do Partlilo
Republicano do Pará, que durarão als«ns
dias. para tomar conhecimento da designa-
ção dos delegados nos municípios; nomear
a commissão para dar pareceres, discutir
e votar estes : conhecer a organização das
ccmniUsões raunicipaes; encerrar us ses-
sJes preparatórias e finalmente, deliberar
sobre assumptos de toda a magnitude po-
liilca, nicüiodisação dos trabalhos, cujo In-
tuito é dar a essa assembléa, com ^a ma-
xima regularidade, o cunho eb maior se-

. riedade e con^cqueticia deliberativa, intel-
,u „.r.._.r, a cujo bordo viaja '» & 

suggestõcs
ex., chegará a este porto amanha, • «oneaie "»re Ia» ""^

segunda-feira, 16 do corrente,

agrícolas c fabris. Dani, a convi-
cção a <iue chegámos nus otit:"?, po-
voadores c senhores da America do
Sul, dc que lemos necçüidad-; inde-
clinavcl de nos prjvenirntns contra
possíveis surprtias futuras, inccii:!-
vando sensata e permanentemente^ ns
«ossos prodttctores. Ora, essa orie:i«
lação terá por base principal a tarifa
aduaneira, que devetó ser moldada
dc fôrma que o Brasil não passe ã
categoria de simples escoadouro da
proiiticção de qualquer outro paiz.

Não poderemos ser indiffercntcs
cm absoluto á luta econômica que se
vae travar depois de feita a naz,
porque também teremos então inter-
•esses a dirimir. Dalii a grande con-
veniencia cm ser mantido o actual
estado dc coisas. Quem ha tantos
annos sc conserva obediente á tarifa
aduaneira que possuímos, nada per-
dera por se manter nessa attitude du-
rante o tempo que fôr necessário
liara qtte os horizontes econômicos
internacionaes se esclareçam e todos
saibamos em que rcgimen teremos
que viver de futuro.

iRaras são as emendas que foram
apresentadas ao orçamento da recei-
ta, que mereceram acceitação por
parte da commissão respectiva. Dahi
o dever-sc esperar que todas ellas se-
jam rejeitadas. Ha, porém, algumas
emendas apresentadas pela . mesma
commissão, que vão ter, necessária-
mente, maioria d.c votos. Assim, será
creado o imposto de consumo incidiu-
do sobre roupas brancas, o que affc-
ciará sensivelmente a industria na-
cional.

•Sobre o cafó torrado ou moido
scua lançado o imposto de «5o réis
por kilo c o de iío por kilo de mau-
teiga. Como, porém, a commissão de
.'mancas tem a preterição de simu-
lar que não cogitou somente dc au-
gthciitar impostos existentes ou dc
crear outros novos, incidindo sobre
alimentos, a aua ultima emenda, a
que tem-o numero 17, estabelece o
seguinte: as taxas aduaneiras actual-
mente cobradas sobre arroz, bàca-
llúo, banha, kerozene c xarque ficam
reduzidas de IS %.

O Correio éa Manhã já dempns-
trou que este beneficio de 15 % irá
dircitinlto para as aliribciras dos im-
portadores, c que nem um só real
.será aproveitado pelo povo, E' um
bencficio-biirla, pertnitta-se-nos oter-
mo; í uma simples conversa fiada,
cujo único cftcito pratico será des-
(falcar o Thesoüro de uma renda que
ificarà nos balcões do errando com-
ntercio. E vamos dar desde j'á a de-
unoustração.

O arroz paga 160 réis por kilo. E'
ttm imposto quasi nrohibitivo, póile
dizer-se assim. Com a reducção dos
ciS c/o, a taxa será dc 136 réis, isto é,
continuará sendo simplesmente yéxa-
toria. Com a actual quota ouro dc
40 c/o, e computando o cambio a
12 V2 d., cada kilo dc arroz paga
0,54 réis; com o famoso desconto pro-
posto de 15 %, a titulo de beneficio,
mas ao mesmo tempo com o augmento
«da quota ouro, que vae ser elevada para
55 c/c, cada kilo 'Jo mesmissimo arroz
pagará 221 réis. Digam-nos as pes-
soas dc boa fé sc os 13 réis de diffe-
rença nos impostos sobre cada kilo
<le arroz irão beneficiar em alguma
coisa os consumidores, 011 sc ficarão
inteirinhos nos cofres dos importa-
.ores!

Pois bem: o mesmo vae sueceder
coni o bacàHiáo, ao qual vae ser dado
o beneficio de 9 réis cm kilo; á ba-
Olha, cujo imnosto de 300 réis é ver-
'dadeiratnentc prohibitivo, e que, fi-
cando diminuído para 255, terá a dif-
rférença dc 45 réis, que também «ficarú
na gaveta dos importadores; ao ke-
rozenc, que terá a reducção dc 10
réis cm kilo, que éguàlmente não será
sentida pelo povo; e, finalmente, ao
xarque, que esrA sujeito á taxa de
eoo réis c passará paru a de 170, sem
Htie os 30 róis da differença aprovei-
tem aos mis'cros consumidores!

A commissão resolveu-se a aceci-
Har as indicações do sr. Bulhões, que
é quem mais sc tem 'batido por aquel-
Ias reducçõès, sem todavia ter saído
Ide «ma singular abstracção de espt-
rito. Se as reducçõès fossem fettRS
•ide flirma a beneficiarem o povo, nos
^ jrpphudiriamos com enlhusiasmo;

que uma commissão do Club Militar es-
tivera ante-hontem no Senado, convi-
dando-o a se fazer representar na festa
realizada liontem em honra dos presi-
dentes de Santa Catharina c do Paraná.

Em seguida o sr. Abdon Baptista pc-
,diu substituto para o sr. Domingos
Vicente, na commissão de Agricultura,
Industria, Commercio e Artes. O. presi-
dente designou o sr. Abdias Neves. Até ... . /-...„.. vinnna nor nu

membro da Constituinte, sr. Manoel
Barata, requereu o levantamento da ses-
são em homenagem ao illustre morto.

Deferido que foi esse requerimento,
lovantou-sc a sessão,

«¦ «1 tm-t^mmmt

3 c 4 horas da tarde, atracando no
"Cães Lauro Müllcr".

A mesa incumbida dc dirigir os tra-
balhos da grande commissão tem en-
vidado os melhores esforços para que
as festas projeciadas tenham o mauir
brilhantismo, segundo ficou resolvido
na sessão de hontem, o programma dc
recepção obedecerá ao seguinte plano:
a commissão fará ornamentar profusa-
mente a praça Mauá, fazendo construir
um arco em frente ao portão principal
do cães, por onde passará o sr. Lauro
Miiller, bem como um coreto cin frente
ao já existente nessa praça. A Ave-
nida Rio Branco estará também no dia
da chegada devidamente ornamentada
em todo o seu percurso, conforme de-
terminação do dr. Azevedo Sodré, pre-
feito municipal, sendo também pela
Prefeitura armado um- coreto em frente
ao Club Militar, cm cujos salões se
realizará a recepção do illustre esta-
dista. Ahi s. ex. será saudado pelo
dr, Pereira Lima, presidente da Fe-
deração das Àssooiaçõcs Commerciaes
do Brasil e orador official da grande
commissão. ., ...

O sr. Lauro Müllcr será conduzido
até o Club Militar em um cairo a
"daumont", do Ministério das Relações
Exteriores, que por solicitação dos drs.
Miguel' Calmon, Osório de Almeida, e
Joaquim Pires, o sr. Souza Damas,
ministro interino, poz á disposição da
grande commissão. ...

Em diversos pontos da Avenida se->
rão postadas bandas de musica do
Exercito, da Marinha, da Armada, da
Briuada Policial e do Corpo de Bbm-
beiros, gentilmente' postas á disposição
da grande cmninissão pelos ministros
da Guerra, da Marinha e da Justiça.

A grande commissão recebeu com-
niunicação de que adhetiram a todas
as homenagens prestadas ao sr. Lauro
Miiller, c que estarão presentes ao des-
embarque, os ministros de listado, o
prefeito municipal, o Conselho Muni-

UUtlllt.lt _, .11

entre estranhas í intima economia do partido.
Das 56 municípios do 1'stado, sò falta

a nomeação do delegado da remota circum-
scripçüo de 3. Joio de Araguaya.

Foi nomeada «ma conums«ae> composta
d«> políticos de todos os tre» partidos fun-
didos no actual e dos senadores Rosado'«
Siraúes c deputado Tcmistocle3. para estu-
dar c dar parecer sobre a organização das

commissões municipais e poderes conferi-
dos aos delegados e outra, com idêntica
composição, para o exame dos papeb e

virificação dos poderes dos delegados, fa-

zMido parte delia o dr. Acylino de Ul»,
ficando «marcada taorti teunüo para do
aiingo próximo. * * «

A situado em Goyaz
Goyaz, 14 (A. A.) — Em Formosa, foi

ossasinado c joven Humberto Moreira, fi-
llio do coronel 'Modesto Moreira, chefe da
opposição local •

Goyíz, 14 (A. A.) — O ttaque levado
a cffcito contra Formosa T»r uma turma
de jagunços, tendo â frente Rotilio Man-
duca, nada resultou, tendo por fim ape-
nas retirar dali o gado <jue lhe pertenci»
c cuja salda «atava sendo impedida.

» * *
Reconkecimenti de deputados

pnrahybanos
PABAnYiiA, 13 (A. A.) — (Retardado)

Foram reconhecidos pela Assembléa te-
gtslativa os deputados Gcnesio Cambarra *
Manoel Ferreira.

* * *
À recepção do dr. Camillo de

Uollanda na Parahyba
Paraiivba, 13 (A. A.) ¦'— (Rewrdado)

Embarcaram hoje para o Recife, cs

ENTREM.OS F1RUMEN-
TARES

O SENADO ALE6HE

En Iicbo. tn bebns. cllo bebo
CASCATINHA.

¦ !_>»¦*
As commissões no Senado

A de Justiça discute as re-
organizações do Acre

è do Tribunal de Contas
Com n -presença dos srs. Epitacio

Pessoa, presidente: Raymundo de Mi-
randa, Ribeiro Gonçalves e Arthur
Lemos, esteve hontem reunida a com-
missão de Legislação c Justiça, do Se-
nado.

O sr. Raymundo de Miranda apre-
sentou o seu parecer favorável, com
emendas, ao projecto dc reorganização
do Tribunal tle Contas, tendo pedido
vista o sr. Epitacio Pessoa.

O sr. Arthur Lemos apresentou o seu
parecer favorável ao projecto da nova
organização do Território do Acre, ba-
tendo s. ex. o voto em separado que
o sr. Lopes Gonçalves dera na commis-
são de Constituição e Diplomacia.

Desse o sr. Raymundo de Miranda
pediu vista.

!¦ « » t "São Lourençò" — Cigarros po-
pularcs dc fumo

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

VolüBtarios de manobras

dos, até então de obscura paíhogenia,
á leishmauiose, apenas suspeitada pc-
los medico» argentinos, porém sem dc-
terminada confirmação seientifica.

Demonstrou que essa enfermidade
existe cm certa proporção nas provin-
cias do Salto e Jujuy, onde as tileeras
e deformações características abundam.

Instituiu o tratamento dessas fór-
mas da leshnuiniose pelo methodo bra-

meio
injecções cndo-venosns de tarlaro

cmetico, colhendo sempre magníficos
resultados. .:•-.:¦ o_i

Investigou a fauna 'das regiões de
Tucuman, Cordoba, Salto c Jujuy, tra-
zendo para o Instituto grandc_ cópia de
material cntomologico,. (|tte foi, em se-
guida, pacientemente estudado.

Fez interessantes observ;.l;ões sobre
o cocainisuio chronico, manifestações
clinicas c sua extensão na Argentina.
O typho esatithematieo mereceu parti-
cular attenção' de sua parte, inclinando-
se Xciva .a crer na existência do mes-
mo nos planaltos andinos, facto esse
que deverá ser ni origem, certamente,
dc posteriores investigações de grande
e real interesse.

A respeito dos seus estudos sobre os
mosquitos dc Buenos Aires e seus ar-
baldes, manteve com Bréthcs, do Mu-
seu Nacional de Buenos Aires, elevada
polemica, onde as suas idéuô e convi-
cções foram mantidas, demonstrando,
com exuberância dc provas, o acerto
das suas íiiffirniações.

Por todos esses trabalhos, realizados
no curto prazo de uni anno, conquistou
Arthur Neiva no mundo parteiilio, não
só entre os scientistas, mas nas varias
camadas sociacs, invejável influencia,
innumeras amizades e synipa.fliiás.

A ia conferência siil-amerioaim dc
Pathologia, Bactcriologia e Parasitolo-
gia, ultimamente reunida cm Buenos
Aires, escolhcu-o seu socrcUirio. _ bem
como a Sociedade fundada por iniciati-
va. dessa conferência.

Tendo terminado o . contrato fei-
to cora o Instituto Baccriologico, o pro-
fessor Krauss, em evidente e expressi-
va manifestação do quanto foi provei-
tosa a permanência de Neiva naquelle
estabelecimento, propoz ao joven sei-
entistw brasileiro a renovação do refe-
ri«'n contrato, facultando ao dr. Neiva

"A DEFESA NACIONAL".;
Com tini brito cxferopiáT de ^8 -íiaiçi-

nas enttu ris seu quanto anno de ,exis-
«encia a yigicrasa revista, cm que a mo-
cidadç do Exercito, soeimdada por ai-
gians offiinÜaes unais aiv.íigos. nos (fiiaes
a cdaite não enfraqueço 1 o 'cmliusiasjiiro
prafosmnal. cljwtiniita a agâtalr os 'pro-
blemas nii!i'ta>res cerni lelevaçãu e com-
p,ct;eno;!a.

•No meio dos perigos « incertezas
deste 'momento criíico, <a leitura deste
brilhante periódico serve .para nos dair
ailcumaa 'esiprra.icaa sobre o futuro,
porque nclSe vemos a prova de que,
aipezar 'da politicagem que nos envòr-
gortha, oste paiz ipiicigrailie giAiças aos-eB-
forces dos que «lhaios ás misérias do
presente (trabalhara e estudara pensan-
do na organização futura de una pa-
tria melhor e mais forte. Ao lor os trta.-
balhos •publicados ipclo brilhante órgão,
da nova geração mtüilar não sc -iioie
deixar de ipeníiar 110 immcnso :prbjf;ip3j
so (|isb a. of fraiiilidade dlo \ rjc-sso gxicg-
cito fez ditranite 03 últimos 4'''z oil
qxvinze anntos-,

.'Enitirc os nviUtarcs de outr'oi:la .tra^s-,
viádós por 1.1'oprbs e faníaüas,; j>crai-
d:i3 i;>ara -a sua •profissão pela inflííeâ-
cia dlap-ressira <lh coticcíçõés sociiota-?i-
c»s efrocas, ep-je abaíera-ni n virilidv
de naiaiiõnal co-m os miasnías de um d1;)-
gníatismo acanliado, e esses officiavs
oonságrádlos d» co«po c alma á itriia-
níSaçío da defeza nacional ha um
abysittò; ' ' ¦

Seria um erro-juiga-r que o Exercito
não iprccisa de infellcctuaes. A guerra
niod'iiwia é um ili>".o -cm que a .«Àcto-
ria ralie á ihtcl3_eneiá e á compeiien-
o3a. 'Mas é •preciso que oa inllelleçUtaies
sejam lambam Solidários. E, é isto alte
se revelam uns paginas da Defesa Na-
ciona,l os biUiartSes 'escr5pto.res-50iKl'a-
dos qate redigem aqutlla revista c que
ivetla colfoboraiM. . '•'

cipul incorporado, os funecionarios do ! drs. Antônio Massa, Democrito dc Almel-
Ministério elas Relações Extçriores,_ o1^ peSsoa Filho c Cândido Piuho, mem-
corpo docente, o pessoal administrativo ^T0S da comm';ss30 fa recepção do dr. Ca.
e o corpo discente da Escola 1 oly- jip.)|(> de Holllndll jk cs,ando naquclla ca-
tecliniça, a turma,de hacharelandos da ^ drs_ ^^ ^lolí$tg*%S8fâ§9&W4 " £ Pí? ^ r""Í0S' tn
trás do Brasil. Teve ainda a grande; Rsciíb, 14 (A. A.) - Correm anima;
cotiimissão conhecimento de que todas' ,]os aqui 03 preparativos para a recepção
ás^associações coninicrijiaes, todas as do dr_ Camillo Hollanda, presidente ciei-
sociedades desta capital e todos os t(j <]o Estal]o ^ PaTa,n!rna,
clitbs sportivos dos hstados do Brasil ^ com_erciann.s desta praça «ffere-
ce farão repre:-enlar no desembarque 1
do sr. Lauro Miiller.

•\ cbinntissãò tem recebido ainda te-
legrarmnas tle vários presidentes e go-
vernadorés dos Estados, nomeando rc-
prc.-eiituiites,que serão publicados ama-

Segundo conimitnicação também re-
ccbidii nela grande commissão, estarão
cqitálineiife presentes .10 desembarque
o Siuiremo Tribunal Federal, a Corte
de Appèllação, o Instituto Hisionco
Gcographico Brasileiro, o Corpo de
Bombeiros, a Brigada Policial,, o car-

Sicao^a/^^ .'SEÜ ^ *™T* "** 
„ ,blic.ts, o Mosteiro de São Bento, que da política democrática operada pclos_ po-

será" representado por uma commissão ,jer<s ja União, dizendo que o presiden-
de nroítssorcs e por_ um batalhão de t.: ja RepitTilica, dr. Wencesláo Braz. foi

cÉr-lhe-ão um almow, por oceasião de Sil»
passagem pelo nosso porto.

Chegaram os membros da commissão pa.
rahybana de rcccpçüo do futuro presiden-
te daquclle Estado,

« 9 *
Uma apologia ao dr. Wencesláo

Bm.hu, 13 (Av A.) — (Retardado) -»
O "Estado do Pari" em editorial doutri.
nario sobre a reunião da Convenção da

restauração

aluriniÕS, que formará na praça Mana;
o Llovd Brasileiro, o CXib dos Funccip-
narios Públicos Civis, a Associação de
An-íilios da Estrada de Ferro Central
do Brasil, o Automóvcl-Club Brasileiro,
o Acro-Club do . Brasil;' a Associação de sielencialista
Imnrensa. a Associação Commercial do
Kio dc janeiro, o Derby-Club, o Jor.key-
Club. o Club de Engenharia; .0 Centro
Industrial, a Sociedade Nacional de
Agricultura, a Federação elas Associa-
ções Commerciacs do. Brasil, a Fe-

Quando o sr. Victorino Monteiro ca-
carejou, no Senado, ante-hontem, que a
imprensa è o único mal deste pais, pen-
sámos em retrucar-l^e gue o mal deste
pais não é a imprensa, mas, só e só,
o Senado, «om os'seus Victorinos.os
seus Azeredos. a stla turva politiquice,
os seus disparates e de onde cm onde
as suas misérias.

Entretanto seriamos injustos no enun-
ciado do conceito em termos tão abso-
lutos. De certo que o Senado é o es-
pelho mais Kecipuo ii degenerescencia
do nosso rcgimen, como seja o caso de
todos Os grandes responsáveis pelos des-
calabros financeiros, moraes e funoçio-
nacs da Republica, avassalada pelo des«
pudor dos que incorporaram os Esta-
dos aos seus patrimônios de «família e
fizeram do governo do paiz um ignóbil
syndicato de negócios particulares, ou
um desporto de incompetência para ver
oual mais inepto. Mas a velha cova de
Caco também possue virtudes. Fora
absurdo renegai-as.

E' ver a ficção pittoresca da camari-
lha. lio predio da rua do Areai, máo
grado_ a circumspccçãò valefudinaria <m
a sinistra catadura de tantos dos seus
inquilinos,, o. que ha, acima dc tudo, c
uma eterna comedia em acção, disfar-
çando nas gatgalhadas irresistíveis, que
nos provoca a face da tragédia. '

Ainda hontem nos contaram uma ad-
miravel anedota do sr. Pires Fcr-
reira. ... ,

O valente marechal, desde que ço-
meçou a sessão deste hnno do Senado,
raro é o dia, em qtíé não oecupa, de
duas a tres vezes, a tribuna. E é um
orador torrencial, esgotando sempre a
hora do expediente, a discutir todos os
assumptos imagináveis e a encher, no
dia seguinte, quatro, cinco e seis pa-
ginas do Diário «ío Congresso,

Leste hoje os discursos do ri-

Os que ouvimos as parlendas do se-
nador, nos seus tempestuosos improvi-
sos, lemos outros discursos no Dtartp
do Congresso e ficamos sempre mtri-
gados. '_,. ««4

A verdade ê que o sr. Pires Ferreira
fala e um redactor dc dobates da casa
cscrrvc

Ora oceorreu outro dia o seguinte';
O sr. Pires entrou no Senado a des-

pedir sorrissos por todos os lados; sua
ex. estava positivamente alegre. Ue
caminho para a sala do chapeo, s. _<w.
prometteu emprego a dez cavalheiros
que se acha««am nos eorredores e «leu
dinheiro — deu dinheiro, o narraüor
viu com os seus olhos I — a um preten-
dente mais modesto. Para remato,
mandou chamar aquelle empregado.._

Obrigado, patriota, gostei Hoje
muito do «ií» discurso .

Não! o Senado não e de todo o mal
efeito pais...

 m»» + m

CARNES VERDES
MATADOURO DE SANTA CRITI— Foram abatidos hontem:
Abatidos hoje: 662 reze», 344 potwcos, 34 carneiros è 55 vitelltos..
Marchantes: Cândido E. die'Mello, j

«V e 33 P.| DuriscJi Sr C, ip r.; A.
Mendes «S- C, 79 r., 12 p. « 4 c.; Li-
ma & FliBhos, 33 r., 19 p.. ç 6 y. •
FTaima'«3co V. Gaiulart, 91 r., 92 j>. e
18 v.j Joã» Pimonta dt Aflit-èu, 34 t.;
Oliveira Irmio? Sr C., 143 f., 90 p. e
* v.; . Bas_Ie> ía*-a»«oa, 1.9 v. s C. dos
Rtítalhifilas, 20 r.; Pontinho S- C, .|ó
r.j Edgar dc Azevodo, 38 r.; Norbunio
He.ftz, 51 r.; (F. P. OKveira & C, 49
r.; Ftmamàea & «Marcondes, 57 p.;
Augusto M. «da Mtftta, 36 r., 30 c. e
7 v.; Alexandre V. iSobninho, 35 p., e
Sobreira & C, 26 r.

Foram rejeitados: ií 2|8 r„ 19 p,
u6 v.

(Foram_ vendidos: 60 1)2 r. com
12.000 kitoe e 10 p."Sitook": Cândido E. de -Mello, 200
r.; Dkrisch ô- C, 123; A. Mendes &
C, 416; Lima & FtBios, 99; Fr.mcis-
co V. Goulart, 227; C. dos Reialhw-
tas, 58; João 'Rimwita de Abreu, 204;
Oliveira Irmãos Sr C, 508; Basitt) Ta-
?ares, 70; Pontinho Sf C, 140; Edgar
de Azevedo, 159: Nonbcrto llertz, 119;
Augusto 'M. da Motta, 156; E. P. Oli-
veira Sr C.,- 170, c Sobneira & C, 191.
.oii'1. 2.080.

FRIGORÍFICOS. — Para exportasío
abateram hontem, 48S rezes, dps «ri.
Oíivcirá Irmãos «S- C.

KNTRKPOSTO 1)E 8. WWQO —
Vigoraram os seguintes preççft

Vaoca. ..... »70»::«_.: &°a
iPonco «ÍKlSlSE100

atooo?%?-r
$800 átorígoo

REALIZA-SE HOJE O ACTO
SO-ENJÍE DO JURAMENTO

DE BANDEIRA
IIIojc, ás 9 lioras da manhã, rcali-

zar-se-á, 110 campo de S. Christovão,
a cerimonia solennc do juramento da
bandeira dos voluntários dc manobras,
incorporados ao 3" regimento dc infan-
teria.

Para maior imponência desse acto,
formará, por determinação do inspectòr
da 5" região, uma companhia dc cada
uma das unidades sob sua jurisdicção,
além dc uma companhia do 1° batalhão
de engenheiros e uma bateria, que rc-
presentará a x1 'brigada de artilhcria.

Essa bateria, por oceasião do com-
promisso dos jovens militares, salvará
com 21 tiros.

A' esta cerimonia assistirão o pre-
sidente da Republica, o ministro da
Guerra c altas autoridades civis e mi-
litares, officiaes elo Exercito, senhoras,
representantes da imprensa e outras
pessoas.

Os voluntários partirão do 3° regi-
mento, com destino ao campo dc São
Christovão, ás 6 horas da manhã.

'Por oceasião dc sua incorporação,
prestarão elles o seguinte compromis-
so:"Incorporando-tnc no Exercito, tomo
o compromisso de cumprir rigorosa-
incute as ordens que receber das au-
rondados a que estiver subordinado,
dc respeitar os superiores hierarchicos,
de tratar com affeição 03 irmãos de
armas e com bondapje os subordinados,
de dedicar-me inteiramente ao serviço
da Pátria, cuja honra, integridade e
instituições deefndcrci, com sacrifício
da própria vida."

A recepção de liontem no Cli
Militar _;-

IRcalizou-sc hontem a recepção do
Club Militar, em homenagem aos pre-
sidentes do Paraná e Santa. Catharina.

A brilhante festa, organizada em re-
gosijo pelo accordo que será firmado
-pelos dois presidentes homenageados,
teve um cunho attraentc.

O salão do 'Club foi pequeno para
comportar o grande numero de pessoas
qué tiveram a ventura de assistir a
festa.

A' recepção, que foi seguida de um
chã, compareceram os drs. -Affonso de
Camargo, pres dente do Paraná, c Fe-

. í lippe Sciunidt, governador de San'a
exnor as condições em que lhe conyies- caíharina os ministros da Guerra.e da
sc continuar. '

Recebeu, cgualmcntc, o nosso patri-
cio convite para ir dirigir o Instituto
Bacteriológico dc Tucuman, brai como
11:11 convite análogo do Estado de São
Paulo.

Tor uma dessas delicadezas só pro-
prias dos finos espiritos, ao mesmo
tempo que num bello exemplo de dis-
ciplina elevada, Neiva nada resolveu
antes de vir á sra -pátria c dc ouvir c
opinião do seu sábio e acatado mestre
Oswaldo Cruz. Só então elle resolverá
qual das propostas deverá ser acecita.

Eis, em rápido resumo, o que foi a
missão do dr. Arthur Ncivü na Argen-
¦tina. Eiia realiza, perfeitamente, as
eloqüentes -palavras do professor Mi-
gucl Pereira, na saudação dirigida ao
professor Aloysio de Castro; a mediei-
na nacional sabia e brilhantemente tem
cumprido todo o' seu dever". Neiva,
•pelos seus estudos e alta competência,
atircolou o seu nome e fez obra dc
grande patriotismo, chamado porá p
seu paia a attenção do nosso conti-
nente. , |

Elle abi vem, devendo chegar hoje, 1
de torna viagem, sendo muito justo ei
necessário que o povo saiba fazer jus-

o factor da normalidade republicana, ga<
rnntirtor escrúpulos, da paz nas Estados,
ficando o seu nome na historia, pelo maior
serviço prestado â Nação no rcgimen pre-

!>¦¦»;."¦'»

Eleições em Goyaz
CoVAz, 14 (A. A.) — O resultado das

11'limas eleições foi o seguinte: no ou*
,déraçã(T"(ío's"s"oõrt3 Àthlcticos, a" Liga nicipio de Cliapío, a chapa da opposição
'Metropolitana dos Sports Athleticos, o j teve 292 votos « a governista 71, em
Botafogo Football Club, o Club dc Re-1 q-sguatinga, a opposição obteve 548 vo-
gítiàs dò-FIameiif?o, o Fluminense Foot-Vtos c os governjSU)s 3,,
bali Club e o Centro Cívico 7 de Se-'-) __a >_
tembro,

Para maior realce das festas, forma-
rão, além do; aluninos do Mosteiro de
São Bento, os do Collciíio Pedro II c,
provavelmente, os do Coilcgio Militar.

Amanhã, á 1 hora da tarde, na sede
da Sociedade Nacional de Agricultura,
rciinir-Se-á ainda uma vez a grande , - , , ,
commissão organizadora dos festejos, lativa <io Estado do Amazonas ao encer-
afim «lc providenciar sobre as ultimas i-.r a presente sessão, ultima do poder
mcJiilas a serem tomadas. 1-gislativo 110 actual quadricnnio, rectifica

A (jr.inde çoniinissão nomeou os_ drs. ao cxm0> dr_ jonatilil3 pcdrosa, beneme-
Nascimento. 

£ 
Alberto Flores. Carlos _.. , f d _, d d p ido RReis rara soliciiar do prefeito que seja ,

considerado feriado do meio-dia e/n lllcan0 Conservador, os seus votos de leal
deante para escolas ihunicipaes que têm e franca solidariedade, qiVer a lleciinda
as si;,is sedes no centro da cidade, suas administração, quer á sã política que tem
proximidades c a da praça Mauá," | posto em pratica, louvando a maneira porDeliberou mais a grande coiumissão i quc no exercicio úas attribuiçõcs constltu-
Wrorrh?o.izenSicf^%econh: -'•»»« '«" 

^ -«'« •>»*«• <»
çãn dos festejos pela sua volta á pátria. trs «s dois poderes, necessária uo progre-

Para o ingresso no Cáes ,• com o f:m i dimeiito moral e material do Amazonas.'
de evitar confusões desagradáveis e Em seguida foi approvado um voto de
introniissãb de pessoas suspeitas ficouljouvor no presidente e 00 leaâcr da As-
resolvido que será exigida a apres-n- ;EtmWía e a mcsa cnccrrou 05 trabalhos datacio de cartões intransferíveis da Po-

* * *
Uma mn(í!o vnfsida pela Assem-

blé;i do Amazonas
Maka'os, 13 (A. A.) — (Retardado) —

A Assembléa Legislativa do Estado votou
a seguinte moção: "A Assembléa Legis-

N0TICI1S DE MINAS
Beixo Horizoítte, outubro de 1916—

Foi condlgnamente commemorado o an-
niversario da fundação da Escola de
Minais, de Ouro Preto.

O Centro Acadêmico da ex-capital
realizou uma sessão solennc que esteve
concorridissima. Nessa sessão, o dr.
Lourcnço Baeta Neves fez uma intere-
essante conferência sobre a íEngcnha-
ria e o papel .social do engenheiro ".

 E' extraordinária a animação _no
commercio de gado cm Tres Corações.
Segundo informações dignas de todo o
credito, naquclla feira o numero _ de
rezes vendidas cm setembro ultimo
attingiu á elevada cifra de 17.471, re-
guiando o preço de i2$ooo a I3$ooo,
cabeça, cora tendência para a alta. A
alta será provocada pelos invernistas

que, conhecedores da escassez do gado
e do seu consumo crescente, devido ás
xarqueadas e aios frigoríficos, estão
retendo milhares e milhares dc cabe-
ças. Lemos cm uma folha dos confins
do sertão que muitos invernistas com-
praraim, ha dois annos, bois em Goyaz
e Matto Grosso a razão dc go$ooo,
vendendo-os depois a 180$ e 2oo?ooo_.

Com o que todos podemos contar é
com o augmento de preço da carne
verde. Consta-nos que o governo ¦ do
Estado, como já fez o Paraná, já to-
mou providencias 110 sentido de evitar
sojam abatidos nas xarqueadas _ novi-
lhos c vitcllos, prevenindo assim o
despovnamento . dos nossos campos,
jtt— Eslá para ser posto em vigor, o

nó'vo horário da Rede Sul-rMincira, no
trecho comprehendido entre Soledade c
a Barra do Pirahy.

— Regressou a Bello Horizonte o
dr. Vieira' Marques, chefe dc policia do
Estado.

Carneiro . .' ¦
Vitella .....'¦ » m nm .'..'., 

EM MANGUEIRA -Jjq;

Desordeiros promo-
vem um pequenoconflicto

A população pacata da rua Oito de
Dezembro, na estação de Mangueira,
tão pouco citada em f actos poli ciaes.
foi hontem, á tarde, alarmada com um
facto que pareceu de firande impor-
tancia. ,.

Para a delegacia do 18" distncto foi
Cado aviso de que na rua acima, esta-
va armado um pavoroso conflicto, pro-
movido por diversos desordeiros conhe-
cidos.

O commissarió Djalma Braga imme-
diatamente compareceu ao local, verifi-
cando, então, que era ttm Jacto sem a
importância annunciada.

Tratava-se dos vagabundos João Ber-
nardino, vulgo "Rolinlra", e Luiz Nery.
vulgo "Diuiga". Esses indivíduos des-
avieram-sc por qualquer motivo sem
importância e atracaram-se em luta cor-
poral, trocando sopapos e cabeçadas.
Assistia a esse pequeno conflicto um
grande numero de vagabundos.

Ao chegar a policia no local, a assis-
tencia "azulou" e os dois contendores
quizeram imital-a."Rolinha", na oceasião em que pro-
curava fugir ú policia, ícriu-se cm
uma cerca de arame.

Esse indivíduo, depois de ligeiramcn-
tc medicado, foi. mettido no xadrez.

E «assim terminou o "grande con-
flicto".

—1¦¦-*¦«¦» •—'

O DIA D» PRESIDENTE
O presidente da Republica recebeu,

hontem, á tarde, no palácio do go-
verno, a visita doa srs. almirante Go-
mes Pereira e capitão-tenente Nelson
Jurema, que o convidaram para a rece-
pção de amanhã rio Club Naval; dr. Ge-
túlio dos Santos de que foi communicar
haver assumido as funeções de presi-
dente do Conselho Municipal, para que
foi recentemente eleito; e os membros
da commissão organizadora do Con-
gresso de Estradas de Rodagem, que
foram agradecer a 9. ex. a sua presença
á sessão inaugural daquelle congresso.

Hoje, s. ex. assistirá, ás 9 horas da
manhã, no campo de S. Christovão, a
ceremonia da incorporação dos vólttn-
tarios ao Exercito.

» m 11

Agricultura c os representantes do
presidente da .Republica, dos ministros
do Exterior, da Fazenda, da Justiça,
da Marinha c da Viaeão, o prefeito
municipal, inu"«íòs officiaes do Exerci-
to, iiinümèras senhoras e senhoiHas,
cavalheiros, deputados, senadores, in-
tendentes c a directoria do ClubMili-

'Após o chá, foi executado ttm con-
certo, sendo depois organizada ¦ uma
"soirée" dansante, que correu anima-
dissima; ii .-.

 ¦¦m».«g»H_iij»."' , .

In Porto, os quaes estão s-;ndo
djslTibttidos na sede da Sociedade Na-
cional de Agricultura e na delegacia
daquella policia, na praça Mauá 11. 1.

A Liga Metropolitana de Sports
Athleticos! convidou todos os clubs e
associações de sport desta e das capi-
taes vizinhas a comparecer, incorpora-
dos, ao cães da praça Mauá. afim dc
receberem .0 dr. Lauro Müllcr.

presente sessão ordinária.
Us deputados incorporados foram depois

no palácio do governo, sendo recebidos no
j salão -.-nobre, - falando . o Icader, dr. Rega-

lado Baptista,.. que se congratulou coai o

¦«i «11 ii 11. mm

Moradores _o Cattete reclamam
contra a

falta de policiamento
Pedem-nos os moradores das ruas

Andrade Pertence, Silveira Martins e
travessa Carlos dc Sá chamemos a
attenção do dr. Aurclino Leal para a
absoluta falta de policiamento que ali
sc nota, a ponto das referidas ruas
se transformarem num verdadeiro pa-
raiso dus ladrões, que, não encontrando
nem um só guarda, roubam, assaltam c
agjridem.' 

E' preciso que seja tomada tuna pro-
vtdericia, a bem da tranqnilliilads dos
moradores dessss via3 ptiblica3.

AINDA O DESASTRE DA MO-
GYANA

Aero°C_ub Brasileiro

Como foi festejado o anni-
versario de sua fundação
Para solennizar o anniversario da sua

fundação, o Acro-Club Brasileiro rcali-
zou hontem á noite, na sua sédc, uma
brilhante sessão solennc, que esteve mui-
to concorrida.

A sòlennidadc foi presidida pelo dr.
Paula Machado, que convidou para
secretários da mesa os drs. Nctto Ma-
chado c Aléncastro Guimarães. Depois
da leitura do expediente, que constou de
teiegraninias dc saudações, seguiu-se a
nosse.da nova directoria, que ficou as-
sim constituída t presidente, cominenda-
dor Grcgòriò Garcia Scabra; 1° vice-pre.
sidenle, dr. Francisco da Cunha Macha-
do; 2" vice-presidente, dr. Henrique
Coelho Netlo; 1" secretario, dr. Scbas-
tião de Aléncastro Guimarães; 20 secre.
tario, dr .Luiz da Fonseca Galvão; tbe-
soureiro, Joaquim Pedro Domingucs da
Silva; procurador. Cândido de Oliveira;
bibliothecáriò; Hoiiorio Nelto Machado

Banco Nacional Ultramarino
SEDE EM LISBOA—FUNDADO EM 1864
Rio'_e Janeiro—S. Paulo—Santos

Cnnitnl 12.000 contos fortes
SAQUES A' VISTA E A PRAZO

sobre todos os paizes e todas as opera-
ções br.ncarias nos seus variados ramoa
nas melhores condições do mercado.
R. da Quitanda esquina Alfândega

Auenciii, Praça 11 do Junho
«Ml

As razões de ira veto do presi-
dente da Republica

São estes os motivos do vetodo pre-
, sidente da Republica á sanção ú rcsolu-

ção do Congresso Nacional conceden-
do,' cm prorogação, a licença com orde-
nado, ao bacharel Alfredo de Araujo
Lopes Costa, 30 official da secretariai
da Justiça."Nego, saneção por contraria aos in-
teresses da Nação, á resolução do Con-
gresso Nacional, que autoriza o governo
a conceder co bacharel Alfredo de
Araujo Lopes da Costa, .1° official da
secretaria de Justiça c Negócios lute-
flores, mais ura anno de liccnçai com
o respectivo ordenado para tratamento
de saude. E' ttm funecionario nomea-
do em 11 de agosto de 1913 c que. no
período de 3 annos, 1 mez e 17 dias.
isto é, desde 13 do dito mez de agosto
quando tomou posse e entrou cm exer-
cicio, até 30 dc setembro, ultimo, este-
ve cm effcctivo exercicio somente 10
mezes e 6 dias. e se acha 110 rozò de
licença, para tratamento de saude, ha 2
annos, 3 mezes c 11 dias; e assim não
parece justificável a nova prorogação
com vencimentos."

UM CRENTE NA POLICIA :

Ha quatro mezes espera
uma providencia..-

Um facto que denota a audácia dos
ladrões c a impotência da policia é esse
que ha tres_pu. quatro mezes vem oc-
correndo com as autoridades do 19*
dislrieto policial, que-se vcem obrigai-
das muitas vezes a fugir do velho Ju-
lio de Souza, que, desde esse tempo 00"
tra coisa não faz senão visitar todos
03 dias a delegacia, á espera de conse-
guir os resultados felizes d« Uma quei-
xa que apresentou.,

Júlio de Suza é um velho de oiten-
ta e poucos annos de edade, residente)
á rua Silva Rabello n. 142, no Meyer.

Souza é um catholico fervoroso e não
cessa de cumprir o seu dever religioso,
bwindo missa todos os domingos 1
dias santos na egreja de Nossa Senho-
ra das Dores, do Meyer.

De uma dessas vezes isto ha unais
ou menos quatro mezes, quando si
achava .piedosamente em elevação re-
ligiosa, um amigo do alheio, aproveitan-
do essa oceasião, sorrateiramente le-
vou-lhe o relógio, a_ corrente e unia
medalha de ouro, objectos que lhe ha-
viam custado, no bom tempo em Por-
tugal. de onde é natural, approximada-
inente 36 libras.

Levada a queixa d (policia, foi o caso
entregue ao agente n. 57 que apezat
de empregar todo o seu talento de in-
¦vestigação não tem conseguido fazer
outra coisa senão prometter que ha da
encontrar os objectos roubados toda a
vez que não consegue fugir, á «appro-
ximação do velhinho, que além de um
crente fervoroso na religião cm que se
criou e em que tem vivido, também
acredita nessa coisa muito duvidosa
que é a efficacia da nossa policia...

ILHA DO GOVERNADOR

tiça áciuclles que se recommcndnm pelo do mesmo desastre, pleiteando o paga-
seu ti-.lcnto. esforço" e competência,
brcttulo quando da sua acção resulta o
engrandecimento do paiz.

As homenagens nue ferem prestadas
a Arthur Neiva serão «niiio merecidos
e jusl.ts: elle conquistou-as, nobremente,
terçando ns armas da scieiicja, as uni-
cas que dignificam e cnnobrècçíu.

Bclinivo VnlvOrde.
¦_¦ <B HBwMOi

A Sociedade Brasileira de
Silas

Sob lá presidência do sr. Miranda Ri-
beiro, reuniu-se a scccâo de Sciencias
Biológicas da Sociedade Erasilcira de
Sciencias. Após a leitura da acta, o
presidente cotumunicou o passamen-
!o do sócio f-.uid.-.dor dr. _ Luiz Car-
valho de Mello, cujos _nicrit03_ cnaltc-
ceu. na dualidade de sr-cio e amigo, pro-
.pondo, com o sr. Childe, fosse inserido
na acta, um voto dc profundo pezar
por esse lutitoso acontecimento.

— A sessão plena -que devia -caü-
zar-se hontem, 14. só se effectuará
amanhã, s _unda?feira, ás 8 horas da
noite, por 

* 
isso que grande numero

de sócios deverá assistir ao banquete
que hoje será offerecido ao professor
Aloysio de Castro.

monto de 500 contos dc réis.
O juiz seccional de S. Paulo con-

demnou a companhia na forma do pc-
dido, mas hçuve appeilação, julgada
na sessão do hontem.—

Abriu-se o debate cm torno do caso,
concluindo a maioria dos juizes por dar
provimento cm parte á appeilação para
cor.('('iiiT«ar a cnmnanhia ao paramento
dc <]iianlo se liquidar na execução. _

Os ministros Canuto Saraiva. Ml-
bielli, Coelho Campos e Gúdnfredo con-
deninavam ao pagamento dc cem contos
dc réis.

UMA OUTRA 1XDEMXIZA0Ã0
0 Supremo' Tribunal condemnou. lia,

dias, cm ultima instância, a Companhia 1 Conselho fiscal: marechal José Cernardl
lilogyana a pagar á viuva do dr. Car-1110 Rormann, marechal Antônio Vicente
neiro da Cunha mil contos dc reis. | Ribeiro Guimarães, general Ignacio de

Hontem o Supremo apreciou o pe- Aléncastro Guimarães, coronel dr. Pedro
dido da viuva do dr. Carneiro da de Castro Araujo, conunendador José
Cunha, pae daquellc, coma elle victima Pereira dc Souza, commcndador José

Vasco Ramalbo Ortigão, José Augusto
Alves, José Giordauo, Germano Neves,
clr. Litieit de Paula Machado. Supplcntcs,
J. (1'Alvear, Hclcnio de Alexandre Mou-
ra, Raul Kennedv de Lemos, dr. Henri-
que Santos Dumont e Gervasio Scabra.

Seguiu-se coni a palavra o commenda.
dor Scabra, que depois de agradecer a
sua reeleição, delineou o novo program-
tua da directoria, que empregará todos 03
esforços por despertar no povo o inte-
resse pela aviação, demonstrando o pa-
pel que lhe está reservado dentro cm
breve, desde que "dém azas ao Brasil".

Seguiram-se com a nalavra o deputado
Cunha Machado e dr. Nctto Machado,
sendo em seguida encerrada a sessão.

A directoria resolveu expedir tcle-
gramutas de saudações a Santos Dumont,
Coelho Nctto, Pedro Domingucs e ás co-
irmãs sul-americanas..

Terminada a sessão, a directoria offe-
receu aos seus convidados profuso luuch,
sendo, aòchampagno trocados diversos
brindes. O commcndador Seabra brin-
dou ás corporações armadas c á impren-
sa. agradecendo em nome do Exercito o
corciicl Costa Araujo c cm nome da im-
prensa o nosso companheiro Souza Lau-
rindo. Foram brindados o tenente Ben-
to Ribeiro, aviador Darioli, Bergmann,
os alumnos da Escola, Pedro Doniin-
g::es, o i° conslrttclor das helices no

marechal Bor-
Santos Du-

moiit,

A Liga dos Proprie-
tarios

Um protesto, contra o im-
posto sobre o qalçamento

Realizou-se hontem á tarde a assem-
bica geral da Liga dos Proprietários,
convocada pela sua directoria.

A concorrência foi relativamente pe-
quena, o que deu logar a que o presiden.
te da mesa lamentasse o desanimo dos
interessados, justamente no momento em
que a Liga enfrenta questões importan-
tes e de grandes interesses para a classe,
ar, quaes estavam affectas ás autoridades
municipaes e cm via de solução.

Vários assumptos foram abordados
nessa assembléa, dentre os quaes merc-
ceram grande discussão: a lei do impôs-
to sobre calçamento, do finado prefeitoPassos, que a Prefeitura actual pretende
por agora em execução no orçamento
vindouro; a obrigação de sello nos pedi-dos de licença á Prefeitura para pinturados prédios c o augmento da taxa sani-
taria.

A Liga resolveu apresentar reclama-
ções nesse sentido, cm nome dos proprietarios, e endereçar um protesto decisivo
e franco aos poderes municipaes, contra
o imposto de calçamento, com a declara-
ção de que absolutamente não se sujeita-
tão a esse pagamento, depositando em
ultimo caso ns imoortancias relativas ao
imposto predial em 1017, no Thesoüro
Nacional, afim dc discutir essa matéria
no juizo respectivo.

— • «a « ^. ,._,

TARDE FUNESTA

Coisas do Piauhy
Um desembargador pede"habeas-corpus"

O dcsrinb.irg.-Jor Clodo.iklo dc Frei-
ias. do Tribunal de Justiça do Piauhy,
impetrou uma ordem de "habeas-çor-

pus" ao Supremo Tribunal Federal,
o fim «lc po-:li;r ser mantido no exer-
cicio das suas funeções livremente. _

Alleea que a sua nomeação foi jul-
gada illegal, estando na immincnçia dc
ser posto cm disponibilidade; como sue-
cedeu já com um seu collega de tri-
buiial.

Os autos despachados pelo presidente Brasil, Nelto Machado,
Henniriio Espirito S.-.uto fora.m distri-1 mr.nn, sendo o de honra
buidos uo ministro Lacerda.. "•"•"•

Varias queixas de furto pe a
policia registra

A .policia do i° districto registrou
hontem duas queixas <re furtos, ambos
oceorndas «o resra-,v:'«nt da rua Uru-•guaraná 11. 14. 'Do primeiro foi victi-
ma o caixeiro Maximizo Qirintilla, de
quem furtaram um relógio de ouro' Pa-
teck ie ia respectiva corrente, e do 20,
o oivjp-.tfgaldo Antônio Pereira Gomes,
que ficou sem uma coTi:1ers!e de •ouro.

— O direcíor da Inte-ndeiicia 'Geral
dc Guerra queixou-se á ixilicb do 10"
disti&tlo de que haviam furtado de unia
das offirinas (de costura 35 calças de
btum Icaki.

Como autor do furte, foi preso Joa-
quim José Vicente,

LINHA DE TIRO N. 240
lEsta linha dc tiro recebeu o seguinte

officio:"•Rio, 13 dc outubro de roi6. —Te-
nho satisfação participar-vos que Dc-
pa.rtamento Guerra, despacho nove
corrente mandou incorporar a esta
Confederação, sob n. 240, em terceira
categoria essa padriotica sociedade,
pelo que apresento-vos felicitações e
saudações, — (a) Paulo LorCna, dirc-
etor interino."

IComo sc vê pelo telcgramma acima,
está organizada mais uma linha de
tiro, o que muito folgamos cm regis-
trar, sendo o conselho deliberativo
Composto pelos seguintes srs.: presi-
dente, coronel Pio Dutra da 'Rocha;
vice-presidente, Viriato Bastos Scho-
maher; dircctor do tiro, Raul Nicoláo
Tolentino; secretario, dr. Antenor Es-
pozcl Coutinho; fhesourciro, Manoel
Cândido da Silva Castro.

Sede provisória, praia do Zuinby,
ilha do Governador.

A historia de uns moveis e nina
nota promissória íalsa

Na 2* «lelega-oia auxiliar está, desde
bondem, Correndo um inquérito para
provar o seguinte:

¦Adelino Uodia e Anna Amélia Fa-
ria da Rocha -compraram ao sr. M.
Gomes de Andrade, moveis de eslylo
no valor dc 2o:ooo$ooo, assignando
para isso promissórias de cgual quan-tia, a se vencerem mensalntciite. Nasvésperas do primeiro vencimento, Adc-
fctío, ao que se idi_. mancomunado com
o seu advoga_o, falsificou tuna promis-soitta de i6:Sõ4$ooo a favor de A1U0-
mo de Souza Carvalho, negociante, e
que a isso sa prestou, por ignorância
ou não.

•O sr. Gomes de Andrade descobrin-
do o truc c sabendo que os autores de
tal tnãnsacçãò .procuravam fugir para S.¦Paulo, 'coiistiiluiu advogado e cm com-
panhia deste e do inspectòr do Corpo de
Sfcguraiiiça Publica, conseguiu acampa-
r.ií.vr os accusndbs que foraan detidos 110jMmcntei da fuga. O advogado -Álvaro
Porlo requereu dois dias .Jvpois me-
nbora executiva dos .moveis que foram
esíartdidos no predio n. 76 da rua do
Rezende, Teita esta. foi » caso demtn-
ciado ao dr. Ozono dc Almeida, em
longa petição de iaqusrito, já inicia.lo.

Morreu hontem o aca-
demico Canejo

_ Em nossa edição de ante-hontem no-
ticiámos o triste facto de 'ter o acade-
mico de medicina Oswaldo Canejo ro-
lado de sobre a cascatinha da Tijuc*
para o fundo da grota cm que ella se
precipita, sendo dali retiraao em cs-
tado desesperador. (Recolhido á Casa
de Saude do 'Dr. Eiras, ali soffrcu o
inditoso moço todo o melindroso tra-
¦lamento _ exigido por seu estado de
saude, visto que, além de haver fra-
cturado a coxa direita íracturára tam-
bem a base do cranco.

Hontem, pela manhã, ás 5 lioras,
veiu Oswaldo Canejo a fallccer, em
conseqüência dos ferimentos recebidos
e após uma agonia cruciante. Commu-
nicado o óbito de Oswaldo a seu pae,
o sr. João Francisco Canejo, emprega-
do da Casa Hcim, este fez logo remo-
ver o cadáver paira sua residência, á
rua S. Francisco Xavier 26, de onde
saiu á tarde o ¦ enterro para o cemite-
rio de S. Francisco Xavier.

O feretro teve grande acompanha-
mento dc collegas e de amigos dc sen
pae.

«*»i

A REVISTA "PORTUGAL

NA GUERRA"

Deve apparccer amanhã o numero d<ronugal na Guerra, correspondente au mcique corre.
O presento numero triz exceücntcs gra-vuras dc assumptos referentes á cr.-uuliconflagração curopúa. além de um variaJ»texto, também relativo à guerra.A primeira nagiua 4 occuoada por ummagnífico retrato do visconde de Moraes,

presidente -da Grande Commissão Portugue-za Pro-patna.

COilf A INSPECTORIA DE ACUAS

O cliaíariz do Pedregnlho não
tem água

Na rua do Ouro, no Alto do Pedro
gullio, ha um chafariz porém, seeco,
pois o seu encanamento duas vezes,¦tem sido cortado. Os moradores e'io,
assim, obrigados a descer até ao largo
do Pedrcgulho para sc abastecerem do
precioso liquido.

A falta d'agua, além desse incom-
modo que causa a quem delia precisa,concorre cgualmcnte para peorar as
condições de hygiene das famílias, re-
sidentes ali,

Temos recebido varias reclamações,
que, por nossa vez cndereç.imos a quem
de direito, na certeza dc que as devi-
das provi-iencias não se farão esperar,

.Aa,
- -<** j- » , .
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iittUU HABARIBBA

0 hydroplano "C f
A coníerencia do sr. Müller dos
t Reis sobre %

CASA RÁÜNIER

regressou hontem

O commandante Protogenes fala-nos
sobre o "raid"

fflWS^Í

O hydroplano pilotado pelo capitão de corvcta Pnlofjcttcs Guimarães

Dissiparam-se honletri, por compVelo,
as apprehensões surgidas pela falta
do noticias seguras, do commandante
Protogenes Guimarães, que com muito
denodo cinpreheridérà o raid no hydro-
plano Curt.ss — C 2 até á enseada Ba-
iilinta das Neves. .....

Já na véspera haviam chegado nau-
cir.s traiíi|tiilÍ3adoras, com respeito ao
paradeiro dãqUcllc apparclho e dos seus
tripulantes. .

Pela manhã, cerca das n i|4, com sa-
tisfação, fui visto apparecer, por quan-
los se encontravam no mar e no litto-
rnl, o hydroplano, á altura da barra,
iiitiii mngestoso vòo, dcniíindaudo Q seu
hangar, na ilha das Enxadas.

Um frêmito de enlliusiasmo perpas-
sou por todos oa que presenciavam a
chegada do C 2, que foi fazer a sua
atcrrüsdge junto áquella ilha.

Cerca de 2 horas, o commandante
Protogenes Guimarães veiu ao Ars-e-
nal de Marinha, afim de ir apresentar-
se ao ministro da Marinha.

O intemerato oífieial foi então abra-
çado pelos seus collegas que ali se en-
contravani, recebendo calorosas íelici-
tnçúes pela sua arrojada iniciativa.

Tivemos oceasião de falar com o com-
mandante Protogenes Guimarães, quan-
do se encaminhava para o gabinete do
ministro da Marinha.

O commandante Prologenes disse-nos
r-ntão que deixara a enseada Baptista
das Neves, aiite-hontein, ás 5 'U da
manhã.

Como o vento se tornasse muito
forte, ha altura de Itacurtissá, o com-
mandante Protogenes e o mecânico Or-
ton acharam prudente fazer sua ater-
rissage. ,-•'„'.

Antes de partir de Angra dos Reis,
o commandante Protogenes reuniu va-
rios pescadores e delles indagou se po-
dia suspender vôo sem perigo.

Responderam-lhe que poderia, visto
que, só á tarde, cahiria o sudoeste.

Voou elle então, com seu compa-
nheiro, tomando rumo de Tonta Grossa
da Maramhaia.

Foi nessa oceasião, nas proximidades
ií Itáctirussá, que sentiram um forte
moiocste.

Pensaram então dirigir-se para Castc-
lhaiios.

Não lhes foi, porém, possível.
O apparclho mal equilibrado fcl-os cn-

itrár na hahia da ilha Grande, onde fi-
caram abrigados na ilhota do Vigia.

Hora e meia estiveram os dois cora-
josos aviadores com água até ao pes-
coco, agüentando o apparelho, paia en-
calhal-o.

Cinco pescadores que ali lhes apprí.e-
ecram, disseram que saissem dali quanto
antes, pois um sudoesls ameaçador ja
se avizinhava. ...

O C 2 zarpou entüo para a ilha
de Jaguanon, onde ficou encalhado. ;

Nessa ilha, na praia, é que os dois
aviaidores se abrigaram. Os moradores
da ilha os acolheram e lhes deram
hospedagem, pela noite.

De Jaguanon os pescadores foram
passar .telegrammas para o ministro da
Marinha e para a esposa do comman-
d.inte Protogenes, pois aquclla senhora
já se sentia um tanto apprehensiva
com a falta de noticias do marido.

Hontem, pela manhã, feitos os rena-
ros necessários no apparelho, pois o
vento c o mar lhe oceasionaram ligei-
ras avarias, partiu o C 2 ás 10 e 20,
num único vôo, chegando ái 11 c 10
á ilha das Enxadas, onde aterrou.

O commandante Protogenes, ao ter
oceasião de narrar ao ministro da Ma-
linha as peripécias havidas, durante
o "raid" aviatorio que empreliendeu,
foi vivamente felicitado por s. ex., que
o coucitoii a novos emptchciidimeiitos,
em prol da aviação naval.

U eommandante Protogenes trouxe
a mais lisonjeira impressão desse seu
passeio aviatorio, c para o mecânico
Orton Hoow teve elle as mais enco-
miasticás referencias, repitlaiido-o um
homem verdadeiramente corajoso, pru-
dente e haibil, considerando magnífico
ainda o apparelho C 2.

45 assim foi o "raid" do director
da Escola de Aviação da Marinha, do
Rio à Bnplistãj das Neves.

t-iíl
O commandante Miiller dos Reis, di;

I recton do Lloyd Brasileiro, «al«o»
a sua segunda conferência sobre A
Reserva da Marinha Mercante, um dos
mais palpitantes problemas nacionaes.

A conferência do distmcto official
foi por varias vezes, interrompida
pelos applausos da numerosa assis-

O commandante Miiller dos Reis ini-
ciou a sua palestra corudemnando o
campanha sórdida de uns despeitados
contra as causas da marinha mercante,
dizendo que, ipara avaliar dessa cam-
partha, é bastante citar alguns episo-
dios verdadeiramente burlescos, que
passa a citar. ... .•

iE' uma campanha inglória que esto
sendo derrocada pela sua própria ori-
gem e que fallirá pelas suas próprias
bases. ,

Depois o orador entra a analysar a
obra de alto alcance social e sobretudo
nacional, obra de largos resultados para
a grandeza de nossa nacionalidade,
que vêem praticando as nossas associa-
çes marítimas e, no entanto, ainda çxis-
te alguém capaz de querer destruil-a.

 A instrucção do pessoal da nossa
marinha mercante não é a sua cseravi-
dão — prosegue o orador — e, em
torno desta phrase mostra o que será
a marinha mercante alpparelhada de
um pessoal com instrucção militar ca-
paz de defender a. honra, da pátria
quando ella iperigar. ;

"JL assim teremos uma marinha mer-
¦ cante, porque o paiz reconhece a nossa
nobreza." , , .

Continuando, o orador faz largos
conceitos sobro a familia marítima e
exclama: — "consolidemos a família
maritima e arrojemos nas profundezas
do oceano as lutas pessoaes .

Dupois, o commandante Müller aos
Reis passa a mostrar o papel da ma-
riuha de commercio na vida da nossa
pátria e, consequentemente, o valor das
suas tripulações, expoentes da ordem e
do respeito ao poder legal e á Reipu-
blica, e diz: — "Ante um temporal, se-
nhores, invocamos Deus; ante a ban-
deita da Pátria, miremos as cores bem-
ditas de que ella se compõe c, na ten-
tativa da sita queda, cousolidifiquemos
o "mastro da gata" com o nosso
sangue." .

E termina o orador perorando cm
torno do amor de Deus, que só é para
os bons filhos e para os bons cidadãos
que são os que 'confundem a Pátria
com o regaço materno.

— "E o marinheiro é bom porque
não mente, não avilta nem owende.
E1 bom porque sente em cada dia a
verdade deante do mar c a Pátria na
bandeira que o abriga erguida trium-
phalincnte na inôpa do aiavio."

O orador terminou a sua palestra
debaixo de unia salva de palmas, o que
sempre acontece, .pois que o comman-
dante Müller é dos que conhecem ,e
sabem falar ao coração) dos mar*
nlieiros. .m* »—»w ' •

faz presentemente %mml%m+ /o de desconto
nos artigos de fim de estação das secções de
Confecções e Chapéos para senhoras eme-
ninas, e nos artigos para Recemnascidoe.

1713 rua ouvidor

Ainda o suicídio do
corretor Lobo

Idyllios de inverno
NO FUNDCTO PINHEI-

RO ERA APENAS
UM ESPERTALHÃO
A Julieta desta pequena tragi-come-

dia de amor tem apenas 60 annos de
edade, e ohama-se Felicíssima de Sou-
za. Como, porém, o tempo, ao pespas-
sar rytihniico das horas, não deixou
neves sobre o seu coração ella, a sexa-
genaria Judith. ama ainda com todo o
fogo de seus 16 annos. Ama tanto que,
ultimamente. fazendo conhecimento
co mo Abílio Pinheiro, uni rapazinho
de 40 annos, deu de apaixonar-se por
elle, mas apaixonar-se de verdade,
como se apaixona qualquer menina
que, a osair do pensonato,' apanha o
seu primeiro íacataz...

Succddc. porém, segundo o diz a
própria d. felicíssima, ser o Abilio,
apezar de mais moço. muito mais ma-
landro~qtic cila. de snrle que, ao per-
cdber-se plantadinho lá bem no âmago
do coração da velhota. desandou a
¦fazer imposições de toda a espécie.
Implicava com tudo, até com a coquei-
leri eda kl. Felicíssima, vcdando-Bie o
gozo -de uns tantos fotifreluchcs, prohi-
bindo-lhe tudo quanto á pobre senhora
pudesse dar a illusão de uma juventude
imaginosa e consoladora. Os vestidos
á moda, as cassas de bolinhas, tão cm
rigor, e a que o Zé Povinho da "Ma-
mãe quer fugir...", tddo isso o. Abilio
condemnou tyrannicatncnte, despotica-
mente, num gesto de czárisuio iinper-
tirtente e irritante,

O peor, porém, é que além de tudo
isso o Abilio armou em parasita da-
quella vctust.1 cainelleira, o sobre a
maldade de a despir dos artificiaes cn-
cantos com que a pobrezinha procura-
va occultar a carqueja da edade, ainda
a sacrificava todos os dias em grossas
sangrias daquella divina seiva que ser-
vc ipara comprar òs melões.

lendo uns vinténs de lado, d. Feli-
cissima os foi passando ao sck menino,
que, por fim, ao ver a sua Dulcinéa
apertar os cordes á bolsa, lançou, mão
dos meios violentos para prolongar o
filão de que tão calmamente vinha vi-
vendo.

lAhí d. Felicíssima coiuprclicndcu
que fora illudida cm todos os seus cou-
ceitos sobre o seu rapazinho, e foi á
polciia do 13o districto pedir garantias.

Ao minislro da Marinha foi entregue
hontem, pela manhã, o seguinte tele-
gramina, expedido de Itmcítrussá, pelo
coniiiiandante Protogenes Guimarães t

"Itacurussa', 14 — Pequenas ava-
rias, meu telegramnia anlerior, causa-
das violência vcn'o, foram reparadas;
apparelho perfeito. Eu, mecânico bem
installados casa do sr. Agostinho de
Mattos, ua itha de Jaguanon. Vento
amainou, chuva impediu meu regresso
ás 15 'horas. Falta noticias, devido de-
mora entrega telegraiuina anterior.
Aviação naval foi de facto realizada,
accidenle, mas animam proseguimento
commissão. Penso terminar amanhã,
cedo, se tempo permittir. Peço confiar
minha prudência e calma. Affcctuosas
saudações. —• Protogenes Guimarães."

Para tudo na vida a hora soa:
Para Fidalga toda a hora O Ma.

OPTIMA CERVEJA
- DA -

BRAHMA!

STADT MÜNCHEN
GRANDE TERRAÇO COM RES-

TAURANT AO Alt LIVRE
Almoços, jantaves e eclaa

ALMOÇO:
Muyoiiiuiise de garoupa;:
Itlnnquetto do vltella;
Sarrabulho ú portugúeza.

JANTAR :
Crênic do couve-flor;
Pescada cozida ú portugúeza:
Língua do Rio Grnndo»
PERU' A' BRASILEIRA.

CEIA:
Canja especial;
Sopa á 1'oignou;
Ostras frescas;
Camarão torrado;
PESCADINUAS;
Iuliambús; ' .
Filhotes de pombo; ;
'Costellctns;
Poulet íi In crnpodiue;

Bobam, de preferencia o delicioso
viulio do mesa portuguez ANADIA

GABINETES RESERVADOS
Pruca Tiradentes 1.—T. 665, C.

O proprietário,
A. MOTTA BASTOS.

Só NA CASA PORTUGUESE JOE'
Rua Assembléa, 40 — é que se en-

contra manteiga fresca mineira supe-
rior; kilo, 3$8oo.

m*4 m***m

Um abnegado!
Morreu para salvar, duas

crejanças
Hontem, occorreit ua estação de Ho-

norio Gurgel uni facto tristíssimo, uni
gesto de àbncgáçáaidc um operário que
não trepidou em arriscar, em sacrificar
a sua própria vida para salvar da mor-
té dois menores que, na sua natural in-
consciência, se iam entregar ao perigo
terrível que lhes seria inevitavelmente
fatal': . .

Ifoi e facto uni acto de heróica abne-
gaçãó, que deve impressionar iinnieil-
so, mostrando a grandeza dos senti-
metitos de humaiiidaüc que cultiva o
seu autor, não trepidando em 110I-0 em
destaque no maior perigo, como o fez,
virt.16 a morrer em conseqüência disso.

Montem, um pouco adeonte da esta-
ção de Honorio Gurgel; dois menores
vinliam cm direcção á linha. Ao cru-
zarem o leito da listrada, caiu-lhes bem
perto um fio elecirico do apparelho si-
gnnleiro. Os pequenos, incxoerienics e
traiiuiuas, sem suspeitarem do ; cnor-
missinio perigo que corriam, quizeram
agarrar o fio, o que certamente teriam
feito, se não apparecesse uma pessoa
que os fizesse, e com uma grande ra-
pidez, do contrario nada teria ¦conse-
guido, escapar á morte certa. _

lEssa pessoa era o ooerano João
Constantino, de 26 annos de edade,
branco e solteiro, que, tendo Observa-
do o. que se estava passando, ficou
horrorizado com o que teria de suece-
der ,c correu a prestar soecorro aos
méiores.

Assim, como os seus gritos não se-
riàin. ouvidos e se o fossem talvez não
o quizessem attender os travessos pe-
tizes, tomou uma resolução arriscada,
cujas probabilidades de escapar á mor-
te lhe seriam muito poucas. 'Precipi-
tadaiiiénte Constantino segurou no fio
e puxou-o para si, na intenção de o
afastar do logar oude se achavam as
creanças.

Quando islo fazia, aconleceu que a
ponta do fio tocou em um dos trilhos,
e para logo deu-se uma terrível des-
carga, que deixou carbonizado o infe-
liz operário, que fura tão grandemente
dedicado.

Esse doloroso facto foi imincdiala-
mente communicado ás autoridades po-
lifeiaes, que compareceram ao local,
afim de tomarem as providencias ne-
cessarias.

O corpo enegrecido do abnegado
operário foi mandado acompanhado da
respectiva guia para o Necrotério poli-
ciai, de onde, depois de feito o conipe-
tente exame, foi dado á sepultura.

A União dos Empregados do
Commercio e

a instrucção militar
Cada dia se vae tornando mais inten-

sa e promissora a affluencia de novos
sócios á sede da U. E. C. para in-
scrípção na sua linha de tiro, a cargo
do dedicado instruetor tenente Lessa
Bastos, cujas aulas se têm realizado,
regularmente, á3 terças e quinta-feiras
á noite, e aos domingos c feriados pela
manhã.

Ao que sabemos, ã directoria da
União, estando bastante satisfeita com
a realização do seu programma que, a
pouco e pouco, mas seguramente, vae
pondo em execução, está empenhada
em conseguir um campo para os exer-
cicios de tiro e demais jogos sportivos,
cooio sejam 1 íootball, 'law-tennis, bas-
oket-ball, igyntnastica sueca, etc., em-
fim, um ponto onde seus sócios se re-
unirão aos domingos e feriados na pra-
tica desses sports.

Constatando este facto, fazemol-o
com satisfação _e applausos a essa no-
vel sociedade, já porque sabemos o
(jiianfiiHi de esforço é preciso para le-
var avante tão vasto plano como este
.1 que se impoz a União, já porque era
isto uma velha aspiração da mocidade
desportiva desta capital.

O Congresso Nacional de Estra-
das ide Rodagem

OS TRABALHOS DE SEGUNDA
REUNIÃO PLENA

Xa sede do Àutomòvcl-CKib, na Ave-
ntda Rio Branco, reaiizoti-se 'houtcin, á
tarde, a segunda sessão plenária do pri-
meiro Congresso Nacional de 'Estradas
de Rodagem. Foram discutidas longa e
animadamente as conclusões apresenta-
das pelas secções -legislativas e executl-
vas, tendo, por outro lado, o Congresso
temado conhecimento das conclusões te-
clinicas apresentadas pelo sr. Sampaio
Conéa.

A sessão legislativa, entre outros va-
rios alvitres, propoz ao Congresso a or-
ganização de unia commissão central
executiva e outra nacional, de caracter
permanente, ás ciuaes caiba a tarefa de
«¦xecutar as deliberações assentadas pelu
Congresso.

Entre cguatniehte outras medidas re-
folvidas pelo Congresso, fui assentado
que o segundo Congresso se reunirá ua
cidade mineira de Hiiz de. Fora,

O sr. Nüo Pcçanha, presidente do Ks-
tado do Rio, asseverou no Congresso qua
inauguraria 110 anno vindouro a estrada
de rodagem da raiz da Serra de Tetro-
polis ás fronteiras do alludido Estado, e
a estrada de Pavuna á Raiz da Serra,
que tém já grande extensão macadaml-
sada.

O Congresso reunc-se hoje, ás 10 lio-
cas da manhã, na sua terceira sessão
plena.— Sob a presidência do senador Eloy
de Souza, esteve Iiontem reunida a ses-
são legislativa do Congresso.

O sr. M. de Figueiredo apresentou,
cm relatório, as conclusões da parte que
lhe foi distribuída, referente á legislação
federal, estadual c municipal, sohre vc-
liicttlos, assim como a leis relativas â
matéria discutida já pela sessão.

O relatório do sr. M. de Figueiredo
coniprehende ainda os pareceres párciáci<i_os srs. Alherto Maranhão, Gcrvasio
1'iorovante, jcroiiymo Monteiro e JosélA.ugúslo.

Pobre Fuentes! '•

Tomado como ladrão quan-
do. vencido pelo sonino

A presença daquelle homem de ca-
bcllos brancos, maltrapilho, a dormir
110 interior da cai-a G. Freitas & C„ á
avenida .Rio Branco 11. 51, chamou a
attenção de um dos empregados que
chamou um guarda civil.

O homem despertou e ainda sob a
acção do somno, divagou um olhar
amortecido para a loja e bocejoti, er-
guendo-se.

Que fazia ajii? — indagam,
Dormia como véciu — respondeu

elle.
O policial levou-o, certo de que se

tratava de um ladrão, Não o era. Um
desgraçado, que oecupára posição na
sociedade, mas que o destino venceu,
atirando-o a tão dolorosa situação. E
o hespanhol João da Costa Fttenlcs
contou á policia a sua vida. Fora rico,
muito rico. .Máos ¦ negócios fizeram
com que a sua fortuna voasse e com
cila a. esposa, que o deixou, fugindo
com o amante. Depois a nova vida,
esmalajido pelas ruas da cidade e dor-
miiido ao relcnto.

Entrara, por acaso, na vespera, 110
estabelecimento onde o cnuonlraraiu.
Venceu-o o somno. Ninguém o viu c
só despertou quando rodeado pela po-
liciai c pelos donos do negocio.

¦Fuentes lá está 110 30 districto. Que
dcftiiio lhe dará a policia?

1— » ISB * »iMii

Concessão de licenças na Pre-
leitura

Feld prefeito desta capital fo-
ram concedidas 'hontem as seguiu-
tes licenças: de seis mezes, cm
prorogação, á iprcifcssora adjunta
üvdith Pires; <le noventa das, ao
ajudante de 2a classe da Directoria de
Obras, engenheiro Mario Soare9 Pe-
reira) de sessenta dias, á professora
cathedratica Amélia Nunes Porto dos
Santos, e ás adjuntas Leonor Augusta
Pires, Zelia Alice de Oliveira, Lydia
Campbell de Barros e Leonor Coelho
Pereira; de trinta dias, ás adjuntas
Esiiher de Paula Marinho dos Reis,
Regina Nunes da Costa e Dulce Perei-
ra Braga, c de quinze dias, á adjunta
Amalia Mattos Caminha.

/BONS E BARATOS'.'
frdcíJesrdcflkncar-Cofomfo

SUGGESSO LEGITIMO
Quem não conhece os produetos de

beílcza do Instituí Physioplastique de
Mme. Graça, rigorosamente fabricados
por medico especialista, deve sem de-
mora experimental-os; os maravilhosos
resultados obtidos pelos mesmos farão
com que nunca mais use outros.

Tratamento geral da pelle
RUA URUGUAYANA 41

— 1? AJÍDAB —

ESCOLA NACIONAL DE BELLAS-
ARTES

Aula do composição do
urchlctetura

O concurso (gráo miaximlo)' da aula
de composição dia architectura. effe-
cluar-sc-á amanhã, ás 7 hoaas da ma-
imã.

CAFÉ' ANDALUZA
APPROVADO PELO IA.BORATOMO

MUNICIPAL
Devido á grande alta do café em

grão, somos obrigados a vender actual-
mente esse superior café a — i?ioo'—
no atacado, — i$,ioo — no varejo

23, rua dos Andradas, 33
MARTINS FILHOS

Importantes declarações, do
sr. J. Daniel dà. Rocha' j

Occtipou-se ainda hontem 6 i" dele-
gado auxiliar com o inquérito sobre o
suicídio do corretor Lobo. Depoz em
primeiro logar o sr. Joaquim Damel! >
da Rocha, residente em Bello Honzon-
te. Disse que: "Em julho, querendo
adquirir umas apólices do Thesouro ou
cautelas, pediu ao seu filho Guticrres
para que arranjasse um corretor, apre-
sentando seu filho o corretor Theodoro
Lobo, seu conhecido. Pediu então a
Lobo para consejuir algumas letras do
Thesouro, tendo dias depois recebido,
por intermédio de seu filho, recado de
Lobo e em que este mandava pergun-
tar se queria ficar com uma cautela de
10 contos, com o abatimento de 10 por
cento, ao que aquiesceu, mandando en-
tregar por Guticrres ao corretor a
importância de 9 contos de réis, tendo-
lhe pago de corretagem asSooo. Em
fins do mez de julho, encontrando-se
com Lobo na Bolsa, fez-lhe sciente de
que desejava adquirir novas cautelas,
sendo scientiücado pelo mesmo de que
somente cora sete ou oito por cento e
que seria 'possível adquiril-as, tendo se
recusado a acceitar, tenUo então ,'fala-
do ao mesmo Lobo sohre acquistção
de apólices da divida publica, sendo
que. pela cotação de 77o?ooo, não lhe
conviiiha. 'Nessa oceasião Lobo lhe de-
clarou que esperasse, porquanto estan-
do em juílio, oceasião do -pagamento
dos juros, taes titulos baixariam e en-
tão poderia fazer qualquer transacção.
Um dia Üepois, encontrando-se o corre-
tor com seu 'filho, mandou por este
avisar ao dopocnle que havia um meio
de obter as apólices oelo preço de
730$ooo. 

'Em companhia de Guticrres
dirigiu-se ao escriptorio de Lobo e este
mostrou-lhe o meio de adquirir as
apólices, que era elle, corretor, com-
praricautelas ouro c lrocal-as por apo-
lices da divida publica, o qucTaccctlou.
No dia inimediato, dois de agosto, o
corretor dirigiu-se á casa do dcipoeitte,
afim de rcccl.er a importância neces-
saria para o negocio. Não dispondo,
no momento, d.1 quantia necessária
para esse fim 'disse ao corretor que
mandaria horas depois, o que fez, mau-
dando por seu filho uni cheque de 75
contos, que extrairá cm seu nome con-
tra o Banco 'Mercantil. O corretor pis-
sou recibo, dbriganldo-se a entregar,
dentro do prazo de trinta diaí, 102 apo-
lices de um conto cada uma e mais 5
de 200$ooo, (ficando uma pequena dif-
ferença para encontro de contas. Dias
depois, encarregou seu filho de avisar
Lobo que, ao euvés de comprar as 3
apólices de 200$, comprasse io3_ de um
conto, o que o mesmo fez. 'Entregou
o recibo dessas Operações, e que fora
passado por Lobo, a Guticrres, dando
a este amplos pederes para liquidar de
vez, pois era obrigado a ausentar-se.
No dia 18 de agosto, seu filho levou-
lhe 40 apólices, que lhe entregara o
¦corretor, tendo,, no fim do referido
mez, recebido de Guticrres as restan-
les 63, adquiridas por intermédio de
Lobo. 'Sobre as negociações de apoli-
ces de Bcllo Horizonte, sabe que sen
filho íoi o. referida cidade, comprar
taes apólices, recebendo dal primeira
vez do B, de Credito Real 45 ou
45:500$, com os quaes adquiriu apoli-
ces e veiu ao Rio, liqttidaiido-as com
o corretor. Regressando seu filho a
Bcllo Horizonte, tratou de compras de
outras apólices por conta de Lobo, que
demorou «mito a mandar dinheiro e
afinal mandou 21 contos por interme-
dio do mesmo banco. Como esta quan-
tia não 'bastasse, o depoeute e alguns
amigos adeantarani o dinheiro neces-
sario para completar, e como Lobo de-
finitivamento não pudesse enviar esse
dinheiro, avisou seu filho para qus en-
tregasse as apólices tratadas ao Banco
Hypotihécario Agrícola, operação que o
banco fez em nome de A. Landesbèrg,
e, recebendo seu filho o. dinheiro, li-
quidou, com o saldo de 21 contos que
recobera de Lobo e com o lucro apti-
rado adquiriu mais apólices no valor de
33 contos, que trouxe para aqui e li-
quidou eom o corretor, conforme as
transferencias na IRccebcdoria de Mi-
nas. Seu filho, quando recebeu de
Lobo as ultimas 63 apólices da divida
publica, adquiridas pelo depoeute, pa-
gou ao corretor o saldo do valor das
apólices e mais a sua corretagem, fi
lhe restiluiu o recibo de 75 contos.

iFoi ouvido em seguida o sr. Mario
Guaraná Couto, residente á rua Santo
Amaro 223 e empregado_ da A. Com-
niencial. Este senhor limitou-se a con-
tar como se dera- o suicídio, dcelaran-
do não ter visto ser arrecadado objecto
algum dos bolsos do corretor Lobo.

O inquérito proseguirá.

O pequeno commercio
e a guerra

i^^iíííHiHi5SSi^Síiii5S5SiS555í«
O pequeno commercio e. a guerra — O troar incessante do canhão
nio impede que, nas aldeias de França, situadas atrás da linha de.

frente, prospere «ma variedade enorme de ramws de commercio,

quasi todo elle ambulante. A nossa gravura mostra um desses estabe-
leíim?ntos, onde se vcitdem cigarros, cartões postaes, doces, tudo

cm-fièm de que necessita o soldado em campanha.

•oiiioniKquau ojwjanil o vpuuSoto 'sopiooi
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ACCOItüO FEKKO-VIAIUO

Um» aiincxaçüo ú Compagnlo dos
Cheniiiis do For du Brésil

O minislro da Viação autorizou o
director federal das Estradas a firmar
accordo provisório com a Compapnie
Aitxiliaire de Chemins de Fer du Bré-
sil, para annexar á sua rede o trecho
da lindai férrea de .S. Pedro a São
Luiz, co.r.iprehendido entre a estação de
São Pedro (lí. de F. Porto Alegre a
uruguayana), e a estação de Malta.

m» m 1 m 
EM EXPOSIÇÃO

GEXEI1HA JVl-U HOJiLAXDEZ
du 1'siim S, Goncnlo ú 11 inrllioi'
Deposito: rua <lu Asseniulún, SI

¦<?<»¦*»»-
KR. ALBERTO DO REGO LOPES —

J)o Iíü:>;ii!;il tia Misericórdia. Vias u:í-
urinas, operações em geral,
DR. APRIGIO DO REGO LOPES —

Do lluFnhal da Misericórdia. Moléstias da
garganta, n.iriii c ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Oculisia, ,prof. da F.ic.ld.ide du Medicina.
Consultório: :ua Sete ile Setembro n. 90.

(A 8191)

OS PAIIDAES

O relógio tia Correcção (rnnsfoi>
mtttlo cm ninho delles

Ha dias já que o director da Casa
ile Correcção vinha notando que o re-
logio do estabelecimento não funecio-
na.va bem, ora adenntando, ora atra-
zando de mais. Ninguém sabia explicar
.porque, quando o relógio da Detenção
fcátia ás .( da tarde, o da Correcção,
,e".:ai conto que com muito pouca von-
.íudn, indolcnte, badalava as duas.- Afi-
;sal o sr. Bittencourt mandou verificar
c que tinha o relógio e dentro delie
;tncontraram-Se então ninhos de par-
íacs, que ali se refugiavam.'Retirados 05 ninhos o relógio voltou
C ser o que dantes era, funccionando
eom regularidade c badalando ns horas
.«cm a mesma poatualidade dos outros
rtv.-npos, ,.

MOVEIS A PRESTAÇÕES

S. JOSÉ' 72
M. GOMES DE ANDRADE

^rt}*|*0-*í»*J»

TALHARINS rescos
com ovos,

diária-
mente fabricados por GIOEELLI s: C.a.
A' venda cm seu armazein. RUA LAVRA
DIO 18 c 20. Importadores de gêneros
italianos. Telephone 3756, Central.

¦li ei ,»

A crise de papel de impressão
em Portugal

Lisboa, 14 (A. A.1 — Os jorur.es
desta capital transcrevem trechos de
seus collegas das províncias sobre a
questão do papel para imprensa, elo-
giando a attitude dos mesmos em adhc-
rirem an movimento iniciado aqui, com
o fim de obter do governo alguns fa-
vores.

DE HESPANIIA.

Na Casa Le Mobilier.á rua Chile, 31,
o que ha de bello cm moveis. Preços
únicos. Condições íacilinias de paga-
mento.

¦a » —1 o i»
FOHMICIDA PASC1I0AL — O

maior amigo da lavoura; encontra-st
111 todas as casas de primeira ordem,
desta capital e de todos 03 Estados.

m» 1 m m
NO DEPARTAMENTO, DA GUERRA

o\'eis ? Só pôde vender cm condi-
ç"ies vantajosas a firma LlíAX-
DUO MAUTIXS &C„ rua do

Ouvidor 03 e 05 c nos antigos armazéns
rua dos Ourives ns. 30 a 43.

A DESPEDIDA DO GENERAL
BARBEDO

C.xito noticiámos, deixou hontem o
cargo de chefe^ do Departamento da
Pessoal do Ministério da Guerra o gc-
ncral Luiz línrbedo, que foi nomeado
inspector da 6a região.

S. ex. deu posse ao seu substituto,
o general Luiz Cardoso, tendo baixado
uma longa ordem do dia despedindo-se
dos seus auxiliares, aos quaes elogiou
(pela competência e pelo carinho dis-
pensado ao serviço publico.

HOTEL GUANABARA
RUA DA LAPA, 103

Excelicnles nccomniotlnçúes para fami-
üas, Explendida vista para o mar. Com-
plctatnente reformado c com mobiliário mo-
derno. Cozinha de i" ordem. Situado no
melhor poiito do capital;

CAVACOS 1)0 OFÍUÇIO

Conili.loiiciits pelu morto du
ministro tln Justiça

Madrid. 14 (A. II.) — Partiu para
San Scbastian o conde de Romanoites,
chefe do gabinete, que vae apresentar
condolências á família do c-.tincto mi-
nistro da Justiça, ,sr. Barrosp_t

foriu-sc com o miteliitdo do
cortar 11 cnrno

Empregado como cortador 110 açou-
guc cia rua Conde do. Bom fim ió-|, o
nacional Euclydcs Marques Corrêa, 1110-

| rador á rua Lima Barros 44, exercia
| ali homem pela manhã o seu mister

profissional, quando o machado llic
escapou das mãos, indo produzir-lhe
um profundo ferimento no pé es-
qneido.

Depois de medicado pria A.üislencia,
j Euclydcs f"i recolhido em tratamento
' a uma dtis enfermam? tja Santa CV.sa.

TRANSACÇÕES FRAUDULENTAS

Um intermediário de negócios
envolvido

num inquérito policial
S. Paulo, 14 •— (A. A.) — Na dele-

gacia de policia do Braz, foi requerido
perante o dr. Francisco Rezende, pela
firma Amorini & Cardoso, do dlecifc,
a abertura de um inquérito para apu-
rar a responsabilidade de J. Silva dos
Santos Júnior, agente de negócios
nesta praça, que era o intermediário
das offertas de assucar daquella firma.
O referido intermediário, que usava a
assignatura tclegraphica de " Zelina",
fazia offertas a negociantes de Per-
nambuco para a compra de assucar de
typo baixo, e fazia aqui contratos de
vendas de assucar superior; com esse
ardil, os negociantes desta praça, che-
gada a mercadoria, recusavam o seu
recebimento c assim o agente de ne-
gocios ficava com a mercadoria para
vendel-a como entendia, por sua conta.

Em julho do corrente anno, Santos
Júnior telegraphava. a. Amorini & Car-
doso, nos seguintes termos: "Faço
offcrta firma mil saccos bruto, 27$joo;
500 saccos somenos 33$5°p", a respos-
ta não tardou, sendo acceita a, oííerta;
mas no dia seguinte Santos Junior
telegraphava de novo: "Houve 'engano

preço somenos .13 não 33$$õo compra-
dor Henrique Metzger & C. só accei-
ta dois lotes juntos". A firma <lo Rc-
cife esteve ainda de accordo com a
offcrla e embarcou o assucar. A ver-
dade nessa transacção era que Henri-
que Metzger & C. 'haviam autorizado
Santos Júnior a comprar assucar supe-
rior e não somenos, denominação em-
pregada para o assucar mascavo. O
assucar afinal chegou, c os srs. Hen-
rique Metzcger & C„ como esperava
o agente de negócios, recusaram o re-
cehiinenlo delle, tendo, porém, tomado
cautela de depositar a mercadoria nos
armazen3 da firma Ferreira Junior
& Saraiva, á disposição de Amorini
& Cardoso. Nesse sentido foi expedido
um telegramnia ratificando posterior-
mente em correspondência epistolar.

