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EXPEDIENTE
No edifício novo do "Correio da

Manliã", »<> '«•%"' d» Carioca
,i 1::, estão já fiinccionando to-
,l'lS as siiiík sucções, executo «8
offlcinns, ii»" om1 breve estarão
também ali instunndus.

Hiiò os seguintes os números «os
«ossos iippurellios tidèjílionicos:

Jtcdaccão. . . 5608 •• Contrai
f Icruiicíu . • • 5443 — __
Kscriptorlo. . 5701 —
Olliciiins. . . 37- Norto

O Çü£ NÕS ESPEHÃ
i.\os que leram, com a attenção que

merece, o discurso que o sr. Carlos
Peixoto, illttstre relator da Receita,

proferiu, na Câmara dos Deputados,
encerrada a discussão do orçamento,
ti impressão que deixou a bella peça
oratória, quanto 4 nossa situação, foi
dc muita tristeza e 

' 
tio maiores

íipprèhensões que as que já nos assai-
Iam a todos nós brasileiros neste mo-
mento. Não obstante o optimismo que
transiu* das palavras do digno depu-
tado, para quctíi o esgotamento da
nossa capacidade tributaria é um logar
commum que ninguém verificou se
assenta em observação séria, não ob-
stáiitc as suas invectivas contra os
pessimistas, que, no seu dizer, carre-
gani as cores do nosso quadro finan-
cciro, com que ensombrecem as perspe-
ctivas do nosso futuro, as conclusões
necessárias do seu discurso são para
dar razão a esses mesmos pessimis-
ias, a quem tanto assusta o que nos
espera. A carga de impostos com
que se vão, 110 orçamento agora cm
elaboração, aggravar os vexames do

povo brasileiro, não c todo o sacri-
íicio que deste se tem que exigir
para salvar a honra da nação, com-
promettida por governos loucos e
criminosamente: delapida Jores. As
novas taxas, agora decretadas, serão
o preparo de outras ainda mais one-
rosas a serem creadas 110 orçamento

•a votar-se no anno vindouro. O povo,
sangrado ainda mais que liojc cm
Jfji7, em 1918 terá ainda que dar
mais sangue ao minotattro do The-
somo; sem o que nos arriscamos á
sorte do Egypto, reduzido a feitoria
dos credores, sorte fatal a todos os
paizes que se desgovernam 'financei-
lamente, e não podem por si mesmos
safar-se da bancarrota pagando o
que devem.

'Disse o sr. Carlos Peixoto o se-
gtiitltc: "A commissão de Finanças,
sabendo que, cm 1917, para preparar
o orçamento dc 1918, haverá necessi"
dade de recorrer a novas tributações
ou ao desenvolvimento das acttiaes,
p.-.ra pedir áo ' 

paiz dezenas de mil
contos papel, • pensou ser acertado,
prudente c razoável, não deixar para
essa oceasião a solicitação também de
algumas dezenas dc mil contos ouro.
Entendeu que seria sensato dividir
esses encargos, aproveitando o mo-
mento actual para pedir uma parte
deiles ao paiz e deixando a restante
para ser pedida cm 1917, para 1918".

Vejam, pois, os contribuintes brasi-
leiros o que ainda os aguarda. Mas,
como, sem reformar a Constituição
na parte relativa aos impostos ou á
•discriminação das rendas entre a
União e os listados, estaremos sem-
pre, segundo outro illtistrc parláttieri-
tar financista, sr. Leopoldo de Btt-
lhõçs, em crise financeira cada vez
mais grave, este pobre povo, cuja
capacidade tributaria se stippõe elas-
tica, terá que dar os ossos ao fisco,
pois a pelle e o cabello este já
os arrancou. 'Entretanto, não são
somente novos impostos que o
sr. Carlos Peixoto annuncia', Ad-
vtrtc-nos ainda dc que não esca-
paremos de maior baixa no cam-
hio. Disse, e provou, o relator da
Rccri.ta que o volume da exportação
dos nossos produetos não correspon-
de ao crescimento das importações, e
iscndo este crescimento nm facto
como demonstram as rendas alfan.de-
«árias, c devendo os outros factores
da balança internacional de contas
ser, mais ou menos, cm 1916 o que
foram cm 1915, com o desequilíbrio
resultante do augmentò apenas de
dois ou tres milhões, no máximo, na
exportação, emquanto atigmenta a
importação dc nove milhões, "a con-
sescqueiicia fatal será, concluo o sr.
Carlos Peixoto, uma grave perturba-
ção econômica, qttc se refleetirá na-
Itíralménte na queda das taxas cam-
biaes, e como a esse determinismo
ninguém íoge, prodtizir-se-âo, ií Ia
lougue, dentro dc um periodo um
pouco mais largo, os effeitos desas-
trosos que produziu aquella crise
culminante cm 1913". Assim, para o
deputado relator do orçamento da
Receita, que deve conhecer perfeita-
mente as nossas possibilidades finan-
cciras c as nossas forças econômicas,
estamos ainda presentemente a nave-
gar em mar de rosas. Depois é que
são cilas. Mais impostos, os actuaes
nggravádos, e ao mesmo tempo baixa
de cambio, e eom cila o recrudesci-
mento da crise em que o pobre Bra-
si! se debate ha quatro annos,

Apus vinte e seis annos de Reptt-
blica, foi ao que chegamos em situa-
Ção financeira. Pódc ser muito bom
(j regimen, pódc ser que, em outros
Paizes, tenha feito a felicidade do
povo, mas 110 Brasil estão abi seus
frutos. A verdade é que a monarchia
n..; deixou nadando em ouro. Não é
figura dc rhetorica. O ouro brasilei-
ro valia em novembro dc 18S9 tanto
quanto o esterlino inglez. Recordam-
»e os desse tempo que, nas pagado-
lias publicas, era favor que se solici-
ti>va não se ser pago cm ouro. Das
nossas moedas do precioso metal, 110
«rasil, só se encontram hoje algumas
Pas mãos dos colleccionadorcs. De
1*0 para cá falliti d.uas vezes a na-

ria. Os impostos cresceram de modo
espantoso, no quintuplo ou mais do
quo eram, tornando intolerável a
vida do brasileiro que não é rico ou
não vive das larguezas da Republica,
e ainda não bastam á voracidade do
Thesouro, sempre exhausto. Ainda
é preciso'mais, muito mais. Cumpre
attender a 1918, mais necessitado
que 1916 c 1917. O Exercito c a Ar-
mada . fizeram a Republica. Inda-
giem os capitães ou os tenentes de
boje aos dos ominosos tempos se a
vida então não lhes era mais fácil. Um
facto merece ser lembrado aos nos-
sos soldados, que derrubaram as in-
stitttições, entre outros motivos mui-
to patrióticos, "para integrar a Ame-
rica na democracia": é que o Império
creou um collegio militar para a, in-
strucção dos filhos deiles soldados, e
na Republica já se pensou em extin-
guir esse mesmo collegio, porque não
ba dinheiro — é o que se allega —
para mantel-o. fE paremos aqui por
hoje. Já fizemos muito por que in-
correr nas arguições do sr. Carlos
Peixoto ao que elle chama o pessi-
mismo dissolvente. Naturalmente o
illustre parlamentar vé neste final de
artigo uma diatribe. Não assim o
povo, o povo torturado para pagar os
erros e crimes dos máos governos
republicanos. E para)elle é que es-
crevemos. E' o nosso juiz, e confia-
mos na sua justiça.

Gil VIDAL

Tópicas & Mim
O TEMPO

Correu frio, Iminido, deseolorirto o dia
de Iioutcm, que teve, por vezes, a augmen-
tnfrllie a iinsipidez uma chuvmha imperti*
nente.

Temperatura nesta capital: minima, io"o;
máxima, zòn2.

Albuquerque, presidente de Matto Gros-
so, havendo declarado ao governo que
se não fazia mais necessária á presen-
ca da força federal em Cuyabá, respon-
deu-lhe este que a referida força ainda
permaneceria ali para assegurar o cum-
primento da ordem de hobeas-corpu*
concedida cm favor da Assembléa es-
tádtial. .

Posteriormente, os depiitales ao Con-
gresso de Matto Grosso intcrpttzeram
novo pedido de halie"s-corpuS, allcgan-
do alguns deiles terem sido coag.dos a
renunciar aos seus mandato?, ao mesmo
tempo que reclamavam contra a átti-
tude assumida pelo general Carlos de
Campos.

De outro lado, em relação an novo
pedido de lwbc«s.c0rp„s, o Supremo
Tribunal Federal entendeu que a pri-
mítiva ordem continuava de pé, e que,
portanto, devia ser cumprida.

Consequentemente ao governo, impu-
nha-sc o dever de tomar as medidas ef-
íícientes para o cumprimento da reso-
lução do mais alto Tribunal do paiz

Tal o motivo que determinou á no-
menção de um outro generail para com-
mandar as forças que se acham em
Matto Grosso,

Como se vé, o governo nada mais fez
do que cumprir o dispositivo constitu-
cional sem a mais leve preoecupação
partidária, o que aliás não poderia c
nem deveria ter, cm se tratando espe-
cialmente da observância de decisões
do Supremo Tribunal Federal.

Neste, como cm todos os casos iden-
ticos, como cm qüaesquer outras cmer-
gencias, o presidente da Republica não
vê dcante de si interesse de facções:
tem agido e continuará a agir rigoro-
samente dentro da Constituição e das
leis do paiz."
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Cambio
Praças 40 ais A' vist»

Sobre Londres, . . . , nit|(>4 12 i|i6" Paris ...... $714 $7-'3" Hamburgo .... S745 $75™" Itália $058" 'Portugal (escudo?). — 2$!!'-t
n Uuenos Aires t,peso

• ouro)  — 3Í974" Nova York .... — 4$2n8" Hespanha  $858
Bancário 112 i|8 a 12 7)32

(•.até  0S500 e o$Goo por arroba, pelo
typo 7.

Libras  2o$3oo c 20S400.
Letras do Thesouro — Ao rebate de 7

por cento."
^» ¦ *m*

HOJE
Está de serviço na Repartição Central

de Policia o 1» delegado auxiliar.

Na Prefeitura pagam-se os seguintes fo-
lhas de vencimentos do mez lindo: Insti-
tutos Profissionacs: João AHredo e Or-
sina da Fonseca, Escolas Profissionais
Dento Ribeiro, Álvaro Baptista, Kivadavia
Corrêa, Visconde de Maná c Souza Aguiar,
Escola de Aperfeiçoamento c Pedagogiitm,

Na i" pagadoria. do Thesourii Nacional
pagam-se ns seguintes, folhas: Meio soldo.

A carne
Para a carne lisvjna j&rfa bojs em

consumo nesta capital forarri afíixados peloi
marchantes, no entreposto de S. Diogo, os.
preços dc $740 a $820, devendo ser co-
brado ao publico o nvaximo dc i$020.

Carneiro, 2$ooo; porco, i$ioò, c vitella,
$Soo •< $900.'" •

¦ 1 m *m

GRAVATAS — Lindíssimas — Só na
Casa Manchester—Rua Gonçalves Dia» 5.

¦nm» « —
O dr. Souza Dantas, ministro de

Estado interino das Relações Exterio-
res, fez-se representar pelo dr. Gustavo
dc Aguilar Pantoja na festa offerccida
pelo Club Naval aos governador de
Santa Catharina e presidente dc Pa-
raná.

O general Barbedo fez publicar hon-
tem nos vespertinos desta capital a se-
guinte nota:

"Depois que fui nomeado commandante da
6*t roíjião militar, alguns diarioB tem-me at-
tribuido declarações aue se relacionam com
o desempenho da minha futura missão; Ain-
da hoje, o Correto i/ii Manhã affirma ha-
ver visto, cm minhas müos durante uma
viagem do bonde, um documento qualquer

com respeito ii qncsiiio de Matto Grosso,
Declaro, dc uma maneira formal, não ha-

ver concedido entrevista alpuinn nem mos-
trado nenhum documento a quem quer que
seja e que não recebi ainda, do exino. sr.
presidente da Republica nem dot sr. (mi-nistro da Guerra, instrucções relutivas & si-
tuação."

Assim como o general Barbedo, por
um dever dc disciplina, não podia dei-
xar de oppòr uma contestação ao que
inserimos na nossa edição de hontem,
tatnbcm nós, por um dever de honesti-
dade profissional, não nos podemos
furtar á reaffirmação ido que escreve*
mos.

Aliás a própria nota, pelo mordo que
está redigida, em vez de desmentir con.
firma o que noticiámos. Assim é que
o general IJarbedo declara, "de uma
maneira formal, não haver concedido
entrevista alguma nem mostrado ne.
nhum documento a quem quer que
seja."

Ora, não dissemos que o novo inspe-
ctor da 6" região militar nos concedera
entrevista, nem tampouco que nos ha-
via mostrado o documento a que allti-
dimos, documento todo intimo e, pela
sua gravidade, secreto. Limitamo-nos a
asseverar lisamente que o lemos em
mãos de s. ex., durante a viagem dc
um bonde, linha "Engenho de Dentro",
que o levou até a estação de Todos os
Santos, cerca dc meio dia, tomando
s. ex., ao apear-se do vchiculo, rumo da
rua José Bonifácio. Esta nossa affir-
inação é legitima, é pura, e de certo a
general Barbedo não a contestará por.
que lhe fazemos a justiça de o não
suppor capaz de* faltar á verdade.

E é isto que queremos deixar perfei-
lamente esclarecido, no intuito de dis-
sipar duvidas que possam existir sobre
a responsabilidade integral do prcsl-
dente da Republica, nesse crime mon-
strúoso que se quer cousunimar cm um
Estado de Federação, para eífectivar
nelle a oligarchia chefiada pelo vice-
presidente do Senado.

E temos dito.

O dr. Lauro Müller, ministro das
Relações Exteriores, Ícz-Se representar
pelo dr. José Roberto de Macedo Soa-
res 110 chá offcrccido pelo Club Naval
aos governador e presidente dos Esta-
dos de Santa Catharina c Paraná.

V duas vezes implorou morato-

Conimúnica-nos a Secretaria da Pre-
sidencia da Republica :"Não procedem as censuras feitas ao
acto do governo, nomeando o general
Luiz Barbedo, para assumir, em substi-
tuição ao general Carlos de Campos, o
conluiando das forcas do Exercito que
se acham em Matto Crosso.

Tendo o presidente deste Estado so-
licitado a intervenção federal e a As-
sembléa estadual impetrado c obtido
habeas'cOrpus para assegurar-lhe o rc-
guiar funcciona.mento, determinou o
governo que para ali seguisse immedia-
tamente o general Carlos de Campos,
afim de não só fazer respeitada a au-
toridade do presidente do Estado como
garantir á .Asscmblea o livre exercicic
das suas attribuições.

Mais tarde o general Caetano de

Recebemos dc fonte autorizada as
seguintes informações:

As ultimas noticias divulgadas acerca
da assignatura do termo de aecordo en-
tre os Estados de Santa Catharina c
do Paraná, davam-n'o ein véspera dc
fracasso ou pelo menos seriamente dif-
ficultado por pequenas duvidas inter-
correntes.

Realmente, desde a primeira confe-
rencia, no Cattete, dos presidentes da-
qucllcs Estados, foram trazidas á baila
certas ponderações de relevância que
cumpria tomar cm consideração antes
dc ser firmada a entente que os refe-
ridos administradores terão de stibmct-
ter ao conhecimento dos respectivos
Congressos Representativos,

Entre essas ponderações pareceu rc-
vestir-se de especial importância a qnc
se prende á entrega, a Santa Catharina,
e incontinenti, por parte do Paraná, do
território contestado sob a jurisdiecão
deste, conforme foi estabelecido nos
preliminares da negociação.
"' Outro ponto controvertido é o que
diz respeito á duvida sobre se os Con-
gressos Estaduaes devem, ou não, to-
mar conhecimento do assumpto cm ses-
soes extraordinárias, a esse fim con-
vocadas, uma vez que as deste anno
já estão encerradas, entendendo-sc não
haver nenhum mal cm fazel-o cm
reuniões extraordinárias, visto deter-
minar a Constituição que o caso seja
tratado em duas sessões annuacs sue-
cessivas, sem cogitar se ordinárias ou
extraordinárias, o que, segundo julgam
os interessados, não lhes tira, de resto,
o caracter annuo.

Umas c outras duvidas, porém, já
foram satisfatoriamente ventiladas, po-
dendo o nosso informante adeantar que
os dois presidentes estaduaes remove-
ram, em entendimento de hontem, os
óbices surgidos á ultima hora, pare-
cendo, assim, que a nssignatura do
aecordo depende de detalhes de menor
importância, a serem estudados.

 mi «¦>«¦, 
TUDO o que concerne ao vestuário de

uma senhoia elegante encontra-se na
Casa Nascimento. — 167, Ouvidoh.

Acompanhado do seu secretario, cs-
teve hontem na Câmara dos Deputados
o conselheiro A. Stcherbatskny, mlnis-
110 plcnipoteticiario e enviado extraor-
dinario da Russia junto ao governo do
Brasil.

S, ex., que foi recebido pelos srs.
Souza c Silva cN.dc Gouvêa e pelo
sr. Amilcar Marchesini, secretario da
commissão dc Diplomacia c Tratados
dàqiíellá casa do Congresso Nacional,
foi assistir á sessão legislativa, tendo
tido ensejo dc ouvir os srs. Pereira
Leite c Maurício de Lacerda discur-
sarem.

PUNHOS e ccllarinhos — Especialidade
— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

11—io mj» »m
Tudo indica que o sr. Alcântara Ba-

cellar será o governador do Amazonas,
apezar do recurso pouco defensável, de
que lançou mão o sr. Thaumattirgo de
Azevedo, afim de usurpar um cargo
para que não foi eleito nem reconhe-
cido.

Ha dias, o sr. Alcântara está nesta
capital, c pelo facto de pretender com-
binar com o governo, da Republica cer-
tas medidas administrativas, que liar-
nionizem os interesses do Amazonas com
os da União, tem sido fortemente ata-
cado, delle se dizendo as pcores coisas.

A verdade, porém, c que o sr. Alcan-
tara não é passível dos ataques que vciu
soffrendo. Quando o seu nome foi lem-
brado para entrar nas combinações, de
que saiu como o do candidato á sue-
cessão do sr. Jpiiathas Pedrosa, nem
mesmo, os opposicionistas amazonenses
encontraram razões para classifical-o
de deshonesto c dc outras coisas muito
corriqueiras na politicagem do Ama-
zonas.

A esse tempo, o que se dizia do sr.
Alcântara era que elle não passava do
portador de um nome modesto, mas 'hon-
rado, tendo dado boa conta da adniinis-
tração de um municipio do Estado.

Foi esse critério o que prevaleceu para
.1 sua escolha.

Ora, está nas mãos do futuro gever-
nador amazonense desmentir, c por fa-
ctos, o que delle começam a articular
alguns desaffcctos políticos. O governo
daquclle Estado será o meio pelo qual
o sr. Alcântara os esmagará.

Nada lhe falta para fazer uma bõa
administração, honesta e de levanta-
mento material c moral do Amazonas.
E' imperioso mesníQJíqiie a faça o sr.
Alcântara, além do mais, porque aquelle
Estado tem absoluta necessidade de
sair do abatimento a que o conduziram
Os máos governos.

A reconquista de
Matto Grosso

O grupo político chefiado pelo
vice-presidente do Senado não é
bastante stoico para supportar a vida
árdua do ostracismo. Não pôde con-
formar-se o azeredismo com a idéa
dc que o poder passe definitivamente
para outras mãos. O golpe, com
que o general Caetano de Albu-
qtterqtie cortou o fio da revolta orga-
nizada" pela Assembléa do Estado,
não se afigura aos amigos do sena-
dor Azeredo como o epílogo do dra-
ma matto-grossense. Os vencidos
querem reformar a sentença traçada
pela espada do presidente do Estado.
Mas o problema não é de fácil solu-
ção, 0 general Caetano de Albu-
querque está entrincheirado no po-
der, conta com o apoio da maioria
da população do Estado c não pare-
cc disposto a deixar-se intimidar
pelas attitudes bellicosas dos seus
adversários. Deante dessa situação,
que logicamente encerra o caso dc
Matto Grosso, deixando o governo
constituído em unia posição inexpu-
gnavel, lembraranvse os azeredistas
de qttej apezar do ultra-federalismo
do pacto constitucional, o presidente
da Republica elege c depõe governa-
deres segundo os caprichos do seu
arbitrio. Não tinham os adversários
do general Caetano de Albuquerque,
como chefe d.a conspiração revolu-
cionaria, o vice-presidente do Sena-
do? Ao sr. Azeredo coube então o
encargo de empregar as armas par-
lamentares, dc que dispõe, para for-
çar o sr. Wencesláo a tornar-se- man-
dante de um novo golpe armado con-
tra o governo de Matto Grosso.

Não precisou fazer grandes estfor-
ços o inspirador da catidilliagem
matto-grossense, para conseguir que
o dócil e apagado roi-faineant desta
autocracia republicana se puzesse ao
dispor dc quem o ameaçava com a
obstrucção dos debates orçamenta-
rios no Senado. O sr. Azeredo exi-
giti a remoção do general Carlos de
Campos c a obteve; fez questão da
nomeação do general Luiz Barbedo
e o presidente da Republica obc-
deceti.

•Concluídos esses preliminares, es-
tova preparado o terreno para a re-
conquista de Matto Grosso. O plano
da campanha restauradora nâò é'
ainda conhecido nos seus detalhes.
Mas hontem a reportagem do Cor-
rcio da Manhã já conseguiu trazer
ao conhecimento do publico o bas-
tante, para que se forme uma itíéa
geral da carta de prego entregue
pelo^aieredismo ao general Barbedo.

Ç\Tão ha mais possibilidade dç ilju-
soes, nem deve o governo de Matto
Grosso cmbalar-se cm utrta confiança
perigosa sobre o que o aguarda. 0
nova inspector da 6" região segue
com instrttcçõesj para repetir em
Matto Grosso as proezas que já ce-
lebrizaram outros heróes do nosso
federalismo. Bem municiado, 'bem
snpprido de dinheiro, tendo a floti-
lha ás suas ordens c levando as in-
strucções fataes devidamente assi-
gnadas pelo presidente da Republica,
o -general Barbedo seguirá como cn-
yí.tcIo do senador Azeredo para de-
pôr o general Caetano do Albu-
qnerque.

O papel do vice-presidente do Se-
nado nessa conspiração c compre-
hensivcl e, dado o nível a quo baixou j
ertre nós a politica, bem se pódc
dizer que o sr. Azeredo está apenas
fazendo o que se deve esperar de
um oligarcha estadual, deposto por
uma manobra hábil de um correligio-
nario que o abandonou. 'Em sua de-
fesa, pôde o vice-presidente do Se-
nado allegar que, antes delle, outros
proecres da Republica fizeram impu-
nemente a mesma coisa c que, cotio-
cados na sua posição, a methodos
idênticos recorreriam todos os ou-
Iros chefes decaidos dos Estados.
Mas o papel do sr, Wcncesiáo nessa
Socictas scelcris, contra os poderes
constituídos de um dos Estados da
Federação, é mais um titulo que o
actual presidente da Republica está-
òíferecéhdo para ser o seu governo
celebrizado como um dos peores que
temos tido.

Seria difiicil encontrar um crime
político menos justificável do que
este de que o sr. Wcncestio se vae
tornar mandante. Não ha razão ai-
guma, de ordem politica ou moral,
que possa ser invocada cm defesa
dr. projectada deposição do general
Caetano de 'Albuquerque. Sob o pon-
to de vista constitucional, a situação
dc Matto Grosso é tão normal como
a da maioria dos Estados da União.
O general Caetano de Albuquerque
exerce o poder com tão boa autori-
dade como a dos outros chefes do
executivo nos Estados. Não ha mes-
mo em Matto Grosso uma duplicata
dc poderes constitucionaes, situação
esta que já se vae tornando um rc-
quinto de legalidade raro no nosso
ftderalismo por partidas dobradas.
A renuncia da Assembléa, que pre-
tendia processar o presidente do Es-
tado, foi provavelmente uma medida
de prudência, inspirada á phalange
áreredista da Câmara matto-grossen-
se pela altitude decisiva ilo general
Caetano. Mas tivesse sido determi-
nada pela razão ou pelo medo, o qttc
é positivo ó ter sid'o a renuncia feita
com todas as apparcncias legaes.

Não tendo motivo constitucional
para intervir em favor do azeredis-
mo derrubado, o presidente da Re-
piíblica deveria encontrar enumeras
razões de outra ordem a imporem a
neutralidade do poder federal dean-
te da solução dada pelo general Cae-
tano do Albuquerque ao caso dc
Matto Grosso. A situação financeira,

a melindrosa posição em que .se en-
contra o Brasil em relação ás poten-
cias estrangeiras de que somos deve-
dores, a necessidade de restaurar
perante o mundo o nosso credito e
o nosso prestigio, eram outras tantas
circumstancias que poderiam ter oc-
corrido ao sr. Wencesláo para o
convencer, da conveniência de impedir,
neste momento, a guerra civil ' em
.qualquer ponto do território nacio-
nal. E nem pôde o presidente da Rc-
publica allegar em sua defesa um
motivo especial de interesse publico,
ou dc ordem moral, que explique a
sua attitude, emprestando os recur-
sos .do poder federal ao senador Azc-
redo, para a deposição do general
Caetano de Albuquerque. A admi-
nistração feita pelo actual presiden-
te de Matto Grosso não é certamen-
te mais incompetente, ou menos hb-
nesta, do que a dos seus predecesso-
res. Pareça mesmo que a opinião
predominante entro a gente des-
apaixonada de Matto Grosso è que
o general Caetano de Albuquerque
representa tendências moralmente su-
perieres ás que têm sido reveladas
na administração do Estado pelos
hemens que continuam fieis ao vice-
presidente do Senado,

C<jmtudo, é para depor esse go-
verno que o presidente da Republica
está.conspirando dc mãos dadas com
os proceres do azeredismo, Mas, se
o sr. Wencesláo não tem mais escru-
pulos e não se preoecupa mesmo em
salvar as apparencias de respeito á
le" c; de zelo pelos interesses nacio-
naes,. o general Luiz Barbedo, a
quem o azeredismo . quer confiar a
missão de conflagiar Matto Grosso,
deve lembrar-se de que não cabe aos
soldados do Exercito aggravar neste
momento critico as angustias do Bra-
«il, provocando a guerra civil quan-
do a paz-interna 6 a maior das nos-
sas necessidades.

NOTICIAS DA GUERRA
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O gabinete Ü renovou aos aluados

BRANDÃO ALFAIATE
__ yJ^"- 5.0 Branco, 10»,

A propósito dc «ma nota, que publi-
cámos hontem, sobre a projectada fabri-
cação, da pólvora de base dupla para a

.1 Viha, -ccebemos, do gabinete do ai-
mirante Alexandrino dc Alencar, uma
nota em que se diz que " todos os seus
passos, dados até a presente data, são
no sentido da manufactura ser rcali-
zada pela fabrica de pólvora do Pique-
te, que se acha apparelhada, em gran-
dc parte, para esse fim."

O núYstro da Marinha vem assim ao
encontro do que defendemos, e que é
dc facto o que mais consulta os interes-
scsr*nacionacs.

NAO comprem perfumes antes de visitar a
Pèrfumiri» fluries"—• L. S. Francisco i%.

Por falta de numero, não houve hon-
tem sessão 110 Senado.

A íumInistraçbo do Correio da Ma-
nhõ. assim como todos os seus agentes
e v.ajnntes, acceita assignaturas para
a rejista portugueza O Rosário, uma
das mais bem feitas publicações catho-
licas editadas cm Portugal. Ânno6$ooo

1 * m » mm

DECLARAÇÃO
A Casa VieHai, lia 60 annos csíabc-

leoida nesta cidade, declara que se aclia
perfeitamente preparada com <i sua se-
tção üe óptica paro. aviar toda e qual*
qitcr pvescripção dos ícrfliores médicos
ocnüstas, asíumindo inteira responsabilida-
dc pela sua execução, depondo .para isso
não sÔ <le pessoal- halnütado como tam-
bem dc material de Superior qualidade, a
par de bem montada officina, onde pode-
rão eer executadas os mais delicmlos tra-
baihos ópticos.

Como prova dc consideração para com
os senhores médicos oculistas, a Casa
Vicias resolveu conceder o abatimento de
30 "|». a todos seus clientes que se apre-
sentarem com as respectivas receitas â
da Quitanda 09.

a proposta de participar da perra
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Soldados alliaâos, no Sotmme, jantando entre minas

A;i:escntoti-sc hontem, ás altas auto-
r.dadès da Armada, o capitão-tenente
José Siqueira Villa Forte, por ter sido
TBOir.tfdo encarregado do detalhe do
cctir.içsdo " Minas Geraes".

A LANTERNA
BltEVEMENTR

¦ 1— m 1 a —
Compra duas vezes quem
Compra mal. o rifão diz.
Compra uma vez I Comi>ra bem
Compra na Casa iMtinlz 1

¦ > m» ém

Pinps &Jespiip
•' A propósito dc uma carica.

iura do Calirto pelo Vasco,
para o "Salon dos Itumórls-
tas".

Neste propósito insisto
E não cedo, nem a murro ;. r
A caveira ao Calixto
Não c caveira dc burro.
E àb Salão dos Humoristas
Deixo o meu desejo expresso ;
E' que ante 09 capitalistas
Seja o suceesso... 11111 suceesso l

St '',:
O sr, Bulhões contou liontcm, no Se-

nado, varias ancedotas; a Rua refere-nos
uma que deve ser novíssima em Goyas,
mas que anda por aqui espalhada em todas
as folhinhas.

Como, chegam tarde as ancedotas a
Goyazl... ae *

Noticiam es jornaes o suicídio de uma
milher c o ottribucm no facto dc ser cila
perseguida por nm admirador.

Apure a policia o caso c verá que o
motivo foi outro; ainda c3ti para nascer
.1 mulher que se mate por ser requestnih
por um Itonicm, qualquer que cllc seja.

O Er. 'I^iuro Müller no passar pelo arco
que lhe armaram na praça Mauá, teve esla
cxclamaçã-o :

Sim.scnhor, eom todas estas bandeiras,
è um "aTco-iris I"

Xão, senhor, í um erco-vollares...
.protestou nm mancebo do Itamaraty.

Os membros do Congresso de Estradns
dc Rodagem visitaram liontcm a Avenida
Cintral e a rua Voluntários da Pátria.

'Da visita concluíram que o systema
adaptado nessas vias convém perfeitamente
ás estradas dos suburbios c <h, zona ruraT.

De aecordo.

* *
D013 supplentes de policia pediram hon-

tem deimssão.
Vamos ter dois camarotes desoecups.

dos nos theatros.
Qual nada! o chefe, hoj> mesmo,

nomeou os substitutos.
Cjtiwo * C.

A PALAVRA OFFICIAL

De todas as linhas de
frente

Allemanha. — Berlim, ifl — O almi-
rantado communica, em. data <Je ü de
outubro:

"Um submarino allemão nicíteu a pi-que no Mediterrâneo o peoueno cruza-dor franecz "Rigel", alvejando-o comdois torpedos.
O mesmo submarino também metteua pique, com um torpedo, o cruzador

auxiliar francez "Gallia", 
que viajava

para Salonrca. O navio foi ao fundocJcnitro de quinze minutos. Das tropas
franco-servias qiie eram transportadas
ipelo Gallia", pcrocèram cerca.de mil
homens."

Berlim, 16 — O quartel general com-
mímica, em data de 13 do corrente:

Frente oéste: — Principie Rupprccht—- Uma nova tentativa, cm grande es-
cala, dos anglo-francezes, para romper
as nossas linhas 'entre o Ancre e o
Somme, falhou comipletainenc. Emprc-
gando grandes massas de artilheria e in-
fanteria, reforçadas por consideráveis
reservas, o inimigo esperou desta vez,
alcançar o seu objeotivo. As tropas dos
genieracs Sixt von Ariiiin, von Boehn e
von Gurnier .mantiveram, depois de vio-
Çonitas lutas, todas as sua3 posições. A
investida principal do inimigo foi di-
rigida contra a frente icntre Courcelotte
e o bosque St, Pierrc-Vaast. Em vários
pontos hoin-a encarniçados combates
conpo a conpo, durante os quaes o ini-
migo penetrou .por alguns instantes nas
nossas trincheiras. Apezar do terem
ficado infructiferõs seis ataques ás po-sições que ocaipamos nas p-oximidades
de Sailly, os francezes voltaram a ata-
cal-as, durante a noite, sendo rcpclli-
Uos como nníèriòmhleivte. Outro com-
bate, a .noroeste do Sailly, ainda não
terminou.

A infanteria brare&burfrltcza recebeu
icom fogo anmqnilador densas coltim-
nas britannicas que tentavam avançar ,1
noroesíe de Guendecourt. Ao sul do
SoiiMire os francezes continuaram nos
seus ataques ontre Prcsnes, Mazancourt
e 'Chaulnes, todos ropellMos,, na maior
parte já ipelo nosso fogo de barragem.
Uma luta tenaz pela posse da fabrica
de assucar deGénérmént, decidiu-se em
.nosso favor. A parto principal dt;
AblaiiKourt permaneceu cgualniente nas
nossas mãos. Fizemos nos sanirrenlos
combates nessa povoação ioo prisionci
ros, erJtrc os quaes 14 officiaes.

Priucipe Guilherme — A leste do
Mflsa c no districto a oéste de Mar-
kiro. vivo fogo d'e artilheria c fuzila-
ria. Rechassamos avanços francezes
nessa ultima região.

Os nossos aviadores atacaram fortes
esquadrilhas aéreas do adversário, que
se encaminhavam para .1 Allemanha
meridional. Abateram, auxiliados pelos
nossos canhões de defesa aerça, nove
dos apparclhos inimigos. Consta dos re-
btorios até agora recebidos a morte de
cinco pessoas, emquanto ?S foram fe-
ridas pelas bombas do adversário. O
danino material é pequeno, e não dc
ordem militar.

Freraíe léste: Nada dc novo.
Transylvania: As bacias dk: Syergyo

e dc Maros, bem como de Osik supe-
rior e inferior, estão limpas do inimi-
go. Continua a perseguição. O adver-
sario offercce ainda tenaz resistência
na estrada Üsik Szercda para o passo
<tc 'Cyimes,

Durante encontros victoriosos nas ai-
turas fronteiriças a léste e sudeste de
Kronstadr, aprisionámos um official e
170 homens, capturando dois canhões.

Ballcans: Exércitos de von Maclten-
sem — Nada dc novo.

Maocdonia: <— Em amlws as lados
da estrada de ferro Kloriiia-Monastir,
vivos combates d-e artilheria. Ropelli-
mos novamente enérgicos ataques con-
tra a curva do Cerna. No Struna cn-
contros com destacamentos de explora-
ção inimigos.

As forças terrestres o marítimas do
adversário bombardearam as nossas po-
sições das proxinviladcs de Orphani.

No Mosa e no Somme
iAOCEXTUAM.SE OS P1UM3RES-

SOS 1NOLEZES
titulares, 16 (A. A.) —• As ultimai

noticias do quartel-general na frente,
do Sommc dizem que as tropas inglc-
zas continuaram a progredir, infligindo
em Bouchavcsnes novas e importantes
derrotas ao inimigo,

A marcha das operações no Som-
me o no Oriento

Paris, t6 (A. H.) — Communicado
official de hontem, á noite:"Na região 'do Somine grande acti-
vidade aérea e da artilheria.

No sector Ablaincourt-Belloy fize-
mos durante o dia i.mo prisioneiros,
dos quaes dezenove officiaes."

O suceesso dos francezes cm
Gcnermont

Londres, 16 (A. A.) — Está offi-
cialmente confirmado que as tropas
francezas tomaram, nos allemães, a ai-
deia de Genermont, fazendo ali muitos
prisioneiros.

Paris, 16 — (A. II.) — A ofrensi-
va no Somnie continua a desenvolver-
se todos os dias, sem variantes; depois
das victorias dos francezes, 03 allemães
•por meio de contra-ataques tentam ar-
rebatar-lhcs o fruto das vantagens obti-
das graças aos seus avanços sempre
bem siiccediilos e efficazes. Os france-
zcs, depois disso, maniêm-se solidamen-
te nas posições que conquistaram.

Hontem, vários assaltos do inimigo,
caracterizados embora por grande im-
peto, soffreram completa derrota, ag-
gravada ainda por perdas considera-
veis. Os notáveis ganhos de sabbado
consideram-se portanto definitivamen-
te conquistados ao inimigo que, neste
caso mais recente, adoptott o unico par-tido possível: — a confissão de revez,embora não mencionando o terreno per-dido a léste de Belley en Santcrre. O
inventario definitivo agora feito cm-•presta á victoria franceza toda a suaverdadeira significação: o numero de
prisioneiros foi, não de 800 homens,como a orincipio se noticiou, mas simdc i.ipo homens.•O "Excelsior" chama a attenção paraesta considerável proporção de prisio-neiros e ve nclla um indicio de afrou-xamento da resistência inimiga, semcluvida oriundo não só da violência ex-trema da artilheria c da violência com<ltie operam os assaltantes, como tam-nem d.a serie de revezes soffridos.Vs inglezes tanihcm na sua frentefizeram trabalho mil. Os aluados con-tinuam, portanto, lenta mas seguramcii-te. a arrancar, pedaço por pedaço ao
,«S°u,as suas lmI,as de defesa, dizi-mando-lhe ao mesmo tempo os eífecti-

AS OPERAÇÕES
NOS BALKANS

^GABINETE DE COVnpwn*^^CTONALkrnSS'
iLondres, ,<; ,,
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A GUERRA NAVAL
UMA NOVA BATALHA ENMtB

ALLEMÃES B IJÍGLEZES?
Nova York, 16 — (A. A.) _ Te-legrammas de Copenhague dizem quepara os lados do Grande Belt foi au-vido forte bombardeio, parecendo quese trata de uma batalha naval entrsunidades allemãs c submarinos ingle.zcs.

Uma proeza tio submarino russo"Tulem"

Londres, 16 — (A. A.) — Tem sido.commentada aqui a proeza do subma-
rino russo "Tulem", que capturon no
mar Negro o transporte da armada tur-
ca "il!odos'o", conduzindo-o para Se-bastopol.

A campanha da Russia
F1UCASSO DE UM ATAQUE

TURCO A EIÍZERUM
Londres, 16 (A. A.) — Dizem dePetrogrado que os turcos tentaram umataque em frente a Erzerum, mas sem

resultados, sendo desbaratados pelos èt-fectivos moscovitas, que 03 puzeram cmfuga.

A luta na região, do Korytnica
Londres, 16 CA. A.) _ Telegram.

mas de Petrogrado confirmam a noticia
de terem os russos se apoderado dastrincheiras allemãs, na região de Koryt-nica.

Os russos fizeram, nesse assalto,muitos prisioneiros validos e tomai am
grande quantidade de material belisco.

Ataques dos iillcniães em Bu-
kovina

Londres, 16 (A. A.) — De Petro-
grado informam que os allemães têmtentado vários ataques ás posições rus«sas na Bukovina, especialmente cmSmotrio, onde os russos infligiram-lhe»
grandes perdas.

1 sitnapão i Mi
UMA PROPOSTA PEITA AOS

ALIJADOS
Alhenas, 16 — (A. H.) — O novo

gabinete renovou aos alliados a pro-
posta oíficiaj feita em 18 dc setembro
findo para a entrada da Grécia n»
guerra.

E' adiada a reunião da Câmara
dos Deputados

Athenas, 16 — (A, H.) — O rei
Constantino assignou hontem um de-
creto adiando por um mez a reunião
da Câmara dos Deputados,

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

Nas linhas italo-ausiriacas
BOMBARDEIO DOS ITALIAJÍOS

A PEDRAZZO
Londres, 16 (A. A.) — Os italianos

bombardearam, desde hontem, os quaNteis das tropas austríacas situados enj
Pedrazzo no Trcntino

Os austríacos bombardeiam
Gorlzia

_ Londres, 16 (A. A.) — De Romã'
informam que os aust iacos têm bom-
bardeado as posições italianas em Go>
rizin, mas som i;es*'',p ! ^ lü^eeíaveis.

Banco Nacional Ultramarino
SEDE EM LISBOA—FUNDADO EM 1864

Rio de Janeiro—S. Paulo—Santos
Capital 12.000 contos fortes
SAQUES .V VISTA E A PRAZO

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

Acenbin, Praça 11 de Junho,

Volta-se a falar em que um grupo de
capitalistas de Nova York pretende
propor ao governo a compra do Lloyd
Brasileiro. O Lloyd está sendo cobiça-
dissimo. Os leitores ainda se não es-
queceram de que ha dias publicámos
que um srs." Block, representante do
alto negocio franecz, estava a enten-
der-se com o sr, Calogeras para a com-
pra dessa empresa.