A vista do que se passava, o agente
de negócios, com o propósito de remo-
ver o embaraço creado por Henrique
Mctzegcr & C, telegr.iphou a Amorini
& Cardoso, que aquclla firma ficaria
com a mercadoria por preço mais bai-
xo e solicitava por isso ordem para
rctiral-a dos armazéns de Ferreira Ju-
nior & Saraiva. Outros embaraços sur-
giram, mas Santos Junior removeu-os
todos e vendia o assucar a Agripino
Nardi, estabelecido á rua Lopes de Oii-
veira 11. 7. Este, por sim vez, agindo
de accordo com Santos Junior, faclu-
rou o assucar c vendeu á firma Guerra
& C. Outras transacções desse gênero
foram pelo mesmo levadas a effeito,
conforme ficou apurado uo inquérito
policial.

Os prejuízos causados por meio des-
s.ts transacções fraudulentas já se ele-
vairi a mais de 30 :ooo$ooo.

O delegado requisitou a. prisão pre-
ventiva de Santos Junior c de seu
cúmplice Agripino Nadir.

Um grande desfalque
0 caixa dia A. E. Sul A"me-

j-ricaiia responsável por
i7:ooo$ooo

.Nos oorredloires da 'Polioia. circulou
bontem a noticia de uni (fraude desfal-
que 11a flinvpresa iSul' Americana de Ke-
otntaidade, companhia allemã com es-
cripüdiio á rua ¦Buenos Aires. Conse-
guiinos slaber que o caixa Viliiey Eiérd
lesara a empresa 'em i7tcioo$oo, sendo
dez cm sabinas de 1 :ooc-$ooo cada uma.

A'o que ouvimos '*ste facto, tipezar
die já conteoido na polioia; não foi aiu-
da levado a nenhuma das delegacias au-
xiliares. I

Bolsas para senhoras
A Casa Dias Ribeiro, rua Uruguayana

138, tem as mais modernas bolsas de
seda c couro; preços sem competência.

(J J937

18442
6:000$000

O* FREMIO DE
50:000$000

Vendido bontem na casa

SONHO DE OURO
MATRIZ

AVENIDA RIO BRANCO 158
^IL.IA.L,

Galeria Cruzeiro I
Oscau&Comp.

NO CLUB NAVAL

THESOURO NACIONAL
As folhas de amanhã

Na I" pagadoria do Thesouro Nacio-
nal pagam-se as folhas das diversas
pensões da Guerra e dos novos coutri-
buinlcs da Marinha e Guerra.

A recepção de amanhã
A dircetoria do Club 'Naval dará

amanhã de 4 ás 7 horas, uma rece-
pção na sckle do Club, em honra dos
srs. lEelipipe Sdiiuidt 'e Afíonso Camar-
go, respeoltivamente preslidente do 'Pa-
tiainá « governador de Santa Catharina.

Ml — « —

O CASO DE
MATTO-GROSSO

O ACCORDAM D,0
"HABEAS-CORPUS"
DA' LOGAR A* NQYA

CELEUMA
O accordão lavrado pelo ministro

Pedro Mibieili nos autos do "habeas-
corpus" impetrado em favor dos depu-
tados á Assembléa de Matto Grosso e
2" vice-govemador do Estado, vem re-
acender a monieutosa questão, uo seu
aspecto judiciário.

Na sessão de Iiontem do Supremo
Tribunal o relator do feito leu a seus
collegas esse accordão, afim de que por
elles fosse controlado.

Nessa peça ha tópicos taest
Diz o accordão que, cm julho do cor-

rente anno, os pacientes conseguiram
do Tribunal unia ordem de 'habeas-
corpus" preventivo para poderem entrar
e sair da Assembléa Legislativa, livres
de coacção de qualquer espécie por par-
te da autoridade executiva. O sr. pre-
sidente da Republica, afim de dar cum-
primenlo a essa ordem, nomeou o sr.
general Carlos de Campos, conmiandaii.
te da região, para garantir os paciçn-1
tes. Posteriormente, tendo a Assembléa
movido um processo de rcsponsabihda-
de contra o general Caetano de Albu-
querque, governador do Estado, impe-
trou este uma ordem de "üabeas-cor-

pus" ao Tnbuual, tendo sido denegada
a ordem,

Logo que tiveram conhecimento desse
resultado, os amigos do governador fi-
zeram uma manifestação hostil á As-
sembléa, tendo os -pacientes se refugia»
do no quartel das forças íederaes, onde
lhes foi extorquida por meio de amea-
ças a renuncia de seus mandatos.

iEiu vista dessas ameaças, estando co-
acto o juiz federal c recolhido ao refe-
rido quartel da força federal, impetra-
ram os pacientes esta ordem de "ba-
beas-corpus".

Assim considerando que cm julho do
corrente anno o Tribunal concedeu a
ordem impetrada, que não teve cabal
cumprimento, em vista de ser impoten-
te o general commandante da força
para impedir 'que se consumassem as
ameaças que os pacientes receiavam por
parte dos amigos do governador; ac-
cordão julgar prejudicado o pedido,
afim de tornar cffectiva a primiliva
ordem, que deverá ser cumprida con-
forme nella se contem.

Terminada a leitura, insurgiram-se
logo os ministros Pedro Lessa e Scbas-
tião Lacerda contra a sua rèdacção.

O ministro Lacerda mostra que o
Tribunal, com tal rèdacção, entende li-
quida a posição dos pacientes, reconhe-
cendo que as suas renuncias foram ex-
torquidas sob ameaças. Ora isso não
foi o votado e portanto com isso não
pode concordar.

O minislro Pedro Lessa manifesla-se
no mesmo sentido, concordando com a
observação do seu collega.

Exporá porém o seu modg de ver em
voto vencido.

Como não houvesse novos protestos,
íoi approváda a rèdacção do_ accordão,
que deverá ser publicado então,

Com essa feição emprestada agora ao
caso judiciário, isto é, com a redacção
do accordão reconhecendo que a rentiii-
cia dos deputados íoi coacta, o general
Caetano de Albuquerque sente, por seu
advogado dr. Astolpho Rezende, nova-
mente necessidade de recorrer ao Trl-
bunal.

Houlcm mesmo aquelle advogado 1111-
pclrou nova ordem de "habeas-corpus"
preventivo em seu favor.

lEsses autos foram distribuídos ao mi-
nistro Guimarães Natal.

.— • im. »—¦

De volta da Trindade
O REGRESSO DO".'

"CARLOS GOMES" ,
De regresso de sua viagem a ilh.l|

da Trindade, está no porto desm ca-
pitai o navio de guerra, Carlos liomes,
que daqui partiu no dia 24 do mez]
passado, chegando áquella iSla no dia
28, ás y horas da manhã, \

A bordo do Carlos Gomes regressa-,
ram o capitão de fragata Joaquim Ri-
beiro Sobrinho, conimaiidante inilitau.
da ilha: os preparadores do Museu
Naeipnal Tedro Pinto Peixoto Velho e
José Doniingues dos 'Santos Filho, o
o phariiiaceutico José Martimatio, Bar-,
¦bosu, que, como se sabe, íoi a ilha
para a descoberta dos famosos thcsott-,
ros, o que, aliás, não o conseguiu U03
cinco mezes que lá permaneceu. ; I

O Carlos Gomes levou para a "nh-i
dade 26 toneladas de carga representa-
da por mantiineulos, aniniacs e todo o
material para a montagem de uma es-,
tação radio-telegraphica que foi inau-,
gurada pelo i° tenente Alberto Perei-
ra de Lucena,

Todq esse matéria!" foi desembarca"-
do ua ilha 110 dia 30 do mez p passado,
nas melhores condições, com .0 tuixi-
lio de uma jangada construída com
recursos de bordo.'Foram retirados ainda pelo pessoal!
de bordo, da praia dos Cabritos, 09
dois mastros deixados pelo Benjamin)
Constam, e da praia das Tartarugas
o escaler que o Barroso lá deixara. |

A gnarnição que estava na ilha re-.
gressou, ficando .outra em sua substi-,
tuição. '.

O Carlos Gomes (er. toda á viagem!
com grande economia de carvão, send},
apenas gasta a metade das Soo tonela-
das,daquelle combustível recebidas pelqj
navio quando daqui partiu. 1

O capitão de fragata Joaquim Bi-
beiro Sobrinho veiu ao Rio apresentar.
o seu pedido de reforma dos serviços
da Armada. ']Ao que ouvimos, esse official não
pretende voltar mais á ilha da Triuda-
de, desistindo do comniando militar da
ilha.

Hontem, ,á tarde, aprcsenlou-se ás
alias autoridades navaes, bem como rj[
capitão-tenente Moita Ferraz, commauí
dante do Carlos Gomes.

1 Ternos sob medida pelos ul-
timos figurinos de casemira"
de cor, azul ou preto. Teci-
cidos Inglezes Old-England.i
22 — URUGUAYANA - sz

A sorte grande na Bar-
ra do Pirahy

O CENTRO LOTERICO á rua Sa-'
chet n, 4 estende o vasto lençol da(
Fortuna pelos 'Estados a íóra. \

Coube ao reparte destinado á feliz,
casa CENTRO LOTERICO F, LITE-
RARIO, silo na Barra do Pirahy, do
propriedade dos srs. Caruso & Zappá,
o bilhete n. 3669, premiado com 16
contos da Loteria Federal extraída emí
11 ,do corrente, e como não é a pri-íiieira vez que ali se vendem sortes
grandes, é o caso de recòmmendal-a ao
publico local e das .adjacências.

m * n« ¦ ¦» 1

URINAS
DR.
dade

Exame complete.,
:3í; de sangue, 30S1

MAURÍCIO FRANÇA, da Facul.
de Medicina — Uruguayana, 35.

Casamento contra-
ctado

CONTRATARAM casamento a
exnm. mllc. Aurora da Fonseca
A restes Vultoso, filha do illustre
fazendeiro sr. João Velloso, com
o capitalista Zuil de Gonzaga,
Importante negociante. A illustre
noiva receberá do doto quinhentos
mil francos. O seu mobiliário do
mais apurado gosto foi adquirido
na importante CASA MARTINS,
A' RUA DA CARIOCA 67. Aos
cxnios. noivos enviamos os nossos
sinceros parabéns.

HA DINHEIRO
De gratificações por serviços presta-

dos ao Ministério da Viação o Thesou-
vo iNVcioual pagou hontem a vários
funecionarios a quantia de 4t4(jo$70o.

A TORRE EIFFEL
07 — OUVIDOR — 95

Preços de alguns artigos da sec-
cão de alfaiataria:
Ternos de casaca com forro

de seda .- 180$
Ternos de smoking com

forro de seda. . » 7 *: #' 160$
Ternos de Iraque. . .' . .- 130$
Ternos de jacnietão preto,

flzul 011 de còr 110$
Ternos de casimira a come*

çar de  ¦ . fi"S

Nós bebemos, vós bebeis, elles
bebem UAN.SKATICA.

DETECTOR de arrombamento e assnl*
tos — Jornal do Commercio, iu and., sala
14, Vüllian i- Palma. (R>3ij)

mm m «Ti m* TTti
NO CIES DO PORTO

Audacioso assalto
Só c roubado quem quer!
Só não dorme Iranquillo quem não

quer, pois o DETENTOR constitue as
maiores seguranças da propriedade em
todos os pontos de acesso. Jornal do
Commercio, i" andar, sala 14. Volchan
e Palma.

O PREFEITO ABRE CRÉDITOS
Por actos de hontem, o prefeito abriu

os créditos extraordinários de 60 :ooo$,
para custeio do Hospital Veterinário
e compra do nialcrial necessário aos
curativos, operações e autópsias, e sup-
plcmentar de 200 :ooo$ooo, para reforço
da verba "material," do art. 201 da lei
orçamentaria em vigor.

O "Bahia" vae soíírer reparos
no dique da casa Lago

Hontem, á tarde, o "scoul" Bahia
aprestava-se para entrar para o dique
da casa: I.agc, na ilha do Vianua, em
virtude se encontrarem ainda no di-
que "Affonso Penna" os quatro tor-
pedeiros Sergipe, Amazonas, Piauhy e
Rio Grande do Norte.

Depois de ficar a secco. o Bahia
será examinado pelo capitão-tenente
engenheiro naval Júlio Regis üitten-
court, chefe das construcções navaes
da nossa Armada.

Os mergulhadores já fizeram um
exame no casco do navio, observando
que-só uns arrebites de chapas ficaram
levantados.

1 Hygienfc Rainproof
(Capas impermeáveis

sem borracha) Especia-
lidado da "Casa Inglcza".

RUA OUVIDOR 131

AVESO
Os bondes que esta-

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

Largo de Santa Rita.
NA WllíFUITUnA

INSTRUCÇÃO PUBLICA i

As folhas que serão pafrns amanha
Pagam-se amanhã, 11a Prefeitura, as

folhas: da Kscola Normal, dos guardas
mttnicipaes de letras J a Z.

CASA ALVIM
Agencia de Loterias
Pagamento inimediato

Rtui d» Assembléa 05
Teleph., 56ÍS.J, L,
¦a «1 im •* w

Todas as Noivas clf"

Realizou-se hontem mais nm leilão
tio terrenos

Realizou-se hontem mais um leilão
de terrenos situados no Cáes do Torto.

Korsni vendidos oito lotes no quar-
teirão 30, produzindo a imporlauci?, de
£:}0:;S3?ooo,

elegan-
tes, compram

seus enxovaes 110 PALÁCIO DAS NOI-
VAS, rua Uruguayana 11. 83 — Rio —
Peçam catalogou.— ^ a 1 ~ 

ESMOLAS
De caridoso anonymo que se encobre

com as iniciaes X. Y, Z. recebemos
a quantia de cento c trinta mil réis
para ser distribuída pelos pobres, cujos
nomes constam da secção Implorando
d caridade, em cspoituias de, io?'joo,
para cada.

O transito de veiiicnlos na rua
de Santo Antônio

O prefeito sanecionou bontem ã re-
solução do Conselho Municipal que
probibe, exceptuando os que correm
sobre trilhos e os de soecoros públicos,
o transito de vehiculos pela rua de
Kanto 'Antônio, nos domingos e dias
úteis, das a horas da tarde ás .11. da
noitCj

A quino»theina em
franco sucessso

Continuam a alcançar notável exile
as cápsulas roscas Quiiio-theiiia. Kssa
acecitação é justa inquestionável mente,
pois nenhum outro remédio simular
pódc obter resultados tão promptos nas
dores de cabeça, nevralgias, rheumati-
cas, etc., em poucos minutos, sem of-
fender órgão aigitm. Xo deposito ge-
ral da Quino-theina, á rua Uruguayana
91  Drogaria Granado & Filhos — a
saída do exccÜehtc preparado tem sido
enorme, attestado flagrante do agrado
e do effeito,produzido.

m 1 m 1 m

O director geral assignou bontem os
seguintes actos: .„.,,.

designando Alda I.ossio Boiblilz e
Orminda Amaral Sávaget l»ra O-logaCj
de substitutas de adjuntas licenciadas;!

transferindo dtala listrclla, auxiliar,
para a 3* mixta do 14°; Flodqardo;
Gonçalves, auxiliar, para a i" inasT|
culina do 14o; Augusta Aurora í. la-,
ranhos, 3", para a 2* mixta do 14 !
Maria Serpa da Fonseca, 1*, para ,a
1» elementar mixta do 14o, e lnim.ua,
Francklin, substituta, para a 11* 1111x1*,
do y°.— Foram despachados os seguintes
requerimentos:

Mapia José dos Santos Brant e ou-,
trás. — Indeferido. '

iRomualdo Ferreira d'A|meida — IM
defendo, visto á informação.

Pedro Dalmacio do Uspirito Santo.-»
Não ha vaga.

Woiszflog Irmão. —• Approvo. emit-
tindo o voto que sejam attendidas as
ponderações dos informantes,

11 " " "
DR. REGO MONTEIRO. Mote. das se.

nhoras c dos oihüJ. 7 de Setembro 81.

Fabrica do Elixir de
Nogueira !

Viuva Silveira Se Filho, proprietários
e fabricantes do BUXIR DE XO-
GUEIKA. participam aos seus freguc-
zcs, ú imprensa c ao publico cin geral
que transferiram o seu estabelecimento
que íunecionava á rua Conselheiro-Sa-
raiva ns. 14 e iG, 'P^ra o seu ediliciq' rua da Gloria n. 62.próprio,

Trof. Carlos de 1'rcitas—Esp. Partos. NV,
de Senhoras, vias urinarias. Uruguayan»
2: (1 íi 3).
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CIMENTO Gibbs. f 11 •
a 1 e z. —

Iclcplicno 834, Central. — Rua
Santa I.uziu 202

— TAULO PASSOS & C. —
¦ia » mi »tm

A festa de hoje no Passeio

m

¦¦-:>

GRANDE COMMISSÃO PORTU^
GÜEZA "PRÓ-PATRIA" l

Continuam a ter grande procura o9
scllos patrióticos emittidos 'pela "Cvu-
zada das Mulheres Portugüezas" q
profusamenle espalhados por todo Por-'
tugai, e cujo produeto reverte, na sua
.totalidade, cm beneficio da aitruist.ica
instituição da €ruz Vermelha Fortu-
gueza.•Esses scllos acham-se a venda, ncs<.
ta capital, na Tabacaria Ouvidor, es-,
quina das ruas Uruguayana o Ouvidor.

A csportula no Brasil, para a acquisi-
ção do sello. é de 500 réis, não tendo
o proprietário da Tabacaria Oui.lor,
sr. Accacio Leite, senão o patriótico
intuito da divulgação dos se-llos e npu-.
ranienfo da maior quantia para, a Crus
Vermelha, isento, de qualquer interesso
pecuniário próprio.

lKealíza-se hoje, ás 4 1I2 horas da
taidc. no Passeio Publico, um "garden-
party" offcrecido pelo prefeito do Dis-
ti-icto d-Vleral ao presidente d'a Estado
do Parati: e ao goven.ador. do Estado
Us &;iut* Cacii^rin»

TOSSE ? Use
XAROPE DO BOSQUE

Dep.,; Drog, lj.chec9 — Andradas, 45,
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í«" CORREIO DA kANHÂ — Domingo, 15 dé Outubro dé itàÀ*

Tenha sempre na memória
;• a TORRE DO* TOMBO vende temos de Cascmiras

sol» medida a 55$, 60$ e 65$00O.
204 Rua Sete de Setembro 204, junto á Praça' Tlradentes. Teleptone 557S C

Os sports
TÜRF

A CQiRWTiDA! IDOX 1'i.OJ*; NO ITA-
IMAiKAT.Y

Realizo, liojc r>. fDerby Club- a sua 19*
coriMa <la presente temporada, ternilo
|íor base o Grande iPromio Descoberta
da Ainei-ica, ira, dfstanciu <ie 2.0110 me-
tros e o 'Prêmio _e tres couros ao ven-
ccdoi;-.

A importante prova -reiuic tttlalgío,
lB.lt tcry, 'Picrrot, 'Pégaso. Sultão- e Cam-
lio 'ADcgrcj devenlio a sua disputa dar.
«iiá-rgem a ipcrilpooias emXiciuiuntes- e
mn final sensacionai' -O iprograntnía conste, ao todo, da oito

parcos, sendo «te salicnüito ipnenuo Dr.
'1'roiilin, «11 qiie se alistaram Mhlwtefc
Itote, lAfflwi ' iVoli-ptó-iCluVAli (Mtaay
Guassu! e Bticlitcss.

Damos a seguir os nossos pcognos
ticos:

IlísIpioHa — (Pilungucirii
Mlajcstic — íMrque
C-aitigussiií — Cascalho
iGov,t.aeaz.' — Voltai-re.
iGuiith» Spa-no — Mvmfo Çliristlo
IMtirvtoHoiW — Alias.
ISultão — 'Balttcry
iSti Ulpian — 'David

* .
MAMAS 1N1ODAIS . , ,"Causou «iicCssíto, a vícfo-nti dc
Bon, íio uMíiiid parco *k> idíiai 1

jochey ipriBciipiitiHC-tc paia ÇP""?1,
energia mm que o dirigiu Q velho Ma-
nocl iFerrciJra.

As IwsJlns Ho>"* turfmen .Voltaram-sc
'assim 

iplira cs» jockcy, qüe. e 11111 dos
cSsoS -maia curiosos <l'c paixão puro
«iort da corrida, de cnvalloit. _ .

Com effeito, Marisel! -ferreira c hoje
tini abastado «alpítaKsra, dono dc boas
¦.roprieiüaitfcs icin S. Pauto. que, valem
jjüiiKis centenas «le contos dc reis. iisn-

irct.uito. ainda ama, demo unv tfraiwlc
devotado do titrf, «Ungir .um eavallu,.'«tuna 

chegada «e-monda, para ifanliar
11111 pareô por pesaoçp 1

<— iKstá dccildiUlo (|ue nao conterão
liojc cs animaes Vestivicnne, IüaniengO

— Kurique EotlrigiM*", o jochey da

iilíife, tdevle miloiúm; boto P.lttttigiiciiía,
llarJiy, Guido Spauo,. a'.i_algp c Marvel-

^Domingos iFc-rncira. ao que pawço,

Wliláfirn «.'atfgussu'- |.o*>taca/„ Momo

Chiisio, Atlas e Wyl.
* * *

REMO
AS GRANDES REGATAS DE HOJE

Ara-
no

e

ção _o armo aSCerior. Pod «fisptitado
pela. 'primeira ve. em. 16 de outuUno dc
191:1,. na enseada de Botafogo, sendo
os, act» vencedores-, os- seguintes:

-çjtji. — Yoie "lAJiira", 4a F-exkração
B. St. <lo Kento.

bsüdü: — Yibie -'Gtteann.algh'', da Fe-
dedíçãa BS S.. do Remo.

t<W3i — Tale "Alzira", da 'Fedcrtfção

Bi 'Sí;, da Rumo.
1914; — Nãlo foi disputado.
1.0x5 — Yol* "Grecnhalgh". da Fede-

ração. B.. 'S.. do íteino.
'Cures dfsíúüCias idos itivifonucs das

Fedcraçiíes,
iFiideraçãQ B. S. d'o Ecmo, vcimiellio

e braiíso.,
FedieHaclb- l^iiraonsti; WermelliO' toom

! faicüa branca. <e eotrellas iiziks.

PíMMEO' CLASSI'00' "J.NiRiDIiir BO-
TAiNtÜO"

Instítuílii-so- *m aS Uc maio de ioou,
'parti .sm tüstinitadQ cm canoas a,, remus
em "Sei-êow.. .

Em 190+ o Con"tólio Suípcnor tia Tc-
(lertujüo. B. S. do 'R-inno, resoiliveu, po-
rein,, nite. esta. prova passasse a ser
disputada cm, --oles a 4. ramos peln mes-
ma classe de/ remadores, na dtaíatvçra
de a.oQo racitnoa- em. llúlia, cealti. 1' 01
disputada pela priiiiciira \tez «111 25 dc
¦ngosto de i'joi, 11a enseada dc llota-

1C01110 prêmio a Companliia Ferro
'Carril 

JarüIJui Britânico, offerecc an-
nualuwnte lauift rica c ctiatósa taça de

prata, ao club vencedor, 'líorain os. «
celdõilcs d'cs?a prova os segui iates:

101)i _- íCaiioii "iíóiia , do-, t-íub R
Botiueirão do Passeio.
1002 — Canoa "lvaliy", do Club R.
Boqueirão do Passeio.

içioj — 'Coroa "uVvída .. da Grt-lpa
R. do 'Gragoalá.

190+ — yetó 
"'Allalioi' , do Club R.

Vasco da Gama.
Kjc.i — Volc "Ubitljiira", do Club K.

Guanabara. ,, „ , „, ,
190Ó — Yoie 

"Albatroz", do Club
R. Viasca Ida Gama,

IQ0.7 — Yoie "ltiiayra

Flairjsngo. „
1!)0S — Yoie "Inubia ,

da Grtiigoalá. „., „.
1,000 - Yoie "Oiarat",

cscalàdoa ws seguintes srs. para consti-
:tuirem cs "ifeaims".

Aguiar IXIaotei, lEugeuio Oouto, Ca-
senrir!o>S. IMaia, Agnatdo iMciiezes-, V>
..otor \FJorea, .Ui<go . ftleintcsl,. Pauto
Soares, iMarCello Agostin, Sargio' iDar-
cy, Eoiivan í>aaç_lvtísi, Renato Ribdi-
ro, .Rivadaa-ia, iSeyer, 'Maria Cunha,
ÍAllancõ «laiücl. J. Ecaté Castro, An-
tianlio Fragosoi Marcelfo S. .Muili, João
Pereira, lEduardo iMoraes, Jaynie .Ca'111-
.pas, iClirisíovão Castro, Alamir Santos;
iMilitino Rosa c Deoio iMioíaes.

iQ. "'Sijpiaiti" áo Bciafogo, .petac por
nosso linbermedio, 'O con-j-farecimento d'c
todos os jogadores ás 7 horas da nra-
nhã.1 na 'sede.

iFaranii 'escalados os seguintes juizes;
¦1? "'tieant": Paulo iPoncy.
_j "team": Orlanllo Rüaivos. _
UonrcsenüianiCe: iüinfrcdo Liberal.

OS CASOS EXQLHSITOS DO
EOOTBAEI":

KPtoTESmDE
DOS EM COMMERCIO

Remo,
Jahllin

, do Club R.

do- Club R;

do Club R.

, da Club N.

do Club R.

Os campeonatos Brasileiro _ do

Jirasil c a Èrovw (itWim
Botânico
Com desusado esplendor, realizam-se

hoje na bella enseada de I.uttiiã>go as

erandos regatas que cncerr.nu a tciiipo-

ivla de 1015. promovida pelo glorioso
Gliíti.do Regatas Boquoimo do.Pasaaio,
Jistc festival está ccrcaldo de todos

os preparativos necessários para o

vninilc esplendor que¦ sõe acontecer em

iodas as festas do rttwing brasileiro;

a (esta de hoje c dc presumir que seja

desttunbratitc.
Serão disputados os cpmpeonatos

¦Brasileiro do .Remo, Brasil e a prova
clássica lardim Botânico, cuja desçn-

iièãó danios abaixo, O nragramina tles-

te festival náutico está. lluibiiir.cnte con-

feccionado, as forcas das gunviiiüucs
estão bem equilibradas, sendo bem dil-
ifieil dizer-se <itial o club vellccdoi'. em

cada parco. *!* *!' Hs
JUIZES 

"DA 
RECATA

T-'or.im nomeados os seguintes;
Saiiln — Alberto Bandeira, Annibal

Pcisoto e Edgard Leito Ribeiro:
¦Haiíi — Luiz Leonel dc Moura-, L.uz

I.nccrila e Octavio Teixeira Chaves.
Cilcgadit — Ariovisto de Almeida

Kçga, 
''Alberto 

Borgòlh c Angelino Car-

doso.
Policia — Oclnviò Macedo, Amidcti

'Atidrttde e Octtavio Ferreira Xoval.
Cliroiioinctrist-a — Antônio Costii.

O :í< *
CIL'li DE REGATAS BOQUEIRÃO

'DO PASSEIO
i.\ realização da grande festa de liojc,

cabe ao glorioso Club de Regatas Uo-

qiicirãa do Passeia, cuja existência tem
sido uma succcssüo de gjoritts ivara o
sport náutico brasileiro. Este faclor da
canoagem f"i fundado em 15 de. junho
de iqoi, cm uma reunião na residência
do veterano rowcr Francisco dc Paula
Cosia, e hoje ú o Boqueirão do P;is-
seio uni valente competidor doi seus

gloriosos co.-irinãos.
iForaiu seus inst.illiulorcs os rowcrs

¦Francisco e Gustavo Enmla Costa, Vil-
Li Uella ti Silva, Carlos Fisclier e Bcr-
íiardo Eugênio dc Oliveira Pinto.

A sua direetoria de fundação m
assim eonstitttidtu: presidente. Fatieis-
co Gonçalves do Como Júnior; vice-

presidente, Henrique M. Ferreira Mon-
iteiro; i° secretario, .Luiz Antônio Ro-.
drigues; 2" secrelario, João Bolliaiii
Stilgado; i" tliesourairo, Antônio Mar-
.lins Ribeiro; 20 tlicsottreiro, dr. Heii-
riquo Lngdeti.; director de regatas, João
t'. de Freitas.

i-\' disiiosição dos seu; sócios e con-
lidados este club colloca ;i barca "íc-

liuiii".

CAMPEONATO BRASILEIRO DO
REMO

anprovação do Co-

liste ciitb, comparecera
hoje com o seu pavilhão içado na 1

ca "Guanabara". Pelas regatas ai

ICn,ilm'- 
Yoie "Salaiuma:", do Club R

^'f, f- Yoie "JandiiMa". do Club R.

Flamengo. ,
1912 -- \ole "Alzira

C 
%$Z Yoie "Jura",

Gli:H^lVole"Bcllto".doC;ubInter-

naoioiial de Regatas.. , v
„„,5 — Yule "Alzira", do Club Ka.T

taçübV c Regatas.
* sli O

CLUB DE ííATAÇAü E REGATAS
regata de

bar-

riores é de esperar que a sun reunião

na barca "Terceira" deixe gratas re-

cordações a todos que lá comparece-

rem taes são as gentilezas dos sy.npa-

lilicos rapwes do pavilhão «ilvi-rubro

do Natação, que chefiados pelo seu

presidente o incansável rowcr Carlos

Medeiros, são incansáveis' nas gentil-
leias dispensadas aos seus co-irmaos e

convidados.
Foram escaladas as seguintes com-

missões; '"¦¦¦'.« , .,1,
Porta. — José Guimarães, Armando

Machado, Jaymc Carneiro Leão e Gas-

tão Caba, ..... r, : \
Barca — Carlos Medeiros, Daniel

Cunha, Bartholon1e.11 Pombo, Isuti Al-

vares, Rodolnho Ucrg e Bernardo Ei-

seiilolir. , . .
Recepção, imprensa e representações.

— Dl'. Octavio Ferreira de Mello, Lte.r-

nando Lacerda, Carlos Gonçalves, Ale-

xandre Cunha, Ariovisto Almeida Rego

e Arthur Campos. „"'»•„
.Recepção e convidados. — Dr. hon-

seca 
'licites; coronel Zefenno llastos,

Júlio Tibau, Virgiüo Vieira Dias, Ju-
lian llofimanii, Manoel l.eixeira -No-

vãos, Lamartitie Pinheiro Alves, rrttz

Eisonlolir e Augusto 'Duarte Pinto.
Musica. — iRiuiliuo Costa.
Direeção dc regatas. — Arthur. Ale-

gria e Javjuc Carneiro Leão.
Direeção geral da barca. — Carlos

Medeiros.
**• í*í Í*í

FEDERAÇÃO ii. S. DO REMO

Esta Federação reservou para seus

convidados o varandiiu esquerdo dò pa-
vilhão á praia de Botafogo. O dr. Anr
times de Fiiiueiredo, presidente da Fe-

deração, reservou, paru 03 rcprcscntan-
ts da imprensa, o varandiiu superior,
onde os cliròiiistas sportivos terão todo
couiurto,

j», •»» »*•

GLUB DE REGAT-As' DO IC.VR.MIY

F.sle club coihparécera ás regatas
com o seu pavilhão hasteado na barca
"Visconde de Moines", de onde os
seus sócios c convidados assistirão as

pugnas náuticas.

AMERICA FOOTBALL CLUB

Este representante do football bra-

sileiro comparecerá ás festas náuticas
de boje. ua barca "ijtiarta", de_ onde
seus sócios c convidados assistirão as
regatas.

A eleição do presidente da Liga M. de
S. Athlcticos

A não ser que o nosso raciocínio cs-
teja de todo fallido, quer-nos .parecer
que o conselho director da Liga Mc-
tropolilana, elegendo o sr. Noel de
Carvalho para o cargo de presidente,
perdeu o seu precioso -tempo. O il-
lustre membro daquella casa acabava dc
renunciar o cargo de Ihesourciro, para
o qual havia sido eleito na sessão an-
terior. Ora, para que _ile fizesseissoi
para que negasse o seu concurso ú ad-
niinistração da nossa elevada instituição
de desportos, razêts pondcrosis3Ímns de
certo houve que concorreram pura esse
gesto do niio pequena responsabilidade.
O sr. Nbèl de Carvalho exctisou-se por-
que não podia presentemente ser dire-
ctor da Metropolitana devido aos seus
múltiplos affazer.es'. Não estava impôs-
sibilitado de ser thesoureiro, secretario
ou cargo outro qne qualquer outro
nome tenha — s. s. estava impedido dc
ser director. Portanto, o conselho,
giiindtiiido-o á presidência, depois da
renuncia, apresentada, julgou mal o seu
escolhido. Das duas, unia: 011 os con-
scllieiros- não deram credito ao impedi-
mento, ou julgaram o sr. Noel
sporlsman que ó attraido pela cubiça
da elevação dos postos e não. pelo ser-
viço desinteressado a causa qne todo»
abraçamos com grande desespero do.
sr. Tlioopllilo Torres. Se o eleito não
pôde ser thesoureiro, devido, aos seus
aflfazcrcs, está. claro que também não!
pode ser presidente. Não ha fugir. Aj
incompatibilidade de s. s. nada., tçni,
que ver com a espécie dos cargos e suu
com o cargo, generalizado de director.
Nem se diga que o sr. Noel demittiu-
se- para. se candidatar á presidência,
pois. que isto declaradamente não acon-
teceu. Ao que disse, o dedicado pre-
sidente do Bangú não pódc absoluta-
monte pertencer á direetoria da Liga
Metropolitana.

O conselho fez com o sr. í>ocl o
mesmo que as creanças fazem umas as
outras, quando procuram engodar-se
mutuamente. O conselho chamou o sr.
Nocl assim como. quem diz: "Oh! Noel
venha, aqui para o meu lado brincar de
automóvel eonunigo. " O sr. Noel res-

poiuleu: 
"Não. Não posso. Não tenho

tempo." Aquelle instou: "Ora, você
tem nittito tempo; você o que não quer
é brincar. Deixa estar..." E o sr.
Nocl retruca animado: " Pois ç isso
mesmo: não tenlio vontade de brincar.
Mas o outro não desanima. Metlc as
mãos 110 bolso do avental c com phy
sionomia brejeira, certo de que. con-
vencerá, reponta: " Olha, se você vier
brincar, eu deixo que você seja o
eliatiífciir e eu empurro o auto.
1-lein ?'..."

O conselho poderá conseguir do re-
cenr-cluito a acqiiivscencia ao sou in-
tento — praza aos céos que a obtenha
— mns a exquisitibe continuará,, com
uma differença apenas: é que cila agora
existe sem o consenso de uma das par-
tes e futuramente' surgirá com o de.
ambas.

FOOTBALL'
TORNEIO INFANTIL

Fluminense versas America ,
TT» grouhd do primeiro, realiza-<ie

liojc, as 8 horas da manhã; o encon-
tro dos clubs acima. O captam do
Fluminense escalou os jogadores aliai-
xo, e solicita o comparceimetito dos
incsinns na sede do club, ás ** 142 lie-
ras da manhã.

1" /t'nm — A. Ramos
J. Roxo — S. Rodrigues

O. Leitão — .1. Uüzedò — J. 'Evaristo

J. Nogueira — C. Augusto ¦— F. R.
tle Figueiredo — R. Muiiinlio — F.
Coelho Netto

2" team — O. Santa Maria
R. Sautello — C. Poi-lella

R. Freire —• Mi. Brito — 1'. Gottvéa
RI. Brito — D. Moraes — .1. Coelho

Netto — R. de Almeida — M. Maiiii
Reservas — Miras — Freitas — A.

Villela — F. Villeia — Clo.v.is
Sàviò — Sá Carvalho — Sylyio — Rey-

nítido

/( FESTA DA PENHA

ASSOCIAÇÃO C.VR1O0A DE
BALE

iOa.mpcof.ato de iptC

'Escreve-nos o dr. Francisco- dc Ave!-
lar Figueira de Mello, viec-director dS
Academia, dc Couimercio do Rio de Ja-
neiro:

"Deparando-sc-mc no miraero dc lion-
tem do vosso conceituado jornal um
protesto- de alguns diplomados- em
seiencias cominerciacs contra a minha
altitude, applatidinilò a recente creaçãò
do Instituto Brazilciro de Contabiljda-
dc, venho rogar a publicação das pre-
sentes linhas, que bem demonstram não
assistir razão alguma aos signatários do
referido protesto.

Laboram elles cm lamentável engano
quando suppõcm que sem pertencer. aO'
instituto Brasileiro de Contabilidade,
promovido pela Associação dos Empre.
irados no- Commercio do Rio dc Janeiro,

• no intuito de amparar, os interesses da
elhsse dos guarda-livros, ninguém pode-
rá exercer as fimcçõesídc guarda livros,
nem mesmo os diplomados por acade-
uiiits de commercio, cujos diplomas te-
íihani caracter official. Semelhante pre-
supposição é bastante absurda para que
se perca tempo 110 demonstrar-lhe a ab-
soluta improcedencia,

Da mesma íórma que,não é necessa-
rio pertencer ao Instituto Brasileiro de
Advogados, á Academia Nacional do'
Medicina, ao Club de Eíigcnliaria, para.
exercer as funeções respectivas dc ad-
vogado, medico ou engenheiro, lambem
não será necessário pertencer ao Insti-
tuto Brasileiro de Contabilidade para
exercer as fiuicções de guarda-livros. .

A formação dc sociedades privadas
visando fins scicntiíicos, literários, de
interesse licito dos seus associados, etc,
não collidc com o exercício de direitos
e é inteiramente livre,, garantido por'
lei: assim, quaesquer que sejam as con-
dições exigidas pelos seus fundadores,
pina a admissão de sócios, não havendo
offensa. de direitos, não ha razão para

^protesto, sob. pcua de . incorrer-se 11a
um .'pécliu de iiiipertinencia, pretendendo-

mandar em casa alheia.
O primitivo pcojoclo de estatutos, do

Instituto Brasileiro de Contabilidade
exigia a prestação de variados exame»,
salvo para os fundadores, apenas adstrK
ctos á apresentação e defesa de these..
Devido ás ponderações por mim feitas*
e por se tratar, da único estabelecimento
de ensino superior de commercio nesta
capital, cujos diplomas têm caracter ot-
facial, a commissão organizadora do»
estatutos elaborou, tuna emenda, appro.
vtlda unanimemente, em assembléa ge-
ral, isentando os' dialohíados pela Acav
demia de Comniercioj do Kio dc 'aiiciro-

dos referidos exames e cqitipáraiidòjps
aos próprios fundadores do Instituto
Brasileiro de Contabilidade. ,„,.<

A dispensa de exames, assegurada-
pelos estatutos c que os' signatários «Un
protesto desconhecem, pois na sua att-
sònciit baseatu a sua argitmentaç#o;i
constituo publica demonstração agic
apreço ao ensino, ministrado pela Atja-
demia de Commcrcio do Rio de Jailiii-'
ro, cujos interesses foram plenamente'
resalviidos, com o que só tem motivos
para congratular-se o signatário destas
linhas, qne, incompetentemente embora,
como querem os signatários do protés-
to, dedica sinceros esforços cm prol' d*.
evidente prosperidade do estabelíci*
mento. de qne se honra ser vice-dirc-
ctor.

Tanto maior £ a. sua satisfação lunn-
to as mesmas vantagens não foram
conferidas pelos estatutos do Instituto
Brasileiro de Contadores Fiscacs, fun-
dado cm janeiro do corrente anno, cm
S* P.itilb, por iniciativa de notáveis
coiitijbilistás como os srs. Horacio
lierlink, Carlos de CarvaV.to, Francisco
iFÃuria e outros, professores da Es-
cola de Commcrcio Alvares Penteado
de São Paulo; cujo.* diplomas têm. Iam-
Ijetib caracter official, aos seus pro-
prios diplomados. E' assim que ;ps'
mencionados cstalutos só iscnlain - .'os:
diplomados daquella Escola, dos exa-
mes preliminares exigidos- para praii-
cantes, sujeitando-os aos exames in-
torniediàrios e finaes, mediante ,0S,
tltiaes os candidatos approvados adijtti-
rem os titulos de aspirantes e atidito-
res.

A situação privilegiada garan tida, tio
Instituiu Brasileiro de Contabilidade
aos diplomados peln Academia de Coiii-
mercio do Rio de Janeiro, pela sua
equiparação aos próprios fundadores,
do Instituto, cousíiuie, portanto, unia',
brilhante conquista) tanto mais notável,.
minuto nem mesmo o instituto que se
diz órgão official dé ensino dn Asso-
ciação dos 'Empregados de Commcrcio
do Rio de Janeiro pò.le assegurar-sò cm
organização da iniciativa desta, egual
vantagem. , .

Poderá haver interesses estranhos
feridos, mítica, porém, os dos diploma-
dos pela Academia de Commercio 

'do

Kio de Janeiro. Eis porque, na qttali-:
dade de vice-director desse estabeleci-
nieiKOi renovo cs metts .igradecimentns
aos organizadores do instituto Uras'
leiro de Contabilidade e
cerameiitc a iniciativa da Associação

A ROMARIA DE ROJE AO OU-
TEIRO DE IRAJÃ

Passa hoje o terceiro dominjo da
grande romaria da Penha, que levará
certamente ao aprazível arraial e á for-
mosa ermida milhares de' romeiros, <|iie
irão, felizes e contentes, depositar so-
Bro o altar da milagrosa Virgem, os 9eus
protestos dc adoração c os seus agra-
decimentos pelas mercês recebidas.

Será um novo dia de prazer para os
que amam as delicias do campo, dos
convescotes, das festas de familia ao ar
livre, festas que poucas vezes se rcali-
znm com a mesma satisfação das da
Penha, porque tudo ali convida a ale-
gria", á satisfação.

O vozerio dos barraqueiros, apregoau-
do com entliusiasiiio as suas iguarias, as
diversos mercadores, procurando de-
tnonstiar o valor das suas mercadorias,
as barracas de sonc, onde não ha bilhc-
tes brancos, os grupos que passam can-
lando e dansando, fazendo ouvir as suas
sanfonas e violas, a gritaria, as.corre,
rias das nossas patrícias, a animação
que geralmente se nota, tudo dá vida á
festa, que assim vae correndo, animada-
incute, algumas vezes regada dc mais
por algum romeiro, mas sem produzir
resultados desagradáveis, porque uma

Sociaes
BATAS IXTIMAS

Fazem annos hoje:
A sra. d: Thereza Vclloso. esnosa do sr.

Marino Velloso e Silva;.
d. Amélia da Cunha Fatie, esposa do.

sr. Antônio liaffe;
o- dr. Álvaro 1'crreira: .

i— Passa hoje o anniversario natalicio <ta
gentil senhorita Irene Búiugnliun. <l"c. aot
esse mutivo, rcechará muitos allrnços de Mias
inninncras ainiguinhas; _"¦'.:';.'.

o incnina Hugo, tilhinliO' do sr Hoinm-
gos Locatelli. ncRocianle desia oraça;

a incnina Mercedes, filha do sr.
Lacrcio C. da Silva Biuto.. estimado auxiliar
da casa "Tlic Dunlnp. Rubber C".';

o menino íolando. filho do dr. Xycho-
Bralic;

o sr. Leonardo Teste, ftuicciouario
dos Tolegraplios, ua Câmara dos.' Depu-

lados;
_ ,i senhorita Jttlieta Maria Cordeiro,

filha do capitão Manoel Cordeiro, luiiccio-
nario da Central do ürasil; . .

a senhorita Thereza Guimarães; tuna
do sr Gustavo Guimarães e de d'. Iguez
-iuimarães; • , „..

a sra. Hilda fcerhantles da t.|lva: .
Completa hoje mais um anniversario

nr.t.ilicio a venerando, sra. Maria Luiza

Toussaint, mãe do sr. C.audio Toussaint.
_ Passa lidjo a data nataliciii da scnltori-

ti r.mdyra de Figueiredo, alunina ao 3"
ua da 

"l;scolu 
Normal,boa somneca, á sombra do frondoso ar- , .... ......

voredo, prepara o mesmo romeiro para professora cathcdratica
continuar a divertir-se.

A Irmandade proporciona aos roniel-
ros diversos actos religiosos, desde as
7 ás 11 horas, seguidos de leilão de
prendas e de boa musica. No avraial; as
barracas fornecerão aos que se divertem
tudo quanto desejarem, para que o dia
se passe entre as mais vivas expansões
de alegria.

Os cantores de modinhas terão cnsc-
jo para soltar as suas vozes; as viojas,
os cavaquinhos, os violões, as guitarras
e as flautas terão plena liberdade para
encherem os recantos do arraial'com as
suas alaeres cantigas.

O dia de Hoje, se não chover, vae ser
um dos mais movimentados da. popular
romaria; resta agora que a policia, que
proltibiu. os "cateretês" e os "sambas",

consinla que os romeiros dansem as nos-
sas dansas populares, a "canna verde"
e as outras dansas, que fazem as delicias
do nosso povo.

¦ -_*> •*¦ ¦
CALOTEIRO SANGUINÁRIO

FQO.T

Esperança

Não quiz pagar os alu-
gueis e esfaqueou

o cobrador
O morro do Capão, nai estação dc

Realengo, dc quando em vez fornece
seus casos polieices, em certas ocett-
sioes bem sérios. Devido á gente que
habita aquelle distanta ponto db Dis-
tfiero Federal, na sua maioria da mais
baixa espécie, esse morro está sempre
na ncccssidui-le de um policiamento ri-

garoso-.* >;-':"''"vItbnlciii;. 
pela. manhã, r.h oceorreu

mais unia scena de sangue, de que fo-
ram: protagonistas Francisco Pereira
dai Silva, de 26 annos de edade,. soltei-
ro, de côr parda, e residente naquella
localidade, e Horacio da Silva, um iu-
diviüuo de mãos instinclos, que tem o
líabuo dt não. pagar o fjiie^de.ve e de

querer aggredir quando alguém lhe
cobra dividas.

O pae de Fcrcira é 'proprietário de
diversas casas da localidade, que aluga
a preços convenientes. São. cazinhas
modestas, para gente que não pódc pa-
gar caro.

Uma dessas cazinhas era alugada a
Horacio, que, seguindo os seus velhos
hábitos, resolveu morar de graça, coisa
com que não quiz concordar o proprie-
tario...

Pereira foi incumbido por seu pae
de cobrar os alugueis qtie Horacio lhe
devia. O rapaz: lá foi procurar o ca-
loteiro, confiando que seria satisfatório
o resultado da. sua missão.

Horacio receheti-o mal, como ;sitiai
possível admitiu-, e Pereira, ouviu a
mais formidável descompostiira, que uni
clirisíão pacientemente poderia ouvir,
e desgostbso do seu insuepessa, des-

'pediu-se do caloteiro, rcpelliudo os in-
saltos que lhe haviam sido dirigidos e
ameaçando-o de tuu despejo como se-
ria justo. . -

Quando, porem, o rapaz volvia as
tostas, disposto a retirar-se, o terrível
indivíduo, qitc ficara irritado com a

.ameaça que lhe íõra feita, sacou de
'unia 

faca e traiçoeiramente vibrou uni
golpe cm Pereira, que caiu' ao sóltí'
banhado cm sangue,

O criminoso foi preso cm flagrante
por uma praça do Exercito que pas-
sáva na oceasião e que o conduziu para

, , . a delegaria do aS" districto. Horacio
:ipplaudo.sin-|MOÍ .autuado cm flagrante e jucttido 110

AssocincuO] , .:-

neta da estimada
d. Pliilomena de

Fimicircdo.
Estilnadti como c; a synipatluca anmvci-

sariaiite certo recelieni hoie. de suas. col-
lesas e amigas, as mais sinceras manifesta-

Faz annos liojc o i° tenente do Exer-
cito, Ileiininib Castello Bianco. lisse ofii-

ciai, que se tem s.iido hcin do todas a!

ccinhli"!Sões a etlc confiadas pelos seus su-

periores, tciá hoje occasiSo do receber as

felicitações dos seus camaradas,, entre oj'

quaes goza de verdadeira sympathia o ea-

tima.
_ Por motivo do seu anniversario na-

talicio. foi huiitem muito cumprimentado .0
dr. Álvaro AuRttsto Moreira, chefe mj«i-
no da .1» secção dn Dlrcctoriii do (juuiueto
do Ministério da Fazendo. . ,...,„

Passa hoje o anniversario imtahcio do
3" annislii da Faculdade Livre díJDireito,
Nelson Vcíro, filho do dr. Ângelo da
Veniai coufcrente da Alfândega «lesta ca-

PÜ!-' 
Iim Ubá. Estado de Minas; festeja

hoje o seu anniversario natalino a sra. o.
Taraiiiai Januaria Carneiro, esnosa 10 ca-

pitalista sr. Laurindo A. Ferreira de Cas.
iro o mãe do estimado acadêmico dc me-
dlciiiã. Antônio Carneiro de (.astro.

_ Foi hontem muito cuimminentado. 1>.or
motivo da nassüRem de seu ™w«*Vg
natnlicio. o sr. José Januário Carneiro, es-
limado negociante de nossa praça.

8 Si

COXFEREÍfCIAS
Km vista do uree-ario estado, de samle

¦le Collatino Barroso, o conhecido homem
¦de letras que devia fazer¦ nina ™ie'çn.
cia lioiitein. uo salão do Centro JuVrÇlB».
sobro o tlicina "Arte, e natureza so se
realizará cila quarta-fcua próxima, as *
horas da tarde.

O publico nada perde por esperar. _''" # 
Üi *

RELIGIOSAS
tempo permitia realiza-se hoje,

*' "¦- '¦•- " _\0_5ii 3C"

ULTIMA HORA
A GUERRA

Bmnde kcrmcsse, cm favor, uas oor."

d^eLte.upío,que se acham ..mito adean.
'"^'ndro 

da egreia .tocará uma. exccllea-

driver! fellSod^prendas e f..necionar3o
li,, ís barra as. «ob a direeção du^bmU
dd Marietta 'Cardoso e Lavin.,. 

\™*'.No domingo aa,-, is 3 horas «a ranie,

haverá sessão dc mesa conjunta, para a

qual deverão comparecer todos os ir-

mãos. a a *
VIAJANTES

Embarca amanha para o. sua fazenda em
Caninos, uo Kstado do Hio. o dr. Upta-

ciano Alves do VauVconi sua fanuba.

\ bordo do paquete 
"Saniara", regressa

Hoje dç Uuenos Aires o dr. Arlluir Neiva,

dirtiucto bacteriologista, assistente do In-

stittito Oswaldo Cruz e que ha um anno

foi contratado pclo governo' argentino, para

crginizar a sccçá-i de zoologia do Insti-

tu 1 llactcriologieo í.rgenlino.
O dr

GRUDO DE RECAIAS CRACOATA'
Este glorioso entro náutico colloeou

;i diiipoíf.ção de seus sócios e convida-
De accordo com a approvação do Co- jos „ l,:l-.v.:i "Quiuía", d'e onde ipole-

digo dc Uegátas 110 anuo de ioo.', foi-, vffo assisílr ás regatas de hoje.
iiistititida essa importante prova do j iMf.Uas stim?_rezas efião preparadas pç

Regatas,

Regatas,

mosso! roiving, naquella data. para ser
disputada em canoes de 11111 só rema-
dor, sem patrão, na distancia de 1.000
a .i.ooo metros em linha rocia para
qualquer classe de remadores. A socic-
il.ule vencedora dessa prova terá unia
medalha de praia além do bronze " Le
.Champion.", dc U. llorhert, Iraiisinissi-
,vel todos os annos, ficando sob a gurir-
da da sociedade viclotiosa até 15 dias
antes da realização do campeonato se-
gninte.

I O remador vencedor terá ecmo pre-
ihio uma medalha de ouro com" o c-.inlio
exclusivo desse parco.1 tA rlialionge "Lc Champion" foi of-
fcreci'.'a pelo esltuiado sportaiuftii I*V;tn-
.cisco Cardoso Laport.

Damos em. seguida a lista dos cam-
peões hrasiluipós do remo:

1 iyo.' — Grupo do Regatas Gragoalá,
dr. Antônio M. Oliveira Castro.

100; -¦ Club de Regatas do.Boqttci-
Kio do Passeio, Arthur Amêndoa

1904 — Club Natação
'Abraiifto Saliturc,

1005 — Club Natação
'Abràhfiò Salitiiro.'11106 — Cluli de Regatas Guanabara,
Cabrieí de Magalhães.

íep; — Club dc Regatas Guanabara,
[Gabriel Magalhães.

njcS — Club dc Regatas Guanabara,
Gabriel Magalhães.

1000 — Grupo dc Regatas Gragoatá,
Urnaldo Voigt.

. 1010 — Grupo de Regatas Gragoatá,
'Arnaldo Voigt.

1 i9U ._ Çluh Nalação e Rc
"Alualião Sáliture.
I mi.: — Club de Regata? Guanabara,
Cabricl Magalhães. |

mi,! —• Grupo do Regatas Gragoatá,;
Clirisrov-ini Pereira Devoto. I

1 1914 — Club de Regatas Vasto da
Cama. Clautlioiior Biovcnznno.

1 1..1; — CLib do Reií.-.ias Guaiubara,
(Gabriel de Almeida Masralhães.

* íi ti:

, ".CAMinEONATO BRASIL .
ir-M p-nva. 'Je -grande realce para

d cnnoagtht, fci .insftühmfa vo anno de
iioio p.i''a ser dis(?utf.if.l:i .'iiiifialni-nfn

[eij.A* a Piedomcüõ 1;. S; dn Remo, o
'as federações ides Estados da União.,

| IFsta prova é díspuílada na distancia
Ue i.ooo nricros o era Unha roota em

jv-iles .1 4 rònrós, só podendo concwrrcr
U-cssa 'irova as Fcdtrações tjtw mo-
Ectu ccm*ínçóes com a 1'cderaçao

íBi""" irá '-las -Sociedades »io Keino.' 
1'opnesMitaiitfS que tomam parte
ptiovü não ropresontain os sc-v.s

iras unlcamentic n Federação a

•ne pertencer.!. O "-Cauv.ieott.íto Bra-

ST e .-.berra 'POith loxlas a;s -çksscs; po-

pém c^ sr-tis wiicodores.Bçrao «•;: ¦-.-'-

(nldós pára co-ioa es effeitos,

^O^Sr^wiaío Brasil" è dism-tedo

que ti-
algumas

syiiipatliioos

les videntes r.oiocrs, a aquoll
verent .1 felicidade de gesar
houas, 110 convívio d
""'-OS' 

NOSSOS PROCIXOSTICOS -

]•' bem difíicil 'essa taisfa.de pro-
guost-'''.'ir-.'íe qual seia o vencedor desle
ou daquelle parco. Cento somos forca-
dos a dar cs nossos palpites, daremos
os ^eguiiííes:

1" — Injpcna — Esthcr.
•_» — Isdiion — Llvlla
," _ Boqueirão ¦— Tamoyu
5» _ 'Midozi — Taipir
so __ .\|„-il _ In-neria.
í," - learo — Thcrezina
7" — bV.líia -- Marot
S» — luruá — I-auioyo
„» Sátohte — iMocma
í0« — (Minas Cernes — 1'K'ii.ino

11"

1*4.
l.i"

ilio ¦— CHiinento .
_ liabira - Greeulia.gli
_ C.icté — Isciiiou

Íbis — IV-pir
V. Passes -- líaiv-pan

,0" — BclliW — Cacique
O publico desta capital de cerfr. n?0

rcsa&rá os mwcaklas applímsos^.ao

dànodatíos rotvars Vencedores e veiiet

neh lirilliMW.a tesn náutica que

assistir, hoje, ira bella c poeüca
:.da de Botafogo.

do
vão
eus',

CAMPEONATO^IN"FANTIT,

Fluminense versas America

iKea.ltz.vse hoje, ás S> horas, «o
?• "grouhd" do Fluminense K C. o cn-

1 centro deste club cem o America, am-

bos fortes coucurrentes mo Oimpeona-

vo. Infaistil, instituido ivtuuaiueaite pela

L'l>clo "csptaiti" do Flurainense foram

escalados os Seguintes 
' teama :

1" "team":
Ramos

¦Tío-ín —- Rosadas
Crzetlo — 'Piuuescdo

Augusto — Figuea-ed

Viciaria F. Club "rerst-ji

/•*. C'116
Realizn-sè hoje o esperado encontro

entre as "equipes" dos clubs acima.
O "niáltch" 'pi'omo!ie revestir-s» dc

grande importância, visto dvclUir o e.i.m-"peoíiato 
de 1916. O Esperança oecupa

o ipríirioiro legar com uni poilto na
fnente do Victoria; se fór vencido peln
Victoria este passará para o primeiro
1okI*!í..

O sr. iM. Antunes, "caplrt'11" 
geral

do Violoria F. Cktb, escalou os seguiu-
tes "toatns":

i" "itcani": , 
j

iM. Pinto: .1. Lisboa. Dcmcti-io; An-j.
tii-.nio, M. Antmics, Glistão; Jorge. Pa-
checo, Cleto, César. Alberto c Osório.

iRescnvas: Ulipidio, Mello o Olavo.
Abreu-. !

2o "team": , . I
liica Limn;- dtrnc-fto; Oil; CttsitwliOi

.loao P. SUiitcs; J. Penara, Guilherme,.;
Eduardo, lifinmbé. e Lulu".

3? 
"team*': , .

iM, OÜWira, (.can.); Wnldcninr, .Tnv-
R. Dantas, Sebastião. Osvaldo; |

dos ICmpregados 110 Couuncrcio do Ilio
de laneiio. promovendo a fundação do , 

'rancisco cerei

tnstitulo Brasileiro de Contabilidade, «e ter sido dcviil
de cujo regular funceioiiaincnto hão de
provir, para a classe de guarda-livros,
ímiilos líctieficios,

Agradecendo o 'favor da publicação
da resposta formulada ás criticas que

xadrez.
Francisco Pereira da Silva, depois'mente 

medicado na
rVssisteiicia, foi removido para a Santa
Cas,a. O seu estado, cotnqtianlo não
seja mortal, é de inspirar alguns eu:-
dados.

 —»*»«-¦

%^<&!^^ffi®m guardas civis recebem m
publicação, subscrevo-mc com alta coti-'] u

dalba de disüflccão
piiiMK'i[V'io. suiiacrcw-mc com ;uui con-i
ideração. de v. ex. creado att". obr"..
- Francisco de A. Figueira de Mello^''

->¦»«— —.

Ltidexio, i.M. Silva e Alei-
me; k. ua
Elias, Zéda,
des. .... ,- r

.Reservas: Antônio, Vianna, Oscar, .1.
Martinelli. ,, . .,

A diivd'.r-ria avisa nos srs. players
que o 3" 

"ícatn" d"ev-c embarcar ás 10
lioilass chi ponto, na Central, o ="
"team" ás 12,2o e o 1" "team . ns
ic,jo. lEbdfe-ae a .maior poní'.iaiida".le.

ARTES E WlMClOS F, C. .
Eu assembléa gçiial cxlraorduiarm

realizada a 27 do mez findo ficou de-
liberado o seguinte :

ãj _ approvação da acta passadn :
bj _ serem adluittidos para sócios

os srs. Edgard Caideira, Eli™ Ribei-
ro, Alfredo de Oliveira Unizida, O.ym-

,pio José e Waldcmiro Bittencourt:
c) — ser o ihesourciro encarrci

dé arranjar o campo ;
dl — serem dcinittidos os srs. Al

barlo de Oliveira, e Minaiii Alexmidrc
a bem dn disciplina:

Foi íbita -a prestação de co
sendo encontrado tudo cm ordem e re-

gra. __ _:

S PAULO E RlÕ "VERSU3"

CARIOCA
hoje. 110

Estrailii
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Erne5lo5ouza
Com Iodo,

Glycerina e llypo-
pliospltitosdcCal-

cio e Sódio
BRONCHÍTES,

Astlima, Tubcr-
culose pulmonar,

K.iL-liitismo
TÔNICO PODEROSO
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-ü

¦ ¦¦ ;

R«_____a__aB->

Dr. Arlliur Neiva

Muitos amigos se:
nlioia recepção.

Neiva, que
»em de dar gran-
des parvas de seu
saber, tendo sido cio-

giado por toda im-

prensa argentina, du-
rante sua estadia
na .Republica visinha,
tombem tomou par*
te Vo últühb con-
gresso nicdico 1»-
unido na capital
platina,

O scientista brasi-
leiro deve dcseiu-
barcar «o Cáes do
Porto, ao meio-dia,
onde atracará o pa-
quete francèz,

5 preparam-lhe cari*

A ultima ordem do dia do
generalíssimo Joífrc

Berlim, 14 — (T: O.) — O critico
militar da agencia. Transocean, occuBan
do-se Ja recente 

"ordeiil.de 
exercito *o

generalissimo francez, escreve: "O 
gc-

neral Joffre, em recente ordem do exer-
cito, resumindo os êxitos até agora ob-
tidos na- grande offensiva du Entanto,
lia frente oeste, julga necessário ace-
nar aos soldados francezes que preci-
saiu redobrar os esforços empregados.
O generalíssimo francez considtra co-
tno importantíssimo exilo obtido peloi
recentes enormes esforços da Ent*itc,
o facto de terem as linhas, alleiuãs so-
tire ã frente atacada, sido forçadas a
retroceder cerca de dez Uilometros. En-
tretanto, Joffre deixou, de mencionar
que esta vantagem obtida á custa de
perdas extraordinariamente sangrentas,
¦concorreu, sein- duvida, para dizimai-
ainda- mais as energias- vitaes da nação-
franceza em peso, demasiado pequena
em relação-ao sacrifício que exigiu. 'Es-
iir.eccu também o generalissiiuo francez'
de alludir ao facto de que o terreno- ga-
nho representa aoertas unia parte diint'.
mita da grande região septentrionar da
França, occuptida pclus tropas allemãs;

O terreno recuperado- pela Entente-
no Sbmmc corresponde agora lapproxP-
lindamente aos ganlias obtidos pelos
allemães durante a. ultima arimavera
cm Verdun. A situação geral no- oeste
não ae modificou certamente com este

pequeno exilo. O chanceller do império

já observou no seu ultima discurso

quão afastada se achava a oífensiva da
Entente de seu objectivo real, e disse
com acerto: "Desde os princípios de ju-
lho descnvolvcm-se sem interrupção na
frente do Somine violentissinios ata-

ques dos artgla-francezes. O- objectivo
por estes visada é romper a frente dos
odiados allemães na França e na Bel-

gicat e levar a guerra, atravez do Rhe-
no, ao solo. da- Allemanha. Que suece-
deu, porém? As linhas allcmãs foram
forçadas a se retrair alguns kilometros,
o que era inevitável deante dc uma of-
fensiva dc tão gigantescas, proporções.
O que os inimigos da Allemanha espe-
.tavaiii, o objectivo que tinham, em vis-
tata de abrir passagem, em largai pro-
porção e enrolar a frente allemã. no
oeste, isto não o conseguiram. A frente
allcmã continua firme e inabalável.'

«

O torpedeameüto e a doutrina
deünroe

Paris, 14 — (A. II.) — Sob o titulo
"O torpedeamento c a doutrina de
Monroc", o sr. Herbetto, escreveu 110
Echo de Paris- uni artigo cm qut de-
monstra, baseado cm documentos de
exemplos precedentes, que a doutrina
de Monroe prohibe ás potências curo-
péas cercarem de perto, por mar, os
Estados Unidos e as Republicas Lati-
nas da America c vigiarem os port03
e roteiros marítimos qpe a ellas con-
duzaw. E conclue: "os submarinos
allemães, torpedeando ao largo de No-
va York, deram um golpe sensiveL na
celebre tradição americana. O equili-
brio político do inundo soffrerá grande
alteração se a doutrina dcMonroe, pro-
clamada na presidência de Monroc, fòr
abolida na presidência de Wilson",

*
A situação dos prisioneiros

de guerra
Berlim, 14 — (T. O.) — A commis-

são principal do Reichstage discutiu a
situação dos prisioneiros de guerra. O
dr. Krieg, do ministério das relações
exteriores, declarou que os esforços ai:
lemães, tendentes a concluir a melhoria
da situação dos prisioneiros de. guerra,
foram cfficicntcmentc apoiadas pela
Santa Sé c pclo Conselho Federal stiisso.
O representante do centro propoz 110-
vas melhoras, a abolição das represálias
e a repatriação dos prisioneiros cjvis
por intermédio da Santít Sé.

ás

i Mil ia Bra
NOVAS I3HP0SIÇ0ES DO ALMI-

KA.\*TL' I1U VOÜitNKT

Londres-, 14 — (A. II.) —' A
Agencia Reuter recebeu u:n telegratn-
ma da- seu correspondeiilc cm Athenas
cotniiiiinieando que o almirante Du
Fournct, comiiiaiidante da esquadra
franco ingieza do Mediterrâneo, petlin
ao governo grego que entregasse aos
aluadas .1 direeção^ dos serviços dai po-
liem, que prohibisse a ptjsulaçâo de
trazer arinas, que deixasse de rcnieltèr
munições para ai Thcssalia e bem as-
sim que perniiltisse a livre. circulação
dos cereacs desta procedência.

O telegramma accrcsccnta que o go-
verão grego acccdcti a estes novos pe-
didos.

O ACTFATi GOVERNO GREfiO E'
RECONHECIDO ePEtOS

ALLIADOS

Londres. 1+ — OA.' H.) — A
Agencia Reuter informa, ein telegram-
ma de Alliena», que o- ministra da In-

glhterra: naquella capital visitou- o sr.
ÍCalbcostas, ministro dos Negócios Hs-
trangeiros do novo gabinete «rego. o

que implica o reconhecimento do
aetuál governo pelas nações alhadas.

A Allemnnlia dirige nma nota
& GreoU» ..„

Londres. 14 —. (A\ A.) !s«Ansta
• aqui qne o governo imperial allenittb en-
viou uniu nota ao de Athenas ígttoran-
do-se ainda o seu conteúdo, parecendo,
entretanto, que o assunipto se" relaeio-
na com o "ultiinatum" que os iiHui-
dos enviaram á. Grécia c a que o rei
Constantino accedeu,' protestando.

EXTERRAMEXTOS
Kcalizoit-se hontcin o ontcrramínto do dr.

Antônio Dias dc Pinna, jitrisconsttlto dc
grande nomeada, desta capital, onde exer-
cou a sua actíVídade, nestes últimos 39
annos.

O enterre rcaliiott.se com grande con-

O inspector da Guarda Civil, tenente c™; <»<* amifs « zif?d°T 
pVm

Mario Limoeiro, fez baixar hontem a 
'o, saindo, no rebocador La<r,mIo Pata, da

seguinte ordem do dia: .»!" das Cobras para a ilha dç raqueta,
" !'.sta inspeciona, cumprindo, com a ! onde foi o pranteado dr. Dias ruma scpul-

inaximti satisfação, a determinação do | tado.
sr. chefe de Policia constante do offi-( 'j;ntre as pessoas presentes, notámos in-
cio do respectivo sr. secretario, sob' r..,:,leros officiaes da nossa Marinha de
n. i.|.Sor, datado de 7 do corrente. 

| ^ r(.prescmant0 ,,„ dr. Nilo rcçanlia,
I seu official de gabinete, dr. Creso Braga;

secretario, sob
de 7 do corrente,

faz hoje entrega, juntamente com os
respectivos decretos, ao guarda de 2". .... .,•,,-¦,,-,„„

Aivtisto Moreira da 
' capitão de fragata José Maria rcnido, com

.ul o

| ciasse 11. .,,,1 Fonseca e ao dc reserva. 11. 331",, João' 
JoS; da Kocha, das medalhas de dis-

i iiiicção dc in ciasse qtie lhes foram con-
I cedidas, por terem salvo, com risco da
' própria vida, 110 dia 22 de julho do

j anuo passado, por oceasião do inccud.io ^
| oceorrido no predio 11; 5G da praça T,i-
' radentes, 11111 doente inte se achava em j

outro predio que fora attingido pelo
, sinistro,

— «1 a» * -»

Exigências descabidas de iim
suppleiite de policia

O i-viv-'.ri ai In;er:,i- a-'-kmon , Toda gtnte conhece de sobra aquelle

hontem portarias nomeando Manoel-Cornem muito alto meto curvado, de

Bica de Almeida para exercer i,i'.eri:ia-j.1"'!t>«'-',s. !"»I'f Brandes, que foi delegado

Qffic!ai di' de policia, deputado e hoje c preteilo
i'it!j'ici e I 'á no Acre. que deixou aqui um re-

r*í„' bento, que é supplelite de policia e co-
iiominado o "Surucucú-inirim". Se é*sUHftv:i,lt; uu ''•ii'-:*.!. ti-i' ii.1 „i:''

federal no município dc

mandante do Batalhão Naval, dr. Curte
Kcal. coronol João Pacheco, dr. Álvaro dc
Uarros asVconcolloSj muitos advogados e
juizes, c outras pessoas.

Vae ser íeita orna manifestação
ao dr. Carlos Chagas

Os admiradores, collegas e amigos
do dr. Carlos Chagas se reunirão ama-
nliã, ás 4 i|'a da tarde, 110 Club de lin-
genhafia, com o intuito de promoverem
uma manifestação de apreço e de adnii-
ração, pelo brilho com que aquelle il-
lustre scientista representou o nosso
pai/, no Congresso Medico Argentino.

incute as funeções dc ,v
Direetoria Geral tle Saiu
exonerando José Ocliotarina do cargi
de ." siippSo.nfc;do. stteitulo d0j 

j^| ^ nue" no physico nada -.em de se.

emdc Caraimo!::.
ler mudado de residida.- - —'--———>^-KH_-»^»ag

santa
Minas GeráMj sto

niM|Porque estas
costas aleijadas?

groiind 
" cio !

D. Castorin.-'. |

Leilão
Xkwvtciao

Muittinlio -- CeC.ito Xeitto.

2° ra

a*
«esta
Wabs,

.Maia.
9a-

s srs.:
Bifano

tado-

DFB onde w«r •
é divpiít

aóáe a Fedeite»

'Santa Maria
SouScilci — iPortelln

M. Freire..- 'M- Biàfo ¦- Gom-ca
*Mura;s -- J. Coeilio Nttto — L. -V-

incida — Brnio — M.
iReservas: C-iras, .Ttrertas. Villela.

nio, Sá Carvalho c Sylyio. .¦servirão Je jui:es os sêgump
Carlos Pino c Alvar» Galvtm
ircspeclivaunohh:.; nos primeiros e. *>¦¦

guttdbs 
"teaius".

Representante: Oouto Souza.

CARIOCA versas 
'bOTAPOGO

Kio campo do Carioca, na estrada D.

|Ca.-*0'.'iit\.' r»tJtealV*a> vealiza-sc heie,
mais còie eitcontxo .do campeonato iu-
juntai*

reto "captaàj-' do Eoiifogo foram

Realiza-se
segundo, sito
ua Gávea; o esperado encontro eutvc |
as valorosas "equipes" dos clubs ac,"'-

ma. O "captaáii." do S. Paulo c Rio;

pede o comparccinieiito de todos os

jogadores abaixo escalados, assim como {
todos os reservas ás 1- horas,

j» liai»-;
Ariston

T.-.ilú — Manoel
-Atillío — Isidro -- Mario ¦

Êj.ncsto _ Paulistano — Jupyra—rai-
ya ¦— Faria

2° /iMiu:
Joãozinlio

.Anuindo — Sabiá
Paulo — Clarice — Mario _

Mira — Zczé — Paiva II — Coita»
— M.moei

(Rcscmis — Lima, Souza. Ecncdicto
e .\ji;onico.

TAURÒMÀCHIA
A TOURADÃ^DE hoje

Com a colhida do bandarilhciro
"Zapaterin", tiveinos oceasião de ob-

serrar que os senhores art:«=:as tanto-

mathicos estavam mal haliitnalos. h 1

isso já o havíamos dito. porque, traba-
Ihando como estavam com bois mau-
soi elles facilitavam, não tendo ver-

dndeiramente, o brilho que deviam ter
estes divertimentos. Mas é preciso sa-

ber-sc que o publico que vae a um es-

peclactilo casa, e como tal, quer assis-
tir a uma

Dor lombar mtitUi \
t:ua, .]Qiit_ãdí_3 rev-
tia*? ao inc'.iuir-íO,
pu «ma .pertina2
¦ii)r itai costns;

Qitólí|i',ci mr. ú 7?,-
r.iio bastúiiie para
Euáncitãr de males-
lia ucs rin=. Tro-
cure a ca;isa, oiixi^
liando 03 :in5. 2Çós
somos pouco yofe-
gados, trahalliàínõ.
dentais, comemos
demais c descuida':
mos <Ío hoaso so*
«1110. de forma qne
raftülamcntc c.*tr.*

t nação de 5cfírcJu-
: estatística de 19.10»

do que cm 1S0:».
Tome PÜülas ile Eòstcr para os rins. mi-
lharcs fsám.nás: Ecçai amostra grátis, a
Fostcr Me. Clelíah (.'.'. Ciixa lotíc— U^o.

fismÊ

ntos rtos tãrn&iidp lima
rts tío-s riu.. Provado z
com r-":'1 mais mortes

Na Quinta

to.urada de verdade.
Hoje. etn substituição de " Zapnte-

rin", trabalhará o velho bandarilhciro
"Siléri". A corrida principiará ás

3 3Í4 cm ponto.

keajiVM-.se hoje vma
AlTiJAHEXTI'* IMiSTA

Transferida dc domingo ultimo, de-
tido ao mão tempo, realiza-se hoje.,:
na Quinta da Boa Vista, uma bella I
festa, em beneficio das obras da egreja í
Jo Senhor •'anto Christo cios Milagres j
o das Caixas Escolares do Districto ;
Federal. , .

Na salão da ant:;.-. escola, junta-ao:
aquário, haverá um concerto vocal e j
instrumental, orga:ii/r.do pelas sras. ,
Mariatli c Pacca, seguindo-se a repre-1
sentação da comedia de Castro Lopes,
- As duas línguas, c da opereta' ir '

fantil — O sonho de Beatriz,

meJhahte ao pae, no gênio ultrapassou:
é violento, ncvrop.V.ha c tolo. De vez
cm quando este. moco oecupa o noticia-
rio policial com as suas macaqitice:',
verdadeiros accessos de... loucura po-

Ha tempos, no S. Tos', prendeu elle
toda a companhia, por um capricho
qualquer. Meses depois. escandalosa-
mente, discursava aos espectadores do
S. PcrJro, porque um artista faltou ao
programma e agora volta á evidencia
num caso simplesmente grottesco, no
Carlos Gbiucs. Uni caixeiro de bote-
quiin costuma, nos -entreactos. ir á
cai::a levar caíé aos artistas,

Pois bem, Surucucú-miriim quiz pren-
der o caixeiro. quando este ali entrava.

Houve protestos, mas o atrabiliário
ameaçou céos c terra c a coisa teria
otttro fim se a empresa não intendesse,
evitando mal maior. Depois einbirrou
com os vendedores de prospectos,. nos
intervalios atntaçando-os de prisão.
Ora. o chefe de policia, o 3o del-gado

! auxiliar devem lomar uma providencia
I mui lo séria, impedindo que esse moço

j presida cspectactilòs.
i E se o sr. Aurelino qttizer saber
i quem são esses scnliores sttpplentcs. dc

I um passeio depois de meia noite nos
] restaurantes clií-S c terá oceasião dc-

apreciar coisas que s. ex. nunca viu.

WEUSSfV lálíliV li

G.RVAO :

"ANI.Z-

-DE-

Ernesto Souza
Inappctencia,

Ifio HiiilJ, Mil Dijíslsü,

Q.res de Cabeça,
Fisiula Ausmest-da.

TJrinas Turvas,
Fíliüfto 4a Cjwâí.

TÔNICO DO SYSTEMA
NERVOSO

BRAH3D0 S C_-l.° de Março, W

Os desfalques nas agencias
postaes

lambem de Castro Lopes c musica ae
A. BUldomincs.

No interv.illo das duas pecns, o? fes-
teiados artistas do lápis Rsul, CãliStoi
Luiz c l'"'.:*.'-*- farão caricaturas ins'..*!!!'
taneas.

ixsxnvcOÃO militau
A vcnrgaiiizncão do Tiro n. C

dtt Gõnfedcrnçiio
Hoje. ás 8 lioras da manliã. haverá,

iu séjc desta, sociedade, na Gonfede-
¦:;.;ão do Tiro Brasileiro- exercicio nara
as turmas de recruta, ministrado pelo
iris-Uructor, 2" tenente Jorge Amciico!
de Gbtivèa. Deverão comparecer iodos i
os sócios novos ihscrigtos no curso de
evoluções.

Dcroís flo exercício de evoíuíõ.si
poema j ensaiará a -banda de corneteiros c tom-

bores, sob a fiscalização do respectivo
iiíipector, sr. Arinó Santos.

Xa secretaria, ainda se acham
muitas outras propostas dc sócios no-
vos. para- serem acecitos na proxiina
í.ssão dc direetoria.

Mais um pedido de "ha-
beas-corpus"

Conforme noticiámos, no dr. Pires e !
Albuquerque fôr.i impetrada uma ordem (
de habeas-corpus cm favor de d.. Ma-
ria de Souza Vaz, agente do Correio
na estação do dr. Frontin, prefa ad-1
ministrativainentcj por ordem do mi-'
niítro da Fazenda, em vista do alcance
verificado ali na importância de réis
1 :.',oo?,^o.

O juiz considerando que o pedido nãn
estava instruído c.-m o recibo de qui.
lação ou deposito da importância do
alcance, e que essa pri-ão assim ss
torna legal, julgou improcedente o pe-
dido c negou a ordem.

A paciente recorreu para o Supremo
Tribunal, que, em sessão de hontem
relatados os autos pelo sr. ministro
Lconi Ramos, negou provimento ao re-
curso, por ser -competente a autoridade
do ministro <ia Fazenda para decretar a
pri?ão administrativa.

I A dectf-ão íei unanime.

Tropas frescas allemães no
Somme

Paris, 14 — Occttpando-sc mais uma
vez da chegada ás linhas allemãs de
regimentos de tropas frescas e de
abundante artilheria de todos os caii-
bres, escreve o Echo de Paris:

"A batalha do Soiiimc proseguirá a
despeito de todos os esforços empre-
gados pclo inimigo para deter o avanço
dos aluados os quaes, no momento op-
portimo, saberão tirar aos allciuães as
illusõcs que ainda alimentam sobre a
inexpugnabilidade di^s suas posições."

VESTIDOS 
'MODELOS?.

La Maison Nouvelle
O, RUA GONÇALVES DIAS, O

As operações no Mosa e
no Somme

Paris, 14 — (A. H.) — Commf.n:-
cado official das 3 horas da tarde:"Ao norte dn Somme, progredimos
uns alturas de Malassisse,

Os allemães lançaram-se num pode-
roso ataque contra as nosias posições
em Ablainconrt, conseguindo cccttpar
parle da povoaçao e algumas trincheiras
a nordeste. Um contra-ataque imniedia-
to, porem, expulsoti-os de todos esses
pontos..

Aviação — Os nossos aeroplanos
bombardearam Youziers e Ardcuil. A
cerração prejudica as operações cm toda
a frente."

OS REFORMISTAS HESPA-
NHOES E OS ALUADOS

Paris, i.( _ (A. II.) —Informam de
Madrid que o deputado Melquiádes Al-
varez, chefe' dos parlamentares refor-
mistas hespanhoes, coiiinutnicoti i.o
conde de Romanories, presidente do
ocnselho dc ministros, que o grupo rc-
forinisia vae brevemente iniciar tinia
campanha a favor dos aluados.

Os rumaicos conquistam
posições

Bucarest, 14 (A."li.) — Commiini-
cado official:"Xa fronteira da Trar.sylvania Oricn-
tal, 110 valle de Oitoz, reloniáiiios .1
povoaçao tle Polijansnrata, a doze mi-
lhas a sudeste de Orna e conquistámos
de assalto o Monte Sigttillo, na região
do liul, a seis milhas a noroeste de
Poirscny. Occupámos cgitalinente a ei-
dade fronteiriça ele Muncelitmarc.

Os teulões soiircram avttltadas per-
das e por fim bateram cm retirada
desordenadamente."

NAVIOS POSTOS A PIQUE
Mor.trc"!, 14 — (A. II.) — Circula

o boato de que o vapor "Sicilinii?', 
que

daqui partiu com destina á Inglaterra,
fui mctlido a pique.

Ma companliia Ailan acredita-se que
esse boato não tem fundamento.

Chrisiiania, 14 — (A. II.) _ o va-
por riunaico "Distrita" foi torpedeado.

A'o;'a Yorh. 14 — (A. ljj _ Com-
municam de Berlim que um submar r.o
allcihão afundou 110 dia 2 do corrente
110 Mediterrâneo o pequeno cruzador
francez "Rigel". Esta noticia ainda
não teve conformaitfo;

UMA MWMTAGAO AO E-
IHRANTE

ALEXANDRINO DE ALENCAR
%5o obstante ter o almirante Alcxan-

drino de Alencar, ministro da Marinha,
fugido ás manifestações de apreço' pela
data dc seu anniversario natahcro, nu-
nieroso gnipo de amigos seus e cie ofti-
ciacs da Atinada íoi hontem a tua rc-
sideiicia, á praia do Russell, apreseu-
rar-llic os seus cumprimentos por aquel-
Ia auspiciosa data.

iA's 8" i|a horas da noite, ja presente
crescido numero de pessoas, 110 salão

de honra da residência do titular da

pasta da. Marinlia fez uso da palavra
o coiitfa-almirante Eõnsçca Rodrigues,

que leu um bcllissimo e longo 
"discurso,

no qual se referiu aos iniiHiiieros servi-

ços prestados á sua classe pelo alnu-
rante, fazendo a biographia de s. ex.,
desde aspirante ao elevado posto a

que ascendeu, sempre cumulado das
mais inequívocas demonstrações de es-
tima por parte de seus collegas e com-
mandados. , .

Concluindo o seu discurso, o alnu-
rante Fonseca 'Rodrigues entregou ao
ministro da Marinha custoso álbum,
ofiferta de seus amigos e admiradores
da Armalda Nacional, contendo primo-
rosas gravuras de todos os navios cm

que o almirante Alexandrino serviu e

bem assim as assinaturas dos otii-
ciaes dffertantcs.

iAo agradecer cs9c mimo. o hometia-

geado teve as mais calorosas phrases
kl- júbilo e satisfação- por ver a Man-
nua de guerra, ali tão condiguamente
rtípresentada, senípro forte e muita,

procurando cumprir, fielmente, a sua
missão. Terminou fazendo ardentes
votos pclo seu engrandeciniento e pela
felicidade da Pátria brasileira-.

tAs suas palavras foram, -bafadas por
prolongadas palmas. .

Depois, uma commissão de macninis-
tas da marinha civil fez a s. ex. en-

jíega de um bronze, representando O
Dever, ,' ,

1E111 seguida foi servido uma taça de
champagne aos presentes, falando o ai-
mirante Torres Sobrinho.

O almirante Alexandrino agradeceu,
visivelmente conmiovido.

Tocou a banda do Biitalliao Naval
durante a manifestação. ^^

asR. muro" MÍÍLLER PAS-
SOU PELA BAHIA

S. Salvador, 14 — (A. A.) — De

passagem por esle porto, a bordo cio

paquete Rio de Janeiro, o chanceller
'Lauro Müllcr foi recebido carinhosa-
mente. ,

Convidado a descer a terra pclo dr,
Antônio Motiiz, governador do Estado,
e seus secretários, desembarcou s.. ex.
ás 12 lioras, scndo-lhe prestadas as
honras militares pelos batalhões da Po-
licia c do Exercito. O chanceller foi
conduzido ao palácio da Acclamaçãu,
onde recebeu os cumprimentos do ar-
ccbisDo d. jeronvmo Tliomé. de sena-
dores, deputados, conselheiros niunici-
paes, membros do Superior Tribunal e
muitas outras pessoas de destaque.
Após a recepção, s. ex. percorreu cm
carro salão a linha circular e diversos
arrabaldes, manifestando repetidas ve-
zes cxcelíente impressão dos notavciíi
melhoramentos da capital.

A's 6 lioras da tarde, o governador
offeteceu ao chanceller Lauro Müllcr
ttm lauto c intimo jantar, Terminando
este, o governador Antônio .Moniz, cm
seus nome c dc sua exma. familia,
cumprimentou o chanceller Lauro Mtü-
ler, felicitando-o pclo restabelecimento
de sua saude e fazendo votos para que
s. ex. continue a prestar á .Republica
os seus valiosos serviços. Respondei}-

,do, o chanceller teve palavras altamcri-
te enconiiasticas para o governador, di-
zeudo agradecer a mais uma capricho-
sa e fidalga acolhida do governador,
terminando finalmente por levantar um
brinde em honra dó presidente da Re-
publica.

O chanceller Lauro Müllcr embarcou
ás o horas, scndo-lhes prestadas todas
as honras da ordenança.

O cáes achava-se repleto de grande
massa popular, que saudou eiithusiasti-
camente o chanceller, notaiulo-se ainda
a presença dos representantes de todas
as classes sociacs, mundo ofíiciai e po-
litico.

A Guina recebe um protesto
russo-japoiiez

'PéKii; 14 (A. II.) _ A Rússia «
o Japão protestaram junto do governo
chiiicz contra ns concessões feitas a
companhias americanas para a consiru-
cção de estradas de ferro ua China.

¦¦¦i 1 mim

Um raid áereo dos allia-
dos sobre Oberdorf

- Londres. 14 (Official) — Grande
numero de aeroplanos navaes inglczcs
e francezes realizaram ante-hohtem
com completo suecesso um importante
niici contra Oberdorf. Faltam ires
aeroplanos britannicos.

Os francezes dominam o
porto do Pireu

Athenas, 14 (A. II, 1 — Os fran-
cezes tomaram desde hontem "con-
Uo!e" do porto do Píreu,

I-íenhitih manifesSo é valido d'orn

DE PORTUGAL
Lisboa; 14 (A. H.) — Poi decre-

tado. que a partir do dia primeiro do
próximo mez até ao fim da guerra,
nenhum pagamento dc coupons ou li-
ttilos amortizaveis será feito sem préviadeclaração dn portador garantindo que
os respectivos papeis não são poste-
riores a o de março do corrente anno,
nem pertencem a subditos allemães ou
das nações aluadas da Alleiuanlia,

Lisboa; 14.(A. II.) Rêvestiu-s»
do maior brilhantismo a cerimonia da
juramento de bandeira dos novos ma-
rinheiros.

As penas disciplinares. que estavam
sendo cumpridas foram perdoadas.

Lisboa, 14 ÍA. II.) — Acha-se 1 a-
ferino o sr. Norton de Mattos, minis-
tro da Guerra, que por esse 111'otivo não
abandonou o leito.

FALLECIMENTO
!u hontem a sra. d. Uinln

cie Earros Pimentei, venc
do ministro do Supremo

::iia
an-

avante sem ser visado pelas atUorida-
des da "Tírilente",

Fallec
Augusta
da viuv
btin.il Federal, conselheiro Barri
mente!, mãe do desembargador Eloy de
Bàrros Pimenlel, so.tra do dr. Sérgio
Saboia e tia do dr. Affonso Bandeira
de Mello.

A distincla senhora gosavn, no seio
da sociedade carioca; dc grande estima,
que ella soubera conquistar pela nobre
za do seu caracter.

O ferotro sairá hoje. ás 4 lioras -ia
tarde, da rua Carvalho Monteiro ti. K,
para o cemitério -de São leão Kai

- ptista.

..—.,.-.'-—... -v-_--
¦*SSm8.
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CORREIO D>A ltfANHl — Bonâag^, tè <lé Outubro do 1916

mÉ-*mmMam*wWÊMmmim'Mmm*»»-»*im'»»~*^mm'mt^mmm '¦~''?'Ç&à-:--

KAfAL-1916!!!
tira"!

UM MUNDO DE OURO
RAS 4 IO LIBRAS

M I
Distribuídas pela casa VEADO aos fumantes dos seus eloar-
ros por meio da Loteria Federal de 33 de Dezembro de 1916.

<S1 PRÊMIOS constando cada prêmio de
urna bolsa de prata contendo

T _-^fc LIBRAS T C*
EM OURO

Que ser-So entregues a quem apresentar bilhetes fornecidos pela eut
VladO com numer-os eguaes aos primeiros ** prêmios maiores da Lo-
ih-iii Federal do NATAL de 1816,

CONDIÇÕES
A quem apresentar na casa Veado a Rua da Assenililía, 01-93 o cotipo*.

i-oul Iiinlo acompanhado de 10 vales das nossas carteirinhas de cigarros,
receberá cm troca um bilhete numerado cujo numero correspondendo
mí primeiros 41 prêmios maiores da Loteria Federal de 23 de Dezembro de
1916 lera direito a uma bolsa de prata contendo dez libras em ouro.

A troca dos bilhetes para o concurso terminará em 15 dc Dezembro de
Iflifj Serio attendidas as remessas pelo correio quando acompanhadas de
iim sello de 100 reis para o porte.

is prêmios estão em exposição nas vitrines VEADO
Corte este coupoft,

junte-lhe 10 vales

dos cigarrosnn
1

GRANDE CONCURSO'VEADO'

o troque por um bilhete numerado da casa

para se habilitar ao GRANDE CONCURSO de.

UM MUNDO DE OURO
EIVE

nuu de ram nnnLttMjNtt

do film que tão fundamente tem im-
pressionado o nosso publico. E, por
fim, "O Irambolhão do conde", fita
cômica. --¦'

No cinema Americano, que se acha
instalado em Copacabana, serão hoje
ex.hibídos os filins: "O ladrão", drama
em 5 actos, e "Quando o amor ri».
floresce", outro drama emocionante,
cujo suecesso ainda não se apagou da
mgmorU do rpublico carioca; '"{Uma.

cocada na África", fita do natural.
Também haverá uma "matinéc" in-

faniil. com distribuição de "bon-bons"

ás creonças.

* .*. ?.
Varias
"AVANT-PREMIÊRE" DE

UM FILM NACIONAL

A empresa Guanabara-Film fez hon-

tem passar, na tela do cinema Patlin,

primeiro film de sua producção,
cs trai da do romance Uo eseriptor bra*

sileilro Oscar f.opcs 
— "Perdida",

convidando para o acto representan-

tes da imprensa.
A película nacional, que é dividida

e:n seis longas partes, tem uma be.'a

confecção e um magnífico descupe»

nho artistico, sendo dc notar a nlti-
dez absoluta de todos os seus quadros
e o luxo <los scenarios, especialmente

1 confiicionad'.! a[r>ra as lindas paisa-
I gens da nos;a c-ipHal e que for,un
I aproveitadas com suecesso nas diver-

sas scenas.
Os protagonisias do novo "film"

I são a actriz Yole Bulini e o actor

I IVcopoldo Frúes, tumando lambem

i parte os artista* -.Maria lieis, Gabriel

j Ia Montai» e lírico Braga.
i;' operador da "Guanabara «''Um"

! o sr. I*. Botelho, c o romance ile
1 Oscar Lopes foi posto em scena pelo

sr. lí,. T, de ll.-ii-ros.

ÍI

! COMPANHIA CARAMBA. !

SCOÜNAMIÜLfO
Continua a imprensa portcnlia re-

iristrandò o exitò 
'colossal 

obtido em j
j lliiraog Aires pela companhia de ope. ]
j retas Carauiba-ScoKiiamiKlio. classifi-
; eando-p de sem precedentes, pois que,
L-emHonuos mezes dc nermanoncia no
i Coliseu, as eucltenteu furam sempre
! enormes; e obras houvo retiradas dc
i scena cm pleno suecesso, devido á re-
i elamaçõês de asirifoiantes. Contrata-
l <Ia a companhia pela empresa do Ré-
| publica, foi ella obrigada a cortar a
| série de trihriiplios mie vinha obtendo,
j mas os jornaes de Buenos Aires an-
! nunciam já a rcapoariçãò da compa-
l nhia para ío!?;
i A companhia Caramba levou á ca-
• pitai argentina as ultimas novidades
I dn modetno repertório, c, além da-
j ouçllns oue por natureza são obriga-
; torias, como A viuva alegra Princesa
I das dolldrs. Conde de Luxemburgo,
I ele; remontou o oue de melhor c

mais característico havia no antigo,
como Filha de mme. Angot, com fi-

Surinos 
novos, de Ci-ramba, ao, gosto

a época, bem como os sconános ue
Rovescolli e Sabrettl.

Um dos artistas mais frcquenlemen-
te postos-em destaque nela critica,, e

iovon tenor Walicr Grant. que, uo-
tado dc excellente voz. é um uctor
magnífico, de grande distíncçSo e que
conseguiu levantar o moral dos elas-
sicos galans de opereta. Ao' lado de
Maria Wãmsi c Stefi Csillag. vae

por cern brilhar o talento do repu-
tado artista, a quem se espera com

jltstificàdJ interesse. A neça esco-
Ihida para estréa foi A Duqueza do
Bal Tabarin, de riauissima montagem
e Ae misc-en-secne deliciosa, desceu-
penhaudo a Csillae a protagonista, fa-
ctores estes que explicam bem o nu-

mero de 70 representações que a
mesma opereta deu. pela Caramba, em
Buenos Aires.

A empresa do Republica faz pu-
blicar, ua secção respectiva, um an-
núncio sobrq a estréa da companhia,
cslréa que a 23 se realiza, no Repu-
blica. *
COMPANHIA VITALE

Deve fizer sua renonarição. no Pa-
lace-Thcatre, terça-feira próxima, a
npplaudi Ia companhia Vitale, oue. em
S. Paulo, como antes aqui acontece-
ra, acaba de íaicr a mais brilhante
temporada.

Voltando ao Rio. n grande [roupa
estreara com a encantadora opereta
_, A Duqueza do Bal Tabarin, que
foi um dos maiores suecessos dos
theatros europeus, <-. ua qual Pina
Gioana e ítalo Bcrtini tem vcrdadei-
ras coroas dc gloria.

A seguir, a companhia dar-nos-a,
cm primeira mão. algumas opereta» do
mais moderno repertório, inteiramente
novas nara o Kio de Janeiro, entre

as qtiitvQ se comam ttncina-Star,
Cluimpagiie-Cliib. Lcageiide delia Aran-
cie'. Signcrina dei Cinenialografo, Ano-
uyiho l">tin. 11 giomo ile S. Valentlno,
La marcheza de Chictifjo,

A segunda poça a ser representada
é o grandioso suecesso—Ciriema-Star,

Chamamos a atenção dos leitores
mira o iiiiinincio que hoje ptiblicaiim.1,
no logar competente.

Amanhã não haverá espretacuto. .nn
Republica, para descanso do 1-at.ma
Miris.

Na terça-feira, subirá á scena a

popular opereta de Fraiií Lchar, —

" Viuva alegre"* desempenhando I'ati-

I ma 100 personagens, completamente
dificreiites.

A "Viuva alegre" constituo um, dos
maiores suecessos dc iKátima Mirís.

«f^ O Theatro Pequeno está |irc-

parando, para a próxima terça-feira,

no PJtentx, um interessante festival,

cujo programma está sendo organiza-

do com verdadeiro carinho

Será tcprçsçnladá unia peça do

repertório do 
'theatro Pequeno e uni

acto literário, cm que tomarão parle
Emílio de Menezes, Baslos Tigre,
Caslão Botisquet, Belmiro Braga, Vi-

lato Corria e Domingos Margarinos.

Haverá tanibcm um sorteio entre as

«enlioritas presentes/ ,çara «aber qual
será caricaturada, 

"lindo a sorteada
escolhida para madrinha do próximo

.Mio» dos humoristas, a ser inaugu-
rado no Lyceu de Aries c Offiçios.

A Os conhecidos empresários ir-
tnios Petrelli, do. Rio Grande dp Sul,
acabam de arrendar o theatro S>. Pe-
dro, de Porto Alegre, ond» esta
actualmente trabalhando a companhia
Adelina e Aura Abrancues. Aquelte»
empresários são também proprietários,
na capital gaúcha, do theatro Coly-

Ã Apparecerâ no mez de. janeiro
do anno próximo o "Annuano Thea-
trai", organizado pelos srs. Rohç-s-
pierre Trovão e A. Conceição i;a-
chado, contendo as mais amplas in-
formações do nosso meio tlieatral." A companhia -1,110111:1 Per és —

Esta casa tem
completu sortimento

«le camisas,
ceroulas, pyjamas e

cuecas
INDUSTRIA PORTOGOEZA

CAMISARIA E PERFUMARIA
RAMOS SOBRINHO & C*

Ruas do Hospício n. 11
e Rosário n. 64—Rio

Aos 1D1S
Preços de reclame

As retretas para hoje
No jardim da Gloria tocará a

banda de musica do Corpo de Ma-
rinheiros Nacioiiaes.

— Na praça Affonso Penna to-
cará a banda de musica do 3" &e-

Leopoldo rróes, que hoje reãlizaíseus 1 gimcíito de Iníanteria.
últimos espectaculM, no Palace-iliea- _ N;l (,a Bamie
tre, partirá depois de anianha para ..."
ltel'n Horizonte. r,ndii ira trabalhar
no Theatro Municipal. ....

A Tclegramnia Ua Agencia Ameri-
cina- a handa _.. -..„..' 

Biiciioj Aires, i4 — Os jornaes. a regência do mestre Luiz Oiani
desta capital, referindo-se á term.ua-1 i,^^
ção di temporada th;«ral da com!)»-
nhia dirigida pelo. octsr francez Lu-

ira tocara
a banda de nnisica do St)" Batalhão
dc Caçadores.

I Na praça Saenz Pena tocara
Ia da Brigada Policial, sob

nhia dirigida pelo 
cien Cnitrv, considorani-na um traças»
so como exilo artístico, accrcscentando
oue os preços das localidades foram
demasiado altos c o rcperlono cseo-
«lido1 entre peças -pe, .:;nstiiuom um
(lesrespcito á moralntade dos i.s»i-
guantes

POliliiCA AKGEXX1CA

A opiiosioüo parlaiucutiu' e o
ui-çumento

Santiago, 14 (A. A.) — A oppo-
sição parlamentar está lançando

mão de todos os recursos para dif-

O THEATRO EM LISBOA » a "Pl-rovação do orça-

Lemos em um dos últimos números tíSpé,ani-se acontecimentos poli-
^«è^raiide concorrência inaugu- ticos de certa importância,
i-oii-sc honlem o theatro einenia ts-
trella tendo agradado .muitíssimo, a
opereta em um acto "Uma casa de
Joos" -desempenhada pela companlna
iuveiiil, linl.ilnicn-.c ensaiada pelo ve-
Uio uctor Chaves.

Tanto os pe plenos sriist :s como o
ènsãiadòr receberam fartos applausos.
¦\ segunda parte do espcctae-.ilo con-
stou dc sessão animatograpliica,, com
"filins" muito interessantes. Hoic re-
pete-sc o mesmo cspectaeulo.' .

— No tbeatro Salão dos Anjos cs-
tremi a companhia dramática porlit-
cuezj, gênero Gran.l Ciiigni!, nirigi-
da pelo actor l.uiz Ramos. Kepresen-
taram-se n drai.ia -do sr. Santos Tav.v
rca _ "O Charco" e a eouiclin do
sr. J. Garcia — "Arrelia", sendo o

COMMERCIO

AVISOS
CORKI-lIO — rista repartição expe.

dirá malas pelos seguintes paquetes:
Hoje:

Somara, para Bahia. T>aknr I.isboa e
Bordttiux. recebendo impressos ate ao
meio-dia, cartas oara o interior ate
ás 12H2 .da tarde, idein cotn porte
duplo e pi.ra o exterior, alé á 1 e ubie-
ctos para registrar ate ás it da manhã,

ltapura para Santos, Paraná, c-áo
Francisco o Rio Grande do Sul, re-ce-

ncio/-li-uiii Ramos c a actriz Laura{ hendo impressos até ás 8, horas, da

Wutos muito lapr.laudi.Uos pelo seu , manhã, cartas para o interior ate ás

tra alho qtío agradou ao publico que S ia. idem com porte duplo ate as

enchia o salão. \o da^anha.;
_ No Cõlyseu dos Recreios, cr- Amonlia:

fcctuou'se a primeira .representação Ibiapaba. para Paranaguá, S. 1-ran-

da oiiereta de Pranz Lehar — "O 
| cisco. Kic. Grande do Sul c Rio da

conde de Luxemburgo", interpretada; Prata, recebendo impressos at* as 10

uos principaes papeis pelos artistas horas da manhã, cartas para o mtc-

Kgie Alcardi. Leiizia Cavallini, Rai-1 rior até ás 10 il-\ idem com porte
mondo de Angelis, Rduardo Pavi e duplo e cartas para o exterior ate as

Mario C.rillo. O' scenario e guarda- n da inanliá c objectos para registrar
roupa são completamente novos o até ás 10 da manhã. ,
executados pelos melhores artistas de | Itaaui, para S-autos, Paranaguá. R.o
¦Milão. 1 Grande do Sul, recebendo impressos

— Dosligou-se da companhia Ruas. I até ás 8 horas, da manha, cartas para
logo quis esta chegou dc rcgressn ao | o interior até as 81I2 idem com porlc
Brasil, etriz .\fagda Arruda."

IO jí%W.*AV.VlfYyWW^
\1AMANHA NO

ns 4
CARTAZ DO DIA

Theatros
CARLOS COMES — "Maré «e

rosas" (revista). A's 2 i|a, 7 3|4

IiVlüCO — Tosca (opera). A's 2
""i''.\'r..\f..K.'l'lIKATR!-: — O Dole,

.',3 ii,1.-, O eu/é do Felisberto, ás 8

REPUBLICA — Hspcclaculp da
transformista l''aliina Miris. A's ail-,
<' e'''- . „ ,RECREIO •— "O canário" (come-
media). A's a ila, 8 e 10.

1-11KXIX — iínírc a er.n e a cal-
deiriiiba. A's 4, 8 o 10,

S. IOSIÍ' — "O pistolão
l.a), A's 2 i!-\ S 31-1- e 10 'I

Üi <i Si

|

1 k
RECLAMOS j|

(revis-

Cinemas
AMERICANO — O T.cJrão. (dra.

r.i;t), c Çiimnd 1'air.our rèflúitfit Ulra-
ma), c Quando o amor re[lorcsee
tdran.a); Uniu caçada na África (do
natural), ilíüfíinv infantil.

AVKNIHA — •'Espiação stiproma"
drniua).; "linivcrsal Jornal" (üo ua-
tural). Matinês infantil.

ClXIi ê-ALAfS — "Senhores jura-
»!»sr' (drama).

IDEAI,—"Ciúmes posthiur.os" (dra-
r.1.1); ".) cheque falso" (drama);"Xlorbolclos, Bezouros e abelhas" (do
natural).

ÍIÍ1S — "Karval. o espião" (dra-
r.-.a); "Os niraius socines" (drama);
<) írcinl)«//iü'() do conde, (comodta) ;" Industrias indigcnns' (do natural).

01JK0N — "Leda" ou "O culto da
lieileza" (drama); "Suspeita filial'
(drama): "Gaiuiiont Journal" (do na-
lutai). „

1'ATHE' —- "Ciúmes oosthitmos"
(dramii); "Pathé Journal'' (do na-
furai); Loucuras, damtcMadc (di'a'ma).
íKãte tu i;a nuttinée.

Circos
-i-iNF.i.i.i Aftralieutc especta-

ENTRADAS DE FAVOP.
V,' unia praga,,. Quem dispuzer

de (empo, á noite, para sc demorar,
íia !i":;i ue começar o espcctacnlo, á
porta de qualquer theatro, terá ocea-
èiáo 1I0 verificar que não. ha terra
que possua tantos supplcntés e "jor-

Theatros
A companhia lyrica realiza hoje, ac

Lyrico, seu ultimo cspectaeulo, èm lie-
(u-íicio Jo tenor 'fito Schipa,

Será cantada a apreciada opera de !
Puccini — Tosca. , \

O cspectaeulo será em "n-.r.linée", |
ás 2 horas da tarde.

Regerá a orchestra o máéslro Xavier
I.eroux. +

Dentre 09 cspeetaoulos nctualmerito pre
feridos pc;o publico estão os do thcatr
Kecreio, aonde a companhia Alexandre
Azevedo tem em scena, em plena'Sue*
ccfso o ongraçadissimo *' vaudeville"
cm ,t actos — O Canário, Todas as
noites, nas duas sessões os princi-
pães logares daquella alegre casa <ic
espectíiculos são oecupados por .pessoas
distinetaa das primeiras famílias da so
ciedade carioca. Hoje O Canário dará
tres representações, sendo uma cm"matinéc", ás 2 i[r horas da tardo, c
as outras duas ás 3 e 10 da noite.

*
Entre a cru; c a caldeirinha conli-

nua a ser um dos grandes suecessos,
presentemente, em nosso theatros,

A peça, engraçadissima, como é, com
um entrecho interessante, tem ai
do cm toda a linha, conquistando ap- j
plausog sem centa para os principaes .
artist.-.s e dando as mais excedentes ca-
sas ao Theatro Pequeno. - j

Vara hoje, em "matinéc?, ás< '1 ho- |r.is, e nas duas ses5õC3 tía iiuiíe, cs-
tüo a municiadas novas representações
da hilariante comedío, no líheiiix, l

A companhia Lucilia Fires-T.eopoUlã i
Frúes realiza hoje sons cspcctaculos tle j
despedida. \

Na "matinée'*, á? .i|j horaã da,
tarde, representar-sc-á a deliciosa co-
med-a de Artluir Azevedo — O dote,
sendo.levnda a,servia, nas duas sessões
da noite, o espirlluoso "vaudeville" em
3 .-iclos — O caie do Felisberto.

Os apreciadores da cxeuíletitc "trou*

pe" cerlameute oceorrerão hoje íio Pa*
lace ,Thçatre, a levar suu» despedidas á
querida companhia.*

Fátima 'Miris, è, indiscutivelmente,
uma 'grande anlsla, pois que consegii
desempenhando diversos personagens,
dsr a cada unia deltas, interpretação
distineta. Hoje, ny programma', tere-
mus n comeilia — O Segredo de Pro-
seipina, A Geislia, F.ldàrado c (' lis.
pellij Quebrado, em que Fátima Miris,
é ciiiniia

t_if^___wKwpgfr' T^*Bj_n___i J_i»^*^^
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POR OSCAR LOPES
Primeiro film de arte em seis

actos da Ouanabara-Film

A I
_____»_ \\

I

duplo até ás o e objectos para regis-

j trar alé ás O da tarde de hoio.
Geyas, para Victoria o maii portos

! do -norte, recebendo impressos até :;o
I meio-dia, curtas para o interior tité, á-s

1-3 i|.-, idem com porte duplo ate a
i da tarilc e objectos para registrar

I até ás u da manhã.
Cfli-íiir, para Bahia; , Trindade e

i Nova Vork, recebendo impressos ate
j ás ío horas da manhã, cartas para o

interior alé ás lo 1)2, idem com por-
- te duplo até ás 11 e cartas para o
I exterior até ás n, e objectos para

registrar até ás 10 da .manhã;

Rio, 15 dc outubro de 19.6.

ASSEM HliÉAS CONVOCADAS
Companhia Brasileira de Minas

"Saiila Alathilde". dia 16. as 3 ho-
ras. .... o

Companhia de Seguros União Com-
mercial dos Vaiegistas, dia 18, a *

hora. ., ..
Banco ITypotl-.ccario do Brasil, d.a

23, ái 2 horas.

CONCORRÊNCIAS
ANNÜNOIADAS

Estrada de Ferro Central do Brà-
sil, para o fornecimento, de material
eiectrico, dia |6, ao meio-dia.

Estrada de Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de diversos arti-
gos. dia 18, ao meio dia.

Estrada de Ferro Central do Bra-
sil, para o fornecimento de 6.1100
barrieas dc cimento, dia 20. ao meio-
dia. _ ..

Estrada de Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de artigos diver-
sos, necessários para a officina auto-
graphira da iutondeueia, dia 31, ao
meio-òia. , _,

Estrada de Ferro Central do Bra-
sil, para o fnrueciniciito de óleos,
luhriticanies, esiopa c graxa, dia 23,
ao meio dia.

Estrada de Frrro Central do Bifa-
sil, para o ioriieciuiento ,de machinas
diversas, dia at, ao meio-dia.

Administração dos Correios do lis-
lado do Rio de Janeiro, para o fome-
cimento de material, dia 31. as 4
horas.

Lloyd Brasileiro, para a venda dos
cascos dos vapores listrclta e Orton,
dia 3>. as 2 horas,

niüuxiòKs mo credores
Fallencia de J. Alves & Andrade,

día 10, á 1 hora.
1'a.lleúcia de A. Coelho & (.., dia

20, á 1 l*ora.
Fallencia de F.mygdio Pereira dc

Lemos, dia 2.1, á 1 hora.
Fallencia do A. Nunes de Sa. dia

10, ás 2 horas.
Concordata preventiva de Zarzur «

Irmão, ilia 19, ás 2 toras,

CAMBIO
Hontoni este mercado abriu esta-

vel, com os haucos sacando a 12 .1116
c i2 7l.J2d., c comprando o papel par-
ticular a i2.o|32'.d.

Durante o dia, o mercado affrou-
xou. sendo feito o fornecimento: de
cambiaes a Í2-3(.i6d., e a acquisição
das letras do cohcrtura a i-ii4*l.

O Banco do Brasil conservou, para
os vales ouro, a~taxa.de 12 3164 d»

Os negócios conhecidos foram re-
duzidos. fechando o mercado em po-
sição estável, correndo, para os sa-
quês. as taxas do i2.tii6 e. 12 7I32 d.,
esta somente para pequenas quan-
tias.

O papel particular achava cot.oca-
ção, a 12 i|j di

Foram affixadãs nas tabellas dos
bancos :

mero dc lotes expostos á venda, tendo
sido realizadas, de manhã, transaeções
de 3.501 saceas, na baso dc 9^600, a
arroba, oelo typo 7.

A' tarde, foram effectuadas vendas
de cerca de 1.000 saceas, ao mesmo
preço da aherttira, lechaudo o mer-
cado cai calma.

A Bolsa dc Nova York abriu com
,1 pontos dc baixa e 2 d^ alta par-
ciai.

Passaram por Jundialiy 37.600 sac-
cas e entraram por cobtagem 300
ditas.

I:::::
io$o*_p
9$óoo
g$200
8$Soo

I.age Irmãos còihmuhicám, quo as
cotaçúes dc café são as seguintes :

Tipos Por 15 kilos

üiias de 1914. port., 10,
10, 10, n. ..... .

lí. de -Minas Geraes, de
1:000$, 10, ii), a. ¦ . ¦

K. do Rio (4 "l"). S, o-
. - Bancos:
Brasil, 7. ío, 
Commercial, 20, .'5, a, • •
Mercantil, ,24, a. ¦ . •

Companhias :
Centro! Pastoris, 100, a.
)),.'.-,is da Bahia, 50, 50, B.
Minas S. .Jeronyino, 100,
Ditas idem, ioo, a. . .
Seguros Brasil, 70, *,. .

Dcbentitrcs :
Progresso Industrial, so, a
Docas de Santos, 11, 30, a

ÒPÉERTÀS

iS;$SOí

793$OOd«o$ao»

ioiSoo»
lUiSuoa
-'07?u..a

,to$ooO
j.'>oaa
2O$O0O
2UJ50O
33$oo«

I9j$ooo'
200Í009

3.
4.
5.
6.
7.

10Í000
io$6oo
105,100
íoSooo
9S700
9$400
9$ 100

Operador-. P. Boteibo
JVWbrYWVWWAW^

LOTERIAS
CAPITAL FEDERAL

Resumo dos prêmios do plano
b. 310 renlisada cm li outu-
bro do 19IG.
PlÍEXiiÕS DK 110:0005 A 500*000
28193-vendi noE. Rio 50:000,1000

*

Qualquer mocinho pellntra que quer
ir oo theatro, não vacilla : é "jorn.-t-

lista", redactor dc tal revista,
•aualqticr jornal,

Abusando do nome desta folha, ?c-
cttra todas as noitea òm vários Ihsa-

trqí uma porção de rapazohí, q"c
habilUlos-imentü evitam de ser pilha*
Üos cm flágrantei

Poucas vezes os rápares de j-Jr*
; tia cs, os verdadeiros, pedem uma eu-

tniii.i .!.; tii-.-or e 03 reihetorcs thea-
traes, esse.1'. r;:ro ap"arcccm, salvo
quando a isso os obriga o exereicb
da profissão,

Além dos "jornnlislas", entr.im
tcnibcm por favor os amigos do bi-
lhclciro, ».o fiscal, do empresário, do
actor fulano, e, ainda, os represeu*
t*anles da claqtte elegante, que lin-

Eem -.Io espectadores contribuintes.
A maíor praga, entretanto, 6 a dos

ètipplentcs, apezar dá esisteneu dc
•uma circular da ^ delegacia rr.i\i-
liar, rccommendaudo aos cmpr_.-j*ir;os

q-.ie permitiam, apenas, entrada i-:a-
tuita aoõ supplcntés dc servigo, Nao

obstante, o numeroso exercito dos

ttippleities de policia forca a entra-
do, consentindo medrosamente, or,

porteiros, em tal irregularidade, per

que não ha ordem superior em coii*
trario,

Xão teríamos o trabalho de es.rc-

Vae fcndo_ um veio inesgotável
para a excedente cómpanhui do Kden
rheatro, de "ÍJsboa, a apparatoí-a c ma-
gnifica revista-fantasia — Maré dc Ro-
sas, que, como Iodas ás peças daquella
"troupe", c.-tá montada com grande ri-
qtíeza de scenariós c guarda-roupa,

de, tendo, além disso, um desempenho doa
mais brilhantes, pela mcíma.

Hoje, a movimentada peça Sít*! ain-
da> levada á scena, cm "matinéc'* c á
noite, no Carlos Comes.

Pequenas noticias
forenses

O iuiü tia 3* vara criminal, dr.
Albuquerque Mello, absolveu hon-

,. , - tem Alzira dc Souza, aceusada de
.-.arada. I haver no dia 29 de dezembro itltl-

1110 vibrado unia navalhada em
I.uiza Uita da Coiiceii;ão, 110 Mor-
ro da 1'avella. , .

O juiz da 2* vara criminal
cotitlciniioii Antônio de Souza, vul-
Ijo Antônio Mão Cortada, e Angus-
10 Martins Leal, o primeiro a (loia
annos c o 2" a uni anno e quatro
mezes de prisão e multa dc 5 "I*

sobre o valor do roubo por , elles
praticado, 110 predio da rua Consc
lliciro Zacarias n. 150;

Ksscs larápios ali penetraram por
meio dc chaves falsas, subtraindo
1 :(i25?i)no cm dinheiro, jóias 110
valor dc 5Ó5?ooo c vários do-
eimicnlüs importantes.

Ainda o dr. Albuquerque
Mello pronunciou honlem João de
Oliveira Guimarães e José Alves
Campos, (pie 110 dia 5 de setembro
ultimo foram presos quando por
meio de chaves falsas haviam pe-
netrndo 110 predio 3G6 da rua Ria-
chticio, roubando objectos avalia-
dos cm 41?ooo.

CUM A POLICIA

Um ninho tia vagabundos
F.xisic á rua Adelia n. 45, na

estação do Engenho de Dentro, um
estabulo desalugado, 011 antes abati-
doiladó, que está servindo de coito
a uma malta de vagabundos da
peor espécie,

Além das scenas deprimentes
que ali se dão, ainda suecede que

Gottas Virtuosas _ f^t
Curara hemorríiotdcs, males do úterp,
ovarios, urina-3 e n própria Cystltc.

— » iB> » r—

NO PARA'

EM MINAS

O clcltbriitlò vciluzido ú
declina parto

Bello Horisonlc, 14 (A. A.) —
Segundo cálculos de pessoas com-
petentes, o eleitorado dc Minas tle-
racs, que é actualmente de 500.000
eleitores, ficará reduzido, uniu vez
executada,a nova lei, 11 pouco mais
de 50.000.-»•> —¦

as casas da vizinhança são apedre-
jádas por esses malandros.

Urge uma providencia por parte
da policia para acabar com esse

A tu hoje. poucas peças thcalraes tem
obtido tão extraordinário suecesso, como
O P.iitolâ*1, que, pela ultima vez, se
apresenta, em "matinéc1', no theatro
S. José.
Viie ser, por liso,.uni dòniingo enean- | (oco pcrigosò dc desordens.tadr-r jura os admiradores <lo nem fei. '
tp trabalho de Iguacio Raposo c Kcs*
tieri Jiiníor, festejados escriptòres pa-
úicioSj O Pistolão, deve otfereccr uma
surpresa aos seus "habitues" a qual
consiste na "Canção do Soldado", pele
joven c apreciado tenor Vicente Ct-lcs-
tíno.

OS DEPUTADOS BEIiOAS
A s«a primeira conferência

chi Buenos Aires
Buenos Aires, 14 (A. A.) —

Hoje, á tarde, realiza-se no 'fhcrt-
tro Odeon. a apresentação dos
deputados belgas srs. .Melot c
Buyssc, como coiiterciieistas, or-
ganizada por unia commissão de
personalidades argentinas dc maior
destaque.

A renda da Recebedorla
do Estado

Belém, íi (A. A.) — (Rclar 
dado). — A imprensa publica que "0378....

1S4Í2
tlfll»
HTi'4
SOOU

, 2017
111050.,...
.12010¦1878-i

I 7546
207(13
16341

3f,S7,

f.tOOOSOOO
StOOOtOOi
í::000?00n
2:0n0,iu00
liOOOSOOO
1 sooosooa
liOOOSOOO
liOOOSOOO

50- 8000
r.oos 00
50 'S00O
50OSÒÜO
500.5001)
5001000

A 90 dias !
Londres. . . . 12-5133 127132
Hamburgo. . . $745 $750
Paris $,-12 ?;i5

A' vista :
Londres. . , -,- 11 29I32 12 1I32
Paris $721 S730
Hamburgo. . . $750 .1 S755
Itália. . .:.,-.-. $647 $683
Portugal 2$Sjo 3$on
Nova York. . , 4S100 4$^44
Montcvidéo . , 4$3Bs 4$4i5
Hespanha. .... $848 S»8rj
Buenos Aires. , ,- i$S.io i$84o
Suissa .- $708 S805
Vales do café , $710 $725
Vales ouro ... 2ÇJ41

i%wammwmmmmmavtmmm%asmkmtmmmàawm,%\mÊÊMm

Communiea-nos a Agencia Cera!
das Cooperativas Agrícolas do Ksta-
tio de -Minas Geraes :

f Cafés do sul e f Caifés do outras
I oeste de .Minas | procedências

3 11
F- | Comimini I Cor C<:itnmm Cor
gj ;

' ii$o20 a ...
io$72.| a ...
iu$4i7 a ...
it-Si 10 a ...
9$So4 a ...

11$029 a
10$72J (1
io$4i7 a
lü?110 a

y*?So.(, a

Apólices
Geraes de 1:000$ .
O. do Porlo . . .
C, de lí. dc 1'crro
C. do Thcsouro. .
S. da Baixada . .
Provisórias , . .
.Indiciaria ....
lí. do Kio (4 "1»)
li. do Kio, de soof,

nom, . ,-'¦-., .
Oito de M. Ccraes
Ditas, do '1;. Santo Soò.Çãob
Muuicip. de 1906 , —
Uilíis, nom. ... —-
Ditas de 101.*, port. iSS$òoò
Ditas nom. . , . ip-'$ooo
'Dilo de 1904 , . —
Ditas de 1914.port, jiS$ooó

íViiitrti.v;

Veud. Conifi
So2$o.jo .-pSSooa
g4o$ooo 9,*o$oò0
7S6S000 rS_'$tiorf
787$uoo ?Sj$ooo

*-7i$ooo
;;5?ooa

7;oSooi»
S9Í000 —

.|25$00«
8uo$ooo ;qS$ooi>

a renda da Rccebcdoria do Kslado, iifiõs,].
nos dez primeiros dias deste mez, p'ppM|ft<5 nii- 2001001)foi apenas dc i6:ooo?ooo, já sepa-1 « I.LMIUSs OU M»WV
rada da parte devida pelo compro- 5805 S22S 1211 lüSGO 23161
misso do "íiinding".

EM BELÉM

O jiirniiiento á bandeira do
voluntários tio manobras

Belém, 1.1 (A. A.) — (Rclar-

6SÍI8 G063 3745 1066 12439
123641 17477 10C6 20248 1114G
I 2340 24731 56 11630 0064
10693 24074 161.18 18743 0505
12041 13705 25334 2098 2ii65S

I 3217 31)853 23775 16113 3862
114710 583 18049 7231 24
13999 13S5Í 4947 19452 6810líciem, í.i fli-a.j — u«i,.r- ,„„., „-,.. 0.fi(.,, „.„„, „fisl7

dado), -,1-oi brilhante e tocante £S JÜÂÍ JlSgí Úfã %l[
a cerimonia do juramento á bati-1"."1™ u-w l'V»,« uit< *-3Sl
deira feita pelos voluntários de ~ltLk

LIBRAS
Os soberanos foram cotados a 2o$:-oo

ficando com vendedores a 20$joo e
compradores a 2o$i50.

Caixa de Conversão
PORTO & O.

São quem melhor ágio pairam.-AVENIDA RIO BRANCO, 49.

Observações
Mercado: frouxo,
Paula: $660.
As dualidades acima de 7 uno aconi-

paiihauí relativamente os preços.
.Modificações .pie soffreu a ipauta na

parte relativa aos gêneros abaixo meu-
cionados,

Arroz pilado. Kei?. . , , > 250
Idem cotn casca, idem. ... 200
Álcool, idem  • 480

Aguardente, idem  280

SANTOS
Km 13:

Kuiradas: 31.050 saceas.
Desde Io: 512.040 saceas.
Média: 31.695 saceas.
Saidas: 18.995 saceas.
l-lxistcncia: 2.345.406 saccatf.
Preço por 10 kilos: «i$.6oo;
rosição do mercado: calmo.

ASIÍJCÃU
Entradas em 13: '6.800 sacco».
Desde Io: 60.769 ditos.
Saidas em 13: 4.3" saccos.
Dmdc 1»: 32.577 ditos
¦Hxislencia em 14: 160.503 saccos.
rosição do mercado: firme,

COTAÇÕES
Branco ervslal .... Ssto a S540
Crystal aniarello , . $480 a $500
Mascavo $.160 a $400
Branco. 3* sorte , . S620 a $640
Mascavo . . ¦ , ¦ $4-lo a Ç4S0

ALGODÃO
EntrndaJ cm 13: não houve.
Desde Io: 9.4*5 fardos.
Saidas cm 13: 70.1 ditos.
Desde 1": 6.370 fardos
Existência em 14, de tardo: 7-*>29

ditos.
Posição do mercado: firme,

COTAÇúl-S „ . ,Pernambuco. ..... I«oniinaI
R. G. do Norte. .-.-.. Nominal
Faralryba Nominal

Commercial, ¦ • •
Itrasil
Lavoura. » • ¦ ,
Commercio . • • .
Nacional
Mercantil

(. ae Seguros:
Unífio dos Proprie*

taríos, , , , . .
Itrasil. . . • , .
Minerva, . , , ,
Arcos 
Garantia, . • , •
Confir-vica ....

listradas de Ferro:
M. Ç. Jeronymo .
Noroeste
(toyais
Rede Mineira, ,
Norte do Brasil. .

C. de Tecido*:
Brasil Industrial ,
S. l-'elix ....
Alliauça
Corcovado . • * .
Metropolitana

20J-S00O
isòsooü
1ÍÍO$OOÜ

i9--$50o
1 .)J$00O
187ÍOUO

3!2$00»
JI2$U0»

1 (>4$oóol
Üooípóõü
Í32$00f>
i;.|$ooo
iX5?noi>
2o;$oo»

i^bSooõ uo$oo9
J5?..oo 30Í000j8fooo

9üuSooi>
•*— 300S000

Sofooo

26$50O
40$000
aSSopò
34$uoo

35$o.io
iõoJooj

2 6$ no oi
35$oou
->3$ooi>
,12$00O
125000.

iSo$ooo
40^0001

lõáíooo
IJO$00O
I50Ç0001

LETRAS DO THESOUROAs letras uapel foram cotadas aorebate de 7 por cento, ficando comcompradores, conforme a data <lcemissão, aos extremos de 71I2 a 9por cento, e vendedores aos do 6i|aa S 1I2 por cento.
Os ncRocios conhecidos foram atiasimillos.

PINTO, LOPES & O.
Rua Kloriaito Peixoto, 174 —-

Prestam as melhores coutas de
café.

...anobras, 110 miartcl do 47o de ca- j
çadores, promovida pelo respectivo ' og.jr)i
coninihiidante e á (piai assistiu o
Reiterai Agrícola, que hontem mes-
1110 regressou dc Manáos.

APPnnxiMAÇOES

Única c verdadeira onra da queliradiira on

25491 e 28193 400*5000
1S441 e 18443 200J00O
1-1631 0 14033 10030Ü0

DICZENAS
2^191 a 28300 8Ò5ÓÒ0
1S411 a 18130 60ÍIOOO
11031 a 14640 00:000

CENTENAS
28101 a 28500 30SO0O
18101 a IS500 20SO0O
ÜOOl a 14700 laSOOO

Cinemas
O suecesso obtido velo Odeon, ohri-

roh t a Companhia Ciucmatograpliica
llraíileíra a não mudar, como dc
costume, o scu pro**ramma. Assim é
i|UO se conservará ain,ia hoje. 110 car
taz o drama psycholnvico de Anatolio
Mimeiisl<y — "Leda" ou "Culto da
üellcza ., em que se apresenta como
protagonista a linda mlle, Trotiha-
nova.

tdo, deirais um film uetieauo, tle una
coiiíüxtiíf.i artística, offercce nos seus
iunmneros "liabituécs" o luxuoso Pa-

I t!ié. Nesse film, futura como p-.utn-
I cunisla .-, actriz da Comedia Franceza,
| 

''lalirielle líoUne. que o nosso pu-
jblico tanto aprecia. ''Ciúmes 

pOFtbu-
Ter e*tai linha?, ve essa especie de -mos*' «': o nu título. São cinco actos
ai.ditor-ò não trouxesse prejuízos r-*s! ,k'..V;"'1. -'"í''1 C;'",CÍ!:;; TcJ"05 mi'V

-. ., . o Pai lie Jornal. Desembarque du
t-srectadores que pagam. Munidos de.Ucncral Thaumaturgo dc Azevedo cm
uai eçutoti que a empresa lhes for* -Manáos" c "I-oucuras da tnocidade"
«ee?, contendo o numero da cadeira vCS,il s" ':i "matlnée").

«dida, procuram os ""graciosos'' o\\*\ ,\ , T-, , i
_„ ,'-. , ., I Operando a habitual mudança dc
tres logares de maior evidenciai tacs! proerani-.ua, o elcitantc Cinc-Palais
Comi as filas dc letras A c tt. A's exhilic boje um drama altamente cm-
veie, com ,, theatro cheio, entra o! "olcm.tç., - "Senhores iurailosl",. „uc' r"1 " 1; mu fllm constitudo nor sete vigoro,
espectador, supponlramos, une eoni- Uos a.uos de suceestívo n admirável
prou a cadeira n. ij da letra A : lá etitrcelio, desempenhados nor festeja-
rsiá uni Popplentc. Outro traz 1 dc 

,Ios 'irlis!V' 
ri 

c"i'1 
,f-rcllt.c.¦','" 

'WV~
,, ,," 1-11 -i npplaud.da actriz 1-abnic 1-a-

1 U: ,a se encontra u-.n "joriia- 
brégcs.

üii»". *
O e-i-ectador fica nesle ili! • uma:! 0 publico que frenuènla n Avo.iida,

-a-. „-, -...:„ *i • u I está vibrando da mais intensa emoção
cno na nntipathi.i da an(c 0 ,-;.,., _, ..,|.v;,;,ri„ Suprema'V-

11.10 reclama, e esta; une ú uma extraordinária concepção
sujeito a ser inconunoilado durante I -1-'1 D'Luxo, iralralho ,1c apurado «os-

to. cni ¦; delicados o encantadores
j neto**, que sc desenvolvem em vibrau-

:c tliema trafico. )\* protatjouisla des-
f-í* trabalho a artista Kellv Oordon,

.. , , 1 Hcinatando osàe procranniia, será ain-etadorç» deixarem o recinto, para r.ao ,.., cxhiliido o ultimo numero do —
fazerem nem uma nem outra coisa, t '-Universal Jornal".
Tudo isso. como i fácil imaeinár. Alin' 

^ .l.,r0.í!5"»''li>.- realizar-
?c-a uma matmee intantil, com
films da "troupe" dc Biilie Ritclic,

ama e

ser mcomtnodado durante;
do o espcctacnlo, pela chegada dos;
•rlauores drs logares.
j emos aisistido variai vezes a espe-

iboi
:^so, como

*e mutto.
A empresa Paschoal Segrelo dcstl-

T"-*.i as cadeiras da letra D, para as
filtradas dc favor, Xão ha um "gra*

cioso , porem, que se sujeite ao Io*
F.'.T designado, muito embora seja «ri
tf-"' :nc:)iorcs da platca, Que pro-
ifíidcrão n:aÍ3 c^ses cavaUicíros ? Km

:le exigências tacr, as empre*
traes iJrão btm cm acabar
entradas de favor. K' ri me*

iccrtada e de effeito ra-

| Dua
; exiiibi
i "Ciumdr-

|ie>;as tlieatraes est
, no popular cinem

postlmmos" em
IdeaV

acto

Yirti

ro::i as

UMas limtas e:.cerrain u
>vça adaptável, -a ç» ve, a
•«•j.-.s cabeça?, Sio muitas,

I'f

Irama que tem como principal ín-
t( rpretc a acc-amada artista mlle. Ho-
binno. A outra' fita a sctruir-llto -7
"O cheque íalso", representa o pri-
meiro episódio de uma nova st-iic de
aventuras policínus. Como se tudo nüo
liasiasse, correrá ainda a interessante
fii.i iio natural **Borbolctag; besouros
c abelhas",

*
O cinema Irir. cs-.á e:(hiliin-ln ura

incomparavt-l proiíramma. auc deve de-
liciar immcnsameníe os cru-? freqüen-
l.idareE. Eil-0 : — "Karval. o fS-
pião", um drama ooli.ia! da fabrica
Aouila-FUm, cm J vÍROrosas part^i-

Quem (|iii;:cr lêr sempre as ul-
limas novidades é só na caía Draz
Latiria, agenle geral da A1'I,AN-
TIDA.
78, UUA GONÇALVI-S DIASi78

Hnlrc Ouvidor e Rosário

Diversas noticias do MS-
nisterio da Guerra

Poi nomeado escrevente dc a*
classe do laboratório chimico phar-
inaceulico militar o aprendiz dc Ia
c-lassd Pedro Bittencourt.

Assumiu 110 dia u do cor-
rente o conluiando da 3a rcgifio, no
Estado da Ihihiit, o general Carlos
Frederico dc Mesquita.

Foi transferido do 4" regi-
nieitlõ de arlilherin para o 49o ha-
laihão de caçadores o aspirante a
official César Gonçalves.

l-'oi mandado recolher ú 7°
região o 2" tenente veterinário Al-
fredo Ferreira, ultimamente trans-
ferido paia o d" regimento dc ca-
vallaria.

Teve permissão para demo,-
rar-se 30 dias 110 listado da Bahia
o a" ICliente do 2" regimento dt
infantcri.i Flavio Corrêa Dantas.

Foi designado o 1° Icnenle-
medico Dnrio Ferreira dc Aguiar
para fazer parle da junta medica
da 5" região, durante a semana
vindoura. _J^__

.MOVIMENTO OPERÁRIO

Uiiiiiò <los Alfnintcs
Terá logar amanhã, á praça Ti-

radentes n, 71, uniu reunião para
tomar conhecimento dos trabalhos
leitos pela commissão nomeada na
asscmbléa de 18 de setembro.*

lN-dci-ugtto Operaria do Rio
do Jiineii-o

Effeclua-se a iS do corrente
uma reunião para discutir a moção
apresentada i Federação.*

Uiiiito dos O. Estivndores
Realiza-se boje, ás 11 horas da

manhã, a assemhléa geral ordinária
para tratar dc assttmplos de iníc-
resse da classe.

mu. m\ ig-ji é í— — —

SEJIOrERAÇAO. Patentes deliruxellas © Dra-
sil. Mciktllius dn ouro, Paria

Devendo o senhor Prof, Lnzzarlni ir para 
'Kuropa KO MiliZ D.1-. NO*

VlíMItKO para cumpra de material orthopédico, avisa! aos numerosos;" do-
entes da Hérnia que n afamado restabelecimento citará aberto -\T'K' O
DIA 31 Dl-1 OUTUBRO; lis ordens dos senhores c senhoras interessados
consultando gratuitamente. Apparelhos leves c invisíveis, garantindo unia
contenção suave e perfeita também das Hérnias as mais volumosas poden-
do o doente trabalhar fazer qualquer exercício, ficando completamente
cura-lo sem operação alguma.

Declaro que fazendo uso do CINTO do Professor LAZ/CAR1XI fiquei
completamente curado dc uma Hérnia .Rserotal, que soffria ha longos anno-*.
Attestando sua cura, também renovo minha gratidão — Manoel Glt/cÍa do
Amaral, -Contra-mcstrc da 1'abrica de 'J*ccÍdos "Corcovado1';.

Apraz-me declarar que. soffrcnclo <le uma Hérnia antiga, a qual muito
fazia-me soíircr, tive a felicidade< dc ficar completamente curado appliçan-
do a sua maravilhosa CINTA, Milhões dc agradecimentos — Alfredo An-
dalo.

J"(argo dc S. FrPiiciscò, o — S. Paulo.

Rio de Janeiro - Largo de S. Francisco n. 42
Obesidade, ventre caído, rins moveis, dores rliciuiiaticas. sciatica, debí-

lklade nervosa curada com especiaes c modernos apparelhos' eleciricos, Kc-
partição orthopcdíca para senhora-, dirigida por uma dama especialista.

Todos ns números terminados
em 92 tèm 20,S"OJ

Todos os imineroR terminados
om 2 tòm IOS exceptuando-so os
terminados em 02.

O fiscal do governo, Manoel Cos-
me Pinto.

O dirccior-assislcnte, dr. Auto-
nio Olyrílho dos Santos Pires, vice
presidente.

O direcfóf-prcsidçntc, Alberto
Saraiva da Fonseca.

O escrivão, Firmino de Canina-
lia.

CAFÉ'
MOVIMENTO DO MERCADO

„ . Kilos Saceas
Existência cm u, de tarde . 334.497

Entradas em 13:
E. F., Central . . 513.360
E. 1-. Loopoldina 255,360 77.812

Total. . T.
Embarques cm 13:

K. Unidos. . .
Europa. . , -,- ,-
Cabo. . . » ••
Cabotagem. ,- -.-

65$ooo —
130.Ç000 100$OOft
lí.í$ouo 50ÍOQO)u-oçoa»

-•.•$500 :í$ood
,|58$oóoj

-Í7Ò$ooò 46o$ooa
i jjnoo 1 I^.VJO)
6b$ooò 58Ç0UO

-.' iÇoOO !Q$009
4i$ooa

lS"$000 l.|0$O0O

S. P. <lo Alcântara joo^oou *9o$oot>
Esperança, ... — .-oojooo
Carioca, ,t .; . . i45$ooo>
America rabril. — joojoooj
Abg'-'Cii5C  " "

Con/. Industrial .
Mnaf. Plumincuse
Cometa

C, Diversas:
Docas da Bahia; .
H. de Santos, nom.
Ditas no 1'ort. . .
H.oierias 
T. e Carruagens .
Centros Pastoris. .
-Melh. do .Maranhão
Cuxambu' ....
C, iíraluna. . . ¦
T, e Colonização .
P, Industrial. , -

Dçbçnlttres:
Docas dc Santos ,
America Fabril, ,
1\ e Carruagens. ,
Itrasil Industrial ¦
Tecidos Ctirioca. ,
-Mero. Municipal ¦
S. Alcixo, , , ,
8. Helena . . .
Prog. Industrial. .
S. Rosaba. ...
IWanut. Fluminense _oo$ooo
Tecidos líspcrança —
Antarctica Paulista —
Tecidos Alliança. . iQ5$ooo
S. II. Fabril. . . , iRofooo
S. P. de Alcântara aooSooo
Ind. Camplsta.. . i84$nno
H, U. S. Paulo , 81 $000
Tecidos -Magéense. 140Ç000
Industrial Mineira . —
Calçado Clcveland 2oa$noo
Itom Pastor. . , , —¦
N*. Costeira. . . . -.oo$ooo
Ifinho Sapopomba • 190(000

75--50

soS$ooo
soo$ooo

aoo$ooo
19.1Í000

2OOÍ0OO
IQ7$OOil
200$0C0
I5o$ooo

,13 = -J09

7.512
3.500
4.7-'5

.913

I-.xislencia cm 13. dc tarde , 336.307
l-.ntraram, desdo o dia t de julho

ale hontcir. 88í.6j2 saceas, e embar-
coram, cm egual perido, 738.797
ditas.

Hontem, este mercado abriu calmo,
ci.m procura reduzida e regular nu-

TIJOLO DE A Ri: AR
Rivalizando com o de proceden-

cia estrangeira. Preços excepcio-
naes. J. A. Gonçalves & C. São
Pedro, 49, sob".

BOLSA
ITontent. a Holsa íunecionou pouco

iiioviniciitada, ficando as apólices ge-
racs. os Populares c ns acções das
Loterias, fracas;' as das Terra», as
das Docas da Tlahia, as da Rcdo -Mi-

ncira, as da li. 1-'. Noroeste, as da
E. V. do Norte, as do Banco do
Itrasil, as apólices Mineiras e as Mu-
nicipnes, mantidas', os de C. de E.
de Ferro o as do C, do Thesouro,
em nllii; os acções. das Minas >S. Je-
rony.no, sustentadas: ai do Hauco
Conmicrcial e as do Mercantil, fir-
mes.

VENDAS
Apólices :

Geraes de 1:000$, r, 1,
1, .1, .1, 7, lo, 10, 18, a

O. do Porto, 1, i, a. • v
C. dc -E. de Ferro, 3 a. -.-
Ditas idem, to, a. . . ,-
Ditas idem, 3, 4, 14, a.
Ditas idem, 14, 20, a. . .
C. do Thcsouro dc 200?,

T. ,
Ditas de 1:000$, 2, a. .
Ditas idem, S, ío, a. . .
Municipaes dc 1906, port,,

26, 50, 

7 $00»
10.'$UOI»

206$000)
UJJ_000>
100S000
190ÍOOO
10.0$00<l
^ojÇjüoj

190*000
UOfooo
170$ 00O>
-OO|00O
I9ÕÍOOO
190JOOO

í9o$oúo

iüsTooc

190^000

Notas da Caico, prata, nickel, le-
trás do Thesouro, compranl-se e ven-
dem-se, Casa Reis, Candelária, 32.

Ü1203)

RENDAS PUBLICAS
AI.FA.NÜE DO RIO DE JANEIRO

Arrecadada hoje :
Em ouro. ,,,,., n3:.(7J$488
Em papel  I7i:445$723

Total "
Renda de i a i,(. , ,
Em egual periodo de
i'J'5

'Diffcrença a maior
cm 1916

284:918$!: 11
i.439:575$38i

2.Uo:373$.-95

309:;o2$o86

Soo$ooo
935$ooo
777$ooo
780S60O
;S..$ooo
78s$ooo

7?o$ooo
775$ooo
7,-8$ooo

t93$ooo

Criminosos presos por
apníes do Corpo de

Segurança
A requisição do chefe de policia

do vizinho F.stado, foi preso, por
agentes do Corpo de Segurança,
como incurso nas penas do artigo
294, pnragrapho 2", do Codigò Pe-
naí, o indivíduo de nome Manoel
de Sá, acctisado de crime dc morte
em Rezende.

— Agentes do Corpo de Segtt-
rança Publica prenderam honteiii
os pronunciados Abílio Antônio
Amaral, incurso nas-penas do ar-
ligo 303 do Código Penal, c Vasco
Duarte Coelho, incurso no artigo
331, n, 2, combinado com o artigo
3.50, paragrapho 4", do Código Pe-
nal. ¦na.»

Massa de Tomate-- ft0:n c*
or é

n da Companhia, Manufactora dc
Conservas AÜmeniicias, S10SO...

31307...
:>,;o;g ..
70719...
Ün0)2...
20017...
•IH012...
7M5...
9S6V..Í

lliM.',...

Oi piratas ¦cciaes' mais tiitfts r-ériíi

A BORRACHA

O estado do merendo paraense
Belém, 13 (A. A.) — (Rolar-

dado). — Por falta de entradas
de borracha paraense, não tem ha-
tido vendas, csiundo firme o mer-
cado aqui e no estrangeiro, com
melhora dr cotação,

Fluminense-Hotel
Reformado sob nova direcção
 Aposentos para 200 pessoas

O que mais convém aos passageiros
do interior —« Preços:

Quartos com pensão ?S e 8Sooo.
diários. Quartos sem pensão

4$ c 5$ooo diários.
Praça da Republica 207 — Rio dc

Janeiro. Em frente ao Campo de
SanCAnnacao lado da E. F. C.

AS RUAS QUE RKCLAJIAM

Contra o mão cheiro
Pedem-nos 05 moradores da rua

Pereira Landim, na eslação de Ra-
mos, chamemos a attenção da Pre-
feitura e da Saude Publica para o
máo cheiro que sc exhala de umas
escavações feitas no principio des-
sa rua, transformada em lago de
apu.ls podres.

Também duas casas da referida
rua estão com os porões nas mes-
mas anti-hygienicas condições.

Torna-se, pois, urgente unia me-
dida para sanar aquillo ali.

JORNALISTA EM VIAGEM

Enilini-qiio para a Europa
S. Paulo, 14 (A. A.) — Segue

hoje para Santos, onde embarcará
no vapor "Fumara'', com destino á
Europa, o jornalista sr. Jaymt
Mórse, - ' "

UM S. PAULO

Prisão de um italiano
por crime de bigamia
S. Paulo. 14 — (A. A.) — A

nossa policia acaba de descobri!
iim novo caso de bigamia, aclu.n-
do-se o criminoso preso c entre- b..u.l
guc ao poder judiciário. ,

O italiano Eduardo Kroico, que
110 seu paiz era conhecido, pelo
nome dc Iíroico Eduardo l-.uscmo
Sabino, casou na Itália com Anua
Gr.-indulo, a 23 de inaio de 1883,
havendo desse consórcio tres n-
lhos. -Annuziata, .Pinipinella e Cx-
rolina.

¦Naquelle paiz Kroico foi, pri-
cessado pelos crimes dc fennicn-
tos leves, homicídio, furtos e re-
bcldia contra a -força publica.
Mais larde, eslando envolvido num
caso de tentativa de morte, fugiu,
andando pelo Cairo, Alexandria,
.Marselha. Vnlciiça c Uarcelona,

onde embarcou para a America,
tendo estado em Buenos Aires e
no Kio de Janeiro, vindo dálii
para S. Paulo. Eroico, unia vez

na nossa capital, casou-se com , „«..
P-hiloinéna Mosca, a iS de ieve-1 ^.' fjreiro de 1905, celebrando-se a cc- |jí»!}7urimoiiia 110 cartório dc Paz do .011!)
Bclemzinho. Em agosto dc 19-12.
praticou cm S. Paulo um roubo [21081

31861

Loteria do Estado da Bahia
Ucsiimo dos prêmios da 6-

cxtrúcçâo do plano ri". 50, em
l.enelloio do Instituto Geograplii-
co o Histórico da UiUiia e outras
instituieões de beneficência e
instrucção realizada em 14 de ou-
tnljro de 1010 sob a presidência
du dr. IJdgard Doria, llscal do
governo.

153- extrneção de 1010
PRÊMIOS DI-l 30:0003 A 2005000

30:0008000
SíOOOgOOO

lítOOOSOOO
2:OOOSr;".0

3:004000
1:00)5010

..... 1:000 000
.... 5005000

50OSOÜO
SOOSOOO
soosooõ

3008000
80HS0!'0
aoosfoo

SOOSOOO
300SO0O
200-5000
200300.1

,.. 200:000
200801 í0
2005000
200S01O
20lign00
200 -OOO

200SOOO
1'ltEMIOS DE 1005000

2072 118IG 23132 37727
63S-Í0 8311'J S31Í0 93023

Endereço Tol. CI.ANTAI.S-IXio
Telephqno N. SíiSONorta

Caixa Postal 911
A. B. C. Code 5th edition q

Uibeiro

Rua da Alfândega-108-110
Rio de Janeiro

Glayton, õlsburgh <$ (?.
Iraportaçüe-Exportação-Commissõcs

UECI-rtl-DORIA DE MINAS
Arrecadação dc hontem 33:8j3$55»
"e i a 14 3io:iãú?.-8a
•Em egiral periodo do

anno passado. . , 310:3241738

MANIFESTO DE IMPOR-
TAÇAO

Pelo vapor nacional "Itagiha", dos
Pcirios do sul. Carga recebida: 180
caixas de banha, á ordem; joo, á or-
deni; 500, á ordem; 125, a Castro
Silva; 50. a 11. Albuquerque: 500, a
Cunha Carneiro; 4 de presuntos, a
A. líist; zo dc toucinho, ao mesmo;
15 de manteiga, a C-uimarfics Irmão;
67 sacros dc tremoços, ao mesmo; J
caixa de queijos, á ordem; 4 de sa-
lamc, .1 Damasio & Ci 181 saccos de
batatas, a Ferraz Irmão; 100, a
1'ring. Torres; 138. á ordem; 54 de
earamellos á C. I. Mercantil; Í5I5
de vinho, h I,uiz Carauvrano; 15I5,
a S. Azevedo; 1 caixa, a ordem; 22
fardos dc xarqtie, á ordem; 7 caixas
de fumo, á ordem; 10. á ordem; 7,
á ordem; 5, á ordemj 1 de couro, a
A. Reis-, 1 fardo, a F. 1'lacido; 19
fardos dc xarque. á ordomj 50, á
ordem; í.á ordem; 63, á ordem; 20
fardos de peixe, a Angclino; 21, a
Coiistantino Comes; 43, á ordem; 1
rolo de sola, a I. Silva; 1 caixa de
couro, a S. Miranda; 2 caixas, a lí.
Ferreira: i. a F. Plácido; i, a 11.
Lima; 25 fardos de peixe, á ordem;
25. a Soares Bastos; 25. a Rocha &
C; eo, a Vieira -da Silva; 20, a
Ainandio Pinto; 50, á ordem; 20
barris, de cerveja, á C. A. paulista;
2 caixas dc conservas, á C, Aí. C.
Alimentícias; 60 rolos do sola a Car-
los I.eile; zo, a J. F. Draga; 300

FOLHETIM OO "CORREIO DA MAXHA* 119

1217...
C2-8-.I...
!i38?2.V;
61100....
90173...
10010...
10533;.'.
21Í2G...
237S9...
illliSti...
•',7107...
73S8Í ..
iwísõ;'..
0Í000...

2803
403S2

Al'1'IlOXIMAÇOES

10701

de jóias c cm companhia de ou-
tros gatunos com os quaes fugi". 1 orf.01
depois, para o Uio de Janeiro, \rà-\\onde sua mulher estava residindo '--
á rua do Núncio n, ig. Na Capi-1
tal Federai, Eroico teve uma des-1 o|00l
avença com os seus collcgas por | ajgoi
causa da partilha do roubo. Com 137601
medo da policia voltou a S. Pau-
lo, movcndo-lhe as nossas autori-
dades grande -perseguição e tendo
apurado que Eroico era higanio,
pediram informações para a Itália,
onde Eroico ainda tem vivos a
primeira mulher e os tres filhos.

A 4" delegacia auxiliar, que pro-
cedeu ao inquérito, solicitou a
prisão preventiva do criminoso,
sendo expedidos os competentes
mandados pelo dr. Matheus Cha-
ves, juiz da 4" vara criminal.
Eroico acha-se rccoMiido i cadela
publica.

IC-S3 21000 300*000
31863 20O.*ÜOO
37627 riOgOOO
70720 1005000
DEZENAS

a 210HO ÜOSOOO
a 31870  305000
a 37630  SOSOOt)
a 76720 105000

CENTENAS
a 21100 '. 10*000
a 31900. 85000
a 37700 75000
a 76*00 65000

Todos cs nnmeros terminados
em C8J tem 105000.

Todos os ntimeros terminados
em 89 tèm ÍSOOO.

Todns osnumeros terminados
em 9 tem 2J00O.

Os números premiados pelos
2 linaes do primeiro prêmio não
tom direito a termina<;au sim-
pies.

Os cencesionarios, *. Pcdrei-
ra & c.

pio
H
a
a
o*5

o
»

mclía o carro pelas covas, liciin? Este lado está chc:o dc altos e baixos.
Durante esse tempo velarei e peço-lhe «jtie acredite que responderei
se nns atirarem. Sei atirar c acerto no alvo sempre. Ah!...

Tiulia-se levantado-;
Viu-se um clarão no arvoredo.

, Ouviu-se um tiro seguido de um outro disparado .por Valognes, e de-
pois terceiro atirado da floresta. ;

Tudo aquillo.havia durado a décima parte dc um segundo.
Vê, vê, dizia Beaufort.

O cavallo disparou, com o freio nos dentes e fazendo saltar o carrinho
tas dcsegualdadcs da estrada. ,

Miseráveis, miseráveis! murmurou .Valognes com voz abafada, le-
vaitdo as mãos ao peito.

Está ferido?
Valognes não respondeu senão com uma espécie de stertor.
distava sentado na almofada, mas, dc repente, levantou-se e cambaleou,'A mim! disse elle. -Soccorro.., abafo! morro!

Oli! meti Deus!
Beaufort! Beaufort!

'Pedro largou as rédeas. O cavallo continuava a correr á disparada,
ttiçaiííort agarrou Valognes nos braços c segurou-o.Ferido! disse elle, ferido!
Valognes repelliu-o com gesto rápido. Tornou a levantar-se, abriu

por duas vezes a bocea para respirar, c depois aqttelle robusto corpo cam-1baleou c caiu sobre a roda, iprimeiro, e sobre "a estrada, depois antes
que Beaufort tivesse tempo de o segurar.

lA-Iii o corpo ficou inwnovel cm cima da arêa.
E o carrinho, puxado pelo galope furioso do cavallo, corria pela es-trada com a rapidez de uma flecha.
Beaufort, pallido, agarrou-se á almofada, para também não cair. 

'
O quer que fosse de bumido e dc muito quente corria-lhe do cranco,

pela testa e, pelo rosto.
Era sangue! mini*.

Seria sangue de Valognes? ^
Por instantes assim o julgou, mas uma dor aguda que sentiu, indl-cou-lbe que também estava ferido.
Um dos tiros dc revolver, o primeiro, matou Valognes-.. A balifenra-o mesmo no meio do peito.
O terceiro tiro ferio Beaufort, na cabeça.
Tcr-sc-ia vingado Valognes c o seu tiro teria attingido o assassino?,U cavallo espantado corria a galope desenfreado.
E Beaufort, não pensando cm, si, mas sim ttd desgraçada que jazi»Inantmado no meio da estrada, gritava com toda a força dos pulmões:— Soccorro! Soccorro!
'Beaufort tinha conseguido apanhar as rédeas e puxava por cilas com

Ioda a força, inclinado para traz. — .
Mas o cavallo não parava.
As rédeas quebraram-se-lhe nas mãos.
Emfim, como a estrada fizesse uma volta muito rápida, a roda bfleu dc encontro a uma raiz de carvalho que emergia do bosque c cavaíl»

• carro caíram. n»„» o»»,,,,»»,,»,,,,,,,,,,
Beaufort foi projectado a dsz metros, para cima dos ramos de uny

•rvore. que, felizmente lhe amorteceram a queda.,
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COKREIO DA MAMU — Domiiig», 15 de Outubro de líHT^

CÃES DO PORTO
Relação do. vaporci « embarcações que se achavam atracados

Cães do Porto (no trecho entregue á Compagnút du lort) u»
lia de outubro dc_!9iõ|- aa I0 horas da manhã, '

no
dia

EMBARCAÇÃO 1

ijtaUArtM -— • A O.SE.VAÇÜM

•
I Vago,C"T 

Vapor'.".'.'..'Americano .... -Sufíolk? ÍDmcv; de carvão.
: ::::::::::::'. :::::::::::::::: v.X

í Van'o'r'.....|Noruegucz .... "Hermes"........ Dcsc. do carvão.
\ aco.

6 iciiáü;.'.'.'.'(Nacional "Laguna" ICfc. do "Salellile

í_8 ¦ICiatas...Nacionacs Diversas C|c. do .."Monniou-
I thslure"..

, LUgar Portuguez. ... "Atlântico" (Dcsc. de sen., da
' 
\" tabeliã H.

a 'i i  Desc. de gcn. datab. H.
...INacionacs .... Diversas  Exp. de matiganez

| Nacionacs  Diversas

I

Pat. 9 IChatas.
tf. Slãg. IChatas.

9 
P. lo |Vapor
P, 10 Pontão

ío Vapor.
io Vapor..

P.n Vapor..
II 
15 (Vapor..

id—7 IChatas.
17 
iK IChatas.

P. Mauá 

.(Nacional'.Nacional

(Nacional
Nacional

. Nacional

Nacional
Nacionacs

Nacionais

-t i

,. |" Urano'
,. [«.Estreita*íi';;
. píPliiladélpliiü?

, I" Teixeiritilia".
. "Guajará"....

. (".Aracaty"

. | Diversas

. | Diversas

C|c. de
Vaso.

4 Cabotagem.
....IC-iliiHagcni.
,v.| Cabotagem;
.. ICiihotagcin.
.. | Dcsc. do trigo.
,.|VaKo.
i.|Kcc. couro».
,,.|C|c. do "'Mòliere"
..IVago.
..;|Desc. dc bagagem'.

. I Vago.

sacco.8 de café a Pinheiro Ladeira.
Pelo vapor nacional "Ibuipnva , do

Rio da Prata. Cama recebida: n
caixas de sabão a 1*. Mecksond; js,
de óleo. a J. R. Grillo: 5. a V.
Mòèksoud: .10. a A. Prado: ioo, a
Pereira Araujo: 225. a Costa Pcrci-
.ia Maia; 50, a L. Magalhães; 1 quar-
tola de oleo. ao Moinho Imtlez; Os,
a Cosia Pereira Maia; 15 barris, a
¦urikin. .._, „

Polo vapor nacional dovaz , do
Rio da Prata. Carga recebida: 3.000
suecos de farinha dc Hino. á ordem;
909 fardos de xarque, a Augusto
Constante; 212. á ordem; 300 saccos
dc milho, a L. Masso; 250 de ce-
vaila á ordem; 200, ú ordiin; ,50, a
nrdem; 1 caixas dc vaquetas. a or-
tiem; 25 cascos dc sebo, á ordem; i
caixa (lc chosolatc, a Leal Santo*-';
8 caixas e 101I3 caixas dc biscoitos,
no mesmo; io3 caixas dc conservas,
uo mesmo; 10, a J. C. V. Mendes;
13, a Carvalho Rocha: 12. a Coelho
Martins; 5, a Dias Itamalho: 3. a.
Fernandes Sanipaio; 50 dc águas, a
¦CoiniSníihia A. Paulista.

Pelo vapor nacional "Itapura . dos
porlos do norte. Carga recebida: 20
caixas de doces, a Soarc-s Cunha; ioi
u Marli Pacheco; 20 dc oleo. n A.
\V. Crespes; 10. o Brandão Alves ;

fardo de couro, a A. Heis; 2. a
lt. Ferreira; 3. a 1', 11. Waltcr; 3,
.-1 R. Lima; t, a Pinto Ângelo; 2, a
Moraes Irmão; 3. a C. It. Lima; 3,
a G. P. Cerqucira; 1 caixa, a Bor-
dallo; 1. a P. Succra; 1 fardo, a.J.
Kódy! 1 caixa dc vaaucías, a lt. Per-
rcira: 1. a 1'. J. Oliveira; 5. a 1',.
II. Waltcr; !, a R. Viaíillitj 1, a G.
V. Cerqucira; 4. a J. I. Coelho; 4,
II Cruz Sentia Carvalho; 1, a F. Pia-
ciiio; t. a Couto & C; 1 dc charti-
tos, .1 A. llanscn; 2 a I. Jurgiiens;
8. a 1!. Meyer:. 50 saccos de farinha,
á ordem, 1-0. á ordem;

Velo vapor inslcz "Monnoiitlislurc.i
<le Londres c escalas. Carga recebi-
l!a: 1 -ío caixas de genebra a i. .
HlsIuiTK & C,: 100, a II. Marti; 50,
1 Teixeira Borges; 25 de conservas,
a Càrapnloso Costa; 25 suecos í!e pi-
incuta, a Constantiuo Gnnios; i2, a
Carvalho Rocha; 50. a Luiz Canuiy-
irariol íoo, a (>. Boettcher; 29, ao
mesmo; 50 volumes de canclla, ao
mesmo; ioo, a Luiz Camuyrano; so,
no mesmo; 30, Pedrosa . Montei-
ro; 50. ditos i-.leiu. a Couri Irnião;
50 volumes de canclla a l.uíz Caniuy-
rano; 20 saccos dc tapioca a G!z. Al*
«ii-ida: 30 a Pinto iLuccna: 100 -sac-
cos de pimenta a frança Gomes; 25
caixas de hitters a 11. Marti; 50 sac-
«•os de anil a C. N. Lefebvre; 8 a
C, M. Brasileira: 6 barris de cara-
mellòs a -Cortez Varelln; 10 a Pedro
Xêrlihg; 2 volumes de chá a Ado'pho
IFreire; 4o|2 caixas de chá a Pinto'
tl,i,cena; iõ caixas de chá. a Cr.ililèy
*' C.; 67 caixas de cerveja a Wilson
Seus e C.; 65 fardos-de fumo a C.
'Souza Cruz; 4 a mesma; 9 a J. Aze-
vedo; f, caixas de doces 11 Augusto e
('.; 45 provisões ao mesmo; so-cnixàs]
¦tie gomma a líorlido 'Maia e "C.; 15 :
caixas de gomma lacca a Abílio Áreas |
c C.i 5 a Davidson Pullen; 5 ao mes-
mo; -i a J. A. Sardinha; 12 caixas dc
chocolatea 'I.ebrão e C.; 50 caixasi dc
vinho a C. N. 

"Lefebvre; fio barricas
<le tinta a Minas S. J.0'E1-Rcy; 25
no -mesmo; 20 a Moreno c C.\: 20 cai-
xas de tinia a Davidson Pullen; Co
Datas de tintas o IJoyd iltrasileiro; 1
caixa de tinta a A. 11. Frccland; lóo
.barris dc tintas a >T,aport Irmão; ta
Jíárricas dc tinta a Moreno e l\; 4
a S- I*ara e C.; 5 caixas de tinta a
J, ííainho c C; 50 barricas dc -ilnta
ã Cluist. Frenandes; 30 a lliir.e c C;
25 n lloi-liilo Maia c C; 100 n J. |M.
Freitas c €.; too a Ç. M. Iirasileira;
.too a Lioyd lírasileirò; ^4 a Uoclia
Couto; 1 caixa a J. M. Freitas c
C; 4 barricas a J. Kainlio e €.; 10
birris de oleo q J. JI. de 'Freitas
c C; 24 a Aguiar Kilho e C; 50 a
rMinisicrio ih Marinha: 15 a Abílio
iAu-.-ih: 15 a Vianna Silva: 16 n 'Verei-
¦ra Araújo: 14 a 11. ^IÇlicrfUft e Ç,;¦4 a l*'c.-ites Garcia e*^,; 14 a Abílio
lAèas e C.j 10 a Moreno e C.; 14 a
Christ, Fernandes; 15 n 'Laport Ir-
¦niiío; 20 a 3. Lara e C; 30 a Jorge
tAllard; 2; a Andrade Veiga; 24 a Mi-
¦nas O. Preto; 120 a Gomes de /Cas-
iro; 10 a Moreno c C; ^0 a Davidson
Pullen: 16 a .T. Kainho c C,; 20 la-
tas n Paiva Sampaio; 2?- barris a Mol-
nlio Inglcz; 8 caixas dc impei a Ar-
¦chanjó Sobrinho; 14 fardos a ¦líern.ar-
dino Gomes e C.: 2.1 c|s to fardos dc
papel a G. de M. F. Veado.; 3 cai-
x.is de papel Gepp iliiKvard; i ao mes-
4Í110: 4 fardos de 'papel a T, Ir. Costa
e C.; 7 a J. Queiroz c C.; 70 L:irris
¦flc carbureto a Pereira Araújo e C.i
C a 'Mc. 'tancbtam; 30 fardos fumo a

*iM. M. Intl. KFnled; 3 barricas de
¦iiorax a Pedroza ¦Monteiro; .1 ao mes-
nio; i caixa de mercadorias «o mesmo;
•:t vòHimes de mercadorias a Delfim
«Ftvitcs e C.J 5 caixa* tle mercadorias
a José [,ino e C; 10 barricas de ges-
«o a 'Moreno e C.:. 40 a Hime c C;
;:o a C. M. Brasiliera; 10 a (lí. lioc-
chers; Io fls, _i c|fumo a Cl. M ai tia-'any; 

30 barricas alvaladc* a Wifsoti
Sons o C; 7 a Uorto Mcgaw er,C.;
20 a Fontes Garcia e C; 10 a Vieira
(Marques; 2 caixas de verniz a J. M.
* C: d latas de verniz a Minas S.
J. D'1'l-ltcy; 4 caixas de verniz a C.
Machado; i a C. -LeopoMina; 63 cal-
xas de agua-raz no mesmo: 10 caixas
ríe saes o I.oprs 'Vreírc: C barHcas sa-
Sitrc a Minas O. Preto: 2 r-.ixas de*rticrea;lori.is a Gepp. _ KdwariU; 2 a
Moreno e C: 4 barricas de gesso íi
Davidson Pullen; sob barricas do ei-
mento a C. Lcnpoldfna; 1.40J n City
ImprovemeiHs: Sno a 'Vvy Vouíe, e

C.; 1.700 ao mesmo; 1.130 a lEstcvcs
c C; 500 a J. Rainlio e C. -

Pelo vapor oriental "Ncuquen ,. dc
Gênova e escalas. — Carga recebida:

300 caixas dc fernet n S. An. 'Mar-
tinelli; 10 caixas (le conservas a Lati-
co Francez Italiano; 4 caixas de man-
ná a 1*. Monteiro e C; 8 a Alberto
Comes c C,. , ..... ,.¦Pelo rebocador nacional "Urano .
de Cabo Frio — Carga recebida. —
170 saccos e 79.800 kUòs a granel uc
sal, a josó Pacheco Aguiar. .

'Pelo pontão 
'"l-strclla", dc Cabo Frio

— Cama recebida: — 15.000 saccos de
sal. a José Pacheco Aguiar.

Pelo v.ipor norueguez "Hermes ,.de
Noríorlk. — Carga recebida: — Car-
i'ã°- . . „,. , i- • .i

Pelo hiate nacional. ''Cabo ino —

Carga recebida. — Cal. ..,
Peto vapor nacional "Itaqui , «c

Penedo — Carga recebida: — 100
saccos de arroz e S roíos dc sola, a
F. II. Waltcr.

Pela E. F. Central dn Brasil (Sao
Ilingo) — Carga recebida:, 27 latas
de manteiga, a João. da Ciuilia; 22
(•ilas, a Coelho Xtarlins: 2S ditas, a
Thomaz da Silva; 4 5 ditas, .ao mes-
1110; 22 ditas, a llrandão Alves; 10
divas; a Alves Irmão; 24 ditas,, a
Cnspar líüieiro; 8 ditas, a Hrandao
Alves; 8 ditas, ao mesmo; íi ditas,
an mesmo; 4 ditas, aa mesmo; 21
ditas, a O. Hebiano; 3 duas, a Al-
bana da Carvalho: 5 ditai, a lei-
xcira Borges; O dilas, a .1. L, or-
dem; 20 ditas, a Teixeira Carlos;
15 ditas, a Gaspar Ribeiro; 8. ditas,
u A. II. (lo Oliveira; 15 ditas, a
João da Cunha; 12 ditai, a 'Jhonioz

Pereira; 9 ditas, a llrandão Alves;
10 ditas, a Pinto Lopes; 10 duas,
no mesmo; 12 dita.', a Jlrátidjin Al-
ves; 3.10 ditas, .-, C. 11. Laclicinips:
10" ditos, a A. Iloecl; .íons:; 22 Cai-
.vai de manteiga, a V. Seara; ípjjla-
tas de manteiga, 11 E. Ferreira Lobo;
20 dit.is, ao mesmo; 7 ditas, 11 Cou-
lo; 30 ditasi a Alvci Irmão; 69 di-
tas, a Ca:das Bastos; 40 ditas, no
mesmo; 8 ditas, a M. ordem; 8 di-
Ias, a Thomaz Pereira: 24 ditas, a
Teixeira llurses; 4 jacas (le queijos,
a Alves Irmão; 5 «liios. a Gasnar Kl-
beiro; 9 diloe, a M. F. Alves; 7
jacán de carnes, a Coelho Duarte; 1
dito; a Alves Irmão: 2 ditos, a Pc-
rcira Almeida; 1 dito, a Marinho

: ditos, a Novaci Alves; 7
a N, ordem; S ditos, n D. ur-

11 ditos, 11 Ferras Irmão; ú
•¦ Corrêa Ribeiro; 11 dilos. a

7 ditos, a Almeida Sie-
dilos. a I'. Moreira: 3 di-

Pereira Almeida; 6 ditos, a C. Va?-
ques; 6 ditos, ao mesmo; 4 caixas
de queijos, ã Lobato; ç jacjs de quei-
jo3, a A, Irmão; 6 ditos, a Teixeira
Borges; 2 ditos, a Guimarães Irmão;
2 ditos, ao mesmo; fr ditos, a A, Ro-
cha; C ditos, a João da Cunha; 6
ditos, a Teixeira Carlos; 6 ditos, a
Gaspar Ribeiro; 4 ditos, a Teixeira;
1 caixa de requeijão, a >F. Irmão; i
cesto de -requeijão, a T» Rocha; i
caixa de requeijão, a C. Vasqucs;
1 jaca de lingüiças, o, Teixeira Bor-
ges; 1 cesto de lingüiças, a D, Lou-
rciro; 2 diversos dc lingüiças, a Car-
los Ta veira'; it> ditos, n Gaspar Ki-
beiro; i amarrado de couro, á or*
dem; 1 sacco dc assucar, a C. U.
Nacionacs.

Pela E. F. Contra, do Brasil (Ma-
ritima). Carga recebida: 25 saecos de
feijão, a Pedro Martins; 200, a II.
Harceílos; 500. a Soares Bastos; 4, a
Carlos Tavcira; 4, a Adolpho Schmidt;
10, a Almeida Siemann; o. a Gúima-
rães Irmão; 2, a M, M. Pereiro;
48, a A. Anmrante: 20 a Simões Ma-
cedo; ioi, a C. Minerva: «>i, á mes-
ma; 26, a John Moorej 13, a Rocha;
20, a Coelho Duarte: 100. a Teixeira
Borges: 75 do milho, a M. Ilasios;
14, a Zenha Ramos; 75. o A, Montei-
ro; 360, a Ferraz Irmão; 21, ao
u-.esmo; 30, á Agencia E. Minas; 28.
a J. R. Coutinlio; 50 de arruz. a João
Santos; 163, a Macedo Ribeiro; ioo,
a J. S. Ferreira; 41 a João Santos;
55. a J. G. -Santos; 30. a Guima-
rães Irmão; 105 caixas de águas, a
Angolino; 200, á E. A. Caxambú;
641 fardos dc xarque, a B. Albu-
querque;. 3 caixas dc manteiga, á
Companhi-i I.acticinios; 2 volumes dc
doces, t a Iíanz; 2, ao mesmo; 10 saccos
de milho, a Carlos Tavcira; 1 sueco
de canjica, a AJololio Schmidt; 50;
saccos do polvilho. a A. Perrin; 25,
a Luiz lf, Frugonl; 21, a Caldas
Hastos; -ío, a Thomaz Pereira; 0. a
J. M. Sampaio; i de caüglca, a Tei-
xeira Borges; 2 jacas dc carnes, a M.
Pereira;, 42 latas de biscoitos a Al-'
berto Comes; 8 caixas do alhos, a
Martins Pacheco; 3 jacas, a Rodri-
Kues; 260 caixas de cerveja ú Com-
panlija Antarctlra; 34 t!e banha", a
Marques Silva; 10 iaeás de carnes,
a A. R. Sou',i; 3. a [(laquim Car-
doso; 10, a F. II. Walter; 23 to-
neis dõ alcóol, a Ferreira líraga; 12I1
de aguardente, a Giuchnrd -S; C; 1 f 5
dc vinho, a João Dfimingos Irmão;
152 volumes dc biscoitos, a iM. R.
I). Aiítiiar; 477 dc napel, á Compa-
llhia Itncolomy; 232 fardos de palha,
a L. r Mesquita; .75 barricas do koa-
Um, á ordem; 30.0 .«teco.-; do mamo-
nas, a J, S. Brandão; 7 encapados de
fuma, a Nunes dos Santo-;; 40 bar-
ricas de koalim. a A F. Nunes; 200
fardos dc forragens, a A. R. Souza;
3^ fardos dc resíduo, á ordem; 1
sacco de oilvilho. a Zenlia Ramos;
100 do koalim, n M. M. Guimarães;
3.19 couros, a II. Kalktthl; -,08,j, ao
mesmo. *

MAIMT1MAR
VAPORES ESPERADOS

Tortos do norte. "Marp;m '

Pinto
ditos;
dem;
ditos, a
Múroúcs
tuann; 14 m-u-, " • -
tos, a ¦ Benevides Irmão; 10 ditos, _
Teixeira Borges; .1 dilos, a Marques;
5 dilos, a Teixeira Borges; i dito,

vi A. Souza; i jaeá (le toucinho, a
Eduardo Grijó; 2 caixas de toucinho,
ao mesmo; 3 jacas de toucinho, a Pe-
rcira Almeida; 2 ditas, a Carvalho
Medeiros; 3 ditos, a Ucncvidçs Ir-
mão; 10 ditos, a oniesmo; jo ditos, a
Eduardo C.rijó; .1 dilos, a 'Marques;
7 ditos, u A. Schmidt; 17 ditos, a
Dias Ramalho; 10 latas dc lingüiças,
a Carapatoso Costa: 20 saccos dc fei-
j;lo. a A. Hebiano; 50 jacas dc ba-
latas, ti Guimarães Lima; 50 ditos,
a José T. Almeida; 50 ditos, a C.-.ii-
marães Irmão; 62 ditos, 4 ordem; 77
volumes de batatas, a Guimarães Ir-
mão; 12 jacas de batatas, n Guima-
rães Lima: 32 jacas dc batatas, a
Cusemiro Pinto; 20 ditos, a Caldas
Hastos; 17 caixas de batatas, a Ilcrui
Slo'lz; 13 saccos de batatas, a lleriu
Stoltz; 12 saccos de batatas, a João
Pontes; 27 saccos tle batatas; a Pc*
rcira Carvalho; 25 saccos dc batatas,
a Coelho Duarte; 9 ditos, a Carvalho
Irmão; 13 volumes dc banha, a Lc-
brão; 14 jacas de batatas, a Teixeira
liorgcs; íi caixas de banha, a Hcrm
Stoltz; 26 ditas, a llcuevidcs Irmãn;
¦25 ditas, a Cascnuro Pinto; 35 c;ii-
xas dc banha, a Corrêa Ribeiro; 30
tlttas, a -Queiroz Moreira; 3.í ditas,
a Casemiro Pinto; 2G ditas .a Ferraz
Irmão; 14 ditas, a M. Khiloy: 2
cestos dc presuntos, a Thomó; B di-
tos, i a .1. Ferreira; 6 caixas dc patos,
a Ferraz Irmão; 5 caixas de lingui-
ças. a Alves Irmão; 2 cestos de meu-
dos. a Novaes e Alves: 1 caixa dc
banha, ao mesmo; 1 jaeá de chispes,
a <-. ordem: 1 iaci de orelhas, a O.
ordem; 3 ditos, de metidos, a Ferraz
Irmão; 7 caixas de banha, a Caldas
Üactos; 2S caixas de manteiga, a
Vieira Monteiro; r lata dc manteiga,

a Lebrão; 2 ditas, a Oliveira; 1 di-
ta, a I*\ Irmão; 1 caixa de manteiga,
a C, Cruz; .: tlilas, a Magestie; 1
lata dc manteiga, a A, Vassclj 19
ditas, á il.cilçria Boi; 2 dilas a
Adolpho Schmidt; 5 ditas, ao mesmo:
ti ditas, ao mesmo: j i ditas, a Ama-
mate: 11 dítflS, a Pinto Lopes; S ja-
cás de queijo-1, a Alves Irmão; 3
ditos, a Corrêa Vasqucs; 11 ditos, a
João da>'Cunha; 3 ditos, a A, Irmão;
4 dilos. a C, Vasques; 4 dites, a
A, Irmão; 5 ditos, a Gaspar Ribeiro;

caixa de queijos, a A. -Dias; S
jacjs dc queijo-, a Teixeira Carlos;

ditos, .1 M. Soares; 2 ditos, a A.
Hoeelí Jong; 7 ditos, a João da
Cunha; <j ditos, a Alves Irmão: 1
niío. a A. Costa; 3 ilitos, a Gaspar
P.iheiro; i dito. a M. F. Alves; 4
ditos, a L, Lcopoldincnsc; 3 ditos, a
Brandão Alves; 4 ditos a Guimarães
Irmão; 2 ditos, n C. Irmão; 3 ditos.

a J. Abreu; 2 ditos, a C. Irmão; S
dilos, a )iáo di Cunha: 6 ditos a
ILage Irmão; 3 ditos, a Teixeira Car-
los; 4 ditos, a A. Irmão: 20 ditos,
a M :i rtíus Sa raiva; 1 o ditos, a C.
V.-isn-ics: 4 dilos. a J. C.j.4 ditos, ji
Damazio: R ditos, a Martins Sarai-
va:, 4 ditos, a A. Irmão; 4 ditos, a

Rto da Prata, "SamaràV. ... 15
Nova York c eses., "Kio de Ja-
nciro" 16

Londres c eses.. "Virgil" , 18
Portos do norte,'"Olinda" ... 19
Portos do norio. "A. Jaceguay" 19
Calláo c eses.; "Orissa". ... 19
Portos do sul, "Ruy Uàrbosa". 20
Rio da Prata, "Dcsna". t , 23
Porlos do sul, "Mavriuk" ... 23
Rio da. Prata, "l.con XIII". 2.1
Nova Vorl; e eses., "Vasari". 24
Riu da Prata, "Arajíüaya". . 24
Rio da Praia, "Vaubati". , , 24
Portos do norte. "Hrasil". , . 25
llordcos e eses,, "Garuna". . 25
Rio da Prata. "Ilolhindia". . 23
Livcrpool e eses.. " Rcinbraut", 28
lu;:'aterra c eses.. "Grita '. . 30
Nolfolh c eses., "Amguarv" , 31
lngalterra c esc:-.. "Drina", , 31

VAPORES A SAIR
Havre e eses., "Gurupy". ... 15
Ilordealix e eses.. "Samara". . 15
Portos do sul "Ilaqui" . . , 15
Portos do sul, "Itaeoiomv". . íi
Rio da Prata. "Ibiapaba"1 ... 15
Portos do sul, "ltatntra". . . 15
S Fideli» c C£C5., "S. João dá
Banir' irt

Porto;; do norte. "Covaz", ... 16
Neva Vorfc c eses,', "Arncaty". i;
Portos do sul, "Mirohn". ... 17
llhéos o Bahia, "Nilo Peçanha" 17
llltéos e eses.", "Philadêlnliia", 17
iLagiuu 1; eses., "Layuua". , , iS
Portos di> Norte "Ceará". , iS
Aracaju' e eses., "Itapnçy". . iíí
Inglaterra e eses., "Onsa". . ''J
Rio da Prata "Guaiará" ..... 20
Inglaterra e. esc-., ''Dcsna". , 23
Rio da Prata, "Araüuava". , 23

.Rio da Prata. "Vasari". ... 21
Inglaterra e sces.. "Araguaya", 24
Nova Vork c eses, "Vauban". 24
Santos. "Rio de lanciro". ... 24
Ilnjnhy c eses-, "Itaneruna". 25
Rio da Prata, "Garoupa". ... 25
Portos do norte, "Olinda". . . 25
Aiiistcrdam e eses., •'Ilullatidi.i" 25
Recife eses., "A. .Incuii.iv". 26
Moulcvidéo c eses., "Ruy Itarbo-

,.„- '¦ ' * 
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PUBLICAÇÕES

srs. boiadeiros e mais Iiomcns do
negocio de gado, enormes prejul-
zos cora a falta de trafego, para o
gado aqui acciiniulado, para ser ven-
dido nesta feira, e tenho procura-
do, por todos os meios legaes e
consoantes com a sã razão e prin-
cipios de boa ordem, conseguir dos
poderes competentes as medidas
necessárias e capazes de fazer ces-
sar laes prejuízos, os quaes affe-
ctam também a toda a zona de
Oeste e a própria Estrada de Fer.
ro; mas o facto de não ter att
lioje obtido o qtte desejo, jamais
me arrastaria nem ha de arrastar-
me á pratica de acio tão criniino-
so como seja o de causar daiimo
á propriedade publica (listrada dc
Ferro .0. de Minas).