Tudo isso só se verifica porque no
governo se encontra um homem como
o sr. Wcncesiáo Braz, a quem o ele-
mento estrangeiro não liga a imporían-
cia que fora de dnscjar.

Soubessem 01 representantes de >yn-

dicatos estrangeiros que 110 governo da
Republica se encontrava um presiden-
te enérgico, disposto a evitar, por to-
dos os meios, que os nossos navios
fossem parar ás mãos de estranhos, c
nenhum deiles se atreveria a propor a
alienação, por parte do Brasil, de uma
empresa officia! de transportes.

Mas a verdade e que elles vêem a
facilidade com que, a pretexto dc ar-
rendamento por trinta, cincoenta c
mais annos, as empresas particulares se
vão desfazendo dos seus naviosp e por
isso não hesitam em tentar o governo.

Seja como íôr, o certo c que o paiz,
na crise dc transportes com que lutam
actualmcnte todas as nações marítimas,
não deve ficar sem o Lloyd Brasileiro.
Em dado momento, elle é a única vai-
vula de escapamento para os nossos
produetos. Demais, o Lloyd está pro-
porcionamlo alguns resultados aos co-
fres públicos.

Assim, ,alicnal»o eqüivale a um crime,
que nunca será suficientemente profii-
gado. A desorientação do sr. Wcnces-
láo Braz nio pôde chegar ate a esse
extreme.

UtírjrjA.uAS — Jiicfuntcs c i
Casa Manchester — Gnnçnlv

látcmès —*
Dias 5.-

Foram designados o primeiro tenente
Chrisiianq Maria de Figueiredo Aranha
para servir na Bale de Submersivéisi e
o 2" tenente Fábio de Sá ILarp na Es-
cola de Aviação.

O i" tenente Antônio Joaquim Cor-
dovil Maurity foi desligado da Base de
Submersivcis.

.0 sr. Pandi.i Cfclogcr.is declarou a»ministro da Agricultura ter sido la-
vr.ada a escriptura dc cessão, a iltulo
precário ao Patronato dos Cegos, da
área de terreno, com 14 m., 5,28 qua.drados, no Jardim Botânico, para ser
construída a escola profissional c Asylo
para cegos adultos.
CAMISAS—O que na de mellior e elègan-te—Casa Manchester — Gonçalves Di-is 5.

O ministro da Fazenda commiinicou
ao presidente do Banco do Brasil que,tendo sido deliberado que os saídos
disponiveÍ3 d„i Alfândega de Santos e dai
Delegacia Fiscal de S. Paulo sejam re-
colhidos ao dito Banco, por interne-
dio da sua agencia em Santos, que terá
de mandar receber em S. Paulo os
saldos da delegacia, dando quitação aothesoureiro, compete ao dito bane»
concorrer com at Kfpcctivas despesa»
c*tsa «perací». - —
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CORREIO DA MANHÃ — Terça-feira, 17 de Outubro de 1916

0 QUE VAE PELO
NOSSO CORREIO

INâo é ainda conhecido o resultado
ido inquérito a que sc procedeu a
propósito dos desfalques que, foram
-verificados cm varias agencias do
Correio. A policia, intervindo no
caso, efíectuou prisões de algumas
senhoras, as quaes são ainda conscr-
vadas sob custodia. Mas como a
acção policial não pôde deixar de
estar dependente dos resultados do _
inquérito feito na própria repartição çfdo" pêlo 

"presidente 
da Republica ao

vio -Correio, toda a demora na conclu- presidente do Paraná e ao governador
são c publicidade desse inquérito. dc Santa Calfcarina. . :, ¦-. -:. , .
eqüivale a um aggravo .feito ás pes-1 X-a^pXameníe- SJí com
soas presas, as quaes, embora pro- ¦ 

fâ™ mC*™£wK>fo o logar de
-testem pela sua innoccucta, nao po- ,lonra 0 presidente da Republicai que
dem todavia usar amplamente dos | t-trlsKí ^ gurt j rcitn o' coronel Fclippc

0 ACCORDO SOBRE 0 CON-
TESTADO

0 banquete do presidente da
Republicados

governadores do Paraná e
Santa Catliarinsk

No palac o do Catteto cffectuou-sc
liontom, ás 12 e jo, o almoço offerc-

- seus direitos de defesa.
Vê-se que no Correio, onde impera

a vontade do sr. Camillo Soares,
continua tudo á matroca, entregue a
um verdadeiro cahos. Dc resto, essa
é na verdade a norma dc .-ídmiuistra-
ção do director daquella importante
repartição. Ahi vão exemplos:

•iío Diário Official de 29 de setem-
}>ro do anno -findo, a paginas 10.285,
lê-se o seguinte despacho, dado pelo
sr. Camillo -Soares a um requerimen-
to que lhe foi apresentado:

"Carlos Plácido Monteiro, conduetor dc
malas, c Claudionor da SiH-a Guimarães, sor-
vente de i" classe ambos desta Uirocloria

Sohmidt e á esquerda'o dr. Affonso
Camargo; em frente sentou-se o sr.
Urbano dos- Santos, vicc--residentc da
RupuWica, tendo á sua direita o sena-
dor A. Azeredo, via-presidente do Se-
nado, e á esqücrfcl-a o dr. Astolpho Du-
tra, pres dente da Câmara dos Depu-
tados; os demais logares ioram oc-.
cupaios petos srs. Tavares- dc Lyra,
ministro du Viaçãè; Pandjá Calogcras,
ministro da Fazenda; Carlos Maxinn-
lano, ministro do 

' 
Interior; Souza

Dantas, ministro do Exterior; general
Caetano de Faria, ministro da Guerra;
almirante Alexandrino dc Alencar, mi-
n.stro da Marinha; José Bezerra, mi-
nistro da Agricultura; dr. Azevedo So-
dre, prefeito municipal; Aurellno Leal,

Pela paz e pela
guerra

Uma entrevista:
"Redactor — Desejava ouvil-o, meu

caro general Ramos de Oliveira, sobre
o enthusiastico movimento que se vem
fazendo cm todas as classes a favor do

preparo militar do paiz...
Gesbrai, — Que lhe hei de dizer? A

Humanidade em vez de ir para deante

para trás é que vae. Em vez do Amor
é o Ódio que está a dominar o mundo.
Esconde-se a Justiça, c a Força é que
entre pompas apparccc a receber todos
os cultos. O homem escorrega 110 ele-
vado degrúo da escala de progresso que
havia morosamen-c alcançado, e rola,
e vem parar cm momentos no velho

OS ORÇAMENTOS
DA CÂMARA

A soa votação em 3a discussão
Hontem, na ordem do dia da "sua

sessão, a Câmara proseguiu na votação
das emendas apresentadas, cm; plena-
rio, ao orçamento da receita, , em '3*

discussão. Essa votação fora interrorn-.
pida, na sessão de sexta-feira ultutia,
na emenda n. 45, da autoria do sr.
Maurício dc Lacerda. Essa emenda cs-
tabolecia o in.posto de 5 °|° sobre to-
das as quotas de mutualidades, seguros
de vida etc. Posta a votos, foi rejei-
rada. ,- -

Sobre a entenda n. 46. do sr. V.-, Pi-
ragibe, modificando a tabeliã do im-
posto sobre os vencimentos dos serven-
tuarios da Republica e estabelecendo o
imposto de s"\° sobre os alugueis dc
casas, falaram o próprio deputado ca-
rioca, defendendo os seus 'alvitres o o
sr. Carlos Peixoto, defendendo, mor sua.
vez, o parecer contrario da commissão

Dada, afinal como rc-

VIDA POLUA
A escolha dos

periodo guerreiro dos antepassados. I de Finanças „,-„„., r,-...-.
;, . .j „ „ «„„ jeitada essa emenda, o sr. V. firagi-
Mas é tão grande a queda que fica 1 

£^ermi verificaç5o de votação.
Verificada, foi a rejeição confirmada

Geral, pedindo permuta dos respectivos car- ~ — ¦--¦:----- ,._ • „„j„.„_ r^.,ni>rnen
kos. - As vagas de servente de i« classe chefe de policia; senadores Generoso
devem ser preenchidas pelos dc i", que fi- Marques, Albaon Baptista c Herc 110
cariam prejudicados com o deferimento do Luz, Antônio Carlos. Icaaer i da maio-
pedido, indefiro, pois,

iNote-ie que o servente de -I* classe
ganha 5$ooo e o conduetor dc malas
6$ooo, diariamente. Não haveria pre-
juízos para os serventes dc 2° classe,
porque não haveria vaga preenchida
por estranho, mas uma simples per-
imita de logares.

Pouco menos de um anno depois,
em 5 de setembro ultimo, a folhas
io.iel.( do Diário Official, encontra-
se o seguinte despacho:

"Òswaldo dc Freitas e Victoràno Romeiro
da Silva,,este servente de i" classe da Bi-
rectoria Geral e aoncllc estatela tlíi w inüa.' do Correio da estação Contrai, pcdüido per-
mula dos respectivos logares. — tomo po-]
dem."

¦Nestas alturas, o -sr. Camillo Soa-
res já tinha olvidado o scu despacho
anterior, num caso inteiramente se-
rnelliãnte. Primeiro, íoi indeferido
um pedido de permuta entre ura ser-
vento tle 1" classe e um conduetor dc
malas, porque os serventes de s*
classe seriam prejudicados; depois,
pouco menos tle um anno mais tarde,
foi deferido um pedido de permuta
entre um servente também de 1"
ciasse e um estafeta, sem que permã-
necesse então o receio Je prejudicar
os serventes de. 2a classe!

lEstc canos, esta absoluta deshar-
niotiia na administração dos Cor-
reios, de que acabamos de citar uin
flagrante exemplo, fácil de ser obser-
vado nos Otários Officiaes de 20 de
setembro de 1915 e 6 de setembro de
1910, é o mesmo cabos c a mesma
dèsliarmonia que se observa cm iniiu-
meros outros assumptos daquellc de-
parlamento.

lAgora mesmo existem, vagas , de
officiaes 110 Correio. Foi determinar
tio pelo legislativo que as vagas, que
se de:em nos quadros do funeciona-
lisinc. sejam providas com funeciona-
rios addidos. Pois os do Correio
estão á espera... de-que o director
tenha ensejo de collocar algum pre-
•ferido, como 110 celebro caso das
vagas dos fieis, de que nos occupá-
mos cm tempo próprio.

Voltemos, porém, ao caso dos des-
falqties no Correio. N:ão esquecemos
nem é possível esquecer aquellà pre-
ciosa declaração do sr. Camillo Soa-
res, tle que ua repartição que dirige
e por onde são movimentados dia-
riamento importantíssimos valores,
não ha escriptttração pela qual se
possa com a necessária presteza apre"
ciar a importância do prejuízo soí-
'frido pelo Thesouro Essa informa-
qão foi ministrada ao publico cm in-
tervicw que o sr. Camillo Soares
concedeu a um vespertino. F.m qual-
quer outro paiz, tal declaração oliri-
garia immediatamente o governo a
providenciar no sentido dc prover de
remédio o mal tão abruptamente
jiosto em relevo, c ao mesmo tempo
a inquirir das responsabilidades do
alto íuncckmario que deu manifestas
provas de desidia, não fiscalizando
como devia a repartição de contabi-
lidade tio departamento que íoi cn-
trcgtte -á sua direcção.

A verdade, porém, é que o gover-
no nem ao tle leve se preoccupòn
com tal assumpto. Elle sabe que
grandes desfalques foram dados no
Correio; elle sabe que tacs desfal-
qttes sc não dariam sem a cttmplici-
dade direcia 011 indirecta, mediata 011
iiiimediat.i da contabilidade d.o Cor-
iciò; clie sabe que ha pessoas presas,
ijtic aííirmam a sua innoccncia, alie-
gaittlo tine entregaram os saldos das
suas agencias a seus superiores hie-
rarchicos e que foram estes os de-
fraudadores; elle sabe que se arrasta
iangtiidn e morosamente um inqueri-
to administrativo, que deve servir de
base á acção da justiça, c que as pes-
soas que sc acham presas estão á
mercê desse inquérito, impossibilita-
das de se defenderem contra ticcusa-
ções que nem sequer puderam ser
ainda rigorosamente formuladas.; e,
apezar de saber tudo isso, mantem-sc'
sereno,, impassível, sem uma provi-
delicia rápida, sem uma resolução ur-
gente, de sorte que não possa fugir
íi acção da Justiça quem porventura
tenha de dar-lhe contas de actos cri-
mtnosos, ou não soffra as agruras
da prisão quem realmente possa de-
monstrar e provar que está inno-
cerne.

A demora, aquclle penoso arrasta-
mento de um inquérito admiiustráti-
vi em caso de tanta monta c de tão
excepcional gravidade, são bem uma
demonstração mais deste nosso re-
trpgràdo regimen burocrático, do
apego a processos e systemas roti-
nciros que seriam deliciosos no tem-
po do Onça, mas que indignam a
consciência publica nos tempos que
vão correndo.

Todavia, a repartição dos Correios
não é nem pude ser tuna repartição
retrograda, c. tratando-se de um de-
parlamento espccialissimo, como esse,
por onde circulam valores elevados c
interesses de todo o paiz, do com-
níercio, da industria, da lavoura e
dos simples particulares, c indispen-
savel que elle obedeça a normas mo-
dernas, a um critério que não esteja
sujeito aos caprichos il.e um director
que tem a mittdo c sobre assumptos
absolutamente idênticos opiniões dia-
mctralmente oppostas, como as que
liojc criticámos. Além disso, não é
admissível que se volte a dizer que
a Contabilidade não tem escriptura-
ção montada pela qual seja, faci! um
inquérito, quando o Correio Je ha
muito devia ter a sua escriptttração
por partidas dobradas, que é a ti-.iica
admissível nos tempos que vão cor-
rendo, c que, sendo imposta ao com-
utercio, como garantia da lioncstida-
tlj dos lançamentos, não tem sido
finalmente imposta a todos 03 de-
parlamentos do Estado, nor onde
tudo corre tão archaicamente 011 tão
esteticamente, como nos , Correios,
onde oi inquéritos administrativos
dormem o somnó dos justos por não
Qtavér elementos qr.e facilitem as in-
rtrestigações I

•E, emquanto assim sttecede, fun-
Ccionarios que a-ífírmam a sua inno-
cencia são conservados presos, por
feão poderem provar que não lhes
«abe culpa nos desfalques, c os
que são apontados como verda-
¦deiros fãlcatueiros gozam de plena
.liberdade e se não fugiram ainda ioi
tttoruue não quizeram fazcl-ol

ria na Câmara, deputados João Pcrnct
ta. Luiz BaTl-liolotrreu, Celso Bay-ma,
Henrique
nio Müller, -.. . —
da presidência da Republica; coronel
Tasso Fragoso e capitão du fragata
Tdiicrs Fleming, Chefe et stw-ohefc da
casa mil tar; capitão Godof redo {le
Oliveira c tenente Euclydes, do Valle,
ajudantes de ordens dos dois governa-
dores; 4r. Raul Sá e capitão Carlos
Eiras, oíficial de gaibmete e ajudante
de ordens c official de gabinete da
çresidencin.

Foi servido o seguinte menu :
Mayonnaise aux erevcttcs; Vol-rru-

vent financiére; Sutorême tle volatlle
au t'<T.:, Filet pique duahesse; Maccdoi-
ne de fruit* á Ia gelée; V-ius; Café, ci-
Surres, liqueurs.

Ao dessert. o chefe do Estado, er-
guendo a sua taça, brindou os lvome-
nageados, salientando o Besto paf.ioti-
co que trveram, concorrendo para a so-
lução dc uma qtieslão que ha bastante
tempo traz a om luta constante duas
parles importantes do território na-
cional.

Em breves palavras, agradeceram
esse .brinde os dois governadores, fa-
zendo resultar a acção persistente e
af-fiertz do elic-fc do Estado, de quem
partiu a patr olica e feliz iniciativa.

Durante o almoço tocaram duas ban-
das dc musica militares.

abaixo dellcs — abaixo cm ideacs e
abaixo em processos,. Unia desolação.
A essa fúria universal não quer 011 não

pôde escapar o Brasil. E corre ás ai-
mas, sem ter inimigo; e quer sangue,
sem sabar de quem; e ensina aos meiii-
nos a Guerra, quando deveria obrigal-os
a aprender as vantagens da Paz.

Redactor — Vejo que 6 ardente pa-
cifista...

General — Ardentíssimo. Estranha
talvez ouvir taes palavras a um mil

por 97 votos contra 19.
Sobre a emenda 11. 4". rcstalbelceen-

do o imposto de 50lu sobre os pre-
mios superiores a 20o$ooo das loterias,
falaram os srs. Maurício de Lacerda,

novos Vereadores
S. I-alto, 16 (Do correspondente) -»

Parece assentada pela commissão directora
do partido .situacionista a escolha dos -íe-

guiutes vereadores novos: engenheiros Et-
nesto Castro, üeribaldo Siciliwio, o pri-
meiro negociante c o segundo industrial,
bacharel Henrique de Souza Queiroz, ba-
citarei Akncrindo -Gonçalves, negocianto
ílarcellino Carvalho ou Abelardo Alves,
também negociante; não sendo reeleitos Al-
cantara Machado, Goulart, Penteado, J0S0
Pereira, Josó de Souza Queiroz, sendo a
Quinta vaga do sr. Washington Luz, qu»
cera «leito prefeito pelo sufíragio directo
de rodos os outros vereadores que serão
reeleitos.

* # *
A sitniiríío ora Matto-Grosso
Cuvaea', 16. (A. A.) — Os deputados

estaduacs retiraram-se desta capital, resol-
vidos a reconstituir a Asscmbléa cm Aqui-
duuana, para onde seguiram dirigidos pelo juiz
federal Aprigio dos Anjos, tendi, dito, em
Corumbá, que continuarão ali com o proces-
so intentado contra o presidente Caetano c
que decretada a suspensão deste, por effeito
'Ia pronuncia, assumirá o governo do Kstn-
do, com sede cm Aquidauana, o 3° vice-

0 papel para impres-
são de jornaes

Um estratagema para lesar
o fisco

Com a decisão do ^overno,^ 
determi-

papelnandoqtie todos os jornaes e revistas
illustradas possam despachar o papei
assetíitado da taxa de 100 réis o ki o,

pagando a taxa dc 10 reis, desde;que

prm-assem ter mais.de dois ¦«•*
existência e se sujeitassem a um^ exa
me de sua csçripta, por Parte^das re

partições üscaes, sempre .que estas jul-
cassem isso necessário, innumeras, re-
?istas tím corrido a fazerem registro
na Alfanaega. para gozar dessa vanta-

Observando, porém, não so p gran-
de numero dc revistas regiswaita,
como a grande quantidade de paprt por
«lias despaebado, sendo, que flgumaj!
dessas revistas são quasi desconueemas,
por completo do publico, o que,eqüivale

DE S. PAULO

Apparíp le ora fantasma a
nina menina

S. Paulo, 15 de outubro — Antes
de começarmos a nossa narrativa, e
para que se evitem juízos antecipados,-
devemos lembrar que um correspondeu-
te do jornal é «orno um phonographo :
não erêa. nem inventa, repete. M"'1.0
recentemente, -quando surgiu o sr. Mi-
rabelii com o seu espiritismo íraudu-
lento, nada aífirmámos, nem de coisa
alguma duvidamos, até ao dia em que
o desmascararam publicamente. Quer
isto dizer que só informamos o que
sabemos de seiencia própria ou por in-
formações seguras de pessoas idôneas e
incapazes de menlir por sport. O phc-
nomerto das apparivões c coisa velha
nos domínios do espiritismo. E isso,

rdizT'quc%2mPci ulação 
'rinsVécíõ; 

que'os que não acceitam a dmUrina chft

da nossa adu?na. sr. Paula e Silva, num allueinaeaef. não deixa «de ter mr

tem ultimamente voltada a sua atten- sabor especial, quando o pl.cnomcno st

•eu autor, c Carlos Teixoto, relator presidente, coronel João d^ Almeida Castro,
do parecer a ella contrario. Dada como sob a prote-cção das forças federaes c das do

ex-major Gomes.
Cuvaoa', 16. (A. A.) — Forças revolu-

cionarias, á cuja frente marcham os depu-
lados Annibal de Toledo e Amarilio de Al-
meida, cm numero superior a So homens, do
batalhão do ex.major Gomes, que se achavam

rejeitada, o sr. Maurício reqiicícu
cgiialmente verificação de votação, sen-
do a rejeição confirmada.

As emendas ns: 4S, 4o. 50 c 51 —
relativas á taxa judiciaria e ao modo

„.,„ u..... .—  do seu pagamento, creando a taxa de,

tar... Mas numa época em que os ba-; 6$ooo para cada marcador de gaz dc ^^ a[„Vessaram a
"fBn 

aS e™I a»# m« *** todaS,e.VÍr ?« ^fe^^^rllht4^ig vilia de Nioae, causando graiule sohrcsalto á

r át Hélio Lobo secretario as cásernas, não é para admirar que c cstabeieccndo a taxa de 100 réis por população, o penetraram em Aquidauana. on.
••¦---¦• • 

dos quartéis e dos soWados pariam entrada cm casas de diversões — foram dt acamparam c onde pretendem permanecer,
hyinnos á Paz e ao Direito. Sou posi- rejeitadas.
,.: ..,.'««ta o n,.r„. Pplr, nrhi- A emenda n. 5

.\r;)Ó5 o aln-.oço se deteve cm longa
conferência com o presidente da Rc-
priblica o di'. Affonso Camargo, assis-
tindo-a os membros da bancada para-
nacnse, nas duas casas do Congresso,
senador uc-ncroso Maraucs e uenutados
João Pernoita e Lu z BarCholonictt, e o"vice-presidente 

do Senado. , , ,
Essa conferência, que, tendo inicio

ás 2 horas da tarde somente terminou
ás 4, versou ainda sobre a redacção do
termo do accordo entre Santa CnHiiiri

tivamenic" contra a guerra. Pelo arbi- .estabelecendo 0
. ., I imposto de 10 "l" sobre as iiiesnlas. cn-

tramotuo e eme deverão ser resolvida, ^^ foi rcl;ra(ja pCi0 scu auBír-ísg
as questões entre as nações. Temos Kphigcnio Sallcs. .l;,
uma Constituição que estabeleceu para As emendas ns: 53, 54. 55,, 5(> fi.f
gloria nossa essa medida salvadora, ci— creando imposto, dc alugueis dc ca-

que aboliu a conquista. Como admittir

que nos preparemos, com armas, para
lutas de que desistimos com o applattso
c a admiração do mundo inteiro. Não,
meu amigol Deixemos de olhar para a
Europa e curvemo-uos, nos nossos ga-
binetes, sobre o Evangelho. Amemo-nos
uns -aos outros. A mão que segura o
aço exterminador que o largue e que
aperto a mão ao inimigo. Que o beijem
os lábios que sc contraem em exclama- |
ções iradas. Que não apenas sobre 05
feridos mas sobre os exércitos des-
armados se estenda a Cruz — a Cruz
do Amor, a Cruz da Paz, a Cruz da
Salvação, a verdadeira Cruz, maior bem
decerto que a Cruz Vermelha da con-
venção.

Reuactor — Estou encantado com o

que me diz...
(Ienubal — E' o que penso, meu ir-

mão. "

Outra entrevista:
"Redactor — Acha então que...
Frei Marcial —... agora é que

vamos entrando no caminho certo. Um

paiz como o nosso não pude deixar dc

na e o Paraná, para delimitação das ser um paiz militarmentc forlc. Prccl-
suas fronteiras, visto, como têm surgi- j Sarnos estar preparados para o que dér

e vier. N'ão ha dc ser quando a Guerra

sas, imposto sobre os passaportes.,, im-
posto sobre "poulca". sobre facturas
dc leilões e, afinal estabelecendo 'S~taxa

integral de ao réis, para cada eAnfplar
dc jornal, revista, ou publicáçãR jjna-lqga, qiie. circule 110 paiz, — fotjr)ii-r?-
jeitadas. " 

' 
. 

''

A emenda n. 58, augmcntanioi dc
50 °|° a taxa postal aictnal; foi retirada
pelo sr. Eplivgenio Bailes, scu autor.
Também foi retirada pelo mesmo dep-i-
tado a emenda n. 59, augincntando de
100 réis a taxa dos tclegrammas urba-
nos c dc 200 réis a taxa dos demais.

As emendas ns: 60 c fii. respectiva-
mente referentes ás rendas indus:r.-.if3
e á receita do Lloyd Brasileiro, foram
rejeitadas. . ' '

O sr. Maurício dc Lacerda retiroiij.a

aguardando reforço c a reunião da Assem-
bléa.

Kmquanto isso, forças lcgaos acampam fora
das cidades; por não lhes pcrmittirein as
forças federai» que penetrem nos po-
voados*

* * *
Eleição ein 8. Panlo

S. Pau!o, 16. (A. A.) — Foi lida boje,
na sessão da Câmara dos Deputados, a acta 
geral da apuração do pleito realizado no ío» • directores do Jornal das Moças.

ção para o faeto, com vantagem para o
{'sco. •• .„„.

S. s., que, segundo ouvmios, ia tem
tratado do caso com o ministro da ta-
zeiida, no intuito de acautclar as nos-
sas rendas fiscaes, tem quasi prompta
uma tabeliã de todas as revistas regis-
tradas, com a grande quantidade de

papel por cilas despachado c que s. s.
ju'<r/a excessivo para as respectivas ti-
ragens, .

Além disso, s. s. vae agindo por si.
Dois actos dc hontem assim o pro-

vam. , . , _
O primeiro foi com rclaçuo a hnge

nharia Revista".
Essa revista, o mez passado, impor-

tou, nor intermédio da firma que re-
gistrou na Alfândega, como sua impor-
tadora, 90.000 kilos de papel asseti-
nado, que despachou pagando 10 reis
por kilo, dc accordo com a tal decisão.

Essa firma c a de Hasweil & Mi*
lington Davol & C.

Hontem, entretanto, o inspector re-
cebeti um requerimento da Engenharia
Revista, pedindo que ao registro seu
se accrcscentassc a firma Holmberg
Bech & C, também sua importadora, e
que por esquecimento tinha deixado de
mencionar quando se registrou, afim
de poder despachar, gozando da referi-
da vantagem, outra grande partida de
papel, vinda por seu intermédio.

Lobrigando no faeto um ardd pre-
judicial ao fisco, p inspector indeferiu
o pedido.

0 outro faeto passou-se com um dos

districto, para a escolha dc um deputado es-
tadual. Pela acta, o dr. ltaphael Sampaio,
candidato do govt-rno, obteve 10.573 votos.

ft * *
Um desmentido

O dr. Antônio Corrêa da Costa ex.presi-
dente dc Matto Grosso, recebeu hontem o
seguinte tclegramnia:

"Cami-o Gn.\sor., 15. — São inteiramente

Havcnlo se registrado esse jornal,
propoz. a despacho, ha dias, 92.000 ki-
los de papel, mas hontem o seu Üirc-
ctor, o sr. Jonathas de Carvalho, apre-
sentou-se ao inspector, pedindo a re-
forma do desnacho, por isso que a par-
tida de papel era dc 192.000 kilOB, c
não de 02.000.

O sr. Paula c Silva agiu para com
o Jornal das Moças da mesma maneira,
nesando-se a attender ao pedido, de-
pois de dizer ao seu director, que não
comprehcndia como essa revista con-

ao tempo, mais
iiivcíldicas as noticias àlii publicadas, de lia

K, „,, ..,„„.,^.., ....  ... . ver sido sitiada -por força'dc'policia a casa sumia, relativamente,
sua emenda n. 62, elevando de um dia ig ;mcmic!lte municipal desta localidade, papel que algumas importantes empre-
de vencimentos a quota para montepio. jm ^ sccnas de vio!erxins contra sas iornal'sticas,diárias; e concluiu, dc-' ' " ""  "' 

a0 intendente e dc outros seus elarando. que.so por ordem do minisAs emendas ns. 63. 64 e 6s. relativas
á Baixada Fluminense; restabelecendo PÇssto
o artigo XIX da lei 11. 1.313, -"e--3» "

de dezembro dó 1904. c, finalmente, es-
tabeleccndo novo imposto sobre saques,
catnhiaes, etc, foram rejeitadas. ,,

Poi ápprovada a emenda n. . 06,
prescrevendo:

tro da Fazenda consentiria na saida do
amigos. 1 papel.

Não obstante ser conhecida a existência de 1 0 sr. Paula e Silva, a quem falámos
capangas na residência dj mesmo as auto- a respeito do assumpto, disse-nos es-
ridades policiaes do Estado não intentaram tar convencido de oue esse paçel não
a menor acção repiessiva, respeitando om to- vcitl para a impressão desses jornaes,
da plenitude a reforida cisa. A pequena e sim para ser vendido na praça.

um
se

dá numa casa conhecida, com pessoas
que nem lhe conhecem o valor, como o
que vamos narrar. E narrainol-o por
ser authcntico, por estar, por assim dt-
zer, 110 domínio publico, embora ficas-
se até agora inédito, visto ter por
theatro uin dos mais freqüentados e
jnstamente reputados estabclncüncntos
de ensino de S. Paulo, dirigido por ir-
más, dessas que são um pouco menos
do que freiras e muito mais do que
simples «.dncadoras. ,

O estabelecimento 
"em 

que sc passou
o caso esti cm obras. Deu-se o phe-
nomeno a 12 de outubro, feriado para
o instituto, como para todas as .casas
de educação, por ser dia de festa na-
cional. Na véspera, porém, a alumna
Z.... de 14 para 15 annos, fora con-
vidada pela respectiva professora, para
ir fazer exercicios de cartograpbia.
Cumprindo a ordem, a menina Z...
foi para o externato, tomando logar,
sósinlia, na sala em que é costume fa-
zerem-sc esses cxertjicios escolares.
Nessa sala ha um catafalco, que se
utitisa para certas cerimonias.

Conta Z... que se achava preoecupa-
da com a sua tarefa, quando, ao er-
guer os olhos para o catafalco, viu »o-
bre elle uma irmã, com o habito per-
feitamente egual aos das demais pro-
fessoras. A irmã olhava sorridente
para a menina. Como não se movesse,
a alumna cuidou que era alguma das
suas professoras, que desejava qualquer
coisa. Ergueu-s." e foi até o catafal-
co para saber se a irmã desejava ai-
guma coisa,. Quando a menina se abei-
rou do catafalco c ia falar, o vulto
desappareceu mysteriosamente, como
que dissolvendo-se no ar", conforme
a mocinha explicou cm sua ingênua
narrativa...

E' fácil calcular o que se passou dc-
pois. A menina Z... verdadeiramente
assombradada correu a contar a um;,
das professoras o que se acabava de
passajr. descrevendo a pliysionomia do
•fantasma. No dia seguinte todas .",3
alumnas sabiam do caso, e neahuma
dellas quiz mais estar ou mesmo passar
sozinha pelo logar em que o vulto ap-
pareceu. ,

Como se vê; é um caso que não dei-
xa de ter o seu interesse, pelas segu-
ranças da sua aulhenticidade. Narra-
mol-o. Discutil-o, não é comnosco...

C.

CARNES VERDES
MATADOURO OF, SANTA CTU'3— 1-orani abatidos liontcm:
50S rezes, 65 porcos, 30 carneiros e

41 vitcllas.
Marchantes: Cândido E. de Mello,

49 r. e 5 p.; Durisch & C, 12 r. ; A.
Mendes & C., 64 r. ; Lima k ,l-'iluos,
31 r., 8 p. e 6 v. ;¦ Francisco V. Gon.
íart, 46 r., 27 p. e ig v.: João Piaien.
ta de Abreu, 34 r.; Oliveira Irnv.tis
& C, 102 r. e 16 v.; Basilio Tavares,
11 r. e ró v. ; C. dos Retalhistas, 10
•r.; Portiuho & C, 34 r. ; Edgar do
Azevedo, 29 r. ; Norberto Hcrtz, 5
r.; F. P. Oliveira & C, 42 r.; F.r-
natides & Marcondes. 7 p.; Augusto
M. da Moita, 19 r. e 20 c.; Alexandra
V. Sobrinho, 2 p., e Sobreira & C,
20 r.

Foram rejeitados: 22 i-|S r., 1 n. e
2 v v..

Foram vendidos: 26 3[4 r., com
5.350 kilos."Stock": Cândido F. de Mello, 128'
r.; Durisch & C. 151; A. Mcnd.-j,
1.054: Lima ít i-'illios. 370: Francisco
V. Goulart, 045: C. dos Rctálhista»
34: João pimenta dç Abreu, 202: Uli-
veira Irmãos & C 52G; Basilio T:.va-
res, 4S; Portinho & C, 206; Edgar de
Azevedo, 184: Norberto ll>rtz, ti)
Aüfrtistb M. da Motta,. 79: F. P. Oil-
veira & C, 2.911, c Sobreira & C,
157. Total, 4.294.

ÍIXTKEPOSTO OE S. OIOGO —
Vigoraram os seguintes preços:

Vacca ...... $740 a $820
Carneiro. .... 2$óeo
Porco. ..... i$uoo ¦ ". 'i
Vitella- $Soo a :$ooo

¦ « m •mm

"Art. 2". Accrescente-se, omV convier: {o (!g olici;l qiie hav;a acampado aqui ™ ' *¦ • *¦'

d,,^tfr'^1T:,Sne^ora^.í?n,S^^e?nseS,,i",5ue nas proximidades da vil.o foi inopinada- VISTA-SE BEM! Compre ,,n, ter-

do algumas divergências em tomo das
combinações anteriormente feilas, c
que se davam por dcíin tivas. para a
solução do importante assumpto.

O sr. Aufotiso Camargo, quando sc
retirava «le palácio, foi iuterpellado
pelos representantes da imprensa, cs-
quivando-se, porém, a fazer qttncsqucr
declarações, dando como motivo ser
"o momento .psyoholog co"..,.

A' noite, nova conicrcncia com o
presidente da Republica, sobre ,0 

- ac-
cordo, e esta do coronel I-clipne
Sthmidt, que ali esteVe das 7 ás S di
noite, em companhia do sr. A. Azcre-
-do. Ao ret'rar-se, o coronel Stínnidt, ¦
assediado pela imprensa sobre o resul-
tado daquella conferência e o que fi-
cár.i nella assentado, disso que "as

coisas vão cm -ordem, estão se ulti-
mando'?.

O dia em que .se deve cffectuar a
tcrimoiva da assignátura do accordo i
ainda não íoi fixado; 110 entanto, te- |
mos razões para aítirniar que não ha
receio .para que elle fracasse; a de-1
mora na fixação desse dia é orig na-
ria da fôrma que se quer dar á reda-
cção do laudo, dc medo que seja ella
meticulosa, clara e insophisníavcl e não
suscite duvidas futuramente

a» -

de

estiver ;'i porta que havemo3 dc com-,

prnr armas e aprender a manejal-as. |
Redactor _ Os pacifistas. j»;- ^^gj-. gçgfâ 

~ 
a;remlatario

RliEt Marcial .— Kão. me fale cm 0 om,s ja medição c demircação da .-.rea
arrendada, a qual se realizará antes do
inicio dn exploração."

As emendas ns. CS, 69, 70 e 7J. c]c_
vando a 15 :ooo$ooo o máximo de de-

seja por ene Indeninlznda a União das.de'- mente atacada pela madrugada, quando to-
pesas íeitiis em melhoramentos Jas. terras (los 05 soiaa'do dormiam, per praças do

^ra1!£je;bdeFcon!^ra $££$$& *W. *¦**&*, resultando ilesse brusco

bí valores accrcscidos dos terrenos referi- ataque dois mortos c tres feridos entre os
dos nu outra que mais conveniente • seja soldados da força cs-adiral."
aos interesses íctlcracs."

A emenda n.,67 foi cgiialmente ap-
provada, dcicriuinando.:. - ¦

"Artr 2". O.-ide convier: A arrendar, me
diante concorrência pública; os terrei

0 CASO DO CONTESTADO

no na niotln. por 45$ on 50$, R.
UruRiinynn» 145. CASA PARIS,

RÜY BARBOSA
O monumento projectado

pela mocidade

Foi recolhida hontem aos cofres do
Thcsouro Nacional a quantia dc réis
4;c:ooe$ooo, importância do saldo da
renda arrecadada pela Alfândega dc
S.-.ntos na semana finda.

"São Lourenço I) — Cigarros po-
pulnres de fumo

paia 2nn réis, com valiosos
LOPES SA' cS- C^

mn*l*-r>mm1fr*&^m^*mmmmm" ' •

ASSUMPTOS
COMMERCIAES

Rio Novo,
brindes. —

pacifistas. São uns visionários perigo-
| sos. Com Conferências de liava e ou-
i trás cantigas lá rebentou o lurtunbamba

que vae da França ao Oriente. O num-
do ainda c por nniito tempo será uma
espécie do Acre: terá magistrados que

, aconselhem para todos os casos os rc-
müíios da lei, mas ai dc quem não ti-
ver cm casa um bom rifle c munição
á farta para garantir o que é seu. Dei-
xemo-nos de lérias. Direito é muito
bonito, mas canhão não é graça.

j Redactor — Confesso que esperava

j cuvir-lhc...
Frei Marcial —...

talvez... Ora meu caro senhorI Noa
dias que atravessamos só uma apolog:.,
é possível... a da Guerra. Xão imagina
como me cnlhusiasmam, iodas as «na-
nhãs, os tclegrammas da grande luta.
A' noile, até tarde, fico debruçado so-
bre mappas.

Redactor — Sempre stipptiz que rc-
ligioso...

Frei Marcial — Nada ict-.i uma coisa I
com outra. Ou antes justamente por i
ser 11111 religioso é que acho a Guerra
necessária. K' uni mal. Xão digo que
seja um bem. Mas é um ma! necessa-
rio. Ou melhor: é um mal que é um
bem. A Guerra é uni flagcllodc Deus.
Por meio delia é qr.e os homens cs-
piam as suas faltas. Quem não vê, por
exemplo, que a impiedade da França
está sendo purgada? A Guerra é iam-

positos nas Caixas Econômicas,
dando o governo arrecadar directan-.cn-
te as rendas do Lloyd, transferindo-,.a
jttrisiliccão do Lloyd nara o Ministério
da Marinha, ou da Viação, e mandan-
do organizar essa empresa em socieda-
dc anonynia, foram rejeitadas,

Com um additivo da commissão,. ,dç.
Finanças foi anurovada a emenda nu-
mero 72, ficando assim determinado q
voto da Câmara:

•Escrevem-nos: , „ . , I No 'dia 25 do corrente, o .bacharc-"lllmo. sr. redactor do Correio tf., i ,ando Demctrio Hamam reiliizara majs
Manhã — Xa qualidade de constante uma cdhfèrcbcia, cm favor do futuro
leitor c sincero apreciador de vosso monumcnto a Rlly Barbosa. Continua
brilhante jornal que tão.denodadamente, entmlsiastica a coiiabornção dos admi-
defende os grandes- interesses nac o- radorjs do grandc bra5Íieiro cm torno
nacs c.proflgaiis .nenarraveis miseas!(] illiciath.a da mocidaac que descja

o' reittmetí actual, venho pedir-vos uma .--;-,. ' - ,
j.Va 

"tficação 
a vosso bem lançado | immortnlizar no bronze a acçao dc

Vgo de hoje sob a epigraphe - O1"'»' Barbo», Der. reas muitas pes-
accordo do Contestado, cm que se faz, i soas que tem contribuído para a exe-

invo uma ia.ne.itc por certo, uma atroz «í?? do monumento,; destacam-se, pe-
rijus ça asseverando-sc que "no nos- loa importantes donativos que fizeram:

so apparclho constitucional não se en- Sr. -afont, do Banco, Crcdit Fone cr,
cont-roii meio de tornar cffectivo 0 ; sr. Grace e. Cia, casa importadora; Li-
aresto da mais alta côrtc da Republica, - vrana Garnicr. Machado Gauia,.c Cia.,
contra a vontade dc um dos Estados Leopoldo Stres,- casa .importadora, Oito
interessados — o de Santa Cnthar.na— Sarniiento, Bnish Bank, Cario Pareto e

"Os documentos passados no estrangeiro,! que sc recusou a acecitar a divisão da;,1 Cia.", , ¦
uc deixarem--por motivo de força'maior zona litigiosa pela forma ordenada por Hoje scra entregue ao dr. Thcophiio

ser legnliüdos nos couru'ados brasilei- sentença judiciaria"! Pessoa a lista que foi confiada a Light
I'rJ: " 

A verdade é exactamente o inverso | apid Power, e na qua! segundo consta,
disso, que ,-íJinira tenha sido dito num está stúVcripta a quantia do 2o:oon$ooo
jornal tão criterioso como o Correio j A commissão communica ás Câmaras

Reu-niú-se hontem o Cen-
tro do Commercio e

Industria
Rcalizou-sc liontcm tuna nova reunião

do Ccnlro do Commercio c lu-J-ustria do
í-tio dc Janeiro, a qual esteve muito |
concorrida. 1

Justificada pela .presidência esta nova 1 bem uni meio
convocação, travou-se forte discussão ' 

a provjdencia para mudar .1 situação do
sobre os diversos assumptos qire foram 1 ,-.
?.°rcseu::-.dos, sendo Por fim approva-! mundo ou dc parte deste. Ora eu, sen-

do que o centro ventilasse as seguintes do religioso, cphcrcnte sou, inanifcs-
questões: 'tando-me a favor de uma coisa maii.

Que os anmincios dos leilões dc casas
comnierciacs sejam feitos durante cinco 

dada pelo eco.
dias u-teis. dc .modo que os credores Repactor — Muito bem. Crcia que
possam embargal-os ou seqüestrar o 1 mc rc[ir0 profundamente grato pela
nrnrltlCtn 0111 IHÜO tio IciloClVO, CVttatllIO- , .,prooucio em ii...-. uo ;-..,,,,, ,.„,.,i,.- 1bondade com que 111c acoilicu-e assim a fraude costumeira dc vc.ji-r 1

cm uma segunda-feira ás 11 | Fum Marcial — sempre a scu ais-

a apologia da Paz, Toi- "-*0 poilenio produzir effeito nu1' sil, sem o pavimento. íia Recêbetloria um
IMiesnttro Nacional, dos emolumentos, que
deveriam pagar nos consu'adosy fasendtwic
a cobrança-por sello da verba, convertida
;i taxa ouro cm -panei ao cambio '(TcVê a*á,

ilísta disposição só vlgoraríi émqúãiltâ' não
terminar a actual guerra etiropca."- ,. .

Sobre a cr.-.entla n. 73,. reduzindo de
30 "I" as tarifas aduaneiras sobre ge-
neros alimentícios, etc. falaram cs srs.
Pires de Carvalho e Maurício, lendo
aqttelle requerido a divisão delia em
duas nanes. Ambas as partes. lpram
rejeitadas'; '.' "I

A emenda :i. 74 foi ápprovada.t Diz
ella: - . gá''Contínua c;n vigor o art. 120 .i3à lei
11. 2.924 dc 5 de janeiro de 1915, aécrcs.
centamío-se í» ,/i/ic: ' •'¦'

O resultado de .-.mIj-sc só será entrecue
ao interessado á vista ile docu-mcnt^ilqüe
prove ler sido j-õsa a rispectiva taxa. de
analyse." ^

A emenda :i. 7-t, mandando o gtjycr-
no dirigir unia circular aos gnvtriios
dos municipio's e Estados da Federação,
para que concorram com 10 °|a.dáís'.ia
receita para o pagamento dc..-nosso

material dc que sc serve |./i(Míiíiip--í<7íii[. íoi retirada pelo se; "

o activo ,
horas da manhã, somente çoni um an-
ntmeio 110 domingo anterior c oulro
no mesmo dia da venda. Promover a
cessação elo deposito de ímnostos de
consumo, .emquairto a infracçao pende
de recurso para instância superior, l-.s-
ti-'ar a melhor maneira dc circular et:-
treos associados as in formações dc ca-
raot-cr reservado que o centro tem orga-
hizndas no seu serviço c, finalmente,
promover sem descanso a repres-eiitaçao
jo commercio uo Lonsellio Municipal c
110 .parlanveirtò, ^^

por, Karnarada.

Café Globo
colate, só dc Über

_ Chocolate, honbons
iinns c f.ir-iasin dc cho-
ng St C.\ r. ; Sei. 10.1.

Da folha official:
"Tendo lido conj attenção ns, entre-

vistas do general Ramos de Oliveira o
dc Frei. Marciel, hontem publicadas na
imprensa, o sr. ministro da Guerra
resolveu pc-rmittir que os mesmos tro.
quem de corpos entre si.-'

J RnrouTER.

. Uj at
ter sr. Pedro Moacyr. . -/S ':

"Afim de não coustranget a. Çjfipa-
ra a approyal-a, contrariandòçb inüeçcr
cm contrario da illustre. commiss"5S jdc parcial "
Finanças" o sr. Luiz Dbiiiiiigucs. re--
tirou a emenda 11. 70, de sua autoria,
autorizando o governo a emittir mais
75.000 contos de apólices.

A emenda n. 77. mandando que'.sóos leiloeiros publicas, mediante 2 "i"
de commissão, possam fazer 03 leilões
dç mercadorias abandonadas nas Al-
fándegàs. foi rejeitada.

A emenda 11. rS foi, porem, app.-o-
v.ula, determinando:

da Manhã
A sentença judiciaria não determinou

nenhuma divisão do território contes-
tado cujo domínio reconheceu integral-
mente, como não podia deixar de fa-
zel-o, á Santa Cnthàriiia que desde cn-
tão tem dcbalde empregado os seus mc
Ibores esforços 110 sentido dc ver exe-
cutáda essa justíssima decisão.

Agora extenuado e vendo perdidas
as esperanças nascidas da , falaz pro-
messa da plataforma presidencial de
fazer respeitar as sentenças judiciarias,
aquclle Estado acceitoti por impulso ge-
neroso e patriótico a ídéa de um accor.
dc directo com scu obstinado contendor
a quem cedeu fraternalmente grande
extensão do território que lhe está ga-
rantido por irretratável aresto do
mais elevado tribunal do paiz.

Nessa secular nucslãoé força, reco-
nlieccr que a calma estoica c a justiça
it-concttssa estiveram sempre com San-
ta Catharina,

Fazer portanto a rectificação pedida
imporia a continuação de vossa glorio,
sa missão do "stiuui cuique tribucre",
corno espera vosso admirador — Im-

Municipacs dos Estados, que na sede
da commissão estão listas á disposição
dos que quizerein àssignar.

¦1 » 1—1 « i.

XÃO SE ILLUDAM ! Comprem
roupas só na CASA TARIS —
Run Urngunynnn 11. 145.

ÍÍRASIL-AIU-KXTIXA

Uii» pciliilo Oe Isenção tio direitos

para ns frutas argentinas
Do sr. luan B". Mignaquy, presidente

da Câmara de Coinmcrc-.o Argentino
Brasileira, dc Buenos Aires, recebeu a
Associação Commercial do Rio de Ja-
neiro o seguinte tclegramnia :,

'' Câmara Conimercio Argentino Ura-
silèira pede vos interceder junto a emu-
missão dc- Orçamento nn Congresso Fe-
deral, no sentido dc ser concedida a
isenção de direitos para entrada, dc fru-
t-s frescas argentinas no Brasil, como
natural correspondência ao tratamento
aduaneiro já aqui dispensado ás frutas
brasileiras."

"A*.í sociedades anonym.ts de spçuro-* so.
Iirç vida e por mutuaUdade, que tenham,
ate 31 de ^dezembro deioiO, reallzailo, "o
Thcsoliro _ Nacional, o deposito de so.':boo$
cm dinheiro ou cm íipoItces'da divida p-'-
blica, orno primeira preshçSn da'' caúíâo
de roo:inòí a qaé são obrigadas, fica per*
iiiÍt(;-.lo ría-ifjar 03 restantes prestações ''de
egual (fiuariti.i, respectivamente, a 31 do dc-
zctnbrr. dc 1917. 'oiS e 1019."

 S.-.l.re a emenda n. 70. mandando', n
ooverno. iielu dircctoria do PatrimônioC31"' Nacional, organizar a relação completa

,. , ,. cs e I des próprios nacionaes o determinandoua General Câmara nu- 01ltrò5 dispositivos connexor.. falou o
... clln =eu autor, ?r. Vicente Piragibe, Dada

produeto da -,.industria„pau-. como rejeita-la. o deputado carioca re-
I nncreu verificação d.i votação. Verifi-I
1 ca-la,. não houve numero, o quo foi
j confirmai!.) pei.i chamada. E a votação

dos orçamentos ficou abi, liontcm.

IXS1ITUT0 HISTÓRICO U
GR.IPIIICO

CEO-

—. »f» ¦ n
Dos srs. Salvador Silva Cr C,

beleeidos com casa do comn
coiisignáçOc
mero' 12S recebemos amostras
de cacau . .
lista, e de "oleo dc ricino cazeifi-ado
cspinnnntc", também preparado paulista,
do qual são representantes exclusivo.-
nesta capital.

P.0111 Calo. Clioeolnto
 Só 110 MOINHO

mmmVt ¦ 1 iTT> •> W

Roínltons
!)F. Ol-UO.

AS MISSAS DE HOJE
Rczam-sc as seguintes per alma de,:
Maria Cândida da Costa Pereira Si-

mas e João Alves da Silv.i Sintas, as 9
e piji horas, ua egreja de X. Sc-
nhora da C nceição.

Manoel Neves Sardinha, ás o horas,
na egreja dc X. Senhora da^ Piedade.

Luzedáriò Antônio Guimarães, .15 o
horas na egreja de Santa Rit.t.

D. Maria ll-.-.izr, Bormann dc Lima. I nuo
á;. o horas na egreja dc S. Francisco
de IPaula.

Manoel Jacintho, ás o 1'2 horas, na
egreja de S. Francisco dc Paula.' 

Rosalina Soares, ás 9 horas, na egre-
ja da Lapa.

Commendador Carlos de Carvalho,
ás 9 ítoras, na Cruz dos Militares.

Miguel liem.-.rdo Ferreira, ás S 1.0-
ras. na matriz de Sant'Anna.

José Augusto Monteiro, ás 91*2 ho-
ras, tia egreja do 3. Coração de Ma-
ri.-, no Meyer.

n-.i2.cnio -Io Rego Mace.'?, ás PiU
ioras. na egreja da Poa Vista.

Pela defesa nacional

O ministro da Guerra re-
cebe congratulações

Do dr. Antônio Munir, governador
da Bahia, recebeu o general Faria o se-
guinte tclegramnia:" Apôs juramento bandeira dos. vcl-.tn-
Lírios dc manobras, na sua quasi tom-
lidade alumnos das Escola.- de Medi-
cina, dc Direito e Polylechnica, que per-
correram as principaes ruas dcsia ci-
cinde, realizando no quartel do 50',' ba-
lalhiio de caçadores tarios exercicios,

] que produziram excellente impressão á
! selecia e numerosa assistência. Por esse
| faeto accciíc v. cx., como chefe do

E::--rci:o e cidadão, minhas muito sin-
ecras congratulações. "

Em resposta enviou o ministro da
Guerra o seguinte despacho:

"Agradecendo, congratulo-me com
v. cx. auspicioso acontecimento jura-
mento á bandeira pelos voluntários ma-
nòbras desse Estado, onde vejo 110 ar-
dor tia mocidade haitiana um seguro pe-

r de exito para a obra definitiva da
defesa nacional. "

Ho coronel Piedade, commandante da
Guinda Nacional de S. Paulo, recebeu o
ministro da Guerra o seguinte tcle-
gránima:"Congratulo-me com v. ex. pelo lin-
lhante resultado v.tc colhendo gradual
execução lei sorteio miliiar com a in-
corporação agora dos voluntários de nu-
nobras — Saudações. "

S. cx. respondeu nestes termos:
" Agraclcccndo-vos congratulação bri-

Uio resultado vae alcançando execução
lei sorteio, confio patriotismo mocidade
paulista muito facilitará definitiva dc-
fesa nacional, — Su-jaçôcs."

ml 1 tTf- nyrti •»¦<•*!¦

Todos os frcginzes que com-
pram movsis

dizem q-,
t-s mais

"fe 1 Ali

Sessão nihgnn comiueniorativa ílo
scu nriniyersiii-io

Realiza-se no próximo dia 21, ás 9
horas da noite, .1 sessão magna do In-
st:tuto Histórico c Geograpliico Brasl-
leiro. comniemoi-ativn do seu 78" anui.
versario. Essa sessão, que é solenne,
será presidida pelo conde de Affonso
Celso, presidente perpetuo e que fará
um discurso dc abertura. Em segu-.da,
o sr, M. Flciuss, secretario perpetuo,
lera o seu relatório c o dr. Bénjamin
Fraiiklin Ramiz Galvão, orador, fará o
elogio dos sócios falleclíos durante o
anilho. O traje é a de rigor.

A LANTERNA
Vespertino ile combate c grande

informação
Director: — COSTA RKGO

APPAltECERA' BREVEMENTE

O coronel Sisson não pen-
sa em demittir-se....

Podemos garantir sem medo de con-
lestação que o coronel Augusto Maria
Sisson, commandante da Escola Mili-
tar, jamais pensou cm pedir demissão
deste cargo, mesmo porque não tem
razão para isso, porquanto é funecio-
nario de confiança do governo.

Assim sendo, não tem fundamento a
not'cia de sua demissão.

Verdade é que o coronel Sisson,
achaiiuo-sc enfermo c precisando mu-
dar dc clima, a conselho de seus mc-
dicos, pediu liqutcm um mez dc licen-
ça ao titular da pasta da Guerra, que,
concedendo-a, autorizou o mesmo of-
ficial a passar o conluiando da escola
ao official cffectivo mais graduado
que ali sirva, o qual ficará respondendo
pelo expediente durante a ausência do
coronel Sisson,

l*2 C.IC5 Sl\0
modernos,

os mais elegantes!
os muis delicados,
os mais bem acabado?
c os mais fáceis de pagar
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O DIA DO PRESIDENTE
0 presidente da Republica recebeu,

hontem, no palácio -Jo governo, os se-
nadores Leopoldo de Bulhões c João
Luiz Alves c os deputados Deoeíccio
Borges e Raphael Cabedn, que conferen-
liaram rclaíivaiiiíntc ti assumptos Ue
natureza .política c financeira.

S. cx. fez-se representar pelo chefe
lc sua casa militar coronel Tasso Fra-
goso no ilcsembarQ-.íc tio dr. Lauro
\liillcr c -pelo s-.ib-chet".; capitão dc fra-
¦jata Thicrs 'Fleming na recepção dada
-•elo Club Xaval em homenagem ao
•on-cl í-'elippe' Schinidt o d
Camargo.

Os professores Frederico Eyer, L-.iiz
\g-.:iar e A. Guedes de Mello foram ao
-r.lacio, hontem, agradecer ao chefe do
EstãUo tcr-s2 feito rupresentar na se.
são d(
Professores de Odontologia

COM O ESTADO_DO RIO

Uma reclamação justa
O sr. Bernardino da Costa Menezes,

negociante no Estado do Rio, queixou-
se-uos do seguinte:

Xo dia 7 do corrente transportou para
.a praia das Palmeiras uma porção de
lenha. 750 achas numa lancha. O res-
pec:ivo fiscal das rendas do Estado
do Rio, impugnou a contagem das achas,
allcgandp que cilas eram maiores do
que o tamanho normal e contou-as por
1.500. obrigando-o ao pagamento do
22J500 reis de imposto. Xão contente
com isso, -o mesmo fiscal impo.- ainda
a multa dc 435coo. sob pretexto dc que
a lenha fora desembarcada antes de

I feito o pagamento á mesa de rendas
respectiva.

Assim, o sr, Menezes, cm lonar dc

gar, foi obrigado a entregar ao fisco
67Í500.

-Ahi fica a reclamação para ser apre-
ciada peio sr. Xilo Pcçanlia.

REUNIÃO DOS COADJUVANTES
DE EXSIXO

•Realiza-sc hoje, ás 2 horas da tarde,
na sede da Sociedade Beneficente Bra-
sileira, á rua .Sete de Setembro 11. 233,
unia reunião dos professores e coadjtt-
vantes de ensino, afim de tratarem de
novos nsãitniptos concernentes ao bom
andamento da causa ipcla qual ha muito
sc batem.

Pule o comparecimento dc todos os
collegas, a contmissão composta dos srs.
dr. -Hilário Pimciv.el, Fortunato Leite,
Alccbiades Guimarães, Joaima Costa,
Carlos Menezes c André Pagani,

O ministro do Interior expediu a se-
guinte circular ús repartições dependen-
tes de seu ministério:" Afim de satisfazer o pedido con-
slante do officio n. 292, de 2 de ou-
tv.bro, do sr. Io secretario da Câmara
dos Deputados, recommendo, envieis,
com urgência, a este ministério, a re-
l.-.ção dos automóveis c carros ao serviço
dessa repartição, especificando o for-
mato -lc cada um c declarando o fim
a que os mesmos sc destinam."

PersepãHonesta
Desesperada, matou-se, ar-

rebentando o craneo com
uma bala de pistola

Os moradores da -tranquilla rua de
Paula Mattos, foram, hontem, pela ma-
nhã, emocionados por uma dolorosa
scona de sangue, cni que terminou a
existência joven senhora, cuja vida, no
lenltanto, linha o necessário conforto.

Casada em Pernambuco, já mãe de
uni filhinho. Petronila Rosa Ferreira,
que agora contava 26 annos de edade,
porque não combinasse o gênio com o
do marido,' abandonou-o, vindo para
esta capital.

Algum tetmpo depois, amasiava-se
cila com o funecionario do Thcsouro
Nacional, -Manoel Rosa, indo ambos vi-
ver, como se fossem casados, na casinha
n. 9 da rua Pauia 'Mattos, montada
com relativo luxo, tendo a 5ervil-os a
creoula Antonictta de Souza.

i:\migo intimo do casal, o dentista
Oscar Corrêa da -Silva, rapaz de côr
parda, diariamente era visto em visita,
•tendo toda a intimidade, naturalmente
porque o amante de Pcíronilha desço-
nhecia os seus antecedentes, pois, é elle
tido como conquistador da senhoras ca-
sadas. ....

Não dispensou o d. Juan de boticao,
mais esta presa, que julgava ser tão
fácil como as demais victimas, e entrou
a conquistar a moça, esquecendo-se de
que delia ia fazer mais uma desgra-
cada.

Petronilha resistiu aos ataques conti-
nuados dc Oscar, receiosa -de que o
amante, sabtlilor da infidelidade, a lan-
casse no caminho espinhoso da neces-
sida-dc por que já havia passado,

Apezar disso, não teve desanimo o
dentista, disposto a queimar o ultimo
cartucho ipara obter a almejada con-
quista.-Honlem. como fazia, seitíppa, logo,
pela manhã, -Oscar Corrêa da Silva, dei-
xando sua casa, ú rua Santo Affonso
n. 13, foi -para a residência de Petro-
nilha, quando já havia saido para a
repartição -Manoel Rosa.

S-ehltindò-se , seriamerKo assediada,
vendo que teria de sticcumbir, talvez
alvo de -covarde violência, Petronilha
saiu,, dirigindo-se a uma padaria, con-
vencida de que, ausente, Oscar retirar-
sc-ia de sua casa.

Isso não aconteceu, porquanto, vol-
¦tando, -encontrou cila ainda na sua sala
dc jantar o implacável seduetor.

-Rapidamente entrou, dirigindo-se pa-
ra o seu quarto, c, lançando mão de
uma .pistola, "iF, N. 53.021", perten-
cerai-e ao seu companheiro, cravou uma
bala em pleno craneo.

Correu a creadinha em soccorro da
patroa, encontrando-a em agonia, cm-
quanto Oscar, depois dc verificar quan-
to oceorrera, avisava pelo teleplione
Manoel Rosa da desgraça por quo fora
ferido.

¦Os soccorro.; dos médicos da Assis-
tencia foram inúteis, porque, á sua che-
gada, já Petronilha Rosa Ferreira dei-
xará de existir,

O dr. Rodolpho Miranda, delegado
do 1.2° districto policial, tomando co-
nhecimento do faeto. iniciou inquérito,
ouvindo a criada Antonictta de Souza
c o deniisla Oscar Corrêa da Silva.

Antonictta declarou haver visto sua
patroa retirar da gaveta dc um movei,
momentos antes do suicídio, a pistola
de que se servira, não lhe causando isso
a menor impressão, porque não podia
suppor que delia fosse fazer uso, pois
nada de anormal havia acontecido

Mais uma interessante iniciativa
. da empresa

de educação moderna
Proseguindo no seu infatigavol após-

tolado da instrucção, o professor José
Júlio Rodrigues, diredtor do Externa-
to Lyceu de Botafogo, constitue-se no
.nosso meio siiriüJfaBeamlentic organisa-
dor, proptignador e realizador de íinu
notável iniciativa: a das -Escolas Mo
velií), com VtoMmdittação cinomatògra-
phica ou ex-p-erirrren-tal.

Essas escolas funecionam com exilo,
se bem que om, um plano differcnte
nos Estados Unidos, ftmecionaram -em
Portugal ternlprirariamcnte, para o sim-
pies fim de diffusão da cultura prima-
ria, aprendisagem de leitura, etc., mas
110 plano qi*e o -professor Rodrigues
traçou constituem uma absoluta e fe-
cunda novidade,

A escola movei, vae levar nos cen-
tros de população menos favorecidos
por escolas e meios de cultura as, mais
interessantes noções de seiencia, d'e
arte. dc cultatra geral. , emfim, sendo
principalmente o seu did.icta o profes-
sor Rodrigues que, sem disenrar a rfi-
reeção do Externato de Botafogo, con-
sagrará a esse -nobre jnister -todos os
seus dias de descanso c de feriado.

ICom uma documcnttalão precisa e
pratica, que pelo menos será senspre
feita quando não con» experiência?
seientificas, com o auxilio dc um cinc-
niatobralpho itranaportavel, as lições a

sei-em effeotuadas, versar.lo sucoessi-
vãmente sobre:

As maravilhas e coisas da natureza,
As grandes verdades da Seiencia, .\s
altas tarefas da industria. As noçõ-es
mais siiggestivas da historia, etc. etc.

•Sendo infelizmente impossível scoa-
rar nestas iniciativas o lado puramente
moral, de detalhe material c financeiro,
esses cursos serão pagos, mas por uma
taxa -tão baixa que a todos serão acces-
siveis,

Esses cursos vão iniciar-se .muito cm
breve, durante os dias feriados e épocas
seguidas de férias, pelas cidades e nu-
cleos populosos do 'Estado do Rio. sc-
guindo-se dcipois os Estados de Minas
c dc S. Paulo.

Aguardemos o juízo do publico sobre
tão interessante novidade á qual nao
é diíficil presagiar um futuro largo.

Na Câmara
A sessão em resumo

Sob a presidência inicial do sr. Ves-
pucio de Abreu e seguidamente do sr.
Astolpho Dutra, secretariado pelos srs.
Costa Ribeiro e Alfredo Mavignier,
foi hontem aberta a sessão da'Câmara
com a presença de 57 deputados.

A acta da, sessão anterior foi appro-
vada, sem observação. O expediente
Jido careceu de imporUincta.

Foi encerrado, sem oradores, o re-
querimento, por nós já .publicado, do
sr. Maurício de Lacerda, referente ao
Banco Franco-Itaüano.

Em seguida, discursou longamente o
ntimidade, naturalmente | si\ Fercirn Leite, que respondeu ao

discurso proferido no Senado pelo sr.
Azeredo. O deputado matto-grossense
defendeu o sr. Caetano de Albuqucr-
que, governador de Matto Grosso, mos-
trando a improcedencia das aecusações
articuladas pelo referido senador.

O sr. Senna de Figueiredo pediu, de-
pois, que o presidente da mesa o in-
screvesse para discursar na sessão de
hoje.

Esgotada, a hora do exp:lirntc,
passou-se ,á ordem do dia, aceusan-
do a lista, da porta a presença
de 122 deputados. Annunciada a
votação do requerimento do sr. Mau-
ricio dc Lacerda, cuja discussão fora
encerrada no expedinete, oecupott a tri-
buna o deputado fluminense, que fez
a defesa do que apresentara á conside-
ração c ao voto da Câmara, O requeri-
mento foi approvado.

Entrou, em seguida, cm votação o
projecto orçamentário. Interrompida,
porém, essa votação, cm certa altura,
por falta dc numero, passou-se á ma-
teria de discussão, tendo sido toda cila
encerrada, sem oradores. E a sessão
foi levantada ás 3.20 da tarde.

OS DESFALQUES XOS CORREIOS

Uma agente deinittidn n beni do
serviço publico

Foi, hontem, exonerada, a bem do
serviço, publico, a agente da agencia da
alvcnida Salvador de Sá, d. Alice Mi-
rand-t, como autora de um desfalque dc
cerca d..- 30 contos.

Afastou-se, logo depois, diriuindo-se m . •„ , 
•"V'' 

, •
ao tanque, afim de proceder á lavagem ' úmvJ'r!2.ralcs desgostou,immcnso c r
da roupa, onde foi surnrehcndid.i com ] Vo™ d.elx;ir de ser nssim-

Uma quasi greve

Os operários da fabrica
Corcovado vigiados pela

policira
Ha poucos dias, na quarta-feira pas-

sada, deu-se um faeto de certa gravi-
dade na fabrica de tecidos Corcovado,
da Gávea, faeto que pôde vir a ter a::i-
da muito graves conseqüências.

Um operário da secção, de teares da
fabrica, de nome Porphirio Barbosa,
teve, por uni motivo qualquer, no in-
terior da fabrica, uma briga com o
contra-tnestre João Gaspar, atracando-
se quasi lá dentro, o que não chegou
a tornar-se mais serio devido â inter-
venção de outras pessoas.

O operário foi posto na. rua c o
contra-mestre apenas sofírcu uma pe-
quena suspensão por tres dias. Essa
decisão descontentou o operariado.
além do mais porque pelo regulamento
da companhia ambos deveriam ter sido
demittidos. A parcialidade manifesta

não

En bebo. tu bc-Iins.
CASO.VriVHV.

elle bobo

XO THESOURO

Os pagamentos cffectuados
liontcm

A 2' pagadoria do Thesbttro Xacio-
nal cffec-.uou hontem cs seguintes pa-
gamentos:

dc 10:9325412, á Companhia Merca-
Affonso | do Municipal, de dividas de exercícios

findos;
de iõ:o77$S;5, a diversos, de fome-

cimentes ao Ministério da Guerra;
dc 2:iS7?5'io. dá foiiii dos soldos a

diversas praças da Brigada Policial; e
allação do 1" Congresso de de u^Sújo. a Aristides FelixCossão,¦'¦¦-¦-¦ dc restituição..' — —• -«^

A situação em Matto-
Grosso

CMj.-eIt.cS, 16 — (A. A.) — Tclcgram-
mas do Rio de Janeiro dizem que o
ministro da Guerra telègraphou ao ge-
ner.il Carlos Campos, dizendo ter o
Supremo Tribunal Federal decidido o
" habeas-corpus", a favor do3 depu-
tados reaiffirmados pelo primeiro"habeas-corpus", competindo ao go-
verno da .Republica cxcuital-o, tor-
nando-se difficil a posição daquellc ge-
neral, em virtude do scu procedimento
anterior e que por isso o governo ha-
via resolvido dispensar os s:us servi-
ços, nomeando para substituil-o o gc-
neral Barbedo, commandante da 6* re-
gião.

CuyObá. ,iG — (A, A.) — A força
do cx-major Gomes dirige-se para
Aquidaiuana, afim -'2 proteger a As-
scmbléa Legislativa, que ali se reunirá
pura processar o general Caetano de
Albuquerque, não oistante o seu eu;cr-
ríincuto de .10 ilo corrente. -

a detonação do tiro. Xada sabia cm
relação á vida intima de seus patrões,
acerescentando que Petronilha, quando
sairá dc casa, para ir á padaria, dis-
stra ao dentista que só voltaria quando
elle se retirasse, respondendo elle que
não faria semelhante coisa.

Affirmou que Petronilha era constan-
temente p-.-rseguida por Oscar Corrêa
da. Silva, que, á viva força, queria pos-
sutl-a, tendo mesmo uma oceasião
ameaçado de matal-a.

Apresentando-se á delegacia. Manoel
Rosa, notavelmente emocionado, disse
que sempre fora feliz com a sua com-
panheira, a qual jamais o desgostara,
não podendo comprchender porque pra-
licara clh semelhante acto dc deses-
pero. Tir.lia o dentista Oscar, seu
amigo, cm excellente conta. A pistola
de que se serviu a suicida era dc sua
propriedade, sendo que sempre a tinha
descarregada, porém que a munição cs-
tava dentro da gaveta cm que guardava
a arma.

Oscar, Corrêa,da Silva negou ter ai-
gum dia estreitado relações co:ti a
morta, que sempre nterccett o scu
respeito, apezar dc ter por cila a
maior das sympathias.

Hontem mesmo, á tarde, foi auto-
p.-urido o cadáver dc Petronilha. Xa
mão direita, foram encontrados vesti-
;:os de pólvora, cado a causa-mortis'

ütlaceração do ciiccphalo,
Depois de recomposto o cadáver, foi

e':c mandado rara a casa da rui T.v.ila
Mattos n. 9. de onde sairá hoje o en-
terraraento. •--¦•- - ^

Por isso começaram uns rumores de
greve, que augmentaram depois dc um
outro gesto .ainda mais violento. Unia
commissão de doze operários dos maii
conceituados foi ter com a director:.- da
fabrica afim de solicitar o perdão para
o collega demittido.

A dircctoria tomou os nomes dos
membros d. commissão e prometleu
dar uma resposta, depois, ao que lhe
fora pedido.

Mas aconteceu que essa resposta hão
foi, como era dc esperar, uma satisía-
ção ao q-.tc pedira a conrmmissão. A
resposta constou "apenas" dy seguir.-
te: — 03 doze operários foram dc.v.lt-
tidos.

Os rumores de greve depois disso li-
veiam para os directores da fabrica uin
vulto muito maior, e, amedrontados, !:•
zerain chegar o faeto ao conhecimento
das auloridivles do 21o districto, pe-
diiido-Hics providencias imniediatas.

j Seguiu para o local o cbmmissar.i-i
I Brandão, e o tenente Robalo, coniman-
j datitc de nina força de infanteria de
j policia que montou guarda ao estube'.-
I cimento, sendo também auxiliado esse

policiamento por uma força de ca-
vallaria.

, A fabrica continuo-.: .1 trabalhar :i:-
sim gar.-.ntid.t, mas os directores comi-
miam desconfiados de qr.e os operaria'
ainda venham a tomar urna altitude
desagradável qualquer.¦Até á ultima hora. porém, t-.-.do corrúi
calmo e a patrulha continuava vigi-
Lute.
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0 REGRESSO DO DR. LADRO HuLLEB
•A recepção hontem feifa

ao nosso chanceller

W direita, a passagem do presiito <pela Avenida Rio Branco, e, á isqu erâa, ttm aspecto do cáes Mana.;

lio centro, o sr. Lauro Müller, ladeado pelos srt Sousa Dantas e coronel Tasso. Fragoso, representante.
da presidente da Republica

A CHEGADA 1M> "RIO DB
JANE1KO" v

«A bordo do Ria de Janeiro, chegou
Ttontcm a esta capital o dr. Lauro
Müllcr, ministro das Relações Exterio-
res. Precisamente ás a 311, o paquete
Uo Lloyd Brasileiro fundeava defronte
tu Ilha Fiscal. .

Desimpedido pela visita da saude,
etra«aram ao costado do Rio de lanei-
10 varias lanchas, conduzindo altas au-
loridadcs; diplomatas, e amigos pessoaes
lio dr. Lauro Miiller.

SAUDAÇÕES A BORDO

Entre as pessoas que saudaram, a
bordo, 6 ministro do Exterior, notainn
;is seguintes: dr. Souza l>an!as, nunis-
tro inlorino das Relações Exteriores;
•Ir, Sylvio Romcro, chefe do gabinete
ilo ministro do Exterior; 1° tenente
Fonseca Costa, representando o alm'-
.ante Alexandrino ide Alencar, ministro
da Marinha; dr. Kiiclydcs da -onseci,
«Ir. Theophilo Nolasco, presidente c
demais membros da directoria do Cen
tro Caiharinense, capitão de fragata
losé Maria Penido, commandánte do
Batalhão Naval; dr. Kgbcrto Penido,
<la "Agencia Americana"; deputados
Eugênio Müllcr e Celso Bsiyma, dr.
Alves da Fonseca, dr. Raphacl May-
jinlc, dircctor do Protocollo do Mims-
«¦crio das Relações Exteriores c pessoal
ila familia do chanceller brasileiro.

O Rio de Janeiro começou então^ a
mover-se, contornando a Ilha das Lo-
bras cm demanda do cáes do Porto.

A' passagem do chanceller pelos na-
vios ide guerra fundeados nas immcdia-
«;ücs, as guarnições formavam e presta-
vam continência ctue s. ex. retribuia do
Còmbadilho;

MANIFESTAÇÕES NO MAR

Um hydroplano da nossa marinha de
Rtierra realizou, em torno do paquete,
varias evoluções, que valeram applau.
sos ao seu piloto.

A's 3 horas da tarde, o bello paquete
do Lloyid atracava ao cáes Lauro
«Hiiller.

NO CÃES DO PORTO

lira ahi grando a multidão qui
aguardava a chegada do chanceller bra-
hilciro. Do lado de fora das grades do
cáes, guardas civis mantinham rigoroso
policiamento, para deixar livre a pas.
sagem aos automóveis que a todo o mo.
ii-.ento largavam pessoas que vinham pa-
ra o desembarque.

A entrada para o Cães so era per-
mittida a quem apresentasse o indis-
pénsavei ingresso.

Ali vimos entre muitos outros os
srs: coronel Tasso Fragoso, represou-
«ando o dr. Wencesláo Braz, presiden-
ie da Republica; dr. Urbano dos San-
tos, vice-presidente da Republica; gç-
iiernl- Caetano de Faria, ministro da
Guerra; dr. Josó Bezerra, ministro da
Agricultura: coronel Felippo Schmidt,
governador dc Santa Catharina, dr. Al-
•/ouso Camargo, presidente do Estado
do Paraná: Edwín Morgan, cmbaixti-
dor dos Estados unidos da America do
Norte, dr. Mario «Ruiis dc los Manos,
ministro argentino; dr. Fran Kolossa,
ministro da Áustria. Hungria; dr. José
Carrasco, ministro da Bolivia; dr. Al-
•fredo lrarrazabal liamatu', ministro do
Chile; dr .Ignac'o Morales y Calvo,
ministro de Cuba; I.ouis Jean.Charles
dc Zcppclin Obcrmiiller, ministro da
llollanda; -Mor. Rodar, encarregado de
negócios da Suissa; I.ynn Tong-Sik, cn-
carregado de negócios da China; dr.
3'Yaucisco Marino Hcríera, encarrega-
do de negócios da Colômbia; Miguel
Qwpins y lloscli. secretario da legação
tia Hespanha; dr. André Sanches Fu-
entre, encarregado de negócios tio Mc-
xico; Alexandre de Ia Fuente, éncarre-
j-ado de negócios do Peru'; monsenhor
-tTicòla Rocco, encarregado de negócios
da Santa Sé; Thcodor Paus, encarre
liado dc negócios da Suécia; dr. Pedro
dc Erasmo Callorda, encarregado de nc-
gocios do Uruguay; dr. Sylvaiiò Mos
f|i:e:a, ministro do Paraguay; dr._ He-
!io Lobo, secretario da presidência da
Republica, dr. Justino de Moiitálvão,
secretario da embaixada iportúgúeza;
dr. Alberto de Oliveira, cônsul de Por-
tugal; sr. Will. cônsul da lAlIemanha;
capitão dc fragata Philip Williams, at-
lacin: naval da embaixada norte-ameri-
•cana; major Fredcricko Jolinston, at-
".ache militar á mesma embaixada; dr.
Rerié Corres Luna, secretario da lega-
cio Argentina; dr. Nieolas Noyoa
V.tlilez, secretario da legação do Chi-
le; Frederico Agaccio, 2" secretario da
r.iesma legação; dr. Giuscppe Savonna,

n-tarin da legação italiana; Solo-
nilitsü Kaib, áttaché da legação japone-
:-.i; dr. Azevedo Sodré, prefeito do
Diairiclo Federal; dr. Attrclino Leal,
chefe dc Policia; dr. Afranio Peixoto,
dircctor (Ia Instrucção Publica; dr.
Theodomiro Satuigo, secretario das Fi-
«ancas do Estado de Minas; c n-pre-
eentante do dr. Delfim Moreira, presi-
dente daquellc Estado; representantes
«bis ministros da Viação, Fazenda, ai-
mirante José Carlos de Carvalho; dr.
tjjysses Costa, chefe dc policia do Es-
Indo de Sama Catharina; dr. Paulo de
«Frontin, presidente do Club de Unge-
rihariá c dircctor «Ia Escola, Polytcchni-
«7.1; dr. Miguel Calmou, vice-presidente
da Sociedade Nacional de Agriculturaá
conde dc Modesto Leal, dr. Mario
Azevedo vicc-consul do Brasil em lluc-
110; A. ilr. Camilio Soares, dircctor ge-
ral dos Correios, almirante Comes de
Mattos; abbade d. Pedro Eggratli;
cônsul Dario Freire, dr. Pedro Nolas-
co, lleimann Jungestcdt, superinien-
dente da, "The Great «Wstern of Bra-
sil Railway Conipany;" senadores An-
urnio -Azeredo, lírico Coelho, Pereira
.l.nbo. Pires Ferreira, Dantas Barreto,
t llivcira Valladão, Francisco Sá, Iler-

- .-!!!,) Luz, Soares dos Santos, Bue-
n.-i dc Paiva, Eloy dc Souza, Abdon
Baptista, Epitacio Pessoa, Lopes Con-
caU-es, José Euzebio. Índio do Brasil,
deputados Antônio Carlos, Moreira da
Rocha, Lacerda Vergueiro, Manoel
lieis, Simfies Lopes, Leão Velloso, João
M tiigaboirá, Ribeiro Junqueira. Fran-
cisco Brcssanc, Villnbóim, Mario Iler-
n-xs. lilpidio de Mesquita, Eugênio
Tiiuiinhò, Pires de Carvalho, Thomaz

ritmes, Álvaro Fernandes, José Lino,
.1 Kego, Arlindo Lcòné, João Ves-
1). Souza c Silva, Alfredo Ruy Bar-
. Álvaro de Carvalho, Justiniano

:. Pereira Braga, Francisco Ro-
"•• s Alves Filho, Estacio Coimbra,
uilil Osqrió, Celso Baymn, lide-
o Alluno, Jpar_|uini Pires, J. J.
iia, Pedro Lago, Ühaldino de As-
Prisco Paraiso, dr. Murtinho, Oso-
de Faria. Ildefonso Pinto, Araujo

¦'. Luiz Vianna. Xabuco de Gonvêa,
;¦':& Pereira. Coelho Nctto, Bento
M,l.ttSdt», Juvenal Laamtinç, Aris-

tardio Lopes, Mendonça Martins, Kspi-
ridião Monteiro, Jcronymo Monteiro,
João Pernetta, Costa Marques c Her-

tmenegildo de Moraes;
generaes Luiz Barbedo, Gabriel Bota-
fogo, Souza Aguiar, Bormann, drs.
Osório de Almeida, intendente munici-
pai; Rodolpho Amoedo, J. Baptista da
Costa, Corrêa Lima, Macedo Soares,
Gustavo de Aguilar Pantoja, José Ame-
rieo dos Santos, dr. Azevedo do Ama.
ral, Mario Alves, Alves da Fonseca,
Porto da Silva, Galvão Bucno Filho,
Ziícliàri-s tle Carvalho, Júlio Barbosa,
Barbosa Gonçalves, Guimarães Natal,
Müller dos Reis, Antônio S. Clemente,
Oswaldo Corrêa, James Darcy, Raul dc
Campos, Carlos Ascoli, Oscar Rosas, Eloy
de Moura, Paulo Barreto, João Ruy Bar-
bosa, Miranda Ribeiro, Hannibal Porto,
Getttlio dos Santos,- Demetri Ribeiro, Os-
car Carvalho e Silva, Amaro Cavab
cãnti, Augusto Ramos, Barcos Pimentcl,
Henrique Romaguera, Jaíisen do Paço,
Francisco Mascarenha, Maia Monteiro,
Joaquim Catramby, Manoel de Carvalho,
coronéis Franco Rabcllo, Alexandre
Leal, Bénjamin Barroso e Jttlieu; tenen.
te9 Marcolino Fagundes, Oswaldo Costa,
commcndador Gregorio Garcia Scabra,
Belfort de Oliveira, Nogueira da Silva,
Carlos, Paulo e Marcos de Souza Uan-
tas; Luiz da Fonseca Galvão, capitão
de engenheiros Aniilcar Botelho de Ma-
galliaes, pela eonimissão Rondou, cie.,
eter.

A ORGANISAOAO DO 1'RESTIXO

Depois de receber os cumprimentos
dc grande numero dos presentes, enca-
minhou-se o dr. Lauro Müllcr, segui-
do por quantos o aguardavam, para o
carro á Daumont, nelle tomando logar
juntamente com o coronel Tasso Fra-
goso, representante do presidente da
Republica,

Antes, porém, foram-lhe prestadas
honras militares por uma força do
Exercito,

Formou-se, então, enorme presiito
que se poz em movimento, com destino
ao Club Militar.