Se é verdade o uuc i-noro c a!4
duvido, que aliíuem tenha, sequer,
alimentado na mente tal idéa, qual
a de daniniticar a linha de Uustc,
nesse sentido guardou-se para com-
inigo inteiro segredo e deixou-se
de ouvir it minha opinião, na cer-
leza de que minha reprovação se-
ria enérgica c cabal. Pretender-se,
sr. redactor, atirar sobre as pes.
soas.dos exnios. presidentes, quer
do listado de Minas, quer da Re-
publica, ,i respousabJidade da não
reabertura do trafego é manifesta
injustii,'.!, porque nelles deposita o
povo deslc município inteira con.
fiança, e ainda lia pouco fui pe3-
soalmente á presença do cxniô.
presidente do Estado, dr. Delfim I
Moreira, e a elle confiei a defesa
da minha causa,, que é a causa do
povo deste município, dos bòiadei-
ros dc toda a zona, isto é, a elle
confiei o trabalho valioso de obter
a . reabertura do trafego para bois,
via liarra Mansa, não tendo inoti-
vos, paia deixar de acreditar na I
sua lealdade, c quer nas prbníês-1
sas sinceras que a mim fez, que.-
110 seu enorme prestigio perante o!
cxmo. sr. presidente da Republica, |
de (¦nem, estou certo, ha de obter'
as medidas urgentes e necessárias
a farer desápparecer Iodos os obs.
taetilos (|ue se antepõem á reaber,
tura do trafero alludido. Nelle,
pois, dr. Delfim .Moreira, tenho
depositado inteira confiança e es-
pero ser bem sttcccdtdo.

Fique, pois, sr. redactor, públi-
catnente sabido . que ignoro por
completo que em Campo Bello li-
vesse; jamais, havido "principio dc
motim com o fim tle damnificar
a linha da Oeste, sondo certo que
o povo a que se referem os artigos
do vosso jornal e d'.') Noticia
(povo de Campo Bello) é stimnta-
mente ordeiro e duvido que elle
seguisse a qualquer idéa de desvio
do caminho dn ordem, Pelo menos
eu, e aquelles que me fazem a
hoiira de ouvir-me, jamais, soube-
mos de tacs desordens e jamais as
seguiríamos, porque isso significa-
ria falia dc confiança, da nossa
parte, na lealdade e espirito ds
justiça daqttellés que- lios dirigem'',
ilr.s. Delfim Moreira, presidente do
meu Estado, é Wencesláo llraz,
presidente da Republica, Não lia,
também, motivos para atacar-se o
director da Oeste porque este tetii
sempre prometi ido, c ha de cuin-
pi'i!-o, estou eerló, reabrir em lire- jve o trafego referido. O (jue quero, ¦
Ki'. redactor, e é fácil dc compre-1
li( nder-sc, é fazer publico que. !
ignoro da existência, cirí Campo I
tíollo, do plano de daiiinificar a |
linha da Oeste c que, peVi menos,
os eoucessiònarios da feira ne- jtihiinia pãrlè loinarani 011 lomariam 1
nos laes principies de motim, por-
<jite, como já ficou dito, somos
òppostos a todas as medidas revo-
lucionarias e que estão sujeitas,
não só á reprovação de toda pessoa
sensata; como lambem á sánccílo
do Cod. l'eii. Não íui ouvido,
ouvido não ti|iprovaria c ignoro,
até, que, na verdade, tivesse havido
principio de motim, em Campo
lleilo, com o fim de damnificar a
linha da Oeste. Grato pela genti-
leza em dar publicidade a esla mi-
nha franca c sincera declaração
subscrevo-iuè.

Leitor assíduo c admirador do
vosso jornal. (.) concessionário da
feira de gado gordo do Município
de Campo lleilo

Jo.vo At.vES G.miçm;
Campo lleilo, 6 —10—916.
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€m definitiva
liquidação

EXPÕE A' VENDA

Lindas coniDinaçoes:
Saia com corpinho

de fluo nanzouck de
21 $000 e 19$000

vendem-se a 11 $500

DECLARAÇÕES
j/eneravel Irmandade de

Nossa Senhora da Penha
de França

Combinações
muito finas de 24$500

vendem-se a
I4$S00

NO

(¦KM 1RA.TA')
TlilICKIKO DOJI1XGO

Jfo ilomiiijio, 15 do corren-
te, scriio 1'cztifiiis missas na
Eí>'i*o.iu, ás r, s, o, lo: O 11
lioriis, uni honiòíitigcní íi Vir-
goni Scnliprn iln Ppnhh.

Dislinctns sciilionts, canta-
rão na missn das 10 Iiorits,
ilivorsas musicas sacras, ticom-
riáulintliis tio harmoiiiiini, polo
oi*n,'uui.s(a da lriiiamlutlo.

lím artístico coreto, a litni-
ila ilo "Centro Musical l*'lu-
niliionso", c.vobiitiirú itlurniito
o iliii lindas p variadas' licçns
muslcacs.

Como nos domingos ante-
rioros, serão apregoadas cm
leilão, lindas prendas e jóias,
para esso fim òffertãdns por
distinclas irmãs u devotos.

A Gòiiipanliiti I.copoldinii,
continuará n manter cm suas
linhas carros extraordinários,
para fácil comliiccão dos ro-
meiros.

Nu Kgrc.in e mais ilepeiiflçn-
cias ilii Irmaiidadc, será cn-
contrada a administração para
attender aos fieis quo forem
ciiiiiprir suas promessas ú
Santissima Virgem.

Ilo ordem do caríssimo ir-
mão Juiz, convido a todos os
irmãos o devotos, para com
suas presenças abrilhantarem
u romaria á Milagrosa Senho-
ra dn Penha.

Kio tle Janeiro, 12 ile ou-
tubro de 1910. —- O Secreta-
rio. JOAQUIM DA SILVA
GUSMÃO EIIiHO.

-'OLOBO"
SOCIEDADE MUTUA DE SEGUROS E 1'ECUI.IOS

.— RIO DE JANEIRO —
38° FÁiiiEOlMEXTO N*A SÉRIE DE 10 CONTOS

Tendo fallccido chi Amp«ro, Estado do S. 1'aiilo, otn
12 ilo julho do 1016, o nosso cousocio sr. ANTÔNIO X.\n-
DJ-, iuscripto na wSrlc tle 10 contos, sob o numero 928,
coiiininiiicainos aos srs. mutua listas desta serie que se acham
na sede da "GLÓHO", á rua uriignayuna n. 4,, e em poder
dos nossos banqueiros locaes, os respectivos recibos ilo 7(f,
para formação do novo pecúlio, que devem ser resgatado!
dentro do úm mez, isto é, at» 15 de noveiiibro próximo
vindouro, nos tfírmos do estabelecido nos nossos planos,
aitprovttdos pelo Governo Federal.

3a° PAriLEOlMENTÒ NA SÉRIE OK 20 CONTOS
Tendo fiillecillo em Ciirit)'1»*!, Estado do 1'aranú', cm :«.S

do Junho de 1916, « nossa consoeia sra. D. ANTONIX.A
CfERlMKOWSKA URZOSTEK I-ENTEIÍ, inscripta nu sério
do 20 contos, sob numero 17, ronimnnicamos aos sins. mu-
tüiillstas desta série quo se acham na sede da GIiOlIO",
á ma Vrugiiayaria n. 47, e em poder dos nossos banquei-
ros ibcaesí os respectivos recibos do 1-1^000, paru forma-
rão do novo pecúlio, que devem ser resgatados dentro do
um mez, isto é, até 15 do novembro próximo vindouro, nus
termos do estabelecido nos «ossos planos, approvmlus pelo
Governo Federal.

26° FATiUlCIMEXTO XA SÉRIE DE SO CONTOS
Tendo fallccido na Capital do Estado ile S. Paulo, em 17

de agosto do 1916, o nosso cousocio sr. 1JENBD10TO ('!):•-
TA, iuscripto ua série de .10 contos, sob numero 755, eoiti-
ííiunicainos aos sais. mutua! i st as desta sério que se acham
na sede da "GLOBO", á rua Uruguayana n. -17, o em poder
dos nossos banqueiros locaes, os respectivos recibos do
20$000, para formação do n ovo pecúlio, que devem ser
resgatados dentro de um nicz, isto é, até 15 de novembro
próximo vindouro, nos termos tio estabelecido nos nosso*
planos, npprovados pelo Governo Federal.

30" FALTiECIMENTO NA SÉRIE DE 50 CONTOS
Tendo fallccido na Capital do Estado de S. Paulo, em 27

de agosto de 1916, o noso consocio sr. dr. MAXIMIL1.A.
XO EMIIilO lIEHÍi, iuscripto na sério de 50 coutos, sob
numero 297, conununicamos nos snrs. niutualistas desta sé.
rio quo se acham na sede da "GLOBO", á rua Uriigiiayanu
n. 47, o em poder dos nossos banqueiros locaes, os res-
pectivos recibos de 3O.$000, para formação do novo pecii-
lio, que devem sor resgatados dentro de um mez, isto é,
«té 15 de novembro próximo vindouro, nos termos do
estabelecido nos nossos planos, approvados pelo Governo
Federal.

Itio de Janeiro, 1-1 do Outubro do 1916.
(A 25S5) A DIRECTORIA

Ei iémb lipiflaçao

©fe ¦ jLO©
A SALVE 15—10-9:6

TristouhüS pela falta ila
niainã, alegres pelo aiinivcrsi-
¦rio do papee

DUDU'
Meiniò distantes como rns

achamos dos teus cariiilios, lc-
licitamos cm memória dc ma-
mãe e pedimos ma benção.

(R2S17) lndayá-ltarcy.

/\ SAI.VUvi5--io— 91O
,./ \ Glorias, fclictâ.r.ics eternas

ao grande médium sr.

DUDU'
FcSicitarnos pçlo d'" dc. lioje c
agradeço a cura (!c tntnlia SC:
ithòra — netts cjnntigp.;.-.

Nascimento e família.
1.1 -5?i)

SR. REDACTOR, DO
"CORREIO DA MANHÃ"

Xo iiHuiío de evitar, qualquer
mal entendido 011 conceito menoi
honroso á minha pessoa, rogo-vos
deis publicidade a estas linhas, por
mim feitas, em resposta ao artigo

publicado cm vosso jornal do dia A
do amlantc, soli a epigraplte A
carestia da carnò", arliao elaborar
do 011 tirado de outro publicado
pela 

"Noticia", pequeno jornal que
se edita na vizinha cidade da Por-
mi.ua. Af firma-se nesses artigos

que nesta cidade orgaiiizott:Se,- o

que ignoro, o plano de damnificar
a liníia da listrada de l'crro. Ues.
le de Minas, como represália no
descaso da Dirccturia da referida
Estrada, quanto á reabertura de
trafego para bois, via 3arra Man-
sa. li' verdade, sr. redactor, que,
na qualidade de concessionário da
feira dc gado (lesia cidade, lenho
soifrido, conjunclaiiiente com o»

ÃNTlGATi 1)0 DR. MACHADO
K' o mellior remeiio, por via

gástrica, para curar a syphilis,
E' de gosto agradável e 11110 teívi
dieta. Vende-se cm qualquer phar-

A SALVE 15 —10—9:6

Sendo h.ijc dia do ãnni-
versado do grande mestre sr.

DUDU'
Aproveito a oceasião para íc'Í-
cilal-o e agradecer n cura ilo
sofirttneilo u'-ic ove nas muos,
por íta.itu tempo, sendo o se-
¦nlior que conécguíw curar-me.
lJciw te pague.
lt'.;a Thereza 11. ,ii — Engenho
de Dciitr..-AKC1I.\MJA.

i.i;..-S.:i)

"*i;5i1>*ílO^!5»E*e,t*™"*" ~ """"

/ \ SALVE 15—10—916
/ \ Conta hoje mais «111 sor-

riilcntc janeiro, o protcclor dos
soíírcdorcsi o sr.

DUDU'
Ouc as glorias do espaço

cuíTram seu lar 'le benéficos
fluidos. Seus amigos..

Aatüiiio — .'a,m.vra.
Senador Pompeu :-M.

(M 264-!)

,1UNTA COMSIEUCIATj
Eleição cm 18 ilo corrente

Para deputado
JORGE CONCEIÇÃO

.____
/\ SAL VE 15—10—916

' I Ao nascer do dia dc lioje,
| lindos pássaro1» cantarão . hy*

ir.-.ms de g-.o.-iii pelo nas-cimento
íio littKtawítarío .sr.

150 O REAIiEJO DE J.\XT-i!0T — JILES MAHV

Entretanto, foi tão violenta a pancada que recebeu, que ficou des-
IViUkuIo por muito tempo.

Quando voltou a si, lcvaatott-se, c foi com difficuUIadc que saiu
daquelle labyriiitlio dc raizes, dc espinhos c de ramos, cm que.se adia-
va. O sangue que continuava a correr da tesia. cegava-o. Além disso,
os espinhos tiniiaini-o ferido profinidamenlc. Tinha a cabeça pesada,
icoir. dores agudas c lancinantes.

Arrastott-se como ponde ale junto do carrinho.
Era preciso dcsatrcllar o cavallo, — o que devia levar alguni tem-

po, — c levantar o carrinho.,, Depois tornava-se quasi impossível pôr
¦dc novo o cavallo no carro pois as guias estavam íóra dc serviço, assim
como a cilha-mcstra c um dos tirantes.

Bcaufort correu pela estrada, até ao lugar rui que Valognes tinha
caído do carro.

Encontrou-o eslendido, dc costas, uo meio da estrada, com os bra-
Cos cm cruz.

.lá se não movia.
üeattfort poz-lbe o ouvido sobre o coração, o qual já não batia.
Valognes estava morto c bem morto.
— Meu Deus! Que liei dc fazer? murmurou Bcaufort prezo dc ler-

rivet cotnntoção... Pobre boinctn! Pobre homem!...
E levantou-o com difficuldn.de, arrastou-o até á beira do

não querendo dcixal-o assim uo meio da estada, com receio d,
Ijrc elle passasse algum carro.

Depois voltou para junto <lo cavallo.
E' preciso que corra até á Noviça a preveni" Roberto, c o;

jiara que venham buscar o corpo de Valognes.
Só então pensou que aquelle assassinato não podia

roubo por causa.
Pensou nos quatrocentos c cincoenta mil fancos. recebidos por Va-

logncs no cartório do sr. Farlangct, mcltidos por clic cm um sacco dc
imiarroquím preto, — uma espécie dc pequena mala dc mão. —• c que elle
tinha tnettido 110 carrinho, debaixo da almofada, entre ambos.

Procura a mala c não a acha no logar cm, que o carrinho se virou.
Pensou que ella tivesse caido com 05 saltos desordenados do cavai-

Io, que fazia daiisar o carrinho, como uma casca de noz, nos sulcos da
tstrada.

Pela segunda vez. voltou 'para traz. Procurou nos buracos -da cs-
irada, nas beiras do bosque, por toda a parte, cmfim. Felizmente a
noite estava clara. A lua brilhava e, como cm volta delle as arvores eram
novas os ramos não interceptavam a luz.
', Voltoii ate o lugar onde e.-tava o cadáver dc- Valognes.

Não encontou coisa alguma.
Foi mais longe, porque o cavallo espantado correu ainda mais

i-ons vinte metros.
\Mas, por mais que buscasse, tttdo íot sem resultado,

cavallo, descnvbaraçott-o do.

bosque,
que so-

ter senão o
ÍMííf I»

Depois correu para o
ío niontou-O. agarrou-sc á crina c partiu assim para

t 
'Ça.\"o 

fim da magnífica alameda dc platanos, que ia i
vio uin Imirtcm que passeiava lentamente,
~v l'"i Roberto.

arreios. lcvani.iu-
o castello da i\o-

,0 castcllcv
HIKdllOI ll"tll» 14

A FITA DO SR. LUIZ DE

CASTRO
Pelo "Jornal do Commercio'.¦ e

pela 
"Xoite", vem o sr, Luiz dc

Castro, declarando "ter eu toma-
do a triste tarefa de diffatiiar sita
filha e minha sobrinha UsiUla,
não olhando a meios".

Não é absolutamente exacta esta
declaração do sr. Luiz de Castro,
e. conhecido como eüc e, para
qiiem não existe ninguém bom nes-
ta vida a não ser tuna pessoa, es-
lou certo, «ue ninguém o tenha to-
mado a serio.

Coma elle agora tem.estado um
tanto cm evidencia, devido a, mes-
mo não sendo poeta, como inodes-
tamente declarou ha dias, ter es-
cripto unia íéerie para um espe-

ctaculo de beneficio c que merece,
aliás, o concurso dc toda a poptv
laeão do Kio de Janeiro, quiz ar-
mar ao cíícito, fazendo uma fila
colorida.

Nunca pretendi uma tal tarefa.
Existe unia série dc coisas, que
farei todo o possível para não vi-
rem a publico, mas desde já dc-
claro ao sr. I.ttiz de Castro que.
provocado, como fui, para uma
discussão pela tribuna publica, não
a desejo, mas não fujo.

Trata-se de uma questão de fa.-
tailia, que tem alguns annos e é
bem escabrosa. Não começarei
por onde quer o sr. Luiz de Cas-
Iro, não. Começarei por 1:111a de-
claracâo que ba poucos annos. me
fez minha fallecida e inolvidavel
mãe, quando, numa de minhas via-
gens a esta capital, lhe fiz . uma
pergunta. Será esse o inicio dc
uma escandalosa historia, de que
muita coisa já é bastante conheci-
da aqui.

Depois, cem o devido vagar, elle-
parei ao ponto que motivou a dc-
claracâo do sr. Luiz de Castro, e
será essa a segunda parte, que cn-
meçará justamente por uma visita
feira por rainha sobrinha a São
Paulo.;

Farei tolo n passível pr.r.i que
a minha descripçáo não offenda,
nem de leve, o mais casto ouvido,
apezar de -toda a-escabrosidade da
verídica historia,' que nada tem de
difíainante.
. Logo qi:e acabar (lc pór cm or-
dem uns papeis c documentos com
as firmas, devidamente reconheci-
das, iniciarei a interessante narra-
tiva.

Rio, 14 de outubro de 1916.
João rn-; Sa' iRocha.

(J 29JJ

O .SR. IA IZ DE CASTRO

E Eli

¦Rio, ti de outubro de 1016,

lllmo. sr. director d'."A Noite".
Saudações. . , . ,
Os seus comnientanos ít miiina

carta de bontem foram ainda uma

vez'menos justos e correctos, tra-

laiulo-sc, como o senhor mesmo
diz, de unia questão pessoal çom
a qual nada lem. As publicações,
que levei ao seu jornal, foram pa-
cas á boca do cofre c, quando as

entreguei, a pessoa, que aí rece-
beu foi com cilas Ia dentro, vol-

tamlo dalii a pouco c tirando, o
recibo cm troca do meu dinheiro.
Tudo o mais que o senhor a,ar-
deia é fila... ,

Não fiquei, portanto. . devendo
•favor algum a A Noite , nem

alnr-ei, repito, da boa fé de quem
quer qtte «ejtr. Trabalhei cerca.de
18 annos eífcctivainente na nu-

prensa de S. 1'aulo, onde sempre
mereci o melhor conceito de todos
c não seria capaz, de praticar uma
indignidade com pes;oa alguma, c
menos ainda com um collega meu.

O sr. tem o seu jornal, 
"A N01-

te", podendo responder-mc á von-
tade, não dispondo eu de armas
egitaçs, sendo até capaz agora de
recusar a inserção de qualquer
artigo que lenha dc escrever con-
Ira 

"meu 
cunhado, embora pagando.

Por isso deixo-o na boa companhia
do sr. Luiz de Castro, que ha ain-
da pouco tempo, quando esteve
aqui a dansarina Isadora Duncati,
pelo facto do senhor ter dado os
bilhetes do Municipal ao outro
seu còllabòradorj atirou-lhe com
os cpiihetos de... e ignorante, di-
zeiido que a ede é (pie cabia rc-
presentar o jornal c ao mesmo
tempo mimoseatido . o outro colla-
borador da seccão dc concertos, sr,
K. dc M., cpm nonies idênticos.
O sr. Luiz. ile Castro ainda esc."-'--
ve r.o sííw jornal e fala deste mo-
do: imagino quando sair!

Será o hicsiuo (jue se deu com
t'A Noticia", que depois que elle
saiu parece que mais lem prospe-
rado. Para 'J!e não lia niiigucm
bom; só cüe e o seu grande ami-
U.0. . .

1! sem mais. sou, etc. collega
obrigado,

JOÃO DK S

DUDU'
Por tão lelu data,
Seus cliente

(clii

Antônio Teixeira Coelho c
Maria. (.' =7-Í3>

Os médicos de maiar fama nos
;útestam os magníficos resultados
obtidos com a lefritima ".Emulsão

de Seof.". E' heróica contra o en-
fraqiteciincnlo. 

".-Vttesto que tenho
empregado com muilo bom rcsul-
lado a "Emulsão dc Seof." ne-
(•íifraqi-.eciitientôs consecutivos tis
áffcccõcs cluonicas das vias rcspl-
ralori.is.

Hahia. — Dr. Augusto Lesar
Vianna.

.i**«a*<i _hhb*wi1""

S^l SALVE 15—IO--9I6
| JÒesfoUia hoje mais uma

Irmandade do Glorioso Ar-
ctianjo S. Miguel e Al-
mas da matriz da Gan-
deiaria
A Administração desta Ir-

maiitlaile fuz celebrar, hoje,
domingo, 15, n festividade de
seu orngp com 11 habitual so-
Icunidude.

A's 11 horas será cantada il
missa pelo Rei'. Capellão thi
Irmandade Padre João Ua-
jitista Gomes; no Evangelho
subirá ú tribuna sagrada o
Revmo. Óonego dr. Renedicto
Slarinho. Nessu oceasião será
cantada a "Ave-Muria" da
ntaestrina Mugda. A òi-ahcstra
sob 11 regcnciii do conceituado
maestro, professor João Ra.V-
inundo Rodrigues, executará o
seguinte prógrnniriia: Ouvcr-
ture, "V Ksiioir d'Alsace",
do maestro Ad. Hermtiiiri;
missa "N. S. do Soccorro", do j
niaestio Manoel Joaquim Ma-
ria; firadual, do maestro Ra-1
lilincl Coelho Machado; "Cre-

do", do maestro Ceviuíti; no
offertbrio, o "Vcni Crèator",
do maestio Niederniejcr ;
"Santos de Cerrutti", assim
como o "Ucnediclus", final-
mente "Agnus Dei", do nines-
tro Cerrutti.

A Aminlstração convida os j
irmãos o os fieis em geral pa-
ra assistirem íi estes actos em
louvor do Glorioso S-. Miguel.

O Escrivão, A. 1'KNNA.
(J 2756)

Club. Gj-iuntistico Dorluguez
Grande baile cm 31 de outubro

corrente, coninieirjrirntivo do 48"
I anniversario.1 -Acha-se aberta a inscripção pa-

ra convites até 20 do corrente,' não se aitendendo a pedidos dc- j
I pois desta data.
! A entrada dos srs. sócios scra
! com o cartão fornecido pela Sc-
cretaria, mediante a apresentação

1 do recibo do mez dc outubro. .
| Chama-se a altenção para o avi-

r,o collocado na sede do Club.
Traje de rigor. .— Humberto

Tabordd, 1" secretario.

do Livro üos cantioroSi

D U D U'
A quem devo minha vida. Po
lão auspiciosa dita, íelicila-t
seu cliente e amigo

íla.iccl Torres Casal.
Rua Muvú 1—Xícthcròy.

oi 2C1.1)

A' PRAÇA'¦ 
João Maria Ribeiro, proprietário

1 da amiga e conhecida "CASA TI-
NOCO", á rua São José 120, par-
ticipa aos seus amigos e freguezes
desta praça que reformou coniplc.
tamente o seu negocio de molha-
dos finos e especialidade cm artt-
gos do Jforlc'.

Otitrosim, communica que a mes-
ma casa passa a denoiiiinar-sc
"CASA RIBKIRO", nome com. o
qual espera continuar a ser tlistin-
gtiido pelas suas iniiuineras rela-
ções. (J 28S1)

.1IXTA COMMlíRCIATi
Eleição cm iS do corrente

Para deputado
GUILHERME Dl-Vlz* RODRI-

CUKS (Ms8is>—'" '11 lTl~fll*M

/\ SALVE
,i,-l Ao bom

15—10—915
om amigo sr,

DUDU'
Fclicitani-o pelo fc-ilz dia de

loje. .Seu-: clientes,
MANOEL PEREIRA,
A NHA. U(j;S,-i

¦«oa^Mteo-oH»»*- -

RoniA.
(J 3005

««*^-^í>-ír»íS3—

JUNTA COMMKRÇIAIi
Eleição em 18 ifo corrente

Para deputado
JOAQUIM roSE' l)\ SILVA

FERNANDES COUTO
(M 28:4)

"A' EQiriTATIVA"
SOCIEDADE DE SEGUROS MU-

TUOS SOBRE A VIDA
A' Avenida Rio Branco

Esta sociedade procederá publl-
camente ao sorteio trimestral de
suas apólices sorteaveis cm dinbet-
ro, no dia 16 do corrente, ás 15
horas, na sede social.

Os segurados receberão em di-
nheiro as importâncias das respe.
ctivas apólices, descontaudo-sc ape-
nas o imposto creadô pela acluat
ici do orçamento e contra o qual já
reelamou a "JJnuitativa" 

que, st
fõr at tendida, como espera, entre,
gará inimediataincntc aos sorteados
as sommas descontadas em virtude
da aütidida disposição.

O sorteado, além de receber o
valor da apólice, cm dinheiro, con-
tinuará com o seguro em vigor,
pagavcl por morte, 011 110 finr do
prazo do contrato e com o direito
a concorrer a tantos sorteios quan-
tos forem os trimestres daquelle
prazo.

Os prqspectos enconlram-se no
escriptorio principal, onde serão

í dades Iodos os esclarecimentos pc

Vensf avel e Archisplsoopal
Ordem Terceira de N. S.
do Monte do Carmo

No próximo domingo, 15 do
corrente, realizar-se-á, com o
brilho o magnificência dos de-
mais nnuos, na egreja desta
Vciicravel Ordem, a feslivi-
dade de Saíitti Thereza de
Jesus, Mulriarcha da insti-
tuição.

Pontificará na solcniildridò
rcligiosn, que começa ás 11
iiçras, como celebrante, mo»-
senhor Vicente Porreira Inis-
tosa do Lima, Protonotario
Apostólico dc Sua .Santidade e
CÕihinissarlo interino desta
Veneravel Ordem.

Ao Kvangelho subirá ú tri-
biina sngradn, fazendo o pane-
gyrico da Gloriosa Reformado-
ra da Ordóiíi Carinelitann, o
distiucto e conceituado orador
sagrado Revmo. Padre Enéas
de Lima.

A parte musical está confia-
da ao exímio e provecto pro-
fessor sr. Josfi Ruyinuiido de
Miranda Slachado, que, soli a
sua regência, fará executai' o
seguinte prograniiíin:

Ouverture '"I.a Damo de
Carreàn", do maestro IV. Ra-
tifort; "Missa do Sncramen-
to", do maestro 13. Pirriano-
no; "Ave-Maria", solo de so-
práiio, <lo maestro Miranda
Machado; "Credo", "Sanctus"
o "Agnus Dei", do maestro
Marcos Portugal; "Salutaiis",
do maestro Francisco Braga;"Hymno de Santa Thereza",
offcrecido a esta Veneravel
Ordem polo fallccido irnião
Prior Graduado Connnentla-
dor José Manoelino Pereira de
Moraes, composição expressa-
mente feita pelo distiucto
maestro Carlos Gonçalves dc
Moura.

A's 6 Vi horas da tarde,
precedido da Ouverture "Ma-
riòn Delormo", de A. laimettc,
será cantado "Te-Dcnni", do
maestro G. Mo 111uno, termi-
liando a festa com o "Tau-
111111 Ergo", do maestro J.
Collin.

Os coros o vozes estão n
cargo dó distinetos artistas.

A's O horas da nitiiiliã será
conferido, na capella do Nu-
viciado, cm nossa egreja, o
voto solenne de profissão aos
irmãos que ainda o não te-
nhnm feito, os quaes são con-
vitiudo.s 11 comparecei* para
esse fim.

Do ordem do caríssimo ir-
mão Prior e Mesa Admiriis-
ti ativa, convido todos os nos-
sus irmãos e fieis devotos á
assitirein aquelles solonncs
actos de religião e culto a
Santa Thereza dc Jesus.

Secretaria dn Ordem, 12 de
outubro de 1910. — O secre-
tario, CÉSAR AUGUSTO DI3
UORGES PALIIARES.

The Rio de Janeiro Ciiy
Improvements Go., Ltd.
ESGOTOS DO DISTRICTO

FEDERAI
PROVIDENCIAS A TOMAR
A Inspcctoria de Esgotos da

Capital Federal previne aos
moradores desta cidade que, de
conformidade com os contratos
da Companhia City Improve-
ments, e com os regulamentos
em vigor, ninguém, salvo a rc-
ferida Companhia, poderá con-
struir quaesquer obras dc esgo-
tos. mesmo, as addicionacs ou
extraordinárias sobre as canali-
zações respectivas, e alterar ou
reconstruir as já existentes, sob
pena de multa e demolição im-
mediata, a expensas do infra-
ctor, das obras clandestinas,
maiormente as que affectarem
a hygiene da habitação.

Por meio de pet/sões convc-
niçntemente selladas, os pro-
prietarios que desejarem quaes-
quer serviços dessa natureza
deverão dirigir-se á 6éde da In-
spectoria, á rua D. Manoel n.
ío, ou no escriptorio da Com-
panhia. á rua de Santa Luzia,
69, e casas de machinas á Praia
da Saudade, em Botafogo; rua
Mello e iSouza n. 57. em São
Christovão; rua Amorozo Lí-
ma n. 23, Cidade Nova; rua da
Alegria n. 2. Caju', e escripto-
rio, á rua José Bonifácio nu-
mero 128, em Todos os Santos,
e rua Barcellos, esquina da rua
Marinho, em Copacabana. " "

Quando o pedido fôr feito
para os prédios novos ou re-
construcção de antigos, os in-
teressados deverão documentar
as suas petições com duas có-
pias da planta e da elevação do
predio. indicando o local para
os dispositivos sanitários, ap-
provadas pela Prefeitura do
Districto Federal e precisamen-
te authenticadas pela autorida-
de municipal competente e com
a certidão de numeração ou o
tdtimo recibo do imposto pre-dial.

•Sobre desarranjos e obstru-
cções deverá também o publico
dirigir-se á mesma Inspeccoria,
nos dias úteis, das 11 ás 4 ho-
ras da tarde.

SERVIÇO DE VAGONS
RESTAURANTS

A' PRAÇA
Declaro que transferi o meu cn-

crintorio, sito á rua Senador Eu-
zebio 11. 23, para á rua Senador
Pompeu, junto ao Deposito Coral
da 3a divisão da E. P. C. do Bra-
sil. .Rio, i.j de outubro de iqiG. —
A. CanloSo da Silva. R aígs

EDITAES

S Glorias pelo i!jn tle hoje.
^ Ao grande médium pfote-

ctor da pobreza sr,

DUDU'
Que ao r.-brircrl hoje o livro
dos soffrhiientos dos mediums
sejam surprchcmlídos com o :'¦'>•
co luminoso da protecção di-
viiia.

(JI =987) Lttpcrcia—Luiz.

/\ SALVE I.5--I0— 916
/ 1 Sinto-me hoje «mito íc-

li/, por. ver contar nuih um fe-
X\t. ahmversariu o mcdiiint -sr,

DUDU'
Deus o proteja c tj-.te seja te-
cido com tios do ouro o scu
futuro,
Maria Souza Gomes Ua cli-
ente amiguinua. (RrSaol

í»rCt^SS><HBOwp

* hhh>^u»"'»« ¦=»-

di'tot
O aeto 1

receberá
aleni dos
aquelle (|uc
a sua pres,

SAIAM ! 15 — 10 — 010
Ao romper da aurora de hoje

lindos pássaros reunidos foram
cantar o hymno dc glorias na casa
do sr.. Dttdu'. Por este grande
:dia felicita-o um scu cliente-.—L. f).

(J 2776)
**n7S»*$**T3>-<>-rrTt

BlalietiGOSl^i-iZlK-T^r^restc
aiujga^o 

11 § t[ia em que desdobra mais uma
—r t — \ ii», 11! pagina 110 livro da vida, o in-

15 —10 —316SALVE
Ao I.-.

DUDU'
D--£C.;.i sempre ícÜ2.

Seu cliente
(R;Snr,! CUNHA.

vel benemerít

Dru D U'
A mim faliam cceprcssücs para
bem alto saudar-lhe, tr.nf.-aindo
assim a gratidão da1 minha vi-

da salva.
ANTÔNIO TAVARES,

Rua Senhor doa Passos 118.
(M 2930

•"UO**!*? - í^-r^» £S) i-rx«

F0RMI0TDA MERIKO
O único extermine,lor das

nucas, Mcrino & M:m-.y, rua
Ouvidor n. io.*,.

 mmm m- *a><i-ttw ¦ 1

3IEIj1jE. MATTOS
MANICURE

Para senhoras e cavalheiros
Quitanda, ---i.

for-
de

': 
publico e a direciona

com especial agrado,
srs. mutuários, todo
se dignar lioural-a com
nça.

CENTRO HUMANITÁRIO
MOUSINIIO DE AL-

BUQUERQUÉ
LARGO DO MACHADO N. 7

Edifício próprio
Expediente das 16 ás iS horas
De novo venho, cm nome da

administração deslc Centro, convi-
dar o sr. Antônio Augusto da Sil-
va. ex-cobrador, a vir fazer entre-
pa ;, esta Thesouraria da quantia
de 1 :;oo?, saldo da cobrança que
o mesmo senhor effectúou quando
cobrador deste Cenlro. e da qual

| tem firmado um documento com-
! prònietlondo-se a esse pagamento,

o que não foi feito até á presente
: data. — O Thesoureiro, José Pe.
I rcira Leite,

<ü,3«m:> -.>_*2-«»
SALVE ! O DIA 15—10—

01G
Por ser lioje o feliz dia dc sou

anniversario virão os passarinhos,
com seus cantos maviosos, annitn-
ciar que completa mais um anuo dt
existência o meu aniiguinho Hu.
(:o, füho do negociante nesta pia.
ca o sr. Domingos I.ocalillc. Abra-
*.¦;: o o seu amigo Aguiar.

!R 2364)

Real e Benemérita Gaixa
de Soecorros D, Pedro V

Avisa-se aos srs. nensionis-
tas que o pagamento do ter-
ceiro trimestre do 1D10 se
realizará terça-feira. 17 do
corrente, ao meio-dia. na sede
da Associação, á rua .Marechal
Floriano Peixoto 11. 1S5.

As pensões só serão pagasnos próprios 011 n pessoa devi-
(lamente autorizada.

Rio de Janeiro, ia Ho outu-
firo de 1910. — ATlEfj PE-
REIRA ÇORTEZ, thesoureiro.

CAIXA ECONÔMICA DO RIO
DE JANEIRO

l.Sccção de empréstimos sebre
(penhores)

PrcsCripção dc saldos da venda de
penhores

Convida-se aos srs. mutuários
a virem receber os saldos da ven-
da de penhores constantes da rc-
Lição abaixo, eífectuada em lei-
lões de 10, n, 14 e 30 dc outu-
bro dc 1911.

Estes saldos, recolhidos á Caixa
Econômica, estão á disposição dos
mutuários desde 1911, e de confor-
iiiidade com 05 decretos s.Oyj, de
14 dc novembro de iSúo, e 11,820,
dc 15 de dezembro dn 1913, pre-
screvcrfto em favor dcsie estabcle-
cimento no corrente mez, s-; não
forem reclamados antes das se-
guintes dauis:

•Dia 11 dc outubro de 1916" —
Cautelas da casa Rocha & Par-
rulla,
20374,
2.1,150,
23595,
241.18.

Dia

10G12,
23-74.
235-1.1.
24102.
24733-

ns.: (1210, 1S148,
23096, 21231, 23267,
23411, 23473, 23500,
236S.1, 23694, 24029,
24210, 24417, 24475,
10 dc outubro de 1916 —

Cautelas da casa E, Samuel Ilofí-
mann, ns.: 34474, 34543, 34627,
3462S, 34636, 34777, 3-I7S3,
34794, 34S00, 341)67, 330eO,
351S2, 353S4, 33304,
355-7> 'òS7A2f 3583^1
35935, 36018, 36034,
36184,36192,36103,36260,36273

Dia 14 de outubro dc 1916 —
Cautela? da casa Raul Cerqucira,
ns.: 119-S. 12753, 12957, 13052,
'3l83, '3335. 1.3373, '.3437, 1.357.3.

31790,
352.(0,

.35396, 35415,
35S96, .35929,
36047, 36067,

'.1380,
11672,
13884.
Dia

U589, 13516, 13613, 136.34,
•3719, 13738, 13S3J, 13S61,
13893, 14007, 14027.

INTENDENCIA DA GVERRA
COSTURAS

Distribuição de pecas de farda-
mento a manufactiirar. ás costu-
reiras matriculadas sob ns. 1601
a 1900, nos dias 16, iS e 20, até
ás a horas.

Previnc-se ás sras, costureiras
que só serão allcndidos os nume--
ros aniiuiiciados, assim como o não
comparecimento implica na perda
da distribuição ;, que tem direito.

i. U., 15 de outubro de 1906.
I-.FAJ1INÒNBAS ClJ.SHA.

Capitão.

AMffiJI
RODA DA FORTUNA

DÈriÀM HONTEM
Antigo ..... //jo urso
Moderno,.. 829 Carrielio
">o  410 Gallo
Salteado.... Macaco
2- piemio ...,.,, 442
3' •  632

 0G3
5* ¦  704

20 de outubro de 1916 —
Cáuteias da casa L. Gonlhier, ns.:
40776, 40994, 41337, 4t3So, 41432,
42066, 43007, 28128.

Dia 14 de outubro de 1916 —
Cautelas da casa Guimarães & San-
sevcrino, ns.: 33842, 34006, 34324,
34735. 34799. 34S69.

Kio de Janeiro, 6 de outubro de
1916. — O gerente, dr. Horacio
Ribeiro da Silva.

REAL E BENEMÉRITA CAI-
NA DE SOCCORROS

D. PEDRO V
Fão convidadas as pessoas quercqucrèram vestuários para or-

pliãos a comparecerem na secreta-ria afim dc receberem 05 -cartões,
para as creanças que foram sor-leadas.

Rio At Janeiro. 11 .]e nuiubro
de 1916. — .1 direcionas

Agava
A Hora
A Real

119

Iarantiã 889
j r.138

O LOPES
é nuem dá a fortuna mais rapi-
da nas loterias e offercee mai-
ores vantagens ao publico.Casa matriz, Ouvidor 151;
Quitanda 79. esquina da Ouvi
dor; 1° de Março 53. largo (Ij
Estacio de Sá 89, General Ca-
mara 363, canto da rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 c rua
15 de Novembro 50, S. Paulo.

S37
Uio—14—10—!>16 M C.Cnj

•'- tllllWirllMJBfelgS
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Águia de Ouro
697

25-23-1T-22
RlO-l/i-l&j-Wfi

' 
AVISOS marítimos „r, jL

À Cruzeiro
067

llio, li-10-91».

americana
420

HÍO.-14-10-1916 i

Caridade
9S6 .

= uim'inuuni I
Fluminense

8868

S43QÜADRO*
Resultado dc hontem:

Antigo. • • Cobra
Moderno . Avestruz
Rio  Tigre
Saltcado. - Jacaré

Variantes
0.'i-lG-v!7-ll-t)5

B'29S2

PRAÇA DAS MAWNHAS
(ENTRE OUVIDO» E UOSAKIO)

LINHA DO NORTE
.0 paquete

CEARA

g oi-lC-87-ll—05 I
| Rio, 14—10— MC

Operaria
7211

Variantes

Sairá quarta-feira, 18 do
correnic. ás 12 lioras. para
Victoria, Ualiia, Maceió, Re-
cito, Caiiedcllo, Natal; Ceará,
Marauliãc», Pará, Santarém,
Óbidos, ltacoatiára e Mauáos.

LlüílIA. AME111CANA
' Ü paquete

Hio de Janeiro
Sairá uo dia 4 de novembro,

ás 14 lioras, ipara Nova York,
escalando .em lWltia, Recife,
l'má e San Juan.

LIXHA DE LAOVNA
O paquete

MAYRINK
'Bairã terça-feira, 31 «1° ,-"!'¦

rente, ás 21 hora?, ,para Dois
liios, AiiBra dos Ruis, Paisitj;,
Ubatuba, Caraguatatüba;. Villa
(Bella, S. .Sebasliião, bairros,
Canauéa, lguaiie, Paranaguá,
•S. Francisuo, Jtajaby, Morta-
nopolis c Laguna.
LINHA. DE SERGIPE

O .paquete

Sairá (itiinta-ifeira, 26 do cor-
rente, ás 16 lioras, para Cabo
lírio; Victoria. Càravellas, IV
Areia, llhéos, Bahia, Aracaju
Penedo, Maceió c Recife.

AV.ISO — As .pessoas que
queiram ir a tiordo dos .pague-
les levar 011 receber passagci-
roíi. deverão solicitar carlõer,
de ingresso, na Secção do tra-
Tcgo.

GARAGE AVENIDA
Reputada a I* desta capital

Auto de luxo para casamentos e
passeios- ESCRIPTCTRTO

Avenida Rio Branco, 161
Tel."4M, Central

GARAGE E OEMÇINAS
Kua Kelaçivo, 16 c 18

Tel. e',d.| Central
BIO DE JANEIRO

DROGARIA E PHARMACIA nOHOEOPAlMA ^ 
¦

Registrai» COELHO BARBOSA A w.
Grande premiolExposição Nacional dc 1900- Quilata ^e0"^ ,*

CASA
Aluga-se üiagnifica casa situada

á rua dos lnvaüdo.s-iw. Presta-se
jara pensão ou família, de trata-
im-nto. (M áfijfs)

RKEUMATISMQ
agudo ou chronicn sypliilis o todas
as moléstias provenientes da nu-
pureza do sangue, curárh-se ¦çom

o EUXIR MPURATIVO DIAS-;
•cmle-sc na rua Estacio de bit

n.;66 c Andradas n. 4.1. (Rj(iJ3

liiiiffipl
Qualquer que seja a sua origem

cura-se, tomando diariamente uma
colher das de sujia em meio copo
de água fria dos ".Pós íRtirgiitiyos
Dias", não produzem eólicas, nao
irritam os intestinos e siiò de agra-
davcl paladur: á venda á rua l'.s-
lacio dc Sá 06 c Andradas 43.

CU-30J9)

CURASTHMA—Cura
as broitcliilci osmii-
thiens e n «itluiia,
por mais autifia que
seja. i.

FLOURESINA—Re-•nirtlio Iieroico para
flores bruncos, Cura
certa -e rai!ie.il.

VARIOLINO —
Preservativo contra
!i« 'bexiiias.

•HOMOSOBROMI-
UJH _ iTunico
rc(rbii3tHuiute lm-
iniccattia) liara ile-
bilidiide, ia st i.o,
falta de ¦ cresci-
inento, etc- • „„

C H iE NOPOBIUM
Xnthelminti- ,

CUM — Para ex- •
pellir os vermes
das ci'wncós, fiem
cau;::r irritação iu-

CüRA'a''FEBRE 1--
Substituo ü . 1"''
IillítO Ú2 (lllllllllo
cm qualquer febre.

PAUTUR1NA'—Mc-
aicaincntò destina-
,üo n accelcrar,
sem iticotiv.eiuente
e, poríailto', swu

MORRHU1MÂ
(Oleo de fígado de bacalháo, .em homocopalhia). Sem

gosto, sem cheiro e sem dieta
Pesai-vos antes © 30 dias depois

-j;* REGISTRA
1 \ ii

il ; | li..:t. ,i'M|

fMmé» COKA 
\

liifluenzas, conslipasõci;
e iniecções giippae3

em 1 a 3 dias

^'.Sfc*-
mr-íWçan-iiàSi SHer-'""=" Espocifíeo 
contra a COQUELUCHE

M',VOSl'i'AllíOS RM yOPOg iQS ATADOS _^__

l.erige, o ualiiillio
iln «wstoi

LIGA OSSO — l'o-
derpso remédio que
liga iuituciiiauí-
mente os curtes

c estanca os uc-
mcrrliagios.

PALUSTRINA —
Contra 'impaluots-
mo, prisão iio ven-
tre, moléstias do
ligado e inso-
milia.

\ENUSSINIUM —
üeroico ineiiiea-
uiento destinado a
curar n« manifesta-
ções syspHitttteasj

ESSÊNCIA OUON
XALGICA — Re-
médio inslatit.inco
contra a dor de
(lentes.
Possuo este nnligo

tstilicleeiinciito, o
sòrtiiiieiitd completo
cm todos os medica-
juetitoã homoeopattii-
cos, mesmo os mo-
(Icriianicnte emprega-
<li>st e que llie são
íuriieciilos iior [Cisas
«is «mis importantes
dn .Kuropa c da
America do Norte.

visitem os

ÜRMUésHm

MEGAIIISD
u?recisa-se de um perfeito nicca-

nieo de airttüiib.veis com iliabilila-
çÍícb iiara executar qualquer tvaba-
llibude sua .profissão. Carta na cal-
xa dey.e jonul, a B. R.': V.' 

CR -790)

03—11—5:
Hio—l'f-10—VM(>

Pensão Abrantes
Tem bons commodos desoecupa-

.. dos l!ua Marqi.cz de Alirantes,"'•!toi:0. Telnplione Sul 151. (II Soo

I. AMERICANA
740

Rlo_lí~10-<H M 2.988"11111
176

nio -11-10.-31G II 295S

fi Garantia Federal
563

Rio- 14-01 —01C  M g'.'ã_

Propaganda
837,

lio -11 -1.0-1)1(1. M 2930

MANTEIGA
AOS VABKICANTKS

Quercis colorir a vossa manteiga c
queijos, usae n Ciibraiitiiia Hciisilei-
ra; c um produeto similar a diversas
tíjarcas estrangêiríis extraído da flora
brasUeira, não coutem uiatorid nociva,
como demonstrou, lio Laboratório Na-
clonal de Analyses 11. 839..

. _Garantc.se n sua boa dualidade; c
dá nina cor na manteiga cgual á cs-
trangeinr; ostes prodnctos já são bem'
eonbcciilos, pelos principaes fabrica»-
tes destes Kcneros.

Preços: cm latas ch litros. 3s$qqo,;
(li; roo lilroo para cima, io"|" de doa-j
couto.

Depositários — Miranda & Pillios.
rua Iliuão de S. Veliii 26, Kio de Ja-

(K 26)

"IoTO^IeGIÍF

Gompra-sc 11111 da força de 11111
•ciiwillo. em perfeito estado; truta-
se com Mario, á rua São José io(i.

O 3S4Ò)

CALLOS

¦neiro

Professem* de français
Mme. Anna, 011 désire lui parlei-,

de Setembro
(S 25-'5)

CABELLOS BRANCOS
Tiif.ttr.i Fiitiivo ú a mèlliorpar

tingir os cabellos iiislaiitaiieanien-
to. Caixa 10S1100, pelo Correio,
ijSooo, Para acastaiilial-os usae
Erilliaiiíitta Figuro. Frasco :l$ooo,
pelo Correio 4$ooo. Depositário,
Casa A' Noiva, 3<>, rua Rodrigo
Silva :,fi, entre Asscmblea c Sete
de Setembro. Telephone 1.027.
Central."^NEGÓCIOS

Quem tiver bom negocio que
precise capital, sendo de pouca
demora a liquidação, encontrara
facilidade com H. Moura, rua do
Ouvidor úi, das 12 ás 16 horas.

J 23.15

,\ Uiasina é o remédio mais 'il-
fallivel para extrair os callos e_ni
poucos «ias c -sua applicM&o nao
causa dõr. A' venda ma pliarinacin
Dias, á rua Estacio de Sá n. (io,
rua do Hospicio 11. P e rua dos
Andradas 11, 43. .(kòo-W

Linhas déTiro
typo ivegulamen-

-tyiio resuliiiiien-

EW S. PAIIiO : —- lURÜEIi & C.

ALTINY
io?5oo

Casal de portuguezes
'Offercee-so para qualquer -ser-

viço aqui 011 110 interior, dando
fiança c as 'melhores informações.
Indicí.çôcs 'lia rua 7 dc Seteiiíbíò
n 115. sob. Telcpli. Central 422-1-" (S-pjO

1'olaiuas
'tar .

Cinturão -.,-- --., -
tar  'iWoo

Na grande fabrica dc cqiupaiucn-
fos militares, dc temos & Mon-

TuÀ DA CONSTITUIÇÃO, 34
(U2312)

PRÉDIO
Vendem-se 22 cm Nicijicspy, suo

Conçalo. Frcço 5i5oq$ooo; nifor-
ma-se á rua Camermo n- J.P.
loju. <-U 234'

Ü
Alueam-se, a um só locatário, o

primeiro c segundo andar da Ave-
¦nida Jvio Branco, iSi. Chaves no |
Cíiieilifl Parisiense."IllÍi

ÍVÍlIIfÃO
Casa "MUNA" á rua

Senador Euzebio n. 127
Aohn-su cm liquiiltição íoifçaflii
pnr». iiirnluu' com o negocio :
— Iiiqulllil SC1II l'CS01'và (lc
liVcco todo o sen "stpck" «le
l'H7,cii(l[iu, iinniiiriulio e roupas
íoitns. —• Visitem, Jiois, a
Cnsti "Tt'BlTNA" pnrn se eer-1
liriciiccJH (In verdtulc. (-518014 i

íP^^(^Éiü^»iM^Ü8Sl

BANCO LOTERIGO
R. Rosário 74 e R. Ouvidor 76"O PONTO"

130 — R. OUVIDOR — 130
São as casas que oíferecem as

maiores vantagens e garan-
tias ao publico

8 m wnMnPRi in t

OA FELÍÜIBADEI
§ UIMUÍÜIES 1>K LO'H:Rb\
9 Kcimitt.eiii-se bilhetes p«-

S* 
ni o inU'1'.iiif mefliiuite o
ponto do Coc.ccio

* FlíANCISCO & O;
í.l — Rim Snciict

(em íóriun <lo pílulas)
O mais poderoso especifico p,ara a cura tia Sy-

pliilis c dó todas as doenças rcsultantos da im-
pureza do sungue. O DEPURATOL é im-
miiientcuientc superior nos seus oíleitos a Iodas
as uijccçOes. Garante-so a cura.

Tubo com 32 pílulas, 8 a 10 dias do tratarrioiito,
ri$000, pelo Correio mais Í00 réis; 0 tubos, K78O0O, pelo
Correio mais lgOdO.
DEPOSITO GERAL: Fha3«macia Tavares

! II 63, Praça Tiraüeules, 63 — Rio dc Janeiro
i Lcís __  . _

PÍLULAS
VIRTUOSAS

I Crivam cm poucos <li:is .15 iiiolcs-
tias iio estômago, figado ou iiites-,

I tino.
listas pi''-ili'5 a'"1' '-,c lmllc:i-?'

são indicadas nas dysucpsias, pri-
soes ili- ventre, moléstias do íjR.i-

• do. Iic.siga, rins, náuseas, ílatuleii-
eias, niiio estar. etc. São um pp-

I deroso digesti.v.o e _ regiilariznilor
(ias sccrcçòes srastro-itileslinaes.^A

I vonda em todas as pltariii.icias. De-
i posito: Drogaria 'Rodrigues, 'rua

G. 'Dias. 50. Vidro i$5oo, pelo
I Correio mais 300 réis. (\ '3'M

H i-oiiiecciiú hifidersa de dcntiiiliiras
olieiliei .a tini PROCESSO INTEI.-
RAMJ4NTE NOVO. de fprtmi a «a-
vur iierieitn imitação dos (lentes ira-
titraes, além du belícza. solidez
carantia do trabalhe.
PROCESSO concorr. ...
pronuncia daa palavraü seja clara

mastlgnçuo completa. No constilío-
rio do ESPECIALISTA DR. SIL-
V1NO MATTOS, lia uma be.la e
custosa exposição de trabalhos den-
tarios. cujas ei:plicaç8es são dadas na
oceasião 

' sem nenhum compromisso,
nara o visitante, pois não se cobram-
consultas.- Pedc-.se, portanto, a lodo
armcllc iiue desejar trabalhos de tal
natureza; .0 favor ^.I'"™1™™^vr examinar o S.EU SSbiJiHiiv
NOVO DE DENTADURAS, cujos
preços estão ao alcance (le toda a
bolsa c cujo effeito c deveras agra-
daf.BÍÍA 

rUVGCATAXA, 3
Canto da rua da Carioca

CR 2S35)

"VWÃfflBIlSMBSfltBlIífir 
. ,

Pianos com sartrios .diários e direito a ropelrçao!
dSO.^O* inscrípt õos 0111 IO annos ! ! I
ü mais *xtraordiH«,i'io «aceosso ua sy^tointi ao vou-

díis u .preutnções .00ui sorteio-! ! !
O ímvior o nmls nníljío ostabelooime to no gênero.

taues no 1 Ciuus de jolus,.relógios, ternos de casemira a -.prós-
CMÍ3Q-3) ItaeSes «cmaiiaos de 2$5(>0. guarda oüuva com castao

«le prata o de ouro, roupas hraac.is p.tra liomens, ci»a-
póoB <le eabucado todos io» typos inclusive o do panam*,
nuii-veis; loncás, app ireltoos du unetal quatro vezes pra-
teado paraJ toillette, inacWna do escrever \lctorç
muitos or.tcos tár.tigòs de Judtsponsavel utilidade.

a'odos estos objectos acham-se marcados em nossa casa por
preços coiurmius em qualquer parte.

Resultado das extirácçuos para todos
jS"Í os pli'nos durante o semana linila

0f_L 0 de Outubro segunda-ieira COÜ e 00

Mammm si: : íSiS ii i s.
¦quinta-feira Feriado
sexta-feira S20 e 20
sabbado 402 e 92

..-„-«„...-...«.--i ¦ liiu uo Janeiro, li de outubro de líllb
W^^Êflímk O liseal do Governo dr. A. Iiessone

Barbosa e Mello
Accoitam-so usentes com carta de

boa conducUi ua Capital o nos Listados

M. M.
A mão, imagem da alma

OütlíOMAXCIA, MAGNKIIS-
3lü 13 Tlililil^illlxV

Se os olhos são o espelho da alma,
é n mão n reflexo da nossa porsona-
lidado. lá a liscriptura niizern ua
boca de lob eslas nãlavrasi "Inscreveu
Deus SIGNAES na mão dos lioniens,
afim de aue todos com ANflítlVA-
CAO pu.lcssoni conhecer os seus desti-
nus". As liulins das mãos são como
um alpliabúto que permilte ler no nos-
so próprio coração e 110 coração dos
outros. São siiiuaes moraes 1: signaes
pliysicos, o retrato traçado pelos fins
norvosos e cxlraacnsivcis do cérebro..
Sc o cérebro c o coração peiisaiii, c
a mão mie executa e actua..

A professora M. M. Altinv. reectl-
tcuioiite checada a esta capital, o a
única scientista da America diplomada
na iciluro pelas linhas das mãos —
iisaumpto em aue ne dedicou duraiilç
o annos. V,' também : OCCUWSa {>
1'OKMAI-IA pela Llelgiea, depois de
haver percorrido o ÜRyPto e ns In-
dias. Ií' fundadora do "Centro beien-
cias Océtillas" desta capital e do de
ltucno.i Aires, 'fira qualquer inalçfi-
cio. Hcsolve atr.17.os dc vida. realiza
casamentos o cura pelos fluidos oc-
editos — o magnetismo inclusive •—
a não como geralmente se faz.. ImIo
acceita pagaiticillos senão liepou de
olitido o que se deseja. Attcnde a
chamado.-, KUA DO MATTOSO
N. ao. (J 5585)

e verifiquem a veraci-
dade do que

abaixo annunciam
Grandes lotes de mo rins sitp.criorés., desde ..

5$8oo a pega
Superiores cretones para lençóes

COLCHAS cm fuslão de cures, artigo inglez,
para casal c para solteiro, desde 6$SO°

Pannos acolchoados para mesa, desde i8$Soo

Aventaes para creanças, completo .sortimento.
desde 'i$500

, tias tíentcs ira-- ] . .
,^sWu,Kovo RCA BUENOS AYRES H. 154 - (Antiga rua tio Hospício)
rc para qnc a Xeiewli-ouif: Norto lõ&O — Carta Fatentt. «^
rnn sela clara c ¦ ..'.•-*;' 

u
\vetitie-9u um carrinho, com ca-

vallo, completamente .irreiadp, Pre.
i;o ile oceasião. Para vur e tratar
étn Senador Vtiscoucellos., líscola
Publica. O cavuilo tatiilieih cia
sèlla'. 0t>846)

Á PRAÇA

nm
Traspassa-sc a metade de um

boteiiumi (lc primeira classe. O
negocio é liom. Ü motivo se dirá
ao pretendente. Tara iu Formações,
por favor, com o sr. Pinto u>l-
choeiro, na ma Senador luizcliio
n. 15a. • t>254=)

AOS NOIVOS!
Èiicbmiucnde seus movei

sa Veiga,
gntiientó
mensaes.
Mangue.

Ca-
Fabrica de Moveis. Pa

•a pequenas prestações
Kua Senador Kiizebio 222

... ,. (M3001)

Ricos aventaes para" senhora, dtIfMie 2$0OO

yariado sortimento. cm finos colletes para se-
nhora, últimos modelos, desde <)$500

Filós em cores, desde 2$;oo o metro

Enxovaes para noiva

PLANTAS
Vendeiii-se na chácara de Joviuo

Vieira, para iiuniar e jardim, teu-
do Brande variedades, .por prmoa
muito baratos, na rua lorres Uo-
ineni 11. C-l, esquina de Visconde
Aliiiete;;em_J^jUtihel.'.r(iR2fe^9Jl"terrenos

Vendem-se cm lotes na praça,
entre ruas General Andrade Ne-
ves e Visconde dc Cabo l-no. Kua
Visconde de lnliaiuua 60, (>"ur"-
do, de 1 ás 3 lioras. (]28»7)

A CURA
Infallivel da

Impotência viril
A perda total ou mesmo parcial - da

virilidáde deprime o homem physico,
n melhor dotado, cucamiíiliando-o pa-
ra uma velliiirc precoce. N»u 'ha ai-
fecção (pie lhe cause tantos soffri-
mentos moraes, que lhe traga niais
discussões intimas, ás vezes mesmo
sarcasmos c escoadas, tornando assim
sombria toda a sua existência. Deixar
este estado sem cuidados, na especta-
tiva de uma cura próxima, c embalar-
st- com uma esperança chimenca, noan-
do pedindo a .brochura do dr. ^elie,
intitulada a "Restauração do llomcm ,
íicoiiipiviliada dc uma folha de_ con-
etilta dirigida franca aos (pie náu .po-
tk-iti ir As consultas ua
Rua Uruguayana 93, sob
das o ás ii (. das 2 ás 0, adquire-
se a certeza de rêliavcr a totalidade
da sua virilidáde. iE<sa interessaíitc
brochura, de distrihuiçfio gratuita,
contendo éxullcações o conselhos m-
dispensáveis aoü homens, deveria ser
lida e relida c ponderada nas hora»
de desanima e depressão invencível.

(B 2969)

o mais rico sortimento t-i 65$,
155$000.

85$, I20$ooo e

Voile liso, enfcslado, artigo fino, metro i$goo

Voile fino neg-ens se. cores, cortes para ves-
ido n$6oo

Eoliane, perfeita imitaçac
18$000.

de seda, corte

Grande moda voile em xadrez, lar-
go, corte 12$000.

lisill
Agnello Qnintella

Avisa os seus clientes itue os-
tara ausente até o dia 22 do cor-
rente. 1{ -59°

inC-RUA DO OUVIDOR- 106 ,
Filial á praça 11 dc Junho 51— Uio

tio Janeiro
COM MISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Oi prêmios são pagos
ím mesmo «lia da cxtracçSò,
FERNANDES & Ç."

Tc'., sçsi; Norte"lOLSHOlii ~

QUISUEIS iWUVÁit litfíiA-
ÇOÉS COM A FOiiXV.VA?
iCoiniwao liUhtitcv 1111 BOLSA

LO'1'IfiHiCA. Av. Kio Uniu-
co 11. 142, esquina dn rim dn
AsseiuWCn. LA «nccnlníveis u
1'diillzitçíio do vosso ideal.

Corso è preparatórios
MENSA-LiDADÍJ ü's$-o'oo

ProfcHsnroB do Pedro 11 — [laia
Sele de Setembro 11.. 101. 1" an-
dar. (J ="113

Álílgain-S2 bons e confoilaveis
ciitiirtoo a rapaises do eoniinercio,
cavalheiros e casaes sem filhos, a
5$ooo, (,$000 c ;$ooo diários, eom
im sem iicrisão, Uons Iiaiiltíiros,
água quente e fria, lèlecricidaide,
lekvilione e todo o conforto, rua
do 'Cattete 11. 101.

Teieplione 5853? Osníral

I ERRENOS
Veiidoiii-sc em lotes, na rua

General Andrade Neve, entre as
do Dr. José Hygino e ,Llrugittiy,
na Muda daTijttca; rua Visconde,
de Inliaiiiiia Co. sobrado, dc 1 is
3 horas. CJ286S)

MO DISTA
•1-'pzciii-sc vestidos eliics pelos

últimos iiüiiiinos; lireços módicos;
também te faz a jottr dourado,
ilmc. Passarelli. Tclcphoue, 33,
Ceiitrnl. Asscmblea 117. 2° andar,
entre Avenida c largo da Carioca.

(M 2062)

farta Colombo!...
ultimo mez de Liquidação

Chapéos dc palha ULTIMA MODA a 5$300 — G§000l~ 7g000-8P» n
«Grande Saldo- dc chapúos Palmeira a 5$OOQ

Visiíae a CSIa.ei.S5©larla» Colombo
RUA 7 SETEMBRO - Espiiia üriiguayaiia

-. Para Ser Feliz
Ohlcr o qitc se deseja, o amor.
a i'az 110 lar, a sorte 110 joeo,

a «titicaa, a posição merecida;
reali-/ar casamento .desfazer
alrazos d.v vida, c tudo, cm-
lira, basta fazer uma consulta
gratuita, á redacção (io ' Bra-
sil Esotérico" — Kua Tui>y
n 1 _ Sã» Paulo. Não retar-
de sua felicidade, mande hoje
mesmo o ítfn pedido dc cônsul-
ta gialuito. (.' :o-!5)

OOPKE 
'

A-M13RÍOAN
Vende-se um I

tra-sc por favot
sHUiição 11. 3".

o "Hemington" i ^ A^OAO

Precisa-se de um mestre de fia-
çüo e cardas muito habilitado, .ua-
na grande fabrica de tecidos de
algodão. Exigem-se attestados dc
suas habilitações e condueta, sendo
desnecessário apresentar-se quem
não estiver nas condições; cartas a
esto eseriptorio, pata Theodoro
Mftx. (K^oj;

CASAMENTO
Cavalheiro estrangeiro, distineto,

de 45 annos, cm optiina posição,
sócio de importalite firma desta
praça, deseja conhecer senhora de
bons costumes e de alguns recursos
financeiros, para tratar casamento.
Máxima seriedade,_ Cartas íi Mac-
donal 24, nesta folha. (R.3780

PAPEIS 
"PINTADOS

Casa Brandão
E' a única casa <iuc nesta# época

pode vender modernos papeis_ pin-
tados desde 400 réis. a peça, a ma
da Asscmblea 87, próximo á Ave-

(J 2927)

CASA PARA FABRICA
Aluga-se a;''casa 11. 147 da rua

Visconde de Itauna, em frente á
praça Onze de junlib, própria pa-
ra a installação dc uma fabrica,
pois, além de armazém na frente,
tem mais 111111 wance área de ter-
reno nos fundos. Está aberta até
ás 17 horas; trata-se na rua de
São Pedro 11. 72, com Costa Bra.
ga &'C. (R 2833;

VOILE, fantasia enfestado, corte
11$200.

Etamine em xadrez metido» corte..
9$600.

Foulardine com cordão, metro
1$200.

BAPTISADOS

TIJUCA

10111 cofre, mos-
na rua .'ia Con-

-'314 J

ÁRIA RIO BRANCO1
29 -.-- AVENIDA MEM DE SA' --- 29
Attcnde immcdiatamente aos chamados pelo telephone •

Central 4934, para buscar roupa nas residências — Limpa
terno por rjSooo, lava por s$ooo; tinge a roupa sem desbotar •

Especialidade era trabalhos em roupa de senhora.

PREÇOS MÓDICOS

Aluga-se o 2° andar da rua da

Quitanda, 123. c»'"'c Ahandega c
General Câmara, com 2 salas, 3
quartos, cozinha com fogão 11 ga*.
banheiro com aqiiecedòr a gaz,

i próprio pata familia de tralntncn-
to, aluguel, rs. a.infooo, próprio
também para grande eseriptorio.

2311 .1"T™ 
THEREZA

y
feiro

AUTOMÓVEL
ndc-sc, de particular, um per-

e elegante "duble-phaétori ;
• tratar, rua S. Clemente

(Xl-2975)

FERIDAS
Curam-se em pouco tempo por,

mais antigas que sejam, com o Un-
guenlo Santo Dias. Vende-se ama
Estacio de Sá 66, rua do Hospício
11. 9 c Andradas 43.  (R.10.H)

piMRHEIS |
|j cura infallivel ^ 111 3 dias, M
Ei sem ardor, itsahdo '"Coiior- \g

frasco. K
Correio B '
geral B-

praça ¦s 
'

(u — Rio dc ,,

Sli cura infallivel
n sem ardor, u
m ihui". Garantc-sc
fy completa com uni 1
ra Vidro, ôíooo, pelo
^ 5$5Òo. Depósito
tj] Pharmacia Tavarcr
$i Tiradcnte-
,!>1 Janeiro;

TERRENOS
Vendem-se superiores lotes de

terrenos tle 11 por 55, situados
em logar saudável, distando dos

53H8|'..bondes o do trem dois minutos,
á rua Ferreira Nobre. Trata-se á
rua. Marques Leão 10, Engenho
Novo, onde está a planta dos ter-
renõs. li- -503 I

CASA
Compra-se alé G:ooq$ooo, uma

casa. nas ruas traversaes da rua
do Riachuclo, Cattetc, liotafogo,
Laranjeiras, Jardim Botânico e
G.tvca. Canas a 1"'. C, rua do Ou-
vidor i6.i (Casa Medito). .1 1549

IÜIIEilll

REFUGIO PARA O VERÃO
Aluga-se, com ou sem mobília, o

aprazível sitio da Gávea Pequena
"Villa Rita Costa", com boas ac-
commodações para familia dc Ira-
lamento, tendo grande terreno,
vasto tanque para natação, com
cachoeira, a 20 miiiulos do pomo
terminal dos bondes do Alto da
Bóa Vista (Tijuca). Muita -agita,
vegetação e clima ameno; trata-se
na rua da Alfândega 11. 86, so-
brado. (J =356)

Camisolas e vestidinhos desde

Toucas em seda ou renda, o mais
completo sortimento a2$, 3$, 5$500, 7$ e
12$000. j_ ¦

Failhe. Ottcman. Tafetás lisos e lis-
trados e changeant. Crépe da China.,
Charmeuse. Chalmaloíe. Voll de seda,
chamaloíes, gorgurães, nobrezas, li«
nho e seda. Seda lavavel.

Au
tiaicute

c
inunda

os de jóias

fimcciohi

pre-
14 cj

-Alugam-se os masit-hc
dios da rua Petropclís .
íú, coniplctamcir.e ireformados.

As chaves citão na mesma rua
n. ií!, botequim.

Trata-se com o dr. Tair. a rua
São Pedro S2; sob. tJ-,"/")

íflantiiia concreta Wr***^»**

Casa especial cie
dados, plisE'

":^^2S€jÜ'"

GRANDE HOTEL

(•I'ERFUMADi\)
Artigo c«i)ccial para barbeiros.';í 

! Em laias de i|a ltiío.
Preço de cada lata, :?óoo.
Rua Urtigiuiyana, j"S — Sena-

dor Euzebio, 95 — Senador Fuv-
talo. 16. 3.110 J

c "Siias co}npltci
processos "Seguros

! .10AO ABREU. D
JS h* iS horas; t
di- 6-1-

... radi-_.
rápidos.
ás 1 t e

ua dc S.

nor
Dr.
ÚI15

bor-
3, etc.

RUA DOS OURIVES N-. 13, sob.
Pontos á jour e piect., desde =00

réis, plisse desde 100 reis. A uni.
ca easa que faz plisse chato, ac-
cordeort ir machos cm pregas ímãs
c borda sòtitaclic em pé. 1> ]34P

u

ilesuliado da semana
o Segiinda^cira .

iu Terça-feira . .
ít Otiaila-fcira. .
12 Uuiula-feira. .
13 Sexta-feira .
14 Sabbado . . .
fiscal do. governo

ÍUl

cm lodo o Hrasil, gnratitida

artigos com 0 sorteios por

inda para todos 03 planos:

.por carta

uma sô

LIEE-PERFÜME

60
Fei •ido

1 líi.ia, ntiuiiiu.') -1

ouro ou prata", Capas dc borracha
Espingardas. Pistolas; Carab:;;;
Uni
péo;

de

Bialo.

.,'— br. Joscphino Felicio dos Santos.
Reíòi'io"7'lVrãinopUoiies, Chapéos dc sol com caslão

Machinas dc costura c (lc escrever,
v.,.. .,, Iticyclcilas. Mobílias, Filtros Fiel,

:,•,= brancas para 
'liomens. 

Harmônicas, Ternos de .casemira, Cha-
Panamá palha comutuhs, de lebre c outros artigo".

Acceitam-sc ageiifes idôneos, dá-se liõa commissão..
Peçam catálogos illustrados c prospectos a Ricardo Augusto

Optimo negocio
para capitalistas

Vendo-sé por razões especiaes
uma partida do primeira cjuali-
dada a /íroco Ijaratissimo, abai-
xo do prenó de C'nitrato. Para
informnçõüS dirigir-so P.OH ES-
CIUPTO a Guilhortno Almeida,
Grande Hotel da Lupa. (M 324

o mais completo sortimento

Ricos modelos em costumes de linlio
branco e de cor, a íiuí

fflS

Rua dos Aiidraua.s n. 7í

Rio cie l.-.neiro. i? de or.
'felcplionc 5039
1010.

Norte

rn\ mm\KWMKBM&

MALAS SIFHILÍSI

Machina Photogra-
phica

Vende-se apnarclho completo.
1SX24, com 3 chassis duplos,, tripé

e objectiva, em perfeito estado; —

Rua 7 de Setembro 115, sobrado;
(SíseO)

TOSSE

ia

I.AUOO DA
para íaiiti

APA —
cavalheirosC; .

de tratatnemo. pptmios áposcti-
ns ricamente niohilados dc novo.
Acccssores, ventiladores c cozinha

"Granilliotcl". I
1 m.

E«d. T'b

CAFÉ TBÍÜMPHQ
snbo.rosç¦. Tor-rvf

lida
muati

I ;

D-uil-u ü|Juiii¥y
futuro

i.lcsa. _-i:

,v nc
;árántiiio.

ímviHiUiato
, cuqnina

DUTRA

cain,

a» ííifiBsaraas
Sypliilis o moléstias flo

OR, CAEÍli JOVIHE
I'ârmadò pela Faculdade de

Medicina i'.e Nápoles c líabi-
litado por litulos da do Rio
de Janeiro

Cura especial c rápida de
estreitamentos urçtliraes (sem
operação), gonorrlléas cliroui-
cas, cysmcs, hydroceles, tu-
inoves, inipotbncia. Consultas

das o ás it e das -¦ ás 5 —
Largo da Carioca, io, sob.

Oura da Tubercuiose

Artigo Polido, elegante r bara-
lissimõ, só na A Mala Chinesa.
Una Lavradio, 61,

bnstna a todos 11111 meio ^
íe tem sypliilis ,=,

121
de sabe.
adiitiirida . ou herfdil.iria, in _
lema ou externa c como g
podem cural-a facilmente S
e:n '.orlas às nianifestaeiíes y

e períodos. F.scrcvcr:. Cal. fa
...os ^ Ü xa Correio, itiSó. enviando g

âocn do Java, Havana ella-

'.-R-r-S^^^^^^^^-.-lrJÓK^iS 
1

3 MAJE«»rri<C 1 I
5 charutos Iíüísmuios foilos

l.aiiia. ê
_À Deposito: Itua Rodrigo Sil-21
|van.42-l-. %

ííelloiiWIiS' :s; '^' :E: .:r2í;:;fflí:i3!i

Alta Cartomancia
Mme. TAGILD, iniciada nos

nivstcrios do occttltismo, possui-
dora de grande poder cm sciencias
oceultas, diz o presente, o passado
c prediz o futuro, b.az çiualfliiçr
trabalho para 

" o bem-estar, como
sejam: casamentos diiiiceis, recon:

<¦ embaraços cbmnierciaes,"rua 
Frei Caneca, 58, so-ciiiaçoc;

etc. ; 11
brado. i'M 08)

Aviso
Pódc V. c.v.
ando-o na dis

Importantf
ler

lc
! gadas' olhos

lenlcí
Asse-

; aviso, col-
ncia dc i-l pol'e-

Se não pódc é porque seus
ftão fnteos p iprccisün do
Queira dir.'(i:r-se á rua da

léa. 36 OASA liUCHA.I

Serraria da lenha á vapor
Vcndc-se a dinheiro lenha de

superior qualidade em lúros de
metro c em tocos; na estação Mu-
riruiv Ramal de Maniraratiba. \'ão
acecitando reclamações^ os com-
pratlorès, (piercndo. assistirão .10
emliarciuc. S 10+1

SITIO

COLLEGIO
11

D.VXTAS UM QUEIROZ
íiçíliDtlos' dc trátaiiicii-
cirúrgico; conforme a.

hor indicação. Cnns. Das 8 ás]
tia manhã. Rua Urtiguayan.i,.,3

ua I l>!i. A
'li!; ModernosL- to medico

m

(pi "esainiua a vista
óculos baratos.

e ven-
:j 1021 CABELLOS BRiDOS

Em S. Conçalo. vendu-se um
sitio com gi-aiidc terreno 'p!:.'.'-o f
uma peiucna capoeira, muitas ar-
vores fititiícras'c uma bella casa
preste; a concluir. Tem bonde _a
porta da Trainway Rural FUiml-
nense, passando proxinio luz^ ele-
cinca e o encanamento geral das
astías. Ver c tratar, rua Nilo Pe-
çanlia, 34 A, com o proprietário

tlir BOâ RBHM

* > ,3v5S .'. V^j3 SAI Ei 'iLi> %aí

sr.lo di
entes ;
nuiilo

1 pn
um

vi: 11 o
rido

desta
0;
Bll
exeellente 1
tar úin bo
«pccialiiien
ttvi í. í. I
jornal.

rdios '
conii

nsiiio. iimsnj/i-
em loca! muito

, a poucos mi
il' negocio

mon.
mato.

Car.
anli

da c
M 205S

nu cnriiüiiiíKA ciinoxi-
CA ou RECH.VIK, cm poucos
dias, Jiov processos tnodcriioB, sem
dúr, garánte-sc o tralamcnlo. Tv?.-
laiiicistõ dn. svohilis". App.. é;'ú .'
(,u. Vaccinas de Wright. Assem-
hli-i ::. il :s S ii.s 11 " 1.: ás iS.
SKRVIÇO XO! T! li.VO, 8
10. — Or. feiro Magall.àes.

(R •-

POU PEQUE-
NO (AriTAfi

Vende-se tuna avenida com lé
32S01 (.jsa.í, nlaunias acabadas de cou-

_ : struif, dando renda actua] dc
ioÇooo incuáaes, a V5 ininutos

bonde .le Cascadtira c a ro

U.103Usae lirilhanlina " ir
nara acastauhal-os. Prasco 3?òoo.
Vendí-sc nas seguintes períiinia-
rias: Razin, Nunes, Casa Postal,
Garrafa Grande. Cirio, Hcrmanny
e Granado & C., e em Nictheroy,
drogarias Barcclios. c Mista.

Antônio
de Nieth

soa cm S.

SALA

pelo ..
nela Linha
Tabeliião R
sario. das i

Auxiliar. Trata-se no

cm cafa
le. sú na

Gonçalo
J 6:53

de '.una
Avenida

(Kjíí.|i)

3 ho
Io R. I El nõo quer mobilar sua ¦ ^^no COBRIDO

iS. I

...i

CafihBiíiÉGS Fox íarrísr $m úutl!

Kcal Grandeza 1.17. (j sfiS

. O iJllC
,He, por ;

10ÜOS os
;olo n. 7

io;!c
íniíucl

Casa

dinheiro-?
r.ia do líi

021 -.'SSO. -
• K

• iif 10.: 7

crespo ioína-sc cor-
r.i.iiiiaia .Urüiianlma

co i$5õ'o;; pcio Cor-
Depositário. ,íii, r;i;i
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Qualquer i]iie seja a sua tiature.
za,-.'cótno bronchite, aslluna, coque-
Inche, iiifluenza, tosse dos lysicos,
emfim, todas as moléstias do appa-
rclho irespiratorio, curam-se com o
XAROPE Div PHEU/ANDRIO e
MARRUBIO DIAS: á venda ã rua
Estacio dc Sá 66, e Andradas 43.

(R 3036)
" 

SACCOS I>E PA1'E1,
KATiRICA STAMPA

Eabrica-se toda e qualquer qua-
lidáde, por preços razoáveis. 12,
travessa do Paço, 12, nroximo _á
i-.a São .losé. teleiihonc 11. 3.208,
Central. Pedidos á mesma 011 a
Casa da Índia, Mendes, Raitpp &
Martins, rua do Ouvidor, 57, telc-
plione 2.932, Norte, Rio de Ja-
neiro.

Bom emprego ds capiial
Vendem-s.i duas casa-, constru-

cção moderna, feilas lia dois an-
nos, com duas salas, dois quartos,
cozinha, banheiro, tanque, bom
quintal, situadas cm logar muito
saudável; uma chácara com bom
terreno, boa casa eom accommoda-
ção para familia, com todos os re-
quisitòs, um terreno com principio
de alicerces para outras duas ca-
sas; vcndc-se tudo englobado ou
separadamente. Trata-se na rua
Piauliy .76. (R3818)

Aos Viajantes
de firmas do Rio deseja-se enviar
amostras dc um prodiiclo vendável,
em qualquer zona tio interior. As
pessoas que se intcrcssnrcm deve-
rão iiiíormar quaj o seu endereço
c ramo de negocio, que recclierõo
amostras absolutamente de graça.
Cartas a Augusto M. dc Azevedo
— Rua cia Urugitaynna. 212 - Rio.

(M ."fi.") I

Por mais habituada que esteja a
pessoa a este vicinj fica completa-
incute curada com o uso do hSPlv-
CIFICO CONTRA A EMURIA
GUEZ. preparado pelo pharmaceu-
tico Joaquim Lourenço Dias. A'
venda na rua iEstacio dc Sá 66, e
Andradas 43. (B 3gj8)

BONORRHÉfl
Por mais antiga que seja. curn-si

radicalmente com a injecção soeca-
tiva Dias; não causa dòr a sua ap-
plicáção; á venda na rua Estacio
de Sá 66, Hospicio 9 c Andradas
11. 43. (R3035)

OFFÍCINA DE COSTURAS

CACHEMIRA INGLEZA, corte OfOOO

Lotes e lotes de finas Blusas
em ponginete e moi-mol, desde 31800
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MOVEIS E MAIS MICOS J

Grande rcdiicçr.o o-.t queitriái camas
dc canella ou peroba, liara casal e
liara solteiro, 25$, .to?. .18? c 45$; di-
tas de arame, a S5 c isS; totlettes, a
.liS e ío$; ditos superiores, a 0"S.
100S e 1-ro?; ijuarda-vcstidos, de 40$ a
6u$; mesas (le cabeceira, a ^i-'S. «5?
c 30$; conimodas, a AfA e ^0$; ffttar-
da-|mttas, a 3"?. 35? c 50S; cadeiras
para saiu de imitar, a 2$soo 35560 e
5$; mesas i>nrà onartò c cozinha, a
6S000, «5 até eoj; ditas elásticas, dc
50.5 a Cof; Rttarda-comidàs, a 255000.
Mobílias para salas de visitas, tapei-
tes para quartos e ralas malas para
roupas, ditas nara colleeio e outre-s ar-
Iíkos. Temos completo sortimento üc
colchões nara caiai c «ara solteiro, a
}$ 4$, =S ate 12$; alnnia.-hs macias,
à 1$. 1Í500 c 2$ooo. Lvizem-so c re-
formam-se colcliúes de crina com_ncr-
feição, rui oínomn «• deposito "TER-
UOlí DOS BARATEIROS". á rua
Frei Caneca u. 3<-.çi. próximo a rir. de
Cai.uniiy. (83015)"pãinãIeIeoã

Sem caroço, leilo 2$2oo; no de-
posito c officina dc moveis c col-
choaria da rua Erei Caneca 300.
nroximo á rua de Catiimby.