A Avenida estava embandeirada des-
de a praça Mauá, até ao Palácio Mon-
roe. Bandas de musica militares, toca-
vam á passagem do prestito.

A carruagem que conduzia o chan-
ccller teve, porém, que fazer pequena
parada bem defronte do Club Militar.

UM DISCURSO NA AVENIDA

K«

Cí,
te

De ttm coreto ali armado, começou
.1 falar o acadêmico Xavier dc Oliveira.
O joven orador elogiou o dr. Lauro,
o seu patriotismo e a sua acção diplo-
•matica. O acadêmico foi applattdido e
o ministro das Relações Exteriores
dentro de poucos minutos entrava o
Club Militar, que sc achava lindamente
ornamentado, com flores naturaes.

NO CI.-D MILITAR

Recebido pelos membros da grande
commissão e por sócios do Club, foi
s. cx. conduzido para a sala das ses-
soes, onde já se encontravam muitas
senhoras e cavalheiros, sendo de notar
o grande numero de officiaes de pa-
tentes superiores que ali se viam. Uma
salva de palmas acolheu o chanceller,
que foi convidado a tomar assento om
um dos logaras dc honra da mesa da
presidência, sentando-se nos demais os
srs. Edwin Morgan, general Caetano
de Faria, ministro da Guerra, coronel
Tasso Fragoso, general Barbedo, pre-
sidente do Club, e dr, Paulo dc Fron-
tin.

Uma banda dc musica, tocava varias
números ua galeria do salão.

O general Barbedo, dirigiudo-se a
assembléa, diz que o Club, naquclle mo-
mento não era dos seus associados, mas
dos amigos do sr. Lauro Müller, seu
camarada. Em seguida, dá a presiden-
cia da assembléa ao presidente da grau-
de commissão que depois de algumas
phrases de agradecimento aos demais
membros da commissão, dá a palavra
ao dr. Pereira Lima, orador official.

O dr. Pereira Lima começou decla-
rando que era com anciedade que as
classes produetoras do paiz aguardavam
o regresso do chanceller á .pátria, ora
cauibalida pela tremenda' crise financci-
ra que a nossa historia registra. 13 pas-
sou, em seguida, a falar d aguerra eu-
ropéa, cujos cfíeiíos se reflcctcm em
todo o universo, assignalando, por outro
lado, a luta econômica, que sc desenha
nos horizontes inlernaeionaes, como
uma nova e necessária conseqüência da
bclliger.incia occidental.

Especializando altitudes, o sr. Pereira
Lima .declarou que a nossa Associação
Commercial, agindo num centro cosmo-
polita, estava na resolução de receber
fraternalmente, sem considerar naciona-
lidades, todos que se quizessem aco-
lher á sombra do pavilhão .brasileiro,
para a collaboração da grandeza na-
cional. Esse desígnio, porém, tornar-
seda irrcatizavel, sc não 'fora a orien-
tação que o dr. Lauro •Müller impri-
mira ás nossas relações exteriores. Essa
orientação, du resto —disse o orador —

já permittira que o chanceller .-atenuasse
em proveito do Brasil o rigor das me-
didas adoptadas pelos belligcrantcs, de-
fcmlcr altos interesses de <S. Paulo, li-
gados aos stocks dc café na Allemahli.i
e na França: o commercio, em geral,
te:u encontrado o amparo que solicita
e todos os desvelos foram prestados aos
nossos compatriotas que se acham no
theatro da guerra.

Depois du tratar dc. outros actos go-
veínamentaes do ministro do Exterior,
assim como das circulares dirigidas aos
cônsules pelo dr. Souza Dantas, que
muito justamente mereceu encomiós do
orador, o dr. Pereira Lima alludiu, de
novo, ás ureoocupaçõcs dos bclliger.nl-
tes do oecídente.

Não se poderá supprimir — disse _—
da superfície do globo os 6o __milhuC9
de habitantes do império allemão e os
50 milhões da monarchia austro-hun-
gara. En'.re esses habitantes haverá cer-
lamente alsacianos-lorenos entregues á
França, polacos entregues a si mesmos;
italianos entregues á Itália1.' Dos dois
blocos çentraes que os alliados pro-
curam quebrar, apenas restarão peda-
ços, porém, nelles haverá homens, mu-
lltcrcs e creanças que terão necessi-
dade dc comprar e vender.

Nessa altura, o orador entrou a ana-
lysar a acção progressista da Sociedade
Nacional de Agricultura', .presidida pelo
dr. Lauro Müller, traçarido-lhe ponde-
rados elogios, assim como á acção pes-
soai, ncila desenvolvida pelo chanceller.
Após varias outras considerações, o
orr.dor terminou o seu discurso repe-
lindo as palavras proferidas pelo dr.
Lauro iMüller, 110 Recife, c gravadas no
bronze, que foi offerecido ao nosso mi-
nistro do Exterior. ,

Ao terminar a sua oração, foi o tlr.
Pereira Lima cumprimentado por mui-
tas pessoas. .....

Levantou-se, então, o dr. Lauro -Mui-
ler Houve "ma prolongada salva ile
palmas e o ministro do Exterior, pau-
sadamente, começou a sua orav.no, di-

zendo, cm resumo, que as homenagens
recebidas o sensibilizavam sobremanei-
ra, a elto, a quem o destino <iuiz que
oecupasse aquella posição.

Voltava, pela segunda vez, de uma
nação tradicionalmente amiga do Bra-
sil, e que dava exemplos de irmã mais
velha do nosso continente. . .¦Referiu-se ú sua visita ao Domínio
do Canadá, onde não elle, mas o repre-
sentante do Brasil, foi alvo das maiores
e mais carinhosas attenções, Falando
sobre a neutralidade, disse s. cx. que
cila não é a indifferença, a inércia,
como querem muitos. Ninguém assiste
impassive) ás calamidades alheias; mas
o que se não comprehcnde é que cui-
demos mais dos outros do que de nós
mesmos, Incumbido pelo presidente da
Republica dc executar essa política de
neutralidade, elle, ministro, tudo faria
por mantel-a serena.

•E largamente falou sobre o surto na-
cionalista. Que ncutral é o papel dos
que mão foram chamados á guerra.
Erros nossos, só nós os poderemos pa-
gar. O grande problema do Brasil é o
Brasil, E largamente falou sobre o
surto nacionalista «itte estamos verifi-
cando.

O dr. Lauro Miiller termina por
exaltar a 'pátria brasileira.

Sob applausos que duraram, alguns
minutos, sentou-se o dr. Lauro Müi-
ler.;

Encerrada a sessão, deixou o dr.
Lauro Müller o 'Club Militar, seguindo
para o palácio do Cattete, para cumpri-
nientar o piesidente da Republica, i>ar-
lindo dahi para a sua residência.

— No alto do Pão de Assucar, ao
transpor a barra o Rio de Janeiro, cm
cujo bordo vinha o dr. Lauro Miiller,
a grande commissão fez hastear uma
grande bandeira nacional e um grandeuanneau, com a legenda "Salve Lauro¦Müller".

'Ií' de notar que essa homenagem só
havia sido prestada até agora ao im-
perador d. Pedro II, em uma das ve-
ZC9 que regtessou do est- ngeiro.—- Uma nota interessante. 'Entre as
muitas pessoas que compareceram ao
desembarque do sr. Lauro Miiller, des-
laçavam-sc os membros do corpo diplu-
matico estrangeiro que, apc2ar de não
ttr havido convites especiàeó, como
Uma homenagem ao ministro das Rela-
çots Exteriores, estiveram em grandenumero a bordo do Ria de Janeiro.
Entre elles destacavam-se o entbaixa-
dor dos 'Estados Unidos da America,
sr. lEdwiri Morgan, os ministros daRepublica Argentina e do Chile, MarioKmz de los Llanos c Alfredo Irarra-zaval -artu e os representantes dos
paizes al.tados srs. 'Elicnne Lanncl,ministro da França, Alexandre .Schc-barspkoy, ministro da .Rússia, AdemarUclcoigne, ministro da Bélgica, Riotá-ro Haia, ministro do Japão, o com-mandante lioyle, addido naval da GrãBretanha, c o dr. Duarte Leite, cm-baixador de Portugal.

_0 coinpareciinento dos chefes de mis-stto dos paizes alliados, causou agra-(lavei impressão no espirito de quantosnao se apaixonam pelo conflicto curo-
pcu a ponto de itiquinar de germano-phi .1 a attitude dc admirável neutrali-dado do sr. Lauro Miiller na pasta dasRelações Exteriores.—-Um doslraç/os característicos dasmanifestações prestadas ao dr, LauroMüller, que lhe deu uma significação
especial, foi que nclla se fizeram rc-
presentar todas as Associações Com-
mcrciaés, Iodas as Sociedades Agrícolas
c todos os Clubs Sportivos do Brasil.
i.T, - 'iro,,ZL' offerecido ao sr. Lauro' Müller foi uma bclla obra de arte re-
presentándq a Historia, do csetilptor
Hcnn play.

Uma bclla figura dc mulher escre-
yeudo cm um livro cm cujas paginasfoi gravado o seguinte trecho do dis-
curso proferido 110 recinto pelo sr.
Lauro Miiller: "Neste momento tão
grave para o inundo, temos procurado
garantir, segundo as tradições da nossa
historia, dentro das lições de direito
internacional que aprendemos 110 con-
vivio universal, o respeito dos tralados
que assigiiamos c qtte até hoje não
rasgamos, procurando a união dc todos
os homens, fazendo com que fiquem
sobre o oceano os ódios e que a pazreine sobre a America".

O sr, Lauro Müllcr vciu acom-
panhado da seguinte comitiva:

Drs. Felix Siuionseii, secretario;
Lauro Müller Filho e Oscar Corrêa,
do consulado do Brasil em Nova
York;

O pessoal administrativo da In-
specforia Ifederal de Portos, Rios e
Caíiáes fez-se representar no desembar-
que do ministro Lauro Miiller pela
commissão seguinte: Altila dc Carva-
Mio. Arthur Guimarães. Gastai) dc Car-
valho. dr. Manoel Tapajós Gomes,
Joaquim Aurélio Cardoso, Luiz Bern,r-
dino da Cosia, Francisco Gomes de
Assumlpção, Emílio Cytbrão e Antônio
Mancos de Almeida Moraes.

A Caixa Beneficente dos Emprc-
gados da Inspectoria Federal dc Por-
tos, Rios c Cahaés esteve presente ao
desembarque do sr. Lauro IMüllcr, re-
presentada pelos srs. dr. Alfredo Con-
ralo de Nitmeycr, presidente, Manoel
Gomes Moreira, vice-presidente, e Ar-
fluir 'Alfredo Ide dfigue:rcdo( thesoti-
rciro,

A Associação Coral de Auxílios
Mútuos da E. F. Cen! ral do Brasil fez-
sc representar pela sua directoria, com-
posta dos srs. major Carlos Frederico
de Oliveira, 'presidente; Manoel de
Oliveira Caslro Vianna e Bernardo Ro-
drigues Comes, vfce-presidentes: Al-
berro .Máximo de Almeida e Alfredo
Carlos Ribeiro, _ secretários: Lázaro
Ramos, thcsourcíro, e Alfredo Coelho
da Silva e Gualberto Gomes, conse-
lheiros.

O deputado Costa Rego rccoheu
do governador do EslaJo de Alagoas
um telcgranuna pedindo para represen-
tal-a uo desembarque do dr. Lauro
Mül!er.r

Idêntica delegação recebeu o mesmo
íUiputado tia As.-íociavüo Commercial dc
Jaragirá e 'da Sociedade Nacional da
Agricultura daquella cidade.

A tiga do Commercio eííectaou
hontem mais uma reunião

Reuniu-se hontem o conselho _ admi-
nistraüvo da Liga do Commercio, _ soo
a prcsi.encia do sr. Ramalho Ortigão,
sendo tomadas diversas ideliberações.

O expediente constou da leitura de
officios das Associações -ommerciaes
de 8. Paulo, Minas, Bahia, Flonanopo-
lis e outros, deelarando-se solidárias
coro a tiga, na attitude assumida con-
tra o augmento da quota-ouro, e de
outros >dos presidentes dos Esta'd'os du
S. Paulo, Pará, Bahia, Espirito Santo,
Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul,
agradecendo a commnnicação da instai-
lação da Liga.

Por proposta do sr. Ccrqueira Mar-
quês, foi resolvido officiár-se ao dçpu-
tado Pedro Moacyr, applaudindo a idea
Ide reduzir o numero de dias feriados.

O presidente submettett á considera-
çto do conselho o acto da directoria,
publicando, nos jornaes do dia 6 do
corrente, uma declaração de reprovação

ià um discurso lido na reunião dos com-
merciantes, realizada no dia 4 deste
mez, sendo esse acto approvado por
unanimidade.

Relativamente a esse assumpto, fo-
ram lidas duas cartas dos srs. Vasco
Ortigão e Pedro Queiroz, declarando-
Se solidários eom a altitude da directo-
ria. Egualtnente foi lida uma do sr.
Fabrino de Oliveira, reprovando esse
discurso e estranhando que cgual gesto
não tivesse tido a mesa,

Tendo os srs. Othon Leonardo»,
Conrado Niemeyer e A. I.anncs, sob
a allegação de muitos affázercs, soltei-
tados as suas demissões de dircctores,
resolveu o conselho, ainda que a con-
tra gosto, acceder a esses pedidos, visto
já ter esgotados todos os recursos, para
que esses dignos collcgas retirassem os
seus pedidos de demissão, Foi delibe-
cado também que se officiasse aos mes.
mos senhores, agradecendo os valiosos
•e inestimáveis serviços por elles presta-
dos á Liga.

Pelo sr. Camacho Filho foi proposto
que a Liga telegraphasse ao president»
da Republica, felicitando-o, no dia em
que fosse assignado o accordo entre os
Estados de Santa Catharina e Paraná,
por se tratar de um acto patriótico, que
trará a paz a dois Estados prósperos d»
União.

O presidente ideclarou que a Liga se
havia feito representar no desembar-
que do dr. Lauro Müller, e que, de
accordo com os estatutos, iam ser con-
vidados para preencher os logares- vagos
no conselho, os dois supplcntcs mais
votados.

Após outras resoluções, foi a sessão
suspensa ás 6 horas da tarde, tende,
comparecido os directores seguintes!
Camacho Filho, A. Cruz, S. Macedo,
Brocardo de Carvalho, RoWoluho Hess,
Cerqueira. Marquês, C. Heitor, S. Uul-
marães, Alfredo Ferreira, Medeiros Ra-
poso, K. Werner e outros, tendo os srs.
Fabrino de Oliveira, P, 'Queiroz ç V.-
Ortigão, justificados a sua ausência.«»¦ — ••

A aviação na Marinha
Os ires novqs hydroplanos

4_e; virão pelo. "Sargen-
fo Albuquerque"

Jí tivemos oceasião de noticiar havei
O ministro da Marinha encom_enid_do
a Casa "Curtiss", nos Estados Unidos,
mais .tres hydroplanos de guerra para
a Escola de Aviação da Armada, visto
que os que aqui já ae encontram presta-
rem-se apenas para 09 misteres dc es-
cola e "scoutismo".

•Esses apparelhos, qtte virão a boiUo
do transporte Sargento Albuquerque, ao
regressar da viagem, que vae dc novo
emprehéndcr aquelle paiz, serão arn^
dos com um pequeno canhão c uma me.
tralhadora, terão a velocidade ide 100
milhas horárias, com grande efficien-
cia para o serviço, devido á sua força
ascencional dc 5.000 pés em 10 mtnu-
tos, podendo ser essa velocidade ex-
cedStfa.

A sua fusilage será disposta de modo
a pcnnitlir ao observador e ao atirador
um amplo campo visual jda nacellc
sunportará dc cada lado uni motor typo
OXX-_,- da força de 100 cavallns-vapor,
accioiiiindo duas heliecs, conjuntamente
011 separadamente.

Coni: facilidade esse typo de apparc-
lho pcJdcrá substituir as rodas por flui
ctuadores, transformando-se assim cm
hyilroplanp.

O seu peso brulo é de r.Soo libras
Cada apparelho será do custo dc 12.000
dollars, saindo o equipamento sobre-
salente para a transformação em hydro-
plano por 1.000 dollars.

O reservatório desses apparelhos terá
a capacidade para tio galões, c
óleo para oito.

Ainda ha pouco foi feita uma expc-
ricnçia com um apparelho "Curtiss*"
dcãsé typo, o qual, voarido de NeÂport
News a Nova York, com um passagei-
ro, em 4 horas, continuando, dali, para
Washington, pôde chegar trc3 horas de-
pois batendo idesse modo o "record"
continental.

O transporte Sargento Albuquerque,
para o desempenho dessa viagem aos
Estados Unidos, já hontem fez expe-
riencias de machinas, com bom resnl-
tado, indo, cm seguida, regular as
respectivas agulhas.

Dó Rio o Sargento Albuquerque irá
a' Santos, klali proseguindo depois para
a América do Norle.

A VELHA RESIDÊNCIA DO LM-
MORTAL JOÃO CAE-

TANO VAE DESAPPARECER
Rectificando um

equivoco
O dr. Mello Moraes Filho, que tem

estudado e escripto com proficiência
sobre os factos. da nossa historia, teve
a' gentileza de procurar-nos hontem
para desfazer um engano em que, in-
voluntariamente, incorremos, acerca da
residência de João Caetano, a propósito
da publicação da gravura de um verno
predio da praça Tiradente».

Como é sabido, Mello Moraes foi
amigo e discípulo do grande trágico
brasileiro, c publicou sobre o eminente
artista nacional unia interessante mo-
nogrttpliia.

Segundo nos affirma o erudito ho-
mem de letras, João Caetano nunca ha-
bitou o largo do 'Rocio. Era a sua rc-
sidencia num grande predio da rua, La-
vradio, com esquina para a rua do Sc-
nado.

A sua morte oceorrett no "Caminho
Novo (ou velho ?) de Botafogo", sen-
do o corpo transportado para a sua re-
sidencia, á rua I.avradio, onde foi cm-
balsaniado e vestido com o habito de
S. Francisco da 'Penitencia, sendo cn-
(errado no cemitério dc Catumby.

Na mesma casa dc João «Caetano, fal-
leceu cm 1855 o cscriplòr francez Ja
eques Arago, irmão do celebre Domini-

res sábios do XIX século.
Jacques Arago deixou, entre outras

obras um "Voyagc aittour du. monde"
que conseguiu retumbante exito.

Fica assim restabelecida a verdade
acerca da casa de João Caetano.

PELOS ESTADOS DO NORTE

Impressões que da Bahia trouxe o
sr. José Bonifácio

\

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

o que ha de bello cm moveis. Preços
únicos. Condições facilimas de paga-
mento.  ¦

HOTEL GUANABARA
RUA DA LAPA, 103

Exccllentej nccòramodaçSes para fami:
lias, ExpleiidMã vista para o mar. Com.
pletaracntc reformado c eom mobiliária ino-
demo. Cozinha dc 1* ordem. Situado 110
melhor ponto <lo capital,

«¦_»¦»»—
BRASIL-URUGUAV

A nomeação do novo ministro
no Bi»

Monlevidéo, 16 — (A. A.) -_ O
dr. Balthazar Brutn, ministro das Re-
lações Exteriores, enviará; hoje ao Se-
nado a mensagem do presidente da, Re-
publica, submettendo á sua approvação
a nomeação do sr. Manoel Bernardes,
para o cargo dc ministro do Uruguay
no Rio de Janeiro.

STADT MÜNCHEN
GRÀNDM RESTAUnANT.UAU

; 
AO 

AR MVRR
.Almoço», jitntares e cuias

AI-tIOÇO:
¦tesneríal salada, de badejo;
Mão do vitella guizadu ú nortii-

gueita;
Miúdos do cabrito com arroz dc

molho paitln;
Churrascos de oarne Becctio

JANTAR:
Sopti do ítzeilinlias;
Btulejo de forno nu gratin;
CABRITO ASSADO.

CEIA:
Canjn ospocinl;

Sopa T/(ii«Jtnoii;
Ostras frescas;
Camarão torrado;
Pcscadinhus u budejetes;
Inhani-us;
Filhotes do pombo;
«Costellétas.

Praça Tiràdentes 1.—T. 665, C.
O proprietário, 

'

A. MOTTA BASTOS.

TALHARINS frescos
com ovos,

diária-
meirte fabricdilot por GIORKLLI 4 C.a.
A1 venda cm s;a armazém. RUA LAVRA-
OIO 18 e so. importadores dc gêneros
italiaiics. Tcleplior.c 3750,' Central,

m » 1—i » m
SOCIEOATIR B. 1)13 DIREITO IX-

TERNACIOJíAL ,
'Discussão das theses sobro o

divorcio
Rcune-se hoje, no salão da Bibliothc-

ca Nacional, ás 4 11_ horas da tarde,
a Socicüade Brasileira de Direito In-
ternacional, para a discussão e votação
das theses sobre divorcio.

CAFÉ' ANDALUZA
APrROVADO PULO LABORATÓRIO

MUNICIPAL
Devido á grande alta do café em

grão, somos obrigados a vender actual-
mente esse superior café a — i$ioo' —
uo atacado, — i$.1oo — no varejo,

23, rua . dos Andradas, 23
MARTINS FILHOS

Só NA CASA POHXÜGUESE JOE'
Rua Assembléa, .10 — é que se cn-

contra manteiga fresca mineira supe-
rior; kilo, 3ÍS00.

OS SUPPLENTES

Dois dèlles pediram
demissão

Contámos hontem que o 2" delegado
auxiliar resolvera agir energicamente
contra os supplentes c|ue absolutamcn-
te não mantenham a compostura pre-
cisa' para o carso, tpro-ibindo mesmo
que presidissem os theatros. Dois des-
ses supplentes, os srs. Eeiijamin Bhe-
ring.e Tclmiro ltibeiro, resolveram hon-
tem pedir demissão dos seus logares,

A LANTERNA
Dentro em pouco appáreccrá no Rio

A Lanterna, vespertino de combate c
grande informação, dirigido pelo ex-
redactor do Correio da Manhã sr. Costa
Rego.

A Lanterna será um jornal sem ne-
nhunia dependência política, apreciando
os acontecimentos com inteira liber-
dade. Trará informações completas
sobre os faetos do dia, não só do in-
terior como do estrangeiro, para o que
está organizando um vasto corpo d
correspondentes,

A Lanterna contará entre os seus
collaboradorcs os vultos mais cm des-
tanue na política e nas letras.- Será
unia folha de critica viva, mas desãpav
xonada c impessoal. mmt m sm m —— ¦ ¦ ¦
NA FACULDADE DE MEDICINA

O dr. 1-inii» Olinl.» vae iniciai' uni
novo curso

O dr; Plínio 0'rintò, docente da l7a-
culdade de Medicina, inicia, na próxima
segunda-feira, perante; numeroso grupo
de alumnos «Ia fi° serie medica, o seu
curso privado sobre "Relações do Sys-
lema Nervoso com a Psycliolopia ".

i*V- .../* '•'..¦;.'¦"-.':í;'"':'''
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TOSSE ? Use
XAROPE DO BOSQUE

Dep. t Drog. Pacheco — Andradas, -ií,m* m > —
NO MINISTÉRIO DO INTERIOR

Nomeações interinas
O ministro do Interior resolveu d'ora

avante fazer somente nomeações inte-
rinas no seu Ministério, tendo em vis-
Ia o despositivo incluído no orçamento,
em votação no Congresso, que autoriza
o remodelamcnto das (repartições pu-
blicas.

-i aiai
GENEBRA TYPO HOT,„AXDE„
dn Usina 8. (iomitlo é a melhor
Deposito: rna dn Assemblén, 21

NA ARMADA

Ordens do desentbarquo
Tiveram ordem de desembarcar o 1?

tenente Cliristiano Maria, de Figueiredo
Aranha, do couraçado "Deodoro", o 2'
ícnente Ffbio de Sá Farp, do destroyer"Alagoas", e o engenheiro machinisla
i" tenente graduado Henrique Clemcn-
tino da» Costa, do hiate "José Boni-
facio".

Os vestuários para meninos, da TORRE EIFFE_, des-
afiam toda a competência pela excellento qualidade do seus
tecidos, elegância o perfeito acabamento.

Morre o antigo «leader»
do Partido Conserva-

dor Bumaico
Poriial m mm

Os ladrões operam
UM HOMEM ASSALTADO E ROUBA

DO EM PLENA RUA
lioda gbníe leslü lembrada daqMcQe

assalto dc que, ha «tempos» foi victima
o capitalista Fontes, que se viu despo-
jado idos seus 140 contos.

A «policia prüiuetteii «pr-iíd-r o ladrão
e até hoje não conseguiu. "Moleqije
Marinho", soubo zombar dos nossos
Süherloclfs. 'c, long- ou «pento daqui,
«iesfroota traiiquillaiucniie o cobre.

«Este facto deveria servir de estimu-
lo para a polícia, no cuirpniinento dos
seus deveres, não deixando a cidade en-
tri!BU'3 á sanha dos ladrões.

Tal não sc verificou, ipòrráii.
Aiada hontent, á tarde, o sr, Manuel

fiemandes, dc nacionalidalde portugueza
e residente á rua Itapj.ru' n, 4'3i, ao
ipassar pela rua Conselheiro Pereira
¦Franco, nas iproxiinidades do gazonve-
tro, foi assaltado por dois indivíduos,
que o despojaram dos seus haveres e
de uma carl-ira com 200?, fugindo ©in
seguida.

ü lesado queixou-se á policia do pi
dislrieto.

1 I ¦> * ¦

Fabrica do Elixir de
Nogueira

Viuva Silveira & Filho, proprietários
c fabricantes do ELIXIR DE NO-
GUEIKA. participam aos 6cus fregue-
zes, á imprensa e ao publico em geral
que transferiram o seu estabelecimento
que funecionava á rua Conselheiro Sa-
raiva ns. 14 e 16, para o seu edifício
próprio, á rua da Gloria 11. 62,

__________ ' ^ I

I ___ .:rl I
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DETECTOR de arroiíibairicnto c assai-
tos — Jornal do Coiumcrdo, iu and.", suh
1.1, Volhaii & Palma. (R2513)

m i m * m ¦
DESORDEIRO 13 PERVERSO

«Pede-nos o sr. José de Oliveira Vas-
qtics, funecionario publico aposentado,
residente á rua Thompson Flores, nu-
mero 36, no Meyer, declarar não sc
entender com elle a noticia publicada
com o titulo supra.

Trata-se de outra pessoa de egual
nome.

~0 
sr, Filipescu

Bucarcst, ifí (A. H.) — Fallceeit o
antigo leader. do iPartwlo Conservador,
sr. iFiliplescu.

iNlicu IFilipesci-;, _ ciicfe doi Parltido
Conservador rumaico era ao arreamo
tcmipo leader alliadophilo. «podendo-se
dizer delle que foi o juãior propagan-
dista da Intervenção da 'Rumania 11a
guerra actual. Dispondo de grande in-
fluenicia política, Filipescu chefiava o
bloco synipathieo ú causa dos alliados,
om antagonismo ii coroa, cuja acção
foi impotente deante da vontade nacio-
nal representada pelo leader conserva-
jor, homem kle vasta cultura jurídica,
publicista notável, ex-ministro «le Es-
tado e «presidente de «onselUo.

«Nascido em iBucnrest .em 1S61, ini-
ciou a sua carreira política dirigindo o
jornal .-J Época, fazendo-se eleger «para
uma cadeira á Câmara dos Deputados,
cm -1887. Eleito «prefeito do Bucarcst
em 1895» .prestou grando serviço ao
paiz, rcalizar.|:lo grandes melhoranieiii-
los na capital do reino

MOVEIS A PRESTAÇÕES

S, JOSÉ' 72
M. GOMES DE ANDRADE

COXSTRIICOAO ])!¦: QU,\TIíO
CRUZADORES

Lisboa, 16 (A. II.) — A coiumissão
do material naval eslá estudando as«propostas que lhe foram apresentadas
para a construcção «do quatro cruzado-
res ligeiros.

Inspccções militares c rcfr.icíarios
A 12 do corrente, o visconde dc Mo-

raes endereçou, em nome da Grando
Commissão Portugueza " Pró-Pai ria",
ao presidente do ministério porltiguez,um telegrainma, pedindo a prorogação
do prazo para inspecções militares e
apresentação dos reservistas refracta-
rios.

•Hontem, o visconde de Moraes rece-
peu o seguinte telcgranuna:"Visconde de Moraes — Commissão
Pró-Patria — Rio — Assumpto tele-
gramma y. ex. vae ser considerado
breves dias conselho ministros. Com-
niunicarei resultado que espero favora-
vel desejos v. ex. — Almeida, presi-dente ministério. "

Dormitórios 
elegantes, artísticos e

resistentes; mobiliários de qualidade
superior c por preços relativamente

módicos, v. ex. só poderá encontrar á
rua do Ouvidor 93 c 95 c nos antigos ar-
mazens, rua dos Ourives 39 a 4,(. Casa

LEAXDRO MARI1NS & C.

Õ sr. José Banifacio, deputado mi-
neiro esteve, como se sabe, na capital
bahlana, recentemente, onde foi represen-
tar o seu Estado Jio Congresso dc Geo-
graphia, que ali se realizou,

O sr. José Banifacio foi, viu e vol-
lou. Mas não disse nada a ninguém,
tendo-se excusado, com a sua habitual
e captivante habilidade^ de dar entre-
vistas jornalísticas.

Entretanto, as palavras do illustre. c
talentoso deputado, cm relação ás im-
pressões ali colhidas, não podiam dei-
xar de offcrecer um curioso interesse
para nóa o para, sobretudo, os nossos
leitores, porque eram palavras de um
parlamentar já de tradição pessoal, que
jamais puzera os pés cm nenhuma das
ivtpitaes do norle. da Republifla, tão
injustamente ealumniado. Assim, ti-
aliamos, como quer que fosse, dc ouvir
o sr. José Bonifácio. E fizemol-o hon-
tem, na Câmara, logo apÓ3 a interru-
jição da votação do projecto dos orça-
menlos.

Ora, segundo os periódicos baluanos,
o delegado do Estado de Minas no
Congresso de Gcographia da Bahia
aproveitou o ensejo e andou, em São
Salvador,, a fazer lima verdadeira pe-
regriiiáção nos estabelecimentos de cn-
sino locaes. Dahi a nossa primeira in-
dagaçàn .

E visitou muitos desses estubelc-
cimèntús ?

Sim; todas as vezes que me per-
mitliam os trabalhos do Congresso dé
t.icoar;l|p!i'a, procurei couhccjer os di-
versos serviços do Estado, e visitei va-
rios estabelecimentos de ensino, dc as-
sistencia, cmfiin tudo quanto poderia
111c dar uma impressão do progresso
bahiano.

Falar-llic-ei primeiro do ensino. .V
Bahia está bem apparclhada nesse ramo
de administração. A instrucção supe-
rior está sendo ministrada em tres cá-
taibelecimcntos dc primeira ordem. São
elles a Faculdade (le Medicina, a Es-
cola de Engenharia e ti Faculdade de
Direito.

A Faculdade de Medicina, c íusli-
tuto federal, mantido pela União e vae
lendo uma vida das mais brilhantes e
fecundas. Quem a percorre attenta e
demoradamente, como cu_ o fiz, recebe
a impressão dc que ali a instrucção
medica se fax dc modo completo. Os
gabinetes du Faculdade nada deixam a
desejar; • medico legal, sob a direcçao
do talentoso dr. Oscar Freire, é in-
teressantisinio e vae sendo tratado com
o ni_ior carinho; o de historia natural,
a cargo do illustre «cientista dr. Pira-
já da 'Silva, prende a attenção dos vi-
silanlcs e apresenta muitos objectos
curiosos.

•A Faculdade do Medicina da Bahia,
cm todos os seus laboratórios, salas de
anlas,- direcíoriaj, secretarip, amphi-
theatro, salão nobre, nas suas diversas
dependências, i uni instituto que faz
honra ao Brasil, onde o professor scicu-
tifico encontra irrecusável nUcstado.

Com uma congregação composta de
professores eminentes que continuam a
brilhante tradição de outros vultos da
medicina brasileira, e dirigida provei-
tosa e devotadamente por um espirito
superior, qual o do illustre dr. Angus-
to Vianna, a Faculdade medica bnliiaiia
iiiipõcrso aos poderes públicos que de-
vem dispensar-lhe sempre o maior
apreço, e todo o concurso.

Ninguém que a conheça pôde recusar-
lhe a maior synipálliia c o mais sin-
cero apoio.

•E' de justiça registrar que a Facul-
dade, nos melhoramentos de que dis-
põ, muito deve ao. illustre dr. Scabra,
que no governo Hodriguiis Alves, qtian-
do ministro dó Interior, lhe dedicou
especial attenção.

O aclual dircctor dr. Augusto Vian-
na é incansável em manter o que ali
existe de bom, c tolos os dias procura
melhorar as condições do estabeleci-
mento entregue á sua indiscutível com-
peíencia.

Outro instituto d'e ensino superior i
a Escola d«' iMi^iiliaiia. Devida ti ini-
cintiva part:'"'-"\ tendo como fundador
o dr. Arlindo Fragoso, a escola fun-
teiona, desde iS')7, cm predio próprio,
á avenida Sete dc Setembro, tendo con-
sideravel numero de alumnos.

Esse instituto tem um, corpo docente
illustre c competente. Trata agov.i de
augmcnlar o seu edificio para melho-

çaida, na parte baixa da cidade, tem _Mj
versas nfficinas e dá aos meninos po*
bics ali internados cuidadoso ensino, t

Sua directoria pretende iniciar agoraj
o ensino agrícola c para isso terá de)
aproveitar q terreno annexo que ja'
pertencia ao eollcgio, cstan.o actual-t
mente chi poder do governo federal, quo]
certamente se proihptificará a restituirj
lOf.0 que tenha todos os elementos de
informação. O Collegio dos Orpjiàòs de,
S. Joaquim é um instituto syiiipathico,'
que inciece todo o auxilio dos gover.-
009.

A Escola Commercial, de que í dfj
ctor o dr. Lino Meirelles da Silva, eslá
em predio esplendido, bem apparclhada,
e faz uni curso' serio e proveitoso. Al
estabelecimento dessa ordem, entregue
á direcçao de um cidadão digno e iutelí
ligente como o dr. Lino Meirelles, nãoi
se "deve regatear auxilio em subvençã»
animal. Os serviços da Escola de Kn-
genharia são muito apreciáveis, a fie-
qúencia dc alumnos é a mais animadora
« os seus <profcssorcs são assíduos e
competonir-s,

No ramo de agricultura, infelizmente
não sc faz na Bahia o ensino profis»
sional.

O governo federal mantinha ali a Ti»-
cola do S. Bento dc Lages, que foi afi-
nal supprimida, com grave prejuízo»
para o interesse agricola.

Se a União não pretende rcahrilfa,
como seria conveniente, deve resliiuil-a
ao 'Estado. Este a acecita e aprovei,
•talsi-á devidamente.

OS ESPERTALHÕES

CIMENTO

Nós bebemos, vós liciteis, elles
bebem 1TA3VSEATICA.

Uma acção de iüdefflDizaçã.
Em audiência do juiz Alfredo Russell,

da i" vara eivei, o sr. Enrico llorgon-
gino, KoUlem, propoz uma acção or-
dinaria para haver da The Rio «lc Ja-
neiro Tramway Light and Power,
Con<p,, Ltd., uma indcmnização pela
morte de sim filha a professora Aida
Borgòngtno, facto esse oceorrido em
conseqüência dc desastre de bonde que
se deu á rua Zeferino, Meycr, em S
de outubro de 1913.

O* autor pede como indemnização a
quantia 

'de 
3-8 toooíoou. além das des-

pesas funerárias, judiciacs, custas, ja-
ros ordinários e compostos, desde a
mort.e dc Aid* B.qrgonginoK

Gibbs. I n •
S 1 e z. —

Tclculicne 834, Central. —-Rua
Santa Luzia 202

— PAÜI.O PASSOS & C. —
— »—»»«»

DR ALBERTO DO RECO L0FE3 —
Do Hospital da Misericórdia. Vias uri-
narias, operações em geral.
DR. APRIGIO DO REGO LOPES —

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

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Oculista, prof. da Faculdade de Medicina.
Consultório: rua Sete de Setembro 11. 99.

(A 8194)

1<'OitAllClDA 1'ASCHOAIj — O
maior amigo da lavoura; cncontra.st
em íod.is as caias de piimeira< ordem,
desta capital e de todos os Estados.

 ¦ » m ¦» —
SOCIEDADE NACIOXAL. DE

AGRICULTURA

Unia conferência interessante
Na sede da Sociedade Nacional de

Agricultura realiza-se hoje, ás 4 1 j_ ho-
ras da tarde, a conferência do depu-
tado Fausto Ferraz, que escolheu para
íheina de sua palestra: "A floresta «; a
reflorcstação np Brasil,."

NA RUA MARECHAL FLORIANO

Atropelado e morto por
um electrico

O pedreiro João Alfredo Marques,
ao atravessar liontem a rua Marixlial
Floriano, foi, na esquina da rua Ca-
merino, atropelado pelo electrico, guia-
do pelo motorneiro Floriano Dal Porto,
recebendo ferimentos graves, de que
Hie resultou a morte, quando recebin
curativos na Assistenra.

O cadáver do infeliz, quo residia á
travessa do Castello, «foi removido para
o Necrotério da Policia. O motornei-
ro foi preso em flagrante e autoado
no 3° districto.

¦a » _» ¦» ¦¦

Desappareceu o homem
dos casamentos

Noticiámos, não ha muitos dias, o
escândalo qtfc oceorreu na sala do juizda 3a Pretoria, quando ali se effeetuava
um casamento,

O juiz verificou que os papeis da
noiva «eram falsos e denunciou o caso
á policia,

«Na _ia delegacia auxiliar foi aberto
inquérito, verificando-se quo o arrau-
jaíor dos laes .papeis nutro não era que
o coronel Antônio Nunes, quo tem
agencia de casamentos, «fpapeis cm 24
horas, fite sino sem certidão), á rua Vis-
conde do Rio Branco. «Pois hontem a
«policia veiu a saber que o coronel ha-
via dcsapparecido deixando duas cartas,
uma á sua companheira e outra a um
empregado, «declarando cm ambas que
ia matar-se, por airazos commerciáes c
doença c que o perdoassem',

Até á ultima hora, não havia noticias
do coronel «Nunes.

mtm «m ¦»¦¦¦

EM FOttT-GAL

Entrega do prêmio «lo Campeo-
nato nacional dc tiro

Lisboa, 16 (A. A.) — O regimento
de infanteria 31, que está estacionado
no Porlo, festejou a entrega do prêmio
do Campeonato nacional de tiro, por
esse regimento ganho, em provas dispu-
tadissiruas.

CASA ALVIM
¦Agencia de Loterias
Pagamento iihmcdiato

Kua da Assembléa 95
Teleph., 5083. C.

i-ar o ensino pratico e já tem prcjlado ,pit„t, j0dos bem tratados, estando
á mocidadu da Bahia os melhores ser-1 s:nj,a cuidada zelosamente;

E sobre o ensino primário?Nesse 'Estado a instrucção prima-
ria está confiada de preferencia aos
municípios e estes, como sc sabe, dis-
põem de recursos menores.

Quando findou o governo Scabra, c
Estado da Bahia tinha Ser escolas pu..
blicas, sendo 5S2 do Estado, ur d"
nuinicipio du capital e 112 dos muni-
cipios do interior.

As matrículas attingiram a cerca de
42 mil c a freqüência foi de ei.qoS
alutnnos. O governo do dr. Antônio
Muniz eslá vivamente empenhado na
questão do' ensino primário c pretende
dar a esse problema uma solução ;n-
tçlligcnie e capai: de obter para o Es-
lado um logar de destaque entre os
que combatem o analphaheiisnío.

Mas visitou exclusivamente os es-
talielecinientos dc ensino?

Não. Visitei muitos outros esta-
bcleciinentos da capital haitiana, e pos»«>
dar-lhe' noticia dc alguns.

A Maternidade,' o Instituto Vaccino-
íícnico, a Assistência Publica chamai;;
desde logo a attenção. A Maternidade,
dependente da Faculdade de Medicina
pode ser considerada um instituto 1110-
dclo, está installada com Iodos os re-
quisilos scicntificps e obedece ás maio-
res exigências da hygiene. Desde a en-
Irada atú todas as dependências, veri-
fica-se a segurança de orientação e o
zelo dos que a dirigem.

O registro clinico, minucioso e com-
pleto, as enfermarias, iníclligonteinetiu:
dispostas, as salas dos pensionistas, os
gabinetes operatorios, tudo cmfim sc
acha disposto na conformidade das re-
gras da medicina e cirurgia modernas.

Seu dircctor i o dr, Meruimlro Mei-
relles Filho, lente da Faculdade, cujo
talento é por todos proclamado e cuja
dedicação assegura á Maternidade o
mais completo exito.

A Assistência Publica é um serviço
que eleva a administração bahiàna;

Percorri todo o edificio onde se acha
inslallada e dou testemunho tia perfti-
ção com que- foram attendidas toilas as
faces da questão; Ahi se «encontra tudo
que ha de mais moderno c mais ulil
para o synipathieo serviço.

Dala elle do governo do illustre dr.
Scabra e foi seu creador o dr. Gon-
calo Muniz, que era então o dircctor
da Saude Publica, do Estado.

O dircclor da Assistência; Medica é o
dr. Alberto Muylaert, distincto proíis-
sional cumpridor dos seus deveres.

O Instituto Vaccinogcnico, Anti-rab-
bico c Bacteriológico, «installado hoje cm
admiráveis edifícios, completos uo ponto
de vista hygicnico e scientifico, deve sua.
iniciativa e creaçao ao dr. Augusto
Vianna.

Foi este distincto medico quem pri-
meiro ali se devotou á creaçao de um
instituto bacteriológico, tendo fundado
um particular — c insistindo eom os
governos no sentido dc ser fundado um
do listado.

Sob o governo do eminente dr. Arau-
jo Pinho foi então iniciada a construc-
ção. do actual instituto, fazendo-se ai-
Kuns pavilhões, e sob a administração
Seábra foi elle terminado, semlo esta-
beleciincnlo que honra a Bahia, podendo
delle sé orgulhar o Eslado.

'Está dirigido pelo dr .Augusto Vian-
na. que lhe dedica todo o attoncioso
zelo, fazendo pelo seu progresso tudo»,
quanto perniitte sua inteíligcnle energia.

«Conheci ainda o Hospital .Santa lsa-
bel e a Casa «los Expostos, que delle de-
pende. 'Ambos prestam os anais assi-
gnnlados serviços; 'Dirige-os o illustre
-drogado dr. Mario dos Sanlos.

O hospital tem installações coniple-
tas; todas as enfermarias obedecem aos
mais rigorosos preceitos de hygiene.
Elle tem a secção dos tuberculosos e
nessa, como em todas as otvíras.a ordem
é «perfeita c o asseio irrepivliensivel.
•Dnu-llic nola desta circumslancia que
atif.sta o .rigor de desinfecção e limpeza :
esliiv «cm enfermarias de doentes du
gangrena, e ninguém «pixlerá notar dif-
ferença de qualquer outra secção.

O serviço clinico é dirigido pelo dr.
Clemehtino 'Fraga, um grande .'talento
da Bahia, competente e culto. O «pro-
gteso da medicina e cirurgia le.tn em
sua pessoa um dedicado cultor. E'
grande o numero de enfermos tio lios-

co-

viços.
Seu dircctor é o dr. Francisco

Souza, cuja dedicação í garantia
progresso do estabelecimento.

E a Faculdade de Direito?
A Faculdade dc Direito, sob a

recção actual do sr. conselheiro Carnei-
ro da Kocha, data de 1891 c tem nota-
veis professores que lhe asseguram a
maior seriedade e brilho nos cursos.

O seu predio é próprio, está bem
situado c dispõe dc todas as installa-
ções necessárias. O ensino se faz de
modo elevado, empenhados todos na
moralidade e no prestigio do estabeleci-
mento, que está rodeado do mais me.
recido apreço.

E quanto ao ensino secundário e

profissional?
Dir-lhe-ei que o ensino secundário

tem no Gymnasio official um estabele-
cimento de reputação segura. Dirigido
pelo dr. Manoel Devoto, educador de
reconhecida •competência, affeito a _ esse
delicado mister, o Gymnasio, que. fiquei
conhecendo minuciosamente; está per-
feitámente installado num esplendido o tencia conta
elegante edificio, e dispõe de bons ga-
bineies de pbysica c çhimica, e historia
natural.

O corpo docente do Gymnasio e da
maior competência e compõe-se de ei-
dadãos devotados ao magistério. Ahi
funecionou o Congresso de Ccographia,
trabalhando nas varias salas, _cspaçosai
e hygicnicás, as diversas secções.

Outros estabelecimentos de ensina
secundário funcciònam na capital ba-
hiana. Mencionarei o Gymnasio Car-
neiro Ribeiro e o Gymnasio Ypirauga.
aquelle sob a idirecção do velho educa-
dor Carneiro Ribeiro, um dos nossos
mais notáveis philologos, cuja _ capaci-
dade todos reconhecem, respeitam e
proclamam; eslc sob a direcçao do dr.
Isaias Alves, muito dedicado ao magis-

UM MALVADO

Uma brutalidade sem nome.
Júlio das Neves, mais conhecido pelo

vulgo dc "Júlio Ganço", é graxeiro da
usina electriea da Tijuca.

Hontem, por uni motivo qualquer,
sem importância, " Ganço" aggretliu a
ponta-pés um menor, filho da agente
do Correio do Alto da Tijuca c que se
acha, presentemente, presa, como re-
sponsavel por um desfalque. O menor
esteve, durante algum tempo desacor-
dado.

A poFcia do 17o dislrieto soube do
caso e nenhuma providencia tomou.

m * _» » — 1

. | A Casa dos Expostos, em predio au-
de j tigo. mas. espaçoso e confortável, déjVcn-í
dcjde do hospital u tem muitas creanças in-

leruadas. Todas são tratadas com o
I maior carinho, desde os primeiros dias

di-1 até a edade de doze annos, recebendo
então a instrucção conveniente.

Tal instituto .merece o maior apreço
pela syniipathia e elevação dos seus
fins.

Visítèj ainda o Asylo do Sagrado C««-
ração de Jesus, ,para meninas pobres. _'¦
um instituto modesto, mas dirigido cont
a ,maior dedicação .pelo dr. Américo de
Souza Gomes, que c o «provedor da Ir-
mandado. A:superinliendencia interna é
confiada a irmãs da congregação «lt;
,S. Vicente «de Paulo, e isso é bastante-
pura se affirmar a exoellencia da edu-
cação que ali se ministra ás orphãs
dcsvalidas. O Asylo, em que reina a
mais completa ordem c esmerado as-
seio, tem itnnexa a capella do Sagrado
Coração de Jesus, bello templo, atira-
ente «pela sua singeleza e belleza das
imagens.

Oujtro.l «estabelecimentos de assis-
Bahia: o Hospital dos

Lázaros, o ilospicio de «S. João «ie
Deus, o Instituto ide Protiecção e As-
sistencia ti Infância, o Asylo de ^lan-
idicidade, são iiistituitos qiíe muito .me-
rcirt-m e qiíe ali estão prestando alévari-
tados serviços. Não os visitei, com
grande 'P?zar._ mas de todos tive- noti-
citis agradáveis e lisoiljeiras, elogiosa?
aos sr-us .fins e á sua direcçao.

K só?
Também não. Visitei aimlri o

Hospital de Isolamento de Monlserra!-.
Funecióna em predio antigo mas está
bem cuidado, com q zelo o a capacid.i-
de. do seu dircctor e auxiliar.es,

O Hospital tde Isolamento se acha
preparado para preencher os seus fins;
entretanto, não está de accordo cnm o
«;iue a Bahia apresenta cm relação aos
(cl-mais órgãos da defesa sanitária.'en0' - Soube, com «prazer, que o governo .está

Amanhã 30:000$ por 109. — Rio
Grande — Vide y* pagina.

MALA DB RESPOSTAS
M. Baptista — Aos sabbados e ás

quintas-feiras, n% ardem da pergunta.

Ambos os institutos são particulares,
ministram o «msiiio com perfeita serie-
dade e elevação, prestam grandes.ser.
viços á mocidade o fúnccionain em pre.
dios confortáveis e hygiehicos. Quanto
ao ensino profissional, a Bahia tem a
Escola Normal; é a única que existe
no Estado.

-uneciouando em pred-o magnífico,
com as melhores installações, espaçoso
e hygicnico, a Escola. Normal possut
todo o material escolar, necessário, e
tem um corpo docente capaz c dedicado.
Está sob a direcçao intclligcnte do pro-
fessor Elias de Figueiredo Nazarelh.

Outros estabelecimentos ministram o
ensino profissional: o Lyceit de Artes
e Officios, o Lyceu Salesianó, a Escola
de Artífices do governo federal, o Col-
Içgio dos Orphãos de S. Joaquim e a
Escola Commercial.

O Collegio dos Orphãos de S. Joa-
quim, a cuja frente, com a maior de-
dicaçãò, se acham os drs. João Tou-
rlnho e Joaquim Reis Magalhães, fim-
ccíoha em grande predio, á rua da Cal-

resolvido a fazer novo -dificiõ, tendei
já a planía-^e o orçamento.

Então ficará completo o apparelho «Ia
sua hygiene, podendo a Bahia vanglo-
riar-s; de ficar preparada 'para a defesa
sanitária.

O dircolor do Hospital de Isolamcii-
to c o illustre dr. Couto -Maia, dos
mais di'9tiiictos_ e dedicados chefes de
serviço da Bahia, que á sua competén-
cia profissional allia perfeita delicadeza
tle sentimentos e «extrema bondade. Sei:
auxiliar é o dislinoto dr. Aprippina
Barbosa, cm cujo devotamehlo tem o
serviço segura garantia de effiCacia.

E que impressões tem da Biiiia,
do ponto de vista industrial?

Com relação ;Í3 industrias, a Bahia
conta muitas o importantes fabricas.
Visitei a maior deltas, o Empório In-
duslrial Luiz Tarquinio, no bairro da
Boa Viagem. E' um estabelecimento
industrial que dá bem a nota do pro-
gresso fabril da capital bahiaila. Fun-
dada pelos grandes espíritos de Luii
Tarquinio e Leopoldo José d» SUv*,
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iimbos j'á fallccidos, a- empresa c hoje
administrada por uma directoria de que
faz parte o dr. Lino Mciréllcs da Silva,
de capacidade industrial e commercial
já comprovada. Dirigida com a mesma
orientação dos seus fundadores, a ia-
lírica progride sempre, dispõe de 1.500'teares approxiinadatnente, onde «fctua-
lhnm perto de i.tioo operários, c mau-
tem a Villa Operaria, com os seus pre-
dios confortáveis, escolas para as crean-
ças e jardim de infância.

l'*oi-me dado o prazer de ser rece-
liido pelos alumnos cm classe c tive
'do trabalho escolar a inais grata im-
pressão, vendo quanto pelas crcanci-
adias são ali estimados as dignas pro-
fessoras c os directores da empresa.

Ü estalieelcimcnto do Kmporio In-
idustrial está com avultada .produçção
diária c vae caminhando com. incoii-
iesinvcl prosperidade,

De muitos outros serviços e estabe-
lecimenlos bahianos poderia dar-lhe no-
ticia pura patentear o progresso da
¦grande cidade, mas certamente tornaria
longa esta entrevista. Concluirei, po-
¦rém, nossa palestra «Iludindo á lm-
prensa Official e ao Archivo Publico.

A Imprensa Official dispõe db predio
próprio c- está apparelhada para qual-
ijttèr trabalho typographico.

Ahi se encontram ás .melhores ma-
chinas, todos os apparclhos para o tra-
lialho de impressão, c de encadernação,
além dum pessoal perfeitamente apto.

O director da Imprensa é o dr. José
de Aguiar Costa Pinto, dislineto c- 111-
i<Higentc medico, de íina educação.
Nella se edita o Diário Official, que
c muito bem feito, variado na parte
noticiosa o repositório de todos os actos
dò governo. 15' creaçãp de data ré-
cciitc dcviJa ao governo Scabra.

O Archivo Publico, sob a cuidadosa'direcção do dr. Borges de Barros, e
riquíssimo de documentos históricos
que interessam a lodo o Brasil. A
llaliia foi a nossa primeira metrópole;
de modo que abi ficaram registrados
os prímeiors actos do governo de Dom
•loão VI, importantes decretos nssigna-
ilos pelo conde da Barca; conde dos
'Arcos <• outros estadistas dn tempo.

Ha no Archivo da Balda documentos
originàcs de que o Archivo do Kio
mi a nossa Bibiiòtheca deveria mandar
tirar copia, quer pela importância que
Clles têm, quer pela sua curiosidade.
Da revolução de 1817, em Pernambuco,
vi o livro do carcereiro da cadeia da
IJhliia, onde se encontram registrados
o dia de prisão do Padre Migueiinlin,
de Antônio Carlos c de outros onvul-
vidos naquelle movimento, "Antônio

Carlos Ribeiro de Andrada Maxado e
Silva, diz o assento, preso no dia 4 de
Junho recolhido á esta cadeia em 17.
recebeu a nota de culpa para responder
„ 4 de Setembro". Do Padre Miguc-
íiuliu e de outros, accrcscenta o dia cm
que foram executados.¦ ti Archivo Publico da Bahia vae me-
recendo o apreço do actual governador,
coiho o recebera dos seus antecessores.
O dr. Antônio Muniz vae certamente
dar-lhe aecouimodação apropriada, pres-
laudo assim mais mu relevante serviço
ao seu Estado na administração bem
orientada, esclarecida e conciliadora
que vem fazendo com a sympallua de
todos os elementos polilicos da Bahia.

K o sr, José Bonifácio, gemilinclile.
Icslcndçii-íios a mão, afastando-a^ de
nós para ir ao encontro do seu irmão
c Icadcr da Câmara, sr. Anionio
Carlos.

i.-ia-o m »^ '

, A morte de um lente da
Escola Naval

Nutrição e
Fraqueza
Orgânica:

Deste» males é
do que soffre
meia humanU
daete. O reme*
dio é alimento e
medicamento»
como m com-
binam perfeita-
mente na

EMULSÃO
de SCOTT

__gg«jcnBni^ DLTIMA HORA
, . . ————; ¦»

CARTAZ DO DIA
Theatros

Uma mulher
em apuros

E um comniissano
lambem....

Ora, o cargo de commissario muita
vez tem tanflioin os seus cavacos, ns
suas diííictildadosi.. Kstá_ claro que,
quando assim dizemos, não allildjmos
ao risco (|iic corre mm sherloek pouco
dado a autos heróicos, expondo a sua
nelle, a sua rica pcllc, ao fazer alguma
(.Liligcncia contra inUividuos conheci-
dos e respeitados -como terríveis. Isto
são factos naturaes na vida dos sher
lochs. c aquelles que tremem a princi-
pio .por "excesso de coragem", como
diria um Ibom hespãnliol, acabam sem-
pre por liabituar-se.

alas aqui tratamos das situações ás
vezes cômicas mas sempre drfficeis cm
que sc vêem ás vezes os auxiliures lut-
mildes do sr. Âurelino l.eal, estando
na obrigação de resolver casos que cx-
teiuporaneanicittc lhes apparccein._

l''oi pilhado numa dessas situações o
commissario Vietor, do 23" districto,
que é conhecido como um velho fun-
ccionario policial muito pratico 110
serviço, mas que entendo tamo do mis-
ter das parteiras cunio qualquer ttm
de nós e o leitor talvez,..

Pois bem: lionlcm o comiiijssnrio
Vietor teve que mostrar os Si-us conlie-
cimenteis òbstctrJcos'."...

iAljiparccéii-1'hc pela delegacia a den-
tro a. preta Maria Pires, de 20 annos
de edade e residente cm Cascadura.

IMar.ia ipcdiii-Hic unia guia ipara a
Maternidade, mas, emquanto o cir.11-
mlssario procurava satisfazcr-lhe o pe-
dido, a mulher entrou a grilar que a

| guia já não era necessária, por que ella
não teria tempo de sair da delegacia...

í.cou atrapalhado,

CARLOS ÜOMtvS — Dominó (revista).
ArA7LACE-'?állÁTIli; _ A diwcza do M
Tabarin (opereta). A's 8 i|.t. .,

PHIÍNIX — Malinie dos humorista». A s
31 |J. Cocard & Bicorqitct ivaildevilte). As
8 

KKCREÍ?]*- O Canário (comedia). A's
8 

ít.í:i'Ul)UCA - A viuva 'àtire\ por Fa-
tinia Mirís. A's 8:>U., ,_ , . . *».¦ S JOSli' — O ptstelão (revista). As
7.3Ue loili'. uSi» *P v.

Cinemas
AMERICANO—/l fi//m dn circo (drama).
AVENIDA — Piralaí jocíii« (drama): il

estria da nova linha-ferrca (drama).
CINE-PALAiS — Para a felicidade de

seu filha (drama); A noiva de Villares (dra-
'"llJEAL — Primeira e ultimo licito (dra-
ma): As loucuras de mocidade (drama): us
segredos-da educgcão bhysica (do natural).

IKIS — Leda ou O culto da bclleza (< ra-
ma); Ultimo dia de tim cmi</emiinrfo (dra-
ma): Sacrifício de um itllio (drama).

ODEON — Miss Cyclona Wrania).
rATHE' — Perdida... (drama). .

* iis si

Circos
Sl'lN'1-il.I.I — Fuhcçúo variada.

iS í» :S
MAESTRO VICENZO BELLÉZÁ

13 TENOR WALTER GRANT

„. „ .,„^.T-,.^-.nr,' E o commissario i.cou atrapaniaclo, c
FALLECEUMOOTEM^PRMESSORLj.,, cr;l ,„„ meno5... ciianiom o

Dti. JOÃO JOSÉ' LUI<! VIANNA ._ ,>t.ot)ii,tid.-^ .„.„,, 0 allxi|i;u. c m ahi
com gcito para a

profissão. Depois mandou vir
chicara de café para íceoiifortar

Quándc» falou que prtfeisaía corlar o
dis figuras tlc'l-ul,™B0 a creança, o 'pronsptidão Colki-

- ' *• ¦¦" '' 
^.,. | ço pttxi

contribuir com o seu aniilio, quaiVilo

Pinou-se hontem, em sua 
;.«sideucja, fõi .- , , Um

nesla capital, victimado por um colapso .
òhrdiaco, o capitão de fragata dr. João i- • •'

José Luiz Vianna, lente «ithedratieo da J'«
secção de inatbumatica, da tscola, •' lun-"il".".

mSirt^pi/l^isl.rio-deMa «-! ^ >-'.'* «'» <*™ «" - .0 **"V >

0Uf p^ría1;tePOestStónÃ«!r^m^n! carteiro - queremos dizer, o,comuns-
sino o 

°'Colégio 
Vianna", qne teve por sano -demonstrando mais algum co-

sole lento tempo o predio da rua do! nhccimcnto da arte, protestou. _ ,
Passeio, canto ila rua das Marrecas. . '.Apezar da penca do comniissano

¦lira ai.itor.Ua "Arilmcüca Viáimá?,--Victpr. o recem-nado tiiorrou, c .1
excellente compêndio tratando dessa | partitncnte foi para a Santa Casa. em-
parte das niatltenialicas, e que logo ao quanto o pequenino cadáver era leva-
seu aPliarccimcnto e até hoje tem sido do .para o .Necrotério.
iídoptado pelos melhores cstabelécinien-,1 Como se ve, estreou-se mal o sha-

r^mMJgHBH __¦

¦ __pi__ :_^__| _H

¦

Foi bom te encontrar. Sei qtte
goslas de apreciar o que é bom e, ven-
do hontem o novo programma do
ODJJONi inc lembrei logo de ti. Vã
ver o que <: um íilm verdadeiramente-
bem feito, de gênero' novo e interessaii-
te, cheio de situações inéditas na eiue.
matograpliia, com um enredo encanta-
dor. Chama-se MISS CYCL0.\'K, e
veiu da -lvuropa cheio das reclames as
mais oiiginacs, de accoido com a ieiUi-
ra do filhi.

Eu li o amimicio c tencionava
mesmo ir lá...

Pois não perca. K' uma hora de
um espectaculo delicioso, e o ODKU.N
tem a vantagem ide possuir duas salas
de- exhibição, o que faz com que não
haja, absolutamente, espera alguma. K,
no entanto, uma osperazinha naquelle
luxuoso salão vale quasi tanto quanto
a hora de csncctaciilo, pois agrada so-
bi-cnianeira ficar-se ali a se apreciar a
sociedade elegante e chie que o fre.
quenla. Não achas?

Concordo.

A GUERRA

I locl; na nova profissão... lí dahi' deprèhcndc que elle, cenm iparteiro, é
1 um excellente commissario de poli-
| cia...

A tragédia de Jacarépagua

DEPOIMENTO DO TENENTE
OCTAVIO GUIMARÃES

tos dò ensino dn Brasil.
Ü dr. João Vianna, reputado malhe-

inatico, gosava de geral estima no seio
da nossa sociedade.

Na Marinha, onde o velho professor
Vianna ensinou a varias gerações de
officiaes, era muitíssimo considerado c
respeitado pelos seus antigos alumnos.

(1 finado fora casado com a sra. dona
Kiiliua Vianna, ba um anuo fallccida,
c de cujo enlace existem os seguintes
lillios: capitãoícnenle dr. Olavo Luiz
.Vianna, ;\elual director da Ksjola de
^Aprendizes, Marinheiros do Pará; dr.
Octavio I-uiz Vianna e João 

"Luiz

Vianna, funecionarios da Contabilidade
ila marinha; Oswaldo Vianna, ticademi-
co e as sins. dd. Zulmira Vianna, ca-
sitda com o dr. João de Lima Vianna
v Cai-inen Vianna. casada com u sr. An-
tonio Carneiro Vianna.
1) enterro do dr. João José Linz \ innna
realizou-se hontem, ás 5 horas da tarde,
saindo o íeretro da rua General Ca-
nabairo 11. .1^7, para o cemitério de
S. b'rancisco Xavier, com grande aconi-, ^,3ÍL- „ v,M.uV..,v, ..„ ,,!¦.„„„, u ^-,
piiiitinmento, sendo sobre..o sen ataude j guintò: Que lançou mão de vários es-:| então 0.seu.j

illoeadsis numerosas coroas d-

IV. tírant, 1° temor da Caramba
c ú direita o maestro Bclleza, da

mesma companhia
O maestro Viccrizo Bclleza é considerado,

nas rodas iiuisicacs, como inexeedivcl na
rogencia tias ojierctas, e o verdadeiro Tos-
caniui da piccola-arte. Kcaimçiitc elle pode
julgar-se senhor absoluto do seu logar, pois
o seu prestigio, o seu trabalho c producção
a isso llio dão direito. Muito novo, typo
elegante, sem ser affect.ido, actttando me-
nos com a hatuta que com o cérebro, Viccn-
110 Uellcza é, por assim dizer, a lorça pro-
pttísora da companhia Carauilja-Scogiianii-
glio, á frente da qual sc apresentou ainda
da ultima vez que esteve 110 Lyrico, c que
não desamparou', muito embora altamente
solicitado por grandes directores do compa-
uhias, para os quaes a inclusão do nouic de
Ikllcza nos respectivo» elencos seria meio
caminho andado na roía do suecesso. li'
oltc o traço de união entre os ai*us artistas
e a sua orchestra. Quer-lhes bem: são co-
1110 que a sua familia, c a ella se dediea.
A Vicente Bolleza só uma coisa prcoecupa:
o bom nome da sua companhia e o seu
cada vez maior prestigio, li', por isso, um
trabalhador infatigavel, saindo de casa para
o seu ensaio, do theatro para comer e ile-
pois para o espectaculo. Repouso não sabe
o que seja; Impossível — foi palavra que
da sua boca jamais saiu.

O publico o estima, c não se dispensa de
citar-llic o nome, quando de outro sc fale.,
üclleza é Bclleza, o dahi não ha que fugir;
se não tivesse abandonado a opera, onde a
sua alegria e mocidade atabafavam, seria
hoje um maestro digno de figurar na cadei-
ra directora da orchestra de qualquer pri-
meiro theatro do imitido. Mas Wagner pre-
feriu Lehar, a Verdi o Gilbort. li se no
lyrico ha muitas suniinidadcs, ua opereta lia
muilo poucas, c uma destas é Vicciizo Del-
Icza.

Na companhia Caramba, acompanha-o agn-
ra uni elemento precioso para tini maesírn
como elle: o tcnoi- Waltçr Crant moço co-
mo Uellcza. Da sua voz extensa c brillian-
te tira elle cficitos que? eram virgens para
tòdós os cantores da sua categoria. Canta
representando, c a tua figura fidalgamcntc

hem a do Danilo, da Viuva Ale-

loucuras da mocidade", drama emocionante
cm cinco actos, o Os segredos da cdúcacdo
iky$ic'at fituk du natural,

O novo programma que hontem se es-1
t"-cou 110 querido íris, c o que se póile
imaginar <!e mais seduetor, de inelde a
assegurar aos salúcs da empresa Crita Ju-
nior, ura verdadeiro e indiscutível triuiiv
pho. lislá elle assim organizado : Leda 011
O culto da bellcsa, romance <!a vida de
uma mulher excêntrica, drama grandemen.
te sensacional, expondo 00 publico o nu'
artístico, o nu' moral; Ultimo dia de um
condcuiuado, peça de secuas do iiitcnsiâsi:
ma acção dramática, com lances ^eminentenc-iite seitsihilisadorcs, em cinco vibrantes
actos.

Tambem o reputado cinema Americano,
installádo cm Copacabana, annuneta 11:11 no.
vc c soberbo programina, destinado nu mais
completo siiccesso, no qual cxhibc Taça
de amargura e Parca suspeita, importantes
dramas de grande suecesso,

t't
RECLAMOS

Theatros

Proscgttiu lionlem, 110 cartório da 7" I
Pretória Criminal, o sunituhi-io de culpa
do processo a que tem de responder,
como autor do assassinato de sua esposa ,
d, Zilab Valle. o tenente Paulo do Valle, I
facto oceorrido ha tempo, á rua Barão, I es;:u>a- . . . . .
cm Jacaivp.-qiuii. flre. Waltcr Crant nao teria inveja traba-

• Para depor Iiontem, o official de jus-1 lliando ao lado do notável Jtiüo Xlurclielli,
iprcgooú o nome do tciiente Octa-

tiouocac
niiliinics

nos seus áureos tempos de artista. Hoje,

qi-cr lia Itália, quer por onde Crant haja

passado, tom a categoria do Giovanui da
opereta moderna, c como actor lembra o
Armando 1'àlconl na' dicção.

A platéa do Uio vae vel-o, e formará
lias não será muito avau-

flores ii-atagcmás para,cliegar á enfermaria da çar, fazer a affirinaliva de que vamos ile-

vio Guimarães, apontado como um dos'
causadores da. tragédia; I

O tenente Octavio apresentou-se vi-1
sivclincnle excilado, mas ainda assim J
fez o seu depoimento. ;

Uissc o dcpocnlc, em resumo, o sc-

0 NOVO GOVERNO ARGENTINO

Os cruzadores "Barroso" e
"Montevidêo" aos seus

paizes
Buenos Aires, ifi -- (A. A.) —

•Deixa hoje, a, tarde, o nosso porta
03 cruzadores Montevidêo c Barro??, a
bordo dos quaes regressam aos respe-
etivos paizes. as embaixadas do Uru-
guav e do llrasil, que vieram assistir
•á iposse do dr. l!ifp(>oV(!o. lirigoyciv,
iiresidente da Republica.

Buenos Aires, 16 — (A. A.) — O

Santa Casa, 110 intuito de falar a dona
Zilali; o que não .havia conseguido' nas
primeiras vezes pela interdicção em que
se encontrava a enferma.

No dia seguinte, porém, conseguiu
apoderar-sc de um avental de interno da
Santa. Casa e, assim, pódc chegar até , REAppARiçR0 DA
ao leito de D. /ilali com quem talou,! pANHI\ V1TALE
animando-a c dcclarando-lhc que ficaria 1 Xo ,,.,,„,;_-,.,,„„.,, rcwrircco hoje a «ran.
<m- - - Ide companhia Vitale, que, de volta de Mo

ftoniar uma verdadeira uotiibilidailt
»;: :|i 3

PRIMEIRAS
,COM-

Fatiiiia Jliris tcin.se visto iipnlatuiida cemilcsusado ciitliusiasiiib uor um publico dis-«neto c nuiiicròso".
15 ç.0111 toda a razão. A magistral artistaque k K-itiiiin, extraordinária nos seus ira-Imlhos de iransformisino, cm aue faz coisasde assombrar, e digna das maiores euns.i-graçues.

..''¦' °. aue lhe está fazendo o nosso pu.bneo 11.10 representa mais do nue uma de-nionsl ração do seu hom eosto artístico o aosexccpçioimes méritos,
Hoje tlar-iios-á ella uni csnectaciijo venia-üçiraiiiciite sensacional, representando súsi-nba a popiilariisiina opereta de Franz 1,'ehar— I ijirn alegre, numa reducção nue deveser ile grande suecesso, a julgar pelo soberboarrcglo ila Ceisha, cm oue tanlo se fez ap-

platidit-, Salibado e doiiiiueo.
Fátima iiitcrurelará os orincinaes rapeis datiucrjda peça, operando mais de cem naus-formações.

©
No Flicnix não costuma haver matinfà ásterças-feiras, lisses cspcctaculus se realizamnaoiielU' elegante tlicatrinlio ás iiuint.-is. sab-lindos e domingos. I.) dia de hoic faz. po-rem. cxcipção. No ]'benix. lia boje matinée.1', o mattnce dos humoristas cuio progrniu-ma esta organizado eom muito espirito. Vaeser uma tardo etieantailorn de arte, a dehoje. Iv a nota alegre dominará o festival.Nem podia ser de outra maneira, tratando:pc de uma matinée promovida nor um Rrunode rapazes, cuia Drraccunnção máxima, é fa-zer, com suas caricaturas e com suas chro-iilèas, rir a hiiiiianidade.

•I*
Ainda esta semana teremos, 1111 üecrein,uma sensacional prcmUre — a da conicliaingleza de 1'inero — Mentira de ntullwr

cuidadosamente traduzida uor liiluardo Vi-ctormo f 110 dcsciiiiianlio da qual lema |,irlcleda a coinpanliiii, sendo nue a nrotagoiiiofutera como interprete a illustre actriz Creniil-da de Oliveira, mie nos tros deliciosos actos
!;i comedi» cJíhibirá riquíssimas toüeites,O Canário, que tem sido o grande suecesso

da companhia, sác de scena cm lilého exilo,
ct lioje. anianlifi e denois, reoroscnt;ir-sc-á
ainda, no ponular theatro da rua do íispirito
Santo, estando a premiara de Mentira de
miithcr. aiiminciada para terça-feira.

_ Kesa o cartaz do b. Tose nara hoje —
C PtstQHio, nas tres Sessões da noite, cm
espectaculo como homenagem aos voluntários
Oc manobras.

i\'ão ê necesínrio maior reclame nara a
interessante revista carioca,

Quem a vê uma vez tem desejos de vel-
tar a apreciaba,

A vistosa \ipotlieosd, aluada á' natriòlica
canção do "Voluntário", que Vicente Cclcs-
linu palie tão melodiosamente interpretar, bas.
tam para consagrar—O Pistola o c levar trran-
de concorrência co oopular theatro úo
Kocio.

O numero dos desoecupa-
dos em Paris

Paris, 16 — (A. H.) — O numero)
dos dcsoccttpados baixou em Paris de
294.000 em outubro de 1914 a 47.000
•cm outubro de 101G. Nos subúrbios
da capital essa rcdiKção attinge então
a 94 por eenlo. Melado dos centros
da província sirppriniiranl os fundos
com que at-tendiam a melhorar as con-'dições dos desoccttpados. Em outros
centros a proporção entre os sem tra-
balho e as despesas em seu auxilio di-
miiiuiu de Co a 91 por cento.

üsses algarismos apontam que está
sendo intensivamente utilizada a reser-
va de mão de cbra, o que traduz, de
parto das populações civis na recta-
guarda das linhas de combate, a vou-
tade tenaz de contribuir com todas as
suas forças para o esforço da nação
inteira para a conquista da victoria.

*
O ultimo communicado

russo
Retrogrado. i(, — (A. HO — O ul-

limo coinriufnicádp do estado-maior é
do tcôr seguinte:"•Xa região do Prtldy, ahalemos um
acroiplanq c ca-um-ámos os aviadores
que o trioulivnitn. ¦ ( .'

'\a região de ICoritniza, prosegue
uma renhida batalhai Rçpellimos; po-
rém, os contra-ataques inimigos, acom-
panhados do emprego abundante de
graiiadus aspliyxiiitites, c infligimos

I perdas ao nosso adversário.''

As operações no Mosa e
no Somme

Paris, 16 — (A. fi.) — Cotniiiuni-
cado official das 15 lioras diz:"Hontem, ao norte do Sominc, pe-
iictrámos cm Sa.illy-Siii-iliscl c occupá-
mos o casario ao loiwo da estrada de

| llapauiiie, até ao ponto central dos
I caminhos transversaes. O inimigo em-
! yenhoii-se alii numa contra-iíeção vio-
Mentissma. A batalha prosegue encar-' niçadainente.
; iAu sul do Somme. repellintos um

ataqtio ao Bosque de Saiut Kloi, 11
sticstc de llclloy cn Siínterrei

Xos demais pontos da linha de fren-
te reina calma relativa.

A despe to do máo tempo, os nossos
acroplunos travaram sete _ combates e
abatcrahi um apparel-ho iniiiiigo."

A luta nas linhas ítalo-
austriacas

Rema, ifi (A. II.") — O ullinio com-
municado do Rrneral Cadòrna aiiuuii-
cia que se travaram combates civie, pe-
quenos dcslacantentos a. leste de Verte-
Jbizza e na eóui eo8, onde ns tropas
italianas ampliaram a sua oecupação c
fizeram alguns prisioneiros.

Congresso das Estra-
das de Rodagem

A excursão de hontem
«Reatízoit-se tentem,. Cs S horas da

manhã, a excursão o ler:cuta "elo Pi<-
feito do Districto bederal aos mem
bros do Congresso das lvstradas de
Rodagem. Realizoii-se unia visita a
Estrada de Santa Cruz, *»«?««>" «?:
tursionisoas. cm doze autoniovcis, üa

praça da Republica, deante da 1 rctci-
tura. j;

Tomaram parte na excursão os ai-
rectores das Obras 'Publicas e delega-
dos dos .Estados de b. Pano, Almas
Geraes e Paraná, drs. Altredo Braga,
Arthur Ouimafães c João,Moreira Gar-
cez; o dclcgiulo do 'Ustado do Piauhy.
dr. loão Baptista Luz; o delegado <lo
ministro da Fazenda, dr. Esdras do
Prado Seixas; o secretario geral do
Congresso, dr. iRicardo Ligonto. etc.

.Acompanhavam os excursionistas,
dando as necessárias informações, os
srs. dr. Durão, director das Obras Pu-
blicas do Districto Ecdèralr dr. ieruias
do Amaral, delegado r.o Congresso do
prefeito e director das Obras de Via-
ção do Districto Eederal. e o sr. ;boit-
za c .Silva, inspector da limpeza Pu-
blica.

Foi percorrido o seguinte itinerário:
Prefeitura. Senador Eiizebio, Avenida
do Mangue, ftóutevard de S. Christo-
vão, Mariz e Uarros, S. Francisco \a-
vier. :4 de Maio. Archias Cordeiro, Ma-
noel Victorino, Elias da Silva, Coronel
Railgel, 'Estrada de Santa Cruz ate
Bitngu', e vice-versa.

Os excursionistas .livernm oceasião
de observar a construcçao, em maça-
dam, da Estrada de. Santa Cruz. por
uma extensão de mais de seis bilomc-
tros, sendo a estrada de dez metros de
ItirjjrUrá, o que a colleca ao lado das
melhores estradas de França. Para
chegar ao Realengo, faltam apenas tres
Uilonietros, ou sejam sete até no Ban-
gtt', .para o que trabalham diariamcii-
to cerca de 500 homens, sob a dire-
cção dos srs. 'forres de Oliveira c An-
gelo Barata.

Os excursionistas tiveram palavras
de louvor para 05 drs. Durão o 'fobias
tio Amaral, pelo serviço verificado na
Estrada de .Santa Cruz, que poderá ser-
vir de modelo para as futuras estradas.

O.s congressistas furam convidados
para uma nova excursão, que se reali-
zará hoje, tendo por itinerário: Pro-
feitura, Tijuca, -Gávea c Avenida iRio
Branco.

m » ¦»»¦
TUDO NOS UNE...

O sr. Hippolito Irigoyen coníe-
rencia cordialmente

com o embaixador brasileiro
Buenos Aires. iG — (A. A.) — O

dr. Hippolito irigoyen. presidente da
Republica, por intermédio do dr. Car-
los Becit, ministro de Estado das 'Re-
lações Exteriores, convidou ,0 contra-
almirante Max Frontin, embaixador

para uma con ferencia na
I liiisa Kosaca.

A' hora marcada pelo chanceller,
chegou a palácio o representante do

A inSCripcão para O exer- I 1!r;isil- acompanhado dos delegados .na-
. Í*v5 l. . vai o mililo.r da embaixada, respectiva-cito australiano

VESTIDOS MODELOS?...
LaMaison Nòuvellejggg

í), KUA GONÇALVES DIAS, 9

Manobras militares
AS MA>OBttAS »E TODOS OS

COllPOS DBSXA (JUAUXI-
(liO COMKfAUAO A 30 DO

COimiíNíli
Comquanto tcnluinj Os jornaeâ ves-

perliuos noticiado que as tiuinobfas ge-
raes, de que tratam as instrucções pu-
hUcüdas, serão iniciadas 110 dia 26, sa-
bcniòá, Cnirciãiüo, fluc » diá marcado

pelo inspector da 5* região, a vista uas

poudcraçõís dó 111'uistro d:i Guerra, foi
mudado, sendo então fixado o dia ao"i

IDc quinta-feira cm deante o serviço
de guarnição será dado pelo 2" batalhão
de artilheria, e a 4' companhia, attxi-
liando o serviço de ordenanças o 3
corpo de trem.

Durante as manobras ficam supprf-
midas as patrulhas da Inteiidencia da
Guerra c Arsenal de Guerra, e a guar-
da, do Hospital Central.

O general Bezouro, comiiintulanlo da
3* 'Divisão do Exercito, fez publicar
110 bolcim 'interno do seu qtiartel-gc-
neral, a propósito da solertuidadc de
ante-itoutem o seguinte :

"Os txames de instrucções dos 69S
voluntários de nu«!i>liras incorporados a
3a Divisão de meti commando, para as
iuauobras do corrente anno e realizado
110 3" regimento de infanteria da 6*
brigada, após uni trabalho ahi apenas
de pouco mais de uni mez, puzeram p_a:
tente o quanto se pódc obter dos cffi-
cientes resultados no preparo do cida-
dão para a defesa nacional, com um
ensino íiielhodic.o e ordeiialuo e uma
vontade íirnie sem alarde, e uni querer
decidido sem preteuciosidades.

E as formalidades de lionlem, na pra-
ça Marechal Deodoro, em S. Christo-
vão para o solcnne compromisso á ban-
deira, dos mesmos 6çS voluntários, fo-
ram mais um attestado desse brilhante
resultado, que, confio esperançado, lera
o seu eoroiuiiciilo com as manobras gc-
raes.•E assim, possuído de taes senliiuen-
tos, coiigraliilo-nie com o sr. çomintui-
danje da C" brigada de infanteria, gc-
neral 'filo Pedro de Escobar. e com o
sr. coniinandante do :;" regimento de
infanteria coronel -Abilio Augusto de
Noronha e Silva, c seus esforçados oi-
ficiacs, cspecialinente, os que foram
dircctàmehle incumbidos de ministrar a
instrucção.

ií» »i »¦
O sr. Páiidiá Càlògeras, minislro da

Fazenda, ícz-sn reprcseui.ir na recepção
dada pelo Club Naval, cm homenagem
aos governadores de Santa C-ithariua
e Paraná, pelo seu ofíicial de gabinete
sr. Manoel de Carvalho.

Sociaes
¦*-i

uprega-

A
VIDA

RHÜM

•DE-

Ernesto Souzo
Com Iodo,

Glycerina e Hypo-
pliospliilos de Cal-

cio e Sódio
BRONCHITES,

Astlima, Tuber-
ciilose pulmonar,

Racliitismo
TÔNICO PODEROSO

GRUHílQO S C.-1.° de Marco.»