(R 30IÓ)
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,0 S. Francisco
GASA EM PETROPflllS

Aluga-se a casa da 111,1 Thereza
n. ij.íS, para familia de tratameii-
to. complclaniente mobilada. Tra-
Ia-se na rua do Rosário 56. -'" afl-
dar, eom o dr. Rddovalho.

(M 3lil5)

de Paula 19-21-23
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VENDAS EM LEILÃO
PENHORES

I LEILÃO DE PENHORES
Riu 24 do outubro du 1916

[fc GONTHIER & C.a
HENKY & ARMANDO,

suecessores
CASA FUNDADA EM 1867

45, R. LUIZ DE CAMÕES, 47
Fazem leilSo dos penhores venci-

im e avisam aos srs, mutuários que

Íodem 
reformar ou rcscatar as tuas

lutclas até á véspera do leilão.

PRECISA-SE 
de nm pianista; rua

da Egrejinha n. 6. Restaumnt.
Trata-se no mesmo. W°7 W

TJRBCISA-9B de bons _c.Kio.am at>
iT pateiros, par» trabalhos de Mo-
mem e senhora; na nua da Assem-
bléa a. 107,'Ctu Abnmhosa.

(2158 D) K

RECISA-SE de uma mocinha co-
mo aprendiz de costura; rua Sio

Froncisoo Xavier o. 49, caí» »• •• _
(a6ai D) R

PRECISA-SE 
de um homem sério

e saudável, que entenda de hor-
ta e pomar, para tomar conta de um
sitio, cm Campo Grande e q«e de
abono da sua co.iducta. Trata-se, na
rua da Quitanda n. 62, das 8 as 9
horas da mtinhã, com Domingos.

(»579 D) R

LEILÃO DE PENHORES
Em IT de outubro de 1016

A. CAHEN & C.°
S2, R. Barbara do Alvarenga

(Antiga Leopoldina)
Tendo de fazer leilão em 17 de

outubro, ás 11 1I2 horas da manha,
de TODOS OS PENHORES VEN-
CIDOS, previnem aos srs.. mutua-
rios que podem resgatar ou refor-
mar as suas cautelas até a referida
hora.

Esta cnsn não tem Mines
VEUVH LOU1S LEIB & O.,

suecessores
R 9'4

""ÃMANCIA, 
viuva, com 68 oniios

de edade, quasi eífía,
ANNA DO AMARAL, viuva, cega

e além disso docnlc e sem ninguém
(ara sua companhia, recolhida ti um
auarto;

ANGELA PECORARO, viuva, com
16 .111.1115 de ednde, completamente
cega e paralvtica;

ANNA EMILIA ROSA, pobre ve-
Ihiiihri. eom 70 annos de edade;

CARLOTA, pobre velhinha sem re-
cursos;

ELVIRA DE CARVALHO, pobre
cega e «cm amparo da familia;

ENTREVADA, rua Senhor ile M.it-
tmimlios 3.(, doente Imjposíilhihtada
de trabalhar, tendo duas lilhtis, sendo
uma tuberculosa; __._,—

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega de ambos olhos e
* 

JOAQUIM FERREIRA CHAVES,
tntrevado sein reclusos;- ,

I.UIZA, viuva, com oito tíbios
menores; ,

SOARES, viuva, velha »em poder
trabalhar; ,,

MARIA EUGENIA, pohre velha
tem o menor recurso para a 111* sub-
listencia; '¦ ,

SANTOS, v.uva, com 68 annos de
«dade, gravemente doente de moléstias
incuráveis; , , ,

THEREZA, pobre ceguinha sem
auxilio d". ninguém.

UMAS SECCAS E DE LEITE
1}ÍÍECISÁ-SE 

de «mn ama secca,
séria e ile toda confiança; na

rua Marqucz de Abrantes 11. »!.¦
(1840 A) .1

PRECISA-SE 
de uma ama de lei-

te; estrada Nova da -Tijuca nu-
mero 33. (3498 A) M

PRECISA-SE 
ile uma hoa ama sec

ca; á rua N. S, de Capacahanrj
(2641 A) J

PRECISA-SE 
de unia copcira or-

rumadelra, na roa Dr. Soura I.i-
ma n. 40—Copacabana. (2600 L) *

ALUGA-SE 
um quarto em casa de

familia, a um casal sem filho» ou
a um moco solteiro, por 30%; na rua
Affonso Cavalcante n. 184, Mangue.

(«584 E) J

PRECISA-SE 
de urrui raparia* para

serviços de casa de iamilia, que
durma 110 aluguel; ma Visconde de
Tocantins 11. 43 — íoias, °* n\i
subúrbios. (364a D) J

ALUOA-SK, por contrato, o
Aprcdio da rua dos Andra»
das 53, esquina da ruo Senhor
dos Passos, com grande ar-
ma/em, oito portas, Io o 2°
andares; trata-so com os srs.
Buldassinl & O., u rua do Hos-
plclo n. 168. (J 2«83)E

ALUGAM-SE 
uma boa sala o uni

bom quarto de frente, , próprio
nara consultório ou escriptorio, çom
direito a telephone e luz electrica;
na rua da Carioca n. 6, sobrado.

(2021 El j

ALUGA-SE 
um quarto a moços do

commercio, i rua da puitanda^ ir.
sobrado. Õ807 E)

A~ 
ILUGA-SE um bom quarto em ca-
sa de familia, a mçoos do ícora.

mercio; na avenida 'Henrique Valia-
dares n. 23, térreo. (2839'E) K

MOSQUITOS
não vos incommodam
usando cortinados de

de q&ea^dade superior,
em m@lh& fira, tendo de
largura à%m iO- .
e que é vencido ao dimi-
nuto preço de:

5-500 cada metro
na "CASA LEITÃO"

Largo de Santa Rita

ALUGAM-SE
NA

SECÇÃO DE PROPRIEDADES
PA"SUL AMERICA"

Rua do Ouvidor 80
O» seguintes prédios i
A* chaves noa mesmos ou contor-

me indicado noa rwpcctivos carta-
"Vare 

tratar da. 8 ia 6jia lorde.
S. CHRISTOVÃO - Ru» Gene-

ral José ChrUtino, 44, cora nugiMíi-
cas accommodações, para família de
tratamento, porío. habitarei, 1" Ç «j
ctriea, grande quintal, etc. Aluguel
3oo$ooo.

Rua General José Chriitino .S».
eom 3 quartos, 

'2 sala», lua electrica,
etc. Aluguel I2s$ooo., . . „ „Rua -Costa Guimarães, 22, ca-
aa I, com a quartos, 2 «ala», lua ele-
ctriea, etc. Aluguel 55J000.

MÁTTOSO — Rua Campo Alegre
n. 80, com magnífica» accommoõa-
cões para familia de tratamento, po-
íao habitavel, lui electrica, grande
quintal, etc. .

ALTO DA BOA VISTA - Tra-
vesaa da Boa Vista ios eom 4 <l«»r-
dos, a «alas, hi2 electrica, etc.

LARANJEIRAS - Rua dos La-
ranjeiraa n. 4S3, eom magníficas ac-
commodoções para família de trata
mento, quintal,, etc; aí chavei na
Sia rua n. 

'4.0. Aluguel 3oo$ooo.
BOTAFOGO — Rua Conde do Ira-

lá n. 46, com boai aççommqdaeSes
psr.T família de tratamento, luz ele-
ctriea, etc. Aluauel i86$5°°. . .— Travessa llononna 28, casa, 7,
com a quartos. 2 salas, lun electrica,
etc. Aluguel >oo$poo. ,

SANTA THEREZA — Rua de
Santa Christma, 104, com boas ne-
comniodações para grande família üe
tr*.4u>.e.ito, porão,, quintal, etc.

rr,\p\ _ Avenida Gomes Freire
n. .33, com 2 andares, çom boas ac-
coniuiodoçüei para família da trata-
mento, lua electrica, «te.

ALUGA.SE. 
em Santa 'fhereza, uma

casa eom 3 quarto». 2 salas, lua
electrica, pcopria .para família do tra-
tamento; informa-se na rua Meu™
n. 84. (23.10 r) R

ALUGA-SE 
uma espaçosa sala de

frente e a quartos, com ou esm
molnüa, todas as commodidades; rua
da Lapa 95. (2497 E> w

A iLUGA-SE, em Santa Thercia, a
ü^asa da rua Oriento n. 67, com
duas salaa. quatro quartos, vista «a-
plcndida e bonde a portai'¦;¦-Trata;»»
na mesma... —.- (*8o8 *> '

AiLUG.VM-SB 
magníficos eommodos

mobüadosi a casal sem filhos e a
empregados nò commercio, com ba-
nhos quentes e frios. Telephone, ete.,
a rua da Lapa n. 6o. (2897F) J

ALUGA-SK 
a casa da travessa Nf*

ni2 Barreto n. 13. eom um so
pavimento, entre a rua Bainbuta e
D. Carlota; tratar na praia de Bo-
tefogo n. 360. (2815 G):«

ALUGAM-SE 
uma sala e <iu"'i>

de frente; na rua da Passagem
n. 243. casa de familia, preço 655.

(2801 G) «

LUGA-SE a casinha n. 17 dã rua
S. 'Manoel, em Rotaiogo, illunu-

nada a luz electrica. com accommoda-
ções para um casal; as chaves na rua
General Polydoro n. 14 trata-se
na rua dos Ourives n. 60.

(2849 O) K
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Cattete, Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

ALUGA 
SE, por 150. a casa n. 50 da

rua Passos . Manoel, com 2 quar-
tos, 2 salas, ¦ quarto para creado, ou-
trás dependências o bom terreno; as
chaves estão, por favor. 

ffi»*$ s

A 
ILUGA-SE o grande c esplendido
predio da rua Alice -n. 79. La-

Itmieimis, Trata-se ino mesmo, q.w
«sta aberto ou na rua Dr. Rodrigo
dos Santos n. 76. cm Machado t-oe-
lho. (2851 G) R

-LUGA-SIÍ bom quarto- mobilado,
ehi caso de familia. "— ""

Corrêa Dutra n.
mengo).

. Rua Dr,
praia do Flv

(2836 C) J

Faz com que os cabellos brancos fiquem pretos, nao quei-
ma, nao mancha a pelle.

A Juventude Alexandre desenvolve o crescimento do ca-
bello e extingue a caspa com tres applicações

VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMAMAS
PHARMACIAS E DROGARIAS — Preço 3&000 rs.

jpÉpBMM^

A LUGAM-SE aposentos com
/4.pensiio a cavalheiros de
tratamento; na rua Benjaniln
Constant 00 Gloria. (8452) G

11. 105;.

PRECISA-SE 
de «ma amn secca,

com pratica, para uma creança de
dois annos e de uma menina pa.'«
outra crcanc.i de 8 mezes; n rup Ma-
recl.al Nicnicycr n. 23 — Botafogo.

(2667 A) S

Cozinheiros e cozinheiras

PRTCCISÀ-SEÍ 
nu rua Gustavo Sum-

,)a,lo ti. 94, Leme, de uma 1'"-
.'eiia' coMiihei-ni, nue <Ie fta.ica ue
sis. ciindiiota e durma no aAiguc)._

mTddewíes"
ÒUUÃ lUlIlCÀIi dn go'tó;

rrhêii clifotiitit ou reeento,
estròUitmcíito tio iirothrn, cm
poucos dias, por pi-occsóos mO-
tlenios, som dor. tí'inintc-s'3
o triitniiióntoi Inipotciiclá, sy-
philis e moléstias da pcllc,
iippl. «00 o 904. Vaeduas
anllgonocoficicn. Pagamento
em prestações. Còiisnitiis din-
rins, das 8 ás 13 c de 2 üs
10 da noite. T. O. 5081. Ave-
uida Mem do Sá, 115.

AT.UC.A.SK 
um bom ponto para l.o-

Itcqulm de pririnipiãuteí no <-*cs
dn Porto. Aluguel módico. Trata-se
na tua Sachct ... 3, *¦ 

J^jj) R

Ã7Í,UGTuI*SIí: uma sala e qiiarto
i-i.de frenw; tiu rua du Umstituic.au
„ 32; trata-se na officma.^ 

fi) R

ALUGAM-S15 
grande» salaa e bons

commodoB, a 30», 35$, 4"* e 60Ç,
rua do Rezende n. 50, sobrado.

(21.58 v.) )

ALUGA-SE 
por 120$ o predio da

rua Real Grandeza n. 33=, do
lado do tuhel, tendo tres quartos,. 2
salas, cozinha, fogJo a gaz, electnci-
dade, etc. As chaves por favor no
n. 330. Tratar na rua Generai Po.
lydoro n. 272, com Campos Silva
& Comp. ("3° G)h

ALUGAM-SI5 
magnificos commodos,

a cavalheiros e mocos do commer-
cio na confortável avenida Commer-
cio; na rua Christovio Colombo 3»,
proxi.no ao largo do Machado; tra-
ta-se com o encarregado, a qualquer
hora. <2>" G' I

A'LUGA-SU 
por 142$ a boa casa

<la ladeira do Ascurra n. 130,
Águas IFerrcàs, tom jarrlim,. , água
nascente e pomar; a chave esta com
o vigia da casa era obras ao lado.

, (2543G) J

ALUGA-SE 
por 100$ excellcnte ca-

sa com tres quarto*, duat salas,
gaz, electricidade e ...ais dependei.,
cias; na rua Pereira Passos 11. 38, Ço-
•pucabana. Informações á avenida
Atlântica 762. (>7S>3 H) R

ALUGA-SE 
uma casa, baixos e

fundos, por IS4$, cinco qUartol,
tres salas, grande quintal o outra por
88t, tem grande quintal. Cattete, 214,

(2533 G) J

ALUGA-SE 
uma casa por 152$,

com quatro quartos, duas salas e
granda quintal; na rua do Cattete
n. 214 1 outra por 122$; na rua
Bento Lisboa n. 89, com dois quar-
toa, duas salas e grando arca, outra
por 87$ e outra por 61$, tem grande
quintal. (2534 G) J

ALUGA-SE 
por 60$ n casa da "ia

,D. Carolina 32-1; trata-se na rua
da Alfândega n. 12, Peixoto & C.

(2559 G) J

ALUGA-SE 
uma boa casa com tres

quartos, duas salas, etc, & tra-
vessa da Lagoa n. 16 (rua D. Lar-
lota). As chaves estilo ao lado e tra-
ta-se na rua Primeiro de Marco 9,
sobrado. 0949JV) g

A'LUGA-SE 
o armazém da rua de

S. Francisco da Prainha n. a«.
(2652 E) J

AiLUGA-SE 
uma boa casa â rua

do Rezende n. 146; trata-se na
mesma. ¦¦_ (j6S3E) B

A LUGA-SE um bom quarto, illu;
XÍ.ininado a luz' clectrico, para .mo-
ços; na rua do Riachuclo o. 317.

(2742 E) J'

ALUGA-SE 
um bom quarto claro e

linnw, casa de família; rua ao
Hosuicio n. 180. (2739 *.) 1

i iLUGA.SH, muito barato, o ar-
Aniazem da rua de S. Pedro 25;
trata se á rua Primeiro de -Março1 2..

(2547 »'•) J

TLt7c.ÃTsTr-unr~bom sobrado, S
XXavenida Henrique Valadares 44,
esquina da rua Prefeito Haratu.

PRECISA-SE 
de «nu empregada

para olhar por um men.no; rua
S. Francisco Xavier a. 40. caça o.

(2C15 L) K

A LUGA-SE um bom quarto, em ça-
XV«a de familia. com duas janellas
u luz electrica. Prefere-se mora do
coinmercio ou casal sem filhos. Da-sc
pensão; na rua Uucnos Aires it>9.

(200S l\) )

ALUGA-SE 
um bom quarto mota;

tudo, a casal 011 dois moços do
commercio, sem pensão casa da ta-
niilia; na rua Senador Dantas n. 19.

(2741EU

A LUGA-SU nor so$,o predio á rua
iÍGeiieiiil Pedra 1.1*1;, chaves no
lccalt Ivala-so na (.ompanh-a de Ad-
ininistiaçtio Garantida, Quitanda 68.

(477 E) J

ALUGA-SE 
.4 rua General Seve-

riano n. 100, boas casas, grandes
accommodações a 90$; informação na
mesma rua 108, (2019 G) j

ALUGA.SE 
o segundo pavimento

do predio n. 96. à rua Tavares
Bastos, com tres quartos e duas sa-
Ias, e o predio â mesma rua 12a, com
duas salas, dois quarto», um gran.
de salio 'e nrais commodidaes para
familia. EstSo abertos das, 11 as 4
da tarde; trata-se na egreja de Mo
Pedro; a rua- Tavares Bastos prin-
cipia na rua Bento Lisboa, no Çat-
tete. (2110 G) J

ALUGAM-SE 
as boas casas da rua

Ferreira Vianna n. 46. e rua Ge-
neral Polydoro 107- 1*486 O) K

ALUGAM-SE 
casas confortáveis,

para familia. a 30$. 40$ e »o?,
rua Cardoso I.unior n. J". Laran-
jeiras. (2506 G) R

ALUGA-SE 
esplendida sala de fren-

te, mobilada ou não. em casa de
familia franceza; rua Voluntários da
Pátria 429. (1819 G) b

ALUGA-SE 
na rua D. Maria An-

gílica, boas casal a SoJ, tres
iiunrtos, duas sulas,
100$; trata-5« no n

um armazém,
9, casa VII.

(202J II) J

A LUGA-SE a boa e hygíenl-
-£*ica cas» da rua N. S. do Co-
pacabana 1080, para fumilia
de tratamento, por 350$ men-
soes, fazendo abatimento com
contrato; trata-so no largo da
Carioca 13, com o sr. Duat-
to Felix. H

AILUCAVSE 
um quarto para um

cavalheiro decente; na rua do
Cattete 98. (2563 G) J

ALUGAM-SE 
um quarto a uma

sala; na rua de S. Clemente 429.
(2567 G) J

A 
ILUGA-SE B qasa da rua Real
Grandeia n. J4i trata-se no 22.

Botafogo. Aluguel 9o$ooo. (2509li)J

ALUGA-SE 
uma perfeita cozinhei,

ra para o trivial; na rua Maria
Eugenia n. 51, Botafogo. (aóSiG) J

AILUGAM-SE 
i«na excellente sala

de frente a um bom quarto, em
casa de familia, para rapazes de tra-
tamento ou casal sem filhos; na rua
Ferreira Vianna 20, (2774G) J

ALUGA-SE 
uma casa, rua Bento

Lisboa n. 103 itratar. rua Cattate
305, loja. (a520 v) K

i LUGA-SE. por 110$ o orcdio. na-
rAira negocio a rua General Pedra
134; chaves 110 local; trata se^ na Lom-
oiinliia de Administração Garantida,
Ouitanda 68. (476 E) J

i iLÜCAM-SE uma esplendida sala
A.011 um bom, quarto moinado, a
moços de respeito
n. 4<S, sob

rua do Úezeudi
U9U E) J

A I.UGAM-SE salas para escripto-
Aries commerciaes; 1" andar, rua
Buenos Aires 11. .18. em frente a
maça G.nçalvca Djas. W;

ALUGA.SE'uma 
linda sala, bem

mobilada e independente em ca-
sa de familia; travessa Muraton 22.

(24.Ü E)

ALUGA.SE 
uma sala confortável,

para descanso, em casa de senhora
sô; rua Gloria 102, sob. ('8tut._)__o

A LUGA SE uma cozinheira do tri-
Xivial, de côr branca; dorme no alu-
gtieli rua Pedro Américo n. 74. _

(2521 G) R

A 
LUGAM-SE boas cozinheiras c.mo-
ciiilias honestas e da roça. Pedi-

do a Aiteiiur Portugal, na estação de
Víissónras, (Iínviem sellos).

(2603 B) R

T>RECISA-Slc de uma empregada
J. pura cozinhar c mais serviços
domésticos, no boulevard ?• Çhristò-
v"o it 46, sobrado. (2307 B) R

PRECISA-SE 
de mnia cozinheira; •

A rua Pedro Américo u. 84, casa
n. 3. (29.7 R) J

Poderoso «JÉL Talisman

PRECISA-SE 
de uma boa cozinhei-

ra, fi n.a Haddock Lobo 11. 82.
Paga-se bem, mas exige-se quem sai-
ba trabalhar. (2772 B) J

PRECISA-SE 
de uma creada que

seja boa cozinhei™, de -forno e
fogão; rua do Mattoso n. 96.

(2635 B) R

uma < cozinheira
."reíerenéiõs de sua

ci.iidiicta, para pequena familia de
tratamento; rua 2 de Dezembro 35—
Cuilcic. (2670 B) S

I)UECISA-SE 
de uma boa cozinhei-

ra portugúeza, para casa de ca-
sul; trata-se na rua ua Quitanda n.
20., das 8 ás 4 da tarde. (2721 B) J

^93, so» ~ l7%A 1)0 C0BBK10 004- RIO-

ÜUliClSA-SE de íiibílcaiítcg
A do toucinho dcfunitiilo, lin-

guas n(iainl>i'ndits, liiisiiiçns,
salames, iwítos, etc, etc.

Quer-se pessoa muito capaz e

competente. Kua Acre 82.
(S2675)S

ALUGA-SE 
uma loja; na rua Me-

nezes Vieira n. 94 i trata-so na rua
do Ouvidor n. 173- <297' E) U

AT.VGAM-SE amplos e are-
•fijudos commodos, contor-
tnvelmento mobilados, com
pensão, para casaes o rapazes,
ií preços módicos. Rua Ria»
chiicló 161. (M 2985) E

ALUGA-SE 
o esplendido sobrado

da rua do Cattete n. oi. próprio
para pensJo; as chaves estão no sa,
onde se trata. (2069 U) xi

Ã 
"iiUOAM-SB 

casinhas n a
^-Avenida dn Gloria, rna do
Cattete 123. As chaves na ca-
sa 15. Trata-se com Paulo
Passos & Comp., rua Santa
Luzia n. 202. «

ALUGA-SE 
excellente casa. na rua

Annita Garibahli, Copacabana, tres
quartos, duas salas, ete.; informações
na rua Nossa Senhora de Copacabana
n. 587. (2180 fl) J

ALUG.VSE 
tuna loa casa nova,

na rua Visconde de S.ipücahy 323.
nerto th avenida Salvador de Sa. com nuas saias, quiuro iiiuii."-, »
Trata-se na rúà uo Rosário 60. Alu pa. banheira esmaltada, tanque, terra.
»u3 iVsòoo l-'»2i )) J i «o e duas latrinas. Prcí», aoaíoott.
B""' 'aJTQ0P«—, U-± | Ch.lvc8 , informações ...o n.-:l'.79;

A LUGA-SE um sobrad,o novo, n
XXavenida Salvador de Si n. 18»,
com duas salas, quatro quarto., có-

t_ ._• _ -« t•...!.. Ihm.m. fum.

ALUGA-SE 
por ioo$ooo mensaes a

optima casa da • rua José de
Alencar n. 69, Caütanby. Te.11 luz
electrica. As chaves esüSo no arma-
zem da rua Eleone de Almeida .68.
Trata-se uo boulevard Sao t-linstn-
vão n. 46, sobrado. (2306 J) K
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ALUGA-SE. 
no Leme, por contrato,

h casa dà irua Padre Antônio
Vieira n. 20, perto do mar « do
bonde, tem todas as commodidades
para pequena família de tratamento.
Aluguel 250$; trata-se na esquina; rua
Gustavo Sampaio 222. (2589II) R

A 
ILUGA-SE por 170$ a casa n. 52"
da rua Vinte de Novembro, canto

da praça ajardinada de Ipanema.
Trata-se na rua Sachct n. 3. 2» an-
dar. (2863 H) R

ALUGA-SE 
por 130Í a casa da rua

Dr. Arislides Lobo »• i.S.ii tem
tres quartos, mais dependências, jar-
dim c quintal; os apparelhpi estao
guardados e as chaves estao no i»5,
trata-se na rua da Misericórdia 2,
sob., praça Quinze. Tel. 333 <->• .

(2056 J) J

ALUGA 
SE 11 cnsa nova da rua D.

Cecília 11. 2í, llio Comprido, com
quatro quartos e todas as demais de.
nõndeucias de conforto, iardim, e
quintal; trata-se 110 11. 29. (24""J>J_

V I1.1VC3 V uiiuiinav"*" ,**" •" „ * V\ 4mesma avenida, pharinacia. (258iJ)A
A LÜGÀM-SE os sesuiute» uredios:

ii-n. 1 .da travessa llarSo de Petro-
polis, Ircntc da rua do mesmo nome,
no ponto dos bondes da Estreita, onde
estão as chaves; boas nccoiiiiiiudaçücs
para familia de alutit... tratamento,
muita água. luz electrica, íorIo a ga.t
o tendo norão habitavel; ns. a e 10
da rua D, Cecília, chaves no S, pis
quehos r. superiores còmniodos tcnno
luz electrica e uroprio nnra iamilia
pequena e do algum tratamento; tra-
tam.se na rua do Rosário iuj.

(2026 ])J

ALUGAM-SE 
casinhas .muito de-

centes. próprias para familia regu-
lar, bondes de cem réis, pintadas e
forradas de novo, assobradadas; na
rua frei Caneca 252; trata-so na ave-
nida Salvador do Sá 114. U.símJ) J

A LUGA-SE, nor 71$, unia casa,
XÍ.pinlitdii e Torrada de nov,). coui
duas espaçosas salas, um quarto; pia.
tanque, quintal, etc; informa-se a rua
ltapirú 11. 90, armazém, e trata-se lia
niosnía ma n.-S7,\. (-o^.í J)M

AiLUCA-SE 
por 35$, cm casa frau-

ccza, um pequeno quarto, mobila-
do, é só P3.'a pessoa solteira; 44,
rua Barão de Itapagipe. (2582.DR

ÍÍADDOGH LOBO E TIJUCA
ALUGA-SE 

uma casa, na travessa
Eliza n, 16 (travessa da rua Sal-

Bailo Zenliii); as chaves esião no n. )8;
aluiitiel 112$.  (2 V)l 1\) !l

ALUGA-SE 
a easa da rua Anmta

iGartbaldi n. 55. antiga Capitão
iSalomão (Botafogo); a chave 'cs;>a
na venda próxima e trata-so na rua
Uruguayana n. 7. loja. (2610G) J

ALUG/.-SE 
o maRnifico predio da

rua Voluntários da Pátria 403.
próprio oara familia de tratamento; as
chaves estão na mesma rua 397. •
trata-se na rua da Alfândega 65.

(2601 C) J

ALUGA-SE, 
por 7>$ mensaes, a

casa da rua da Passascm 176. com
2 quartos. 2 salas, cozinha, etc.; as
chaves esião nos fundos da mesma.

(2945 G) M

A LUCA-SE um bom anosento, a
XjLrapazts do commercio, por 3»5 .
rua Buaraue de Maado 

(32.fi G) M

MAR ^@9 ft §4COLOHIS

PUECISA-STÍ 
de

que de boas r
TOSSE

A 
LUGA-SE em casa de família de
todo respeito, uma bem mobilada

sala com hon pensão, a casal ou dois
mpazes decentes, preço módico; na
rua du Kiachuelo 158. tw

ALUGA-SE 
a excellente casa da

rua Visconde Si.pucahy n. 3U1
com duas salas, Ires ouartos. electri-
cidade c grande quintal; a chave cs a
na mesma, do meio-dia as 3: trata-so
á rua Uruiíiiayana n. i«J. J-aiç
Brasil. (2022 lv)_J

ALUGA-SE 
boa sala de frente, e

um quarto, cin casa de um casal,
a pessoa séria-, na avenida pomes
Ereire 11. 129, sobrado. (2016E) J

ALUGAM-SE 
peauenas habitações

e casinhas, de 20$ a, 40S; logar
saudável; na rua do Çassiano «. ¦"&.
Gloria; tratar D. Basiha. (2906 (j)B

ALUGA-SE 
uma casa, própria para

pequena familia de tratamento, ã
rua de S. Clemente n. 460. vre-
ço. 180$; trata-se no n. 462.

(1491 G) g

ALUGA-SE 
o predio 4 rua Gui-

marães Caipora n. ;ui, por 140?,
Copacabana. Trata-se a rua, Dr.^w
mingos Ferreira 292. (2574G) S

ALUGA.SE, 
em casa de família,

esplendida sala de frente, mobila-
da, com ou sem ponsao; rua Silveira
Martins 149. <2948 O) J

A LUGAM-SE. de 35$ a 60$. quar-
Xitos com todas as commodidades, na
praça Maná 7.1. 2» nndar. (2690 !•.) a

AiI.UGA-SF. um 
quarto para ,des-

.canso, em easa de uma senhora
só. Carta no escriptorio deste jornal,
a M. C. (a7°° E> >

ALUGA-SE 
um commodo índepcn-

dente, e asseado; na rua do Ufr
teto n. 85, esquina de Guaratiba.

(2972 G) B

ALUGA-SE 
cm casa de familia, a

senhoras séritis, uma sala o, um
quarto, com janellas e entrada inde-
jiéiideíite; no rua Silveira Ma™"'
n. 76, casa 14, perto dos banhos de
mar. Cattete. ('573 l») J

de algodão, ffanjadas,
brancas e de cores, Bin-
dos desenhos «adamas-
cadoSf para cama ele
solteiro, artigo solido a
muito vantajoso, ao
preço de

4.500
«a "CASA LEITÃO"

Largo de Santa Rita

\ IíUGA-SR o predio novo ilt.t
¦rt-Kiiri Uriigiiny Í5C; optima
vircitdii para faniilia ile tnttti-
íiicíitò; ti-ata-so no armti/.cm
da esquina, com o sr. Joaquim

(B 3986) K

ALUGA-SE 
uma boa casa. na rua

General Roca 112; a9 chaves cs-
tão na rua Desembargador Izidrõ 5.
padaria. (25S3 K) i<

A LUCA-SE boa ca=a. á rua Um-
Bimy 127. com 2 quartos. 2 salas,

electricidade; aluguel 7o$ooo.
(20Í7 K) J

A LUCA-SE, Por.toj$, Droprip para
x\numerosa família c com touos o?
requisitos de coh.modidade9. o sobra"-
do da rim Conde de Domfim 2.10.

(2660 K) S

ALUGA-SE 
por 45Í., cm casa de

familia, um quarto do frente, 1110-
bilado. com gaz « roupa «««"?•
Rua D. Carlos I »• 9^%?'j

ALUGAM-SE 
boai casas á rua

Guimarães Caipora ns. 146 e 126;
trata-se na nicsina rua n. "o.,,1-0:
pacabana. (259« G) J

ALUGA-SE 
a casal ou cavalheiros

do commercio. excellente , aposen-
to em casa de familia, próximo aos
banhos' de mar; á rua Buarqua ue
Macedo n. 36. <2663 Vj &

TTUGA-SE Por .42$ a boa casa na ura» Vint; de_ Setembro n
i\.da ladeira do Ascurra 130. Águas
Eerreas, eom jardim, água nascente e
pomar; a chave está çom o vigia da
casa cm obras, ao lado. (2598G)K

ALUGA.SE 
um ou dois quartos,

em casa de familia de tratamento,
a casal ou senhoras. Rua di bio
Clemente n. 94. Botafogo, (2575GJJ

AH.UGA-SE 
uma linda vivenda dei ALUGA-SE unia cas.i, para pe

Jdois pavimentos, construed^o re-1 X\na família, próximo ao largo

PRECISA-SE 
de uma cozinheira de

(orno e fogão, ragn-sc bom or-
dcnailo; na rtaa Marechal Florlano
n. M2J (2733 1» J

TTMA cozinheira sabendo bem o tri-
vial e podendo dar boas refercn*

cias. descia ompregar-se em casa de
pequena familia; preço módico, dor-

kirilndo no aluguel. Trata-se na rua
Machado de Asiis (antiga do Pinlici-
ro- n. 48. (2649 J) D

ÍO DEITAR

Tomo PEITO «AL MA-
KINHO

Uua 7 «le Setembro ISO

PRECISA-SE 
de um homem que

tenlia pratica para trabalhar com
serra de fita; rua do Hospício 270.

i I.UGAM-SE duas boas salas de
Afreiite por 60S cada uma; na rua
UriiRiiayaiia 97. sob. (2943 U) ^1"XTÜGAM-SE bons e arejados com-
Amodos. próprios nara casaes- "
rua Riachuclo 62; trata-se^ ra sala 

^;-(29SÕ is:

i« andat da rua
A 

(LUGA-SE o i- anu*. u'Vv"vr
Hucnoa Aires n. 118. (2977''.) »

PRECISA-SE 
de uníio creada para

lodo serviço de pequena faro. ia,
que dê boas referencias; rua hilva
Manoel n. .67. '-929 ») 1

ALUGA-SE 
o bom sol"'a?0„íi/Un

ia Carioca 4".
'(2973t2_B

.LUGAM-SIi dõís quartos, juntos.
em casa de familia, quintal e luz

electrica; 60$, rua do Senado n.194.
sobrado. ('97° g) »

ãáwB üowewpi ntwy Tzammaix

|^POTE.I€l#aí» 10i'7 _- R10 do Janeiro
Enviando o nome, residência c o sello para resposta—
OURA IlAPIDA K OARANTIPA — C.KAns.

fcjjuniii—ii \tnrmm\
I T»RECISA-SE de moças com praii-

TOMAE UM CALIX Dfil jC cn de trabalhos em moçhmas ne
3 

ponro á jaur. Casa Rattoj,Wtt-.Gon.
çalves Dias 57- (5?« D) K§ Guaranesia 1
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CREADQS E GREADAS
1JRECISA(SE 

de uma creada para
serviços de pequena familia; rua

Machado Coelho n. 117, sobrado.
(-•560 C)

PRECISA-ST, 
de uma creada para

todo serviço de um casal e que
durma uo aluguel. Trata-se nu rua
D. Julia n. 13. (1948 O S

P~ 
RECISA-SE de unia copcira-e ar-
rtimadeira, que durma no ali.eucl,"para 

pequena pensão; rua da Alfan-
dega 11. 161, i° andar. (2692 C) S

I~5tti'X fsÀTfÉTuT"
tua Haddock

PRECISA-SE 
de dois bons cadei-

reiros e um torneiro de madeira,
& rua Visconde de Itauno .n. 10^ -

cãsãmommodos, centro

ALUGA-SE 
uma boa sala, P"a CT-

binete de medico ou advogado, com
direito á uma sala de espera deçento-
mente mobilada; rua Constituição 

n.
y trata-se com o dr. Semi. (2933E).J

BANHOS DE MAR
Sortiineüto de

ROU
PRÓPRIAS PARA BANHO
Costumes cie sas^ja,

pura lã, a. .

ALUGAM-SE 
a 27$ c 40$. dois'

23$

Al 
UG \-SE o i" ond.ir do predio

da rua Uruguayana n. 131; trata-
se na loja. (a^oMOJ

\\m copeiro, na
l.obo n. 82, que

durmi em casa c que saiba encerai-a,
ExtKRin-fe referencias. (-773 C) J

P de uma boa creada
i serviço tle um casalI>IIECISA'-SE

para todo v- .-*.....,«. -.-  
«o escei«o eozinliar. Trnta-se cojn
Vlvuiiíu tinidas; á rua do llospicio
n. S^. soliriidò
Cf'

4 LUGA-SE um ou 3 escriptorios,
Ana rua da Quitanda 27 ,'Oroprio
para medico. advoçaJ.o ou ateliçr, tra-
ta-se na nliarmiicia. (200.1 >•>*

i LUGA-SE o 2» andar do predio
Jn.h riu i° de Mano n. 100, para

AT.UGAM-SE 
a. casas da rua da

Gloria ns. 60 12; as chavei1 estao
.10 n. 3. Trata-se na rua da Qf»n.
d't 

LUGA-SE uma casa, a rua Arau-
Ajo Uma n. 12; chave! no 14.
Trata-sii na rua da Quitanda i3i-
AiLUGA-SE uma casaca rua Lco-

Apoldo n. 14 (avenida); chaves no
„. 16; trata-se na rua da Quitanda

V/ILUGA-SE um esplendido arma-
rlzèni com sobrado, á rua General
Camtira n. gSj as chaves estai, no
hotel defronte. Trata-sç na rira da
Quitanda 151 ,,',

i 1 t'(*. \-SK uma casa na rua »•>•
iHrào de Mesquita n. 924; a* chaves
no n. 922. Trata-se na rua da Qui-
Cinda 1)1- *¦¦'

cValgodâo, côr ga- jfiQ.
rantida, ™W*

na Casa Leiílo
Largo de Santa Rita

üquartos indeiieiidentes. com luz cie
ctriea e telephone, bonde à porta e
perto dos banhos de mar. I
Américo, 80 (Cattete), cm casa
familia. ('735 

AT.UGA-SE 
uma boa casa á rua

D. Marciana n. 3. tres quartos,
duas salas, gaz. electricidade, porão,
etc, I20$ooo. (2760 G) J

LUGAM-SE uma boa sala de fren-
te c mais dois quartos, juntos ou

separados, com ou sem pensão, a ra-
pazes de tratamento, cm casa de fa-
niilia; na rua do C.ittetc n. 323. es-
quina de Machado de Assis, muito
perto dos banhos de mar. (2763G)

Li. .1,|U01S IHlVllllCIllirai vui.«.uvj;- --

cente, com todas as comuiodidades,
na praça Vinte de Setembro n. 99.
(Leme); trata-se na mesma ou tcle-
phone 2981 Norte, preço razoável.

(2830 H) K

A 
LUGAM-SE as casas ns. 17a e
.74 da rua Silva Teles, Ipanc-

ma, ao pé da avenida Vieira Souto,
em frente ao mar, com , quatro quar-
tos, pronrios para fanilhni da ,trata-
mento. Preço 200$ para tratar a rua
Seta do Setembro 105. (2590 ") )

.que
 próximo ao largo do

Estaeio cie Sá; informa-se no arma-
zem n. 27 da rua S. Christovão. onde
esião as chaves, e trata-se na rua São
Pedro n. 69 armazém. (.Bis J)R

ISSaii; Praia Formosa
15 G) '

ALUGAM-SE 
bons commodos. , a

moços solteiros, á rua Silveira
Martins n. 164, Pensiio .TaNna.

(1S66 G) o

ALUGA-SE 
a casa da rua Aguiar

n. 31; as chaves estão, nor favor,
no n. 33 da mesma rua. onde se in-
forma. ('86S G) S

ALUGAM-SE 
auartos e salas, are-

iados, do frentes, tendo magnífica
vista para o mar; telephone Sul.' 2104,
á Draia de Botafogo 11. it,6. (i86H.)b

ALUGAM-SE 
as bons casas da .'lia

General Po'ydoro .66 e 172, com
dois quartos, duas salas e mais ac-
conimodãçúes, grande quintal c fartu-
ra d'igua. Aluguel baratissimo.

(887 G) R

118

ALUGA-SE 
por preço barato, boa

caía com dois quartos, uma sala
c bom quintal. Informa-se a nu tar-
doso Marinho n. 7. escriptorio. Praia
Formosa. (2206 D J

ALUGA-SE 
por 110$ mensaes a

d'.-;, nssòliradada da rua Dr.
Campos da Paz 11. m, com luz ele-
ctriea, pintada c forrada de novo.
.As chaves no armazém da esquina.
Trata-se na rua General Câmara 115,
sobrado. Ü77' J) J

A IjUCÃ-SE por ií2?. n nredio á
^irua Aristidis Lobo 146.IV; chaves
no n. 1^4: trata-se na Coinpanhia de
AdtmriislrítÇão Garantida, á rua da
Quitanda 68. (i8j_J)_J

.< LUGA-Sii por 101$. o nredio á
birita Dr. Carmo Nelto 2.8-A. loja;
chaves ao lado; trata-se na Companhia
de Administração Garantida, á rua da
Quitanda 68^ (479 J) i.

ALUGA-SE 
o predio da rua Barão

du Amazonas n. 162. Está aber-
to das 7 ás 10. Trata-se na rua Ila-
rão de Mesquita 849. (27Q7K).!

ALUGAM-SE 
sala c quarto com ja-

nella Mattoso 204. Bondo de cem
réis á porta. Junto de Haddock Lobo;

(I9I3 
K) S

ALUGA-SE 
uma casa na E. Nova

da Tijuca 159: quintal tanque,
iiidepehdciitc; banheiro, etc; aluguel
40Í; as chaves com d. Albina no 16;.

(21.14 
K) »

A LUGA-SE a casa da rua Viscoiv
Ado de Figueiredo n. 83, icccnie.
mente reformada, preço 180$, tendo
tres quartos, duas salas, luz electrica-
As chaves estão na venda da niéínia
rua o trala-sc na rua Haddock Lobo.

(2737 K) .1

ALUGA-SE 
cnsa nova, travessa .U

S. Salvador 32VIII (Haildoel
l,ol)o); 80$, com dois quartos, salas,
banheiro, luz electrica. ete. Trata-se
no 32-vi. (2761K) ;

ALUGA.SE 
por preço barato, boa

casa com dois quartos, duas salas
e hom quintal. Informa-se a rua Lar-
doso Marinho n. 7, escriptorio. Praia
Formosa. («uli l> J

ALUGA-SE 
uma boa alcova,, cm ca-

sa de familia. a moço solteiro. In-
forma-se á rua Comincudador I.conar-
do 40, próximo ao Cáes do Porto.

(2571 D J

. 100. para: ranita '5>.„ , ,..„ „r.,iin—„ ...j - ¦-. • ; ' ,. 1 » l,Utí\-SE um esplendido premofamília.; as, chaves estao m 
^ 

do 
^uj ^ ^^ j

lospicio 264. 64.
IU.S UllUllll'1 »- »-4"t ¦- .
Trata-se na rua da QitM.iu-

ASf^SbMonSf ita^fê^GA-SE «n,a casa,'* rua Con,

Rosarin «• »»>S
"(269S 

Ê) J ! íVPçi-eira
annazc

ia Silva''124. Chaves
.._ lado e trata-se ...1 rua

t Í,UGA SE para um casal ou duas | da1 Quitanda 15.,- [lí

fehr i^onff d«g ! A^^^en^^AsS^^5™

ALUGA-SE 
o sobrado n. .'3 da

rua Gomei Carneiro, a vagar por
dias, com quatro quartos, duas salas
e mais dependências de unia boa mo-
radia. Iniorniaçücs na mcínra,

(2404 E) J

ALUGA.SE. 
uma casa, . com boas

accommodações oara oenuena fami-
lia, na avenida á rua Visconde de
Itaiina n. :o.t (só se aluea a fami-
lia); as chaves estão na casa ... >-
onde se informa. (207. U)M

A LUGA-SE uma porta para
jtlqim pequeno varejo, em
pòiitò muito traiisitatlo; tra-
tit-so com o sr. Duarte Felix,
largo (Ia Carioca 13^ E

A LUGÁ-SÉ, por preço módico, um
íjtejpiíósò quarto, á rua Primeiro de
Março ... 20, -•' andar. (2=36 h) o

A LUGA-SE um magnífico quarto,
JLAmuito areiado. na rua D. Carlos l
11. 61.A, casa n. 111 (»S44 Gl f

ALUGA-SE 
a casa da rua Soares

Cabral 'n. £1, Laran)eiras, com
quatro quartos, grande cozinha, , com
dois fogões a gaz e coke, electricida-
de, etc. As chaves estão no n. 9.

(2794 G) R

A LUGA-SE por 122$. o uredio u
Ü.rua D. Marlánna uoí; chaves ao
lado; trata-re na Companhia de Ad-
ministra-ão Garantida, a rua da Utu-
unida 6S. (jSo (,) J

iÍLÜGÂM-SB independente, uma
XXsala e um quarto, bem mobilados,
á rua Barão de Guaratyba 11. 27.
Cattete. ('2808G) R

A ILUGA-SIC no sobrado da praia
.tt.de Botafogo .1. .162. uma sala c
quarto sem mobilia; ver nn mesmo.

(2S10G) R

A LUCA-SE em casa de familia, a
Apasa''l ou Isíiihor de tratamento,,
t-.m grande quarto, com «pen-Sn. á
proín do Russell 11. 160. (28:9c.) R

A LUGA-SE. por 223$. o nredio a
Xl-rua D. Marianna 12a; chaves no
armazém da esquina; irata-se ua Com-
panhia de Administração Garantida, a
rua da Ouitanda 68. (478 G) J

A LUGA-SE á rua de S. Clemente
A124 "Villa Celorico de Hastos', a=
casas X e XIII, com tres quartos,
ditas snlas, luz c'ectrica, quintal e
demais accommodações tara família.
I.oitar preferido pcla3 {atiilIlBS. _Alu-
gucl 120?00O. (S?9 W i<

A IjUGAM-SB lions commo-
Ados na ladeira do Barroso
n. 2, Gamboa. Agna cm nbuii-
dancia. Trnttt-se na mesma.

(J 2054) I

,\ LÚCAM-SE hoas.sa'as indopenden-
X^LUcntes, penueha 

"easa- 
nos fundos

de grande quintal; na rua Jo Bispo
104, luz electrica, e muito asseio e
água. (97. J) J

ALUGA-SE 
uma boa casinha, deu.

tro de uma chácara, ocm quarto,
sala de jantar, cozinha, com água
nascente; na trav--.v,a do Navarro n.
25 antigo; informações na mesma tra-
vessa 11. Si. venda, por favor.

(271 J) J

A LUGA-SE o pavimento torreo do
Apredio 11. 304 da rua Dr. Carmo
Nclto, Cidade Nova. (2503 J) 1<

A iLUGA-SE a ea.u da rua dn Paz
xSVn. 106, com dois quartos, , duas
talas; elcctrioidado, 'etc. A- chaves
esião 110 io3. (2892 J) J

A 
LUGAM-SE casas, de 100$ a
120$; na rua Condo de Bomíim

209; as chaves na mesma rua 220.
(2160 K) H

A LUCA-SE o predio da rua Conde
xi.de Boinflm 791, com ç quartos é
bom porão; chaves no açoujruc, o tra-
ta-se na rua Moura Brito 19.

(1664 K) J

A LUGA-SE. nor 103$, o prodio i
il-rua Salgado Zehha 27; chaves no
armazém próximo; trata-se na Co:.:-
panhia de Administração Garantida.
Quitniidu 68. <474 K) .1

Af.UG.VM-SE 
as boas casas da

lMphim 109, e 113. .casas I
Ia rua
I. II

e VI.' Aluguéis baratissimos com
optitnas accommodações para pequenas
famílias. (foSfi) K

i LUGA-SE. por 223$. o predio â
Xi-nn Visconde Silva Si; chaves a
rua Conde Iraiá no; trata-se na
Companhia de Administração Garanti-
da. á rua dn Quitanda 68. (4!.! G..I

sem pt»Saiíieia*q wisstoi* a

Drogaria Granado & Filhos
RUA URUGUAYANA N. 91

Pesagem gratuita em balança sen-
sível a 1 gfamma n

QUARTO 
para o verão — Aluga-

se um de frente, com janclla, em
easa de família, com todo o conforta
sòcego e hypíene, banlio frlot e lu?.

n casal sem" filhos ou cavalheiros de
distineção; na rua da I.uz n. 42, pei-
to de Haddock Lobo, bonde de It.'.-
pagipe á porta. (2350 S) .1

A LUGÁM-SE; a 100$ mensaes, ai
Acasas 100 e 111 da rua Üniguay,

(26J3 K) B

X LUGAM-SE uma sala c quarto, a
Xitmi casal sem filhos, com direito
á. casa toda, nor 35$, pagamento
àdeantudo: na rua Conde do Bomfim
11, 254, fundos, casa X. (26S0 K) J

A I.UGA-SE,' por 100$, uma caS3,
-TLcom 2 quartos. 2 salas, cozinha,
quintal e jardim; na rua Silva Ctii-
miirâes J. Fabrica das Cintas.

(2681 K) J
A LUGA-SE o predio da rua Vi-

JTXconds de Figueiredo n. 76. com
boas accòmomdacões para rcpular fa-
niilia; ver e tratar, na mesma dns $
lioras dn manhã ás it; Fabrica das
Chitas; tncontra-se aberta. (2S9sK)J

\ LUGAM-SE. com oeiisüo, m.igni-
jTj.fiens e arejados quartos, na r-.-a
Haddock noto 96; o predio fica no
lado da sombra; muito agradável, no
verão. (2577 1\) J

i T.rCA-SF, o armazém, com 8 n.ir-
XVtas, do prédio novo. da rna -'•'
S. Francisco Xavier 404, esquina da,
travessa Ddrby-Club. (2842 K)R

ALUGA-SE 
para negocio a hoa loja

n. 201, da rua do Santa Clinsto
dos Milagres, já com armações c co-
TO ou para um bom botequim,ou
Jiiidinlli.. títita-se á rua «le Sao,
Pedro n. -'46. (2837 D R

A 
LUGA-Slí a 'casa da rua da Ame-
rica 11. Só, dois quartos, duas sa-

C_*3ooI) KIas e quinta! ao la.lo.

tjS.ir C) R lia; com 01 < - . i-1 '--¦"' - --- -

EMPREGOS DIVERSOS li??P8Ç^^
¦vYnnws, •: RiiEüJrATiSMO Ti molkstias

4 LÜG'.-SE uma moça estrangeira,"-^"Ipnr.i tasti de iamilia, para arruma- ]
Scirai copcira ou dama de creanças; .
rua Evansto da Veina n. uS. casa 2. ,

(1S21 I-.) S:

quem não estiver nas
COPEIRA; „condições, não se apresente, pre-1 «

se de um... piga-se 30$ men- ; fl
.'; rua lio lle/eiwc 40- (244S.S) J O

(rasa m*w ft it

cisa
saes

Bü33 ^SSí^

BE S. £®&® Bi^ S^na 5':

AÜTIOULAR,

>IÜSCÜLAR,
p OEÜÊÍíXUTj,

AUTIIIIITISMO,

ií
ILCr.KAS,
feionrpAS,
DOUK.S,

9 TBSTLVOS.--.A' venda cm qualquer plinrnmoln ^r°Saria-J^l°^

DA PKrJ.E,

ERTJPÇÔÊS,

D.VIITHllOS,
ECZtlMAS,
de S. .Toún tia

4 l.UGA-SE por 1.123. o nredio 11
.rt.r-.ia Huniaytá 60-X; cliaves nos
fundos; t.ala-se na Companhia de Ad.
ministrarão Carantid... Quitanda 68. '

ALUGA-SE em easa ile faniilia se...
XA-creanças, uma hoa sala de fren-
te, sem molnÜa, com entrada indeppiu
ttente, por oreço nuoavel na ma S,
Luiz ... :'3 (Estado de Sá), ilnmlo-
se preferevein à niisson do contmereto.

(-"US I) J

¦ t LUGA-SE o predio, com 5 boim
j rXqüartos da rua Santo Henrique

iS; acha-se aberto de i ap .t lioras
Ia tardo. (2874 K) R

S. Christovão, Ándarafiy
e Viüa Isabel

A LÜGA-SR mu etmleniltito quarto;
jtl.com r>;\ sem mohitia, Icuclú jar-
dim ao lado. luz electrica, unutiemi

Á.ITJGA-SE por 172$ o grande e, mais commodidades; na 111,1 Itnpi-
AprYdió.da-riia Coúscl.iciro 1'ereirn, ri. n. 2,,. asa de famiIm -,«j
Eranco n. 52, ;° o 2" andares, com! çrm,.ças. ... .. ... j
riiiatrd bons quarto», duas espaçosas
salas c dependências, illuminado

1>11EC1SA-SE 
de uma pequena d,<

13 a to annoa, jxtra to(!o_ sem
ço de' pequena familia; rua Gonçnl
ves Uias 60. j» andar. (O)

¦w

üno àevcorrstíuêçües. Dirigir-se por
caria; dandí^inlorinações ctc..r etc.;,
i ..ruir. do Caju' n. 03 — \ ellpn,
iM^ie:!'^^ CA Í2!ZiliO
T>REf"lSA'-SE de uma moça assc:a-
i dá 

' ''.ri '."mar cont.i dos átaie-

^5^'ca,a 9, avenida 
^E^.

TJIIKCISA-HI''. «le uni rtipiu
1 pniii CiiiTfgnr nitirmitns.o
njtitlnr na ooziiiluii »'i'oV.»»n
Clemento 4-1,,«•!•._Í.?Í?-Í41°

1 
>R.ECISA-SE de uma pêrfeitri si-' 

ièi-í. que cérte e arme com per-
fcicàò. que tenha pratça de boas
„ í? . s- rZ 7 de Setembro n. atsi

^não^crcincui.dições^-
íor r.4» 1* «p.e««W6 W« •"

j, LUGA Slí uma loja. com inoudia,
A,.or .;,jt na rua Cçncral^Ca
marn »¦ '/5* _ v _.

A 1 UGAM-SE d":,s boas salas de
Afrcntc ,e inilêpeiidentc». por; 70|
cada uma, a ca«al sem filhov ou •«
MM rm rua U»W^g» 

%.$'

A LUGA-SE uma-boa' Mia miroire-
Àcriptòrio m. _off.ci.ia no . •'¦"••ir
lüaiIgodeb. 1'ranc.seo de Paida 4.^

1 r "C, \.SE com De.isão. a moço»
Aseriòs cm casa de família, .um
eVceíenlí commodo. amplo, e arrja.lo.
Sen. se fornece pensões avulsas.

K \'•'¦',.\-'f\'. a confortável casa íU
ilVIoja d.i praça da llepublicaí pin
tada de novo. com cxcellentcs accom

d.irõci para família dó tratamento

t LUGA-SE o predio assobradado ia I
rtiua Ncry Ferreira n. E6 imitado
e forrado de novo. cora 5 quartos, 2
salas, eozi-.ih.i, banheiro c mais i!e-
pcndcticiat, iardim c quintal, com
installação electrica; ás, chaves- estao
na mesma rua. nn nadaria dcfontei
trata-se com o sr. Mario Bastos! a
rua de S. PC.ro 11. 35!.,tcl.. norte.
301S. (»403 <¦) J

. ggimCTraCTggg^^g;S

fiLeme Copacabana 8 Lüblcn
01 A LUGA-SE o predio n. ."7
«i ii.(5u pila r|iuiienin trat.n-s.ç

uo n. 03 du iiie.sitit! rua.
(R 2G11) II

luz electrica; Irata-sti na rua da A-
fandega n. 85. sobrado; a chave 'es-

ta no n. 56. (2353 D J

Catuniby, Estaclo
Rio Comprido

ALUGA-SE, por iois mensaes, a
XIcasa I da nn Mariz c Barros n.
i-i com 2 auartos, 2 sala» nrea. 'des-

pensa, electricidado e s:iz; chaves no
11, VIII. nntle se trato. (2601 J)b

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - 6ÜÉÜ - 72
— A. 1MXT0 & O. —

à IiUGA»S.l$t nor i-io*l. a boa íztc\,
X^Vcoui ir ca nuartos. duas sala? _ <
tuals denendencias» á r\:a Pereira Xu.
nea n. too; as cliaves cstÀo no bom-
beiro, dcfionte; trata-se na rua Un:.
cutiyana 45. (20.'i 1.) í

i LUGA-SE
XXcenteniehte

esnaçoso armazém, de.
construído, na rüa S.

Luiz ConziijKi ". iJ-. próprio r.-.-.'.
nualqüer negocio ou fabrica, prande
chácara, pteço razoável; informa-se nt
11. |34. (2Ó?2 l.i S

TlUOA-SE ã cisa IvTlã" r-.in V^s.
/Iciüult de ItauiEiraty n, ií, com
ditas salas, tres 'iunto?, cozinha, tr.n-
que de lavar, W.-C, quintal; irata-
se m mtsma rua n. 17. onde cs,;io -,.:
chaves. (2.120 LI U

- tts^-: ¦y:7^*jrrrjr.-: 1 I tos, 2 sabis. bom auarto de,banho com
banheira; boa despensa. cozinha, -[¦'da «e novo, com ckccijciuw» »>""'¦  . - - banheira noa uespensa. cu/.iiiiia, qym-

modaçfics para família de tratamento-¦-,._. - pasiTS TiS'"nn7>3 tal c i.irdiin na frente; trata-se. na
As chaves estão no n. 01. oja e tra- [ gPfl V- \Br fl >"l r/A ' mesr,-..-. ma n. .---. d-'o. G) b
n-se 'in rua d.i Candelária n. 22,1 LK1 L Onllin I l!^!iW-íl

. ¦ .. 1 A LUGA-SE, em cisa de familia
• \ IUGÁ-SF uma boa «ala, a moços üestranseira, uma sala independeu-

A '¦'¦"¦ V-,¦'. .? fiii.n . r., Ca"s!nno te muito bem mobilada, a cavalheiro
A LUCA-SE uma boa sa'a do frente, j £*-ou 

casal sem nino», »».-,,. , -de ,ratalumto 01. casal que trabalhe
rlnriito indcpenden.c no centro.,cm 4? _v. o.ia;- J_^_;—i_jf 

| fl',ra, 4 rua i^rio de Giiaratiba 29.
ALUGA-SE uni bom quarto', tendo | Cattete.

xjLtodas as connriodidadcs, teltphonç,
em cas.i de familia; na rua D, I.-.n-
za n. .16. Gloria." (2025 r) J

com Paulo Alvares de Souza (. ^

casa de senhora; cartas nara este. ior.
nal, P".ra Luiza. (iSo-i a) p

ara fa-

4 LUGA-SE hiüí excellent! casa
Ácom luz electrica, fogão .1 saí,
etc á roa da Egrejinha n. ;-; aa
chave) estão no armazém.'. dl ¦-¦ es-
n„iin. (1671 'D A

t LUGAlSE por 6oS unia ca=a com
Adois quartos, uma sida e mais de-

¦^tot"' 
'U rM An"!r(')j'.Sj)|B

i LUGA.SÊ uma casinha com, «ala,
il -'larto c cozinha, na rua Fallcte
11. cS; oara informaçécs. na venda.

(270 )) 3

,4 IíüGÀ-SE por 102$ a casa
-rt-tlit rua l!;ia Vista, junto ao I v LUGA-SE o predio novo, h
11. 6. Chaves á vim Ai'cliins j jSk-cóih tres quartos, duas salas,
Cordeiro -132. Trata-so na 

'"

Avenida Central 12S, sob.
(J 2519)11

'l"'"i"-' ^«
reno, etc,, bom logar e nue
enche. Una D. Romana n. 6íí
pois do J. Zoológico. (aoSal^

r con;mr»dos com c-5.
4 I,l'GA-^K a casa n. ;j da rua

irVArtuio Lima, Auiiarahv com tres
quartos, ruas salas, ' cozinha, dçspcn-
sa. ij.iiiiifcnii, conâf u«'iíi» lubiij\ cl,
Outnt.il; illuiuinação electrica: as cha-
v*c5 f.çtãn no n. 75 e tráta-so na rua
Municipal n 28, escriptorio com o
sr. Léon. (2057 J) M

1,1 si
.ra f.

I .-'t

ALUCA-SE uma boa casa
¦:r:iA.

Silva Manoel n. s».Rua_S^_

ALUGA-SE 
a loja di rua TliÇOpl»-

r, Ottoni n. 101. Ai chavei r?r
hvi? no loj V trata-se na. Secretaria
5i •—."—''• '"•» d» Carioca ?. ('•

ladeira do õaslello a"*,
Vi! a Kosa a cinco minutos da ave-
nida Central, com panorama d"'"™-
brante, Pa.' a C"'.nab.ira. faijrl')»

,1 LUGA-SE, em casa de Iamilia, b-m
Acoramodo de frente, a moços .00
commercio. no i* anilar di rua Acre
ua, efiuina Marechal l:loriano,

(2459 G) 5

A LUGÃM-SE
í XJLtrente, com

l LUGA-SE por 160$ o espaçoso
jriornmein da ruo do Lnpi n. 47,
n chave encontra-se no soíirado c tra-
ia-se na rua Acre ,i6. C2175 l') 'v
~i 

LUGA-SE uma sala de frente, nit
fÜivenida Cumes Freire oi.

.';o:q F) B

bons comonidcs de
mobilia. a moços sol-

teirôP. cmpreMados :io commercio; nu
rira U. Luiza n. 3'r Gloria.

I l LUGA-SE cm avenida di-
I Asócegada. C.s4 .hom.. ci.;i
! irr, duas çab?, opfMito br.!*.*1*t
I to c fr:: e dfpcudcncins. Vc
I e.i, onde sa truta. (.?i

.. LUGA-SE. em Copacabana, casa
Àrepjçbsa e reformada: prçço mo-
dico; í rua General <.ornes torneiro
138; as chaves na nadaria, ninto dos
bondes, em Ipanema; trata-se a nm
Rosário i:-o. 2° andar. (u.i I|l g

\ LUGA-SE o confortável predio
Arccentemcntc assobradado; na rua
de Santa Clara 11. 148, csquina.de

fl4$3 G) R i Toncleiros. Cor.arabor.a. (iom11'1'

neta o \ LUGA-Slí uma cas:: muito bem
quar- S\. mobilãd.1, pr.ra famiiia de trata-

. ¦!'...'i- r.itiro: contr.-.io verão; trata-se na
mi ••¦¦'-is rua Uraguayar.a 75, i» nmjar.

G) K| tll in) i

tí'n.T 

TÜRTn1 U\\\ II BMSltil
(NOSIK ÍÍIOGISTRADO)

Ciai^a a inf jamjnniáç||ò © pwi9-
gaçdès dos olhais

jgiiacx todas kís 3p2i0j3r>.xib.Eir

A I.ÜGA1I-SE
Xítzhih ac mais comri
entraatl índepcndètile;
lbos ou Ecnlibras 6>'-*
ba r.O. 'iTèli da V'VU

A LUGA-SE " njívo predio da ru-i
^OLGeneral Amolo 11. 2.11., com tres
fiuartos, duas p;t!ts. electricidade. be-a
cozinha c mm-tnl; ai' «uel i.' '; m
chavos no port.lo, iunto r.o n. .•:=;
para ver; lir.ior. ir.;.-, ,h .'.:" ¦'.
11 221. (.'.»-¦ i I-) M

A LUGA-SE. nor 25.? mensj ¦-.. \
XlLcasa nova, de sobi ido, ;
Uc De/.cnnbro n. 81. tendo.
mento superior. 4 bons- quartos,
quarto de banho com banheira «
da nf-r -tuna quente e fria lavatõ
W.-C, *; no inferior saláa do v
e tic jantar, copa, coaialia despe: ri,
W.-C. e um quarto: para informações»
á mesma rua n. tio, e trata-se k ma
Tbeophilo Ottoni n. 4c. sobrado.

(1244 D 8

ua 3
pari-' m

:i-
«

.9

A LUGA-SE
x\nf,v.i sobrad

v~. ;o3.

140$ um bom o
coai,fiuaii.o ^tir.rtoJW

grande terraço, banbeír
i rua Cr.rão de Mcsm

1971 J) !
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Crande Laboratório e Pharmacia Homceopalhic?«
W,H FUNDADO EM 18«0

ALMEIDA CARDOSO & O.
DISTINGUIDOS COM GRANDE HREMIO, A MAIOR R'ECOM

iPIONSA COXlíEUIOA EM HOMÜiOPATIIIA NA JÍXMDSI.AO
NACIONAI/DE 1008

V
Vit

I
1it
iti
it

5.tit
itit
it
V
li

fornecedores da Armada, Exercito e principaes cslabelecimwitos
médicos e pliarmaceuticos

MEDICAMENTOS HOMCEOPATinCOS QUE CURAM
ADMEIDINA — Cura a gonorrhca chrouica, recente * sua conse>

quencias.
CARDOSINA — Cura tosses, bronclutcs, dures no reito, costas e

' lados, ....
CARDUS CARDO — Cura moléstias do coração c Iicmorrhoides

fluentes.
GYPSUM BRASIUENSE — Facilita a dcntição c tonifica as creaa.

ças. ...
SEZORINA  Cura febre ihtermittcntè (sezões ou maleitas;.
KOSAI/INA — Cura c previne a tosse coqueluche. _ .
COXSOLARINA  Cura a tuberculose pulmonar em primeiro e

segundo gráos.
SANASTWMA — Cura a asthma licrcdit.-ina e adquirida,
VITATjINUM — Restabelece .1 potência viril aos dois sexos.
AI/MNGIA — Pó dentifricio: O melhor para limpar os dentes.
•DYSENTniRItIM — Cura a diarrhéa de qualquer caracter c -prove-

niencia.
SANA RHEUMA — Cura o rlicumatisino em geral.
SA.NACAIvI.OS — Faz cair os callos sem liicoroniodo. ¦
OPHTaÍvMINA  Cura todas as afíceções e inílamma,Çocs da

vista.
SANADIAlBETTES — Cura a diabctlcs saecharina c suas consc-

quenebs.
OHENOPODI-M ANTIIET.MIXTICt!lt — Pó 'vcniiifuüo _ lutai-

livel contra as lóhibrlgas ou vermes intestinaes.
SANAGRYPPE  Aborta a influcnza c cura conslinações com febre,

tosse c dures no corno,
CARICA AMERICANA — -Regulariza as evacuações c combate os

úicomaiodos cm conseqüência de purgantes.
SANA SVPIHlíIS — Cura sypliilis, lympliatisuio, rhcumatistno fy.

phUitico. moléstias da pelle e couro cabéUudo;
ESSÊNCIA BBNEtilCTINA — (Odoiitálglca). Cura dores de

dentes e ouvidos, cm 5 minutos.
DUARTINA — ".Tônico rcconstitünte": Cura ncurasthenia,, (inçitua,

dyspepsla c todos os inco-.n modos dn anparelUo digestivo.
<!AN \FLÒR'ÈS —Cura n lc.lcorrhéa (flores brancas); caracterizada por corr menlos da vagiria, :
IDOLORIFORA — Auxilia o Parto, combate as collicas uterinas e mais symptomas das pãrturiciltcs.
I'\IS\MO ÚF flRNlCA  Cura golpes, contusões, frieiras e unhas encravadas.
MJE0 DE FICADO DE BACALHAU — "Tônico reparador". Contra «ícinia em geral.
ALL1U11 

' 
SATIVU-M — Especifico para abortar c curar a influcnza, coristipaçúcs, tosaes, coqueluche

febre e todas moléstias provenientes dc resfriamento.
TITiMORRIIOlDlN^  Combate todos os inconimodos pelas hcHiorrlioules seccas ou sangüíneas.

-rj„u botica com estes medicamentos, inclusive o porte elo Correio, 6o$ooo. Os medicamentos acimi

«lAauRwomo 1

Rua Marechal Floriano, 11
RIO DE JANEIRO

aconselhados pelos médicos, acompanhados do modo de sc usarem e levam a marca registrada

UM ANJO COROANDO UMA. ÁGUIA — Cuidado com -as imitações. 7-.xccniam-sc ns mais exigentes
de íiÕMffiOPATlIIA (EM TINTURAS, C-LOIIULOS, PÍLULAS Ií TAUL'ETTESí -

Que estevo atacado por uma'
forte tuberculose e kle extrema
gravidade, offerdoe-se tpara üitdi-
car gratuitamente a todos eiue
soffrem de enfermidades respira-
torias, assim como tosses, bron-
chites, tosse, convulsa, astltma, tu-
bereulose, pneumonia, etc, um rc-
medio que o curou compVclaincn-
te. Esta indicação para o bem da
humanidade, • é conseqüência de
uni voto. Ditiiffir-sti por caria ao
sr. Kttgcnm Avellar. Caixa do
Correio, 1682.

ALUGA-SE 
em casa de familia um

quarto com pensão, a um casal
de tratamento; na rua Dr. Dias da
Cruz 237. Meyer. (.»oi'M)A

ALUGA. 
SE uma boa casa', para mo-

radia, na rua Maria Teixeira n.
46, Kio das Pedras: trata-se no Mcr-
cado Novo, rua V n, 7, casa do Pe-
reira. (i.ioo M) J

A 
LUGAM-SE os piedios ó rua An-
na Ncry 43° e «a cm frente a

lv. do Rocha; trata-se Ceneral Cama-
ra So. ÇiQ37 M) It

A1'__n

A LUüA-SE bom predio Ge
«¦ti-ilS pavimenteis, 2 salas, 5
qnnrlos, Imiihoho, varaniln,
jardim, dependências, luz ele-
ctrica, etc; na rna Alice do
Figueiredo 53, por 220$.

(Ii 2192) M

ALUGAM-SK, 
grande reducção de

preços, em vista da crise, casas
que eram dc no$. estão a 60$. G5S.
70$ c 7S$, e 1$ lixo; aproveitem; é
na paraíso dos subúrbios. Villa Sa-
vaita; estação Mangueira. í(33i5 M)14

ALUGAM-SE 
eluas casas novas, na

rua D. Mincrvina ns. 55 o 57-
Estacio; ' (.'371 M) M

LUC.A-Sfi. preço módico, predio
novo; rua Condcssa üchnontc 11.

ioi-ll. Engenho Novo; 3 quartos. 2
salas e mais dependências, clcctncula-
dc quintal, jardim tia frente; as cha-
ves i mesma rua io = I traat-sc rua i.l
dc Maio -13. armazém, cm irente ao
Lyrico. (la.io M)S

piePÃTHiâ

..neommendas - .
PREÇOS RAZOÁVEIS. ft

Rua Marechal Floriano Peixoto, II - RIO DE JANEIRO %
A' V.I-'\*iD\ NAS PRINCIPAES DROGARIAS >E PIIARMACIAS DA CAPITAL E INTE1ÜIÒE. #

^:^«Í8««888«ÍMs^___^_2____S:

ALUGA-SE. 
por 140$ mensaes c

taxa. a casa 2 da rua 8 de Dezcm-
tro n. 70. com duas salas, cinco çuar-
tos e mais deuendencias. «jrcslar.do-íc
para duas famílias, com duas entradas;
para informações, á mesma rua 11.
110,, e (raia.se á rua Ihcoplnlo 01-
toni n. 45. sobrado. (1=42 L) a
i, _._— "

| A LUGA-SE. nor 80S nicnsaos, n
i\casa 6 da villa á ma 8 de Dc-
ícmbrò o. 8s-A, com sala de v.sita epic
tãnihcm púilc servir ele eiuarlo. por ser
independente, sala de lantar, ilms
(iii.irtos. cozinha, W.-C. c banheiro
«om commtltiicação interna, lanouc pa-
ra valaeem. luz clcctrica e Quintal;
liara Informações á mesma rua n. 110,
.- tralo-so á rua Theophilo Ottoni 11.
4Í, sobrado. (i=4.1 M o

ror
rua Loues Souza 14, São

U1G0 L) i

• A LUGA-SE uma casa pcauena.

Christovão.

i \ LUGA SE, oor Ci$. uma casa, com
J"i.sala, (luarto e cozinha: rua Bom-
iini 191, S. Cliristovão. (aoaS L) J

A IíUGAiM-SE as cnsns du rua
-f*D. Blàrla 71 (Aldeia Cniu-
pista), transversal á rua I'c-
rciin Nunes, novas, com dois
quartos; 2 salns, cozinhai ba-
nheiro o tanque de lnvagoin,
todos os commodos illr.minu-
dos ii luz cloctricn. As chaves
no locnl. Iratn-se na rua Cion-
çulvcs Dias 31, próximo da ei-
dado, a poucos pnssos dos
bondes de Aldeia Campista,
cuja pnssngcm cm duns sc-
cções 6 dn 200 rs. Alugueis
100$ e 110SO0O. Ii

AliUGÃ-SR 
uma boa casa, com

rão hábitavcl,

ALUGA-Sinesino cm
-SE. na estação de liamos,

frente á estação, toa
Avenida Elorinda, rua João Roniariz
11. c.|. I.oas cisas uaró famílias, len-
do t sala, 2 quartos, cozinha; trata-
sc na mesma avenida, casa n. 10,

(1075 Al) R

AIjUGA-SE 
.1 casit ela rim IMach

11. 138, m-oiiria pára íamilia grau- jdc o dc tratamento. Trata-se na rua
Vinte e Quatro de Maio 223.

(1151 M) S

A I.UGA
>_N«

...SE a
-LNerv n. ?i8,

nnnrlo., toziiiha,
cha (/üSoqo) .

casa da rua D. Anna
eoai duas salas, dois
etc; c.inção do Ro-

(-53? Jl) S

A'LUGA-SE 
por 100$ hoa casai

com 3 salas, 3 quartos, luí ele-
cirica e fogão 11 gaz; á rua S. Ga-
hricl n. 60. úMcycr. (1541M) J

ALUGAM-SE. 
nor. .170S.

0:
cada um,

õsnredios da ladeira S. lauiiayio
ns. 13 e 15. com dois «nlendidqs
quartos, duas salas esnaeosas e ele.
pendências, grande tiuiiital: as çlunes
estão 110 11. 17; trata-se na rua da,Al-
faudcfia 8fi, sobrado. (=554 L) J

©1IV1
¦ m "_S ul

jtri___c__j ^_____,

»»

ES
"I"BANDEIRA

DEPOSITÁRIOS:

HOIMBERG, BECH & G.
102, RUA GENERAL CAMARA.X02,

TEL. 2S15 — NORTE
ntio ]-»__: _r_í5LKrEi_=í.o

po-
esplendida moradia

liara o varão; ua rua Teixeira Júnior
ou?, S. Christovão. (3020 I,) II

A LUGA-S1C o bom predio da rua
J.eopoklo 133 (Andamliy): j.-> cha-
vos estão na venda ao lado; trata-so
na rua do Rosário 103, 1".

(aSoS W J 
'

A LUGA-SK. por Co$. parte .da ca-
x2Ls:i da rua 1'jncrer.ciana „St casa
em centro de terreno, com jardim,
residência de uma senhora só. n rasai
decente ou senhora. (_(338 I.) J

ALUGAM-SU 
casas novas na rua

£rauho Cordeiro n. 6o. próximoa parada Ilercdia de Sá c aos bondes
dc Cascadura, por preços muito ra-
zoaveis; <..-,ita-se no ti. 71. (1150MI.S

Tosse ? Tosse muito ?
tome a milagrosa

BRONGHIGIA
1 Vidro 2$õ(JU
• «t*-* ——

Constipou-sc ? faça
uso da

GRIPPINA
um dos inelliorcs tcnicdi-
os até linje coiiliecidós p;i-
nt abortai* fonstiiitiçües
curai' inlliieiiza.

1 Vidro l$tlOO
Adolpho Vasconcellos

f

ro-so
m

o

27 Rua da Quitanda
A LUG,

XlTciiei
100; trai:
instrução

LUGa-SIv por 70S. o oredio 11 rua
c Costa K)71 chaves 110 n.
se na Companhia de Admi-
Garamida. Quitanda 68.

(.171 M) J

ALUGAM-Slí 
os tundòs da casa, á

travessa Ccr'(|iieiía Lima 31. llia-
cliuelo, eom 1 quarto 1 sala, cozinha,
iiuimal tannue c entrada, tudo uide-
pendente.

Eiixlr de Nogueira
Empregado com soe*

[cesso nas seguintes m»_
lestiasè

-CicrophtilM.
Ilartliros.
BouUis.
Iloutons.
InllaimiiscSes do oler».
Corrinienlo tfa o.vidoi.
Goiiorrhias.
Ciirlmiu-illúl.
Flsliilas.
Efjiliiliaíi
Cancros vcnctfcfc
ItachilUmo.
Flores Urancsfc
Ulccras.
Tumores.
Sárnas.
Crvstas.
Itlicunialistiio cm jeraL
Manrli- da pelle,
Aítwçilei sjiiliiliticm.
1'lceras da liocco.
Tumores Brancos.
AlTcccíes dn ligado.
Iic-tes no peito,
Tumores nos ossos.
Lilçjaraenlo das artr-
rias. do pescoço c fi-
nalmento, em
todas as moles-
llus provonien."
tea Co i»au||UO.

M 'NOCfEIRA.SAUSrt 'MÚ

¦Bj icpuriíliviidõbrr.rjije M^

' :* - 'a

¦ m_l ,,___ __^._ • íjáa!

§A^i I%VI_a_s 1

JV ¦__ _¦ ^HB^Cl ^flrai W Xm ^JP' ^VSp^ ^Hrll .;,H^£M

Encontra-se em
teias as pharmacias,
drogarias c casas que

¦IMATURA DO OniClSJC

GRANDE DEPORATIVO DO SANGUE

Ama-

4 LUGA-SK o maitniflco predio da
^_rua liarão (lo llom Ketiro ti. 150.
por i.|r.?, as chaves na padaria nrp-
xiiiid, n. is6. (:«)io M)J

ALUGA-S 
li o cliàlct da rua

lia 274, Onintiuo Iloeayuva. com
2 1H04 2 salas, cozinha despensa;
asua', trata-se á rua 'Nogueira .|--.

(_oí6 51) í\

\ 'LUGA-SK uma hoa sala de fren-
xxte niuilo independente, cm casa de
senhora só; ua rua Larga 11, so-
hrado. (3°-l5 M)

INSTITUTO DE
ALUGA-Sl;, 

por 90?. o bello .
dn villa á rua Marechal Machado

lltUcnconrt 94. Uiachucip;
as accotniuoúacõès orecisas

A LUGA-SK. 110 Andaraliy. aliwiel
XXbarato, tuna boa casa, com bons
cohimodoá. para familia. na rua Souza
L'rnz 11. 47, dois minutos do bonde;
«s chaves estão na casa junta c trata-
se 11a nn da Quitanda 118. (cSiiI.)U

A LUGA-SK. por ooS. a casa da
__.rua Dr. Maciel n. 8ii-X; tem 2 sa-
ias.- 3 quartos, cozinha e mais Ücpen-
delicias; trata-se na mesma rua ii:.
Fabrica tilobo.  (aSio L) R

PHYS80THERÃP.A
Estnlicluciniento modoruo ò único no Urusil pnvn tra-

thiiicritó giirhntüío <lu quasi todas ns niolcstius
chroiilcns o ngüdns —sem ímtdicnincntos Interiios

Aírltliflltisníio e suas niani-
festaeijes (i-heiaiuiíisiv.o, ec?.c-
mas, sciaitüch, gcllta, arcas do
iPigaidò c Rins) I11flr.111mac.r10
dos Kiiin (ncpliriles) Obesi-
dado, Diabetes, Impaludismo,

A LU0A-S1Í. por aoo?, a loja do
_TVpi.iIi.) á rua tí. Christovão 107;
chaves no ltoulvcaril dc S. Clirlstpvilo
tíó; tr:i!a-Bt> na Companhia dc Admi-
nistração Garantida, Uuitaiiila 68.

(-17.1 L) J

A LUCAMíSH
_fxpara família:
Kua General Pc

as seguintes casas

í A LUGA-SK um bom
Álloi"

prctlio, por
3.1$ na rua Gonzaca Bastos n.

150; ns chaves estão no íoi; Aldeia
Canipista.  (18.10 D .1

I A LUGA-SK, por 160S. o sobrado do
—".Vprcdio n mu S. Christovão 107;
chaves no Boulevard S. Christovão 86;
trala-se na Companhia de Administra-
Cão Garantida. Quitanda OS. (4^7DJ

. A LUGAM-SE os optimos armazéns
i\do B.mlcvard 25 de Setembro 407
« ,|oo, c faz-se contrato, aucrendo:
rs chaves estão no 11. 417- (318.1DJ

casa III da avenida
Boulevard 28 de Se-

75}; as chaves na
(2184 I.) J

i A LUGA-SK a
.í"Vn. 4U7-A do
fcmhrò; alusücl
paliaria r., 417.

! A LUGA-SK um quarto, cm casa. dc'i'\i'.iniilia. 
a \m:3 senhora; rua Pinto

(KiKUciredo Cj (casa 8), Andarahy.
(2.|o6 L) K

ALINu
LUGA-SK, por 00$, rua 1'crcira

6, casa com 2 quartos,
eala de vifiias, sala dc jantar, cozinha,
hnnhciro, quintal espaçoso; ebavoa t\ii
casa n. 2. onde informam. (jggiDB

IA1.UGA-SK
xVprando quintal,

por 8oS boa casa com
clcctricidailc. etc:;

jia rna lispêrança n. 51. Chaves no
m, S3. Bonde dc S. Januário.

! A LUGA-SK o nrcüo da rua Rufi-
.iVno de Almeida s6; as chaves no
P4. c trata-se na rua da Quitand" 1.19.

(2600 L) .1

I.ÜGA-Si:, por iSo$. n sr.i.railo
Ida rua S. Luiz Gonzaga 66, S.

Christovão; lratn-_e na rua da Al-
íiuidêRa 12. reixoto S- C. (2-,6o L)J

boa casa da rua Dr.
io. Jockcv-Cíub; as

n. x da villa.
(2012 D J

4 LUGA-SK o magnífico predio da
_£Xrna General Hrucc 47. pertn do
Campo de S. Christovão. servido Dor
diversas Unhas dc bondes, sendo uma
de mu rs.; tem _a!:t e salct», salão
dr. jantar, corredor, 2 espaçosos quar-
tos. grando cozinha e copa. báiiheiro
moderno, com instaflacões de Raz, cio.-
ctrteidaBc, anua nuente c frta cm toda
a casa: mais 2 inisados a seRuir, com
2 quartos, cozinha econômica, banhei-
ro c tanime; construído em centro dc
terreno, jardim com ornamentações c
terraço, cascata, callinhcíros, Iíiro,
etc., priprio para família dc trata-
mento; áluRuel 210$: trata-se no _nics-
mo, á aualtiuo? hora (-f)4« 1-*) ^

A LUGA.SK lioa casa assobradada,
X_Lcutradn no bula, com 4 quartos. 2
boas salas, porão hábitavcl prande
terreno nrborizatto c todas as conuno-
eiidaiics, por 112S; as chaves á rua
Chaves raria 72, armazém Cnucclla.
S. Christovão. (2816 I,) J

Ira ii.. 130.
para iieuocio c íamilia , I50$ooo

líua Mariz c Barrou n. a.vi,
diversa.-- casas, n:i "Vil.
In lvmeiiic" desde. . . 10W000

Rua José Clemente 11. 47. . 122S000
Kua Santo Cliristo dos ilün-

(jres 11. 102 915000
Kua San.- Christo (lis M:.!a-

crês, n loja do 11. mo. . 110*000
Kua do Cunha, a loja do

II. C'4 '.'::¦. lOlJOÜO
"lua iia AlfundcRa, o sobra.

do do 11. 229 I.|2?000
Kua Viuva Cláudio n.^ .12:.

próprio para negocio c
familia. i-|o$qb"?

Kua do S. Fédro, a luia do
II. 25 233?OO0

Una N. S. de Copacabana
11. 03,1 ÕS içoeio

N; S. Copacabana n, S51. . i.i-'$.joo
José Clemente 11. .13. . . . «j65owi
Ladeira do .[não Homem Co 1425000
Luz. Inic Contra-Alniirantc

Baptista das Neves 11. 3» 202S000
Vrcdcrico 'Meyer 11. 10. . . i.'2,-.oo.i
•Mariz o ll.i.-ros 11. 257. . 223S000

'1'rata-se á rua de S. IVxIro 11. 72,
coiji Costa li rasa &' C. (R 283-t)

A LUGA-SK 1
-CjLUruguay; a
mazemj Araujo.

casa j:
chaves

. 381 da rua
estão no ar-
(271)7 _)

Ai:i:mia, 'I/j«nijíliatiishio/, lAtitc-
rioaclcrosc Gryppa, ConsSi-

pações, Moléstias, do systctna
ncrrdsõ (Neurãstciiia, esgota-
hiciito, Hyst'cristii.c,, falta de
memória, iridolejiteia etc.).
Ilentúrbaíõos dá nvcnstruáçfio,
Asilur.a c bròhcliitcsr rebeldes,
lvnxa(|uec:is, l)ys;K.-»)SÍa, Dores
B.T3ti'icas, Prisão «le vcnltie,
lluéumanismo c todas as .tr.o-
lesSas do Jvsvoiiiaiío, dos In-
tcDtincs, do !l''ÍBíido, do San-
filie c muitas outras são cí-
lic.iaiieiitc curadas -pelos

TABELIÃ
DE PREÇOS
(Massagens, 2$ a., . C$000
Banhos de Luz. . C$500
'Banhos do Vcíior. . 4S000
'Duchas, 2?ooo a. . .< 3$ooo
Banhos Su-íurosos. 3S000
Eánlíos GarbogazòzQs ^ijooo
Banhas dc Iodo. . 4$eoo
•Banhos Hclon. . . 3$ooo
•Banhos de 'Oxyfpiiij. 5$5oo
Braihos Quentes. . i?ãoo

Q.Í outros de 2$ooo .1. s$ooo

predio
:had

tem iodas
[ações orecisas para uma

familia de recular tratamento, bom
porão c bom quintal; trata.:e nn urc-
(lio 10 da villa. (aio.i M) S

I A LUGA-SK uma boa casa. crande,
XJLpara familia dc tratamento, á rua
Francisco Muratorio 53J as chaves e<5-
lão. por favor, lia ínosma rua 38;
trata-se 11a rua i° de Março (10, sob.