D'. Zilah rcspondcti-llic que o seu de-; p.ulj0 \.m
sejo era morrer. i ci'iire'inV

Narrou depois, com extrema difficiil-
dade, quaes as relações que mantinha
com a familia do tenente P.mlo, de-
clarando que nas reuniões repetidas em
:i'.ie tomara parte, em Jacarépagua, no-
tava sempre que D. Zilali, reirahida em

fazer uma segunda temporada

Hippolito Irigoyen, presidente
ülopiiblica, cm cotupanhia Atif membros
do Ministério, percorreu lodo o edifi-
cio da Casa Hosada, verificando que o
c 1101-.ne numero de aposentos que o re-
ferido palácio conta, penai:le reunir
nelle todos os Ministérios, alguns dos
quaes oecupam, actualmctile, casas alu-
padas.

i As demais repartições do governo
Serão instaliadas cm edifícios de pro-
ju-iedade do Estado. Ueste modo sc-
nio realizadas avaliadas economias.

 nu- * — ti — 
V.01S VALENTIM

O leiteiro e o quitandeiro
liquidaram contas a páo

e a faca
1N0 botequim da rua Barão de São

Francisco Filho, n. co;, cm Villa isa-
liei, eiicontraram.-se 'hontem o leileiro
Blanocl .Anionio e o quitandeiro -Ma-
noel Fernandes,

iNão a.linilliu o segundo que o cha-
massa de negro, e dahi cnítireccr-sc
i.-llc, que pespegou uma cacetada na ca-
beca do Antônio.

-A- 111 aggrcdido, o Anionio, cm rc-
presaiia, cravou uma faca "nas cosias
do oiUro,

¦A policia do iC districto, rcprcscii-
tnda pelo commissario Ceis, prendei o
íaquista e fez remover para a Santa
Cisa de Misericórdia o esfaqueado, de-
pois de fazel-o receber curativos no
iPosto Central de Assistência.

,Uma 
"farra" 

que acabou
mal
TODOS NA POLICIA

liaríJo de romeiros da

dn'-.presença d» marido, era expansiva na

Será cruitnela a bclla e anparatosa opereta
— .-! diiqueca do bal Tabarin, oue esta mon-
l-.(l:t eom extraordinário luxo de scétiarios c
Bimrila-roiiiia. . . -„

I',' uma pe^a de orsuile movimentação,
nue a companhia reiiresenta cora granJe bn-
lliantisnío, . , , .

As synipathias mio n aprccmila tronfe

Kio.
sua ausência. Não procurou syndicar ¦ deixou entre nõs são a mais segura narantia
da causa disso, pois nunca vira o te- 1 üò êxito aue deve alcançar..em a.nova se.ie
iictite Paulo coiumellcr aclo algum de «c cspcctaculos une hoje in.ua uo
brutalidade contra ella. pareceudo-Uip, 1
cnlrclanlo, que d. Zilali não se sentiu I
bem compreliendidh pelo marido

Londres, 16 (A. II. 1 — O corres-
poudenle „da Agencia Reitor em Mel-
boitrno aiintiiici.t que no espaço dor, ul-
limos dez dias se alistaram no Exer-
cito 139.000 australianos, di3 quaes
60.000 foram 'declarados ap'os para _o
serviço militar. O serviço de inserípçâo
faz-se com grande rapidez em Viçaria
c com mais morosidade na Nova Gallcs
do Sul c na Qucenslandia, onde a po-
pulação ;é mais disseminada.

Todos cs operários das urnas de ca.
bre e do carvão foram isentos de 111-
su.ip.CnO pelo prazo de tres íuvsiisv

Si
Retirada dos allemães da

Dobrudja
Londres, 16 (A. tt.1 — Um despa-

cho íadiographico de Pctrogrado an-
milícia que as forças_ teutonieas que
operavam 11a Dobrudja se retiraram
para as linhas na vizinhança de Do-
brincli, no sul da província.

Accrcscenta que o rei da Rumania
visitou as linhas que o seu exercito
oecuiia na Dobrudja, onde a situação
dos alliádos ó excellente':

V

O governo grego reconhe-
cido pelos alliádos

Londres, 16 (A. II.) — Os paizcn
aluados reconheceram formalmente o
governo provisório grego oue o sr.
Venizclos organizou na ilha de Crcta.

Os cônsules aluados em Canoa, ca-
pilai daquella ilha, .receberam instru-
cções para que possam agir unanime-
mente perante aquclle governo.

Uma declaração official, aqui ¦ publi-
cada hoje, diz oue, ató agora, somente
cm Crcla foi levantada a questão do
reconhecimento official, pelos governos
ijliiildos; do governo provisório.

Nos círculos officiaes dest:

mente couimandautc Severino Cosia e
coronel Achylles Pederneiras, bem como
do capitão de mar e guerra .Ricardo
Vago, posto á sua disposição pelo Mi-
nisterio da Marinha.

Iinmediaitamente introduzido ao sa-
lão em que sc encontrava o chefe do
Estado, com este conferenciòu longa-
mente. Durante a palestra, o dr. Ilip-
3>olito Irigoyen .teve oceasião de fazer
as mais elogiosas referencias íio dr.
Wencesláo Braz, cujo .caracter disse
admirar bastante, não semlo nr:n'is
pródigo em ainabiliibides ao rcferir-3é
no chanceller l.auro Müller c ao miiiis-
tro Souza Dantas, rc.cihbratidó a poli-
tica dê approxiiuação por ambos desen-
volvida, um na secretaria de Estado,
durante qualro longos annos de conli-
lutados trabalhos,- outro á tcslá da le-
gação nesta capital, onde deixou traços
indeléveis.

JB11C/10.Í Aires, id — (A. A.l — O
contra-aímirante Max Fi-Omin, eiubai-
xador brasileiro, ofíercee hoje á noite,
a bordo do cruzador" " Barroso", um
lauto banquete de despedida ás autori-
dades navaes argentinas, aos collegas
da -marinha de guerra nacional, nue esr-
Tiram de. "attachés" á embaixada e
aos drs. I.ucillo Bueno c Armando Du-
vai, aquelle secretario c esle addido á
legação do llrasil nesta capital.

ULTIMA HORA

t

capitai
declara-se que se. ignora se os governos
alliádos já' reconheceram ou não o nove
gabiuelc grego organizado pelo profes.

A companhia do -F.ilen-Theatro'. de I.islioa,
ilar-iioi-íi hoje. uma rcprPc Ax revista —
Dominó, (|jic íuiuclla trouxe rcproscnlou du- ,lC¦- ¦¦--.
rntite muitas (iiaü, com irr,nit]vs arnilausos do j soi* Líinibros.
publico, no C.irius Gomes oiuly ac acha jji
iusUillaib. ,

O general Brussiloff teria
MUSICA ' 

S

COXCKRTO

rompido a linha allemã

Kiii lio:icficÍo driâ oliras pias Co Curatn de
Snnía TluTc^n de Jesus, cftcctuoit-s^ hon-
lem, no salão dos KniniTíiados no Cuamicr-
c-i.i. um JjrilJiante concerto uo anal tomaram i. . , .
parte a notável violinista senhorita 1'auliimr Itnrtçheiramentos,
il'Anihro5Ío, o abalizado pianista Charlcy prisioneiros.

OS FÍLMS DE HONTEM i,:;elun.iiiiil e o apploiidido harytono Frederico |Naacimonto

Londres. iC ('A. A.) — Goinmuni-
cações aqui recebidas dizem que o gc-
neral Brussiloff conseguiu, ronvpcr a
Jinha nllc.uã que dcfciidia os arredores
de Koriitniza, ¦pciiciraiKlo cm seus eu-

fazendo numerosos

JACiAiRiF/iPAGUA'
D. Florentina Rosa de

Andrade Lima
VIUV-A 'UMA

.Guilherme Augusto de Andrade.
I.ima, Joaquim J''cri-eira de 'Mou-
ra c Lconicia de Andrade Lima
e Moura, .Eugenia Augusta (le
¦Andrade Lima, vêni pesarosos

pedir aos seus .parentes e amigos para
aconJpanliar os restos moriaes de^ sua
seniire lembrada .mãe e sogra d. 3?I/0.-
R.B.\'Tl'XiA ROSA DK AiNDRlAiDlv LI-
iL-\, tine sairá' de sua residência, .para
o cemitério, hoje, ás 5 lioras da tarde,
liendo á mão, o por este acto de sincera
religião nos confessamos gratos. 332c'MmmmVaawaawMWMawwsMaawawi

Noemia Pitta de Faria
Souto

•Octavio de Faria Soulo e seus
ifilhirilios Octavio, Paulo e Car-
ios; o coronel Antônio Pitla de
'Castro, d. Ludgera de Bragança
Pitta de Castro, José Pitta de

O tenente Octavio 
'declarou 

mais que1 Mudando de cartaz o luxuoso cuic.ua t) proRr!in.m!li orRanizado com bcllo intui-
a principio nutria por d. Zilali 11111 sen- Oilcon acaba de revelar-nos mais uma at- to ile arte,,"dada a reconhecida .proficiência
timento apenas de piedade. Mais tarde, | lista — Ml'.c. Suzaurin d'Armclle, que sc. uo^ concertistas,

do be,-i 0 5r, charlcy
ipenas üe pj

porém, por ella se apaixonou, sem, com-
tudo, encontrar da parle delia fácil;-
dade para niariiícstar-lhc esse semi-
mento,

r.rrescnta 110 papel de protagonista
logrou muKmíico descin-

Laclimttnd. mncistraimente

EM NICTHEROY

Suicida-se do cemitério de Ma-
ruíiy um ex-gnarda municipal

'...'siaio filin Miss Cyclonc e cs sele peca- interpretou a Fantasia cm Dó maior. op. tj,
i, ...„,., ,„,' r;i„. ,iu- rnnqiítulu n ir-.!or c 1'nplllons, op 2 ile Scliuiiiann, a Sonatados mortacs, íilm que constitutll o ""-'or, c,„ Kú m:lior a= Senrlatti c "S. I-r.-.uci.sco de
Biicccsso europeu desses últimos tempos. , p„u|a j,,,^»^ E[,i,re as ondas", ile F.
A exhibição de lionlem 110 cinema da Com', l.izst. ,

,. „. , .„,,•¦ u,.,.;,,.,., f„; i„ A scnliorila Tniilina d Ambrosia com o
panhia Cmcmatograpluca Brasileira foi m-1 ,ut pre0 c„cant.,lior, lra(Illzill as i„s„ira.l..s
eeiitcslavclnieiite um triuinpho, c o publica melodias que recoma a Sonata em Lá menor,
mie e-eolou a lotação cm todas as scssêes "i>. 1,05, <\e Seliuinaiiii. o caracterislieo Tom-

,¦ ,. . ,. , .,„ „'.„„;_*» ,„„. i lininii cmr.ois, úe Krcislcr c os devaneios
tio dia deve estar satisfeito, porquanto teve. J;l mrcrte-Seliersa, de Tlieodoro Dubois
o prazer de essistir a nina das malr .1, O si'. N.-isciir.ento colhou n:uit:is calmas em

.le Beethovcn. Calibra, Scar-traentes e emocionantes fitas que tem sido. trechos vocics 
^

levadas nesta capital , Foram, como 5e vê, uiomcnlos de verda-
N-i vizinha cidade de Xicherov, na! Tambem o Cine W.iis brilhou como deiro. gozo espiritual, que á numerosa assis-

manhã de hontem, das 7 }U para. ásUempre, offerecendo a:s seis freqüentado- '«&í'™^^«^^iSr.â^b 
,. ,S horas, idcú-sc um fado triste, que 1111- ,C3 um programina "hors-lignc"; ao qttavJ-desciadô ¦atile dulçi, não sempre associados Cano

pressionou muito a população d:i eapl- scrvc ,je unsc, a grandiosa c sentimental | cm actos du aliriiismo

Os russos augmentam sua
offensiva em Tarnopol

Londres, 16 (A, A.) — Chegam te-
lcgrammas de Pctrogrado dizendo que
as tropas moscovitas lançaram numero-
sos effectivos contra as .posições teuías
nos arredores de Tarnopol.

Abi o inimigo, reuniu.Io fortes ele-
méritos eomiii.y.in 'pcagiiidio. defendei-jJo
encarniçadilinetitc a estrada de ferro que
vae daquella 'cidade a Karasiic, afim de
evitar que os russos, tomarJdo-a, possam
peneirar cm I.e.inberg.

Penha
fesíntima "farra" grossa, depois d.\,

tas, veiu para a cidade, cai alegria cm
que o vinho representava papel salien-
1.-. Xa rua S. Leopoldo, lá por uma
questão qualquer, us do batido brjtííí-

Iram e dahi a intervenção da policia,
:que prendeu os de nomes José Pereira
;Kamadas( residente á rua S-euUoi* tle
[Alattostnhos n. S, Lu!z losc Silva, resí-
Üctlte á rua do Mattoso, e João Vian-

(tia, residente á rua Tres 'Kocas ti. cS.
íTaurbcin foram .presas as deíaidás Iri-
sm-.ilii Rodrigues, residente .i rua Se-
nador Pouípeu 11. iS», e Carntciina'Campos, residente á rua General Cald-

'vvell 11. 3;.
 —n n om a >!¦*¦ — - —

'in-.VISTA AMERIGjVXA"
'Keeneela agora a sua publicação esla

limágriifiea revista, voltando á sua pri-
Iniitiva feição, e ao piogramma tr.-tçr.-Jo
jio seu primeiro numero,

j Para avaliar da importância do pre-
Iteiile iiuiucro, basta destacar do summa-
!tío: "A historia militar do Ur.i-'A, as
primeiras lulas no Bra.iil, do sr. baião
-,i., Rio P.ranco; Crescente de agosto
Wpocsia), Alberto de Oliveira: t-.rros 1I.1
¦Amor, A. Ausrrcgcsilo; A civilização
.|o Piasil nos fins do ceculo XIX, de
Rocha Pombo, et:."

tal fluminense e principalmente as pes
soas que conheciam a viclima.

.Estavam trabalhando 110 cemitério de
Maruliy os empregados desse campo
sr.nto, quando foram siirprehcndidos
por estampido que lhes prcoccupott a
attenção c que partira de um certo poli-
to do cemitério. Immddiatamehte cor-
rcram em direcção ao local de onde
lhes pareceu partir o tiro e foram eu-
centrar, ua quadra li, destinada á inhu-
mação ide anjos, já inteiramente sem
vida, caiúo sobre o carneiro 11. 17.!,
um homem branco, de approximadamen-

í te. 60 annos do edade c trajando deceti-
I temente.
j O fado foi inimediatamenle lcvn'i?o

ao conhecimento da 2" delegacia auxi-
j liar da vizinha cidade. Dois agentes
I foram ter ao cemitério de Mnruhy, afim

de guarilar o corpo até serem dadas
a; providencias necessárias.

Revistado o cadáver, foi encontrada
cm um dos bolsos unia caria sem nssi-
gn.-.ttira c na qual o suicida declarou
que occultava o nome para que sua fa.
niilia e amigos não viessem a incomnio-
tlar-sc. Foi arrecadada a quantia de
7$yio cm dinheiro, que se achavam
lambem nos bolsos do infeliz..

Eram ie.30 da manhã,, seguramente,
quamlo se deu o reconhecimento do ca.
daver pelo cx-guarda municipal Viriaio
Guimarães, sendo então provado que se
tratava de um lio daquçllc, lambem cx-
guarda municipal, de nome João Anttt-
ues de Castro Guimarães,

João Guimarães era casado, brasilcl-
ro c naíural dn mutuctpio de S. João
ila Barra, 110 Estado do Uio, onde foi
negociante. O trcsloucadó cx-guarda-
municipal deixa filhos, dos miae3 doi?
são inferiores da Brigada Policial desta
capiia! c

.-.cção dramática cm cinco netos, posados
pot laureados artistas italianos e já conlis-
cidos da .platéa carioca, Para a felicidade
de seu filhe, sublimo producção da Alba-
mim.

Completa este progranima o film colo.
rido cih 1 neto, A noiva de Villares., íober-
ha concepção da conhecida fabrica írauccza
Jíclair-lMlnt.

A nota do dia cinematographica foi o
estréa 110 Pathé da peca de Osrar Lopcn,

VARIAS
Xa quinta-feira .próxima chegnrii, a horao

do Orissa, com procedência do Kio da Pra-
ta. o companhia do grande aclor I.ucien
C.uitry, que, antes de voltar á luiropa,
dará,"110 Municipal, tres recitas de. assigna-
tura, coai t:c? peças por cila não repre-
sentadas na passada temporada,

As tres obras são: l.e Tribun, de TV.uI
Botirget, que o grande actor representou
nn Municipal ba cinco annos. na sua pri-

„ ... . ,„ „„_ t ,i» Ti„r' I nicira tourilúó 11a America do Sui. nor ocea
Perdida..., posta. cm. scena ;çor ü,. de Bar-, '^ 

(b 5M ícsta arlistica.
ros, c posada pc'o intelligcnle grupo artls- Jc, /,, sciaiicrc
tico do "C.ii.-.naba.-a-Film". O interessante j des creações, 1
trabalho i-.acioual que rccotnmenda o opc-1 |^sjan.
rador llolcllio foi assistido hontem por uniu'
verdadeira multidão. Os logafes andaram
por empenho, coisa que aconteceu até á ul-
lima sessão da noite.

O cinema Avenida não ficou aírás, seu
rrogranuua novo é de primeira ordem.

Constituc-sc de : Os piratas sociaes, ?" e
C episódios do celebre romance policial

MadetiwiseÜe
que ú uma dns puas pran-
La Chatciúir.e, ,le Alfrcd

;iíiia cmbr.rcará para a IÜ-õropa
no v.-.por' llollandia, a 23 do corrente, c
desembarcará e.n Lisboa, .para, fazer uma
tournée em Porlupal c llesprniia.

^ Dove entrar hoje em ensaio?, no Phe-
ni\, a comcilia cm tres oçtçs — Os allia-
dss. orisir.r.l de (íasíão Tojelroi

^ Oi Ocraldos, o applaudiilo duo que
o tiósso publico já tanto apreciou, por
mais de lima vez, realizaram houtem, 11"
1'olythcami; de Santas, o seu espectaculo

da fabrica ir.I.uxo, O areliileclo mitlioliario, I '^ 
f^r^' á., g-, .p,u,bi 0; ^tmiados ar-

arrebatadoras scenas de surprezas c entra-. [|jt!ls ocabiim de fazer uma proveitosa tem-
O roubo do famoso quadro "A Glo>fporadá

.! e se chamam Arthur c- Ageno .
O dr. Rodòlplro C limbia.f e" delega-

do auxiliar, tomou conhecimento do fa-
cto e mandou recolher o cadáver ao
Necrotério' do cemitério, pude será
atitopsiado.

ros c (.' i'..!.'!".. <:e .'..-:".".<-> quaart i V..-J-, !' ..ia de cerca de tres mez..--. , _
1 it m ¦, ^.-, tPetiiro em 'brci-e r..; C.craiilos virão o°

conda", aventuras de Jlnna c Mana para\R%aJ™, c(^r-0 
a\,,1,... CEpcctaçul0S. 1

descobrirem o roul.o c cntregal-o r.o Ma. ^ Todos aquelles que apreciam um ex-
seu a que ¦pertence. ccllentc espectaculo devera ir, ,ua próxima

Além destes fibns completa o bello rc «**»»¦ » 
íff.^T de^ReSg!

granima do Avenida um drama nrrebatadoi Junior e Ignacio Kaposo, felizes autores
cm tres octes, A atira da nova linha fet- á'0 plsulão. a revista que vem ohtmdo

, ,. . 1 . 1 tt cior-ne suecoí^o no palco Ua(iuc':e taça-
IT», da Universal, tr.iur.llio arriscado, qu- Jj-7 ¦ -"L'-"u '" ". .'
a bclla arlista M.tric Walcanrp executa ' ps opplaudidos «scriptores patrícios ae.-i-
com maestria. bani do confeccionar uma ,noya scena. para |
,- Tlr, , a «tia fc*ta. a oual sc intitula — lm cauí-
í,o popular cinema liei.!, es espcclacuos }f*™ *¦ '^fo™ 

.,;:,.;,iv:,:„,.„05 ,,c rela-
cnicm.-.tograi.liicos são sempre confeccionados cionar" os uur.-.eros e.tie farão purte do pro-
com c.-.rinlio c cuidado. O de hontem. gramnia, para que o publico receba como

... t . »..•¦] verdadeiras ea"pre.:a5 a^ novidades Qtic i.if
como, alias, o de todasxs semanas, e 01^»-'^^ ^ (!ois COI,-.cciLs es-
r.*ais estupendo e grandioso, formado pofj criptores.
íí

O novo governo argentino
Buenos Aires, 16 (A, A.) — Hoje,
tarde, pelas seis horas, o chanceller

...rios "Becu esteve a bordo do cruza-
dor "Barroso", onde foi apresentar
suas despedidas ao embaixador brasi.
leiro, coiitra-almiranlé Max Frontin e
demais companheiros de delegação, sen-
do-lhe a bordo offcrccinla uma taça do
champagne, saudando o enibaixado" ao
povo argentino, respondendo o chan-
celle.-.

O "Barroso" pari irá ás dez horas da
noite, para essa capital, via Mor.tc-
vidéò.

Buenos Aires. i(i (A. A.) — O dr.
Pedro N". Araia. presidente do Conse-
llto Nacional de .Educação, levou ao
presidente da Republica o seu pedidi
de demissão daquçllc cargo.

Buenos Aires, 16 (A. A.) — Ainda
esla semana, o dr. Hippolito Irigoyen.
presidente :da Republica, publicará o
seu aiinttnciado manifesto á Nação, em
substituição á plataforma que, segundo
a praxe, teria de ser apresentada, ao
inicio do governo.

lissa plataforma cohstittte o progr.-ir._-
ma de governo dos radicaeâ, u csn!
sendo auciosamente esperada.

Buenos Aires, 16 (A. A.) ;— Os ele-
meiüos radicaes das Províncias de
Buenos Aires c de Santiago dei Kstero
esião negociando junto ao dr. Hippo-
lilo Irigoyen, presidente da Republica,

1 a intervenção federal, acrcdilaiidd-sc
1 qne o decreto será ainda passado este
I mc';'

.....UJ «»«».

Na Argentina
O DR. LAURO MÜLLER F, A SUC-

CESSÃO PRESIDENCIAL NO
BRASIL

J5iieno.ç Aires, tO f.\. A.) — Em seu
numero <le hnje, "3J1 Diário", referin-
do-se ao regresso *lo ministro Lauro
Miiller e á próxima agi,ação 'eleitoral
que nesse ipa-iz haverá para a renovação

presidência da Republica, considera

A chegada do dr. Lauro
Sodré ao Pará

Belém, ifi — (A. 'A.) — Chegou
•hontem. domingo, á tarde, o senador
l.auro Sodré, tendo uma cnthusiastica
recepção por parte de seus amigos c ad
niiradores. .Formou-se com uma afltt-
encia 'bastante 'íuunMrosa, um .cortejo
de cincoenta automóveis, conduzindo 0.1
correligionários do senador Lauro So-
dré e -membros da niaçonaria. Durante
todo o trajecto o cortejo fui acempa-
nhado por numerosa massa popular,
que fez repetidas orações n, s. ex\

Na rua Conselheiro João Alfredo
grande era o numero de famílias e ca-
valheiros nos passeios c nas janellas,
que acenaram á passagem do "landau1',
erguendo cniliusiasticos vivai.

•O governador, a quem o senador
Lauro Sodré couiniituicoit a sua viagem,
mandou recebel-o a bordo do paqüclo"Pará" pelo seu ajudante de ordens.

Ü senador L-.nri Sodré foi hospeda-
do na residência do senador Cypriano
dos Santos, onde, ao chegar o pieslito,
s. cx. pronunciou uma oraçãi agiadé-
eendo ao jiovu a iiiauifejação que lhe
era feita.

A cidade, -que está enj-ilaiiada, man-
tem-se cm perfeita calma, apezar dos
boatos com que extremados irrequietos
sempre antecedem ás viagens do se-
nador Sodré, que foi recebido com as
mais elogiosas referencias por toda a
imprensa desta capital, não só pelos or-
gãos que lhe são favoráveis como nítida,'
e sobretudo, por aquc'lts filiados ao
partido dominante.

Os hábitos da cidade aos domingos
não -sc alteraram, ba/enão todas as di-
versões favoritas, not.tian.ente uo bos-
que Rodrigues Alves, no campo de foot-
bali, c na avenida da Republica onde
todos foram realizados com grande ani-
mação,

Todas as nllals autoridades do Es-
tado e os chefes das repartições esta-
duacs c municipaes foram convidadas,
bem como os directores do Partido Rc-
publicaiio do 'Pará, para o dessmbar-
que, abstendo-se, entretanto, de ir ao
cáes, fazendo apenas vistlas a s. cx.
na casa cm que se acha. hospedado.

Betem, ifi — (A. A.,1 — O senador
Lauro Sodré visitou hoje, pessoalnieuie,
cm sua residência, o dr. Knéas Mar-
tins, governador do listado.

f
Castro, Juanita Pitta de Castro, Oteli-
na Pitta de Castro, d. Adalgisa Pitta
de .faria Souto, dr. Carlos de Faria
Somo, d. Elisa Souto e familia, parti-
cipam o fallecimento, hontem, ás 11, lio-
ras da noite, de sua mulher, mãe, filha,
irmã, cunhada e nora, NOEMIA PIT-
TA Dii PARIA SOUTO, c convidam
os parentes c amigos para acompanha-
rem o seu cnterraniento, que sairá ás
S horas da tarde da Casa de Saude do
dr, Eiras, para o cemitério de S. jíoão
Baptista, por cujo aclo de caridade e
religião se confessam eternamente agra-
decidos. (.33-3

0A1AS INTIMAS
i'a2em annos lioje :
O sr. Ccríno Heron Teixeira, cn

do uo còmnicfclii !
,— a menina Octaciiia, filha do sr. l-'r.m-

c!sco José da Silva -c de d. 1'lacida du
Silva ;-. D sr,.' Eeiijamln Aristidcs de Albu-
querque .\klIo, f-.ineeioiiario da policia :

•— a menina Yohinda, filha do sr. .losá1'hci ii-.rf ;—< o sr. Rctiáto Durante, auxiliar da
commcrcit);

o tenente dr. ljuclyiles Pçqitcno, |ir«-.ii-ssor du Kscolã de Artilheria ü 'linge»
nhariii ;:—; o aiitigo neROciante do nossa praçaFraüciícÒ José da tiüva Castro :a sra; d, Noetntn lfcrrcira JkMukct,
viuva <lo 2" tenente da Armada Augusto
-Macliadü Mendes ;o fplinrtnacciitico du í-Mciusterio di
Agricultura, coronel Aprigio Üello <lo l'an-
Ia Arauj.i .
,— a sra. d. Ifercilia Descliánips; esposa do

cÍrurKÍ;1o-dentÍ3ta L?. Dcseluimps,*o senador T.auro -Sodré; quò sc ncha
presentemente em seu Estado natal ;

,— o dr. Julio Novaes, conhecido dl-
nieo nesta c^ttàl,

a sra. d. líuphrasia Guiuiurãcs Cnl-
deira ;si gentil senhorita Kiigcnii do Amaral
Cnnlo.-o, dilecta filha da viuva Pelieia Isa.
Lei Cárdòsn ;

_. o coronel Klcshão Comes da (ruz.
Gunría, porteiro da Dircetoria do Kspc-
diente du Slinistcrio da Marinha;

à galante menina Maria Aiilonielta.¦filha do- capilàvi ror|)hyrii> Heis; filUeCio-
u.-irio da Alfândega desta capital;

11 gentil seithbiira llegina de Moura
Cmilinlio, filha dò major José de Muuru
Ccfistiiiliò ,negociante em aiossa pínçíii

<s
Passü hoje o amiivérsario natalicio An

dr. liduariín Joaquim da .Konseca, liun.a-
aiitario medico, c tfenro do coronel ÇIÍIO
\'altcrÍno Pereira;

O distineto medico, nue goín da muitas
Sèyhpathias no ¦circulo de stui3 rcajçÇc.%
terá hoje oceasião de ver o qiionto ú es-
timaiio.-- 1'or moiivo dò seu annivcrsario na-
taÜcto, recebe lioje de seiw und^o1) itriia
uiiunífcstaçüo ílo tvprc*;o t> solteitndor o
fiuicciouario dos Üniicps Crçdit LfonçÍcr e
rrypütliecaiiio do llrasil; major 'Carlos Ui-
cartlu Xlíichado.

Ver. nttuos Iiontem a senhorita l)ulc«
SàlRadu', íunccioivaria da Imprensa Na-
eionaVi

Fui hontem muito felicitado, pcl.\«pns>akeih <\o seu ntiniversário natalicio, n
coronel dr. Afdrlinla-no de Arvcllos l;sp'i*
nola, medico do Corpo de Saudl cl»
Uxcrcito.

:*í :'i í*;
BAPTiaxiios'

liajitÍ::o;t-£e antc-IIioíttctn, ( na egreja ile
K. S-. da Tenha de Traja. *i «tnoccníe
lícatHz fiihif du sr. Manoel tíunçalvcs e
de il, Udsa Menezes Goitifalves, sevvíi:do
de padrinhüs o sr. Manuel l^efhámlès c
sua esposo, d. Snrah Fernandes.

1;: :> $
1" CUSTAS

HO.UlvNACliNS — O corpo clinico e ni
internos da 1'olycllnica do liotafogu vá.i
iprcütar 111113 justa n siRtiificãtiva lio-
nietiagem no querido director da heuctnc-
rito instituição, iirofcssor il.uis llarlmsa v
reuniram em elegante piaquette. que está
sòritlij impressa.1 os discursos proferidos na
lAeaclcmfa Oíaeionál de Medicina no dia
<le sua receiição, pelos, professorei 'Miguel
Couto e Nascimento Silva, e u discursa
com t|iie a estea respondeu.

A entrega da piaquette será antes do fim
do mez, na residência do professor I,ui.i
liarhosa, quo nesse dia receberá collegn»

4 amigos,
* *

RELIGIOSAS
A matriz da Gloria, uo largo do Mi-

chndp, realizou 110 domingo ultimo, coinf»
de costume, a missa parochiãl, ás to lio-
ras, sendo, celebrante inoiiseiihor l.ui;; liou-
zajía do Carmo, vigário da Parochia. lis-a
neto esteve extraordinariamente concorri-
do i>elas .faniiliiis mais disUnclas doa bairron
da Gloriai Laranjcirai o llolafogo.

Durante a missa. íez-se ouvir? <i profes-soia senhorita Mercedes Mulaguii de Sou-
2I1, que cantou a "Ave Maria", de Carlos
Cciucs o o'"SaIutaris", de 1'anaíUa, rcie
dó acompaidinda ao harmonium pelo nine»
tro l.uiz WcrtheilCj recebendo ambos mui
(as saudações.

* *
MTSK.AS

Kealiza*sc ' hoje. á:i 8 lioras, tia egreja
de Si 1'rallcisco de l'aul',1, a missa da
trigesiuio dia, que em suffragip da alma
de sua iirogcnitora, fallccida cm Portugal,
manda celebrar o sr. 'Custodio Anionio d<
Uarros, da íi 1:11a Uarros fil Castro, desta
praça,

i?t
A viuva do coniihcndiidor Carlos de C'a>

valhacsí auanda celebrar hoje, ás o hora?,
uma missa de sétimo dia do seu r/assameu-
to na egreja do Santa Cruz dos Muita-
rés, a qual será celebrada por monsenhor
J. l'io dos .Santos, cuiicllão <la lriiiahdailc.

TaiM Criiu acto religioso foram convida-
dos os amigos do «xtinctii que deixa 11c
coiiinierclo desta praça um nume respeita,
vel.

* *
PATJjECIMENXOS

A o. do corrente, fallcecu, 110 TCccifc; «velho, o reputudo miigistriiilo <lr. JoaquiiiFrancisco do Arruda, deixando números»
família e um vasto circulo de umisades.

MEUSSAí iilllllVli

GSRVAO
- rl6Z:.v-

ANI2

-DE-

Ernesto Souza
Iiiappetcncla,

Kíi Biliti, Ut Digesíõts,
Dtret di Cobeçí,

Fisiii lapulrio,
XXrinas Turvas,

fllpili(4(l il Cnitlt.
TOÜilCO DO SYSTEMA

NERVOSO
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films magistraes e empolgantes. Pão cl.es ? 1 clcgramma da, A|cn-.la A™c'l1{j^j>^ como sytnpnthica á Argetilina qualquer
os (iue sc seguem: "Primeiro « iiltimo hei. a j^-,' companhia de operetas e j ftrmulB cm que ajip.trcça o nome do
jo", grande drama «ra íete rarttsi **As' 

Jiralr'a3 Maria de Cr,Wo. ' .Jfiei.Jo chauceller.

Lisboa, 16 (A. TI.) ,— ,0 
'presidente

do couselho, já quasi iitüeiranientç res-
talielecido da doença que durante alguns
dias o releve na cama, conijiareceu lio-
je, á sua secretaria onde recebeu uma
commissão que cata tratando junto do
governo, dos pçocesos movidos contra
alguns iprcsos .por questões sociaes.

A «oinmissão tratou tambem com o
clicfc do governo da situação cm que
se encontram as famílias de alguns des-
ses presos.

Lisboa, iO ÇA. TI.) «— Consta nue
vae pctlir reforma o general Pinheiro,
cx-coniiiiandaiv.-e da divisão militar do
Porto.

Lisboa, ifi (A. II.1 — O ministro
do. Interior, coronel Moitsiiiliq de Al-
bitcjuerríiie enviou uma circular aos go-
veniai.lor.es civis conimunicantlo-lhes
que os candidatos ás eleições adtiünis-
trativas são obrigados a fazer a decla-
ração da siua caiüidalura seis dias au-1
ios dn dia marcado ipara as eleições. :

Lisboa, if» (A. II.) — A sra. d. Ade-1
laiile de Alhieidá Barreto, de raciona-
1 idade hrasilfira, ofíeroeeu os seus ser-
viços á \-'riu Vermelha PorlxtBucza.

Fallecimento
Falleceu Iiontem, á noite, a sra. dona

Affonsina Brasileira, esposa do sr. co-
reinei Luciano Brasileiro c sogra do se-
nador Francisco Salles e do dr. Oscar
Brandi.

O enterro sairá hoje, ás .« hora5 da
tarde, da rua Goulart, 40. T.eme, para I
o cemilerio de S. João Biiptista, '

LOTERIAS"CAPITAL 
FEDERAL

r.esumo dos prêmios dn planon. o 10 retiiisada era w outu-
bro de lOlü.
PIíÉMÍQS DF, lGtOOOi A SOOgOOO
1039o vend. S. Paulos IGtOOÒSOOO
2138^ 3:0003000
2'iOíí 1:000-00)
ÜólílS ltOOOSOOO•iooii  í.-ooosooo
CÍS3 50-8000
S5B82 MOS 00
í.'õS20 50-S000
•10702 OOOiODO

PRÊMIOS DK 2003000
3Í ÍÍJ5Ú M2 SnOiS 47277

3Í353 53311 57053 17123 7514
34187 217Ü 28173 30150 2460o
33034 51245 8145 4721 16152

PRÊMIOS DE 1005000
4853G 37528 7105 28854 40SOC
205C0 25835 45783 6S30 22443
9436 12058 27i;6í 32292 1102»
17150 53109 15072 2209G 23225
34430 /liiiiO 37630 3Ü502 22'.I0".
3C0S7 237SG 50313 49647 10J4

10394
233S2

ARRIVOXIMAÇÕKS
10396.
233SÍ-.

100S0OO
50J000

DEZENAS
10391 a 10100 615000
23381 a 23399 3Ò$000

Todos os números terminados
em 0393 tem 2HOS00O

Todos cs números terminados
em 395 tem 30SO0O.

Todos os números terminados
em 95 tCm 4$000

Todos os ntimorns terminadosem 5 tôin 2$ exceptuando-se osterminados em 95.
O fiscal do governo, Manoel Cos-

me Pinto.
. O director-assistente, dr. Auto-
nio Olynlho dos Santos Pires, vice-
presidente.

O director-presidente,
Saraiva da Fonseca,

O escrivão, Pirjnino í.
rio.

Alberto

Canltm-

FOOTBALL'
R.13BSII3J.SE AMANILv O COXSK.

LUO DIRECTOR DA IJíiy
M. DB 8. ATll/iKTICOS

O co.nsel.ho director da Liga .M. de
S. Atlileticos vae reunir-se amanliá, \
noite, afim de, «mire outros aclos, ele-
ger a cojnmissaò de foolball da 1» di-
visão,

'Segundo nos consta, essa comniissão
será a seguinte: •— Carlos Magioli
(S. Cliristovãò), Joaquim Guimarães
(C. iRi ido iKlamcngo) c Andrcw lJro-
eter (Baiigu');

Pelo monos era esta a chapa que ser-'viria ú primitiva reunião em ijue so ia
nomear a conunissão.

ÍJÍas, o mais importante da sessão, o
([uc .constituirá .mesmo o ".ciou" dos tra-
lialhos. será o elegante discurso em t|,uo
o sr. Noel de Carvalho, o dedicado an-
tagonisla da lei do amadorismo, jlisti.fi-
cará n sua acqtiicscencin «111 acçcder
aos desejos do conselho, èm-ergando a
alta, a clcvadissitua iposição de presi-
donte da casa.

¦S: iprr/vara como nao rcr
para ser thesoureiro não é o mesmo que
não ler tempo -para ser .presidente,
Aliás, essa th-eoria não i nada c.vlran-li.-i
c o _".Correio" é t|ue tcui dessas asnei:
ras 

"cm 
assim julgal-as. Tois se nós

estamos numa terra desportiva em que
os jogadores de foolball têm .temiipo pa-
ra ir á Argentina e não .têin tempo .para
ir ali, liei-lo, a S. Paulo M Caramba,
que somos mcstlio uns 'cxtraordinarioi
nessa historia do "não ler tempo".
Motive um juiz ida Liga que estavn
doente .para julgar unia iparlida de ipri-
iineiros "tçams" .e declarou que estaria
são como uni pero para arbitrar á doi
segundos!!

Já vê, portanto, o sr. >Noel que, em-
bora o cargo de .presidenta requeira
muito mais tempo que o de 'thesoiirei-
ro, s. s. ipéde perfeitauiciite explicar
o seu gesto .num ambiente em que ha
muita coisa esquisita.

Pôde falar cm altos intereses do des-
porto; sacrificio pela causa que abraça-
mos; obrigação creada .pela cmergcn-
cia; e uma .porção da outras phrascj
bellas e... inéditas. .,

.0 fado é que o illustre "aficionaün

acliava-se mais a seu geslo na cadnir.i
da presidência, ao lado das tres cam-

painhas clássicas instaliadas pela pacir
ente perícia do Frócs.

Isto não é caso para. tomar ninguém
triste. Ao contrario. Aproveitar tuna
ópportitnidade tal nara sentar-se íium
logar que ninguém aceita, que nenhum
dos escolhidos aceitou, chesa a. consli-
tuir uma demonstração publica de liero-
ismo.

Más o sr. Xoel fará melhor não
dando satisfações da, sua attitude. So
quizer um conselho de amigo, guarde o
seu discurso explicativo. I

'Xão perca o -^cii tempo gastando íijn-
da dessas tolices que não estão ue ac-
córdo com a época.

e\quil!o tudo anda .tão esquisito....
* ® 9

BOTAFOGO rOOTBAMi CIil'1!
Treinam, hoje, ás 4 horas da tarde,

o i" e 2" "tcams" deste club. O capi-
tão solicita o comparcciiueulü dos jo-
gadores escalados,

:> ft Si
FIÁJMÍNENSE FOOTDATJi Cf.ll?

Ko campo deste club, realiza-se,
hoje, ás 4 horas dai tarde, um treina
entre o i° c 2" "teams'\ O "eaplain"
escalou os jogadores abaixo, e solicita
por nosso intermédio o compareciiiicn-
to dos mesms ua sédc do club, a Uor»
acima indicada.

¦Primeiro "toam" :
Marcos

Vid.il — Nctio
íais — Oswaldo —- Iloiiprio

Celso — Coulo — lltitil — Baptista '—.

. J- Cü--os
'Segundo "team" : '.':•;

¦Affonso
Joaquim — Waldcmar

Primitivo — I'\abio — Sylvio
Enimanoel — Calmon — Cox — Co«t*

— Gtur.v. m
iRcservas: — Todos os jogadorci io

t'erçe]ro. "tcam",
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6ISÉIHSÍV
UM MUNDO DE OURO

UBRAS 4IO LIBRAS
Distribuídas pela casa VEADO aos fumantes dos seus clgar»
ius por meio da Loteria Federal de 23 de Dezembro de 1816.

Superior «todas as
emuls~

YiUÔl MÃO C0gT6K tHJBO
mm9^m^mmmmtmmf^^fSSSmz^SSfí^íSSmmSS

Desde i": 0.425 fardos.
Saidus em 14; «68 ditos.
Desde i°: 7.038 fardos.
Existência em 16, dc tarde:

dilos. , ,.Posição do 
^«*'*c*

Pernambuco. SíK
R. G. do Norte. .... Nominal

61

ParahyliaT Nominal

41 PRÊMIOS constando cada prêmio
ma bolsa de prata contendo

cz

t r» libras i r-h
EM OURO

Ují wrSo entregues a quem apresentar bilhetes fornecidos pela cnsa
VKAUO com números erjuaes aos primeiros 41 prcmios maiores da 11>
teria Federal do NATAL de 1918.

\ CONDIÇÕES
A quem apresentar na casa Veado a Rua da Assemhlcn, 94-93 o coupon

áfliíl imito acompanhado de 10 vales das nossas caiteirinhas de cigarros,
lèccbcra cm troca um bilhete numerado cujo numero correspondendo
ans primeiros 41 prêmios maiores da Loteria Federal de 23 dc Dezembro dí
1910 terii direito a uma bolsa de prato contendo dez libras em ouro.

A troca dos bilhetes para o concurso terminará em IS de Dezembro dé
'!(i. Serão attcndldas as remessas pclo correio quando acompanhadas fie

um sello de 100 reis para o porte.

Os prcmios estão em exposição nas vitrines VEAtü

BOLSA
lloitem, a Bolsa íuncclonou niu-

ma-la, tendo sido effcctuado regular
numero de negócios. •,•„„„

As apólices geraes. as Muincipws,
as Mineiras e ns ocçües das -M'"a-
S. Icrõnymo, ficaram sustentadas, as
das 

" 
Uíic;i3 da üahia, mantidas:

Kéile Sul Mineiro, e as _ tiT"'l»'Ç,
p-.ilarrs, fracas ; as de C. ne ¦}',.
'Ferro c as do C
alta.

C, de Seguros:
União dos 1'roprie-
turtos

[Brasil. . . . • *
Minerva
.\r30s
Garantiu
Confiança .....

listradas dc Ferro:

I.|'!$0£iO
40$00U

l^oSOOO

2SS000
<)üo$ooo
.jooSnoo

Bo$QOQ

l*u-l

?f hesouro, cm

VENDAS
200$, 1, 3,

I
¦^ BRAKDL CQHCÜRSO

Corte este coupòii,

junte-llie 10 valsa

rios cigarros

ra

© troque por um bilhete numerado da casí

TÜA9M)'para 
se habilitar ao GRANDE CONCURSO cio

UM MUNDO DE OURO
i 1 MM IIE Pllffl «Ei» MIU jLM

IO
jü^xsawaani

COMMEIiClO

Apcüeei :
flcrnes dc
Ditas idenii
Ditas du nonuÇ, i, i, a,

t, -', I, 3, 3, .r" 5, 9.
12, ifi, 

Pitas iviem, - :i. . • * •
Cl. <lo Pnrto i, 
Q'.. de lí. de forre, 2,

ú, 
Ditas idem, 2, o. ... ¦
nitaji idem, r. i, f».
E". do Thesouro, i.i 30, a
Mtai idem; 4, 2, r, ro, u.
Ditas Idein, io, ai, . .a
Pitas irlcin, io, 2', a. . .
Judiciiirius, io, a. . . .
iMiinicipiies dó r9i.|, pur'..,

Diiai idem, 3, n. . • • •
Ditas noin., 100, a. . . •
Ditas idem. .1, .1". n. . •
E*. de Minas Geraes, do

i ioooÇ.i ii. «i. * • • » *
Banca :

Brasil, s, a. ..... .
Mercantil, ei, n. , . . -.

CómÍ>mihÍãi :
Centros Pnatorín, ioo, n. .
Kcííc! Sul Mineira, mo, a.
Seguros -TlriiHi!, ioo, n. .
Tecidos S. 1'Vlis, 50 ljaui-

tlaçiío uu ília .>;'. u. . .
Mercado Stuiiicipal, .;','*

50, 
Deiicíiíiirci :

MTanufiietorà il;Iumtncn33

Arl-aíiiisla,:'^)- a. 
'. '. '. '

Docas cio Santos, 50, ;o, a

OFFKiiTAS
• Àpofiecs letid.

íCernç.1 íic ti :ppõ$ 8io$oot>
O. do Por Io . . OituÇooo
C, tle .12, de ferro 8òp$õop
C. do Tlies-ouro; —
S. da fiaixíiila . —
Provisórias . * —*
Judiciária. . . i-ooSõoti
li, do Rio ((ii|c) SSÇ')0(i
U. rif» Rio, <le 500^
110:11

Dito d: iM. Geraes 8òo$ooo
Ditas do li. Santo 7?oSooo
ftlmíif-ip. dc ijjotj igtíÇooo
Diías uom. . . jgCÇyob
Ditas (1l. hji4, porl, itJ;$5i;o
JJÍtáa úoni. . . ipqÇoób
'Dito dn lyO-l , .
UÍt;t3 tíc 19:4¦!!¦.>*.",. siHÇouo

Bancos

M, Ç. Jcrahyinó
Noroeste
C.oyaz
illède Mineira,, .
iXõrtc do Uiasi!. .

C. de Tecida'-:
Brasil Iiidústriiil .
S. 1'clix ....
Alliança
Corcovado ....
Pctropolitaim . . *

.„, S. 1'. <lc Aicantarnde I Curioca. .....
America lfabril. •
MáBcenac. . . .
Conf. Diüusttlal •
Mnaf. Flvanini nãe
Cometa
Tijuca

C. Diversas'.
Docas da Itr.lua. .
i>. dc Santos. 110111.
Ditas no 1'orv. . .
itoterias
T. e Carruagens •
Ceiilros Pastoris. . •
Alclh. db Maranhão
Cn:::unlui' . . . •
i", lirnhma, . • •
T. c Culuüiia1;"*' •
P. Industrial. . .

Ocliciiturcs:
iTíacas filc Santos

j Aihcriea, fabril. .
i?.;$f.oa j Y. c Carmageiis, ."ia 

; Itrnsi! industrial ¦
Teêidóg Oariúca. «
Mere. Municipal .
S. Alciso. . . •
S. Helena . . .

1'rog. liidustriiil. .
S. Kdsiilia. . . .
Mnnuf. 1'luminciise
Tecidos liJiieraiiçn
Anínretica iPauUsta
Tecidos Alliança. .
S. II. 1'ahril'. . •
S. r. dc Alcântara
Intl. Caiunista.. ¦
I!. U. S. Paulo

Tecidos Mnsceusc.
Industrial Mííieirn .
C.ilçndo Cleveland
Itont Piistor. . . .
.N*. Costeira. . . .
r.inlio Soliopcmbá .
Tijuca

26$soo
405000
30Ç000
32$500
1Bí00o

A CAIXA MUITA 1)11 V13X-
«ÔES VIXAIiHHAS ,

AO PUBLICO
lia tres annos, sem ;i nicnçr

queixa ou reclaniaçio, ç"ia íi
CAIXA MUTUA DK BE.NiSOtò
VITALÍCIAS pagando a. pensão
annual de 4ao'fooo a cada sócio,
com o decennio de contribuição
terminado. Para ajuizar do vaSor
da pensão paíta é necessário xoulie-
cer o peculio que a produ:.

Cada sócio contribue para os
cofres da -so:ic:!ade, cm dez an-
nos, roí» n i7«<i'a global de seis-
centos mil réis, cm prestações

GLOBO" "~~

5S01.0
23"$0Ò0
,l'.5r'0U
I2?00p

lBo?ono
4P$üpo

ISãÇóoo
ÜaoSòÒp
:3o$00o
itlòç.ooó
145fuPO

30O$000

24000l mensaes de cinco mil réis;

5:5000
lóof.joo

200$6Ò0

r,3'o$óoó
770$ÒOÓ

R02S900

.I35ÇOIIO

7§5$ono
7<iií$tton

;-34$ouo
7859OOO
7R.SS0ÜO-SSSnmi'-3.:f'iuu

iSúíouo
I!)0500u:

20IÍOOQ
corípoo

20$òaò!

35$oooj

50Ç000!

l^O^OOíl
iptíSooo
aóííÇoóo

30Ç000
I-lí.?00(l
S-.íijuo

23$l)00

47;".?or'n
:s$oun

fíojodò
si$000
4'M"'0

20fi$5ÒD

aooÇooo
iy4Çopa

200$0Ò0
I03?ooo
20p§óòo
15ÓS090
doo$oóo

)0$00O
305000
I50Ç000

SS$O0Ò

46ÒSPÕÒ
1 I $ 

* n O

585000
I9$ooo ;

3039000
i92$ooo
100ÇÕ00
IQOÇOÓO
¦j ilí)?000
Í02$0ÒQ

! tjoÇOOO
I30SÕOO
Í7ÒS0PP¦•ooçõpo

20.ofO.oo
19; .>oo o

, 1Sojnoo
2oo$ooò tgoÇopo

IçilÇüüO

ii'=... i; ii. outubro dc ")if'.

.\.si,lO.Ml;l.t-:.\S~_COXTOCA1>AS
Companliia ile SoRiur.s União Cpm-

iiícicial tios Vàrcglstas, (Ha t3, a i

llanco Hypotliecario d" Brasil, dia
¦;. ái 2 hotas.

OOXCOKRGNOIÁS
ÀJíNUXClAUâS

listrad.i dc Ferro Central do Brasil.
D.H.i o foviiccimcnto de diversos arli--
í'3ü dia i'B, on meio dia. , , „listrada de 1'erro Central do I.ca-
sii, para o [ornecimento dc fi.000
liairicas de cimento, dia ío. ao meio-

¦."•listraria dc Ferro Centra! _ do Brasil,
pára o fornecimento dc artigos diver-
tos, necessários para o oEíicina auto-
Kraphica da inteiidencia, dia ai, ad
ir.eto-ilía. , ¦

Estrada de Ferro Central _ do Bra-
dl. para o íomecinictito tle ^n.cos,
lubrificantes, cítupn c graxa, dia 23,
uo meie. dia. _

listrada dc Ferro Centra! do 13:b-
nil, para o foriiccimeiilo dc machinas
diversas, 1U.1 ai, ao meio-dia,

Administração das Correios do Es-
lado do Itio de Janeiro, nara 11 fome.
cimento dc material, dia j;( ijs 4

J.lovJ Brasileiro, para a venda cios
.'.seus* dns vanores EstnHa e Ocioii,
(lia .11. áí .1 lioras.

nEirxiOKS w-i ORiíuor.ES
Faücnçíii de J. Alves & Andrade,

dia 10, i 1 liorr.. ,
Fiillencin de A. Coelho & C, dia

.*.', á 1 l'ora.
Falleneia dc Kmygdiç Pereira de

i,iiiioá. dia 23, h 1 hora.
Concordata preventiva de Zarzur «

I.-niüo, dia in, fis 2 horas.
'Falleneia de Jo;í Teixeira, dia ;i,

•i 1 hora,

ÒÀMÍUÒ
Hontem, cótc mercado abriu fraco,

diciarando o lt"«ico do 'Brasil sacar
, i..;l3c d. e cm seguida a icjliod.

c 113 demais a ia ,i|iS d.
As letras dc cobertura eram imiim-

lidas 11 1-' i|-l c 12 ol3-' d.
Pouco depois de iniciado? 03 tra-

baihoã, d mercado affrouxòii ainda
niai-i, sc.id» feito o forncciinento de
iánihines n ia5l3- c u.lliG d. ca
rempra do papel particular a iii|-|d.'.\o correr dn dio o mercada con-'timioit ei afirouxar, vigorando, para
»3 saques as taxas do 12 ijS e
'.' ?ija d. c ;>.'.r.i a acquisiçãn das'.:!r.i5 de cobertura a de 127(33 d.

Os negócios conhecidos foram des-
envolvidos, fechando o mercado cm
jMvii;fu frouxa» correndo para o tor.
iiecimeiüo do cambiaes a tasa tle
12 i'|S e para a compra do .papel par-

dc 1; 3] io d,

VfíSTÓi LOPES & C.
Rua Kloriano Peixoto, in

Prestam as aicluores contas
Cílfí.

dr

GAFE'
MOVtMIiNTO DO METiCADO

Lvxiftciicm em 13,
líntradas em i.j:

li. V. Contra! . ,
i\. V. fvco|mldina ¦
Cabotagem , , ,

üntrados cai 15:

Kilos
dt tarde

. 2.|fi.76o
, !i5-'.7"i'

33Ú.J97

13.625

'Commcn
Brasil. .
I.avourn.
Conutiercio
Nacional.
Mercantil •

.líiS^oeo
801SOÓÕ
15ÕSÒÓ0
ISoSooo

Comp.
8p'ó$poo
tj 3Ò$bpó
;-çí5 Çopb
79o5ooò
775$oóò
;s.-Souu
;Su$ooõ

433*0011
r97$ooo
ó^oíopó
ÍO3Í3Ó0
I93SOÒ0
.'8/S'joo
tS7$00ü
3i"2$0Õ0
.-luloco
l£)d*?OfjO
2Òb$noo
1225000
174S00Ò
1,-jÍQOO
20,-Sodó

iS-ISooo
6ò$6op

].|OÍJÜOO

•302^000

2bo$ooó
lOpÇooo

|6_5$oóo
i93$opp

íõoSòbo

lSuílMlO

Notas da Cfilea, prata, iilekcl, lc
Irás du Thesouro,, compram-se e von
dent-sc' -Casa Reis, Candelária,

(J

BlAItiriMAS
VAPOUIvS liSt-HKAnOS

Portos do norte, "Murhuho .
Londres e escs., 'Virç'1,.
Portos ilu norte, "Ulmda . .
portos do liorte, "A._.Jaccguay

1 Calláo e escs., "Orissa . ' • „•
Portos do sul, "Kuy Barbosa .
Rio da Prata, '^«na . . •
Portos dó sul. ' Mayrinl: . .

V.\roT'.liS A SAIE
Sova York c escs., "Aracaty".
Portos dn sul, " »«?.*•?"" • „:..;,
lllidos c Bahia, "Nilo Peça:1'1"
I,itgitna e escs., "J,iig:iníi,._ . .
foilus ilo Norte Ceara . .
Aracaju* e escs.. "Itnpaçy .. .
llhcbs e escs., "Plulcdcllilua .
Portos do sul, íltt-wmn ..' •
lnclatcrrii o esc?., . Orisa . .
Kíb da fiala "C.iiajara

Ccnti

Tjlal.
tíiiibarríucfi"

Europa." . .
C'a!..j . . .

k.G.oCm

t r ."686
1.S0?

3.31C

3SÍ..M3

i.l.-toi

Fluminenae-Hotel
Keíormado soli nova direeção

- Aposentos para coo pessoas — ¦
O que mais convém aos passageiro:

do interior -- Preços:
Quartos com pensão 7$ e 81000.

diários. Quartos sem pensão
4$ e 5I000 diários.

Fraca da Republica C07 — Rio dc
Janeiro. Em frente ao Campo de
SanCAnna e ao lado da K. F. C.

.¦¦«¦aa».ieBS>-o-fi«»<~~ '

exterior ate

Gottas Virtuosas % &,','£
j Curam heiiioriüioidcs, males do iitero,

òvnrios. nrina.3 ca própria' Cystite

de tarde. 339.§47
o dia i de julho

jj saccas, c embar-
período, ?52,i8S

l',xi..tcnci.i cm 15.
i-íntraram. desde

até hontem, 895.5Í
carám, cm cgual
ditas.

Hontem, este mercado abriu calroo,
cotn procura reduzida o reríiilnr uu-
mero dc lotes expostos á venda, lendo
sido cfícctiindas, dc manhã, trans-
acçGeD de 2.79o saccas, nas bases dc
oí-íuo c o$6üo, a arroba, oelo typo 7-

A' tarde, foram realizados iicgocio!
<!u cerca dc 3.000 saccas. nos mesiuos
preços da abertura, fechando o uuica-
do cm calma

A Bolsa de Nova iork ahnii com
1 ponto dc baixa e.i.u 3 d« alia liar-
cia).

Passaram por Tundiithy (i.|.5(>" Sai-
cas, e entraram, por cabotagem. i.m3
ditas.

0. . , » , . oíuoo O IOSQOO
o$*oo e pÇCoii

H, i ê i , * O?IO) c o$snó
0. • • « t * S?rofj 0 8$8oo

HmsõT
OEK'PãO IXOCSTOlATi DO

BB-ÀSiTj
A direetoria do Centro ludiis-

Irial do Brasil convida todoii^ ri:
seus associados paia uma reunião
quarta-feira, iS do corrente,,ás ¦
horas da tarde, na sede social, ;
Avenida Rio Branco n. 5?, i" ¦'"'

objectos paru
I registrar, are ns io' do imauhã.

I Lagmi" pára Dois Rios, Florianopo-
i lis o" I.aRiina, rcechondo impressos ate
I ás s horas da tarde., cartas paia :.*
I interior até ás * i|a. idem com porte
I duplo até ás ó c obiectos pura rçgis.

irar até ás C da tarde de hoif. .
Itapttcy, pura Cabo 1-rie, Victoria

Cãravdlas, Ilhéos. Bahia o Aracaju
recebendo impressos até i , 1 hora, da
tarde, cartas liara o interior ate a
i i!c, idem cnni pnrlc duplo ate ns n

e objectos para registrar alé ao meio-
dia. , ,

tVíini, para Victurla o portos Uo
norte, recebendo imoressos ate as 8
boras da manbã, cartas nara o mie-
rior até is Si!:, idem com porte .tu-
pio até ás o o obiectos para registrai
até is 6 da tarde de ho,o.

iVffo PeçMa, para Uhéor. e Bahia,
recebendo impressos até, ao nicip-dia,
cartas paia n inleriot até ás 12 ija(-d?
lorde, idem com porte duplo ate a i
e oli.icnos para registrar uté as n ua

Massa de Tomate-- t0'r1,e-
o da Companliia , Manuíactora dc
Conservas AÜmeuticias.

m" 3 '1> <úrTi irTT '
dar, para tratar de assumptos iti-1 Ouom •-,,¦ jj, st.mprc as ul-
gentes e relativos ao tr.rcam.Mitu ; ^.-^ n(n,id.ldcs (. s0 na cr,3a Draz
da receita. .-Adircclona. _ ; T ,.,,.; ,c.n!„ „crai da A1'Í,AM-

foram nífixudas
*i\ 

90 dias
I iiiilcrs, ,
ll.iiiiburKO.

IKi*. tahcllas

: Slja c ia
$745 a
?;:-' n

zq\3? a i

do:

t\32

íllai:iliurg.-i. , . 67511 11 í*7;3¦Jialia. : . . , ÍCso S683
i-oriiigal . , t a$Süo ."•;*',i i
Neva V.jrl.-. , , 4-5-''>o .i5^l.l
Monicvidi .... .I$.l8í .1 .|?4i5
Hlespai-.hu. .... ?.<iS S L3o
lUiciios Aírc;. t i$3jo 1S8C0
K.uissa S70S SS05

f.acie
colações

Irmãos oommuiucam qttc
dc café são as seguintes :

Typòs Tor 15 kilos

F.&ta reparliçílo t*>:pc-
sêsiiiiitcs pattuetes:

nrtos

CORlfilO ,-dirá nmlns pol
Hoje:

CTti.vo.'. para Victoria o mau f
do norte; recebendo impressos ate
n horas da manliã. cartas para o
lerior alé ,ás «.lia. idem com porte .
duplo aií á;i io.

Ca-,

7.a,'RUA C.OXÇALVKS DIAS,;
Entre Ouvidor e Kosario

AIDBAL
Trindadene, para P.alua, ,

York, recchciuln impressos ale
boras da inanhS, cartas pura o

¦ :.t,'. ás 10 iía, idem com por-
1,. ;,tc ás 11 e cartas para o

Movais c tapoçarias
nuA. s. josra'
Teleph. 533*1, Central

' . .1 I0|900 A IQfíMÍJ¦I ¦<• • iol6°° Si i^v^. _^-!s. -a r<f3rd5. .»*••• .1 10Ç300 TgS Ry &^ttc&sK!!&^ ^a * fc*'" *'"

;'-' ¦•'••• •! '*'i°° l/ H FI iT^& a wnim '_'_l'_í _!!!'_ ! w-" * ¦* • v ^ F8
das° Cooperativa Âgríeálas^do Esta- PiloLluÃGOEd e\ >"í.:BlBO ''
do de Mniap (.it.-.ch *>

! Cafés do sul e |
I oeste dc Minas |

as creanças
Éiticas

Cafés do oa:ras
procedência?

£ [ Commum I 'Cor
t? I

C^nmúm ^"r

*l tltRAS
raiios furam cotados a•iti$.|00j ficando com ven*
20J300 e conipradores a

Caixa de Conversão
ponx o & c.

íão nitcm melhor ng:o naftani.
AVUNTDA KIO BRANCO, 40.
letras no Tintsoimo

üloníem. pó foi divulgado neste pa*um pstiuenp negocio no rebate de
4ii-r c:*'!ttt, flcantlo com vendedores.,

forme a data de emissão, aos cx*
f£ii!03. dc O a S por cento e compra-'¦¦¦res dc ; 1! 2 u tj por cento.

tijolo iv..; AIÍKAU
livalizãiido com o de procedei'-
estrangeira. Preço,1;' exespetõ-

s. J. A. Gonçalves oc C. São
Iro, 49, sob".

1.1S020 a ..
loS-cj a .,
10Í417 a ..
toSiio a ..
9$3ai a ..

íiSiiej n
10S7-M a
IHÍ41- a
lOJl10 fl
.i?Sk>4 a

ZSJOBXtKKUZiJi&SaiJm

ObseiyaçSes
Mercado : calmo.
Pauta: SC60.
An qualidades acimr. dc 7 não I

pr.nháni íeiativamcnte os preces.

SASTQS
Km 14:

Entradas: 4=005 rlcc.-.s.
Desde 1": 554.343 wccasi
Média: ,10.61o saccas.
Sáidas: 131.125 saccas.'fíxistencia: 2.338 is.| saccas,
1'rcço nor io kilos: sífíoo.
Posição do mercado: irregular.

A!3&üCAIt
Entradas em 141 =.070 saccos.
Desde 1": C3.74S diias.
Saiilas em 14: 2.7a- saccos.
Desde Io: .l.v.J&l dilos.
Kxistcncia cm 16. de tarde: :G

pi do mercado: firm
COTAÇÕES

iticn ervstal ....
Cryslol nmareilo . . .
Mascavo, ... . . *
llianco, j sorte . . .
Maacav

S::u S=:o
S.lCo S.iSo
S.iCo $.190
$doo —
Ç-Ho $.|3o

Aí.IJODÃO
cai 14: não houve.

Uth
.3 dt
de

no
CASS DO PORTO

'.'aporei o cnihán u o
ua Port) dia

içnes eac se r.
Cno trecho entresue ;i ComphRiíiéde íoiíi, ás 10 horas d.i manliã.

?,£?'rT"!rTir:n 5S5S5SS5S -**^''-^"^*^^^"i^,*^^t'«r*aea^^

EMBARCA CSO í

Chata.
Chatas.

I
4 |Vapori...

;-7 |Vapor...
5—S Chatas..
5—7 Chatas.^
6—S ICbats"..

I
c Idiotas.,

t IChataí.i

7 iti

.J Americano

;:. iNadénái 
*':

. .("Nacionaes

.. í Norucsuc.'!
IIiirIcs ...

IiXacipnaés
Nacionac i
Nacionaes

.JXaeii

.IPo

ucs

¦, IChatas..
.'. (Chatas...

r. 11 IVnpor..V. 10 |Vapor..
10 (Vapor.". 11 'Vapor..

. 11 IVapor.." i! IVap .-..»« I.......

.jKaetonacs
. [Nacionaes

..IXa.-jional

.. 1 Nacional
..IXacional

...llaglez ..

...iVacioiia!
..] 

.i>rationa?i
.1 
I

' 
("'Diversas.'.
I

. |"!Tcrnies'.
. i"iv;iiiõe:is. IDiversa.-.
• |DÍ\*ersas.
. Diversas..

I•. .Diversas,

.Diversas.

.|"Aíla

(Diversas
, Diversai
. i 
. IXilo Picante".

. i-Wiihd.ipbU:'.
. i ri. J. da '"
. |'*r,iiii*ará". |"Cai-oar .
.{"AracaV1

I
. Vago.

..IDesc.

..IVago.

..Cie.

...Ce.•Ila"

....'Deic.
.1

...ICIc.

...Ce.
...ICIc-

' 'U.Tiiia

"Kslreil:,".
"'Goyaz"
'ItoiimHilh.

cn.

..|C|c. d,
| l'.-ir.,-e"

.. Clc do
I desc. <

tab. II.
,.[Dcsc. de

| tabeliã II.
.IDesc. dc sen

i tab. If.
..(Exp. de m.".:'.í
,,|C'|c. de div.
.IVngo.
.|Cabotreacm

. .'Cabotagem.
[Cabotagem

de tr|Rt
couros,
couros.

Xoscania'1,
.-en. da

IDiv

(Desc.
|Sec
ÍRcc
!Vai.
'V.1H0.

.... IDesc.
,...'¦ V^ff*.

Ai liava"!!.'.

SASTA RITA 1)0 «IO NliGUO
rSACCdéUAÇAíi TiK ['OUÇA E

LUZ t;LF.C"i'RtCA'S
Com fina graiidc concorrência,

inaugiiraraiii-se no dia 1-' do an-
danie os serviços 'le forca e lii**
elcctrica ua sé-.le do districto de
StttvRita do Ria Negro, neste mu-
nieipio. O acto innnsitrnl revestiu-
se de grande solemiidade, falando,
nessa oceasião, o sr. coronel pro-
sidcilte da 'Caniani o os srs. .(o:?,e
è*. Souza, e o nosso collcga Ale-
xantlre Brasil, A banda de musica
"t."nião Santa 'Ritensc" daquella
localidade, abrilhantou todos os
festejos, executando escolhidos ire-
elio.i musicaes,

O coronel presidente dn Cáina-
ra. acompanhado de grande comi-
tiva, da oual se destacavam diaii'1-
cias senhoras e gentis scnhpritãs,
partiu dc Cantagallo para Santa
Riia em trem especial, que dahi
saiu ás 4 i|e horas da tarde, re.
gressando as 9 horas da noite,
após ser servida ás pessoas pre-
sentes lauta mesa dc doces niagni-
íicos e bebidas finíssimas, sendo
.proferidos discursos pelos srs. co-
roncl César Frcijancs c nossos
collegas Sady Vieira ,e, Alexandre
Brasil, Este ultimo dirigiu 11111 vi-
braiite appeUq ás senhoras canta-
gnKeiiscs, pedindo-lhes o seu con-
curso á grande obra do combate
ao analphíibclismo. Este tliâcurso,
(pie .impressionou bastante o amli-
torio, mereceu getíics ápplansos; A"Gazeta rle Cordeiro" envia á po-
pulaeãò dc Sanla Rita as suas
melhores felicitações pela realiza-
ção do iitiportante melhoramento.

A LEOPOLDINA RA1IAVAY,
qiio se julga soberana nas zonas
por onde passa, mantém uma ve-
lha turra com a "EMPRI-.SA IEE-
RO AMlvíèfCAXA, da firma Cas-
tro, Martincz ít Pires, com sede na
Capital Federal c concessionário,
dos serviços de forca c luz clectri-
cas neste município, somente por-
que esta Empresa se recusou a as-
sign.tr com aqticila Companhia um
contrato lconitin para a passagem
dos fios condtictorcs de energia
sobre os triMios do ''polvo inglez",
limito embora essa passagem se íi-
zesse :i grande altura e com as
precauções necessárias. Crente do
sei poder c convencida da facili-
dade dos sen; processos de sabor-
110, a J.EOrOi.íliXA não contava
com a integridade da magistratura
brasileira; o muito conveiicidamen-
te propoz uma accão contra a'Empresa, pela falta por esta com-
metida, atravcssandorlhe as linhas
sem licença, nem contratos abstir-
dos e onerosos. Corridos os tra-
mires legaes, .1 LEOI'OI.DI.\'.A
perdeu a eausa. sendo obrigada ao
pagamento das respectivas custas.

A EMBRESA, i-retoriosa, coiiti-
iiuou iioriiialmeiiíe os seus serviços
i.ló qtie, nn dia 1^ do eorrcnic. a
I.IiÜFDÍ.UiXA. tlcscjosa de impe-
dir a inauguração da illaininação
publico de Santa Rita, prcícttclen
embargar essa inauguração, sob o
pretexto da falta de uma rede pro-
tcclora dos fios conduetores no
ponto de travessia de suas Knlias.

Esse pretexto falsamente jtislifi-
tado perante p Juizo Federal dei-
te 'Estado, caiu desie logo no

Mas, da entrada efícetiva ape-
nas ronstitiic pecúlio do sócio a
quantia de .iCuSooo, porquanto a
de -.^o.-sooo se destina a despesas
de administração c outras fixadas
nos estatutos. Em boa consciência,
ninguém achará que um pccuiio de
36o'$ooo possa produzir, pcrmanc-
cendd sempre integro,,em qualquer
outro emprego dè capital, a renda
atuuiãl de 4Ío$óooi.: Fm setem-

r,ip$ooo i uro ultimo, venceu-se o prazo de
^âl00.01 pagamento de pensões, na mais

importante sociediuli congênere, de
S,'Paulo e do Brasil, Embora tra-
tando-sc de uma empresa honesta
e intelligcnlèitieiite gerida, sua
administração verificou que, 110
primeiro decennio, dadu o numero
avúltado de contribuintes, só po-
dera pagar a pensão annual de
i2Ò$ocra." A digna c ilStistrada In-""ÍI"1™ i spccioria Geral de Seguros! uo

1 jo$óbo ! propósito de unificar as pensões
;5o(u j dos vários institutos similares aqui

ubíquo | estabelecidos, mandou fazer, uma
I revisão dos cálculos dn CAIXA

MUTUA -DE PEXSOKS YlTALi-
CIAS : e apezar de reconhecer <iv.e
ella ainda poderá pagar, nos dois
iiniios (|itc restam para o quinqucii-
nio iiitteriormeiite estabelecido, —
a ipensão de 420$oòo ãitnimes, dc-
terminou <it;o os cálculos abrau-
gessein uni periodo dc novos cinco
annos, como medida de salutar
cautela e com o propósito de não
desfalcar o fundo de pensões, Em
conseqüência dos esluios e exames
feitos c usando dc altribttição le-
gal ,/í.roii etn i-'o$noo fliilüMc.ç íi
pensão a pagar. Unia, série de ía-
ctores. cada qual mais relevante,
determinou a accão di digna In-
speclòria. Todos sabem que a Cai-
xa Mutua de Pensões VitíiHcias
tem quasi todo o seu pafriinpiiio
empregado cm predios, na capital.
Não lia quem desconheça ü sensi-
vel iliaixa operada ' nas rendas dos
prédios urbanos e a diffieuldade
enorme tle sua locação. As entra-
das dc novos sócios escassenni de
fôrma inacreditável, em grande
pane por força da campanha sem
tréguas movida contra as institui-
ções dc iiuitualismo, que,, todas, as
boas e as más, são injustamente
confundidas na mesma acrimoniosa
apreciação. A crise, que tem affe-
ciado as fontes vivas da riqueza
publica, fatalmente deveria acttiar,
como aeiuou, sobre as instituições
de providencia; Ora. o que a in-
stittiição distribuo aos"pensionados é
a renda produzida pelo pecúlio de
seus sócios. Sua direetoria, não
pôde e nem sabe fazer mágicas...
Ella tem de encarar o.s faetos como
elles são," amparando os nvultado3

o i interesses dos contribuintes e cn-
¦'9.| vidiuiclo todos os esforços para lima'" honesta, predileção de retidas c

distribuição dc pensões.
Não é exacto, como toin-sc as-

soalliiido, que a Caixa Mutila dc
Pensões Vitalícias haja ""mantido
em illusão, com promessas fulazes,
o espirito crédulo de sr.us coiitri-
btiintcs.

E!ln, em seus estatutos, como
aliás acontece com toda; as outras
instituições análogas, nunca pro-
mctteti lima pensão fixa. Obrigou-
se a distribuir, entre os pensiona-
dos, as rendas dos bens sociacs,
assignalando que as pensões nunca
poderão exceder dc um limite fixa-
do 110.4 estatutos: o minimo será
determinado pela producção das
rendas. Aquiilo que prometteu
está ¦cscnipitlos.amentc cumprindo»
com a fiscalização constante! c iti-
tclligcntc da digna Inspeciona Ge-
ral. Sc as rendas diminuíram' —
cotnO' aliás diminuíram _ om todas
as empresas — justo é (pie, di-
íniníia a pensão, porque distribuir
rendas ou dividendos fantásticos
é que constituo crime..,

O facto que oceorre,, agora, cm
S. Paulo, tem oceorrido com to-
das as Caixas de Pensões do
mundo. Não obstante, ellas conii-
nuaram, havendo, de parte a par-
te, uma justa contribuição de cs-
forços para um fim conumim: os
sócios, pondo de lado illiisõçs in-
fundadas, contentaram-se com o re-
cebiniciito de uma pensão real, c
honestamente apurada, o que. ain-
da assim, sempre corresponde a
um juro difficilnieiite cguatavcl
cm qualquer outro emprego de ca-
pitai; c as sociedades, cm liem de
seu próprio nome e credito, tudo
fazem para a elevação da pensão.
Mes"io á razão de i20$ooo por
anno, a pensão a pagar corrcspoii-
dc a um jun) superior a_ so "}"
solire o pecúlio cffcctivo do sócio,
isto 1'.. .ítjoSiioo. Ila, porventura,
algum emprego honesto dc capital,
que, no momento, possa produzir
tal juro, inaxiiiic num paiz como

nosso, elii que todas as fontes
de rendas são instáveis? Querer
que s6o$oon dc pecúlio produzam

:aoo$ooo dc renda, cada anno. c
uma fantasia sem limites'; e
aceusar os administradores de uma
sociedade de pensões, porque não
obtém aquelle resultado, é uma
injustiça clamorosa, Alega-se que
os fundadores da Caixa Mutua
fizeram aquella promessa aos so-
cios contribuintes. Já dissemos

SOCIEDADE MUTUA DK SEGUROS E PECUlilOS
— 1UO DE JANEIRO —

38° FAliLECIMENTO NA SÍ;R1E DE 10 CONTOS
Teitdo fallccido em Amparo, Estado do S. Paulo, em

12 de julho do 1018, o nosso consocio sr. ANTÔNIO NAR-
DY, inscripto na série do 10 contos, sob o numero 028,
coninninicnmog nos srs. nratunHstas desta série quo se acham
na sédc da "GLOBO", ii rna Uitiguayaua 11. 4T, c cm poder
dos nossos bnnqneiros locaes, os respectivos recibos de 7$,
para formação do novo pecúlio, qne devem ser resgatados
dentro dc um mez, isto 6, até 15 do novembro próximo
vindouro, nos termos do estabelecido nos nossos i/limos,
«nurovndos pelo Governo Federal.

3»° FALLECIMENTO NA SÉKIE DE 20 CONTOS
Tendo fallccido cm Cmityba, Estado do Paiaitii, em 18

do Juutio de 101C, a nossa consoeia srn. D. AMONINA
CIERPIKOWSICA lHtZOSTEK 1'ENTER, inscrlpta na série
de 20 contos, sob numero 47, conimunicamos aos snrs. mu-
ttiallsfcts desta série, que se acham na sede da "GLOUO ,
á rna Uruguayana n. 47, e cm poder dos.nossos banquei-
ros locaes, os respectivos recibos do 14'jiOOO, para fM-ina-
ç5o do novo pecúlio, qno devem ser resgatados dentro de
mu mez, isto é, até 15 tle novembro próximo vindouro, nos
termos Uo estabelecido nos nossos plmios, npprorndos pclo
Governo Federal.

20" FALLECIMENTO NA SíiBIE DE 30 CONTOS
Tendo fallccido ua Capital ilo Estado tle S. Pãnlõ, cm 17

de agosto de 1916, o nosso eonsoeio sr. UEMODICTO COS-
TA, inscripto na série de 30 contos, sób numero 755, com-
münicamos nos snrs. mutual!stás desta sério quo se ncliam
na sede da "GLOBO", íi ruu Urugtiajiuia n. 47, o em poder
dos nossos banqueiros locaes, os respectivos rucibos de
20$000, para formação do 11 ovo pecúlio, que devem ser
re.sfsiitmlos dentro de- mu mez, isto é, até 15 do novembro
pro\imo vindouro, nos termos do estabelecido nos nossos
planos, apurovados pelo Governo Federal.

30' FALLECIMENTO NA SÊ1UE DE 50 CONTOS
Tendo fallocido lia Capital do Estado do S. 1-aulo, em 27

de agosto dó 1916, o noso consocio sr. dr. MANIMlLIA-
NO EMÍLIO UEHL, inscripto 1111 sério de 50 contos, sob
numero 297, còriímttnicamòs nos snrs. niutiiallstas desta sé-
riu que se acham na sede dã",GLOBO.'', á rua Urugtinyana
n. 47, e cm poder dos nossos banqueiros locaes, os res-
pectivos recibos do SOÍiOOO, paia formação do novo pecu-
lio, que devem ser resgatados doutro de uni mez, isto é,
até 15 de novembro próximo vindouro, nos termos do
estabelecido nos nossos planos, npprovàdos pclo Governo
Federal.

Kio de Janeiro, 1-1 de Outuliro do 1916.

Vim
Sypliilis e moléstias de

senhoras

DR. CAETANO JOVINE
Formado pela Faculdade de

Medicina i'e Nápoles e liabi-
litado por títulos da do Iíio
de Janeiro .

Cura cí.iecial e rápida de
estreitamentos ureihraés (sem
operação), gonorihéas clironi-
cas, cystiles, hydroceles, tu-
mores, impotência. Consultas

das o ás 11 e das 2 ás 5 —
Largo da Carioca, 10, sob.

Predio mn Bolaítgi .
Aluga-se uni confortável predio

com porão habitavcl, n. s8j i\ rti»
dos Voluntários da Pátria; Infor-
mações; 95, Praia dc Icarahy.

($2421)
en maeliiaaji Siugcr, icitio gabinete,
5o de mão e de pé, liquidam-se

o so$, 40%. 5«$ até 200?, ll:i!'..-H(tii
para inrtiistriii ele oito e ncz iniicln-
nus Ofiiein.1 para qünlqiicr còneerto.

Praça ila ltepublica 145. ús-iHSll

Cura radical
• Di» GONOP.KHkA ClItíOXI-

CA on RECENTE, om poucos
dias, por processos modernos, sem
dór, garante-se o tratamento
lamento da sypliilis. ,App
014, Yaccinas de Wiiglit.
bléa ei. das S ás 11 e in
SERVIÇO NO0TUKNO, S
tn, _ Dr. 1'cJro MagalLaes

(li

lilil
Tra-

O06 e
Assem-
ás 18.

«s

0-45 !

Tosses! Astlimii,
Tuhcrciiloíe, littliieiiza. curam-
sc raiiiCíilmciUC «11 çóucn ti*m-
po eom este maravilhoso' xa-
rope.

Preço (!« frasco, sseoii cm
todas 11» drORarios « _ pliariua-
ms c nos depósitos: K. Irii-
íiiuvana, ei:, lt. t-'et<: de Se-
lembro, íi c K. Andradas. ,1.1
a .1;. t.1 '':'",

(A 25S5) A DIIÍECTOMA

CAIXA DE S. DO P. MAItITI-
MO DA SAUDE PUBLICA
DA CAJPITAL FEDEKAL
Sede social: rua da Candelária

11. 69.
Dc ordem do sr. presidente,

convido 03 srs. associados quites
em suas mensalidades do corrente
mez, a comparecerem na assem-
bléa geral de eleição para nova
direetoria no exercício de 1016 a
1017, que realizar-se-á cm 17 do
corrente, ás ig lioras.

Rio de Janeiro, 13 dc outubro
de kji6, — O 1° secretario, Ar-
Unir'Manoel da Paixão. R 3063

It. S.
Club Gymuasttco Foi-tiigücz

Grande baile ein .ti de outubro
corrente, conimcmoralivo do 4S"
anniversario.

Acha-se aberta .a inscripção pa-
ra convites até ao do corrente*
não se atlendendo a pedidos de-
pois desta data.

A entrada dos srs. sócios sertt
com o cartão fornecido pela Sc-
orctariii, mediante a apresentação
do recibo do mez de outubro.

Chama-se a attenção para o avi-
so collocado na sédc do Club.

Traje de rigor. — í/iimíídrto
Taborda, t" secretario. 

IDÍTÃÍT

Fluminense
3649

««.—,1 «iiinjaãwãm———1

«O QUADRO»
Resultado de hontem:

IXTliXDMXCrA DA CUElin-A
COSTURAS

Distribuição dc peças de farda-
mento a iiianufacturaiy ás coslti-
reiras uiairiculadas sob ns. 1C01
a 1900, nos dias 16, iS c jo, até
ás 4 lioras.

1'rcvinc-sc ás sras. costureiras
que só serão attendidos os nume-
ros aiihunciados, assim como o não
comparecimento implica ua perda
da distribuição u une tem direito.

J, d,, is de outubro dc 1906.
lirAMINOOTIAS ClJKIIA.

Capitão.