(2408 M)

jHASA até 10:000$ — Compra-se
V^ uma que tenha lies quartos, rc-
pular terreno e todas cs aceouuuo-
dacões para familia dc tratamento.
1'reiere-se que seja situado perto da
cidade c exige-se que a constnieeão
seja absolutamente solida. l'apmc_i.
to iimuediato. Carlos a Jusliuo de
Araujo, rua Dr. llartmso da Silva 11.
2, estação do RiachWclo. (2306 N) J

(^OMl-HA-SE, 
perto da estação do

J Meyer, uma casa de boa coiiStrit-
cção, iini bom estado dc conservação,
eom 3 quartos e outras dependências,
cm centro dc regular terreno, _ ali; á
quantia de S cornos, sendo 2 á vista
e o restante em prestações. Ollcrtas

<i II. II. II., liara esta redacção.
(2844 N) K

Tendo quo fechar alguns dias para
srraudes reformas nos prédios,
clianiá a attenção (ias Exnias. Fa-
iniliaspara esta QR^f^-
DE VENDAapre-
cos muito reduzidos.

j

Em todos o enorme stock de Artigos
ile cumu e mesa, Bouptis

brancas para senhoras e me-
ninas e artigos para ereanvas

nesta GRANDE VENDA
APAUÜCE'A

OFFERECE SEN8AVIO-
NAES VARTAGEm

_Ejm exposição \
as nltimas novidades em TECIDOS
LEVES para a presente estação

seffes» Ei^oderSees,
Ci^iB^BineSy Og»a9in@s

e muitos outros tecidos da mais
recente novidade

t iOMRAJESE prédios uns bairros
_I do Estacio dc Sá. Trata-se na

rua Dr. Souza Neves 11. 32, das 10
ií 12 c das 17 cm dcaute, (23uSN)J

UN1F0RSÜIES MILITARES
Oasa Azevedo Alves

RUA JÚLIO ÒESAR N. 53 —*— RIO 1)10 JANEIRO

Fabrica uniformes para .0 Exercito, Marinha, Policia, Guarda
Nacional, chauffeurs e Linhas de Tiro, Sociedades dc Musica e
Bandeiras. Também vende a matéria prima para a confecção dos
mesmos. — Telephone .1111, Central;

t*!MBS*ê» ? ? ?.'?'*? ? »'?*••?»?. ?.*¦'<??.? ** ?.? ???.?? ?__>_____

soiaaoaos

As assisnaturas têm descoii-
ele 10, 20 e 30 por cento.

ISimlios do luz — Duclías — fUnnlios cie Víú>òr —

Miissagens — Gymniistlciis — Uiuilios ínetlicinues:

«ulfurosiis — Ourliógüzosos — (lc O.vygenlu — du

Iodo — dc Amido, etc.

Brócura'0 rseiripre evitar 09 renieillos int.e.rjios nue

qttantl-o nual rcccitatlos »rruiiuun vosso orgn.uisníi). Cura-e-
vaü .lie-los meios pliysicos que em qualquer moléstia só pro-
duzem resuir.idos benéficos. Ós Baldios Medioinacs, pódein
ser tomaílos em casa. Voitdcní-se Banheiras c appareUios

para llanlios de I.ux c Ue Vapor v enviam-ae Hanlios para
o interior. Qualquer pessoa -pód-i se tratar uo liistiW.o

gastnmdVi ntieiras $Sòo i>or dia.

AVENIDA GOMES FEEIBE, 99
Telephone 1302, C. —$— RIO 1)1? JANEIHO
lliuviam-s.' «tais uni livro com ^MpXs&ejfeSj |;il!ol'Oí,rrr.i]ili;fcas,

ote. mandando _os 200 réis eun sello ..
Consultas dia-riamenils d.is 9 ás 11 c das 4 ás 6 horss

Oiièoiqr medico — DR. AiNKIBAL VARGE8

e__rBg_BBB3B_3-_-_Sg5_

A 1.UGAM-SI'

AliUGA-jSE 
uma lioa casa, illiiini-

nada â I11.7. clcctrica, com todas
as comnio d Idades, para pequena fami-
lia tíc trntãmcnto; á rna S. Fran-
cisco Xavier 11. 53; (Villa Slauri-
cio); alucucl 905.  (2615 M) J

: \ I.UCA. SE a peiiucna casa da ma
j __ll. do Bom Uetiro li. 2S; chaves

no 11. 30, onde sc trata, das o i\i¦ ás 10 1)_. (2544 ai) J

A 1,UC.AM-SE as casas, .com dois
-¦fi.iuartrs, duas salas, quintal, etc,
silas ás ruas MíriicI lfiirnandus 31, c
Angélica Sú, no Meycr; n primeira
por 71$. c a scgítiida per qi$; trata-
sc á rua Viíiuchcdo 20. no mesmo
arrabalde. (.'.í.ío M) .1

A I.UCA-SE a casa da rua S. llraz
ilr,, toda reformada, luz clcctrica;
as cliavcs uo 27; alucucl ?sí; trata-se
com o sr. Tini, rua do Rosário 132.
sala da frente, ao meio-dia. (2853}!)R

BOTAFOGO 
— Vende-se ou nlu-

ga-sc o bom predio da travessa
Sorocaba 11. 78, cm centro de ter-
reno; trata-se no inesino, das 9 as
11 da tnauliã. (17-12 N) li

flOalVRArSI! unia casa até 15 con-
_> tos, em centro de terreno, com

quatro ejuartos e outras dependeu;
chi, construcção moderna; canas á
caixa 1964 ou ú rua da Alfândega,
com. Rocha. (2501 N) R

GRANDE PECHINCFA !!
Vestidinhos para cretiuças, mo-

delos rariadissinios
desde  1$300 !!

Colossal stock de mortas,
crefosiesi culcisase

COIIPRA-SK 
uma casa com 3 ou

mais quartos, 2 salas, cora. (lis-
pensa, banheiro, quarto para creados
e co?;inl'*. Prclcrc.se coni varanda
no redor e de cstylo moderno, r.o
centro dc jardim c grande terreno.
Paga-se até iG:fino$ooo. no? bairros
de'Andarahy, Tijuca, Villa Isáliel e
S. Christovão. Cartas a J. S.; iua
Ixopoldo 1S9 — Andarahy.

(2585 N) K

A I,UGa.SE uma cisa, com tres
-Xqttartis. duas salas, iardim. gàaiáe
quintal c luz electriea; rua General
Ucato Gonçalves 33; chaves rua jc-sé
dos ltcis 37. (U) 17 Jl) S

ns casa.; da rua Mo-
reira :-6. ^S c 3-', Kmícnho de Deu-

tro. cdüi dois niiartos duas salas c
mais dcdemlcticiaa; .Itavcs na Kslráda
Ueal do Santa Cru;: n. 22-,6. cam 'o
sr. Ferreira; aluguel 61?. (ii4.|M)S

todo"lido, com pcuueua casa. próximo aó j
Pecliincln. cni lacarépania; trata-se á
rna líniilia n. 151. (aí-Xi .M)S ;

A

A I.IiGA-SK, á rua Mariz e Bàrros
XJL-ro, unia casa. com 2 salas, 2
qiiartus. eo2Íulia. quintal, íosfio a gaz
c lenha; as chaves na casa 17.

(2582 W J

A LUGA-SE uma casa moderna, rpm
/\a salas. 2 quartos, etc.: tem va-
randa no lado. bom jardim c .granuc
terreno; rua ConÜessa Iíclmoiit io.|;
as chaves estão no n. oS. üngénho
Novo; nreco (22$.. (20.11 i\l) b

Ai,"

I A I.UGA.SK
jr_C;irnier 11.
chaves na cas:

ALUGA-SI5 
n casa. dc construcção

moderna, com duas salas, tres
quartos, cozinha, banheira esmaltada,
chuveiro, luz electriea. dois W.-C,
entrada independente, com boa área,
tendo miurto nara crcàdnt na rna lia-
rão de Cotcpipe n. q8, Villa Isabel;
preço commodo; as chaves 110 11. 100.
c trata-se no mesmo. (2539 I,) J

,\ ÍjUGA-SE a casa da rua Maga-
-í—lhães Couto 30 (Meycr Eoca do
Multo): trata-se á rua da Quitan-
da 08. (2O0Í M) R

AliUGA-SE, 
lior siS

Nova dc Boinsuccc
S. 11 cisa da rua

isucccsso n. ?o, cm
Rornsucce^^o, com tres quarto1:, duas
salas, cozinlia, tannue. ogiin. W.-C. c
bom quintal fechado; a chave na mes-
ma rna 11. s6. (.'(i(t M) R

* _'Ma arrojs UORA"
"Medicinal, adherente e
purfumado. Lata, 2IJ000.

Pelo Correio 2$«jco
Perfumaria

___!?^_j_g,9..J_l,fí_''Tr-I'„..;3,
A I.UGA.SF, a casa da Estrada Rcnl

/*V:!o Santa t'ni?. n. rqS^. com boas
acçommòdaçõest bom terreno, bondes
á porta, e preço razoável; as chave-;
cstíio com o sr. llraiia, no ti. -077»
pruMinio, e trata-se ua rua S. Vedru
n. Gy, armazxui. C1847 JO 1^

Xltrn'.

A r;UCA>l-Sií boas casas, eom bons
_r__.comtuoclos, na rua liarão liom lie-
tiro, entre os ns. in e 119. casas 1
e 2; aluguel Qí?; trala-se no 119,

__l_3_o_l_.il) M

A LUGA-SK uma casa.
Xllnador Alencar 43.
campo (lc S. Christovão.
tos c jardim na frente.

á r-.ia Se-
pro::imo ao

com i aliar.
(2703 U li

A I.UGA-Si; a boa casa da rna D.
XXKontaiin n. .-o. com 2 salas c 2
duarins; chaves no ii. 33. onde sc tra-
ta, das 10 1I2 ás 11 1I2 li. ni

(.'.:4S W J

A r.CIGAM-Slí
Ài-Iòao 11. 37. e
lação do Rocha;

s casas da5 ruas S.
Figueira u. 100, cs-
as chaves cstfio 110

(.-fun M)R
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VINHO

lodo-phosphafâdo
de Werneck

Poderoso medicamento no tratamento da
THul iercvrl os e.

Escropliiilose,
INíe virais tlac nia,

eonseculiva a excesso de tcaSaaSlao
inteWectuaB, etc.

E' diariiimnnte preacripto pelos Srs. clínicos nos
cnsosdó rucliitiMno, Ijiiiplintismo, aninnia e
ilepnupcriinieiito «cnvl dc qualquer origem; as-
sim nus moléstias'ligadas ao crescimento do indivíduo.

n. 203,

A T/UGA-SE n casa da rua Sonhia
i_n. .10. eom 3 quartos, 2 salas, .etc,
linr .Sij; as chaves na rua D. Anna
Ncry soS, armazém, estação do Ria-
ch iiêlo." (_Sb___

4 I.t'G.\..SK o predio da rua Ucr-
ilViticngarda ti. -|S-A. Meyer. cnni
porão hábitavcl c a dois minutas da
eslação. (J.sdS 

M) J

A I.UGA-SK. por oc$ a casa 113, á
Z_rua Ur. ferreira Nobre, Meyer;

i chaves no 111 com 2 salas 2 quiirt.i'porão hábitavcl: trata-se lloelriiti
I va 10, 2" andar, entre Asscmhiea «¦
I S. José. (aiiati M) .1

A tUGA-SIÍ. pnr Si$, no Meycr.
jL'Luma casa, com tres quartos, ;duas
salas cozinha, despensa e quintal;
irata-se tia rua Torres Sobrinho 10.
(Meycr); (230- M) M

Sil-

A IjUCAM-SlSi baratissimo. 2 boas
JÍ_Lcasa3 novas, por úí? o 7o3, com
2 salas. 2 quartos, cozinha, terraço,
Invatorío. bom tiüíntal. ln_ electriea,
etc. á rua Silva Rciro ^ Riacliuelo,
iunto ao larffo do lacaré, liondc Cas-
ca.lur.i. (2S17 -M) J

I.UGA-SI? unia casa, nova, coni
miartos. diinH salas cleetnc^-

il.-ulc. focáo a ea.'.. í-irdir.i; ú rua S.
João us CãchainbVi Meycr; chaves
«a mesnm rna n. 10'. (1940 ^1) K

AI.UGA-SE 
um RÍamle Krreno, com

.baslanle canini. entre os estações
Dr Fior.tin c Cascadura. nroprio para
um o uniais cstabiilos; iu£6rina-se na
rna S. Pedro n. 60. armaxeni,

Âl.l'1'.A-ST-: 
uma Brande chácara,

com craude terreno com trutciras
de ioda-, as qualidades, casa eom . .',
quartos', 2 salas', despensa. banheiro
com tanque?, W.-C, cozinha, etc..; 11
rua Miguel Anpeln 11. S7S (Meyer);

I está completamente reformada, com
luz electriea; presta-se para horta ç
erração de [ralliniia&;: preço 120$; esta
aberta para ser vista; Irala-sc nos dias
uteis, r.a rua do Ilospicio n. 41» so-
brado, eom o sr. Paschool. c nos do-
miimos c feriado--, á rua Ur. I.inn
Teixeira iB.|, Riacliuelo. (i.ii.|M).l

SK, por 1o$, a pequena
rua 20 de Março 23i n

eslá no u. III da avenida no
trala-se na rua-Dias da Lruz 2S.

(2481 M) R

A i;uga:
¦í i-aisa ela

OPILAÇÃO—ANEMIA PRODUZIDA
por vcvmes intestinass. Cura rápida e segura com o
Phenatòl de Alfredo de Carvalho. Fácil de usar, não
estige purgantes c é bem acceito pelas creanças. Innu-
meros attestados de cura. A' venda em todas as pharma-
cias e drogarias do Rio e dos Estados.
Depositários, Alfredo de Carvalho & C, Rua 1° dc Mar-

ço numero 10.

A T,U(ÍA-S1Í ou vende-se o barracão
__.da rua Ucinardo 1C4. Encantado.

(2S!ia M) J

A LUGA-SK a casa da rua Daniel
——.Carneiro ti 50. K. do li. dc Deu-
Iro; aluguel 11$. (2-143 M) J

NICTHEROY
AMIGA-SE, 

cm Kictlicròy, á rua
Nilo Peçanlia n. 109, uma sala

com mobília, tem tres janelas de fren-
tc, duas linhas dc bondes de cem réis,
perto doa banhos dc mar, a uma se-
nhora au senhor sério. Informações,
á rna Visconde dc Inhaúma n, ro.
armazém. (ií>4g T) S

CASA 
 Vende-se uma com fren-

te de [ilatibanda, entrada ao lado
com jardim na frente, cora muro c
gradil e portão de fcrii, com 2 falas,
,1 bons (fiKirtos, cozinha, banheiro e
latrina, e despensa eom uma grande
área toda coberta, com porão com
dois metros dc altura; todo o mate*
rial empregadu é de 1" ordem, eom
luz, agita c grande tanque, c um gal-
linheiro espaçoso, com todo o terre-
no cercado com muro; .por preço ba-
rato; é uma verdadeiro, pechincha
riara ver c tvatnr na rua Roberto
Silva 11. 23 — Ramos. (2S26 N) R

C10MPUA-SE 
cm Itotaiogo um .pre-

/Mio de 3 011 mais quartos c que
não seja_ caro. Cartas üo Jornal úo
Commcrcio, a 7.. 7.. (.253Ú N) j

DR. CRISSIUMA F." —
bav

lado;

A I.l.T.A-SIÍ o predio da rua Dr.
X_.Dias da Cruz n. 737. Meyer, com
s quartos, salas (le jantar do visitas,
flecirieidr.de e bom anima!, para fa-
milia de tratamento; aa chaves estão
defronte. (a.S.;a M)R

Cirurgião da Santa Ca?a
di-spondo de installações

apropriada., trata, com especialidade, os doenças ua urethra, bexi*
gn. testículos, próstata c rins, utero e ovarios. Cura radical das
hérnias, estreitamento da urethra. hydrocclcs c tumores do ventre.
Operações em geral, Cons,: rua Rodrigo Silva, 7, nas terças, quin-
tas c sabbados, das 2 ás 4 c diariamente, á rua do_ Inválidos 16,
sobrado, ás 10 horas.

wwwwüuwifWrvm^^
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ILHA DO GOVERNADOR
i LUGA-SK uma esplendida morada,

JÜLcom 1 sala?, ü auartos. foRão eco-
i nomico, 2 W.-C., altos e baixos, bello

terreno todo cercado mobília necessa-
! ria, muito perto da ponte; na praia
I da FrcRuezia, excellcntes banhos de

mar. Tnta-se na Drogaria Granado, V

- DE - de Marco n. 14. (2320 S) J

J___a_a_l mMm ^fc__3*í B-hT-^-l

,i I.UGA-Sli o nredio da rua Dr.
__.Lins e Vasconcellos 333 (13. No-
vn): preço naS; lein boas accoiiimo.
ilações, hanheiro, lu? clcclrica; as cha-
ves e>i"n no 11. 3331 trata-se ia raa
1" dc Marco 73. 1" andar. (jú.mMlJ

I.UGA-SE por 17;?, um predio
-novo, cnm porão hábitavcl, jardim,

livttco c quinta' nrhorisado, bondes tina-
si á perta; dispõe ile 13 peças com
ref|UÍ5Ítos modeVuos. Ver e tratar Ja;
8 ás 11 horas, â rua Visconde de
Santa Cruz 11. 13 (Engenho Novo).

(23117 M> .1

A

Ai.ucA.si* 
1

Silva Pinto
paüachave

Isabel

ia casa, na rua Dr.
. 63 oliiqtiel ssS: a

1 pcRado, cm Villa
OoEi li) R

I A LUGAM-S1J casas por EoS, com
XXdois quarto? c duas salas, na ave-
J1ÍJ.1 S. Clirintovão n. 623. ponto dos
bondes de 100 rs. (1735 1.) J

• A I.UGAM-SIÍ
ÜChaveí Earia

duas

as chaves 110 n.
traia.

casas na rua
almiucl 100$ e
11S, cilile se

(toCo I,) K

lA.tüG
XXdois

I.("C>.M-SI'. casas nor S.iS. coat
quartos e duas salas, na

avenida S. Christovào 11. C12.1. ponto
«os bondes dc 100I réis, (:8-'.|_l__IJ

I A LUGA-SK o prédio n. ti da r-.n
XlCondc dc Bacpondy; irala-se 110
«. 36 da mesma rj,i. onde cstfio a«
chaves. (1836 I.) J

AíLUGA-SR um esplendido terreno.
com 15 .\ Sn, próprio para estância

de lenha, parace. etc,, etc.; preço
excepcional; á rua Coronel figueira
de Mello 1Ú4; trata-se 110 local.

i A LUGAM-SE
x_Lna avenida'í'Oi.?aca.

por 35$, casinhas,
55 da rua S. Luiz

(2361 DJ

A LUGAM-SE cnsns na Villa
¦íMKosa, á rim Uclln tio São
.Tono 259; ns chaves lia qui-
(anda 11. 257; trata-se ua rua
Co ilospicio t)l, sobnttlo.

(J 2031) li

A 
LUGA-SK. nor 1S2S, o conforta-

_vc! nredio fia rrin Tavarer Gunrra
Ü~, com quatro bens quartos, duas
salas c dcpenticncias. perto iius bauitus
de mar: trata-se na Companhia Edí-
ficadora. á rua Ucncràl Curtão n. 4.
onde está a chave, (2555 1*) J

4 LUGA-SE oor.SiÇ. o pr«iio à
_!_*.rua Costa Per .ira s,\: chaves ni
u. 4S; trata-se na Companhia do Ad-
ministracão Garantida, á rua da Uni-
tatiela 6.S. (.;Sj I.) J

A TjIIGíVSI-SE o predio o elia-
¦ideava á Estrada dn Cavanca
11. 31, em tTaearfipagtiú; tem
Iodas ns couiiiiodidiidcs, in-
cltisive clectrielilntle, nerto do
bonde, a um minuto; tis «lia-
ves estão á rua Barro Verme-
lho 2-1; trata-se á rua do Ou-
vidor 04. (.1 3205) M

_Xos$;
LUGA-SE boas casas,

para ver e tratar.
05, estação de Iíamosi

rua .svvlio
(2C04 M)R

ALI
XVnei

LUGA SE uma pequena c.isa para
pocio: rua José dos Üeis ôo. Ivn-

RCiiho 
"de 

Pentrn. (-'33-; -M) S

\ LÜGA-SE uma casa, á rua 24
Üde Maio 47, Avenida Emilia; aluJ
BUel íii$; trata-se na mesma rua 15.

Das fitbrieiis :
"S. Diogo". ....• r»; de
"Campo tle Marte". de
"IiUzitimia". . ..... do

MAGOEI, G. SOARES.

DINIZ 
'& 

COMI*.

BíVSTOS & SANTOS.

Compra e vencia de prédios
e terrenos

(10MPRA-SE 
uma casa ate 3:000$,

J com todos os requisitos da hy-
gieno, sciulo 2:000$ á vista, e o res-
to a prestações, conforme se cnmhi*
nar, não sendo muito Iourc da ei-
dade; trata-^c com Eduardo, á rua

í são encontradas na casa dos depositários gênios : S
Visconde de Sapata oy 11 2b;.

(1S94 N-)

C0M1'RA-SK 
um predio que tenha

terreno e chácara de frutas;, que
não exceda dc ra a 15 contos mais
ou menos e que seja .próximo a qual-
quer linha de bonde, directa para a
cidade. Carta d S. Ií., neste jornal.

(293G N) J

VrrCTHliUOY _ VcnSé-se espaço-
JL^' so predio na rua Visconde do
Urnguíiy n. 51.1, cm frente á ponte
Centrei; para ver e informar, eom o
sr. Joaquim, no deposito de calçado
Iloriiaílo, cm frente i ponte Central.

(2624 N) 14

Taffetás e Filés em torias as
cores, o maior e mais

completo sortímento a preços os
mais yantajosos

A' PÁÜLÍCÉA
LiRGO SE S. FmSCO DE PAULA, 2
TRAVEISADES. PS4UCÍSC0DE PAOIA, 40

\ri5XDKM-aii 
l»r 31 eontos, quatro

prédios, á rtla .liarão do líom Ke-
tiro, bondes á porta, com jardim na
írente, entrada ao lado, com 2 salas,
2 quartos cozinha o quintal, rendendo
tudo -too$ uicsaes; trata-se com Mou-
rão, á rna do Rosário 161. 011 á rua
Souza franco .. 47. (7033 N) J

YÍEN.D10XI-&K 
dois prédios íi rua

Goyaz, ns: 82 e B.t (est. do IE. de
Dentro), tendo, um unia porta larga,
com negocio c moradia para familia;
outro, cora 3 jiviclas de frente, en-
trada ao lado, com portão de ferro, 2
silas; 3 quartas, cozinha, banheiro,
tanque e quintal; trata-se com Moiirão
Rosário iúi. (7093 iN) J

Tri-NiUCM-Si; terreno-,
t riz e Ilarros a 1:401'$.

rua Ma.
,  metro tes-

tada a 8oo$ooo cm oivlrus ruas trans-
versais; trnta-sc na rua do Ouvidor,
108, sala 3 com o sr. Cândido.

(2013 (N) J

TTüiN-DE-SE
t predio

VKX-DK-S1-.grande 'hor
uma casa de quitanda

grande 'horta c casa liar moradia
da íamilia, Treço 3 contos, bem afre-
Siiezada, o motivo se dirá ao compra,
dor; trata-se «a rua da Copclla, 19.
Piedade. (2779 N) J

\rilv.\'Di;-Slv 
uma casa de caldo de' canna, e outros artigos; trata-se no

deposito de halas, com o sr. Victor;
i rua «Dr. 'Dias da Cruz 11. 167.

(291S 
.\) J

T7|ENDH-S'E tecidos de arame 1'ara
V cercas c gallinheiros a $í>oo o me-

tro c Brande variedade em viveiros e
gaiolas para todos os preços. Rua 7
de Setembro, 199. (2953 N) M

por 13 contos um bom
ú rua üloa Vista n. .OS,

cm centro de terreno dc 11X6,1, com
gradil de feiro c jardim na frente,
com tres janellaa dc frente, cu'!:i-
da ao lado, com varanda corrida na
extensão do predio, duas salas, troa
quartos, sendo um destes um Salão,
boa coxinhfl, despensa, quarto com
baíiliciro c _\V, C, clectricidade cm
todo o predio c boa cliacarínha; tr-ata-
se com Jlourão, rua do -Rosário, itli.

(7092 iS) J

¦\7ilv.\Dl-3M-9lv .por i.| contos, doii
? ipredios á rua Tavares 110: 21a c

22í (li. do Kncantado), novos, feilio
moderno, assobradados, altos, no cen.
tro dc terreno, jardim c srailil do fer-
ro lia frente entrada ao lado, 2 sala»,
3 quartos, cozinha, despensa, banheiro
tanque e \V. C._; trata-se com LVÍourão
á 'rua do -Kosario uii, N

VENÜ.TJ-SE 
uma neva e linda casa

com 2 salas, .1 quartos, cozinho,
porão hábitavcl, gaz c clcctrlciilade,
grande terreno jilautado, na rua Minai
102, Sampaio. (372 O) It

PRÉDIOS 
e terrenos bem localiza-

dos, dc 5 n 30 contos, estes pró-
ços são da crise «actual, com Felícia-
no; rua da Capclia n. io — Piedade.

(2773 N) J

IJREDIOS 
 Compram-se; ainda

que precisem dc eoucerloí, me-
nos nos subúrbios. Trata-se á rua
Dr. Rodrigo dos Santos u. 76, das
10 ás 12 c dais 17 ás '19 liores.

(a(ii8 N) R

dê JOSÉ' DA CRUZ 5ENNA
coMsnssAiiios i»k counòs V, PKLLKS XÀCIOXAES

Telephone n. 20G1

Knd. Tcleg. Kspcranon.
RIO 1)K JAXMIKO.

bllCCCSSOfCS

Ciiixn Postal S-ÍS
Kl.V OOS OURIVES 92. —:•:•

«MnMrWwywf1^^
A I,UCAM-SE boas casas com iar.

Üdira v quintal, na rua Conselheiro
Joliim 19 «: 27; aluguel oi?; trata-se
ua rua Barão llom Retiro no.

(3009 M) Jt

A I.UC.AM-SK casas novas com dois
X—quartos, d'.'-ai sala5, luz, água,
por 50$; ua rna Dr.Sando n. 57. a
dois 

'tuiiiutoa 
da estação dc Ramos.

(2966M) M

\ I.lT.A.Sl'" a casa ti. 33 da rua
_3_'aiin 1'amplona, por 7'>í: as cha-
vi-s no n. 6S; trala-se na rua Souza
Ilarros Si). (2402 M) J

A I.UGA-SE o craifortavct nveiü.i da
A.ma Roclm n. 6S; as cliavcs estão
no mesmo; trata-se á rua do lio'*-
nicio 11. _:. loja. (-S'y M) R

onstipagão
Tomo

PBIT015AL MARIKHO
Itua 7 tio Setembro, 18«">

A I.ri'.AM->í:. na-Yüla Ccríon. es-
/ilação de Ramos, quatro boas ca-
sas. süiilo duas aiiula não bebitadas;
infnrmncõcs coin o canitão Mai;iio. r.a
tvpogranhia elo "Cosmopolita''. esta-
rão elo «liaria, e trata-se na avenida
Kio llranco n 171. (2579 M) .'

AliUGA-SE 
a boa casa ela rua Dia-

mantina it, 32, estação do Ria-
cliuelo; tem O quartos, sendo 2 fora,
salas, banheira esmaltada, iardim. bom
quintal, etc; as ch.-.roj estãe tio 36.
pnr K. :¦"., onde se Informa; alusücl
i;2$ooo. (jüo9 M) J

A I.UGA.SK n muito saudável pre-
í—.üü da rua I.nncs da 'Cruz 20,
Meycr, com excclicMes accommoda-
ções; 2 salas, - ouártos. cozinha, po-rão hábitavcl, clectricidade, jardim,
quintal, laneiue, chuveiro etc. pelo
módico t.liiRuel de 100S; trata-se rua
1)t. Carnicr lo-;, Rocha: ;\, chaves
em. frenle. cstabnlol (2828 II) li

A LUGA-SE ou vende-se, tia llcca
/!_Ldo Mntio, a casa da rua Anuída-
ban a8i; boiulcs à oorta; no meio do
cuoriiie terruno dc .13 x 148. todo
cercado r plhntado tendo ainda pa!-
Ünheiros, lagos e barracões, própria pa-
ra pessoa de nosto ou que queira
explorar aviculttira. (2S;o 11) J

S.'. JP.«. II.•.
r.í, livre dc eili.ilqiier retribuição, os meios
VIEM PHI.0 CORREIO, cm cana fechada
sytiiptomns ou manifestações da moléstia —
spostn, que receberão r.a volta do Correio.
S1VKIS — Caixa do Correio, 1123,

A todos
os eiuc sof-

f r c m d es
ei tt a I q u e r
moléstia es-
to. socieda-
d c envia-

curar-se. EX-
— .nome, morada,

c sello para a re-
Cartas aos 1XY1-

de

CASAS 2

MARCA REGISTRADA

ou qualquer corrimenro <!a urethra, cura radical
e;u 4 dias! Com a maravilhosa injecção Scccativa
e cápsulas ".104". Quando tudo falhar, este ex-
traordinario pr.-parado sempre triumphará. O

wnlco aJlivio da mocfdade! Experiraentac e vercis o effeito assombroso! Kão ha gonorrliia cjtie
resista a esta prodigiosa descoberta. Vende-se nn Drogaria Granado, á Rua 1° de Marco, 14-18
« ius principaes pliarmaàas e drogarias desta cidade e de todo q -Brasil.

A l.rOA-SU o esoaçoso pre.lio da
>.-rua hanta Clara n. 100. Copacalu-
na, podando ser visto á oualouçr hn-
ra; trata-se á rua hmíhasia Corrêa
n. 10. ou «á avenida Kio Branco 1,71 ¦

(2580 M) J

A nUOA-SlC, por 01? mensace, a
Xxcasa da rna Soiwa Bc;:os n. 180.
pintnda c _ forrada de novi», illuminarla
á clectricidade, com 2 bons quartos,3 optimis salas, cozinha,, despensa,
quintal com W.-C quarto com chu-
veiro o toiii Icricno nus fundos; as
ciiavr^ estão nn n. iqi (junto), o
trata-se á rua l-'iack n 133, estação

i elo RiacVnelo. (2576 M) J

A l.UGA-SK. por i2aS. uma casa,
XVi-om 1 auartos, 2 salas luz ele-
ctrica; rua Kerejhi!ia 10, S. Christo-
vflo; as cliavcs no acouRUt, próximo!
trata-se no armarinho Azeredo, K.
do Meyer. (2fi2 M) U

ALUOA-SE 
um erande norfio, por

preço muito barato, a um casal
i de velhos on a uma senhora que seja
: pessoa séria; rua Conselheiro Agos-
I tinho 73, Todos os Santo».

(2S-7 M) J

TUmfKXOS EM
lOAHüPAGUA1 —

eagamentos cm prestações:
Vendem-se nas ruas Mónsc-

nliòi' Marques c Anua Silva
esplendidas casas ncabatlas de
eoiislruif 11 inagnifieos lotes
du terreno próprio, livre e
desembartiçmlo, com água 011-
eu 11 lida, bonde o luz electriea,
PAGAMEXTÒ KM 1'IÍKSTA-

COES; para liiforíuiaeõcs, rua
(ío Hospício 176; para ver á
listrada da Preguczia 415.

(S __0-l) 3í

^OrACAIlAXA — Vende-se n
_/' tiirrcuu cm prestaçúcs; cartas i

Jornal do Commcrcio, a '/.. '/..

(;Goi X)

IJíKEpIÓ 
— t Venkle-so um próprio¦para familia estrangeira, em cen-

tro di: grande chácara, ioda plantada,
bcllissimo panorama, com sala de vi-
sitas, salão paro jantar todo decora-
do n óleo, 6 quartosi e mais depcn-
denoias internas, varanda cm toda a
volta, .próximo a bondo e trem. Pre-
ço 27 contos; i]_a da Capei!.. 11. 10,
Piedade. (2780 N) J

"i^EXDK.SE 11 casa completa-
1 mente reformiida á rua

Teixeira de Carvalho _2, rie-
diidc. Estrada Real de Santa
Onz, bonde de Cascadura :í
vista. O pagamento ])éde ser
parte cm prestações; Ilospicio
a. 176, loja; para tratar com
o proprietário, tel. 3936, N.

(S 2-105) X

_£jB-B_OBMWa nrii>iil1.wiÉMiirTiTii«riiniMFi ulir t t tt"i _a« ini-T-m--,.

Tiiim cwimTT.
Cura radicalmontc a queda do cabcllo, déslrde

ü a caspa, evila o embranqueci mento o faz nascer
1 novos cabellos - VIDRO 4S000.

Vende-se nas Perlumarias o Drogarias. —
Em São Paulo: Casa Lebre, c Baruel «Si ü.

XTUXDV-SR uma casa nova, com
água c luz electriea, tem dois quar-
to?, duas salns e mais dependência?,
tratar na mesma; na rua Victoria na-
mero 293, estação de U.imos. l_rcço
c pechincha. (.668 X) S

TTÜNDK.SIÍ. distante ío minutos ela
V estação do UncaiUado, um mr.Riii-

fico predio, completamente novo _ esty-
lo japonez o (pie ha dc chie, situado
cm centro dc terreno fluo mede de
frente 14 metros, construcção xcel-
lente, paredes t dobradi.' c tem um
panorama admirável; o d lio predio
nunca foi Iiabitftdo; nesrocir urgente;
.íi.f^ovooo. Alfaudcta 130 tu andar,
2 as 3. (25.ÍO N) J

\7'KNDK-Slv 
com urgência um -pre*

dio novo, na rua Sara, ipor 8 cen*
tos de réis; trata-se na rna do Ouvi.
dor, íoi, sala 3, com o sr. Cândido.

(2019 N) J

V£í

T7"'líX'DK-5i; a casa da rua Vinte de
V lífàfçu n. zOt Meyer, com a quar-

tos, 2 salas, cozinha, grande quintal,
toilo cercado c jardim na frente wr.i

tratar «na mesma. Donde tíins
de Vasconcellos, (299.1 X) M

¦i.VDlvSH por 18 contos uni çrc-
rua Condessa dc llclmon.

tc (K. dc Kngenho Novo), 3 mimi-
toí dos bondes de I.ins de Vasconcel-
los, im centro de terreno, jardim c gra-
dil de ferro na frente com 3 ja.
«cilas dc frente, entrada ao lado, com
vanyi.la corrida na extensão do predio
4 falas, 3 quarto.", cozinha, quarto
de banhos, etc; trata-se com Mourüo,
á rua do Kosario iói, r.a á, rna Souza
l''ranco n. 47, Vila Isabel.

(icoj N) J
¦\fKXWUt-SK 

terrci* bana, nas mas
'renos em Copaca-

N. S. de (.:•••
pacabaria, iJr. Domingos Ferreira e
dnlra. Cartas 110 jornal do Cunimcr-
cio, a '/.. '/.. (;í.í- 

,\ 1 r

GANHAR illl
GRÁTIS O MAGAZINE DO DINHEIRO

mas os dois (ns. 5

II

\ I.I'l'.A-Sl-, a loja
__[.r.i:c 12. com 2
los; çuaves ca praça

da rua Martins
salas c 2 quar-
do 15. Novo iS.

^ (2546 M) J

A I.UCA.Sl-i
xSLoaríi famili:
Antônio de P
Kiachuclo; aa

uma confortável casa,
de tratamento, á rua

trilta n. 1, estação do
diaves esthc na mesraa.

¦^. (2518 M) J

Tapeçarias e ornameiitaçõcs — Armadores c
cstolailoros

Mobiliários artísticos para todos cs gostos e preços
Cortinas, stores, roposleiros, sanefas, colclioaria, etc.

Capas para nioltilias, 9 ps. 60$ e ?0$000
63-RUA DA CARIOCA-63

qUiedo Nunes & Ç_,

í'enilc.1 nlguni desejo que apezar
de vosso esforço não conseguis
realizar? Sois infeliz cm vossa fa-
milia, ou cm connncrcio? 1'reci-
saci descobrir alsuüia coisa que
vos preoccttpa? Vazcr voltar fiara
vossa companhia algueni eme sc
lenha separado? Curar vicio 'lc
bebida, jogo. sensualismo ou algu-
ma moléstia? Destruir algum ma-
leficio? Recuperar algum objecto
<|ue vos tenham roubado'?_ Alcan-
çar bom emprego o-.i ncçocio? Fa-
zer casamento vantajoso? Iicviío-
rar a potência? Augiuéntar a vista
ou .memória? Adivinhar números
da sorte? Atírair abundância de
dinheiro? Empregae os ACCUMU-
U\DORES MKNTAES NUME-
ROS 5 e 6. Nada tem de feitiça-
ria ou contrario á religião. Ií'
uma descoberta da influencia oe-
culta tia própria vontade, para dar
ao magnetismo da vontade o po-
tc11ci.1l n-alizadnr, Ia! como o au-
xi!'io da luneta cm relação á vista,
ou como o phojiograplio (|tie fala
por causa da vóz que nelle foi
gravada, como a da saturação da
vontade nos AcciiiiHiladorcs.

Todo o dinheiro que sc gasta
com os áccumuladorss recupera-se
logo com grande lucro I Numerosos
attestados favoráveis estão nos
nossos 30 magazines. Sempre de-
ram resultado e são por nós ven-
(lidos desde ha quinze annos I Con-
tra faclos não ha argumentos!
Um Accumuhdox tózinhu ái (ç-

 »
stíltado:: mas os dois fus. 5 e 61,
Ouaiido cstão reunidos cm podei
da •mesma pessoa, servem também
nara liypnoüzar ou magnetizar,
curar só com a mão ou cm dis-
tancia, cmfim. são muito mais t-f-
ficazes para qualquer fim. PRlü-
ÇO DE CADA UM, 3j$ooo. 1'.'
o melhor talismaii. Altráe sem ser
ini a.»!

Sc não puderJcs comprar já os
Accumuladores, cbmprac o líypno-
Usino _ Afortunanle, com o 

" 
qual

obtercis muitas coisas, o qtic cüstii
apenas io?ooo. Federação Tíicüíu-
fica, 5?ooo.

Os pedi los do fora devem ser
enviados com as importâncias em
vaie postal ou caria de vapor rc-
gistrada a — l.AWRF.XCU _ C.
rua da Assembléa ri. 45. Rio dc
Janeiro. Dá-se grátis o Magazine
do Dinheiro.

Avisa-se que os ACCUMÜLA-
DORES MENTAES são marca rc-
gisUada e privilegio da nossa casa,
c que nada têm dc parecido com
os intitulados radiadores, pedras
de ceva, um pedacinho de ferro
imainado sem valor, c.i medaibi-
nbas, visto que sem serem iman,
nem aço, ferro ou corpo magneti-
zavel, podem, entretanto, fazei
mover cm distancia a agulha dc
unia bússola. O simples uso do-
ACCUMULADORES torna desiic
cessario9 os trabalhos de leiiiçaria«tu caitpmapcia..- ~ 

(A iíc,

'•' -'Mi
- '. _3

¦¦ '..'-¦'•.y'~&t
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Coletes,80b memdaaal2^000

jn !llllirTTT-...».iii/tiiiiiimaixxnr
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amigas que montou seu atelrcr ile collet-es SaUítueO-Coige-s • cuK-os''"" 

para cima, feito oom t-iegan-cia, ronda fltte 09 , bustos se-têm u/nt 1'ir.Jo colícic coirlolefo, feito eoo fiw-
-oollotc. -.:

Os leitores artips!
preços mais baratos

do mercado!
Só nas íílversns Secçôes do que se compõem

os grandes

ARMAZÉNS BBAZIL
(Antiga casa Souza Carvalho)

á Rua da Asscmbléa, 104
Pçbcuiem principalmente vôr:

3 Secção de Roupas Brancas para
Senhoras e Meninas

Secção cie Tecidos
Variado c magnífico sortimento dc tecidos

próprios para a estação.- Voil liso c dc fantasia com 0m,70 a lm,lO dc
largura, metro a começar dc l$4:«o.

Crepons lisos c de fantasia, com 0m,70 a lnvu
de largura, metro a começar dc l$8uo.

Enorme sortimento dc cassas, em todas as
cores, metro a começar de 18'ioo.

Foulardines, padrões lindíssimos, metro a

Linlios brancos o dc cores com 0m,80 a ?m,20
dc largura, metro a começar dc 2»9oo.

Tecidos de 1S com Om.90 a lm,50 dc lar-
gura, metro a começar de 4$5oo.

CHAPÉOS DE FELTRO, CAS-
TOB E LEBUE, LINDOS E

MODERNOS FEITIOS
A sí. 7$. «$ e ntoool

Para terminação de negocio da

Casa Rio Triumphal
56-RUA DO OUVIDOR-56

CropcdaCliina, comlm,10dc largura, metro
a9$ooo. . . , , ,Taffetás cm todas as cores, com lm,o de lai-
curai metro a ISSooo.

Gazes chiffons, gazes lisas, mouscllincs o
setins liberty, tudo por preços excepcionalmente
vantajosos.

Morins; Oretones, Atoalliados
brancos e <le coros, Filo inglez
para. cortinados e todos os nrtl-
<»oa <lo cama e mt-sn, bons e vertia-
deira mento baratos, só nos
grandes

Armazéns Brazil

"Í711XDEM-SK lotes de torre.
* nos <lo 10 por 50 e 10 por

6T, por 350$ c 400$, a pres-
tações ile 10$ por mez, na cs-
taçfio (le Vigário Gci-iil, Estru-
da' de Ferro Lcopoldina; tem
água do rio d'Ouro canalizada,
35 minutos do .viagem, sendo
as passagens de ida e volta
300 rs. Xo local tem pessoa
que mostre os terrenos para
tratai- das 4 ás 7 horas da tar-
de, na rua S. Januário 89,
com o proprietário. (lt'80)N
"If.EN.DE-SE uma casinha por réis

Y i :aoo$, com bom terreno e água
encanada, no Caminho de Catumby
ti. rn, Estação da Piedade, Bonda
Cascadura. Salta n. «o.). (Naiçioju

VÉNDÉ-Sdv 
um predio novo, irio-

demo, com varanda ao lado, luz
electrica, etc., na rua -Minas n. "5.
Sampaio; Irata-sc no «nestno.

COFRES

AS MGLBORES

USADOS
Vendem-se ', de diversos

tamanhos c dos melhores
fabricantes, por preços da
oceasião.

Rua Uruguayana, 143__
VEN-DE-Sd! 

um bom predio para
moradia própria, pcln sua boa

collocação; á rua Pedro Américo. !93i
trata-se com Osório, a rua ".-rei ca-
<ieca 5.13. (N ___y

Vl--\'.|>l-:-SH 
um hom barracão dc'madeiras 
de lei, lendo hom ter-

rei-.o e água encanada, dislKitc dois
minutos da estação de Kamos-, trata-
se á rua André Pinto n. 05.

(X 2030) J

ROUPAS
São, incontestavelmcnte, tanto

pela qualidade excellente das fazen-
das empregadas como pelo seu bom
acabamento as que se vendem na
mais antiga e mais acreditada

Af aiataria
Leão de Ouro
Ternos sob medida, de superiores

casemiras inglezas, pretas, azues e
de cores, feitos no rigor da moda,
com forros de primeira qualidade
por50$, 60$ e 70S00O

Paletots de Alpaca
a 9$ e iilooo

Paletots de Reps
a 3$3oo

Pyjamas diversos
¦ 7$soo, 8*500 e 9)300

Costumes de brirrf
branco

• pardo, de Dolman ou Paletots
a 10$, ia$ e 14Í000

Todos 03 outros árticos deste ramo
do negocio serão liquidados a preços
baratissimos, para terminação de ne-
sócio, até 31 do corrente mez, na caáa
Kio Triumphal.

Rua do Hospício Canto da rua
dos Andradas

¦¦>m , ¦

jam
com

33MKmpacm*cçjaipEcn
TàT.HNUI-l-Sl-; por 27 eunlos um pre-

dio novo feitio moderno, a tra-
vessa -Dcrl.y Club, rua está transversal
;'i ile S. Francisco Xavier, próximo ao
Collegio Militar, assobradado, alto, no
,-en-lrii dc terreno de 12X45, com duas

cilas dc frente, entrada ao lado,
varanda corrida, com 3 salas,

r, quartos, despensa, cozinha, quarlo
com banheiro e bom quintal; tr.ita-se
cem Mourão á rua do Rosário n. 101.

Tflv.V.DB-SK um predio por 6 cou-
tos, novo, de eonstrucçao niodcr-

na. á travessa José iltaiiifaeio 11. 5',
dl-l. de Todos os Santos), 2 minutos
dos bondes, assobradado, com duas
jr-fictlas de frente, entrada ao lado,
orlão dc ferro, varanda corrida na
«Ktcnsno do redio, -duas salas, tres
quartos, desuensa"; quarto com banhos,
etc; trata-se com iMonrão, Rosário nu-
11-erii 101. á rua So-.ua Pranco n, 4:
Vilia l-ahcl.

"1TK.N.D.K-SI! itiu magnífico c solido
V predio lo.lo de cantaria com loja

c sob., com magníficas áccniiuadaçocs
c bom quintal 25:000$; na rua Mi-
guel de Frias e São Christovão; trata-
se á ma da Curio:a u. .1.1. 1" andar.
T. 1170 C, tafiij .-N) J

\riv-NPK.-S-K 
uin lote de terreno com

arvores de frutas, dç ioN3S, tem
na rua: agna e luz, pela .iuantia.de
7008000 distante do bonde de Las-
cadura. 5 minutos; na rua A.vci de
Azevedo u-' 44.-/-Jacaré. U232 'Vp.

¦ÇTI-INIll-iM-SIÍ oito prédios: sendo
V uma chácara com .0 casas, na rtui

^ Cunha llarbosa n. 59, nni predio na
I rui- C.eneral Cniiàbnrró "3. oulro na
j rua Paula Muitos lo-; outro na rua

Paula Muitos iu;, outro na rua 1_a.ii-
i Ia Manos, 103, outro na ladeira
I do Senado 26, outro na rua -«acha-
I do Coelho ia:, oulro na rua Machado
i Coelho 1 -11: trata-se cou; o dr, m-
i beiro Nunes, da 1 as 5 da larilo; rua
Ido Rosário 1?-'. sojirado. U-|6s___

____2 
'¦ "VTKXDKM-SK: uma casinha a pies-

XXX33XXX! \ tações mensaes do Co?, sendo a
prestação de S011S. em Ma-

VENDE-SE, 
na estação do Uio das

Pedra», im prcd'o, coniplrtanieutc
novo, 2 jr.nsllas de írci.ie varanda
ao lado. tende uma otitia, cozinha na
parle dos fundos, distante da estação
6 minutos, égua, ir-sh Ilação electrica,
mostra-se a pno toe rapina do mesmo.
predio e..te que ficou quasi por 11
contos dc *.t'Js c acictiim-sc oífertas,
negocio urginlc, devido ao dono te?
que se retirar desta cap:tai., 130, Al-
faiidoga, 13a, i° un.d.-ir, 2 ás 6.

(2531 N) J

\7ii;NDEM-SR 
terrenos de 400$ a

600$ de 11X50, com água e luz, á
rua l.uiz Vargas n, 55; trata-se á
rua C.oyaz 11. 430. Piedade.

(1194 X) J

RUAS.JÜSE' *JA
Teleplione Central 5324 I Tt

Kio Triumpnoi. ___ ^... ¦-Sa ^oSSaPi Moveis e Tapeçarias
F. VEIGA A O.
nDU AMfflM E PRSSTAÇflBS

DORMITÓRIOS DE PEROBA ESTALO MODERNO
COM 6 PEÇAS A 550S?, 580S e «OOÇXW

SALA DE JANTAR COM 10 PEÇAS 800$, 850»
e 1:0009000

E OUTROS MOVEIS DE QUAL-
QUER QUALIDADE

POR PREÇOS BARATISSIMOS
FABRICA

Rua Theophilo Ottoni 173

Vilv.V.nK-SH 
uma casa com 3 quar-

tos, 2 salas, casa de banhos e -la-
trina, com água e luz por preço dc
oec.-isião; trata-se na rua Roberto Sil-
va, 23, estação de Kamos, (2823 N) K

\71!-;MDBM-S'15 
lotes de terreno á

rua Quatro de Novembro 11. 75.
*em luz c água. (2386 N) J

TTMÍNDIvSí; um bom predio acaba-
do de construir, construcçío

¦moderna de .platibanda, tendo muita
abundância dc «gua, distante dois
minutos da estação dc Ramos; trata-
se ã rua André Pinto 65. -Preço de
oceasião. (N'jQ3i) J

VKNDEM-SE cm pequenas
prestações, no alcanço de

todos, magníficos lotes de ter-
renos no magnífico o novo
bairro denominado "Campos
dos Cnvdosos". Estes são os
melhores terrenos o quo são I
vendidos em prestações. Sio.
servidos pelos trens du linha |
Auxiliai-, com as estações"Cavalcanti" o " Engenheiro jLeal", bondes do Cascadura ei
Estrada do Ferro Central pela!
estação do Casciulurn. Escri-
ptorio, rua dos Cardosos 352,
Cascadura. Prospectos com
plantas na rua da Alfandepa
n. 28, Companhia ri-cdlaLJjt
TTOXDtJM-SE em prestações casas
te terrenos, no Realengo, na I-.s-

VENUilí-SE 
um carrinho em per-

feito estado, cem cavallo comple-
taincnte arreiado por -looíooo. I-réçe
para não regatear. Para ver o trata»
na estaçi Senador Vasccnccllos. iRscn.
Ia Tublica. (284? O) K

VrvXDK-9R 
uma -machiua de escre.

ver Underv/ood, um purieito es-
-tado; informações na phaniiacia Or-
ando Rangel com o -Mario.

(2838 O) K

V1-XDI--S10 
um

u-.olhalos, bom
negucio ssecus e

ri ponto, por SjoÇoon
está aberto, o «motivo é n dono ter ou-
tro; tratar á rua Cândido llenicio, }!¦
Cascadura. (28.1-- O) R

\rivX13dí-Slv 
grande collecção dc pas-

sares nacionaes e estrangeiros para
viveiro e jardim á rua Salgado 

'le-

nha, 00, Tijuea, aos domingos e Se-
riados. (2381 O) J
¦\7li;XiD.Iv-SE na fabrica de Cerâmica

V dr. A. Vianna â rua lloiufim, 29
S. Christovão, louças de barro de fina
qualidade, filtros moringues, vasos etc.
em barro branco e vermelho.

(0-168 O) J

\r'l-;.\.DK-S.l-; 
uma -boa níachina pho.

lograpliiia 13X18 com -tres chassi*
duplos, boa lente c caixa de lona. Pre.
ço dc oceasião; 11a rua Silva Manoel,
j8. (3003 O) M

\riH.\'I.n;-SlC 
uma boa níachina .pho-1 

tographica própria para passeio *
muito co*moda Kodak, tamanho car-
tão postal, na rua Silva Manoel, 28.

13002 O) M

VK-NIMÍ-SR 
um bom guarda vestido

canclla, ío$ooo, um lavator.o vi-
Hl.alieo. pedra mamloree espelho, 3°»
rua Chile n. 9, 1° andar. (2995 O) -«

\T>:XIilí-SU 
uma planola Kohler e

Campbell, quasi novo, 11a {raia <to
Flamengo n. I.o. cas» . toj*tffi) 

j

\ri;NDi;.SIi, 
na estação dc Ramos, . c «.içuuj, .,u «««.".»-, — —

7 minutos distante u-ii nredio em trada Real de Santa Cruz; "»"'"
d« terreno, olatibanda c con- 1 com o sr. Marques, na Ustrada Kca.7

centro _-. -- - - --
strucçio" escçllentc; 4:5008;, 130, Al
fandega. 1» a"nlTar. das 2 as 6.

-; '¦;. USH N) J

VE-ViDEM-SE 
1 mobilia de quarto

cm peroba, -clara, com 10 peças,
estylo moderno, por Soo$; uma mobília
de sala ¦ de jantar, cm peroba escura,
com ífi peças, estylo ort-iiouveau, por
koooÇooo; uma mobília dc sala de, vi-
sitas, cm peroba, com yi -peças, por
4oo$ooo. Todos os moveis sc acham cm
perfeito eslado c podem ser vistos á
rua I.ins de Vascoucellos n. 70.

(2891 O) J

VUX-DiE-SH 
"ma chácara com tres \7Iv-N'l>-Ii-aE um predio com 3 salas,

cosas, uma grande para moradia V 5 quartos,; cozinha, etc, centro de
e duas rendendo, tudo muito barato; terreno nXlJo, cóm luz electrica e gaz
rua Jiaroneza. csquwa da rua 'Mara-n* com J. Pinto, rua do Kosario, I34»
gá, 11. 271, Jacarépaguá. (1948 X) tabellião. (289C N) J

Collarinhos e Punhos
de Linho

Collarinhos, dúzia. 7$Cgo c. . nSfioo
Puiihos. dúzia i.($ooo

t'árn linttidar urpentemente

a CASA RIO TRIUMPHAL
SC—RUA 1)0 OUVIDOR—5C

primeira .
durcira; uniu casa a preslaçoeJ meu-
=aes dc 90$, sendo a primeira presta-
ção de Soo$, em Honisuccesso; tratar
èom o Óuiriuo, á rua da Priiinlia 7.

(247'J 
X) K

VRND1Í-SE 
tini grande predio 1-ara

grande -familia, recentemente re-
coiistruido, por 14 contos; na rua da
America, bondes de Praia l-oruipsa a
nona: tra'..ir com o Quirino: rua da
Pralnlia 7- ____)¦_*

f-IXDlvSI-', tuna residência com uni
11X5*5, por 1:500$: ver

c tratar ãs 11 horas c das 5 ení/deaíi-

TTKXDK-SF, uma casa nova, dc p'a-
- V tibanda, com 4 commodos, por

, preço razoável; rua llonorio ri; 104.
X Todos os Santos. f30l9 X)

40 PUBLICO
COLLâRINEOS E PUNHOS DE UNHO

V

Precisa
comprar MOVEIS?

\ casa que mais vaalagom offcrcco, em preços e
ciualiduJcs óA. F. COSTA
Mobiliários do estylo e phnntasia, manipulados

cora as melhores madeiras do paiz.
Ao gosto do mais exigente c ao alcance de todos
Especialidade em capas para mobílias e stores bordados

RemcUom-so catálogos pnra o interior
Rua dos Andradas — 27

TELliiPIIONlU IV. 1330

te; riu Comes Serpa n. 91, I-orics.
Piedade. (2491 _> g

VEXlDK-SE 
um sitio na estação

da Paeieiicia, tendo 51 kiloine-
tros de comprimento, do lado direito
da estação. Tem 2.000 pés dc latim-
jeiras seleetas e peras e uiu-to cam-
l-o, para criação dc animaes. Vende-
se tambeiíi uma boa lYuoria. Icui
unia boa casa no centro do terreno.
Trata-se no mesmo logar. (2502M R
"ITEXDlvSI-l unia boa casa com doi.s

V bons quartos, duas salas, cozi-
nha, agita encanada. tanque, latrina
c essolo, tudo cm condições hygietii-
eas; ver c tratar na rua Maria llen-
jamin 11. 39. Terra Nova.1

(183.1 X) a

Os mais perfeitos e que melhor se engommam, vendem-se na
conhecida

FABRICA CARIOCA —.";
Collarinhos dc linho vira- | Punhos dc Unho simples

dos cm direitos, 3 por. c$ooo .par. . ,'•'"•'i"i-. • • i$ooo
ldcin dc linho Santos Du- | Idem de linho duplos,

iiiout, 3 por C$500 par. ....... i$20o
RUA DA CARIOCA, 22 — Próximo ao Mercado das Flores.

de. Santa Cruz 11. 165; mai» informa-
ções á rua da Alfândega 11, 28, Uni-
panliia Predl«l,

\rENDEM-SE na "Vilia Pavit-
V na" exccllentcs lotes de ter-

renos em pequenas prestações
do 59 em deante. Os srs, pre-
tendentes poderão tomar os
trens da Linha Auxiliar do
lUo d'Oui-0 e procurar cm
frente á estação da ravuiia o

\71EN-DE.SiI5 um predio com todas as* acconuuodações ipara familia de
tratamento, construído no centro de um
terreno oue mede 7.800 metros qua-
drados, fazendo frente para 4 ,ruas
todas aceeitaj pela Prefeitura, logar
de muito bom clima com muitas íru-
íciras, capinzal para gado e pasto pa-
ra animaes; para ver e tratar na çs:
tação de Anchieta com Carlos, Zainiii
não sc trata com intermediários.

(j52o N) A

CATARBHQ DOS PULMÕES
Ctira rápida cini o

PEITORAL MA INHO
Uua 7 do Setembro, 180

¦\TEXDIÍ-SIí um clialet com 4 com-
V modos, perto do bonde de, Cas-

..w..„-. ..  -— cadura, j minutos; inforuia-se á rua
escriptorio da Companhia Pre- Moreira ri. 124, (Piedade).

VENDEM-SE 
terrenos a prestações

mensaes de 2$soo, lotes de ia U
por 50, ao preço de 25S, cada lote,
terrenos í.nxutos, meias-colinas c pia-
nos, próprios para agricultura, flori-
cultura o avicullura. em saluberrimas
terras de subúrbios servidos uor duas
estradas de ferro, com nassasens de
Síoo e $600, ida e volta; 110 local
onde se vende passará a estrada ,de
automóveis do Rio a Pctropohs: 111-
forma-se com o (Juirino, rua da Trai-
nha 7; teleplione, Norte, 40S8.

(2478 X) R

VENDEM-SE em prestações
y magníficos lotos de terras,

na rua Silva Tclícs, em Copa-
cubana. Trata-se na rua da
Alfândega n. 28, Companhia
Predial. N

\7'F|NDE-SE. 
na rua Aqttidaban, 1)0-

ca do Matto, Mcyer, uni superior
lote tio terreíio de esquina, frente
para duas ruas, tendo 170 metros
quadrados. Aceitam-se offcrtas razoa-
veis; 130. Alfândega, 1° andar, 2 ás 6.

 Í£??Jiüí;'íi
VilíN.DE.M-SE 

«s seguintes proprie-
dades: por 28:000$, um predio, ren-

| dendo 400$; na rua -liarão dc São Fe-
lis, por 7:500$, um terreno com 16X
80, na rua Figueira (Estação do Ro-
cha); trata-se com R, Cardoso, na rua
da Ouitanda 11, Or, loja ás 4 horas

(2949 N) M

VI-;XDE-SiSíi|ior 
8:500$ um predio

novo, assobradado, oito á rua Eco;
V poldo, com bondes de Andarahq a

porta, com 3 janellas de frente, cn-
trada ao lado, com varanda, com 2
salas, 2 quartos, cozinha, despensa,
banheiro W. C, e qtlvital; trato-sc
com 'Mourão, r. do Kosario n. 161.
sobrado. (1091 X) J

dlal. Prospectos e plantas sao
distribuídos na i-ua du Alfan-
dega ii^aSj N

VENDE-SE 
á rua Silva Guimarães

na Fabrica das Chitas, conforta-
vel predio; trata-se na r. ilucuos Ai-
rei 198. (l-'5> K> b

VENDE-SE 
á rua Moura . Urito,

grando predio para numerosa íu-
milia; trata-se na rua liuenoi Aires
nij£i£8. t<33i:-S) -S

\rENDE-SIC 
um predio n-.odcrno, á

rua Dezoito de Outubro, na -Mu-
da da Tijuea; informes c tratos 11a
rua Buenos Aires 198. (.254 Wt1

easa com 2 lotes
coação dc Anchie-

íd. Preço 7òo$ooo: trata-se nh utes*
ma com Carlos Za#iiui, (2Ó19 iX) A

Tr-ENDi-i-SE uma
t de terreno ua e

Chapéos de palha
italianos

Formatos diversos e lindos modelos
3$5°o, 4$, S* e 8$ooo

NA ULTIMA LIQUIDAÇÃO

da Casa Rio Triumphal
56 — RUA DO OUVIDOR — j6

iEX-DE-SE um predio com terre-
nos, juntos ou separados, tudo por

6:000$, tendo o predio do.s quartos,
duas salas, cozinha, tclhciro c palan-
q-e, tudo com installáção clcctrica,
com bonde de Cascadura a 2 mi.nu-
tos; para ver c tra-ar na rua \ is.a
Alegre n. 60, lE. de Dentro, ou rua
da Alfândega ti. 158. _^

Tf-EXOE-S-E á rua dos Àrátiios por
V 35 contos, confortável predio;, m-

formei c tratos i rua Buenos Aires,
198.  ('733 N) S

•\7iENDE-SE a casa á rua Aviíla,
V48 em S. Christovão, com 3 1»ar-

los e 2 salas e .bastante terreno; tra-
ta-so na mesma, próximo S rua Al*-
Eria. (3570 N) J

\r.l-:XUl-:i.\f-SE 
barato uma «**>ra com

• 2 crias de poucos dias1 « lOTa ou-
tra prcsies a ter filho*. Rua Adelai-
de, 120, 'Mcyer. ('869 O) H

V.EN.DEM-SE 
taVUrAas e 

' 
feolius.

Orpington crystal, preço razoável,
ovos a 6$ a dúzia, de iPlymoutli .bran:
ca, e Roque. Rodaine Rede o Orp-t
-Rton Anurello, Bítrada Nnva da l -
jucá. 585. _!__J2LÜ

VENDE-SE 
um bom plano Fleys',

4 bis, o melhor formato; prne
to; trocase, concertas? e
Ao Piano de Ouro do
rua Riachuclo 42J, sob.

afirià-sc,
(Uiiiiiarâes:

(0207OM

TTENDE-SB 
por 4$, em qualquer

Pharmacia ou drogaria, um fras-
co de ANTIGAL, do dr. Machado,
o melhor remédio da actuahdade pa-
ra curar a syphilis e o rlieumatlsmo.

VÍEN.DBXI-9E 
4 carniças typo gary,

e 6 animaes superiores com to-
dos os seus pertences, pelo preço dt
2i20o$ooo; -trata-se com o sr. João
Gonçalves á rua do llospicio n. ..pi.
das 10 ás 5- O942 O) S

\ri-:NDE-SE 
retalhos de sola, á riu' i" dc Março 149 e 1 = 1. (2740 01.1

"VENDEM-SE nns ruas Jnv-
y dim Botânico, Oitis.Magno-

lias, Acendas e outras, em
prestações mensaes de 70!(l
em demite, magníficos lotes
do terrenos em ruas recente-
mente abertas o onde já exis-
tem magníficos pnlacetes. Os
preços variam desde 2:500$
o lote do 10 metros de fren-
te. Informações na Companhia
Predial, r. Alfândega 28. N

"\7-FXDK-SI-: no Realengo uin terreno
V de 11X60 co:n uma casinha por

do.ij; trata-se na avenida Rio llranco,
-ii>. .Livraria. (3030 X) M

\fEXI>E-SE 11111 terreno pega-
y do ao predio A rua Palm

Pnmplona 49, a onde está 11
chave, fica cm canto dc runj
ti-atu-sc á rua do Ouvidor 94.

(J 2301) N

Tf-E-N-DEll-SE, 
para liquidar por

preço módico, pintos, frangos, fran-
gas, gallinlias c uni pillo, orpin-gtons,
aniarcllos; á rua Cregorio Neves (ii,
E. Novo. (2565 X) J

MOLÉSTIAS DA HHU
Curarapliiacoma

IKJECÇÍÃO MAllINHO
Rua 7 doSetombro, 180

loa ^^ * H

TUBERCULOSE e mais mo-
lestias infotto-oontagios

üuereis
evitar ^V

m\0V

Usae -ov

oç\^ Liqun

C*i 

O Aluga-se, compra-se e
^_.UT^ vende-se moveis. Grande
Vv fabricti do colchões e moveis

VENDE-M-SE pintos de raça; in>
T rua Desembargador Isidro n. 81.

Fabrica das Chitas. (O) A

VENDEM-SE 
os seguinte? moveis

do famiila que se retira: i guarda-
casaca, com espelho bisaute: i guarda
roupa, 1 unia de casado. 1 toilettc coin
mármore e espelho bisaute, i mesa de
eabaeelra, i ovsiché. tudo dc peroba
amarclla; t cabide de centro, uma ca-
ma dc ferro e cortinado oaia creança.
mobilia ,1c sala de v.sitas. com ío pe-
ças, do canclla. com desconto de
10 °l° solne o custo- rua Carioca 49.
a» andar. (1817 b) i>

VE-N.DiEM-SE 
duas -bicyclitas para

homem c duas para menino, in-
glrzns e com pouco uso. Por preço
de pechincha. Rua do Cattcte n. 105,
loja. (O 2305) R

do Catteto >"s. 55 o 57
Teleplione 5591 Central

CORRÊA DA SILVA
Os verdadeiros levam a marca acima. Pregos communs

\r.RNDli-M-SE 
armações, balcões, cò-

-pas, mesas para botequis e utensi-
lios para todos o snegocios, assim
como se faz qualquer armação, a gos-
to do freguez e a prepç sem coin-

petidor; na rua Senhor dos lassos.4?.

TTJf-XDE-Sa* .por 5:soo$ a casa da VENDEM-SE lotes de terre-

V rlia Nova de Cachaniby n. 64,

VENDE.M-SE, 
como pechincha, 2

cxcellentcs lotes dc terreno, jun-
tos ou separados, tendo ?.$o metros
de frento cada um. nor 35 de fundos,
situado na Boca do Maito (Mcyer),
oroxinio a 3 linhas do bondes, local
enxuto cprompto a construir. Alfan-
dega. '1.10. i°'andar, 2 ás 6. 1-rcço,
90o$ooo cada um. (2532 N)J

T7ENDE-SE por 2:800$, distante de
Vaiesquita 15 minutos k. F.-C- do

Itrasil uma boa casa de tijolo, co-
berta de zinco com uma sala. <t".s
quarto?, cozinha c forno, ura carro de
boi', uma vacca. 2 vitellas. 1 louro,
porcos, gallinhas, cto., inr-tiio do 70
de frente por 50 de fundos; tralar ,e
mais informações na rua de h. J.u.j
Gonzaga 11 ¦ 26. __4_____>

VENDE-SE 
<m prestações ou a di-

nheiro, unia pequena easa na es-
tação Hento Ribeiro; trata-se na rua
.Daniel Carneiro 11. 56, Engenha dc
Dentro. (-2532 N) b

VENDE-SE 
(grande pccltinelu) so-

lido predio 110 Riachuclo, bonde a
porta, por 4:700?. parte a prestações;
rua Flack n. 10, das 11 as 3, .com
a dono. (1848 N) fa

com 3 quartos, 3 salas, cozinha, com
dois íosões a gaz, W. C, água «

grande terreno; trata-se na nK?ma.(K 9lB"CfonorrAéa
cura-se cm 3 dias com

nua 7 flè Setembro, tSOJ

V nos dc 12X50, a 100$, cm
prestações, próprios para si-
tios, tendo um com casa c 6
lotes por um conto, escripto-
rio om frente íi estação do São
Matheus, Linha Auxiliai-, pas-
sagem ida o volta 300 réis.

(J 2061) N

Forçada e urgente
uqÍciwação final

do bar.-ttciro estabelecimento dc AT.,-
FAIATAIUA, f.i.-iendar.. ROUPAS
FlilTAS. cha-.-éos c de outros artigos
K-ra HOMENS, RAPAZES e MI-.M-
NOS

O Rio Triumphal
Tudo liquida a qualquer preço, in-

eluindo armações e todos os utensílios.
50—RUA DO OUVIDOR—56

ENDE-SE barato o predio da rua
lohio de Padua n.. n, Rlaclmç

VlÉNDE-SE 
tuna casa com 2 quar-

tos s;da, dispensa, e cozinlin, o ter-
reno, com 22X06, bem arborizado dc
arvores- frutíferas com boa .água,.-.a ¦Ç7,EN-r)'ir\íftl- os predios seguintes:
r. S.. Carlos n. 27, por c:2oo?ooo, na y.^Ji -- ,,e,1i(, „ovo3 ren.lcndo
.Estação Marechal -Hermes.; .para mais jJJS-0?0»-/„„' 'condessa 

Bclmotito;
inorniaçoes com o sr. Candmho, no 6oo> ^
botequiin da estação. (2S06 X) J},^^ > rua Vi:-.!e c Quatro de

VTOSE ,„„,„;.casa 
^^tõ ™?:$™$ &$&£?%&$%V perto,da estação do Ruiehuelo, na | ™di„7.„oVoS 

com armaíem e «sa d

ym

rua -D. Liara ue uiarros, 41, tr.-i.io -l ¦familia. 
alugado por contrato, rendeu,

salas, 6 esplendidos quartos e mais 3 1 ,„ ,.'V in.,idos cm frente a E. dt
ditos nara empregados, despensa, eópa 

\°anro^'2So$ , pre.ífo no"»,, esty
cozinha, banheira. com( água, quente 

-¦*»' 
Çj^.-""Vatro de terrena, juniria, 2 necessárias, tanques, «rando ;° 

1 
R_ „. i,,c.,lllita. ,.,.„„„•;, , pre.terreno, ele; .trata-se na mesma

(287S 
X) J

"\7-lvN'ni'M-SE 
para liquidar 2 ca-aes*»' ile Black Minorca, typo original c

iim lindo .temo ile illarrcd -1'lymdutlt
lo', -"iiroximo da rua 24 

'de 'lilaio. 
çòai.F-Rocks. As gallVilias1 dc ifaia -,ç outra

2 salas, 5 quarlos e mais dependerá; | raça estão pondo, Rua Adelaide...12/'
(2885 X) J I Mcyer, (2S;o X) li

A CUBA DA SVPHLIBS
Adquirida ou hereditária, interna ou externa em to-
das :ts manifestai; õcs: Uheimviti-mo, Kczcmas, Ulccras,
Tii9ti(òrcs, ííscroíu Ias, Dores iiiuscularcs c ósseas. Uo-.
res dc cabeça uo cturnas. Ulccras do Estômago, etc,
sc consegue com o

Io a R. 11. .Mesquita; 14
dio, com .1 quarlos, 2 saias, a traves-
sa 11 ile -Maio, junto a Avenida o.
Sá: 11:000$, 1 predio. novo á rua Pau-
Ia e Silva (E. da Cancclla): 10:000$,
; predios novos, I. rua Angélica, jun-
to a E. do Meyer; 9:000.5, 1 predio
novo dc negocio c moradia 110 15; No-
vo; ;:ooo$ 1 bom predio 11 r. Ilermen
garda junto a -E. Mcyer; .i:;oo?, 1
predio. com 2 rmartòs, 2 salas a rua
.D. Clara, além desses tem outros em
liamos. ,
diversas localidades; tr.ata.se a rua do
Carmo, 66, i" andar, teleplione. 5S48
Xorte. (2588 N) 3

XAROPE DE 5, BRAZ
Cura tosses, bronchtto, coquolu-

clio, tuberculose o astbrua. Tomai-
o é ter certeza do estar curado.
KKCUSi: O1* OUTKOS BONS
XAROPES que vos offcrccom.

Preço do vidro 20500
Exija o de S. BRAz

Drogaria Btircóllós — Niclhcroy
Depósitos-:-Uruguayana, 01 t rjT-.
Marechal Floritmo, 53 5- rÁl(J
Asscmliléa ili I

TTENDE-SE, nor CsioooÇ.o o ma-
V gnifij-i predio d ama General-Ar-

gollo; laria.so á rua Thcophiio Oito-
ni 8j, i" andar. (1S21 >-) S

VENDE-SE. 
por o contos o modçr-

no nredio da rua rua Chaves Pa-
ria; 3 quartos, 3 salas, entrada ao ai-
do, lrnui quintal, ele.; trata-se a rua
Thcophiio Ottoni S3, 1° andar.

(1820 N) S

VENDE-SE 
na rua Magalhães Cou-

lo, um terreno o que ha de-.siui-

pecior compra, alio,, nivelado, quasi
na esquina da ma Dias da Cruz, me-
dindo de frente 10.40 ,por 50 de fim-

dós; oío sc -acceitam intermediáriosi
130, Alfândega, 1» andar, 2 as C.
Negocio urgente, 2:450$. W530.J,.} j

nlcndida casa,-anua-
VENDE-SE 

uma esplendida
ein -Santa Thercza, logar si, 

vel, preço barato; para tra ar ua rua
Clapp ns. 47 e -19- Mercado Novo,,
com o sr. Fontes.

' 
(2544 K) J

¦H

VH5N.DE-SÉ 
um cavallo arreiado no-

vo e de bons andares; na R. D".
Anna Guimarães, 67. 'E. do Rocha.

(1946 N) k

5NDESE papel pintado á rua do
llospicio 190, as compras sao fet-

tas a vista c «íada deve por esse mo-
tivo vende mais barato; ver para «rer
casa Araújo Silva. (1321 O) J

VENDE-SE 
um bom rjiano allemí».

perfeito e garantido; rua <!•
SwfAnna n. 120, casa de'-. família.

(O 2070) M

\7iENDE-SE 
uni -botequim com bl-

' Ihar, «1 .ponto de futuro, l«rri
bom contrato, nao paga aluguel., o mo-
tivo é o dono ter outra eoilocaçao;
iiitormáJe 110 Café Triumplio a prà-
ça Tiraucntes, 56, com o sr; Jon-
seca. (J°3+ O) K

Tira os cabellos supérfluos do ros
lo, eollo e braços. Encontra-se nas
casas i Bajin, Iterraauy e Cirio.

\7'iEXd>E-SE 
unia boa casa com com

•modos para pequena familia. teddo
bastante água. tanaue tendo de .ter-
reno 25X50. A casa c nova e situa-
da i rua Dr. Godoy n. 70. Preço
1:600?, a chave na mesma rua nu-
mero 82, estação dc lEngcnheiro Nci-
va, 

'E. F. C. .U.; trala-se com o sr.
Álvaro illaptlsta, Tel, 902, Sul.

1.-569 N) J

"IfdíX.DBM-rlE <Iuas bioyclêttes
\ ra homem c uma de creança

perfeito estado; na rua iDr. Silva Ba.
bello n. 29, casa o. 5,:*«*toç*»-;do
Mcyer. (2&11 0) B

irKNDKM-SIO lotes de terre-
V nos de 12X50, a 100!ji, om

prestações! logar alto, saúda-
vel e lie grande lutiu-o; infor-
inações na Pliarmacia IJõma-
rio,' bm frento á estação do
Anchieta. (J 20U0) N

\n5NDE-SE, 
por 25 contos, o moder-' no predio da nn Biuíio de Amuzo-

nas: tra.ii.se á rua Thcouhilo Ottoni
8i i° andar. (l823 -X) •>

VO-i-V;.

LüliTYL
Poderoso nntisy-
philitico. Elimi-

liador das , iinpu-
rezas c micróbios
do Sangue. Cura
syphilis, tanto cs-
terna (pelle, etc.)
como interna (dos
Pulmões, Coração,
etc.) Peçam prós
pcuius. Vendc*se
nas boas phariliá-
rias. Preço. 5?.
Deposito C.rral 1
Avenida C, o 111 e s
Freire. 99. 

'!'¦•
1202 C.

\7"J-;XI)K.Sl-l 110 melhor ponto
y do Jlcyer, uni niagnificó

terreno com frento pai-a as
i-uas Mariiiilino e Faliio Luz.
medindo 20\110, com liondes
de Boca do Matto e lMcdade
á porta. O terreno fica nos
fundos do predio 613. da rua
Dr. Dias ila Cruz. Vende-se
tmilhem em lotes; para ver o
tratar á r. Dr. Fnbio I,nz UO,
c para infoi-inai-ões 11:1 rua do
llospicio 176. (J 2102) N

\n:\r-KM-Si-: 
trilhos para constru-' 

cçiiu c par.i linhas dc eslraila de
ferrn; trata-i: «ia rua Cardoso nume-
!0 96.

liTil-l-XOE-SE bom predio qnasi novo,
V liem construído, tem ihtaa sa-

Ias, 2 quartos, cozinha, latrina, tan-
que, quintal, etc.; tem luz clcctrica,
boa Installáção dc acua o-™ Iodas as
commodidadcs, na rua -T.caiio.ro -!.li
trata-se no n. 44, Venda, Olaria.
Preço -1:500$. (N2lÇ9)R

TTENDE-SE cm logar saluberrirao,
V i rua do Alto, Engenho de Den-

tro, uni bom terreno, com 9.m5 de
frente por 4rm de fundos. Trala-se a
ma Aquidaban 11. ió,j. lloc.i do
Matto. Í.SirN) S

A7ENDEM-SB em pequenas Vri-.xni-.M.Si-, «eis rasas de sobrado
. - i„ sc nà 1/»ia »c lo)-n- l'"r l"0" ÜQ -¦ contos.

T prestações de ».*?> Jlh, l"*. .pújcm render 600$ mensaes. listão-
etc, mensaes, magníficos lo- se fazendo reconstrucção nas mesmas,
tes de terrenos na niiignificií
localidade denominada Sapé,
servida pelos trens da Linha
Auxiliar. O escriptorio é em
frento da estação de Sn pé.
Ainda existem alguns lotes na
Praça das 1'erolas, muitos nas
ruas Opnliis, Turqnezns c Sa-
phirns. Os prospectos com
plantas são distribuídos 110 es-
criptorio ila rua da Al/aiidesii
11. 28, Companhia Predial. N

TTEXiDI-l-SE uin cachorro .le Dalma-
V cia, pura raça, á rua Dr. Dias da

Cruz, 93 (Mcyer). (26JS K) R

'PcrtíESinto da csUiÇâb, rua Prudent
de -Moraes ns. 133 a 14,3, eslação Dr.
P-roníin, com Rraudç quintal, preço 22
con'./-?, podendo 'ficar ,0 cupital a
prazo longo, com juros; para ver nas
mcsma3, tralar ú rua Frei Caneca
n. ti.r. ÍA 1699) N

VENDE-SE 
iim bom predio no l.c-

me, com 6 quartos, 2 salas, des-
pensa, cozinha, copa, ele. Informa-
ções i rua Buarque 46 (Leme).

(X 2072) J

¦xtvt)ALON — Contra o máu hálito.
VIDALON — Contra dyspcpsias.

•VIDALON — Tônico forticanlc.•VIDALON — Contra a impotência.
V iDALON — Tônico estomacal.

VIDALON — Tônico dos nervos.
VIDALON — Faz boa digestão.

VIDALON— Faz bom appetile.

FncoiUra-so em todas as pharmncias e dros-irins,.
pitai e dos listados Uo Norte e Sul do Brasil

desla ca-

VENDEM-SE 
moirõea de ferro de

2111,10 a 4m,4í -furados-era canto-
neiras; rua Dr. Silva Rabello n. J»,
casa 5, cstaç.1o do Meyer.

(2613 O) K

VENDE-SE 
um cão das -Ilhas, com

7 mezes, bom para guarda, «un
S. Januário, 40, S. Chnstüváo.

(2593 O) K

\jEXDE-SE ou troca-se um carro
com iirreios para dois animaes; tudo
em perfeito Citado. -Para tralar e In-
formar com Victor

52, loja.
á rua São Pedro

(2581 O) R

Vende-se

\rEXr)K-S.E 
muito barata a easa da

rua ttaqiiaty 128, Cascadura,
com boas nccomtnodações . c grande
terreno; para vér e tr.ai.ir na mesma,
das 10 horas du manhã ás 5 d.) tar-
dc. Não se acceitam intermediários.

(X 2051) i

na rua Darão de Pé-
tropoflis.! Hio Compri*

do, um terreno alto, que mede 11 X

41, tendo admirável pa nor.-. 111 a; preç.>
i:750$ooo; 130, Alfandcg" •' ''

dns 2 ás 6.

V.E-N-DEM-SEjolos e telhas

andar
(25.17 N) J

mHiaxxanwnasraait»

VKNOBM-SB em pequenas
y prestações mensaes, lotes

de terrenos de 7 o 8 metros j 
*nw

\T,1-:XDE-SE o predio da rua Tiarão
V de Itapagipe n. 95, muito perto ,

da rua do Mattoso, lE' losar enxulo
ura dos melhores pontos desta rua;
ita-se com o próprio na mesma rua

de frente por 41 do fundo, In, 9:. (N2oC4). 
J

situados nn rua Araújo Liinn, .-^t^tj^:^ ,ma 
~ 

collstnlccnõ
csijniun da l-ua Darão de Mes-1 y moderna ten-lo cinco c.immodos,
quita, Andrirahy Grande. Tra- -nor .t.SooSooo, entre as estações de

ta-se na C^ipanhia Predial, & ] ^l^Jr^vTÁ T-%: c"m
rua da Allamlegn 28. N : de.-.o em (llo-.nsucces.so.- (2622 X) K

darthros,

Commentos
Curam-se em l» dins com

Injecção Marinho
Kua 1 dc Setembro, t80

*\7iF.XDE-S!i um predio na rua Sc-
\ f.ailor I. Honiíacio, que ainda-nao

•foi habitado, com 2 salas, 2 quartos;
coxínli.i e niais pertence, liom quintal,
to-Jo -.ii-.-.r.-.ilo insmllaç-io electrica, varan _-._._--__—- —-— —
da ao la.ln. Iluiulr-s á iiorta, .1 miiiu- \Td-.XDl-.-S.l-, um predio ch-.c na rn.i
(es da cít.iç.'..;: informa-se na niííina V 'llurão <!e Mesquita, rece,-itemen-
riiti, Üi armazém, 'Üsíação de 'l*õdos te, construído, estylo moderno, ainda
os Santos, (jStit» N) H j não lialntado, cm centro de terreno

 com jardim na frente e dos tòdoá.
com do:s ipavimcntos, tendo cm baixo
sala, «aletinlia, sala de jantar; ii»$*
pensa, banheiro, \V. C., co/inlia in-
*jti*!lni*r>c3 elcclricas cm cima tres dor-
mitonos, corredor c lava torto c W.
C. liom quintal, lo.lo fechado; para
ver, rua líosario iõi, sobrvido, -Mouríio
bonde Andarahy Cr.vidc i poria. Pre*
ço 22:ooo$ooo. 12:6" X) It

\níXDE-SE 
um grupo ile 6 ca^as a

rua Harào de Amai-oi-.as; trata.se
ra rua Harâo de Mesquita n. S-Hi-

(2708 X) .1

V !•* muito em coiita um <le-
,c pão, bem ufrcgttczado;

Gonzaga 11. 20.
(2897 S) .1

Quando precisai* de comgBPar
A mobilia de Sala de Jantar, ou

O dormitório ou a salla de visitas
Queira nos dar o prazer da sua visita

E verá que as nossas condições e facilidades de pagamento são únicas

MARTINS MALHEIRO & C. !??????$?*>?? RUA DA ALFÂNDEGA N. in.

enipi-

cens,
eczemas, sardas,

pannof, comicliões, etc, des-
a.ppare.:cni irapidanicnie usan-
do Pomada Luzitana. Caixa
iSono. Deposito: Pliariniicia
Tavares. Praça Tiradentes
n. Ca (Largo do Rocio.

A 4030

IJISI 
PRESTA-SE dinbeiro a 10 c 12

_i por cento ao anno, sob hypouV

3 caias novas de ti*
s fraucezas, por 3:500$

«g.-',nlo o comprador 2 contos á vis-
ticrata Santos, 19, esiação Tlento Ri-
ta e 1) resio a prestações á rua Ei-
beiro: trata-se á r. i**rei Caneca, S'P.
easa 1. (2588 .N); li

TiEN-DE.SE, com urgência, um ma-VENDE>' giilfice
trala-se á rua José dloniíaci.i n. 45,
S. Domingos. (R 1350) N

ca-o d'e predios;
findar.

130. AlEàndcgn, i"
(2538 S) J

VENDE-SE . 
.

bem conhecido c antiga,
uma pequena pensuo

muito
bem localizada c sempre cheia, como
podírá ver o pretendente, distante do
ccnlro, ep!c minutos, bondes de ico
réis; preço muito módico; infornta-sc
rior favor nesta redacçSo, cana ü Se-
t.iítif.o de Oiivcira. (2.-..19 S) J

TTENDE-SE lindo predio moderno,
V perto do Botilevard, 28 de Setem-

bro; informes c tratos, rua .Buenos Ai-
res, 198. (1735 'N) S

\riEXDE-S-E 
um negocio dc sseco»

o molhados, fazwdo bom negocio,
na estação do M;ycr; jiara tratar, na
mesma á rua Figueiredo 11. 32.

(1944 M) 3

T7"1'IN0K.SR tudo qu.e possa
V interessai- a quem precise

do comprai- barato, installa-
ções completas de botequins,
hotéis-, barbcarlas e outro
qualquer ramo conuiierclnl.
Grande quantidade do inovois
familiares, mobílias eòniplc-
tas, espelhos do todos os t«-
mauhos, cofres, machinas ro-
gistviidoras o polias, mniicacs,
eori-èiis. etc. Louça e crystacs
para todos os preços, Não com-
preni sem verificar os preços
desta casa encyclopedica. Una
Frei Caneca nos. 7, 9 e 11.
Teleplione 5092, Central.

VlE.V-Dly.9E 
á rua Barão dc Mesqui-

ta, uni terreno de 33 por nõ; Ira-
ta-se i rua lluenos Aires, 198.

(.7.15 N) S

VENDE-SE cm "Engenheiro Nei-
V va", por 50$ c 100S, lotes dc ter-

renos com 12.50 metros de frente por
So e 100 tle fundos, assim como os
eaidos cm cummissJío, por falta de pa*
gameutó das presiações mensaes.

(1979 N) R

\rEX.DI--SE 
por 10:800$ em .Bota-

íog.i um predio á rua D". Caroli-og.
ra 11. 3 iiaia-sc no mesmo,

t--503 N) .1

TjfEXDil-l-SE barato,, até 17 do cor-
V rente, um superfino violino, Kim

Xai-ier 84, Vilia Z>-
(O2.S5) RSão Francisco-

zi,1:1.1, casa 2.

*a::i ;H.r:-ie,:i-!a:iij*a-.í.ia::! naiü-iaEi.: iíc-:í-ieii:ajBi!:-im!! is .::ifan":.-!E5i.-::tHiiiaBii-.iiiiiti.i"i:{i!iBi'!!";Ei:í.i*Sí:.:iSBM:
p Coração Coração do A #-ITTT> _ Tta B

\r.ENDE-SE 
por 7:500$, renda 250$

um correr de casas 110 l-.ní. dc
Dentro, Com o sr. Afíonso. Rua do
Carmo, 60, sala 4, ás 3 lioras. ¦

(ifitítt M J

_!_. aeiTl^vaçao cios Bezerros
A "FONTE LIMPA"

E* o único remédio veterinário que
cura a diarrhéa destes, e desinfecla os
intestinos do gado vaceum. — Deposita-
rios no Rio: Alfredo dc Carvalho & C.
R. 1" de Março, 10.áiffifii

-'•E J CO"triEx
icw, com 1
Alegre, c qu

,\a (Catunito .
irua ( oncordia. 4^. .(21-:;. X) l<

o-' o lote de ter- . ¦\7"1-XI>1'*.M-&IÍ 
-* a -apara fojrulhas 7

; 111 rua Vista | metros tle cintminé; na rua Visconde
1 Miguel de Pai- | dc li.u-iu. 105, 1,2535 N) .1

1» v*v\\;.',í'..;*i* uni-i casa com grande
\ terreno todo plantado de arvores

c cqiii um lindo jardim na frente c
dos lados, _ todo cinicuiado", tem cs-
noto c muita fartura d'agua; a casa
¦j nova. porém, pequena; !l-::i varan-
da du lado. Preço 8:1101."; ua rua
Ciuitieza n. 78. Engenho do Dentro;
pôde àcr vista a inulnucr hora,

(51-Í2 X) S

rCTl'N'DE-SE o predio du ma de
1*/ S. Valcntini 11. 53! trata-se na

raesma rua n. 55- (Mattoso). N)

Tl 
r.ENDEM-SE por 12 ';«a;-'5 J,'is

prédios á travessa S. Diogo, por-
U e Jauçlla. 2 salas. 3 qu" os, cor.c-
dor, cozinha c qu:n:.l, eaií.i .'-"'I"-

fira 
mais informações com Mourao,

rua do R«ssrio if-J, ou a rim Sou-

.» **™ -- 47- V. Isabel^ 
^ }

¦ÇT1-'XDE-SE a chácara da r\i.\ Ma-
> gtlaiena n. 47. estação ile Ramos,

com 53 metros dc frente por 50 de
fundos. 'J 934) N'tfprr

Placas Esiliuü
l'Oli SOVO VUOOBSSÒ

Griiiuio perfeição. Mais du-
nhilid.ide. E muito rimls
bnnttos do que ns fabricadas
ut.S Itoje.

FUNDIÇÃO INDÍGENA
Itl ,V CA.»l.lilXO _

\r,EXDE.SE. 
na rua C<

firo, tcrrvnn a ttS
Conde de Hom-

) metrô
frente! 130, AJÚndega, i° andar., d..-
» ia 6, (2555 N) J

Ternos de Roupa
dc superiores easomiras inglezas.jiretas,
aztiL-ü e de côr, p':r,i ia, a M*;. 5:-f"
40S. 50$ e 55S. Temos dc brim ue
linho branco.'pardo c de eir ou dc su-
lieri-r lussor. a íSJ. 20S. 2.-S. 24?.
jíj$, ^'S$ o 3o$ooo, Terno.* dc casaca,
sobrceasaca. fraque ou sniockiug. a
i-,oS. 100S. tjo? e Sojooo Costumes
de f.rim branco e pardo, de dolman ou
linlcldt :i :''¦'¦. 1=5 e 1.-5000. Para ter-
]•.-•:•; r cve.i fcu negocio a

Casa Rio Triumphal
56—KUA DO OUVIDOR—jé

'V/EXIlli-SE, cm jacarépaguá, únis
V chácara com casa nova, tendo 3

quarlos, 2 silas, cozinha, despctisa e
limito u-rr.-no todo plantado, perto do
iw.r.o de :oo réis, praça Secca; para
ver e iratar na mesmo, rui Entilia
n. 1 D. (K '77i)"N

\/KXL>lvM?K 
terrenos em Copaca-

bana. nas r-ias X. S. de Copaca-
baná, Conitwite Ramos, Dontingos
Ferreira c entrai; trata-se «a rua D.
Manoel n. 28.

\ri-N.D.15M-SE 
3 casas no Ei' dc Dentro, separada*, cada

Engenho
1 uma

cm ?."••.! terreno, 6:ooo$ooo, 4:000$ e
3:6oo$oco; perto da estação, 2 ca?as

(J 923) N ! na Piedade, uma oceopada com sec-"-
—~ j cos c milhados c ;< nutra pira fami--

"o^-ooüS  ProJ'•*-¦ ,cm contrato, rende 10HS000, pre-

i tjj normal bebedor

1

A CURA DA^EMBRIAGUEZ 
I

c ropida e radical com o
SALVINIS e as QottaS
de Saude, <°™^±
Cruz, com 16 aunns dc pra-
tica dessa especialidade. Ven*
«lem-se nas drogarias: PA-
CHECO, rua íbis Andradas
45 — Uio. e llaruel & C1,
rua Direita n. i — Pão
Paulo. f.A, 718O

Vpnctarío' qae""sc 
"min "Jara 

líiiro- ! ^ io:ooo$óoo, tem água ç gaz c mui-

pa a traípinciito da saude, vende livre \ ^^^^J^g^^^ 
CollarmhOS e PUnllOS de

família de tralamento com jardim e
muisa ",;i:íj, preço barato í a outra linho portuguezes

Vr.EXDE-SIí 
uni .terreno com,

,-ta rua Visconde .Ir
2X3S,
eunte.

jiiji à es-iuina da rua l!.:río dc Mes-
lote n. 20. P.-rço único j:ooof;
: no Bazar Elias, lcr«o .!'- Us-

l.l 110..) N

7"1-:nTÍK-SI? um cha':: próprio pa-
ra habiação de familia, com jar-

:::n r..-i frente e caixa J':.gua, l.s-
trada Real de Santa Cr.it n. 2.562:
trata-se no mesmo, .. .1* 392; «

ta:io.

fTKNDE.SE um magnífico lote de
V terreno medindo 10.-40, com

água. Ia? electrica, nr.implo a edifirar;
rua 1-tio Branco, junto ao n, io-\ ontlo
se Irala. es-.ação de Rumos sr. Mo-
raes. ('.«' «) h

TriiNDE-SE o grande e coniorta-
V ve! predio da rua -Dr. Campos

Salles it;-A (Iladdock l.obu); trata-
se 110 mesmo. Preço, jOmooÇooo,

(K 21..-8) J

Tf riiNDli SE uma casa. nor 400$: rua
> loão Macieira n. 11. E. D. Clara.

dois mijiutos da estação. (18C2 ^)s

e deicmbaraÇAdo, negocio díreeto
o mesmoi tíVandc e nhicniíica pronrie*'. ,
dádc cmjformir-de.-Villi.com 39 ca-"1»"» «R™- l,-™Wn*,fato
sa=, todas novas t alugadas, que dào Jl° I.ngcnno <:c u.-n.r,. e„-a no.a, ;:,., t0l,,-,, os mais moJereos lemos
actualn-.riite a esplendida renda dei""1 4. quarlos e mais dependências MAIOR ESPECIALIDADE
33:0005 ànaúaès podendo, breve ren- - !>™ arborizada, o terreno mede 22.X A DESTA CAPITAL
l.-r ... !- l.n enlistriiceân. eolMi „ r,- I"". PrCÇO 111000$; .1 OÍCS de terre- uuaii. \.nr,.nv

ec-nte"co'ii,bioJof aT%SSl^V-hT- ?• ,«»«"> 
" <»«'°?' P»' *• *° fundos Os Extras da afamada Fabrica Ra-

«iene, aeuá c-u al.-.in.lan.-ir.. eaiça-iien- Juntos ou separados a 1:500$ ioo cada miro Leão & C.«, de Lisboa
«o a parailepipados, luz electrica, etc. i 

'•""-. I'"rtt> d:1 csl-'Çã". <- *jnae, 1 fa-
informa-se das 3 ás 4 á travessa São z"oa com 600 alqueires de boas ter-
Francisco de Paula, 38, casa dc cal- . •'¦'!-í-, em «mP».5 *¦ mattas virgens com
çado ou carta ao sr. ílríga. cachoeira e no, cm Carangola, preço

U8i3 X) 1 i2;ooo$ooo; trata-se com Teijo, a ma
.-. : j Manoel Victoríno n. 127,'Engenho dc

TT-ENDE-SiE um terreno de. iox46. Dt.-itro, botequim cm frente a eslação.
> 

"c 
todo matéria),"por 1:6008000; l--'n4 ,N"' J

já tem alicerce; r-j_ Pá o Ferro; in-
forma-se no n. ;i, I„h-ui:r.a, l»oti-
des no Mcyer. I.Xiõ-.S) 3

iií!,.!B;!:"iBií;'íB!:;:!B :'!Bi!,:w:".:!B;;.;8S-r.;a:iLg~::: :k.;tc"'!i:is ¦: :e-riK/üBs^s-í. irfffüiiBiiiiiEnKB^ rai:
TTEXDE-SiE por 15:000$ um lindo

V pre lio para familia de tratamento,
na rua 'Major Fonseca ti. ai, ponto
dos boa.les de S. Januário. Vale a
pena ver; -.rala.se «ia nn S. I,uiz
Gonzaga n. 344. (,! 1507) N

TíT.EiNDl-;-S.E uma chie casa assobra-
dada com oito aposentos, oom to-

dos os requisitos da bygiene, terreno
com arvores frutíferas, entrada po.
2 ruas. 'Preço de oceasião, na ,rtta
Va/. dc Toledo, cinco minutos da Esta-
ção do .1-1. Novo; trala-sj «ia ru«
Uruguayana ti. 31, loja. (2401 N) •
"sFÜNDIüSE 

umac-idcira Wilkeraon,
ultimo modelo, 11111 armário orne.

*/ rie.mo, e um motor, de chicote.
Rua Eludia, 151, Jacarépaguá.

(2627 X) s

\rEXDE-SE em Aldeia Cantpista,
um botequim com um bilhar, a

rua Pereira Nunes n. i-13-A, esqui-
na da rim D. Maria, fazendo bom
negocio; losar de futuro; trata-se na
rua Voluntários da Pátria 11. 2Ú3.
Açongiie. (i3.|;0) S

\PEX'.DE-SE um temo de gulü-
nhas Plymoiitii Carijó; 11111 terno

de Orpington preto, um casal -le Or-
pinetons Lranco, verdadeira bclleza; 7
gallinlias e 1 gallo T.egliorn branco:
ó criação de puro sangue e vende*5*
barato; á r. Campo das Flores ,^, Ja-
càfépaguá, logar Pechincha; vendem-
ct: juntos 0:1 separados.

VeiMÍem-5c a preços baratissimos,
para liquidar c acabar com o

Camisas e Ceroulas
Portuguezas

3 camisas por ií$. i;$*;oo c 19ÍI500
—'3 ccroiili-s por i.|$soa o 16$—Ame-
ricanau ¦'fntisaB, 3 por 10S u$3oo e
id$  l*croulas, 3 nor io$ooo. Para
liquidar c acabar a CASA HIO TRI-
C.MPUAL — ;6, rua do Ouvidor, 5*.

*\TKXL>K-i>K 
um esplendido terreno* c.ini 12 niã., de frente por 9: de

fundo», prompto o edificar na tra-
vossa S. Salvador, hoje professor
Gaídzo, junto ao palaectc, 211; tra-

| Ia-se com o -proprietário, na rua Ma-
e Barros n. 268. (2o.*-* X) R

56
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ORHyiDEZ

TTFXlíK-S-K uma casa por (Í:ool'$
t com duas sila?, dois quartos, co-

zínlia. terreno mcdíudo 11 p'»r 60,
rua LV. iBulhScs n. i.?, 'Engenho de
Dentro; trai» se na mtsnia.

. (2650 N) B

TTiENDE-SE, cm Jacarépaguá, por* 
7:000$, uma boa casa com duas

salas,;quatro quartos, cozinha. rctre'.e,
banheVo, etc, muita abundância de
água; a easa csiá em cefllro .le ter-
reno e todo arborizado, medindo 22
metros de frente por 104 de fundos;
um outro lote pegado, de egu.il lama-
nho. com duas casinhas que rendem
30$ mensaes, se vende por 2:000$;
vende-se tudo junto ou separado; para
ver c tragar, a qualquer hon. na ru.i
Dr. Iternardino n. 75. Juearcpaifiiâ,
ponto dc 100 rei». (.-6.6 N) R

Kvi-
ta-se
usan*

do as velas antiseptiras. São
inoffensivas, commodas e dc ef-
feito seguro .Caixa com 25 ve-
Ias 5$oóo. Pelo Correio mais 600
réis. Depositário': praça Tiraden-
tia n. 62, pliarmacia Aavares.

(150-1)

\TENDEM-SE 
25 rrarFs dc vinho

Rio Cirande, por oí.ion, Mel di
Florianópolis, gnría. t$ooo, Cattete
11. 1 — "Forte Lusitano",

VENDA DIVERSAS
¦\fEXnEM-SE 

pintos leghorns e* 
p'ymouth carijó; travessa Ayres'Pinto o, Pão ChristovSn. (O.-ir^lS

\7"ENDEM-SE á r. Iladdoel: l.obo
» rt, 417. casaes de Caiüirio-; prom-

p-.'S prtr.i niproducção e eãos "Pox-
Terriers", puro Mng.ie. (J 80-) O i

TRASPASSES
rf>UASPASSA-SE uma boa cliacu»
X dc flores c verdura; preço de oc*

ca-siã", i.ãi> paga aluguel; o motiv i
sc dirá co pretendente; informado i
rua Senador Poinpcu 11. 157. loja. .

120=0 Pi J

rpRÁSPASSA-SE um deposito .:'
X criação e carvão, lenha, ovos ¦
bananas. Para ver c tratar por fi*
vor â rua José dos Reis n. j, pada-
ria — Kngenlio dc Dentro.

(2Ç1.- 
!')_]

rpRASPÁSSA-SE, por caiisa dc sai-
X da para ;i Europa, uma pcqUíM

casa bem mobilada e toda alugj-da.
Preço módico. Trata-se das 12 a* '
I10.-.0 da tarde; av. Jlcm .le S.1. .3-,
sobrado, (2562 v) !

ri*RASPÃSSÁ-SÉ um bom armarei»
A de seccos e molhados, tem"
vantajoso contrato; trala-se '-ia
Osório, i rua Prci Caueea n. S'!;

Í2201 ' '
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¦ôs proprietários dos grandèS arma-
zens da Praça 11 de JtmhoiSiaúiam
a attençao de sua immensa fregüezia e
ilo povo em geral para a enorme redu-
cçao de preços em todo o seu colossal
stock. ' - v

Os nossos preços são os
mais baratos da

actualidade
3_j_3cvaes completos pára

noivas, a 42S500,
70$, 100S, 130S, 160$ o

180$, valem o dobro
Üestidosp camisolas e tou-

cadospara baptisados
sempre

o mais bello

CARTOMANTE 
e faz qualquer tra-

balho para o bem, não usar dc
cerimonias om, falar no que deseja-
rea e trata de feridas clironicas c
outras doençairí:'' rua Oliveira n. 38,
fundos da capclla do Amparo —Cas-
cadura. (2904 S) J

DA'-SE 
cisa de graça u um casal

sem filhos, para tomar conta de
uma chácara; .quem não-estiver nas
condições, nSi> se «presente; infor-
ma-tse na rua'- iMarqncz de Pombal
n. 9. . (35°5 S) R

DINHEIRO; 
quem precisar sob hy-

pothecas, só negócios sérios; rua
Buenos Aires D,
Hospicio,

198, antiga rua do
(111 S) S

DINHEIROhypotliecas
— Empresta-se sol;

 ..,,  de predios mesmo
que precisem de obras, pagar impôs-
tos, sob alugeis mesmo em nsofruto,
dotal, heranças, apólices, ele, .juros
e condições; tratam-se das 9 ás 5;
rua Thcophilò Otíoni n. 8.1, i° nn-
dar. (1822 S) S

DENTISTA 
— Compra-se qualquer

objecto mesmo uabiiietes com-
plclos; tua Senhor dos Passos 18.

(1140 Si S

DINHEIRO 
— Qualquer quantia,

a juros módicos, parn 'liypothc-
ca-9, atitichresis, descontos e cauções;
compra c veada de prédios, terrenos,
siitios c fazendas; com J. Pinto, rua
do Rosário 134, tabellião. (2898 S) J

RECLAME!
Saias de linho branco para senho-

ras a5$800e8$500
Milhares de bluzas de fino voil

ou crepe 3$ooo
2.000 peças degorgurãoem todas

as cores a 600 rs, o metro

TECIDOS SEMPRE NOVIDA-
DES DO MAIS MODESTO

AO MAIS FINO

DEMOISELLE 
françaisc, «teno-da-

ctyíogra.phc .connaissant bien le
portugais, desir* emploi daus Cie oii
maison dc commcrcc; S'adrcsser wia
13. Luiza, 99, (2-88 S) J

DINHEIRO 
sob hypoihcca! — Ejn-

presta-se, dc 3:000$ para cima,
na cidade c subúrbios a juros mui-
to favoráveis e pessoa dc toda con-
fiança; rua do Rosário n, 172. ulti-
ma sala, com o sr. Júlio. íi3o8S)J

DINHEIRO 
— Dá-se sob hypothe-

ca, moveis, notas promissórias;
caução e a officiaes do Exercito; Po
licia, Bombeiros; Rosário u. j;a —-
Seiras & Fernandes. (S)

DINHEIRO 
— Qualquer quantia,

o juros módicos, para nypothç
cas, «nticlircsis, cauções c descontos;
compra e venda de prédios, terrenos,
sitio» c fazendas; com J. Pinto, rua
do Rosário,.. 134, tabellião. (íofiS-SU

PO' DE ARROZ

LADT
E' o nse-
lhore não

é ornais
caro. Ad-
li e r e ntc,
medicinal

e muito
perfumado. Caixa 2SS00, pelo
Corroio 3$2oo. Vende-se em to-
das as Fcrftunarias. -Pha-rmacias
e 'Drogarias e no Deposito: Per-
fumaria Lopes, rua Uruguayana,
44 — Rio. Mediante 100 réis de
sello enviamos o catalogo de Con-
selhos de Belleza. (7891 A)

MAGNÍFICOS 
aposentos, em casa

de senhora estrangeira, mobila-
dos e sem mobília, com pensão, a
preços módicos; travessa Marquez de
Paraná n. 3—Botafogo. (2432 S)M

MASSAGISTA, 
diplomada na Eu-

ropa. Todas as massagens, tra.
tamento especial paia emagrecer —
Copacabana, rua Hilário Gouvêa 83.
Tel. 2229, Sul. (4953S) R

MME. 
CICI, cartomante, diz tudo

com clareza que se deseja «a-
ber. realiza qualquer trabalho por
mais diílieil que seja amigavelmente;
na sua nova residência, á ri»a Inva-
lidos u. 3», sob. (2095 S) J

TliTJIE. Clara Couderc — Manicura,
lWL pedicura, massagista diplomada;
rua S. Clemente ti. 105, Tel. 1279,
Sul. Vae a domicilio. Só ás senho-
ras. (2013 S> S

0 melhor remédio contra lombrigas,
oxyuros e solitárias i o

AMBROSIL
Vidro i$5tm — Dep. Andradas, 43

c S. José, 51.

Uma

/r»'BJECTI.VA —- Vende-se unia S
\J por 12, podendo cobrir - dlaplira-
gmada, chapas 13 por 18. do rçpu-
lado typo TESSAR ZEISS UE PO-
CO C.3, tastanlo luminosa, para in-
stantancos rápidos de reportagem, c
at- sombra, quasi nova, sem manchas
nas lentes, pelo módico preço de
150$, custando actualmente '(preço lt-
quido) 234$; nio se faz abatimento e
trata-se ú rua. Industrial 11. 31, das
_ ás 7 da notte. U77- S] J

PRECISA-SE, 
comprar lima phar-

macia, «té 5:000$. dando promis-
serias, com bom endossante. Carta a
M. dc Carvalho; «Ica. Thcophilò Ot-
toni 11. 162. (2637 S) J

UM 
SENHOR de tratamento, com

duas filhas, procura,: uma senhora
muito séria, educada,.,.* de preteren-
cia estrangeira, dispondo de algumas
habilitações domesticas,',!: que queira
dirigir sua casa, mediante rasonvel
gratificação mensal. Exigem-se. ido-
ncas rcicrenetas, sem o que e cx-
cusado -apresentar-se. Cartas a M.
E O., no "Jornal do. Commercio".

(2878 S) J

UMA 
família -de. traUmènto ,,toraa

uma ou i|tiias.'«rcansas,..para criar
e educar; á rua BittenÃuirt da. Silva
n, 39 — Sampaio... ;.-/• (2599 5)- J

VESTIDOS 
e costumes no rigor

da moda, a 15$, 20$, .25$ e 30$.
rua <la Carioca n. 54, fsobrado. «'•
Central. 3S«S. U Ú9J9 S) J

VIAJANTE 
— conhecendo Minas,

Estado do Rio c parte do Nor.-
te, offercee os seus serviços, dando
de si as melhores referencias. Car-
tas a Daniel. .,... (2077 S) S

VEX. 
quer riqueza, alegria <*. fc-

. licidadc cm todo*; os actos de
sua vida ? visite o gabinete da sorte
que terá* amplas infowiiaçüfs Cônsul-
t«, das no ás 8 'da noite, boulevard
28 de Setembro n. 34»; 7
bel, domingos e dias litci,

Villa .Isa-
(-•95lS)M

MÉDICOS

PENSÃO 
MONTEIRO - E' «

melhor no (tencro e lambem for-
nece a DOMICILIO; Rosário, tos.
i° andar. -Oco S) "

UEDIOS, icrronos, sítios c fjizéii-
das; compra, venda, Jiypothcca,

antícílircsis, arrendamento, -concerto c
construcçõe3, com J. rimo; rua do
Rosário 134, tabellião. (2899 S) I

T>JANOS — Afinam-se por 6$ e con-
Í cerlam-sc por glrcços baratissi-
inos; recebe chamados á rua do lios-
picio n. 1G9, loja, papelaria Tcixci-
ra, próximo á rua dos Andradas.

(2495 s) R

DR. ALVINO jHUUI
MOLÉSTIAS dÍTBR\AS
ESTÔMAGO — TIÒADO -

INTESTINOS — RINS - PUL.
MOES, etc. Consultório: rua Ro-
drigo Silva n. 5. Teleph. 2.271,
cia: travessa Torres 11. 17. lcl.
Ccnt. Das 2 ús 4 liiaras. Residem
4.265, Central.  (J 8592)

PIANO, 
violino « bandolim —Pro-

fessor — Carta* por favor; nes-
ta redacção, para MONTEBELLO.

(roSjS) R

Inglez, Francez e Por-
fiiçriWf — Aulas praticas e tluo-
lUgUC£ x|cas j,or llnl metliodo
estpecial, pelo qual garante-se ensinar
a- falar e a escrever correctajncnte
em 4 mezes certos e por io$,men-
saes ,das 5 ás 9 da noite; rua Ale-
gre n_. 45^,-Aldeia Compista. Vae a
domicilio. '(279o S) R

INGLEZ
' 

pratico, Mr.
Peter garan-
te ensinar;

em seis mezes. Largo'de S. Prancis-
co 36 c rua da Carioca .52, 1° andar.
Vae 

'a 
domicilio, por preços módicos.

;¦ 
¦'¦¦' (M2I S) J

TIROÍESSORAde francez — Uma
X senhora franceza, diplomada pela
Escola Normal de Urcagiiignan ofíe-
recc-se para leccionar em casa de fa-
milia 011 collcgio; rua Presidente liar.
roso n. 123. (2678 S) S

PROFESSORA 
dc esmerada educa-

ção recebida rm Europa, continua
a ensinar, mesmo á noite, poriuguez,
fratícêz tbeorico e pratico, arithmeti-
ca, geogr.,. bordados, - pintura, ipyro-
gr., etc. Ru* da Asscinlbü-a, 79, 2".
Vae a domioílio. (3008 S) M

• íi.ira,-' o íiasnosti-
co : e tratamento

d:'.s doenças do es-
tomagOf intestinos,
figadb, çulmõcs,.

coração, rins, ossos, etc., pelo
D*. RENATO DK SOUZA LO-
PES. Preços módicos. Rua Súo
José, 39, das 2 ás A-(menos ás
quartas-feiras). A 20SÍ

«mos x

va-
PENSÃO 

— Fornccc-sc farta
riada, cozinha á Mineira c com

muito asscio,.
de 70$ para
n. -isS.

mesa úo$; para fon
tua Riachuelo

(184OS) S

ESTÔMAGO 
— Cura certa, rápida

c positiva dc qualquer mal do
estômago ou intestino, 41a "Flora
llrasil", largo do Rosário n. 3.

(2000 S) J

Grandes atelim ile costuras
PREÇO

A FORTUNA
praça 11 de Junho

I A DVOGADO — Dr. Washington
(XV Garcia — Foro em gcial — I'c*

lições iniciacs e consultas gratuita-
mente; rua da Quitanda 11. 20, Tele-
nhonc official. A qualquer hora.

(382 S) R
" T>OM dia — ,Tá, usa em suas-relci-

X) çúes os deliciosos vinhos dc inesa
da Parreira do Minho e Douro ? De-
posito á rua do Hospicio n. 198.

(109 S) S

EXPLICADOR 
particular, formado

— Para concursos c exames. Lon-
ga pra-tica, preço módico; General
Caldivcll n. 210, sobrado. (6283 S) J

casa dc familia de todo res-
peito, aluga-se uma bem mobi-

-luda sala a casal ou 2 rapazes, com
pensão; preço módico; rua Riachuc-
lo 11, 158 (1845 S) S

Jli p

ESCRIPTORIOS 
—Alugam-se bons

escriptorios, com divisões .de
Ííiko; rua do Rosário n. 148, entre
Avenida c Gonçalves Dias, lado da
sombra; (3012 S) M SÓ
ISORNECE-SE 

pensão farta
. riada; na avenida Gomes Freire

11. 130 A. (2734S) S

Ij^AMlLIA 
de tratamento, aluga

. uma linda sala com pensão, u
casal distineto; trav. Paraná n. 31,
esquina da r. Marquez de Abrantes.
Telcph. 1277, Sul. (2373 S)M

(X 
OV.ER

T viuva,
F.RNANTE — Uma senhora

¦seja encontrar em casa dc uma fami-
lia ou tle outra senhora só, servindo
para enfermeira; não importa de fa-
zer serviços leves; cartas nesta re-
dacção, o Z. M. (2(136 S) J

(N 
RAMOPHONES c chapas — Tro-

X cam-se de $500 a 2$. Vcndem.se
dc $500 a 3$. Compram-se usadas.
Concertam-se gramoplioncs c vendem,
se a ,20$ c 25!?, Compram-se; r. Uru-
guayana .135. (15S4SJM

GONORRHÍiA-. 
—, Cura certa, ra-

pida c positiva, lia ""Flora lira-
sil, largo do Rosário 3. (2901S) J

Thesouro
1RASTP-ASSA.se um botequim e lu-

Hiarcs, novo,, devido no dono ter
outro negocio; rua Vi'.-condc de Sa-
pttcalik 11. 1S7. (2S03 1") R

T

Tncnocea cp "m «obrado naa raspassa-se rna sete de se-
trinliro. completamente mobilado _e
dividido em escritórios, que estão
iodos alugados, d.uulo os alugueis
para pagar a renda do mesmo. íican-
rio de graça para o aitlgatario, sala
¦ic espera, quarto, sala de jantar, co-
pa, cozinha, dispensa c área, A sala
de jantar c espaçosa podendo scrv:r
para pensão. Vendem-se algumas ma-
chinas e necessorios dc tiias?rtfTcns e
erahollezamento do roslo. -cnsinaiido-sc
II trabalhar com as machinas c outros
misteres deste gênero. Motiva este
trasnasse o dono retirar-se desta ca-
vila!. Cartas a F.strolla. neste escri-
III crio.  _Ç? 

D 
j

lÕHÂDOS 1 PERDIDOr

Í»ICYCLETÀS 
ou tricycles — Não

J) mandem concertar, pintar oil rc-
montar, sem primeiro ver os preços
de casa Brasil, rua do Cattetc 105.
Teleph. 1734, Central. (2.110 b)lí

BARATO 
e baratissimos moveis,

colchões, malas, na Fabrica Ar-
unido, cm frente á estação da Pie
dade c filial, cm frente á estação do
Rio das Pedras. (302O S) R

GOVERNANTE 
^- Uma senhora

educada ofícrccc-sc para casa dc
familia ou dc um sciüior viuvo, mes-
mo com 'filhos; não importa de fa-
rcr serviços leves; cartas nesta re-
dacção a iM. B'. (279.* S) K

IIVPOTHECAS Capitalista pre-

sas by-pothccas.
sr. Cluivcs, na
sobrado.

Informa por favor, o
rua do Rosário i47*>

(1S20 S) J

H 
VPOTHECAS

forme localidade
Gi Dárt; rua
teria.

desde S^l". con-
garantia; J.

da Quitanda 63, lei-
(2390 S) n

>APEIS dc casamento — Tratam-
se na rua Ouvidor ti. 108, sala

(2693 S) J3.

Consultas grátis 1
Bittencourt, da Faculdade de Me
cina da Bahia, medico e operador
especialista em

moléstias dos Olhos,
ouvidos, garganta,

nariz ê doenças nor-
vosas.

Todos os dias. das. ;j. ás 6 heras
da larde. Rua Rodrigo Silva ,n. 2(5,
i« Éíidar (entre -AssemMéa e Sete de
Setombro). Consultório 'perfeitamente
apparolhádo Attende lambem cliania-
dos a domicilio, pelo tclp. 2.511. Villa,
ou >;.647. Central, ou por cscnpio.

(2308 J)

DltOFltlSSORA estrangeira,'•*• ensina francez, inglez o ai-
lcmão; preços módicos, o vae
cm casa dos alnmnos; nn rua
da Carioca 47, sob.(ja»«4)S

ÚLTIMOS ANNUNGIOS
ÂLUGAM-SE 

boas salas de fronte
e quartos para escriptorios. nos

sobrados da rua da Carioca -ns. 60, 62
e ti-i; trata-se uo cinema Ideal.

(3020 E) B

ALUGA.SI*sobradado,
um i° pavimento, as-

. completamente novo,, e
confortáveis commodos para família,
na rua do -Rezende; para informações
na travessa- de S. Francisco de Pnn-
Ia 38, fabrica de luvas. (3027 E)R

ALUGA-SE 
um bom quarto, a mo-

ços. solteiros "
casa nova e

na rua Hospício 96,
luz edetrica, (3041 EjB.

ALUGA-SE 
parle de um commodo,

a pessoa' só, tendo pouca mobília;
aluguei ir.onsal 20$; informa-se com o
sr. Davil, rua do Riachuclo 11. 162.

(2983 E) B

DENTISTAS

DENTISTA
It. Baldas Von Flanckcnstcin

Esp. eiti obferaçõks a ouro, pia-
tina, esmalte e extíacções com-
•' íámciite .sem dôrj colloca deu-
ter. com ou sem clttpas, a preços
reduzidos. 'Garante lodo e qual-
quer trabalho e acceita pagamen-
tos parcellados. Das S da manhã,
ás -6 da noite. Aos domingos só
ãtj ás .1 horas. Rua Marechal Elo.
riano Peixoto n. 41 (sobrado),
próximo á rua Uruguayana.

ALUGAM-SE 
casas, com sala, quar-

to e cozinha, tanque e grande
terreno, próprias para lavadeiras; pre-
ço 50S; rua Frei Caneca n, 35o.

(3004 E) M

ALUGA-SE 
a casa da rua Frei Ca-

neca n. 354, com 2 salas, tres
quartos, cozinha, tanque; preço 85$.

(.1013 E) R

ALUGA-SEC
. _ i° andar da rua da

Quitanda n i?8, esquina da rua
Visconde de Inhaúma, com grande
sala dc jantar c ampla cozinha, pres-
taudo-sc Dará uma boa pensão; as
chaves estão no botequim da esquina.

(3011 E) M

AI.UGA 
SE um bom quarto, ipara

dois rapazes, com pensão, em casa
dc familia; na praça 15 de Nobem-
bro n, 30. (3017 E)M

ALUGA-SE 
um quarto indenenden-

te, arejado o fresco, mobilado, com
boa pensão a dois rapazes decentes;
tem electricidade c tcloplionc, sendo
95$ cada um, ou 120$ oara um só;
na rua Viscond de Paranaguá 15.
Lapa. (3007 F) M

ÀLUGAM-SE 
uma grando sala, por

40$. c um quarto por 25S. com to-
das as commodidadcs. grande quintal
c agita'cm akuudancia; inforiiia-sc á
rua do Cattcte 211, armazém,

(3040 G)

ALUGA-SE 
_

S. Pedro 183,

QUARTO 
— Aluga-se um indepcn-

dente, cm casa de familia; rua
Corrêa Dutra 11. 141. (2094 S) J

mobilado,
\ci cbm ou sem^pensão, a pessoas
de tratamento: cm casa dc boa fa-
iniliaí á rua Buenos Aires 11. 256, 1"
andar (2997 S) M

RrINS — Cura certa, rápida c posi-
tiva de qualqjiíçr moléstia, dos

rins. "bexiga, próstata, etc; na lio-
ra Brasil, largo do Rosário 11. 3.

(2902 S) J

I>ELOGIOS 
c despertadores, com-

i nram-se e concertam-se a $500,
2«, 3$, ctc.r im casa. de gramnplio-
nes á rua Uruguayana 133. ofticma
de relojoeiro. ('744 fa) «

rua Ltá I.UII'EI.1.0 ft '. .
\ I Camões ti. 36. Perdeu
tela 11. O6.32G desta casa:
(tcr.cias estão dadas. (25

de
a ca;:-
(irovl-
Q) .1

lUSl".' CAHEN; rua Silva Jardim
• ) 11 3. Perdeu-se a cautela de. 11.
109.eS.i, desta casa. (1S10 O) J
'OERDÊÜ-SE a cautela 11. 24.603,
.L deste anno, do Monte dc Soccor-
ro do Rio de Janeiro, (234.1 Q) J

das
BOA 

NOITE — J4 adquiriu uma
modesta casa para sua residência,

por módico preço? Rua Buenos Ai-
res n. 198. Tel. 5575. (110S) S

COMPSAM-SE 
c veiiilcni-sc livros,

novos c velhos; Avenida Rio
Branco n. 29. (òt"3i S) B

IMPOTÊNCIA 
— Cura-se com as

garrafas de catuába, remédio vc-
getal, vindo do sertão do Ceará. Eu-
contra-se na rua Santo Christo n. 90.

(2430 S) R

INSTITUTO 
de línguas _ Inglez,

francez, portuguez; allemão e la-
tim. Ensino rápido; ura S. Pedro n.
51, rü andar, esquina da rua da Q.uí-
tanda. (2939 S) R

INGLEZ 
— Uma senhora inglcza,

ensina este idioma cm aula ou
particularmente; na rua S. José 79,
2° andar. (2S89 S) J

INFORMAÇÕES, 
syiulicar.cias, pro-

pagandas, cobranças, professores
de magnetismo, poesia.' ele. Caixa
do Correio 11. 1S27. (380 S) J

1JERDERAM-SE 
cinco apólices

. um conto dc réia cada uma,
dc
dc

jis. 33.947 n 33 95'. unlforntlradasj
de juros dc s "i" "O anno. pertence:;-
te= co menor Armando, filho da li-
nada Juditli.de Magalhães Godoy c
de Armando Augusto (lc Godoy, —
Rio dc Janeiro. 3 dc ouluhro dc
1101C — Armando Augusto de t.o-
doy. <Q>

CARTOMANTE, 
mme. Concrpc-.ou

—ltiaa Froi Caneca ií, 196, sobra-
do. Preço 2$ooo. (1941 S) S

COSTUREIRA 
_ Parn casa de pc-

qttena lainilia estrangeira e (le
tratamento, prccisa-sc dc uma coslu-
rcira por dia. Paga-se bem; imor-
mações com o sr. ,1. Uastos, -na
Villa Rio Branco, rui dos Inválidos
a. 153. (2CS0 1)) S

>ERDEU.S'E a caderneta n. A^."0o
serie da Caixa Econômica
Janeiro. (2S4S Q ) R

A" da 3'
tio Kio d
fnwtnoasaam

DIVERSOS
• A LUGA-SE, quer (1'r.cr ni
â\ suas compras sem primeiro
titr o preço
te Lusitano*'

nos Armazéns
Cattetc n.

f.iç.-im

Ao For-

'A LUGAM-SE ternos de casaca, so-
£%. brecasaca, smockings c ci;ik>;
rua Visconde K,o Branco, 36, sob.
Teleph. C. 4415- (51.12 Si S

ARTIGOS 
PARA CHAPfiOS DE

SENHORA E NOVIDADES —
J, Lopes. ti C.n, importailoresi r.:a
do IIo*pícÍo n. i2o, Kio de Jarictro,
Aos srs. négotíatítcs e inodfctas do
interior, rcmcttcrcmos qualiitier cr.-
eommcndet. (2É3SIÍJ .1

¦Ai y\h\c. ROSA cartomante, que
morou fia run dt f.nvr;i<'-m i-t;\

mora na rua -lo Riachuelo n. ;.', so-
Jirado, descobre qualquer segredo, tem
«m talisma*n -nue combate os atrasos,
(tanto domésticos como coinme^ciacs;
fs?:^ outros trabalhos que só à vista
podem ser avaliados. (joi: S) M

Vende-se a formula
Fcrspn, produeto paraii!

,,do, faz-se inonlagem de fabrica;
tratar, Ouvidor 63, loja. (25C3 S) J

C1RE0LINA; egual

(tOMER 
bem n i$--oo ? só no res-

J lattraut Pehsiòn; mme. Solongc;
Buenos Aires tsS, loja;
á mesa Co?; fora, 70^.

üsslgnantc!
(1S1C Si S

rtOLLETES DE SENHORA SOB
L» MEDIDA a 12$ — Mme. M.inc
Lemos, collclcira diplomada pela Aca-
demia dc Paris c cora casa cm la-
ris, montou seu alçlier a rua da As-
sembléa 35. 1" •"•nlI;,r. ('o; S' -1

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Netirnstlicnln,
jEsperiniitofrliéa.

Cnra certa, radical c rápida
Clinica electro-nicdica, espe-
ciai do

Dr. Caetano Jovine
das Faculdades .de Medicina
dc Nanolcs c Rio de Janeiro.
Das 9 ás 11 e das 2 ás 5.

luirgo da Carioca 11. 10
sobrado

^J ¦¦ l.fSÍÍÍS vi:',

DENTISTA 
"a-' 2$o'ot> -meilíacs para

obíuração a -granlto, 
; platina,

curativos desde o primeiro día. Tra-
baihcs dc chapa; coroas, pivot, etc.
por preços mínimos c trabalhos ga-
ralitidos, na Auxiliadora Medicai na
rua dos Auilrnd-ns 11. 85. sobrado,
esquina da rua General Câmara, te-
hqihonc, Norte 3157. 

' 
OõSi S) J

SALA 
— Aluga-se uma magnífica,

de frente c independente, mobila-
da dc novo. a pessoa de tratamento;
com ou sem pensão; á rua do Se-
nado li. 42. (2723 S) J

SO' 
faz economia quem comprar

mantimentos de i" qualidade, que
se vendem nos Dois Mares; latgo do
Eslacio de Sá 11. 70. (-1953 S) lí

SENHORA 
allemã quer trocar li-

çóes depois das iS horas. Offcrtas
ã E. T. (2Ó87 S) J

SALA 
c quarto — Alugam-se cs-

plcndidos, rodeadoti dc janellas
e (le «m grande jardim amplos c are-
jados. a casal ou pequena familia;
cm casa dc familia de todo respeito
c seriedade; rua Mariz c Barros 11.
200. (1826 S) S

DENTISTi Heitor Cor-
réa, especia-
lista em tra-

W-ballior, a ou-
ro e dentes aríificiacs. Gabinete
montado com apparélhos moder-
nos de electricidade-.' Preços mo.
dicos. D 7 ás 6 horas. Doinin-
-os até ás •) horas, Travessa d
S! Francisco dc Paula, 12 ¦

PARTEIRAS

2° andar da rua de
.. com 5 quartos, c

salas, quarto dc banho, boa cozinha e
terraço; trata-se na offieina.

(J 2841)

PKjECISA-SE 
dc uma boa cozinhei-

ra para casa de pequena fami-
lia dc tratamento;
ca n. 22, sobrado.

na rua da Cario
(2981 B) M

PRECISA-SE 
de uma menina oil

moça para serviços leves, ipara
um casal sem filhos; rtib, do Ria-
clmclo n. 2S9. (3028 C) R

Mr. Edmond Cartomante,
grande "me-

dium" clarividente, dlstinguido pelas
imprensas brasileira c estrangeira pelo
acerto das suas predieões, continu'a
a dar consultas para descobertas dc
qualquer espécie; na rua do Matto-
so, 217, «obrado. Air. Edmond tem
sido freqüentado e admirado por nu-
merosas clientes da mais alta catego-
ria, a quem predisse o roubo do "Mu-
scu Nacional", a morte da «sua irmã,
a celebre "Madame Zizina", e ou-
tros acontecimento, notáveis.
. 

(B =9S4)

basta
Espiritismo -£

PARTGS moléstias
dc mulher, o
DR. H. DE

ANDRADA cura corrímentos. hemor-
rhpgias e suspensões; de modo sim-
pies. evita a gravidez nos casos buli-
cados. fazendo appàrcccr o ineoinmo.
do sem provocar liciiíirrnapia.. tendo
coma ¦ enfermeira minor» T0S1ÍPI1INA
GÀLLINDO, partoira do Hospital
Clinico dc Barcelona; consultas dia-
rias, grátis aos pobres, Acceita clien-
tes em pensão; Consultório e resí-
delicia: ru^ do Lavradio u. iii, so-
brado. . , (S14 J)

PARTEIRA
miNTUUARIA — Um homem que
A tem diversos vegetacs que pro-

duzoni boas tintas próprias para nn-
turaria, ofierceo -seus prcstmios a
(liicm d(j'íes precisar; informações na
rua Senador Pompeu n. 82, sobrado,
com Ricardo.. (2(109 S) J

casas
IMPOTÊNCIA .—

.pida e ihbffcnsiva,
sil", largo do Rosar

¦Cura certa, ra-
na "Flora lira-
o, 3- (2903 S) J

1/AVAKDERTA Modelo, lia só uma,
c c a única que luva e engom-

ma toda a rdirpa, tanto dí homem
como dc senhora c casa, com espe-
cialidade dc luxo. com o máxima

CONSTRUCÇOES, 
reformas, peque-

nos renarns c pinturas de predios
o preços módicos c pagamentos em
pc-íações, com o conslructor .Wiclia-
lski, na rua Uruguayana ti. 8L-.lcl-,

;>". C. (Mil

espíritas Mme.
CONSULTAS?,Iaric Louisc so aecnta g.rati-
ficação depois da pessoa conseguir o

deseja — Mattoso 33. (='32 S)que

deri AS A
\J mesa
gipe n 31

Iamilia fornece pensão n
n domicilio; na rua Ser-

da Bandeira.
(iojS S) R

pcrlcit;uo, sem
manda buscar
Telephone Sul

perigo dc contagio;
levar a domicilio.

). (2398 S) M

IEGTIORN 
— Vende-se um bello

J Cisai; desta"magnífica raça: nn
D. Julin 11, 3-', casa 1. (20(17 S) S

1ÍTJ1IC. Clara Couderc — Manicura,
J.ÍJL pedicttia, massagista diplomada;
rua S. Comente n. 10;. Tel. 1279,
SI. Vae a domicilio. Só ás senho-
ras. (2644 Si R

praça

C"

)A'OS Dentistas — Vendem-se u:n
-*~\. elegante armado, um molor tle-
ct*ico, moderno, cm perfeito estado
•e alguns ferros; rua do Hospicio n.
'•|i, das 5 ás 6 horas da tarde.

(1943 *> S
'À.¦' RUA Astcmbléa, 79, 2n, Junto" ** :': Avenida, prof, que recebeu
esmerada educacSo na Europa e foi
premiado pelo governo potlugu.cz por
,íeu mcíhodo e aqui na? ruas 7 n.
109 c Carioca ns. 47 < 4.1, (em lia
annos provado a sun seriedade, cnsU
na desde 10$. mesmo vara concursos
eu exames: portirg,, fr.auc-., aritlira.,
•leelira, ciliiçr,, geogr., etc. Clon-
ijem mesmo a cJo:-o.> c príiteipiantcâ«e ambos c« sexos, pois não í curso,

.(zíoSSi f

'líMPRA-SE, quer dizer vendem-
se gêneros alimentícios a pre-

ços baratissimos. (Ao Forte Lusita-
no)—Cattete n. i- .

í-tOStPRÃ-SE qualquer quantidade
\j de jóias velhas, com ou srm pe-
ilrr-i dc qualquer valor c cautelas do
Monte de Soccorro; paga-se •¦bem';
na rua Gonçalves Dias 11.37; Joallic
ria Valentim. Teleph. ofi-l

"li,TODTSTA mme. Pires confcccio-
1»X na vestidos pelos últimos figo-
rinos -a preços módicos c acccita alu-
jnnas a 20$ mensaes; rua Visconde
dc ltaiiina 22, sobrado. (2967 S) 11

Mc

Central.
5:04 S) S

Í10NSTRUCÇ0ES
V; ciilatr.-se com bi
dose l.o;n trabalho
ordem; trata-se na
n. 10S, sala 3, cem

:cv
reparos, exc*

idade, garanti':-
3 material dc iJ
rua do Ouvidor
o sr. Cândido. ,

(2013 S) JI

OVEIS usailcs — Familia que se
retira vende mobília de ncr4ba

ainarclla, para. quarto dc casal, por
prrço .-módico c mais alguns movei*.;
rua Carioca, 49, 2" and. (3005 S) M

TTMA senhora allemã, de boa cd-.:-
U cação e dc meia cdade, deseja

11111 quarto cm- casa dc família de
¦tratamento, cm Iróea de lições dc
piano, allemão, 011 costura», alguns
dias da semana, centro, ate o largo
do Machado, Cartas n mine. Pniili-
na, rua Silveira Martins 11. 24. loja.

(1508 S) J

^L&!* Mm

asseiadas

MADAME
ÇALMYRA—Com longa pratica, trata: dc moles-

tias dc senhoras c suspensão, por uni
processo rápido e garantido, Acccita
part uri entes cm sua residência, â rua
Camcrino n. 105, Tel, 4428, Norte.¦•• (j 152)

Mme.
Eraiictsca

Reis. diplo.
da pela

dc M.
PARTEM
dc Boston, faz opparcccr a.' mcnstrtm-
ção por ' processo fcientifico c sem
dor; trabalho» garantidos; c preços
no alcance ide todos, sem o 111c.no r
perigo para a saudc; traia de docn-
cas dó ulero; rua General Câmara
11. 110. Tel. n. 3.36S, Norte, próximo
da avenida Central. Consultas gra-
lis. ,(S 451)

UM 
moço do commercio, preci

um bom quarlo mobilado no cen-
tio da capitai, com entrada indepcn.
dente, cm casa de pequena (omitia dc
tratamento ou senhora só. Carta para
este jornal, n A. M. (2501 S) R

Parteira Mme. Bar-
•pnen _ Com Pratica da Ma-
mau — 

tiernidacle, .traia das
moléstias do utero c evita a gra-
videz. Acccita parturientes em
liensfio e attende a chamados á
qualquer hora. Rua. Frei Caneca
So, sobrado. (17S3 J
grátis. _SP S) R

- .Mine, Maria
aóseplia, di-

plomada pe.a
Falculihidf dc Medicina de Madrid,
trata de Iodas cs doenças das senho-
ras c faz (íppareecr o iucommodo, por
processo ícicntiiico c sem dor nem
o menor perigo para a saudc, tra-
bálbos garantidos c preços no olcan-

;„ j.! cc de todos. Avenida Gomes Freire
: n. 77, telephone 11. 3O4J, Central, con-

sultas grátis. Em frente ao tlicatro
Republica. (1721 s)

onsullas com-
. ctamente grátis.

Travessa dn Luz n. -i, sobrado, Had-
dock Lobo. Segundas, quartas c sex-
las-íeiras, das 10. ás 4 da tarde. Casa
de familia respeitável. Dão-se provas
dos trabalhos realizados. (2865 S) R

60 :ooo$ooo~ Emprcsta-sc esta
quantia cm hypo-

thecas dc iprediòs, a juros dc dez porcento ao anno, desde Botafigo ate á
rua Conde de Bomfim; trata-se com
Santos; á rua da Misericórdia 11, c.j.
pliarmàcia. (2890 S) J

Moléstias das senhoras,
pelle e syphilis -J* 

$:
teneourt, parlciro, cura os tumores
dos seios e do ventre, as moléstias
daí vias urinarias c genitaes da mu-
lbcr, as metrites, os corrimentos ute-
rinos c vagiiwès c -regulariza o mens-
truãçâò por processo scu. Applica o
606 c 91.$, com ou sem injeccão e
esta sem dor, trata a tuberculose e
hérnia (quebradura) sem operação.
Consultório perfeitamente apparclha-
do; rua Rodrigo Silva t n. c6, esqui*
na tia rua da Asscmblca, das n ás
2 da tarde. Telephone a.-jiuj rcsiden-
ca á rua Senador Euzebio 342. Con
sultas grátis. (J 242S)

IncoraparaYel sortiratnto de
osÉMos

e sedas .II ||r JlTiriTTTI'

Etamme enf estada, cor-
te8$B00

CrepeKne bordada, me«
tro 39500

¦^ Ê+ ¦

Tecido «Pérola», ultima
moda, corte 27$00Q

Marquisette bordada a
seda, corte 27$200 e

3I$200
Taffetás largos ouperio-
res, a I0$800,12S000,

I4$600 e I6S000
Crepe China, failles, setins e

gaze chiffon _^
SEDA LAVAVEL

Fabricas de roupa branca fi
de colletes pára senhoras

e meninas
Milhares de saias brancas para

todos os preços
Completo sortimento de artigos

para cama e mesa

Brande offieina de costuras
«-1... 1.—-»

VISITEM

MOVEIS
A CASA QUH VEXWE MAIS

BAItATO _'
Kl

RUA SIÍWAOOR F.U7.IiBtO, 7S
Camas do peroba para casal, -28$,

.10$. 35?. 40$. ,1511$. 70$. 80 c 90$;
toilettes, 'Qo*. 100$. 110S a 130?; mc-
Sas de cabeceira. 20$. a;$ n 35Ç: giinr-
.da-vastidos. 45$. so$ ¦-< 100$ a 130$;
guaraa-louças. 30$ J5$. 45$ e '25$:
meias mobílias. 00$, rodS. 110S, 150S
a 2.50$: euardn-comiilas, cs$. 30?. 45»
até 

' 
60$; gitarda-casacas 100Ç, 175?

ate 200$: preços a dinheiro. _.
.Ricos dormitórios, estylo altoniao, e

a Capitei, vendem-se a dinheiro c »
prestações. , to S51>

Xarope Potíoral de Dests-
sartz e Mo% da

tmmtsi DK BRITO
Approvado pela Inspeciona dt .

Ilygiene c premindo com nicdailia
dc ouro na Exposição Nacional de
190S. Este maravilhoso peitoral
cura -radicalmente bronchites, ca-
tarrhos cliroilicos, coqueluche,.-«»-
tiima, tosse, tísica .pulmonar, dores
de peito, pilenmonias, tosse nervo-
sas. constipações, rouquidão, suffo-
cações, doenças dc garganta, la-
ryngc, dcfluxo asllimatico, etc.
Vidro, i$5oo.' — Depósitos: Uro-
garias Pacheco, rua dos Andradas
11. 45; Carvalho, á rua Primeiro
dc Março, 10 c 31; 4 rua Sele de
Setembro, 81 e no. e á rua da As-
sembléa o. .1.4. Fábrica: Pliarma-
cia Santos -Silva, rua Dr. Aristi-
des Lobo n. 229, telcplionc -1.400,
Villa. ^

Escrituração Mercantil
iiclo mesmo metliodo do professo r
Tavares dn Costa. Mario 'Pires,
lente da Escola dc -Aperfeiçoaincn-
lo, lecciona fora ou em sua resl-
dencia, á rua Barão de Ubá ije.
Aulas diurnas * noctunins.

¦CR 2700)

w
OUVIDOR, 86

esquina, cia, rua dá Quitanda

"AUGUSTO IíKWIX" ,
CASA DE MACHINAS A' RUA

•D. GERARD0 N. 54
Vende seu grande sortimento de

malcliinas pura Industria e Lavou-
ra, por 

'preços 
sem competidores.

Motores eleclricos dc 1 a 150
cavallos, ditos a kerozene, gazo-
lina c oleo bruto, de 2 a 20 ca-
vallos; machinas a vapor, de ;'a
200 cavallos; caldeiras, idem dc
2 a 400 cavallos; dynamos de 15
a 200 ..imperes; dito conjugado
com motor a vapor, dc 35 kwatts;
machinas para serrarias e marce-
narias; ditas para officinas meca-
nicas; descascudores dc café e
arroz; bombas de todos 05 sysle-
mas, até 15 pollcgadas; locoinoti-
vas, trlihos c w-igoneltcs; ferro
em chapas, vergalliõcs e barras;
eixos, ipolias, mancaes e correias;
canloneiras, vigas c cohinmas.
Ele., etc, etc. R 1487

SITIO
Aluga-se para criação, ccrc.ies e

habitação de familia, com- grande
terreno e grande casa, por 100$
mensaes, está aberta a casa e
procurar Nstividadc, A rua Had-
dock Lobo ar. 61, 110 Realengo,
S minutos distante da eslação.
Trala-se na rua Rodrigo Silva
n. 26, i" andar, com o sr, Souza,
das 11 ás 4 horas. (

COLORINA, Tintura ideal
garantida, para

restituir ao cabello a sua còr, or.i-
ginal ipt-cta ou castanha. — Pre-
ço io$oob;.'pelo Correio, anais 2$.
Deposito geral rua 7 de Setem-
bro n. 127. R. KANITZ.

Doenças Cura garantida
de «rápida do

garganta ozbiiva.
nariZ (fotidez do nariz)

OUViflOS processo inteira-
bOCa mcnle novo.

r>r, lOurlco de Lemos
professor livre dessa especia-
lidade na Faculdade de Medi-
cina do Rio dc Janeiro. Con-
sultorio rua da Carioca 13,
sobrado, das 12 ás G da tarde.

(J 254')

Embriaguez Cura-se
este ter-

rivel vicio, sem dar remodios *para
beber. Dão-se provas das curas
realizadas. Travessa da I.uz, n. 4,
sobrado, Haddock Lobo. Attende-
se gratuitamente, segundas, quar-
tas c sextas-feiras, das 8 ás 4 da
tarde. Casa die. familia respeitável.

(2380 S) R

--I machinas Singcr, feiüo gabinete,
5" de mão c dc pc, liquidam-sc
a 20$, 40$, 50$ -até 200$. Bancadas
para industria dc oito c dez maclii-
nas. Offieina para qualquer concerto,
traça da Republica 145. (2548 S)J

c

Electricidade ~^^Z
força e luz. Attende -qualquer chama-
do; H. Teixeira. Telephone Central,
5533. Pedro Américo 11. 80, Cattcte.

(95 S) S

SI
Miguel Braga,

trgcçgo dc callos
feui dúr, cte., i
T. N. 1593. Ao.
chamados
'C59.

especialista cm cs-
c unhas encravadas,

Ouvidor 165, sob.
domingos oUemlè

a. domicilio. Tel, Norte

PETHODO Acre-

sol vido
ensino

ile

Velcnfnrt"
te
problema do ,

ITSÍA 
familia tendo fiador, desoja

; encontrar (".ura de 3 pessoas,
nara morarem jumas; tclcphoimr ipaw
2.055, Villa. (--97(1 S) II

1VÍ aitaiuio boiiciuunciitc haver re
iiitivamcutc

lã aprciidizascm de línguas, 1 tir.cto.
darei gratuitamente lições dc limlc
Francez, KcfpanHòlt Allemão, etc.
segundo o mui metliodo; todos os
dias, das 5 i|a ás 6iia; V. M-, á
rua CJapp n. 1. Todo.; cordcnlmentc
eoi-.vidados I — Daniel V. Valeu-
fort. Cífjfii S)M

TTMA Feiilmra olissa uma sala liem
U mobilada a um cavalheiro dis-

coin toda independência; rui
Inválidos í*^1 A. (-99-1 S) -M

Fartos. Mo.
lestias das

Tratàmonto
dos abortos c
suas conse-

Qucnciasi dos
carrinientos.

das eólicas lilcrn-ovari.-inas e das regras
irregulares e prolongadas. Asscmblca.
54. das i-- ás iS. Serviço do dr. P.-Jrí,
iiaaalhâes. Telcp. 1009.. Cent. CR9244

SEURB

TITOÇA franceza lecciona o sc.t idio-
ifi ma. Dirigir-se á rua Dona Luiza
11. 99- <=?S8 S) J

ÍVIXUEIRO 
— Da-sc frb liyppthc-

t cas de prédios c terrenos, juros
modieo=. EmprcStimos sobre inventa-
rios a herdeiros; Descontos dc Juros
de apólices, ncções, alugueis de p--c-
dios. ele.: mesmo d,- menores 011
ustífruto. Tratar com 1-. ler.ei-.-a; a
rua do Rosário n. 114. t*™ei';,0A. T,(3!*)7 S) J

wx.OÇA Esmeralda,
escriptorio

encontrara c
deste jornal.

(2593 S)

rta

wACIUXA de escrever _ Terfci-
ta e quasi nova. Vende-se uma
todos os méUioramciitõBi por

preço de nccasíão; rim do Catlete
n. 105, Ioíp .(=j'!9 S) R

TTM ex-negociante desta praça, dan
U d ¦ <is melhores informações de
sua condueta c liador, ofícrccc-sc
para fazer cobranças de alucucis de
casas, coutas 110 Thesouro c Trelc;.
tura. Carta, r.csta redacção. a ('. A.

(a;.li S) A

I.Professores o professoras
¦/.

XTMA 
senliora

) leira, rtfien
senliora Je tratamento, brasi-

erece-sc para dama, dc
companlila dc uma senliora: não fa-
zendo fiiie=tão ffe ordenado; fluem
precisar, dirija carta para esta
a V. 1''. ('194=

th cariei c pratico. í.i-
cosa do riUimno. Para

informações; dirigir -carlas a ATotta
l.iina, nesta redacção. (-5^7 S) J

IJJRAJfÇKZ. ções cm

Dr. von Dollinger
da Graça d°;!Fl0S*;d^
**** .,[ *-s** nefiocnoia Por-
lugiicza e com estagio nn .Real
Universidade de Jlerlim. Doenças
do rim (exames com a luz). Ci-
rtirgia, culra radical das hérnias,
hsmoprhoidcs, estroitamentos da
tiretlira. Operações sem cliloro-
formip c co:n a anestliesia regio-
nal, i.Mem <li Sá ío (sob.), ií ás
12 e ás 3 i|2. Teleph., 4.810 Cen-
trai.

GRAVIDEZ O uso con-
stante dn He-

jnatoíücnol de
Alfredo dc Carvalho, cm um. calix
ás refeiçõe?, cm cuja composição cn-
tratn a quina, koln, coca, lacto-phos-
pliato dc cal, pjpsina panercatina
diastasc c glyccrina i a melliof ga-
rantia á vida do feto e da mulher
grávida, pois o TIemntogcnol, além
dc poderoso tônico c digestivo, ven-
dc-sc cm todas aí pliarmacias e dro-
Rarias do Hio c doi Estados. Uepo-
¦sito: 10, Rua Primeiro d« Março.

Oiiohes

rXGT.EZ, ERAKCEZ c PtlRTU-

_ llcnri (metliodo licrliíz); preço
folha,' módico; rua da Alfândega n. ioo.
S) Kl sobrado. (34C S) M

familia descia alugar
e, wn casal <ic-j Jj jior hora' .Curso; 15$ a .'ío? meti;

cente ou a um fcníior; Avenida Mem ¦ sae3. Informações, larjro* da Sú n. .3--
dc Sá n. 57. sobrado. (-';J=S) J | :o ar.dar. (579 S) S

TTMA
\j sala dc frcnt

uma IT ATUI — Lições particulares. 5$
de- Jj por ber.v .Curso

massagens, ele. In-
stituto Physiothcra-
pico do dr. Ctistavo
Ârmbrtist. Docente da

Faculdade. Doenças do estômago
c intestino, neurasthenia, arthri-
tismo, obesidade, diabete, etc. De
7 ás 11 da manhã. Rua Senador
Bantas, 4S. (S "35

DOENÇAS 09 APPARELHO Dl-
GEST1V0 E DQ SYSTEMA NEB-
llflQfl DR. RENA70VUDU DE SOUZA LO-
PES, docente na Fa»
culdade. Exames pe-
los ralos X, do esto»
mago, Intestinos, co-
ração, pulmões, etc.
Cura da asthma. —
Rua S. José 39, de 2
às4, (menos ás quartas-
feiras)» Qratls aos po-
bres às 12 horas. (a3?v

Dr. Ed. Mereilies-
Doenças internas, etcanças. Vias uri-
narias — Appnrciíhos microscópicos,
clectricos, de .iliuiiituaçiio para exa-
mes c tratamento das doenças; urc-
tihra, bexiga, rins, recto, intestinos,
estômago etc. — Trat. rápido da go-
norrliía, syphilis, liydrocelc. Appl.:
6o6 e 914 — R. Sete de Setembro
9G, das 3 ás 6—Had, Lobo 43S, Tel.
U94, Villa.

Veterinário E, Cardoso Tu-
nior, do Jnsütu-

to Pastc-r especialista nas moléstias
dos cães. Consulta? c chamados, rua
ou Hospício pi4. Tel. 195ÍJ, Nòrt

Cachorrinhos- Sabonete Dlcl:
para lavar cães

de luxo. Destruidor da sarna, car-
rapalos c pulgas, vende-se nas ruas
Hospicio 114, Gonçalves Dias 38
Ouvidor í.t, 7 dc Setembro tis. 3
c 151, Cattetc 91, r." José dc Alcn
car 11. 3. (1335 S) A

Creme de 
"Amêndoas —

O legitimo está registrado sob o n.
to.ou, e traz impresso o nome do
fabricante pharmaecutico Santos Sil-
va, etc.

Indispensável na toilcttc das damas
elegantes. Kmbclleza o rosto, tirau-
lo-lhes as rugas c as manchas. 1'óte
2$òooi Vende-se uo deposito. Droga-
ria Pacheco; á rua dos Andradas 45.

PRISÃO DE VENTRE
—Doenças de ligado, estômago e In-
testinos. Curam-se com as Pilulas dc
Vollo Compostas, do pharmaecutico
Santos Silva. Vidro s$ooo. Deposito:
Drogaria racheco, á rua dos Andra-
das 11. 45. (J 1421)

Evitar gravidez ,„™ m°:
dicamentos, nem operações, leiam o"Pharol da Felicidade", que se ven-
dc ft 1$, 110 engraxate do Café Cri-
teriuin, na avenida Passos, jiuilo á
praça Tiradcntcs. e cm todos os. ven-
dedores e agencias de jornaes.'

(24S2 S) R

Moléstias das Senhoras
—Dr. Octavio de Andrade, com pra-
tica dos hospitacs da Europa, evita
a gravidez por indicação scicntiíica,
sem prejudicar o organismo. Ilemor-
rhagias, su-spensão, etc. Residência e
cons.: rua Sele dc Setembro n. 186,
sobrado, das 9 ás 1.1 c de 1 ás 4.
Telcplionc 1391, Central. Consultas

Chá de Saúde, *_?„,„:
tre habitual, dor de cabeça, ligado
e estômago; rua Uruguayana ns. 37
c 91 e avenida Passos, 106; caixa
2$3oo; pelo correio 3$. (2313 S) R

Advogado — Aeções, cobron-
ças de notas pro-

missorias, fallcncias, concordatas, rc-
gislro de ma rena -de fabrica e ; de
commercio, privilégios, inventários,
despejos, penhoras, minutas de con-
tratos e distmctos divórcios, etc.
Com o dr. Policio Leal, rua da Qui-
(anda, 50. sala 6. (1841 S; J

Casamentos trala-se
com bre-
vida de,
mesmo

sem certidões, civil, 23$. e reli-
gioso, 20$, em 24 horas na forma
da lei, inventários e justificações,
etc., com Bruno Scheguc, á rua
Visconde do Rio Rranco. 32, so.
brado. Todos os dias, domingo»
e feriados. Atlcndcni-sc a chama-
dos a ciitalqticr hora. Telephone
n. 4.542, Central. — N. B. Os
noivos que tratarem dc seus pa-
pcis nesta casa não '."rão o in-
commodo de ir á policia; não se
confundain — 32. (S 1232

Casamentos 25$ no cí-
VÍI O 205
rei igiõsa ,
c o 111 QiU
sem ecr.

tiiir.es c cm 24 horas, todos os dias,
para provar quanto esta casa é séria;
só pagam depois dos papeis prom-
pios; trata-se á rua barbara de AI-
varenga n. =4, cm frente á a" Tre-
loria, nroximo ao Thesouro, com Ca-
uitãa Silva. (;2dsis) J

EAS

MOVEIS, A COLCHOARIA
DO POVO é r.03 sub-

urbios, a casa que maior sortimento
tem de moveis noves e usados, col-
cliõcs e almoíadas. não tem compeli-
dor cm preços, por /que fabrica em
suas officinas; também se encarrega
de reformar os mesmos; á rua 24 de
Maio n. 505. Telcph. Villa i-B-, —
Sampaio. <8i» 5) M

SYP c suas conse-
quenoias. Cura
radical, injecções

completamente
IND0L0RE3.

(ie sua preparação. Appl. *fíoG c 914.
Asscmbléa 11. •;.(, das 12 as 18 ho-
ras. Serviço do Dr. PEDRO MAGA.
LHAES. Telcplionc 1009, C.

(R 0213)

chro-
nicas

rc-
centos.

ficar, radicalmente curado cm pmíeosül!>3 ',. ,.* rocurac informações com osr. leijo. quo gratuitamente ns of-terece. nao conhecendo caso nenhumnegativo; rua Thcophilò Ottoni. id-.
(86 S) J

Perolina Esmalte -pYS
que adquiro e consen-a o belleza da
pelle, approvado pelo Instituto de
Belleza dc Paris, premiadü na Ex-
posição de Milono. Preço 3$oco PO
DE ARROZ PEROLINA. suave e
cmbellczador. Preço ,1$. Exijam es-
tes preparados, á venda cm tc:las as
perfumadas e no deposito deste c
de outros preparado.-, i rua Sele de
Setembro 11. 209, sob. (589 S) A

Elixir de Pepsina
Composto

(Camomilla. Rhulbarbo. Caliimbi
e Pepsina) Fórmula dc Brito
Approvado e premiado com me-

dalha d'o ouro. lEfficaz nas diges-
toes mal elaboradas, dysjpçsia?, vo-
mitos, eólicas do figado c intes-
ttnaes, inappetcndias dores de ca-
Ijeça e vertigens. Vidro 2$ooo.

ÍDeposliílos: ©rogawas iPadi.cod,
rua dus - Andradas, 45 ; Carvalho,
1° de 'Março, 10; Sele de Selem-
bro ,ns: 81 e 89 e Assembléa, 14.
l?abr,ica: Plia-nnacia Santos Silva,
ma 'Dr. Aristides Lobo n, 229.
Telephone n. 1.400, Villa.

(3087 )

PINTURA DE CABELLOS
MME. OLIVEIRA Unge cabèl-

los iparticttlarmeiitc, só a senho-
ras, com Hennc. Acttialníenlc ga-
ranite a maior ipcrfcição 110 seu
trabalho. Duração: quatro mtóes.
Coinipletanicnltie iivoffcnsivo. I'i*c-
parados recebidos da Europa 'pe-
los últimos vapores. Avenida Co-
mes 'Freire n, 10S, sobrado. Tc-
lephone 11. 5.S06, Central.

(4°"6 J)

Chocadeira e Criadeira
Precisa-se comprar, em segunda

mão, uma chocadeira c uma cria-
deira, de 200 até 400 ovos, cm
estado 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 
2373

EM RIO BONITO
MUNICÍPIO DE VALTíríÇA'
Existe uma cachoeira com nguá

sufficicnle para mover qualquer
machinismo, um engenho para be-
neficiar café, no mesmo 11111 moi-
riho para fubá, 11111 sobrado gran-
de que accommoda tres famílias,
tudo isto cm terreno próprio, tnn
herdeiro vende a sua parle, quem
pretender dirija-sc ao sr. Augusto
Teixeira Monteiro, residente em
Desengano, eslação de Jupasanã,
que, informa. R 2607

CORRENTE CONTINUA
Compram-se: um motor clcctrica

para corrente continua 3 HP, 220
volts. Um dynamo, corrente con-
tinua 30 A., 100 volts, ambos com
os respectivos rhcoslatos, .impero-
metro e voltametro para o dyim.
mo. Dois ventiladores para lecto,
com quatro pás, para corrente con-
tiiitla de 2J0 volts. Offeiríis ncsla
folha a A. E. R 2610

MYOSTHENIO
Pónntila do dr. ]. JI. de Macedo

Soares — p melhor tônico rcconstL
tuinto e indispensável ás creanças,
velhos, donzellas e ás senhoras ditran-
lc a gravidez c após o part:; ás amas
de leite.

Vidro, 5$ooo. Depósitos: CASA
IIUtlKK. rua 7 de Setembro (,:. a
PHARMACIA MACEDO SOARES.
_____ (A i-u)

FAZENDA

AFRICANO
Participa ás pessoas de suas re-

lações, que continua morando á
rua do General Câmara 17S.

(M 2990)

* _ | *• _ darthros, empin-
gens, eezemas,
friciras, sarnas,
brotoejas, etc.,
des ap.-parecem

fa-il e completamente com o
DURMICURA. (Não ó pomada).
Vende-se cm todas as drogarias
do Rio e Nictheroy. Deposito ge-
ral: Pharmacia Acre, rua Acre,
n. 38. Tel. Korte, 3265. Preço
2$000. ' -

Vende-se ou troca-se por predio»
na capital ou grande cidade de
Minas, uma hem localizada, no
fertilissimo vale do rio Negro, lo-
gar saudável, n nove Uilomcíros d»
estação de Laranjeiras.

Tem 47 alqueires de terras em
maltas, lavouras c pastagens de
capim gordura e d'Angolla, café-
zaes, camiaviaes, grande pomar,
boa casa de moradia c muitas
obras, inclusive grande casa em
bom ponto para negocio. O moti-
vo da venda é o proprietário não
ler família. Para mais informa-
ções rom o proprietário A. Barbo-
sa — Estrada Nova — listado do
Kio. (R 3

SYPKILiS
Bsspnnia depurai iva coiicpb*

tntíln dc cni-obii ítiiuilu

(Formula dc Brito)
Alppróvada e premiada com me»

dalha de ouro. Cura: enrpiges,
bottbas, sarnas, dücucas do nariz
e dos ouvidos,, borbulhas, comi-
chões dartliros", pr.nr.os eczeinas,

trysipcla, sjiphiiis * rheumatismo
antigo e 'rccenle, preço 2Í500.

•Depoíiosi Drogarias Pacheco,
rua dos Andradas 43; Carvalho,
rua 1" de Março 10; rua Scie de
Setembro Si c 00 c á rua da Av
sembléa 14. Fabrica:. . Pliarniacia
Santos Silva, rita Dr, Aristidci
Lebo 229. Tel, 1.400. Vill».
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CORREIO DA MANHA — Domingo, 15JtejDu^^delWe
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PEK_Bt7
WMks
Iniy^V ___lg____f_n-?l X"í__Rl

E8PEClAUDADrEljL%
QDES E ARTIGOS PARA

PRESENTES
Participa a V. Ex. que

já chegou o precioso OLEO
DE CAMELIA para o ca-
bello, assim como grande
e variado sortimento dé
LEQUES e outros artigos
de süa especialidade.

Bronzes.moveis de bam-
bú, cortinas e transparen-
tes,porcelanas,xarâo,bria-
quedos e todos os produ-
ctos da industria japo-
neza.

t. DE m\ MBllLM
Teleplione 0.5511

RIO

Bota Fluminense
in,liilHntilHiiian,l01

Canto da Avenida Passos

ULTIMAS^
NOVIDADES

EM CALÇADOS
FINOS

PARA HOMENS,
SENHORAS

E CREANÇAS

^____. ^0___

TECELAGEM
Precisa-se de um mestre muito

lompctente para tuna importante
fábrica-de tecidos de-algodão,'que
apresente attestados de suaprofi-
ciência c comportamento, não de-
vendo apresentar-se, .<|ttcin não es-
tiver nas condições. Cartas a esta
redacçâo a Norton. (J 2583)

TERRENOS .
Vendem-se magníficos lotes nível-

lados c promptos a serem edifi-
cados, fazendo frente par» lr"
ruas, ver e tratar directameiite
com o proprietário no prolonga,
mento da rua Mariz e Barros 5'4.
fim da rua Barão de Amazonas,
todos os dias até ás 10 horas ou
á rua do Hospício 15, das 12 as
16 horas. O W6)

Loterias da Caiai Fn tal
Companliia de Loterlis Nacionaes do Brasil

Extracçõss pnbUoas sob a fiscalização do governo
federal ás 2 1.2 e aos sabbados

ás 8 horas, á
Rua Visconde ile ltaboraliy N. 45

Depois de amanhã
«97 -47'

¦A.-iia.r-1-iü
337-83-

16:ooo$ooo
Por 1$600, cm meios

20:000$000
Por 115600, em meios

Sabbado, 21 do corrente
A's 3 horas da tarde—300 — 34

loo;ooo$ooo
F»or 80000, em décimos

Os pedidos do bilhetes do interior devem ser ncompa-
«lindos do mais 700 rs. para o porte do Correio e dirigidos
aos agentes geraes JíAZARETH & O., RUA BO OUVIDOR
X. 04, CAIXA X. 817. Teleg. LUSVEIj, o na casa F. GUI-
MARÃES, RUA DO ROSÁRIO 71, esquina do beco das Can-
cellas — Caixa do Correio n. 1.S73.

16$000
vernizada,
moda.

18$ e 20$, borzeguins
casiinira ie pelliea en
artigos finos e da

16$000
magis,
lado.

e 18$ — Sapatos de
pellica envemizadü e

com 2 e 3 íiveiinhas ao

¦-'¦ ¦- 
• -¦¦ 

..'¦¦ 
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OFFICINAS

PRAIA DO RETIRO
SAUDOSO

N. 359
Telefone 1998 Villa

Projecto e execução de installações internas, assim como mobiliários para
Salas de Jantar, de Visitas e Dormitórios. - Mobílias de estofo.

Mobiliários modernos para Hotéis, Restaurants e Casas Commeroiaes.
Secção de Car pintar ia - Secção de Torneiro,

¦____«___________«_—______--^_____________¦__¦__¦¦•__--—^-—^^—-

-Desenhos» e plantas cie accordo com o ajuste

CASA PHOENIX
&» O estabelecimento que tem

os melhores e afamados Gramo-
phones V1ÇT0K e os mais

conhecidos em toda a parte de
mundo.

Grande exposição de VICTROLAS.
Grande e variado repertório do
DISCOS V10T0R e outras marcas j

Júlio Bôhm & CJa
_i-E3_âL, 71

Bem montnda ófficina para concertos em Grn-
mophones e Machiuas de escrever

, CAIXEIRO VIAJANTE
Um que viaja para uma casa

desta capital acecila liquidação e
representação a commissão. Na
zona htloral desde Angra dos Reis
até Jgiiapé. Podendo dar fiança.
Carta a O, Barbosa. Angra dos
Reis. (J 2574)

ACABA DE APPAREGEP
"LIVRO DO ENFERMEIRO

E 1>A ENFERMEIRA"
Útil a todos c indispensável «ra

todo o lar.
Vende-se á rua Ouvidor S.^, o

nas principaes livrarias. M 2071

18$000 e ao$ooo — Chies sa-
jiátos tle pellica onver-

nizada coin uma fivclinlia no pei-
to do pé c salto Luiz XV.

9$000 10$ « 12$ Saipatos de
velhidoi com tiras no

pc3l'o do pé ou pulseira, artigo
moderno, custam nas outras ca-
sas 15$ e i6$ooo.

8$500 io$ooo ç i2$ooo, sapa-
tos de verniz, para se-

nhoras, artigo modarno, entrada
baixa ou com tiras no peito do pé,
saltos de couro ou afcto.

5$000
altos,
para

e 6$ — Sapatos de lona
branca, saltos baixos ou

com tiras 110 peito do pé,
senhajrais.

.15$, 18$000 ^™ Z
nos de fantasia, artigo íiuo c 1110-
dcino para homens.

¦Borzeguins de bezerro,
preto, alHtigo forte, pro-

prio para collegio, de 27 a 33.

e 2 $ 2 o o — Cliinellos
dc bezeirinlio, bclboti-

na ou antarellos,. a ponto, muito
fortes.

2AAÍ1 saPallos C01U sa'103 ',ra11*
•VvU c09i aniarellos ou enver-

nizados, de 17 a 27.

6$000

2$000

ALPERCATAS
Do 17 a 27 »$500" 28 a 33 48000" 33 a 40. .... . 5S500
Para o interior, mais 1$ o pnr

DAGTYLOGRAPHO
Offerece-se um rapaz para tra.

balhar cm machinas, não faz quês-
tio de ordenado. Cartas para M.
Mario, Constituição 55. 3309 J

Vendem-se algumas, novas, li-
cenciadas, rua Gregorio Neves 48,.
Engenho Novo, próximo 4 estação.

R 2617

PHARMACIA
Vende-se uma pequena mas boa

e por pouso capital. Rua S. Luiz
Gonzaga 17, S. Christovão, onde
se trata. S a«6i

Cadeiras para barbeiro
(AMERICANAS)

Vendem-se na -Casa Wellich.
Rua General Câmara n. 104.

.8 1945

I ELEVADORES ELECTRICOSI
I

Mooaooooooooeooooooooogeoooooooeooogoeooccco

IIS I IIH\)
Neurnstliouia, dores «le cabeça, hysterla, iiisoimiiii,

fraqueza do forças, por excesso do trabalho 011 de pra-
zer, prcoecupações do negocio ou desgostos, são curadas
com grande êxito com os 1JANH0S dc Electricidnde cs-
tática o os banhos Hydro-Electricos, em curto tempo,
polo DR. NEVES DA ROCHA.

Estas applicações, inteiramente inoffcnsivns, produ-
zem sobro o systema nervoso uma acção cfflcuz o dura-
doura, restituindo ao doento a calma, o sonino e o bem
estar—Gabinete do clcctricidade medica do DR. NEVES
DA ROCHA—00, Aveuida Rio Drnnco—Rio de Janeiro.
Preços módicos. Das O dn nianh-i ás 4 da tarde. (J953)

(SOOOOSOOOSOS*

DAGTYLOGRAPHO
Um, com boa redacçâo c que

trabalha em machinas de qualquer
fabricante, deseja collocar-sc. Car-
tas para este jornal a Carlos Ro-
cha. iR 260a

Ultimas novidades em sapatos
para senhoras.

Flores brancas
(leucorrliéa)

Curam-se radicalmente em
poucos dias com o XAROPk
H AS PÍLULAS DE MAU-
CO l*l'KRUCIN0SO.

Vende-se unicamente na
pharinacia BRAGANTINA,
rua da Uruguayana 11. 105.

Sementes de superior
CAPIM MRLLADO

Vende-se á rua dos Ourives, 54.
(J 969

MACHINAS PORTÁTEIS
"The National", ultima palavra

da America do .Norte — Machiim
dc 2" mão, garantidas, a preço*
módicos. John Roger, Ouvidor 75.
sobrado. S 2689

"A IMMOBILIARIA"
Sociedade Cooperativa do Responsabilidade Limitada

«Caixas t»rediaes»
Prestação Única e goso de direiton durante 55 annos
SEDE; AVENIDA RIO BRANCO, N. 151, a" ANDAR

Cuixa 1'oital n, 1961

Participações scminines
de ouliilire dc 1916. — 5" participação Ja CAIXA PRIiDIAI,

A, 5o$ooo, coube matricula n. 9600 — ;' sccção ;
i de outubro dc 19iC — 5" participação da CAIXA PUUDIAI,

E, ioo$ooo, coube matricula n. 9J41 — 1° sccção
(J =591

SITIO "BELLA VISTA"
DA" PENSÃO COMPLETA A

RAZÃO DE iío$oüo POR MEZ
Meus sana in eorpore sano

Adeus, calor Adeus, poeira! Adeus,
[ruidolPara a Serra da Estreita, enifini, eis-

[me partido!Vou-mc internar na matta c vou fa-
[zer-nie artista:

Ali é o ar tão puro! li ali tão bella
a vista!

Riacho cncachocirado c límpido con-
[vidaAo banho frio, que é o tônico da vida 1

Das iivos o gorgeio a gorgear me cn.
[sinal

E vera leio — são—nesta estância di.
tvina,Passeando, tranquillo e alheio a Im-

[manos males,
Por flóridos jardins, por montes c

[por vallcs.
Escrava, lioic ainda, fi "Sommer-

kolonie"" caixa postal. 31, Pctropolis.
Informações neste escriptorio.

(7301 J)

IDEAL
Fuuccionani com a máxima segurança e

em nada inferiores aos mais perfeitostypos e systemas conhecidos

GARANTIA ABSOLUTA
Fabricação esmerada da acredi-

tada fabrica

Fundição Indígena
Rua Camerino 1BO

Ilio de Janeiro —*,— Telephone Norte 387

—————99—mmAm^ammftma\âtã\â\Mt\mtm>tm\a\\â^Mê\mm,tm*****mi~L*l**Mi••WWWlOTlfffffWffffffffffffWf

iMtU K BGtrlMM
:B: - Fazem-ss sob medida e qual-

* ~ «.^««~ querfeitioeconcertam-se
P A P A Ç IIP «recortam-se: oArAO UL cm t0da a perfeição

NA FABRICA

BORRACHA Avenida Comes Freire, 19
¦¦¦¦«¦¦¦¦¦Telephoiie Central i.074 (J28Ô7

MMMMtMMMMMtMMMMMMMMMM——§t

PHARMACIA SALA
Vende-se uma bem localizada, I* quarto.bem. mobiladas, alugam-se

afregurzada c sortida; o motivo Icom ou sem pensão a casal ou
dir-sc-ú ao comprador. Bom ne- | pessoa tie tratamento, em casa dc
gocio. Falar com o sr. João Fon- familia franceza, em logar bem *'•
seca, na Drogaria Rodrigues1, rua (nado, saudável, tem jardim. Tcle-
Gonçalves Dias n. 59. (J 2S73 phone 5959. R 2606

ADUBO PHOSPHATAOO
(PO* DB OSSO)

Analysado oficialmente cm
Bello Horizonte, Minns,

dando o seguinte resultado:
Ácido pliosphorico. . . 37.8o •!•
Oxydo cálcio. . . • < 50,5o.»»Oxydo inagnesio, . . . 1,23 °l°

QUER1C1S TER BOA COLHEI-
TA DH CAPE', »H OANNA,
DE OEREAES, DE BOAS
FRUTAS E BE BELTyAS
FLORES ? Comprae o PO'
DE OSSO que se acha & ven»
da nos depositários:

Hermann Kalkuhl & C.
Caixa Postal 197 — Rio dc Janeiro.Trata-se na Secção de Kepre-

síntaçíes:
B. General Cantara 01, sol).

BORLIDO MAIA & C.
CASA FUNDADA EM 1878

Únicos depositários do cimento iuolez"WHITB e BROTHERS»,
tinta hytfienica OLSINA, HAttNOL

TRIPLE para matar o carrapato do gadoTELEPHONE 274 - Rua do Rosário 55, 58

Pensão Française
PARjV -EÂMILIAS E CAVA-

tHEIROS
Alugam-se quartos desde 5$ooo,

por dia. Cozinha de primeira or-
dem. Rua Santo Amaro 79.

S 1946

GO MM 00 O
Moco de tratamento, deseja erl.

contrar couiniodo mobilado, com
pensão, em casa de familia, no
Cattete. Cartas detalhadas! para
C. O., neste jornal. 2769

13, SENADOR EUZEBIO, 13
Onde vende moveis a presta-

çSes e em boas condições por pre-
ços baratos: entrega na 1* presta-
ção sem íiador, Telephone 4113
Norte. (S 1231

rtsVICHY-ÈTATÉ§)|MNlProii

SAL VlChTÍTAT
PASTILHAS VICHHTAT
COMPRIMIDOS VICHY-ÉTAT

Sal oMBM «mal» Mi «Mi 4»~ -Et»». VmdM* M HMM dt
MOjrtinm»*.

•i uu ütèpmi Mrrennete
facilitam a ügcitfto.
im,iii«p"íiicoMm»U|««

pira faier agna
w_  -dtgwttTaguoM.

IjBscõntiardas tmltaçõii. Exigir a marca VlOHY-tTAT

A 205000
Capas para pianos, de boa fã-

zenda. Pianos — Harmonntns —
Musicas. Casa Carlos Welirs —
Kua da Carioca, 47- U -•"¦'

PHARMACIA
Vende-se uma, fazendo regular

negocio, cm bairfo de muito fu-
turo; trata-se com o sr. João,
casa Ilubcr. '-• (2814 J

âegunda

, JOGO DE LOTERIA
Precisa-se de alguns agenciado-

res paru este jogo, que já tenha
íregliczia. Dá-se boa coiniiussao.
Kesposta á caixa postal 1305, a J.
M. R. t> 2°1°

Pensão
Aluginii-se

Flamengo
casaes e. cavalheiros

de tratamento salas e quartos, rica-
mente mobilados, com pensão; tra.
lamento de primeira ordem. Rua
do Flamengo, 10. (B 2647'

ESCOLA NORMAL
Concurso
lá estão funccionaiido

tle admissão
aitUs espreiaes do Cttrso Anncxq do

Instituto Polyglòtico, para quem quizcr ser adniithdo na l'.scola_ .Nor-
mal 110 próximo concurso. — Quem não se matricular -logo,-., nao.- pn-
derá se queixar se for iníclu uo concurso. —. AVOv-MÜA 1UU queixar
lilíAXCO, íoi e 10S.

S.\it ÂivrmJH li. Mousixiio
Rcsitiçiieiti: Parnnliybn —Piiíiilig.
Curado 00111 o Elixir de No-

ytteira tio Phco. Clico. Joilo da
Silva Silveira, tle terríveis moléstias
de fundo sypliililico.

Agencia Cojoios — Rio

Prata, brilhantes, cautelas do
Monte de Soccorro, coiiiprani;se;
na praça Tiradcntes, 64, Casa
Garcia.

ESCRIPTORIO
KUA GONÇALVES DIAS

Aluga-se para escriptorio com-
niercial, uma grande sala de freiv
te e quarto interior no 20 andar.
Rua Gonçalves Dias 38. ] J;5°

Mme. VAGUIMAR LANZONY
participa ás suas amigas e fregue-
nas que mora 11a rua D. Laura de
Araújo 11. 71; Attenção: trabalhos
cm costuras com perfeição.

R 2301

O mais poderoso medicamento empregado
nas Broncliites», Tosses rebeldes. Coqueluche,
Astuina, üomoptysos, Fraqueza pulmonar, é o

TMxir de Èâstruço
Vende-se em todas as pharmacias e drogarias
ALFREDO E>E LEIVIOÍS

1'liuruiacla S. J. líi»<»tlstii — K. General Polydoro, 3
Deposita.rios-Rodolp!iollessi*i C. r. 7 do Setembro 71.

(Casa Ilurbel)

Á GAFETERA FLUMINENSE
IMPORTAÇÃO DIRECTA

Quai'a

Quinta

Sexta

'Sabbado

rPomiii£o

BTJ TJSO

KOLA-SOEL
e por isso

sou o homem invejado
gordo e forte

KOlX-SOEL
E* o tônico maisl poderoso quo

se conhece, para combater, ane-'
mias, fraquezas, neirVastiienias, Iim-

phaliímo, df.ndo um^úgmento do

peso em 15 dias de um kilo.
Útil nas molestiak dé estômago

e a todas as senh«ra9ique ama-

CASA SEGDRA
Fabrica de malas e moveis de

vime. TAPETES, 0LEAD0S
para cima e debaixo da meza,

para forrar salas, prata-
letras, etc.

JOGOS E SPORTS
de todas as qualidades.

Remette-se a quem pedir o ca-
talogo de 1916.
Segura Campos & €.

Rua 7 de Setembro n. 84
\ RIO DE JANEIRO

CASA MOBILADA
'Aluga-se para familia de trata-

mento a esplendida casa n. 461 da
rua Voluntários da Pátria. Pôde
ser vista todos os dias, das 10 ás
12 e das 15 ás 18 lioras. (R2425

Casa na Avenida Atlântica
Aluga-se, por prazo determina,

do, boa casa mobilada para fami-
lia de tratamento. Informações
na rua N. S. de Copacabana nu-
mero 1.057, das 14 ás 17 lioras.

mentam.

A venda em,todas as

PHARMACIAS E DROGARIAS

Marca Registrada
Toíos 09 grandes Xlospitaea como sejam:

Á Santa Casa, Sanatório Santa Ca»
tharina. do illustre Dr. W. Seng,
Hospital Humberto I, a Beneflcen-

cia Portugueza
e outros, ba longos annos só usam o

legitimo

Emplastro PHENIX
Sara 

curas iufallivcis tias moléstias do:
cuniatismo, Tosses, Asthmn, Broncliite,

Lumbago, Angina, Dores uns Costas, etc.
l£xljam nas Pharmacias c Drogarias o

legitimo emplastro com o pássaro

OAPK* lDEAIi
Participamos a'os nossos ami-

uos e freguezes que, a partir do
3ia 16 do corrente, subimos 100
«eis uo preço do nosso
ilido e moido.

café tor-
(R ns-

Mme. Sá, massagista
Diplomada peta-. Instituto dc

íortmral. Especialista em massa-
«d, manual « clectrica, e garante
o tratamento o embeliezamcnto da
¦e!l<. 3$ooo. Extracçao dos pellos
Sa rosto por cleotrioidade j garan-
t que não voKa. Penteados para
•eàSoras. Attcndc-so chamados a
domiciao partic.ilarmeiite para se-
«horas. Rua 3 J«e, 6.7j
Mfjihgne 59*8 v«

v0 sob.
.15. »W

FAZENDA
Coinpra-se uma uo Estado do

Rio 011 K«pirito Santo. Offcrtas
com todas as informações, princi-
palmcnte o preço, condições dc 11c-
gocio, distancia da estação da cs-
trada dc feiro mais próxima, etc,
etc, á Caixa Postal £84, Rio de
Janeiro. eoi2 J

Araújo Freitas & G.
AGENTES GERAES -

RIO DE JÂNEIKO

Carrinho e cavalio
Vende-se uni, com cavalio com-

pietanierite arreiado. 1'rcço bara
,to, na estação Senador Vascoiv
çellos, Escola Publica. O cavai-
Io tambein dá sclla. CR 2845

gravado no próprio panno do emplastro

American ChemicalMi9

Ouro a 15800 a grania
PLATINA A 8^500

brilhantes, prata, dentes usados,
compram-se aos melhores preçosda praça qualquer quantidade, na
rua Uruguayana 77, loja de ou-
rives.  (S 1842)~LT ALOPLASTER

Uma maravilha para os callos
Basta cobrir os callos com "Kalo-

plaster" ao deitar-se, par» 110 oulrodia não sentir mais dórei: único re-mcdio oue supprimc as dores após •sua applicação e destróa os callos numais curto espaça ds tempo; n quequalquer outro nio faz. São milharesos attestados e elogios recebidos pela
, suçer-cfficacia e raoidez com «u,suppnme a dor e-destroe a raiz, aos callos. Salve maravilhosa descoberta/a venda em todas as Pharmacias e Drogarias. Depositários! Ourives, 88:Andradas 43 t b. Pedro n. 82. (j 2610)

Casa em Santa Thereza
Vende-se uma boa casa com 5

quartos, 2 salas e porSo habitavel,
em centro de terreno arborizado,
por 22 contos; trata-se com Ro-
bcrlo, rua 1* de Março, 43.

(a8il J.

((

Pinturas de cabellos:
; Mme. Ribeiro particularmeni*tinge cabellos com um preparadovegetal inofferraivo, de sua projpriedade, é rua de S. Jésé,'«r<sob. Próximo 4 Avenida. Telíplo-ne S9i3 O. (S tu9

i Rua da Quitanda. 149
ELO JO ARI A E BI-

JOUTERIA
Pêndula Brazil"-

— Especialidade em concertos de relógios e jóias a preços modicos. Grande sortimento de relógios vigia, Torre e outras
qualidades. "Clubs Maisonnette". Jóias e relógios a presta^soes semanaes de s$ooo. Recebem-se assignaturas.

Petropolis — Casa
Aluga-se á faniila de tratamen-

to ou vende-se a boa casa da tra-
vessa Ypiranga 14o, "Villa Ypl.
ranga"; trata-se á rua Pedro
Américo 49, Rio. 2208 J

Casa em Copacabana
Aluga-se uma excellente casaicom luz electrica, fogão a gaz, etc,

á nia da Igrejinha n. 52; as chave»
estão no armazém da esquina.

(A1671)

CURSO DE HYPNO MAGNETISMO
DO

Professor 1S.AJOITI.
Lições llicoricas nos dias ulcis e praticas aos domiiv

gos. Pclo seu methodo de ensino, com 8 lições, já podeiiinfluenciare dominar outras pessoas.
Hypuotismo-Magnetisino-Telcpatliia-Soinnambulismo

RUA. MARIS £ BARROS, 87. J268

THEREZOPOLIS
Veiidem-íe 'dois terrenos ecr-

cad,!o.s, com 22 x 264 c 33 x 264,
tia Várzea, sendo 11111 ria rua Pa-
rahyba e o outro riã rua Pliiio-
terpe; trata-se com Roberto, rua
i° de Março, 43, on em Therc-
zopolis, com o tenente Nasciincri-
to, agente do Correio. (2810 J

José de Quenlal Caldeiro
Sua Sobrinlia Maria Thereza cs-

teve no ilio em maio dc 1915 t
julgou vcl-o, Não pôde certifi-
car-se disso e partiu dias depois
liara • liuropa. Pede encarecida-
menle, dê noticias ao filhinho
José Calliciros Júnior. Posta
Restante — Lisboa. (J 2S72

Irap. Co-Nsw York
Representante no Rio de Janeiro JÚLIO D'ALMEIDA

grj Enerçjil poderoso tonioo
ta»* Novo atiti-rhe fj matioo

Energil depurativo agradável
Rei dos laxativos
Grande remédio da mulher
Integra a força do homem
I-iloor o mais saboroso

Sã

A' venda nas drogarias J. M. Pacheco
Granado & C. e Araújo Freitas & O.,

e todas as boas pharmacias J 59,

AOCKCIA CO5M0S

ERRENOS
Vende-se! na rua do

entre Conde de Boiiiíim
to, Rua Visconde de
Co, sobrado. De -i ás

Uriiguay,
e o mor-
Iiiliátimã,
3 lioras.
(eSiz J

p;íl!IÍIB!liW!li[ll!ir!»iiffllilE!IEI»W
ESTA' CONSTIPflDO? RESFRIOU-SE? 1

|T«p « #% TOSSE KIU1TO ?

SALA E QUARTO
Aluga-se a pessoas serias — sol-

teiros — cm casa de familia, mo-
biliados, luz e banheiro. Sala 90$,
quarto 70$. Rua Senador.. Dantas
n. 4ô\ (J 2572)

PÁSSAROS DE LUXO
Nacionaes e estrangeiros. Gran-

de variedade. De-canto e para
jardim. Vende-se á rua Salgado
Zenha 90 —1 Tijuca — aos do-
mingos. (J ;S7S)

PREDIO

« if\ TOSSE MUITO ? 1

I ÜAPItlNA 1
íento mais efficaz do liomcnopathia.. 1

O SENHOR PRECISA
de um auxilio para augmentar 'S-.ias
entradas ! Combinação licita, fruto de
estudos matlicmalicos, póde-lhe faíer
ganhar olsuns cunlua animaes stm
sacrifício. Diricir-se a MATUliMATI-
CO. Caixa 1.308, enviamlo sello para
«sonata; NAO Slí CONTCSTA AOS
ANO.NV.UQa» ü. iWl

A rainha das machinas para
eufó

Privilegiadas e premiadas cm di.
versai exposições nacionaes e .estrap*
gcíras .A sua «uperioridade foi reco-
nhecida pela ülustrada secção de ma-
chinas c opparcllios da Socicilade Aa-
xiltadora da Industria Nacional.;

A' venda cm todas as principaes
casas de ferragens e bazares desía
Capital c do= Estados!

Fabrica c dcp. R. MARECHAL
FLORIANO N. isr- — Tcl, 156-',
Xorte.

M. A. SAMPMO
Grande fabrica de artigos para il-

lumiiMção, pharées e lamernas _ para
estradas ue ferro, e das chaminés de
maücachcla, para gaz c kerozene.

Arligos para clcctricidade, ea'( ke-
roiciie e Bulacichcts cm s.iia.

O medicamento mais efflcaz do homcnopathia
contra as moléstias do apparelho respiratório ¦

ritEço <ie 1 viDiio its. »$í)oo m
VENDE-SE EM TODAS AS PHARMACIAS i

1 Depósitos principaes: DROGARIA PACHECO. H
R- do3 .Andradas 43 a 47 §

1 Laboratório Homocopatliico ALBEKTO LOPES &C. §
RUA ENGENHO DE DENTRO 26 - 1110 J 589 ¦

lilMMMl!!^^
Ü

AUTOMÓVEL BENZ
Vendc-sc ttm em perfeito

doublè-phacton 14-30 HP.
se á avenida Mem dc ba 64

LÂMINAS GILLETTE
;stado, Legitimas lâminas Gillette, em
Trata- caixinhas de nickel, dúzia 4$5oo,

rua da Carioca n. ;S, Irmão»
R 2.103 I Acosta.

ilNÀDO CONSTANTIN
lEMiRE&iiVliTÀDO

:>'*'*í.-í:'y*t'.'. :.:•-f^^Mipjc^? 1 mmA do;

PHARMACIA
Offerccc-se um pratico habili^

tado, para esta capital ou para
¦fora desta capital. Queira diri-

gir-se á rua Dois de Dezembro
n. 101, G. Quintino. (J soao)

AGENTES
• Precisam-se bons agentes ànga-

riadores de aniiuncios. Boa com-
missão. Para tratar á rua General
Câmara n. 1.':, das 9 ás 11,

(J*)o;)

Vende-se o predio de constru-
cção moderna á rua Dr. Lins dc
Vasconcellos 11. 206, com superio-
res dormitórios, banheiros e mais
dependências, próprio para fami-
lia de tratamento. Para mais in-
formações com o sr. Maia, rua da
Assembléa, 65, (J 2008

Aos doentes do estômago.
que nos mandarem o seu endere-
ço, acompanhado de tini sello de100 réis, para resposta, indicart-
moa gratuitamente, o miico meio
para obtlerem uma cura verdadei-ra e radical. Cartas á redaçãoà'A Abelha, Villa Nepomuceno,
Minas.

MOVEIS BARATISSIMOS
Leonel do Carvalho & <).Hua caos A-iaca.raca.as 20

Dormitórios, salas de jantar e de visitas em váriosestylos, grande variedade dc cadeiras e outros moveis, ta-
peles o capachos a preços excnpcionacs. R "S-í?

FAZENOA

Para açougues, cervejarias, botequins, armazéns,
Ieilerias fruetas, residências, etc, etc.
.Fabricante: l. Fiví^fior. Rua Vasco da Cama iG6

E' CALVO QUEM QUER. r~"*
PERDE OABEIjLOS QUEM QUER.TEM BARRA FALHADA QUEM Q UER.TEM CASPA QUEM QUER.
porque o

PILOGENIO
fc?. nascer novos cabellos, impede a sua queda c «uiimue completamentea caFpa e niia:£Q'acr parasitas da ca hojn, barlja c sobrancelhas. ' A' vendanas boas pharmacias. drosariaa e per fiiniarias c no deposito: DROGARIACrFPONL S.V.A JPRIM.I-IKQ Dl* MAliÇQ N 17. anüío «, 9' RIU DK
JAMÍlRQt  "-" "' 

Vendc-sc no ramal de Porto No-
vo uma boa fazendo com 50 a 55
alqueires de terras, dividida em
pastos, capocirões e matta virgem,
com 103 cabeças de gado vaceum,
dois reproduetores, 17 animaes dc
sella e carga, porcos, etc, quatro
casas de moradias e outras paracolonos, machinas, inoveis e uten-
silios: trata-se ua rua do Kosario
n. 07, 1° andar, com o sr, Hamil-
ton. S 2660

COFRES
E' indispensável em qualquercasa eommercial ou particular a

existência de um superior cofre it
aço M. IV. Americano, marca re-
gistrada n. 11.317, reconhecido!
como os melhores, e único guarda.fiel de seus valores comra fogo
c roubo. Grande stock; a, dinlieVo
grandes abatimentos.
Único depositário Maycr Wigdef

104, rua Camcrino, 104

Banco Mercantil do Rio de Janei
67, Rua Primeiro de Nüarçoi 67

Presidente — João Ribeiro de Oliveira Souza
Director —Agenor Barbosa

Banco de Depósitos e Descontos
FAZ ÍODAS AS OrERAÇÜES BANCARIASr

m

dfâmsz&sü^
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FINADOS ^2^j^_
j\^EETi3P

•--.-l - JMfc.v.- . LOUREIRO
PREÇOS SEM COMPETÊNCIA

UKTIOA FABRICA KTESTA CAPITAL DE^COROAS DE BISCXTIT

Completo sortimento de coroa» de parmo e biícuit. -- Acceita qualquer encommenda em flores de biscuit, come
;>. ráíiioa, cruzes, lyras, âncoras e corações _;

TELEPHONE O- 893

H
RA6ENS,

NTASE LOUCAS
Grande Liptoçiii Amai

Ferros do cngommar. . . . . . • «,>•;-• i.i r.i 2S200
rnuellns de ferro esmaltada, kilo. • * ¦•• m ¦•! i«i- 2$500
G facas e 6 garfos, artigo suporiou. . ,'• i. , -,i -1$500
<$ colhcres lavradas para sopa. . . . . ? » »i 1$200
l'og!iiTiri»s para alceol, #«00, 980O e. . ., ., ., 1$20«
Fogareiros para carvão, i$a«0, 1$500, 1$» e. 2$000
Tijolo franecz para unhas  . . .i $200
Ratoeiras  . _. . . ,t, . . ui $600
Vnasndores jcom cabo, para cliú. ¦ • . . » >.i $200
1'assadores para bule-. .... ¦ . ... •.., . >i ••' $100
Conclui ou uspuinudcira .•:,-.• r»i $-í00
.Saca-rolhas , . . . . .i i.' ••' ••! $4O0
.Vaca para cozinha, artigo superior. •> «> r.i ¦•• l$O0O
(Ferros do abrir latas. . . . . . . •••••* «i $300
liiiinpeõcs para mesa. >•¦:•• -ti 18SOO
liiiuiptõcs do parede, 2$, 2$300 o. . . .,./•<•< SMÜJWO
Muntelgueiras, «700, $900 e. . .'¦•• . . . •> 1$5©0
C copes sem pô • • • •¦ 18500
6 chicaras brancas paro chá 2*500
Imtns para mantimentos $600, $800, 19300 l»80O
O chicaras do côr para chá. ....... •• 4$500
O copos lavrados ....... 3$500
Apparclhos do meia porcelana com donradns, pa-

ra jantar, 50$, 60$ 75$000
làpparulhòs de meia porcelana com dourados, pa-

ra chá o café, 34 peças 38$500

Irrigadòres de vidro, 2 litros
completo?, que em qualquer casa
enatam 13$000, por 6$Ü00 !!!

¦imiti—s—m —m 'i ¦iii.iKsa-H

CORREIA STANbGT

•<
«1

•• '«1

IU l»J

6 cálices brancos, ..-•...... .
6 cálices, cores
Garrafas brancas, artigo muito bonito.
Sapnlio ••
Crcolinti, vidro. . , 
Creolíiia, lata. -• •
Gílinipos de madeira para roupa, dúzia.
Harbníito, novcllo. ......... •' • ••!
Sabonetes medlcinnes, ............. «í
Pneus pura pão. . ,-»..¦ i
Riiliidòrcs para coco. . . ....».•:•• «i
Oleo pura macliina de costura, vidro. . ... ... •¦
Pratos do granito, legítimos, dúzia. ,:..-¦».'. •'
Pratos do louça, dúzia 4$800c. . . . . . ..,.«
Gaiolas, 19300, 19600, 2$000 e. ..... .
Copos com letra dourada. . . . .,.., -.; ¦•¦ •• •< ••:
Kstcirjnlins para pratos, uma i
ISscovàs para calçado '
liorraclm para irrigador, metro. ...... ^ •
Ruelas de íolha, 9800, 1$200, 19600, 2.Ç000,

29800, 49400  
ItcgádóVcs do folha, $700, 19000 i
RegiuTores do folha pintado, 9900, 19200 c. ..

29000
2$ 500
29000
$300
$300
$700
$360
$100
$200
$800
$-100
$200

69500
59500
29400
$400
$200
$300
$800

S940O
19300
19500

«jiwisanwaiJM
iimwm kYm.m mi' &&**¦*. 1

______ _ trpspís8ia|
alaf» resistente e mais burataque «jpiâlqa«rcÒri;!tiÍk'(tft eooro

ou de baluta .'-'s %¦}¦;:¦_','
Especialidade para Engenhos. Centraes, Serrarias;. Fabricas tf? Tecidos* Moiwàos de

Trigo, Fundições, Machinas de Lavoura e Offlcinás de Mecanfea era geral
Faça» 2 tiMa ú8 preços e camparsm com os de correia ds Gaanr «r Mata

FABRICADA F*^XR. 'iSit

IbeSaiimi Stsn! ev Üoif o n B&lting êenpny, ti
Fabricas em Dundeee Stanley-Escüssia Fornecedores da Gavurno d« S.M. Britantâcs a, outras

Agente» e representantes »«> Brasil ;

PEREIRA ARAÚJO & O.
CASA BORUDQ^MW£%km* A

Esraiptorioe armazém :RU.t OE ». PEDR*, 8? # Calx» fteíàl 202
DEPOSITO : RUA CAÜERIUO, I0M&7 - RLO DE JANJEÍKO

IHIlKWIIliMlIaHIiliaiiillHflIiniinMlliWülWWuMmiValiWltlHIu

LOBBBÍGãS
Sio expclli-

(tis com o LI*
COR DAS

CHEANÇAS.
CT.a nictto

compusio), do
dl-.. Xonte Go*
dillliü, aiiprova.
db' pela- Diro-
ctoria GcniLilc
Sáude Publica
«. Asástencia
Piiliüci do Es-
todo. do Kio.

E' o. melhor
remédio contra
as- Ibmlirigàs

o moléstias tle*
vida» i. vermes, £' infallivel. e não
b* altera.

E" dn gosta agradável, não exige
dieta:;: nem purgantes, Não í veneno-
so,, «So- irritai osr intestinos. E' tão
boiri' que. & rmiifo receitado pelos me-

I dicos. Drogaria do Povo, rua dc S.
I Jose.n.,.61,, e, em. toiUs as drogarias.

¦ âssk
3 Hu

ACTOS FÚNEBRES

1
miiiBHiiiii

ESCADA
Vende-se uma muito barata e

em perfeito estado, toda de pero>
ba, com 26 degráos direitos c 20
dc velta, na rua- tinia Barros $•

(J 2538J

CASA MOBILADA
¦Aluga-se uma, com tudo o con-

forto,, para casal,, ou peq.uena fa-
milia de tratamento.; vêr e tratar
na rua Visconde dai Silva. n. 14,
Botafogo. (J254a)

¦$&"* **• Miwi**- ^]

ALÜGA-SE
O prédio da rua Cámerino 42.Tem' grande armaaem e* sobrado

todo restaurado Êkvttovo: As cha-
ves estão por favor no armazém
de molhados, nesta, mcsmai rua,
esquina da ladeira- gfadre de Deur.
Aluga-se' baraiow.)

Grandes descontos em
todos os artigos

Grandes saldos de esmaltados para serem
Tendidos por qualquer pueço

APROVEITEM
A OCCASIÂO!!!m mm

ia Estacio de Sà n.24
Em frente á roa Dr. Maia Lacerda

N-FON e CARETA
Vendem-ne as collacções com-

filetas e encadernadas, na Agen-
ria ile Publicações Mundiaes, de
Sócia & Boíioni,. á Avenida Rio
Branco 137, junto ao Cinema
Odcon,, (J^53°)

ALIÍ6A-SE
O prédio da rua Moraes e Valle

n. 5, todo reformado dc novo; as
chaves esfão na rua da tapa n, 71,
com o sr. tope». Trata-se na rua
Rodrigo Silva 11. 26, i" andar,
com o sr. Souza, preço comaioüo.

LOTERIAS FEDERAES
AGENCIA NO ESTADO DO RIO

i fiotut ns»»
SlftC"*»i<*i»-.''-<,'^

,^-  'rr"^1

|^**ivAlir«»*v^|

adquirida ou hereditária,
interna ou externa em to-

das as manifestações:
Iílieumatismiv Eczemns, Ulce-

ras, Tnnioroa, Dores muscnlares
c ósseas. Iiiiltunavão rtas glundu-
l'si«V, Dores «le cabeça noeturnas,
Escroiulus, Vlceras do Estorna-
go, Kiu-üitismo, Fétidas det
«oca, Nariz e Cia>rganta, Dar-
thros, Furuncnlos, etc,

se consegue infallivel-
mente com o

iGollocardentssaiiciass?

LÜETYL
O- mais poderoso antisypliilnico. O climinador por cxcellencia dos. mi-

erobioi e hnjíircías do Swigue. O I.lMiTVI, actua sobre, todo organismo,
curando a Syphilis. tanto externa (djj pelle Olhos, Nari»ete) eonio .-, mia
(Woi ¦rulmücs, Coração,. Estômago, tirado. Intestinos, etc.) iiy de eifcito
rínído e enérgico- c de paladar agradável c mio tem resguardo. Cura e
forialec?. íSS*. Toniae uma garrafa dc Luetyl 1'esae de novo,
aue sa lordes m«gro, vosso peso terá aiismctitado- do- 1 a 2 « ate 3
hás em dosa dias: Uma- garrafa de Luetyl eqüivale o, :a de qualquer de-
Vuratimi Os dWíativos fa-em bem, mas sa Luetyl cura Syphlis. loma-se
uma colher após as refeições. 'Encontra-se nas boas. pliarinaeias..

Qiierc" conhecer o 'Tcrso da Syphilis"? Escreva-nos que enviaremos
impresso. .

UBTOSITO OERAI,:

Bom emprego de capital
Vendem-se duas casas á rua

Vinte e Quatro de Maio (estação
do Riachuclo), alugadas e dando
boa renda. Não são permiuidos
intermediários. Para tratar á rua
Uruguayana ri. 41, i° andai'.--

S 26S7

AV. GOMES FREIRE', m, td- i.no?;C- .

CHRONOMETRO
Vcnde-so nm cliououictro dc

marca Th. Kuoblicli, cm per-
feito cstndo, por |»reço razoa-
vel. Ver o tratar com A. Costa
rua dos Oirriras 13,. sala 1. á
direita, das 11 ii 1 hora da
¦tnrdcfciwSjr os dias. (113570)

Estômago
Tridigcstivo Cruz, é o unico rc-

inedio que cura as doenças do cs-
tomago c intestino:!. Drogarias c
pharmacias. Vidro, =$500.

Convém a todos
saber que o "Tridigcstivo Cruz" c
o unico remédio approvado pela
Directoria de Saude Publica,, que
cura as moléstias do estômago e
intestinos.

Forçada e urgente
LIQU1DAÇ80 FINAL

do barateiro estabelecimento da Alfaiataria, fa-
zondiis, roupas feitas, chapéus c dc: outros

artigos para homens, rapazes c meninos

O RIO TRIUMPHAL
Tudo liquida a tuialtjuer P.ro';.òj incluindo armações e

todos os uisnsiiios
56, l-lua do Ouvidor, 50

ooosooo
Bilhete n. 28.492

Ao sr. Belmiro P. Gomes,, nosso sub-ugente na Bar-
ra do Pirahy, foi vendido por esta agencia o btllioto
u. S8i4»a, premiado com 50 coutos na extrucção
hontem realiasatia.

V, G-ulmarâes
Klcttieroy —Rixa da G©nc«iç5or n. 11

\V.V<WUWWirVWWWWr^^

1.000:000^000
A Casa Gaimarie» acceita desde já encoramendas dc

números certos para a loteria extraordinária do Natal, a
realizttr-sc em 2S de dezembro próximo futuroj devendo
taes (jncommendas vir com' a maior brevidade visto a
loteria entrar nestes poucos dias em circulação.

F. OUlMAKÂIüS
Kua do Rosário- 71, canto do boceo das

Caoccllas

AOS PADEIROS !
IRccommcnda-se uma exeellente

aínassadeira para pão, completa-
mente nova c o que Ha de mais
moderno e hygienico no gênero,
com cuba de tombar c pura 300
kilos dc massa. Aproveitem a
oceasião, porque durante a guerra
não vem mais. Trata-se na rua
Sete de Setembro ti. 141.

TACHOS DE COBRE
Cbmpram-sc usados de nuo a 700

litros. Informai' Avenida 15, com
P. ií. (111970)

OURO A lijíSSO A GRAMMA
1'liitiiia a S$000

prata, brilhantes e dentes de den-
tailuras velhas a 500 rs. cada um,
qualquer quantidade. Av. Centrai
n. 105. (J298;)

COFRE
Vende-se uni ínnrca E. Bcr-

tini. cora quatro gavetas, cm
perfeito estado, por preço dc
oceasião. Ver o tratar cora A.
Costa, rua dos Ourives 13,'
sala 1, á direita, das 11 á 1
hora du tarde. (Ií 2577)

I Cl I Jóias 1
WTMVEL

Precisa-se de 11111 doubie-pltaeton
30 ou 40 ií- P-, boa marca, com
pouco 11=0, mas em perfeito estado.
Para ver e tratar das 2 ás 3 horas
da tarde, na Aven. Rio Branco 43.

(J 2930)
f—-—— — — -¦ -¦  —

Aos Srs. Fazendeiros
Cavalheiro preparado e com lon-

¦ga pratica de ensino, conhecendo
.Musica, Kicripturação Mercantil c
Coniuicrcial, tendo alguma, pratica

.Ue administração de Fazendas,
otíerccc-se para leccionar cm qual-
quer fazenda. Cartas a R. Ma-
deira, á praça Mauá n. 71.

(M 2962)

Selios de coiteGpo
Temos o maior e o mais variado

otock dc scllos nacionaes c estran-
Reiros para collecções. Enviani-s*
•cadernos a escolher, mediante ga-
rantia. Santos Leitão & C„ rua i"
de Marco 30.  (J-9=4)

Ouro i$8oo a gramma
PLATINA A Sífiuo

Prata 30 a Co réis 11 gr.111r.ua,
brilhantes, cautelas do Monte Soe-
corro e de casas de penhores,
compram-se á rua áa Hospício
«1. 216, hoje Buenos Aires, única
ca^a que melhor paga. (M -o;S

ALUGA-SE
O predío da rua General Pedra

ii. .}<j, com grande armazém e so-
• •'".¦i.". está restaurado de novo e
aberto pura ser examinado c paradar inforinaçSes, Aluguel barato.

ÂÜTOPÜOVEL
Compra-se unia "iuiiottsiiie" ou

"land-uulet" de bom fabricante.
Trata-se na rua do Ouvidor 159.
Jcalhcria Tones Carneiro.

(B 2940)

Externato Gabalda
j6j, RUA 7 DE SETEMBRO
Cursos de preparatórios pura ad-

missão ás escolas superiores. Aulas
comincrciaes uoctiirnas. (J 2963

TohIreFfíí"
Gratifica-se gcncrosaiuente, por

ser de muita estimação, a quem der
noticias certas ou entregar á rua
P.arão de ivapagipe 4--j, uma ca-
chorra Fox-Terrici', toda branca,
com uma mancha amaiella ria ca-
bcea e anca, intendendo pelo hoint
de "Uranca". (S21Ò2)

Sala de frente e um
quarto

Aluga-se uma sala de frente c
mu quarto independente:; a pessoas
decentes, em casa de família; á
ma do Rezende n. 103. (,B-..i6o

ESIOFADOR~~
Precisa-se de um bom estofndor,

competente; paia executar qualquer
Iraballio concernente á sua arte.
Carta na caixa deste jornal; a B.
Ií. V. (R-7'.ií'1

Salas -- na rua Ouvidor
den-

— 33-éÍ. -

Galeria Artística Portugueza
176, rua Seio de Setembro, 176

RIO I>E JANEIRO

Não 'se deixe,
cure um especi
esse gênero de
na v«rdade, cí
que faÜiain pt

Sfludii-, pro-
lista, porque

ãfabalho exige,
fios especiaes;'completo Si

maioria dos dentistas, que- dir
: widum a suai- actividade peloa...
.diversos ramos .da profissão.'
: Nao acansellianpfs v. ex. a'
abandbnar o- dentista de suaí
confiança, tuas a procurar-noq
de preferencia,. fiXiilusivamuilr
te, para cdllocu{ào de dentes
artiiiciaes, por ser ess» *''

:nossa especialidade e por -es-1.
fiarmos converiemos de que- os
nossos trabalhos executados:.
nor urocessos modernos sa"--
tisfázcm mesmo os mais exi-1 gentes; 9em que jíolireraós port','¦ isso. preços, exagfrados. A pri-:
méira consulta p'ara informa-
,õcs é inteiramente gratuita*.
Dr. Sá Rego, Jimiecialista -^i
Riia do CanuoVlh, canto do!
Ouvidor. (A 204.

Sua cura radicai pcm Lían-
seiiiciilà Limai. — Para Uifortna-

___¦ cües; diricir-se aos sis. Araújo
Iíreitas S C. Ourives 88, ou ao
inventor,, líanocr Fernandfcs
Uma, residente cm S. João Ne-
pomuceuo. Ií. do Minas — Bra-
sil;, Apresenta, nrova, seientifica
(lá virtude, curativa do. prepara-
<Íi»i quer" extermina flor comple-
to o bacillo de Hansen.

MME. VIEITAS ain-
da mora na rua Maré-
chal Floriano Peixoto
n. 117, sob. ü 44a)

S. Francisco Xavier 638 A
Professora das línguas ingleza e

allemã. ;••,. . J iS-H
SATOSIN -

é um remédio unico pela sua
efficacia curativa- em todas as
affccQõcs pulmonares;

SATOSIN
cura oa catarfiios agudos e
chronicos dos bronchios e dos
pulmões, nos .diversos períodos
da. motestjá;.','fk .!'

SATOSIN ft
no: tratamento da tuberculose

. comprovad* emrce effeitos re-
_ tronetrivos sobrei, a infecção até

um limite tal 'fine páralysa o
desenvolvimento dos -.bacilltis

para se-
i iini% choras
JuTkJ só na

li MÍIfl FEIO
á rua Sete de Setembro, 124

|mm

wELnii *

Esmeraiuina de Mattos
Fonseca (Santa)

Antônio Cosme da Fonseca e
sua. filha. Josá Fernandes JVe-
reira,. Márcellina de Mello J?c-
reira, Justinianp Baptista de
Carvalho, Engracia Eerreira de
Carvalho e Pblyliio de Mattos
lEõrícirai, ngradeccnjj penliorados
a todas as pessoas que. acotnpa-
nharam os restos mortaes de sua
inesquecível esposa, filha c irmã,
KSMBRAMMN.* DE MATTOS
FONSECA, á ultima morada, e
convidam todos os parentes: e
amigos para assistir a missa, dc
7° dia que, por sua alma, hun-
dam celebrar na egreja da V. O.
.1* de N. S. da Conceição da
Boa Morte, amanhã, segunda-fei-
ra, iff. do corrente, ás 9. i|2 lioras,
confessando-se desde já elerna-
mente gratos. (a73ir J.

AKTONIA ftUIEK

ÍAIaria 

Hcnriqueta tVil-
liers do Faria Saljjado,
Clovis d'illiers de Faria
Salgado, senhora e filho,

Sndy 9'imérs do Faria
Salgado, senhora e filha,
João Uantistti Kodrlgues, se-
nhora o filho, Alai-lo de 011-
veira Conanêa e senhora, con-

ividam os seus parentes e and-
rus para assistiram á miss» de
trigesimo dia que será ceie-
brada amanhã, segunda-feira,
16 do corrente,, úo 9 & dú
manhã, por alui», de sua prc-zada inãe, a\6 o bisavó AX-
TOMA dlUiISBS, na egreja
do Carmo.

Dr. Luiz de Carvalho e
Mello

tO 

corpo docente e o pes.
soai administrativa da Es-
cola Pòlytechnica do Rio
de Janeiro convidam to-
dos os parentes c amigos

do saudoso professor cathctlrartco-
da mesma 'Escola, DR., LUIZ
DF, CA.RVALHO E MELLO,
para assistir á missa de z" dia,
que, pelo repouso dc sua alma,
fãzcm celebrar amanhã, segunda-
feira, 16 do corrente, ás io no-
ras, no' altar-mór da egreja dc
6. Francisco, de Paula. (J J558

Alipio* Pereira de Mello

Í 

Cândido de Oliveira e
fontliria, Moysâs Ferreira

da Silva e familia, João
Tciiorio de Oliveira c fa-
milia. Alice Nunes,. João c

Francisco Pereira de Mcll-o, con-
vidáíni seus parentes, e pessoas de
amizade para assistir á missa dc
.10" dia que mandam rezar peto
descanso eterno de seu lembrado
cunhado, irmão e tio, ALIPIO
PEREIRA DE MELLO, amanhã,
segunda-feira, 16- do corrente, ás
o horas, na egrcj'a do Sagrado
Coração de Jesus (Piedade), con-
fessando-ae desde tjà. muito gra-
tos. (7 238°

Augusto César de
Gouvêa

ÍLaura 

Eadii Gouvêa, Al-
lerto César Ribeira, Firau-
cisca Mbtta (ausente), Luiza
Lodi, Eduardo Lodi e fa-
milia,. Raul Lodi e fa-

....lia, esposa-, filha, iraiS* sat-
gra e cunhados, convidam os pa-rentes e amigosr para; assistir á.
...issa de 7° dia. (]ue- pelb' etenra
descanso da fallecidu. mandam rc-
zar terça-feira, 17 db corrente;, Sa-

:a i|a horas, na egreja'do SS. Sh-•cramcntoi por cuju acto- ae con-
fessain gratos; ÇTi$S7)

m

ic.ViocWilfé' ;süppíiniillíos5. do% :;r4>ieânjara_
ú ''empfégó lirolongadb

SATOSIN f
c rccomniendadji por summida-

•des médicas,-Ijifasileiras e es-
tra ligeiras.

A' venda em todas as boas phar-!
macias e drogaria^?do Brasil. ;

Cura radicalmente o corri*
mento tias senhoras e a Ronor-

liéa aguda ou chranica.
.VAO PRODUZ HOR NKM

ESTREITAMENTO
1 A' venda em toda a- parte;
depositários: Granado & FilliOF
01— RÜA URliGUAYANA—9'

•Apparelho Raios X
Vende-se um em- perfeito esta-

do, juntamente com' o .respectivo
espelho e as ampoUas.c,8ua_feene-- - • n. 26, I.í ^" *^__

mum tocos
PAI1A

Foyües Econômicos
Encommenclas

rua Carioca, 19
CASA TORRES
Telep%ei Villa 70»

A TERMECÍDA
lidpr dos cupins

de outros iiisecfós! O ai
O maior destruii.,

autor deste
preparado iiicuml)e,-sc de niandar
fazer a cxtincqão do referido in-
secto, cm prédios, embarcações ou
moveis. Carta para a.rua Ernesto
Ribeiro 31 H; NictÇèroy. (1936 J

914 E1206
LEGÍTIMOS

vendem-se á R. Quitanda
147

NMNNNMMNINM

PRÉDIO NOVO
PARA PEQUENA- FABRICA
Vende-se a dinheiro ou a pres-

taçües, um prédio novo á rua
Sant'Anna, próximo á Frei Ca-
neca. Trata-se com Estacio, das 2
ás 4 da tarde, á rua da Alfan.de-
ga 2$, sobrado, sala da frente.

. i A 1385

fiyi^ro e

Ropullado do sorteio dos clubs desta Galeria, do
aecordo com a cxlracção da Loteria Federal

em 14 do corrente

O NUMERO PREMIADO

OMnlSlPODEROSÚANTISEPTICO
Srgiindij c-tudtf (Ju fior- I*0t7&XS"Chinurfl úo Xntiuufo Fn-slfur (1907).
Sem Mercúrio'nem Cobre* l

Hemtüiico.riCtncousUca nãolainodou.
T^iti6iífiiM»riUiiiuinç'nlrlfl'iOíftiijtm'toB*i
JüPrdtc ilorholera.rrbies.Diarrbí»»

Pysy teria» rfr.s pnlr>* qmmtefc
ludtíUQiifiAfei contra oaDpicie*ni.is.
DOSSi Cna mudlila úo Irnuco

num ittro dn aftta-firitodai B»o*.
|5Kl*Wlll'«lll0O0ljE55lillitt«lnt.P»l'l

««!»•» »OM W«ISWMUAf>'tm

Rio do Janeiro, li de Outubro de 1Ü1C
(V (iscai üo Governo O proprietário

Frauklin George Naylor  M. A. C. Ferreira
A Galeria Artística Portnguèza com-

jíiunicii aos sócios do seus clubs que mu-
dou a su:i sódt; para a rua Sete de Se-
tembro ». J.'7«. S 158

UM CAVALHEIRO
dcque durante i3 annos | soffrctt

bronchite asthmatica, tendo-se
curado na Europa com a receita dc
um medico nllcnião, envia gratui-tamente a copia da receita a quema pedir por escripto, remettendo
enveloppc_com endereço
sposta.
Silveira,

i Rio. " (S 53,

--- . ¦ para rc"Dirigir carta a Américo
á rua da.. Relação n. 3.

l ri I PARA VIDRAÇAS'

De 1.

:aut-sc para médicos
Ver e tratar no 13
ás 18 horas. J 13-14

CASA EM RAMOS
Vende-se, em centro de terre-

no, muito próximo da estação,
com tres quarto?, duas salas, co-
zinliã, quarto de banho com ba-
íríieira e \V. C.. luz clectrica,
agüa, trinque de lavagem c porão.
Rua Srágdalena So. Traí.i-se na
mesma. 'J-jj')

cofresRegistradoras
Cofres á prova de logo, inaelii-

nas registradoras, machinas (le cs-
crever, prensas <le copiar, obje-
ctos para encripiarios. diversos ta-
maniios e fabricantes, novos e
usados, compram-se, vendem-se e
truea:u-se; fr.z-sc qualquer trans-

j :-c';ão. Rua I*Vci Cnneca us-. ~ a
it. Tclcph. sogs Centra! — Cas--
Uncycloucdi»

JQMALIARB
OMrâwes !Jsl

—RIO —

DBffES, DENTADURAS
COMPRA-SE

qunlil-.i.T trabalho vcllio il.i
bocii; run tia Asscniblíii 16,

(M 819II0J11 dc luiii» \3 3366)

dorioirtieas
curam-so ripidamonte, sem

precisur injocçãn. com piuao tia

deposita: rilAMACIA HUASi
UUii do Espirito Santo n.291

Próximo ao tlieatro Carlos
Gomes M 818

ARMAZÉM
Aluga-se um na rua Rodrigo

Silva-, ii. 9-;- trata-se. com Leopol-
;.do, no .mesmo. CJ-557Í

CASA FORTE
Instnllailii aó cdiíicio

dn Associação eoinmevcinl
(com luz clectrica). nua
Primeiro dc Murco, lado
do Correio.

E' o requinte çfc, segu-
rança para depositar todo
e quiilqucr valor,, jóias, dl-
nheiro, documentosi etc.

Alugam-se cp£i'es do 10$
a 100.$ por trimestre." Te-
leplionc 101, N- («37»!)

DÃNSAS MODERNAS
Pestana. Olhos de velltl-

dos. Scliottisch .... n°°o
C. Silva. O teu signal'.
Folka • • l?áoo

Candinlio. Billie Ricthcy
Rag-liine >*50°

Minii. Turumbaniba. Tango r$uoo
Petit. Gibberisch. ünc-stcp 1S500

A' venda: Casa Riliínra, Car-
los Wehrs. Rua da Carioca, 47-

(J =S5So

Elixir GasülliD
Poderoso e?pec'fico em moles-

tias syphiliticas, o mais enérgico
até hoje descoberto, atra com se-
guranl;a. Afíecções sypliiliticas
rlieuniaíiíiiio,, goncrrhéas. frins,
bexiga, figado, corrimcnlo dos ou-
vidos, finalmente, todas as mo-
lesiias, provenientes . do sangue.
Encontra-se nas principaes phar-
macias e drogarias. Pliarmacia
Cardoso. Cascadü-ra.

Rua São Pedro 11. 128; Andra-
das, 43; Uruguayana, 91. Vende-
se na rua do Arcai, 1. (4S13 J)

America Campos Bor-
ges da Costa

Í 

Carlos Borgas da Costa
e filhos, Maria. Cândida da
Silva Campos, Maria Au-
gusta Campos Foriin, ma-
rido e filhos; Allina Cain-

pos Kemp c esposa, Manoel Cam-
dos, esposa e filha; Cândida Cam-
pos 

' Teixeira, esposo e filhos;
Lúcia Campos Dermeral da Ton-
seca e esposo: Annibal de Olivci-
ra Menezes Júnior e irmãos, tau-
ra Sandin, filhos e genros, con-
vidam. os parentes e amigos para
assistir á missa de 7? dia. que,
por alma dc sua inesquecível es-
posa, • niãüi filha, irmã, cunhada;
tia e nora. AMÉRICA CAMPOS
BORGBS. DA COSTA, mandam
rezar amanhã, segunda-feira,, 16
do corrente, ás 9 i|a lioras. ira
egreja da Candelária, Antecipam
ns seus ngr.ideciiiiitiiims. (A 2221

Paulo Pyrrho
(Excscriplnirario da Caixa deAmortização)

liaria líosa Pyrrlio ,c 511,-1
?*§? (ilha convidam os pessoas dç

5 sua amizade; a assistir ú
JL missa de 3" annivcrsario do

passamento, do sciu. senipre
lembrado esposo e pae.-que será cc-
lcbrada na Matriz dc S. Cluistovão,
ás 9 lioras,. no dia ifl do corrente,

(f 2884)

Eugênio do Rego
Macedo

ÍA 

missa por sua alma
será celebrada terça-feira,
17 do corrente, ás 9 r]-2..1io-
ras na egreja da Conceição-
c Boa Morte, á rua do. Ro-

sario, esquina da rua dos Ourives
quasi 11a Avenida Centrai. (J2931

lustro Aiericai
para dar uai las-
iro brilhante c
Tiuiido em todos
¦os cngpmmadoSi
c 4.1110 sejam :
<Coilarinhos, Pi:*
mitos c Peitos de
Camisas, sem cm*
prego de força,
nem acção do
sol. Este mara-
viilioso preparadosiüo contém dro-
gas (pie Süjain
projiidtciaes aos

tcciilof-, pelo con-
brarioi conser*

cngommar a ics-
clícada. A' venda

cm Iodas as lojas do ferragens, lon-
ças c armazéns; Pedidos ao represeu-
lanto K. Ferreira:.

KUA THKürilir.O OTTONI, 13a
(J 2553)

11%
ifi-03, pad;iiJo «3
soa mais fina

Participa rjiie s0 m«dou da rr:a <b
Carioca n. 1;, p:.ra a raa liarão d^
Itapigip* a, o (.MattMo). (S lãã)

Coronel Innocenciò Be
nedicto Ferraz

(1° amniversario)

tA 

viuva Esteuhania B,
Ferraz-, filhos, noras, gen-
ro, netos, irmãos, cunhados
e demais parentes convi-
dam para aseistir. á missa

do i" annivcrsario, que, por alma
de seu pranteado marido, nas, so-
gro, avó, irmão e cunhado, CO-
(RôisEL INNOCENCIÒ B. FER-
RAZ, mandain celebrar amanhã,
segunda-feira, iG do' corrente, ás
9 i|a horas, na egreja da Santa
Cruz dos Militares, pelo- que se

í confessam sumuiaincnle gratos,
(IR 280*

Joaquim Ferreira de
Lemos Franco

t 

Álvaro Antônio' Ferreira
Franco, sua esposa e fi-
¦lhos; Antônio Ferreira
Franco, sua esposa e fi-
lhos; Aiuulia Ferreira Fran-

co da Cunha, sen esposo e filhos;
GabricMa Ferreira Franco. Fran-
cisca Ferreira Franco, 'Erncstina
Ferreira Franco e demais pareu-
les agradecem a todas as pessoas
que as acompanharam 110 doloro-
so transe por que acabam de
passar e bem assim aos que se
dignaram de levar á ultima mora-
da os rest03 mortaes de sua sem-
jire querida e idolatrada mãe,
sogra, avó e prima, JOAQUFNA
FERREIRA DE LEMOS FRAN-
CO, e as convidam, bem como. aos.
parentes e amigos, para assistir

á missa de 7° dia que, por. sua
alma, mandam celebrar amanhã,
segunda-feira, 16 do corrente, ás
9 i|a horas, na egreja da Inima-
cuTada Conceição, rua General
Câmara. (R 2827

Mme. Cecília Jacobsen

fftl. 

S. Guimarães e sua
esposa, ninie. Octàvia Emi-
lia Guimarães, filhos e fi-
lhas; Eduardo Eislcr,, es-
posa, 'filhos ac filhas; viuva

mme, Georgina Evjenlll e filha,
ausente;Carlos Tygo Jacobsen, cs-
posa e filhos, ausentes, agrade-
cem de coração a todos 05 seus
amigos c parentes que acòmpa-
nharam ate á ultima moraria o?
restos mortaes de sua idolatrada
sogra, mãe e avó. e de novo os
convidam para assistir á missa de
7" dia, que será rezada na egreja
de. S. Lourcnço, da cidade de
Nictheroy, amanliã. segunda-feira-,
16 do corrente, ás 9 horas, e por
por tão nobre dever se tornam
sumiiiamente gratos. (27S2 J

«sspwsíiHaD. Maria Luiza Bor-
mann de Lima

tPor 

alma de sua idnl.1
trada mãe. D. MARIA
LUIZA nO.IÍ.MANiN VtK
LIMA, sua filha Julieta
manda celebrar uma missa,

terça-feira. 17 do corrente, 13"
anniversado do seu triste passa-mento, ás 9 horas, na cereja deS. Fítaciscq úe Paula. \i\' 27^

Fallecimento

Í 

Capitãor-tcnente Augusto
Férnaiide»; ào Araújo (au-sente), sua: esposa Edwiges
Caroliha db Araújo- e filhos
convidam- os parentes c-

atuigps a acompanhar os restos
mortaes de sua filha- HERCILIA
ao' cemitério dc Jacarôpaguá; saiu-
do o feretro ás 8 horas da rua
Baroncza n-. 184-, Praça Sccca.
Jacarcpagui. (27S1J)'

Marechal Dr. Jerony-
mo Rodrigues de

Moraes Jardim

tOs' 

filhos, genro, noras- e
sobrinhos do pranteado' ma-
rech.il dr. JER0NIM0 RO-
DRIGUES DE MORAES'
JARDIM, commcmorando o

30°' dia do seu fallecimento, fazem
celebrar amanhã, segunda-feira, 16
ás 9 l|s horas, no altar-mór da
egreja de S. Francisco de Paula,
uma missa cm suífragio de sua
alma.  (J 2S92)

Catharina Conte
Ferrari

ÍJoão 

Ferrari, Januário
Conte Ferrari, Francisco
Conto Ferrari (ausente),
João Ferrari Filho, There-
zina Ferrari Vaz e Tito

Franco Vaz (ausente), Hélio e
Genaro e mais parentes, da finada
CATHARINA CONTE FERRARI,
pcnlioradlssinios, agradecem ás pes-
soas que se dignaram acompanhar
os restos mortaes de sua idolatrada
esposa, mãe, sogra e avó, c de
novo convidam a. assistir á missa
db 7o dia, que por eterno repouso
db sua alma, mandam celebrar na
matriz dc S. João Baptista da La-
góa, amanhã, segunda-feira, 16, ás
o!,i,|2 horas. Por este acto de relir
gião se confessam eternamente
agradecidos,  (J2870)

Manoel de Paiva
Direito

tUinbcIina 

Pereira Direito.
José d'Almeida Dias, senho-
ra e filhos, Laurindo de Pai-
va. Direito (ausente), José
dc Paiva Direito, senhora e

filhos, Benjamin dc Paiva- Direito,
Quintino de Paiva Direito e se-
nhora. convidam seus parentes e
amigos a assistirem á missa do tri»
ffesimo dia do falleciiiicnio, em
Esther (Portugal), dc seu querido
esposo e pae, MANOEL DE PAI-
VA DIREITO, que será celebrada
amanhã, segunda-feira, 16 do cor-
rente, ás S i;|j lioras, na egreja
da Luz. Joekcy-Club. Con fossam-
se agradecidos.. (Jjqiq)

Dr. Luiz de Carvalho e
Mello

ÍAinalia 

Gomes dos San-
tos da. P.aixãor (.Mimú) e fi-
lhos, mandain celebrar ama-
nliãj segunda-feira-, 16 do
corrente, uma missa,, ás 10

lioras, na egreja de S. Francisco
dc Paula, cm, memória dc seu mui-
to querido cunhado, tio e padrinho,
dr. LUIZ DE CARVALHO K
MEÜE0, lielo- que convidam os
seus parentes c pessoas amigas.

Ç?7"8)

t
Carolina Moreira dos

Santos
CQ-NCELHO' B.0U3ADA, — LA-

GOAS — PORTUGAL
Júüa Moreira da Silva e

Gaspar Fernandes da. Silva,
Carolina Sforeira Relieilo e
Augusto Rebello e suas fi-
llias, Aurorar Moreira Re.

bello, João ii ReUèltb) er- seus. filhos,
tendo recebido- a. infausta noticia
do fallecimento de- sua mãe, sogra,
e avó, fazem, colelirar uma missa
pelo seu passamento) na matriz
de Sv Francisco Xavier (Engenho
Velho)', ás 10 horas, no dia r6 do
corrente,, amanhã, segunda-feira,
pelo que convidam os seus pareii^
tes e amigos para assistir a esse
acto de religião e caridade, por
quanto desde já se confessam sum-
maiucute gratos. (J545 J)

Dr. Luiz de Carvalho e
Mello

Í 

Amélia Gomes dos Santos
da Paixão' e filhos mandam
celebrar uma missa, amanha,
suta-feira, 16 do corrente,
ás 10 horas, na egreja de

S. Francisco de- Paula, cm me-
nioria de seu muito querido cunha-
do, tio e padrinho dr, LUIZ DE
CARVALHO E MELLO, pelo que
convidam seus parentes c pessoas
amigas.

SAIA PARA O VERÃO
BAIRRO DA TIJUCA — Aluga-

se' a cai.il (111 cavalheiro de trata-
mento, magnifica sala hein- mobilada;
cm lindo | índio siu.jjj ei.i ceitru
de jardim, OIKiina pensão, traíamento
e commodidades o (juu se púdo dc*
sejar de melhor; preço para duas
pessoas, .160$ mensaes; informações,
cartas «este jornal, a M. 1'aria.

(J ÍM4>

COROAS DE BRONZE
bustos, medalhões, le-

TRAS o attiibntos fúnebres
para monumentos

PU.NDIÇlxO 1XDIGEXA
150, rua Ciuucriiio — RIO

Capitão Dr.. Arthur
Pinto Vieira

FALLECIDO EM NOVA FRI-
BURGO

ÍJoscphina 

da. Rocha Vicil-
ra e filhos (.ausentes),. Al-
fredo Pinto Vieira, senhora
e filhos (ausentes),. Amélia
Vieira Williiigton. marido c

filhos (ausciitcs), Aurélio. Pinto
Vieira, senhora c filhos convidam
os seus parentes e amigos1 para asr
sistir ã. missa, de 7? dia, que por

.alma dc seu. prezado e dedicado

.marido, pae. irmão, cunhado c tio,
dr. ARTHUR' F1NT0 VIEIRA,
mandam rezar amanhã, , segunda-' feira; rfi do corrente, ási 9 lioras,
na matriz da Candelária, confes-

,sando-se- desde, já eternamente
.gratos. (Ja.í75)

Antônio Joa«|uim' de
Figueiredo

(FALLECIDO EM PORTUGAL,
S. PEDRO DO SUL)

Í 

Viuva Maria José de Fi-
gueiredo e filho,, Antônio de
Almeida Figueiredo e suas
filhas, genros e netos, con-
vidam ás pessoas de sua

amizade para assistir á missa do
trigesimo dia que, por seu eterno
repouso, mandam celebrar na egre.
ja de Santa Rita, no dia 17 do
corrente, ás- rt jvja horas-, (R afia;;)

LOTOS
Cuidado com os intrujões
Os pronrletnrios dn Cn^a«ns Fazendas Pretas; ten-uo sabido mie continua aexploração do credito donome dc seu estabeleci-
monto por parto do liidí-viduos suspeitos, avisamno publico dc aue a Casadas Fnzendiis Pretas nãotem intentes do liitos o nãomanda seus cnipreuiidos adomicilio — sem receber

pedido para tal fim.
JIci',-,3 exploradoras o tam«ocm suspeitas são aquellas
que so apresentam comoandais contra-mestras daCnSiQn»«J?n!iclM,,,s Pretas.

PEDRO S. QUEIROZ
« IR3U0

Tel. C. 191.

Martiniano Duarte Pe-
reira da Silva

ÍGcrá 

celebrada amanhã,
segunda-feira, 16 do cor-
rente, uma missa por sua
ahna, ás o horas, na egre-
ia de S. Francisco dc Pau-

Ia; a viuva agradece a todos os
amigos que comparecerem a este
acto ;de ¦rellftiãò.-i (R ;Roi

Polucena Dias do Bomr
suceesso

(TATA-)
<i» ANN1VGR.SARI0)

Sua familia manda rezar
amanhã, teegttrida-fòira, 16

do corrente, ás o 'horas, na
egreja dc S. José, N. S.
das Dores e S. Cbrispira e

Chrispiuiano, cm Andarahy
Grande-, uma missa pelo repouso
eterno de sua sempre lembrada
POLUCtvMA DIAS DO EOM-
SUCCEsSO. ,(R 23ii

FINADOS!
A data. cm que se devem inau-

gtirar nos jazigos dos nossos mor-
tos, as suas photographias sobfc
esmalte.
.Estcs retratos são vilri ficados a
fogo e duram eternamente. Pedir
catalogo á Foto-Brasil, rua 7 de
Setembro n^ 113. Telephone Ccn-
trai n. 4';83+; (S 85=4)

Isabel e Prenntilde de
Oliveira e Silva

Precisa-se saber dessas moças,
afim de receberem no Thesouro
o montepio deixado pelo seu falle-
cido pae, Pedro Appolinario de
Oliveira c Silva. Cartas nesta rc-
dação. D. P. Silva. ¦ (R2831

g, Largo da Carioca, 9
(Grande armazém junto ao portão

da Ordem)
Moveis a prestações, capas para

mobilia, 9- peças, Co$ooo; oleado
dc o,Go e- 0,70, a 3$S00' e 4$ooo o
metro; dito para mesas de 3 a
5 taboas, fio$ooo e no$ooo; capa-
chos de im e inr.io a. 3$ooo e
o$ooo.

Souza Baptista & €.'
TERRENOS

Vendem-se magníficos lotes, proin-
ptos a edificar na ma D. Julia,
orolongameiito até Frei Caneca.
Eem assim ria rua. Senhor de
Mattosinhos,, entre os prédios: nu-
meros rr3 e 143; parallelos á ave-
nida Salvador de Sá; tratar com
Duarte;. Av, Rio Branco, 45 (casa
Opel), das 12 ás 13 horas.

(R 2S66

Panellas de Pedra"Mineiras"
Deliciosa comida

Obtém-se, cozinhando-a nasafa*
madas panellas de pedr. "Minei-
ras". Deposito: BazarVtihça, 126,
rua Frei Caneca.

Louças c trens de cozinha por
menos 80 0|° que nas outras c.i;aí.

S 1155

Casa na Av. Mem de Sá
Acceilam-se propostas para ar-

rendar o grande c esplêndido pre-
dio n. 3.|g, com magnífica loja
para negocio e dois amplos anda-
res. com sete quartos cada um e
mais dependências para familia de
tratamento; tem varanda c ouin-
tal1; trata-se na rua de S. Pedro
n, 72, loja, com os srs. Cosia
Braga & C. (-R 2830

Bom Armazém e Sitio
Vende-se cm ponto superior de,

Copa, 11111 armazém, unico no lo-
gar, vendendo. Tres contos a di-
nheiro por mez, com grande situa-
ção, pastos; horta, criação, ani-
mães, arreios, etc.

Armação de 1" ordem, pagaedjdiminuto aluguel, depende de pau-
ço capital, em uni dos sítios mais
borilos de Jacarcpagui, livie s
desembaraçado, nãj deve nada a
praça, só compra : vende a d>
nheiro, ou acceita 11:11 socio-geren-
te para tomar conta, a razão éter.o seu proprietário, outros ne-
Rocios a trata; informa-se n.i rua
Jequitinhonlla 11, ;, Rio Comprida
com Costa Fernandrs e Duarte.

Ci ?307

ESCRIPTORIOS
NA RUA DO OUVIDOR

Alugam-se esplendidos escripto»
rios, muito claros e urejados, l.ido
de sombra. Na rua do Ouvidor ?6.

Fornada de 8. L, da Brito
(ANTI-HERPETICA)

Approyada e premiada co:u meda-
lha dc ouro

Infallivel nas eiupigcns, il.ir..
thros, espinhas, friciras, satnas,
lerra, cor.iicliõea, eezemas, pannos,feridas e todas as moléstias da
pelle. Lata i$5oo. Deposito: Dio-.
garia Pacheco, rua dos Andradas
n. 45, c Sue de Sclcinljro St.

-'
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(_ Ultima occasiíío pura os qne ainda nfto
viram este programma
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MISS CTÇLONG

CIRCO SPINELLI
Grande companhia eqüestre nacional

da Capital Federal
Empresa Affonso Splnelli — Compa-

nhla Benjafflln de Oliveira

HOJE — HOJE
VARIAI|ISSnfO «8PECTACU_,0

Suecesso — Suecesso
Será repremitada a grande panto-

mima, pela ultima vei

No decorrer da peça «eri executa-
da toda a opera do immartal mães-
tro CARLOS GOMES. .

Rigorosa mise-en-scéne «Ia Beija-
min de Oliveira.

Preços e horas do costume.
Em ensaios -1 O GALLO

TORRE e OS MYSTERIOS
NEVty-YORK.

Terça-felrh — MARAVILHOSO
•BSPECTA-UUO. Todos hoje ao
CIRCO SPINIiMJ. <B soai)

E OS SEUS SETE PECCADOS MORTAES
6 aotos de um Olm que è o mais moderno -O mala deli-
cado - 0 mais movimentado - 0 mais original - O mala
divertido — O mais dramático — 0 mais humorístico — O
mais interessante — O mais commovente — O mais excen-
\rico - O mais admirável e luxuoso.

\ Mlle. SUZANNE d'ÂRMELLE

[

, PROOTÃO H1CTH-R01
_ HOJE- Domingo, 15-HOJE

Do meio-dia ás 8 da
noite

Sport da pelota com
entradas premiadas

O CINEMA
-«nota»

O CINEMA 
jj

-CHTC- i| DE LUXO

\ .HOJE-ÜLTIMO Dl A-HOJE
\ Mais uma das grandiosas obras cineroatographieas da grande eériaTA Cine-Theatral p romerrido. pelo FALAIS

TOUSADAS

SENHORES JURADOS!

jf ouibbu. i\y
_ Assembléa.

___B_f ^r\j_iH__ ftr^ti_f__! _r___]

_________ __K •*-! Í^M

__f'.l-4il(-S::'í;;l\__ IWt _B__E_&à.V.c'_H

-i»_»_ei_«__«1,__a«___»___i mmar-wmmmet^m^^m

INTERPRETE—A bellissima estrella do THEATRO
DES CAPUCINES

1 «

Mias Cyclone 6 uma pequena e linda ameri-
cana que vae a Paris em procura de casamento—
Não vae só; acompariharh-n 'a os SETE. . . pec-
cailos mortaes — Quereis conhecel-a, em suas
excentricidades ? Quereis travar conhecimento com
os Sete. . millionarios que a adoram? Quereis
ter os. momentos mais divertidos de vossa vida?
Vinde vôr a MISS CYCLONE.

A'S 2 HORAS
Emocionante qui-

niela dupla
Horiuenogildo—Júlio *
t asliuiru—Luiz
Verir «ra— ui quito
Gonl—Antônio
Aragoncs—Goenaga
Soluz b.il—Eusubto

Rcsultatlo do concurso — ás 7
hor.is da noite.

s -^ . 
| 

•¦-¦¦•¦
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Empolgante, arrebatador e niuvuiiuuuaisíimo cine-dran». „ vuiii Jj 10
...I T_.aM«.nlinJA fine HMn n1*!fl^1i*> /Im _rmni4*e _r*«í_w__. . l__>i*l.k á

NICTHEROY _ NBVBS __HOJE —" Domingo, 15 — HOJB
A's 3 i|a horas da tarde

Ser3o corridos soa touros de rata
portugueta, adquiridos pela empresa
noa campos de Minas.

Tomem parte na lide:
Cavalleiro, o epplaudido SIMÕES

SERRA.
Dois espadas — Raphael Paleno,

Salvador Campello.
Banderilbeiros — Francisco Cruz,L-

f. liiL« luii Prestes.¦" Forcados —Capitaneados por José
Veríssimo.

Diripre a corrida o sr. J. Sousa.
Bilhetes á venda no Rio de Ja-

neiro: — Charutaria do Café dos
Embaixadores, rua do Theatro, can-
to da rua Sete; Charutaria Atten,
rua Gonçalves Dias, esquina da rua
da Assembléa; charutaria Luso-Bra-
sileira, rua Visconde do Rio Branco,
esquina. da rua do Lavradio, Café
Suisso. Avenida Rio Branco, esquina

uembléa.
Preços: — Camarotes, 2$t; barrei-

sombra, 3$; sol, i$soo.

Funeções todas
noites

Bonde Poma d'Areia.
as

... desempenhado por orna pleiade do grandes anietae, ._._„ ..
frente a encantadora « apreciada acttu PABIENNB FABlífiOES

Romance de amor insensato, de faecinaçto diabólica, de terri*
veia effeltos. Quantas conseqüências, quantos males pode produsir
o olhar vivo e fascinante de uma mulher de gênio altivo e impe-
rioso?... Eis o grande thèma- deste film.

Para este trabalho extra, chamamos a ottençlo dos nossos in-
números "habitues", nlo só para a wdidura do seu entrecho fino
e inédito, de extraordinário desempenho artístico, como para a
vilhosa pnotograpbia e os magníficos «efíedtos de luz, formai

conjunto riquíssima "mise-en-ssecne"..
O AMOR — A fascinação — O esplendor do Paraíso artifi.

ciai — O Mysterio da casa dos "SONHOS" — A traição — O
crime e o Julgamento,' eio ns susrgestivos títulos das sete partes
deste exemplificador drama, trabalho de grande mérito e de incon*
testavel valor — EDIÇÃO DA CORONA-FILMS.

mara-
formando o

ir
R2195

Segunda-feira : Um film de suecesso, um ossum"
pio moderna, uni estudo de psyohologia -ocial.

Para a felicidade de seu filho í

$&w HE'$#!PAT
IHOJE: -.*- Si ATINE1E INFANTIL

— XTl-tlnao tala, a» ate programma —~'~"' 
A Deusa d» Belleza

MUI GABRIELLE ROBINNE
"de Ia Comedle Françalse"

oue intarpretarà com a maestrii» e sobriedade no

Ítesto 
que lhe é peculiar, a fina, subtil e inegim-

avel arte Franceza, através do drama em 5 autos
editado por PATHE' FhE'RKS

Jaloux de Demain
(CIÚMES POSTHUMOS)

Irotra do I>ANIRL RH Htó de rAo_doial«ü
daprès MAR MAKIO

O titulo é bastante sltcnifirativu/
O assumpto 6 «o délloado qu8o a SOtt

• ¦ grucioaa protagonista
Sem qualiflo*tlv<i» retumbantes

• • -Sem espalhafatosos reclamo»

i____ ____vw__ÉT< 1 .\) ^_____P*^__Rh_|

________p ^__T'i V*w^ »*j__5»%' v«|

¦Ht^-(___K^^t'.lS_n__i ¦ :,'i
n__a«aa____________r«---_B3

'/ FRUCTflS |
/•• poBRRZIU,

¦ -:¦ Extra - Tmo -.-

i A venda em Ioda a parte e
no

Deposito e Escriptdrio
Rua da Assembléa, 21." RIO O— JANEIRO"

Mais... um acerescimo do programma interessante e do ««J^o de todos

O PATHE' JORNAL- ^_______!
^viso ¦ HOJE MATINÊS INFANTIL -

Somente na matmeo
que tanto agradou pela àuã /orlglniiliiladé e l«Iç«o

LOUCURAS DA M0C1DADE -.kW*
Notau«ne o wrwnainma da matln.o con t iCii de ! 1 autos torntiitt.lo ura

e pec"_e?,to soln 
"fuía 

e uma pi.rautia de uma 
^to^ltmTài-um prêmio -legião dos pequenos at.úguinuos do í»atné quo bom so com

port .ram durante a aeman«. lectlva • ¦ ¦

i*^

•corescen
taremos.

Além do progr»m-
ma: O Patbé Jornal e

o film que tanto' sneoesso causou

>swI PALACE-THEATRE
I Companhia Lucllia Péres —Leopoldo Fróes í

HOJE -i- DOMINGÕlS-^ HOJE;
A's 2 1{2 — Matinée

A comedia em 3 actos

O DOTE
Creaçao de LUCIL1A PE'RES
A.m 8 e Aa XO *

A DESPEDIDA DA COMPANHIA «com a deliciosa comedia em 3 actos *

Cinema Theatro S. José
EMPKBSA PASCIIOAL, SBGRB VO

Companhia Nacional, fundada em 1 dc jiiliio dc 1911 — IDirecção sce-
nica do actor 'Eduardo Vieira — Mar«tro dc orchestra, lo"«e Nunes

A maior victoria «Io lüentro populnr
HOJE 15 de Ontobro de 1916 HOJE
A_ 2 liSd» tnrde— Grandiosa Matinée

A' noite — 7. 8 3|4 e 10 1\2 — 3 Soss.es
A peça de maior suecesaò da actuulldaôe

e^êõaoaoosoooooeoeecgeoooeoooocgopaos^
Yole Burlini, Leopoldo Fróes, |
ÍRIaria Reis, Gabriellu Montani, |
Erico Braga, Mlle. Gauthiers, g
Miss Bosalie interpretarão o fllm |d'arte nacional S

O CAFÉ' DÒ FELISBERTOJ

flWKW

raaiina «jx^uw^a^. w. Brilhante trabalho de
Leopoldo Fróes f

AO PlSTQLÃOl
Mlae-en-scéne deslumbrante

Duas deslumbrantes apotheoses : Gloria" a Bilac e
A's Musas

O espectaculo começa pela exhibiçSo de «fllms» cinc-
matographicos. _ _. . ,
Amanhã e depois de amanhã O PIstolSo— Espectaculo
em homenagem aos voluntários que partem pa»_ as ma-
nobras. fim ensaios, O larimbamba e a seguir A' Re-
dea Solta. M3022

b 3fflH__^t_slHíi*,-'''*'^~

?EB«519__J
Seis actos de Oscar Lopes

AMftNHÃ NO PATHE' o
cooocoooooooeqoooc  sãocwooocoooaccyoooaoe»

aMrVWrSHAr'AiVWrWrWVH.W«VAV!-«flr' WM

THEATRO CARLOS GOMES
•Wl^VrVWWW

Cõmõíiiiliia de sessões, do Ederi-theatro, de Lisboa
Empre a Teixeira Marques — Gerencia de A. Gorjao
nVdatinée 110117 2 S6SSÕ8S 2

AS21l2 ___g____B da noite
T11E8 IMPOSBNTK3 E8PECTAC0L08

A colebro, quorida e popular rovista-fantasia,
cm dois actos c nove quadros

MM PB ROSAS
O maior exito desta tournée

<" '..-., f/é-Levlns CARLOS LEAL
Comperes [pi_tSiu_i)... ..:... luiz bravo

TOMA PARTE TOPA A COMPANHIA
Amanhã:  ____-__,._»MARÉ' DE ROSAS mo

^^%VA%%tk%%%%TVk%%%%%%^%%%WCFMEIVIA IRI3
K Empresa .1 Cruz Juniôr — Rua da Carioca ns. 49 e 51 9
SBOJK - Ultimo Ma7'-. _=COJ-3lS
B Um grandioso espectaculo cora um film novo no prugramraa é

, KARVAL o Espião
f
2 novo
B Bello

ÍF gramma O trárfibólHãB 0 cphdé•«¦•a
BEngraçada comedia em 8 partes, de L-KÒ da Universal. p
S AMANHÃ—Vae ser exhibldo aqui no ÍRIS, um film que esta 4.

causando suecesso 4
W — LEDA ou O CULTO DA BELLEZA «
M Romance da vida de uma mulhor excêntrica. O estud
4 ínú"5 moral — Odromade sensação. E mais o lindo drama

í GRANDE COMPANHIA ITALIANA DE OPERETAS
ETTORE VITALli

TERÇA FEIRA, 17 DE OUTUBRO DEJ916

ta Drama policial — 4 actoi soberbos de AQUITjA•FILM m
m A heroina i uma mulher — Klln ama, ella pcnlcii o .pao que mn 9
A traidor ííz morrer — Ella sc VHifcà,', mus precisa-, luiaf' com aslucia X

ÍHíSvof OTriumpho da Romancistaí
jBello e mimoso trabalhftiwn,apartes d_íf(_>rlria'UNlVERSAL 4
_l Panhn n-nw». M^^\ _L____£ _____ l_?___l'___ SL. __t __K__T* '__>. ______ __l __.*¦..' |F \

Reapparição da companhia Vitale que em 8. Paulo tem obtido Exito Colossal
com a representação da já. celebre opereta em 3 actos

|______H_BB«

ÉrLA DUCHESSA
RI IM gg I

O mais recente suecesso dos theatros Europeus
Os principaes jpapeis, serão como na primitiva, ekscmpenliados pelos artistas: Pina Gioana,

Ítalo Berlim, Marta Gioana, Cario Ciprandi, Pompeo Pempei, ilichicli, Rubilc c' TODA A COMPA-
NHIA.

Maestro, regente da orchestra, LIHZ. ROIft

_om 5 partas .. S
S ULTIMO DIA D_ U»l CONDEMNADO (R 3025 4

A SEGUIR: — A Companhia VITALE fará representar peças completamente novas para o
Rio de Janeiro.

Entre as quaes: Cinema Star, Çhampagne Club, Leggcnd a dcllc Arancie, Senlwrinha do
CinmnriuaraflVii /tuvnyna Potiu.:Il ãiornn di S.Valentino.l.a Ma rcheza dei Chicago e outras.. Bilhetes desde jâ a venda no Avenida IUo Branco 122 ¦- Tnlephnne 2240 Central

Preços •• Frizag 3»j}"JniTiarotes 2iS-Fauteuils 5t-Galerlas nobres í» - Cadeiras 3g • Entrada 1>500

CASINO-PHENIX - füe«e_o
JJnico theatro por sessões que fnncciona na Avenida

_=co_«r_5 - I5le Outubro de 1916-ho je
) Matinée chie ás 4 horas (—)Soiréc ;'is"8 c âs 10 horas(

Ã encantfüiorA comedia de Dc 1'lers e Calllavet
GRANDE SUCCESSO

ULTIMAS BErnKSENTAÇÓBS
ENTRE ___.

ES
1

c^r,r>___iPii_vrr_:j__
A notável creaçao de Etelvina Serra — A gra;a, a «lega
e o chie de Melmira d'Almeida —A corroeçao e a sobrlni

ratícia
..Indade

de João Barbosa — O cômico irrosistivel de Sulles Hibeiro
(«Mise-en scène» de jò,i_o Uarbusa 

AMANHÃ - «COCARD & rilCOQUETT: . ' "
TERÇA-FEIRA!

MATINE'E DOS HUMORISTAS em que tomarão parto os
nossos principaes carlcaturlstas e humoristas 3018

a
rtytttttttittt i__Xi____i_u.ixzixxxxxruiiimmmixxix^CINEMA IDEAL.

hoje Ultimo dia deste soberbo e magnifleente pro_ramma jecojki
Du»Tíraadlo--- p.odttOçõo8 Inédita» e de grande eapeotaéulo numwu«-Vr_uuit» jí"»"»^ programma de garantido suecessoí...

A excelsa artista o formosa parisiense

Mlle. ROBINNE
é a protagonista consciente do intensivo drama do
grande fabricante Pathé Frèrcs

______r^ ^^_____T/__>^__! Bi
____F ______i______S__y_5__B8_^

l QUI! II!»»
5 netos deslumbrantes e âpparatosos

A acçâo ó vivida em meio da modernn nobreza.
Tudo 6 riqueza, tudo e" grandioso.

o destemido e perspicazNo mesmo programma,
dotective inglez
SEXTON

Cuja valentia fez-lhe merecer o retumbante appel-
lido de «HOMEM DE FERRO», representará o tumul-
tuario drama policial, o primeiro da sua nova sério :

0 cheque falso
Ti partes arrebatadoras

Sccnas extraordinárias e temerosas mie só a vl«
sao puüo fielmente descrever.

Como extra na matinéo - O lindíssimo e instrucli'
vii niin do natural ricamente colorido pelo processo
.PAT1IECOI.OP..I
Borboletas, Besouros e Abelhas

j__f^P»^ÜÍ^S.
_l_Í___r ' "~—w '**-_¦/^l«l_rv. "^^éa

___Bi/___!__! lB_>__i__n__i

%^P^fvJP___P__________íw____| ____b______f
\cwS/EirT^^9/rwW/,Wa^

HNHNtMNM

ITheatro Republicai JSET..
Orchestra do 24 professores sob a regeneia de Arthuro

Frassinesi
MATlNE'Enn __ SOIRK'_

A'8 _• lja nUJb A .8 3j4

FÁTIMA MIRISI
A mais completa artista de transfòrmismo

„a'redo de Proserpina Sem^à"_«__
GVI-ISHa.—Luxuosa Miso-en-scene

1 A grandiosa novidade—0 ESPELHO QUEBRADO |
ELDORADO—10 artistas—70 transformações

Si íerça feira- A VIUVA ALEGRlii )
PREÇOS—Camarotes o frizas, 15S; logares dlstinctns, 3$;

cadeiras' 2$; balcões, 3$ e 'it; galerias numeradas o outra-
da geral, 1ÍU00.

Bilhetes á venda no theatro. J2710

THEATRO LYRICO
TTZ.-Fl_UC.a_ RECITA

OA TEMPOltAUA

Despedida da Grande Companhia Lyrica
oeeeeeee _VE_â-1>I-\r__3,_E- seoeooeee

A's v2 horas em ponto
FESTA ARTÍSTICA

do celebie tenor

Protagonista CILDA DALLA-RIZZA
CARARAUOSSI, T1TO SCH1-PA; SCARPIA, ARMAND CRAEBE*

UL PASTORiE, ADBLlv ROESSI.VGER: AXC13.0881, DENTAliB:
Dircctor da orchestra, XAVIER IiEROUX.

Preços para a "matiníc" — Frizas 80$; camarote», 50$: poltronas e T«-
ranelas, 12$; cadeiras, 8$; •galerias 1* fila, ;$; ditas de a" fila, 6$.

Os bilhetes á venda na liilhcria do theatro. (3046)

THEATRO MUNICIPAL
3 RECITAS DE DESPEDIDA 3
DA COMPANHIA ÜKAM V__UA Fll-VJÍUKZA

LUCIE-.-GÜ1TRY
ENTRE aOe 23 OO CORRI3MXI3

Próxima semana - Continuação da série dn det*
divo SEXTON Rl.ACK - o «Homem do Ferrn.. Se.
gundo film, cm :; partos, sob o titulo: O M>STEIUO -,- —
DAS JÓIAS. Novo o sensacional capitulo, que reserva C

U ao nosso publico as mais colossaes surprnzos^ ¦<«_- itrjL....iL;;nii

eom as seguinte peça?
LE TRIBUNf DE PAUL BOURGET

MADEMOISELLE DE LA SKIOIJERE
DE JULES SANDEAUl

LA CHATELAINE dec?p"used
N.-i C'n?;i Arthur Napoleão, Avenida Rio llranco n. u-'. acha-se aberta

uma ássigiiatüra para essas tres rícitas. aos seguintes preços:
Frizas e camarotes de í", 70S; camarotes de 2" 3°l; íol.ronas, u?i

balcões A e 11, 8$; outras filas, 5?ooo.
Os Srs assignontes da'temporada deste nnno terão preferencia, as suas

localidades até a próxima quinta-feira, 19 ás 5 horas «a tarde. (30-17)

Empresa Cinematographica PINFILDI
8. Paulo — Rio do Janeiro — Porto Alegre — Bahia
SUCOURSAL — RUA 13 DE MAIO N. 4!í — Sobrado

Em aluguel.'o film:
O DETECTIVE SEX£_2KE O homem de ferro

15 — PARTES — 15
- 11' uma sí-rie vcrdadeiriiincnto maravilhosa, a cada in-

stfliitc uma sensação do SEXTON BLAKE lera audácia até
ficar louco, em algumas scenas expõe tão temerariamente a
vida nuc pareço ter adivinhado a morte.

FILM POLICIAL EM 15 PARTES, 15
880 quadros, 5800 metros — LONltOX FILMS — Em

3 importantes séries
ia série

A grande falsificação do cheque
5 actos

2» série
OS FALSÁRIOS DE MOEDA .

S actos
3' série

O Mysterio das jóias roubadas
5 actos

AUDÁCIA, BANDITISMO
Verdadeiro suecesso no— Mundo cinematograpbico

HOJE — No CINEMA IDEAL — HOJE
1" s«-rie _ O CHEQUE FAT SO. (TI 2000)

s(MEMAAVENjDA
Ò centro do grand mondo cariocaFlore», Luzes, Elegância

HO TE "" r'rol«"ramma artístico I Tudo quanto de sumptúoeo•J arrebatador se pode conceber, foi transportado parafilm que projectamos.

e
para o

ULTIMO NUMERO DOUniversal Jornal
O mais bem informado dos cine-jornaes araerieraneM. Leve, attmM.te e variado nas mais palpitantes e sensacionaes novidades domundo inteiro.

\Expiação Suprema \í¦ 3——¦¦___¦¦___—c^—H—m

lí_9 m__ a^^sZI-í^S^^^^i^êSSEsS

_____^______ P__l I

_ri^isl Pm I
¦¦___; ^____i B__f•£ -_lI_9_l 7___l

¦ü*_ i ieé, __[__*'% ______¦!
I !_____¦ ___Mitl_l H' 

¦¦ m. «»««»«--___ai. _jj___..__j_.
Aprc««n«a.
.OS"

Um jiluitnilmnia sensacionnli9--imo, da D'LUXO  .,,1^TO1.
çao 00 puljlico do Rio. de uma artista celebre, KITY GORDÓN,cujas espadiias estlo seguras por 10.000 dollars — Ai mais deslum"brantes toitettes que li foram projectadaa na tela — 0 magníficotrabalho que o Avenida olferece 4 daouelles que raramente conse-
guiram os nossos cinema» obter — EXPIAÇÁO SUPREMA foi
projectada 300 noites num dos principaes estabelecimento* do gene*ro em Nova York. EXPIAÇÁO SUPREMA, por Kit* Gordon,constituirá o film da semana, o CLOU dos programmw cinemato
graphrcos, e a formosa artista, i altura do sem renome. pa«sar4a sei a actnz americana predilecta do publico carioca, Ul a sualinna. belleza e naturalidade.

HOJE — Interessante "nuing* Mantil, com films da trotipede BILLIE RITCHE.
AMANHA _ 5« e 6" séries dos PIRATAS SOCIAES, em nueee presencia o roubo do famoso quadro da Giocondâ.

ÍB 3032)V_____H___H____«i.—-

* THEATRO RECREIO
Companhia ALEXANDHR AziíVEJDO-Toarnéc CREM1LDA.

D'OLlVBIRA
I Matinée 2 1|2— A's7 3i«4

-A^ 9 3l4HOJE HOJE
OS ESPF.CTACUI-OS PHEFEHIDOS PEL\ F.L1TE

O CANARI
Brilhante creaçao de CREMILDA D'OLIVEIFA

Magnífico trabalho de Alexandre Azevedo no pinti-r Gerardo

Amanbã - As 
*B 

e XO horaB; O OA.TSA.TtlO 
|

K-ta «eniana-A comedia inglez» de Pinero-MENTIHA DE 3
HCLHER. _.-.it«> absoluto. |

'¦•<*^r-^T_ZXT_aXXXTTV, raXKXXIXXIX'/^XX.TOL:(Srtrv-r' 'efvtKlit

HEATRO _=R,_3__?TT_3LIC-___
¦y.lTTTTTTTT7T7TTlTTT111l«...r,n,,,,,min|| ___

Qimrta-teirà, 25
da Gr.s_M.c3le Companliia italiana de

BMPHK8A
Oliveira & c.

Quarta-feira,,Opereta 25

RAMBA-SCOONAMIOLIO *•¦
Maria Ivanisi-Stefi Csillag-NELLY GARRY-.IAPA SELETZKA-MARGARIDA DORINI-Anmta Fasquini-Mina Zanaroli-Adola BamMH A-nolin.. . Gonsalvo - Pia Sulter - Bianca Sauri - Waljer Grant - OIÜSEPPK PASQUIN1 - ROMANO RASPONI - MúãcoSsÃLV^Mm«iSS

. Oáotaiio Tozzi - Giani Podnrsai - Silvio Furlai - Guido Mússi - Giovanni Barbetti - Enrico Valle (1- actor cômico ediroilop de comSfnhKl VI m* tros dircctores c cònccrtadorea : Vicen/.o Iíplli-zza - ENRICO GIUSTI e CARMINE QUARANTA- 50 coristase bailarinas ío 
COtnpantl,a> -Macs'

117 TV/f-VCnU^Rl? de MASCA0NI absoluta novidade para a AMERICA DO SUL-OHCHKSTR A DE 32 PI10FESSORFS1jJ_ IVlAOL/nriari, DESLUMBRANTES E RIQUÍSSIMAS MONTAGENS DF TODO n rtPPPBTnmn
1 MOTA A rornpiinhi.iembwoa em Buenos Aires no vapor «Araguaya», e estréa com a opereta de enorme exito o ileslumbrnntlsslma montagem A DUOtll" 7 \ »o i.kiuhiu
m IMU I «H coliseo do líuon-.s Aires, deu por esta compnnhla «0 represeiituçoes consecutivas. " ^ " "

A Empresa, apesar oos enormes encargos que llni traz o contracw da Grande companhia Scognamlgllo Caramba, A MAIS NUMEROSA E CÒMPLKTA niT tfm vimnn
H DO SUL, resolveu estabelecer nsseguintes piecos: (ass.gnatura para 12 espectaculos). e com a V representação das 12 primeiras oner-s das aclmas mencionadas ;" Frizas e camarotes 360S0OOí^ cadeiras de 1- e balcões de :• &JKKK). No edillcio do «Jornal do Brasil» tornam-se as assignaturaa m'2979 u
l___c___xig_____axren^^ T,,,.,,„«___gK1.

RAL TABARIN, que no
A* AMERICA

e
3

__ii Ammtirr-'-^'r--Jt+i,--'í*- ¦¦•¦"~-~*"r—---^-—-