Antigo. .
Moderno
Rio. . . .
Salteado.

Avestruz
Leão
Avestruz
Tigre

Variantes
32-1.97--S9-47—60

P.io, 10 -10- 016 n 3281

IMPOTÊNCIA
Ésterilltlíitlc,

Ncurnstbcnia,
Esiicrmutorrlicu.

Cura ccrtn, ratlicitl c riipiilti
Clinica dectro-mediea, espe-
ciai do
Dr. Caetano Jovine

das Faculdades dc Medicina
dc Nnnõlcs e P.io de Janeiro.
Das 9 ás it e das : ás 5.

Largo dn Carioca n. 10
sobrado

ExceMs eronodos
com todn o corirpVIo,

na rua do Rinchiíele
(J3330)

GRANDE HOTEL
— LARGO DA I.APA —

Casa para famílias,e cavalheiros
dc tratamento. Optiinos aposen-
tos ricamente mobilados de novo.
Acccssores, ventiladores e cozinha
de Ia ordem.

End. Telegr. "Ürandlibtel"." 
GONORRHEAS
cuta infallivel em 3 dias,
sem ardor, usando "donor-
diol". Garante-se a cura
completa com um só fiasco.
Vidro, 3$ooo, pclo Correio
;$300. Deposito yeral :
1'liarmacia 1 avares, praça
Tiradcntc:*, 6:. — Rio de
Janeiro.

Alugam
modernos,

liiisíí

CAFÉ TI
Operaria

481?

Variantes
40-12^79-54- 80

Wo—lG-10-Olt. S 3267

I. AMSRICAHA

Puro e saboroso, á venda cm
ioda parle; Torrefaçaò c moagcin.
Praça Tiradenles õí. J 7.1 J«

DR. SIIjVINO JIATTOS
Ijíiurcnrto com Grandes Pre-

mios o mcditlliHs do ouro cm
íRv^ósIçõus^UniTciwiics, lulci-
nncionnes c Nuciòiiitcs.

Kxtracções de dentes, sem
dor, , •

Dentaduras de vulcnmtc,
cada dente 

ObíuraçOcs, de 5? 11, . .
Limpeza de dcnles a . .
Concertos em dentaduras

qucbradus, feitoi cui
quatro horas, cada con-
rerto 
E assim, nesta 'Pronorçã

preços razoáveis, são feitos
mais trabalhos cirurEico-dcntarips,
no consultoria eleclro-deiitiirio du

IM A VKKilI.-WAXA, ü.
esquina da rua da Carioca e em
frente ao largo da, Carioca: das
7 horas da manhã ás 5 da tarde,
todos os dias.

Tulepliouc—155*1—Contrai
(.1 5'«

;5.(.(m

5 $000
lôtuoú

io$ooo
.. dc

SIPHIL1SI

Rio-16-10-
403

-916 0.32SG

P!l!BI,iiaolK':ii::i'«!iK;;S:!VIBi:;''Si!lH
IA CURA DA |i
I
1ii

todos 11111 meio ¦ |
se tem sypliilis igj.

ANNUNCIOS

1
vrcrsv.nrj7AKS-j

BOOA DA FORTUNA

0. constatai' ;i existência «*;t rc-.
exiüida pela LlvOfOUJlXA.

Xão ha de ser mentindo á .lis-
tica que a COMPANHIA L/üO-
PÓLDIXA levará a, melhor, excr-
renda sua vinqançnzinha contra a
KMPUKSA iCMRO AMERICA-
XA — Seria mais conveniente que
a companhia, ao envez desses , . ¦ ¦ -
actos ii,- picardia lola e iiljuslifica-! <l"<o ""o o exato. A instituição,
vel, cuidasse do melhorar os sons apenas, prometteu distribuir, entre
serviços, reformar as suas esta-! os sócios, as rendas que obtivesse,
ções c attendor aos contínuos re-1 fixando naquel c limite o iiin-nnio
ciamos da opinião contra a.s suas | a que, em qualquer liypothçse, po-
aspliYxiantcs tarifas. Isso sim! deriam atlingir as pensões da

(Transcripto da "Gazeta do Cor- \ Caixa B. Mas, quando_ isso fosse
deiro" de 15 do corrente). (J 3226' verdade, as ailmiiusirai,'oos, que --o

1 sticcederam, nada tem com os pos-
siveis erros dos fundadores; desde'

3128 _SL7J__
1'28~ "' 

líí"1 _
ss~" 

ti

734 39S

A guia de Ouro
770

is—s—21—20
RiOrriG -10-916

lilil
i\io_-lG-10-01C

Ensina
de saber
adquirida ou hereditária, in- p[
terna ou externa c como ¦
podem ctiral-a facilmente S
cm todas as manifestações B

_ c períodos. Escrever: Cal. gjj
||| xa Correio, 16SC, enviando a
s sello para resposta. P
WiffliíBlíiBníiBíiiBliWlííBiiiBi.FW;;53

'M de arroz DOIiA''
"Medicinal, adlic-retite e
perfumado. Lata, cSooei.

Pelo Correio ;:$5oo
Perfumaria

. ORLANDO RANGEL
¦ Ul !—¦¦—¦ 1«ll ¦—IIII ¦ II !¦ II1111

MICROSCÓPIO ZEISS
Compra-se, completo, em pcrfcilo

esiado. boas combinações; resnoa-
der a J. R, C. M. a esta redacçâo.

(.1 3202)mr

S 330?

rantiã Federal
Rio- 16-10-016 S 3266

Propaganda
791

Rio -16-10-916.

I

s sr-õ

(cm (órnia de pílulas)
O mais poderoso especifico pnra a cura dá Sy-

philis c àe todas as doenças resultantes da im-
pureza do sangue. O DEPURATOL 6 im-
mincntomoiito superior nos seitó-ofleitos a Iodas
as injecções. Qarante-so a cura.

Tiibo com 32 pílulas, 8 a 10 dia*1 do tratamento,
5S000; paio Correio mais 400 róis; 0. tubos, S7S000,"p.elo
Correio mais lgOdü.
DEPOSITO GERAL: PharmRchã Tavares

M 63, Praça Tiradentes, 63 — Rio do

íBS»0

auetro ra

956
HiO, 16 -10-016.

SOO
Rio—10—10—'JK3 M 3316

BANCO LOTERICO

Pensão Abrantes
Tem bons còmtiiotlos dcsbccnpa-

do?. Rua Mlirqucz de Abrantes,
cG. Teleplione tínl 151. (B 5<*9

OURO A UjiSÕO A GRiASIMA
riatina a S$000

prata, brilhantes e dentes dc den-
tadtiras velhas a 500 rs, cada um,
niialonei' quantidade. Av. Centra!
,1. 105, (J 2587)

.Uyr.l COMJlEKOíATi' Eleição cm iS ào corrente
Para deputado

JOAOütM rOHE' UA SII.VA
FERNANDES COUTO

CM =8á4)
— AOAO IIKíjLO SBX'0

OIiERO
UMA DESCOBERTA UTIJ,

, E' uma descoberta ou uma idéa
simples, muito simples mesmo, mas
que até agora n,*io tem .sido exc-
etitada; sendo, entretanto, muito
níil porque tem por base a eco-
iipmia. Tratando-se de senhoras c
senhoritas, deve haver também
lotla a commodidadc, belleza e ele-
saneia relativamente aos seus ves-
luarios, c sendo esse o fim que
tenho ;em visla na execução dessa
idéa, creio rjuc o,lenlio consegui-
do nas variadas formas e confe-
cções que podem ser empreeailas
e nas diversas fazendas, desde a
mais fina c delicada até a mais
grosseira, uos tecidos e outros ar-
tipos como, por exemplo, a peilica,
que podem ser usados. Sendo a
batina o vestuário do Padre que
dc nljuma maneira se assemelha
no da Mulher, lambem nella po-
dem ser empregadas certas for-
mas. Como na mulher é arando o
desejo dc ser e parecer bella e
elegante" podem ainda sei- necres-
editadas outras formas ás que lc-

primeiramente, usadas, lis

nenhum acto 011 facto prati-
demonstre haverem

illusão os contri-

qu
carám que
mantido cm
buiiiies.

S. Paulo, 14 de outubro de 1916.
A DTRÜCTORIA.

¦TUNTA COÍiMKUCfAIi
Eleição cm iS do corrente

Vara deputado
JORGE CONCEIÇÃO

(M 33

31
UEIIAM HONTEM

Antigo ,,...
Moderno ,.,
nio
Salteado...
2* ptomio
3'
4'

305
726
066

z—fk ira
Tomae de

—^°\k Seal
IffiiiiâPjIar""

l*A- j __

Veado
Carneiro
Macaco
I^orú

Í1S3
Oil
1S3
OU

í)

Diabéticos!
130

c^tcotsraa»

SOCIKDADE ESPIRITA ""

CIÊNCIA K OARTOADE"
Sede prov.i RUA CLARIMUXDO

iDE MJÍLLO 55. Encantado
Levo ao conhecimento dos srs.

associados que ainda n-.e consi-
dero o thesoureiro eleito a 23 dc
junho próximo passado, visto que
ainda não resignei esse cargo, por
esta razão qualquer aviso em con-
trario não é legal, putrosihi, não

areill, i'i illiçiiaiiivilll, U3UUU9, r.n- . - .- - •- -  -

pero brevemente expor ao publico" "te confornio,__de accordo com,a
esse Irabaliio, provando ao mêsmb iei, com o otticio da Secretaria,
irviir,,-. n mie aeabn i\o dizer. com data de 14 do corrente, dtn-!;

?ui"e> O que aeabn dc dizer.
Quanto an — homem — embora

n*ín seja tão simples e offcreça
maiores difiicültlatlfs a execução
desse trabalho, comltido espero
conseguir o mesmo resultado.'. 

AsToxto R. da Silva Camms.

ANTIGAIi 1)0 DR. 5IACHADO
É' o melhor remédio, por

gástrica, para

com data de 14 do corrente,
lo a mim.
Rio, 15 — in — Vt6. — João
icophilo da Silva, thesoureiro.

27.67 J

asma 054
S 32W

O LOPES
c quetr> dá a fortuna mais rapi-
da nas loterias e offerccc mai-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151;
Quitanda 79. esquina da Ouvi-
dor; i° de Março 53, largo do
Estacio de Sá 89, General Ca-
mara 363, canto da rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 e rua
15 de Novembro 50, S. Paulo

CASAR. Eosar/o 74 c R. Ouvidor 76 i"O PONTO" I
130 — R. OUVIDOR -• 130 | Abra-sc magnífica cas

São as casas que offerecem asU nm t|os inválidos 103.
maiores vantagens e garan- para pensão ou familia

tias ao publico [ mento.

«©«©«©«©©©©«os©®©®©©»»I

f AO MONOPÓLIO li

| OA FELICIDADE |
f neinoltem-so bilhetes pa-g
sra o Ititcrior meillíiuto oS
eporlb <lo Correio g
% PRAXOISCO & C. %\
|l-l- — Rna Sachet — 14g
8a©<B@®®@t3S®«©®®®S®.S998,

IIII1
TOO

Filial
RUA DO OUVI0OR-1O6

praça 11 (le Junho 51—Rio
dc Janeiro

COMMISSÕES E HESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: —.Os prêmios são ps gos
ro mesmò *l!;i «In extrneção,
FERNANDES & C."

Tel. 2051, Norte .

iOSA
Vehdc-se uma hem localizada,

áfreguezada o sortida; o motivo
dir-se-á ao comprador. Bom 11c-
gocio. l'"alar com o sr. João Fou-
seca, na Drogaria Rodrigues, rua
Gonçalves Dia; 11. FP. (J-?73

1 situada
Presta-se
de trata-
(M2645)

V. Ex.a precisa
collocar dentes Slips ?

Não se deixe illudiv, pro-
cure tini cSliRcItilistn, porque
esse (renero dc trabalho exige,
na verdade, estudos cspcciacs,
que falham por completo 11
maioria dos dentistas, que di-
videm a sua actividade pelos
diversos ramos da profissão.
Não aconselhamos v. ex. a
abandonar o dentista de sua
confiança, mas a procurar-nos
dc preferencia, exclusivnnicn-
te, para cóllocBÇão de dentes
ÚVÜÍlciacs, por ser essa a
nossa especialidade c por es-
tarmos convencidos do que os
nossos trabalhos executados
por processos modernos sa-
tisfazem mesmo os inais exi-
gentes, sem que cobremos por
isso preços exagerados. A pri-
meira consulta para informa-
ções é inteiramente gratuita,
br. Sá Rego, Especialista —¦
Kua do Carmo, 71, canto do
("1'vifuir. ÍA 20

Telephone 5853, Centrai
•Aos Srs. Fazendeiros

Cavalheiro preparado e com lon.
ga pratica dc ensino, conhecendo
Musica, Escripturação Mercaiiti! c
Comiücrcial, tendo alguma pratica
de_ administração de fazendas,
pfferéoe-su para lccciònnr om qual
quer fazenda. Cartas a R. Ma
dcir.i, á praça Man;'! n. "t,

(M apCj)

Black and Tan
Vendc-sc por 50$ uma cáclior-

rinha legitima dessa raça, na ir.i-
vessa Hermcngarda, -¦! — Ivuaçfni
do Me3'cr. (K ,-51.16)

ALUGA-SE
O predio da rua Camcrino .',.:..

Tem grande armazém e sobrado
lodo restaurado tle novo. As cha-
ves eslão por favor 110 armazém
dc molhados, nesta mesma rua,
esquina da ladeira .Madre de Deus.
Aluga-se barato.

PHARMACIA
Vende-se uma, pequena, i.i-m

áfrofuezada e 'bem desembaraçada,
por pouco .dinheiro, Tratar á rua
da Assembléa 34. drogaria.

3001 J

ARMAZÉM
Alugo-se uni n;i rua Rodritirt

Silva 11. 0: traU-fie com I»eopoi-
do, 110 mesmo. (JÍS57)

ALUGA-SE
O predio da rua Mor.ieá o Valle

n. 5. todo re formado do novo; aa
| cha.cs estão na rua da Lapa 11. */:

com o sr, Lopes. Trata-sc na ms
Rodrigo Silva 11. 26, 1" andar,
com o sr. Sousa, preço coramodo:

DMtl.AÜAÇÃt)
Jusé dn Costa, electricista diplo-

niadn, residemc á rna São Valeu-
..In

curar
li' de gosto afradavel
dieta. Vende se cm ciualqu
macia.

via
a syphiHs.
e não tem

o,- nli¦püar-

presen
lo. porque Iodas as pessoas! Para senliora

sçao puderam Quitanda, <"4-

P0BMI0TDA MKniXO
O ímico exterminador das for-

niigas, Merino & Mau;;-*, rua do
Ouvidor u. lój.

JTOTA COMMEKCIATj
Eleição cm 18 dp corrente

Tara deputado
CUII.lIUUMIi DINIZ R0D1U-

tiUES_ _ (\Uez.)

srci.u:. atvTios
MAXfCrR-f'

Pa.rn senhoras e cavalbflro»

exis- '[feitos de direito, declarar que,
tiudo autras pessoas de nome |
cgual, passa d'ora, avante a assi-.
gnar-se José Erdciro da Costa. |

Rio de Janeiro, 17 de outubrol
de 1916, — JosS Erdeiro do Costa,

d sano) I

BEN..; LO.r.:. OáP.:. 1TEX
IilQUB VALIíADABES

: Hoje, sess:. economic:. ,
Peço o comparecimento dc todos ——

03 iirms do quadr:. - O secr:. jSousa. (} 31')')) I

ilill759
mo- iG- 10-oiG

A Universal
814

líio, 10-10-916. S 32-79

VX1A0 SOCIAL
Sede: RUA HOSPÍCIO, 3U
Expediente diário das n i i'nora da tarde.
IIojo; J7, ás 7 lioras da noit'.-,

icr.í logar .t sessão do Conselho
Administra'.*.'.. - • toão da Cosia.
iecrt-tario. (S 3357) '

Americana
206

IUo-16-10-1016 J

Caridade
^79

316

Banco SportiYOjfe
CASA PARA FABRICAÇorhprne bilhetes nesta casa, e

tercis o futuro garantido. forte
certa, pagamento immcdiaio. Rua
,1a Alfândega 42, esnuina da rua
da Quitanda, j'.' DUTRA 6- C.
Teleph. .«,13. N,

OZZXX.OXXKTXZXJXXSXZXXXXXZ^r30iX17.Z

Si«v«a«*aí!<iraff'»/f»níí3l_('"'.t 
garantida oor., ú Kl J\1R 

"-
BSBpO<«"©¦«"vitat, m M.\i:.\riAM.v i:

VOlMltl.NA COMPOSTO. Itcmcflio jú conlirriilii. heposi-
to: mn da Quitanda 320, íí' nndnv, o Uriisnnyniitt "i».

Vidro SijIOOO. (J SJÍ02)

SALA
e quarto liem mobiladas, alugam-se
com ou íeni pensão a casal ou
pessoa de tratamento, cm casa de
familia franceza, cai logar bem si-
tr.ado, saudável, tem jardim. Tcle-
oboiie ío-so. iRiui 'D. i,:iio. 00.

QR a6o6)

QUET.EI8 AliMÒÇAP. BlíM E
JANTAR MELHOR

1'OR 1Ç500?
Visitae La Tablc du Commerce,

-.Avenida Rio Branco n. 157, i°.
IAlugam-se quartos a familia? o
Icavalliciros e f-raçc: se persí" a
^domicilie-: tr-. 3397

Aluga-se a casa n. 147 da rua
Visconde de llauna, em frente ;i
praça Onze dc Junho, própria pa-
ra a installação de uma fabrica,
pois, além dc armazém na fronte,
tem mais un" orau.ie área d: ter-
reno uos fundos. Está aberta ate
ás T7 lioras; trata-se na rua de
São Pedro n. 72. com Costa Bra.
Ra & C. (U 2S33)

SITIO
habitação de familia, com grande
terreno e grande ei sa. por 100S
mensaes, está .'.-.ita a casa e
procurar Kativitb de, ã ma Had-
dock. Lobo 11. 61, no Kealenso,
S minutos distante da estação.
Trata-sc na rua Rodrigo Silva
11. 26, 1' andar, com o sr. Souza,
das rt ás 4 horas. (
«wwMawmi mn nmmt —wtmwmmâwm

TINTURARIA RIO BRANCO
29 — AVENIDA MEM DE SA' — 29
Attende immcdiatamente aos chamados pelo telephone -->

Central 4934. para buscar rou pa nas residências — Limpa o
terno por 3SC00, lava por s$ooo; tinge a roupa sem desbotar -^
EsDecial!da4e em trabalhos em roupa de senhora.

PRGQOSl OTOOXCOS»
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CORREIO BA MAKHJt — Terç*-felni, 17 de Outubro flelOM
>T^|*l,J

¦¦*v.'.W"Hr "V '•!¦¦-'¦•

VISOS MARÍTIMOSI Jl

UilO BMSIL1I
PRAÇA DAS MARINHAS

(ENTRE OUVIDOIt E ROSÁRIO)

LINHA DE LAGUNA
jg O paquete

MAYRINK
Sairá terça-feira, 31 do cor-

rente, ás 21 horas, para Dois
Rios. Angra dos Reis, Paraty,
Ubatuba, Cai-aguatatuba, Villa
'Bella, S. Sebastião, Santos,
Cnnanca, Iguapc, Paranaguá,
S. Francisco, Itajahy, Floria-
nopolis e Laguna.
LINHA DB SERGIPE

O paquete

LIXHADO NORTE
O paquete

CEARA'
Sairá amanhã, quarta-feira,

18 do corrente, ás u horas,
para Victoria, Bahia, Maceió,
¦Recife, Cabedello, íratal, Cea-
rá, Maranhão, Pará, Santarém,
Óbidos, ltacoatiára e Maiiáos.

LINHA AMERICANA

O paquete

Rio de Janeira
Sairá no dia 4 de novembro,

ia 14 horas, para Nova York,
escalando em Bahia, Kccife,
Pará e San Juan.

CASA EM NICTHEROY
Aluga-se, á rua General Andra-

de Neves n. 296, uma esplendida
casa em centr0 de terreno, com
4 quartos, 4 salas, varandas, copa
e cozinha, com pias de mármore,
ladrilhadas e azulejadas, banheiro
aiulejado para banhos de chuva
ou immersão, banheira esmaltada
para banhos quentes, W. C. _e mais
commodidades. assim como jardim,
chácara arborizada, etc. j aluguel
35o$ooo, pôde ser vista das 10 ás
16 horas-, trata-se na mesma com
u proprietário (Bondes de Gra-
goalá, a 5 minutos da Ponte das
Barcas^ (J 3"3)~ 

ALUGA-SE
O grande armazém da rua Eva-

risto da Veiga n. 26; trata-se á
rua Treze dc Maio n. 9. 2944 J

ÃSTHMÃ
A cuia só se obtém com o espe-

cifico descoberto pelo dr. Kitig'9
Palmer, o CARDIOOENOL ;nãn
falha nas affecções, chiados no
peito, falta de ar, aceessos. Oro-
liaria Granado & Filhos, rua Uru-
guayaria; 01. Rio de Janeiro. Vi-
dro, 6$oon: pelo Correio, 8$5oo.

Gonçalves
(J 3191

Marca ">*?'' Registrada

GARAGE AVENIDA
Reputada a 1* desta capital

Auto de luxo para casamentos e
passeios

ESCRIPTORIO
avenida Rio Branco, 161

Te!. 4?.|, Central
GARAQE E OFFICINAS

Rua Relação, I6el8
Tel. 2464 Central

RIO DE JANEIRO

Registradora National
Vende-se uma, registrando de 20

réis a 400$; cartas na redacção
deste jornal, a J, C. Guimarães.

(S 3'4?

Sala de frente e um
quarto

Aluga-se uma sala de frente e
um quarto independentes a pessoas
decentes, em casa de família; á
rua do Rezende n. to3. (B2960

LEILÃO DE PENHORES
EM 16 DE OUTUBRO DI- 1916

J. Liberal & C.

Rua Luis de Camões, ío

Fazem leilão dos penhores ven.
cidos e previnem aos senhores mu-
tuarios que podem reformar ou res-

gatar suas cautelas até á hora de

principiar o leiláo. (-S 3243

COSTUREIRAS
Precisa-se de perfeitas saiciras e

corpinheiras.
Casa 'Nascimento, R. Ouvidor,
167.. (S 2234"tInturaria"

Traspassa-se uma fazendo bom
negocio e em bom ponto, á rua
do Lavradio, 9. 2802 J

MALAS
Artigo solido, elegante e bara-

tiisimo, só na A Mala Chinesa.
Rua Lavradio, 61.

Sairá quinta-feira, 26 do cor-
rente, ás 16 horas, para Cabo
Frio, Victoria, Càravellas, P.
Areia, Ilhéos, Bahia, Aracaju',
Penedo, Maceió e Recife.

AVISO — As pessoas que
queiram ir a bordo dos paque-
tes levar ou receber passagei-
ros, deverão solicitar cartões
de ingresso, na Sccção do tra-
lego.

DOENÇAS 00 CORAÇÃO
1'ontadas, palpitaçõcs, cansaço,

falta dc ar, pés inchados e hydro-
psias, bater forte e irregular das
artérias, do pulso e do pescoço, o
as lesões no coração, causadas pe-
Ia syphilis, rheumatismo e arterio.
schlerose, curam-se com o CAR-
DIOGENOL, grande descoberta
aphrovada pela Saude Publica, pa.
ra essas moléstias. Granado & Fl.
lhos. Rua da Uruguayana n. 91,
Rio de Janeiro. Importantes attes,
tados das pessoas curadas e de me
dicos notáveis. Vidro, fi$ooo. Pelo
Correio, 8$soo. (J 3192

Forçada e urgente
LIQUIDAÇÃO FINAL

do barateiro estabelecimento de Alfaiataria, fa-
zendas, roupas feitas, chapéos e de outros

artigos para homens, rapazes e meninos

O RIO TRIUMPHAL
Tudo liquida a qualquer pro;o, incluindo armações e

todos os utensilios

se. Rua a.o Ouvidor, 36

Quando faço compras,
não esqueço o

IIIm li min
um,
¦—!¦!¦ wmJ.i-i'—i

msvsis lote ta Capital ii

pois 6 o unico preparado
com o qual consegui ter
cabello e não ter caspa.

Não acceitem outro em
substituição; exijam o de
OLIVIER que terão re-
sullado seguro.

VIDRO 3$00O
Em todas as
perfura árias,
drogarias

o pharmacias
A CARRÁFA1 GRANDE"

Uruguayana 66, e Avenida Passos, 06 (A 1"4»>

CR \HDES RI-i>UCÇOI',S ,1(13 pre-
cos. como sejam: comas liara solteiro,
«$ a 35$; d'tas Kistori. para casados,
40$ e 4sl; lavatoric-s inglears, 50$!
tolldles-cõininodas, 100$ e i.osSij guar-
da-vestido», 35$ e 45ÍS «UMda-loucas,
M$ e 45$: guarda-pratos, superiores,
,io$ e i!0$; 

"guãrda-veiüdosj de des-
armar, ioo$ e "»(: irnrsai elesticas,
to* e sçS; mobílias estofadas, 130»;
14'$ e 180$: d tas Sul-America, 100$

e 110$; cadeiras para sa'a j>u nuarto,
75$ e 80$; cadeiras de Mlanço. 35*
«40$: dormitórios, 420$ e 4jo$, dl-
versos modelos, a escolher; sala. de
jantar, 380$ e 400$; colchões de erma,
12$ e 25$: capim, 3$ a ,10$, e tudo
novo e 

'dc 
primeira qualidade, ao

— LBAO DOS MARES —

110—Largo dn lupa—110
Peçam catalogo

Companhia de Loterias Wacissftto do 3rai!i
Extiacçõ9spablioa3 sob a fiscalização do govoraa

federal ás 2 U2 c aos sabbadoa
ás 3 lioras, á

Rua Visconde de ltaborahy H. 45
HOJE

;í4T -17
HOJE] yVniívnliA,

/J30-:Jtji

AOS NOIVOS!
Knéommcnde seus moveis ^na Ca-

sa Veiga, Fabrica de Moveis. t"a-
gatuènto a pequenas prestações
mensaes. Rua Senador Euzebio 222
Mangue. (M3001)

Pensão Flamengo
Alugam-se a cnsaes e cavalheiros

de tratamento salas e quartos, rica-
mente mobilados, com pensão; tra.
tamento de primeira ordem. Kua
do Flamengo, 10. (B»a647>

1206 IMOS I
I vendem-se á R. Quitandas

«eeeca3*08eaoo»«9«fieai

I 914 E 1
t I.B01X1I

SATOSIN
é 11111 remédio unico pela sua
efficacia curativa em todas as
affecções pulmonares;

Elixir Castilho
SATOSIN

cura os catarrhos agudos c
chronicos dos bronchios c, dos
pulmões nos diversos períodos
da moléstia;

SATOSIN

Drogaria Rodrigues',
Dias, 59.

Moléstias das gallinhas
A gosma, o gògo, a corysti e o

rliemiiatismo das gallinhas, e de
outras espécies dc aves, são com-
batidos com segurança pelo Cory-
sol.

Com o uso deste preparado as
gallinhas engordam e a postura
angmenta. Preço, 2$5oo, pelo Cor-
rcio 3$5oo.

Em todas as drogarias e phar-
macias, á rua Uruguayana 66, Pe-
reslrcllo & Filho 6 Avenida Pas-
sos n. 106. A 1544

Mme. VAGUIMAR LANZONY
participa ás suas amigas e fregue-
zas que mora na nia D. Laura de
Araújo n. 71. Attenção: trabalhos
em costuras com perfeição.

(R 3153

BOM NEGOCIO
SECCOS E MOLHADOS

Traspassa-se uma casa de sec-
cos c molhados, bom ponto de ya-rejo c bem af rcgtiezada; o motivo
da venda é o dono ter de se rclt-
rar desta cidade; para informa-
çíes, na Empresa Queiroz, praça
Nilo Peçanha. 32. Barra do Pira-
hy — È. do Rio de Janeiro.

(J 3106

UNDERWOOD
UNDEUWOOD -- Compra-se

preço módico uma m.ichina do ul-
timo modelo. — Offertas á caixa
do correio n. 997 — Uio.

(J3229)

AGENTES
_ Frccisam-se bons agentes anga-

riadores de annuiicios. Boa com-
missSo. Para tratar á rua General
Câmara n. 122, das 9 ás 11.
„. (J 29°7)

Panellas de pedra "Ml-

neiras"
DELICIOSA COMIDA

Obtem-se cozinhando-a nas afa-
madas panellas de pedra mineiras
— deposito: Bazar Villaça, 126,
rua Frei Caneca. — Louças, fer-
ragens, tintas e trens de cpzinna
por menos 20 °|° que em outras
casas. (J 3201)

no tratamento da tuberculose
comprovada exerce effeitos re_.
troactivos sobre a infecção ate
um limite tal que paralysa o
desenvolvimento dos bacillos
de Koch até supprimil-os com
o emprego prolongado;

SATOSIN
é recommendado por summida-
des mcilicas brasileiras e es-
trangeiras.

A' venda em todas as boas phar-
macias e drogarias do Brasil.

Elixir de Pepsina
Composto

(Camomilla. Rhuibarbo, Calumba
e Pepsina) Fórmula de Brito
Approvado e premiado com me-

dãllui d'ê ouro. Efficaz nas_ dige9-
toes mal elaboradas, dysipesias, vo-
mitos, eólicas do figado e intes-
tinaes, inappetencias dores de oa-
íjeça e vertigens. Vidro 2$ooo,

iD.eipoãít!o9: Drogaréas tPachieoo,
rua dos Andradas, 451 Carvalho,
1° de Março, 10; Sete dc Selem-
bro ns: 81 e 89 e Assembléa. 14
Fabrica: Pharmacia Santos Silva,
rua Dr. Aristide3 Lobo n. 229.
Telephone n. 1.400, Villa.

(3087 )

Bom emprego de capital
Vendem-se duas casas á rua

Vinte c Quatro de Maio (estação
do Riachuelo), alugadas e dando
boa renda. Não são permittidos
intermediários. Para tratar á rua
Uruguayana n. 41, 1° andar.

S 26S7

Poderoso especifico em moles-
tias syphiliticas, o mais enérgico
até hoje descoberto, oura com se-
guiranlça. Affacçõea sypliilitilcas
1'heumaitUmo,, gotiprrhéasi irins,
bexiga, figado, corrimento dos ou-
vidos, finalmente, todas as. mo-
lestias, provenientes do sangue.
Encontra-se nas principaes phar-
maoiaa e drogarias. Pharmacia
Cardoso, Cascadura.

Rua São Pedro n. u8; Andra-
das, 43; Uruguayana, 91. Vende-
se na rua do Areai, 1. (4813 J)
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Gonorrliéa ¦ Impotência
Por mais antigas o rebeldes quesejam, curam-se certa c rápida-

mente pnr meio dc plantas mediei-
naes, infalliveis e inoffensivas. Mi-
Iharcs dc pessoas se tem curado
por inlcrmcdio destes medicamen-
tos. A' venda n'A Flora Brasil,
largo do Rosário n. 3, telephone
2408, Norte. ' (J 1I98

COFRES

OS CHAPÉOS DE PALHA,
SUJOS

Os chapéos de palha, sujos, fi-
cam completamente limpos e com
a apparencia de novos, quando
lavados com a "Água Mágica".
Mais duas vezes poderá ainda la-
var um cliapco, quando novamente
ficar sujo. Um vidro dá para seis
chapéos e custa 2$ooo. Pelo Cor-
rcio, 4$ooo. Na "A' Garafa Gran-
de", rua Uruguayana, 66 e aveni.
da Passos, 106. A 1545

PICARETAS

Registradoras e cofres
Cofres á prova de fogo, machi-

nas registradoras, machinas de es-
crever, prensas dc copiar, obje-
ctos para escriptorios, diversos ta-
manhos e fabricantes, novos e
usados, compram-se, vendem-se e
trocam-se; faz-se quaíjucr trans-
acção. Rua Frei Caneca ns. •> a
11. Teleph. 5092 Central — Casa
Encyclopedica. (M 819
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CGMPAfigHIfl TEC^WIOl E
ISfãPOBTAOOR^

TRABALHOS TEGHN1G0S DE QOALQUEB NATUREZA

IMPORTA E TEffil EM STOCK»

Maclitoas motrizes e operatrizes, Ferram.-ntm, Ac-

REPRESENTAÇÕES
Para Rio Grandç, Tcloias ou todo o
Estado. Acceita-se de casas coinmer;
ciues e estabelecimentos indusimes a
commissão e consignações, "aja m-
formações com o sr. Antônio Crava
na Empresa de Mineraçüo e Tintas
"Ancora", i Avenida Rio Branco 17.

SUOR FÉTIDO
Unia iiiiiira (ípplicaçao ilo l'"RA-
GOU (1'ü'). basta para í.izei'
aèsãpiiaíécer BNSTANTANhA;
MENl-E E POR tlOMPLIC-
TO todo o qiviln.uer suor Ií-
tido do corpo (pcí. axdtas,
ele.) A' venda im iicrfmiiaria |

A NOIVA, rua j

20:000$OOOil6:ooo
Por l$fiOU. om meios Vàr l$COO, ciii

$000
hiclos

Ssbbado, 29 úo cm^eMe
A'ts 3 llor;»s i!a tarde—300 - 34

1 o o; o o o $ o o o
Por 8*000, em décimos

cess
Sondas, Meucs/Oloo», Tintin-, Vernizes,

Borraohn Gagltas, etc.

MATERIAL ELECTRICO E INSTALLAÇÕES
«n. V mo liranco. OO Tilesí. 

'"IIXHNICA»
Rna V. ltio itranco, 00

Rio de Janeiro Telopbone, 20 7-Norte
Caxa—1488

PHARMACIA
Offcreçesc um pratico habili-»

tado, para esta capital ou para
fora desta capital. Queira diri-

gir-se á rua Dois de Dezembro
n. íoi, G. Quintino. (J2920)

SALA E QUARTO
Àluga-sê a pessoas serias—sol-

teiros — em casa de tamilia, mo-
biliadõs, luz e banheiro. Sala o"?-

70$. Uua Senador Dantas
(J 2572>quarto

H»3
zg.ui

Cia q

caí K

A'S SENHORAS E SENHORITAS CARIOCAS
Fareis grande economia o andarels scmpi-e clçgari-

tes si hprcudcrdés a cortar o a fazer, vds mesmas, vos-

sos vestidos o vossos chapéos. Garantimos 4™ tonra»

habilitadas em 3 MEZES, e so pngarels ^ 
2 .PRIMEI-

ROS, sendo o 3o gratuito para a pratica. Mandão pedir

prospectos a Avenida Rio Branco, 100 - 2" an<'— *

directora do Curso de Prendas Femininas.

Rodrigo Silva
n. 36, e em to-
das a* drogarias
e perfumarias.
Caixa 2$. peto

Frago
Correio 2$$on.

OVEIS
A CASA QUE VENDE MAIS

ÜARATO E*

"A COMPETIDORA"
RUA SIÍNADOR EyZliBIp, 7S
Camas do peroba para casal, iíi,

30Í. 35$. 4oS 50$. 70$. 80 e 90Í!
toilettcs. 00$ 100$ 110$ a 1.10* i me-
sas Je cabeceira, ao$. 25$ a.3S»! Uuar-
da-vestldos. 4.1$, 5<>$ .1°°* » "°J:
Kuarda-louças. 30$ 35$. 41* e 125»,
meias mobílias. 00$. 100$. noS, 150J
a 250$; «uarda-comidas, 25$. soSJ, 45?
até 

' 
60$; (juarda-casacas , 100$, 175*

até 200$: preços u dinheiro.
Ricos dormitórios, estylo allomao. e

a Capitei, vendem-se a dinheiro e a
prestações. • (8 559/

Os iifídidòs do billictos do Interior ilevein aer '.M^V*}.

nluidos <\c mais 700 i«. pura o porto do Correio o (ili^in»*
aos agentes guines X.l/ARETII & «., RUA DO OI)\\hÇ)}\
N. 04. CAIXA X. 817. Telèg. IilSVMb. o na casa v'. .;, •

MARÃES. RUA RO ROSÁRIO 71.. rsriiiiiia do beco dus (,..

cellas — Caixa do Correio n. ÍÍ273,

BOTEQUIM
Vcik1r-sç 11111 com 011 sirtn con.

trato, hão paga aluguel, ainda
recebe. Para mais informações
com Rophino, na cervejaria S.

CASA MOBILADA
AliiRa-sc para fanirílii ds [rala

mento a esplendida cü.íu ii, ^rit ds
rua Voluularios d;\_ 1'alria. ?iM
ser vista todos os dltis, 1I115 to b

Anna. das 3 em deante. R 3050 I 12 e das iS ás iS horas, (li .-42;

m\ Wimjffl

AUTOMÓVEL
Vende-se, de particular, um per-

feito e elegante "duble-phaeton";
ver e tratar, rua S. Clemente
n. 73. (M2975)

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 horas-

ALUGA-SE
O predio da rua General Pcdrá

n, 49, com grande armazém c so-
brado, está restaurado dc novo e
aberto para ser examinado e par*
dar informações. Aluguel barato.

CABELLOS BRANCOS
Usae brilhantina "Triiimphos

para acastanhal-os. Frasco 3$ooo.
Vende-se nas seguintes perfuma-
rias: Bazin, Nunes, Casa Postal,
Garrafa Grande, Cirio, Hermanny
e Granado & C, e em Nictheroy,
drogarias Barcellos e Mixta.

Tratamento rápido, radical, racionai e scientifico
DAS

Kvmv/Jj /•• m I
WmwM. > ¦ &*^ I

Vendem-se de fabricação allemã,
regular partida, por preço médio,
á rua Tlieophilo Ottoni 96. Tele-
phone 4506 Norte.. (3042J

E indispensável em qualquer.•asa cpinincrci.il 011 particular a"Xistencia dc 11111 superior Cofre dcaço M. IV. Americano, marca
(Cistrnd.i 11. 11.317, reconhecidos
como os melhores, e unico guardafiel de seus valores contra fogoe roubo. Grande siocl;; a dinhe'ro
grandes abatimentos.
1'nico depositário Maycr Wigdé*

_i04, rua Cámerino, 104

Lenha em tocos
Vende-re o milhciro :i :Sí, pos-tn em casa do frepuez. Rua Ge-

jcraS Pedrn ti. 340. telephone Vil-'» '3P3. (S 3=50'

ACCUMULADORES
Vendem-se da acreditada marca"Vesta", 8 volts, 67 amp., e venti-

ladores para teclo, G. É. — Pre-
ços módicos — A' rua Tlieophilo
Ottoni. Telephone 4506 Norte.

(3043 J)

TERRENO
Vende-se tini bom terreno de

esquina, dando frente para tres
ruas, todo ou em lotes. A dois mi-
mitos da estação Frontin. Rua 21
de Abril 11. 5S. Negocio directo.

SYPHILIS
Essência dcpüratlva concen-

trada do caroba miúda
(Formula de Brito)

Approvada e premiada com me-
dallia de ouro. Cura: omipiges,
boubas, sarna9, doenças do nariz
e dos ouvido9, borbulhas, comi-

chões darthros, .pannos ecTiemas,
erysãpela, syphilis « iheumatismo
antigo c 'recente. Preço 2$5oo.

Dcposütos i Drogarias Pacheco,
rua dos Andradas 45; Carvalho,
ma i° de Março 10; rua Sete de
Setembro 81 e 99 c á ma da As-
sembléa 14. Fabrica: Pharmaoia
Santos Silva, rua Dr. Aristides
I,ob(« J-9 Tel. 1.400. Villa.

TKEREZOPOLIS
Veiiiicm-se dois terrenos cer-

cadjriü; com 22 x 254 c 33 x 264,
na Várzea, sendo um na rua Pa-
rahybá e o outro na rua Pliilo-
lerpei trata-se com Roberto, rua
1" do Março, 43, ou em There-
zopolií, com o tenente NTascimen-
Io, agente dn Correio. (j^io J

kú de Quênia! Caiíieiro
Sua sobrinha Maria Thereza es-

teve no Rio cm maio de 1915 e
julgou vel-o. Não pode certifi-
car-sc disso c partiu dias depois
para a Europa. Pede encarecida-
mente, dê noticias ao filhinho
Jesé Calhciros Tuuior. Posta
Restante — Lisboa. (J 2S7.

(J 3205) ' folha a A

GMVIDEZÍI
usando

CORRENTE CONTINUA
'Compram-se: um motor electrico

para corrente continua 3 HP, 220
volts. Um dynaino, corrente con-
tiiiua 30 A., 100 volts, ambos com
os respectivos rheostatos, atnpéro-
metro c voltametro para o dyna.
mo. Dois ventiladores para tecto,
com quatro pás, para corrente con-
tintia dr 220 volts. Offerlas nesta

B. R 2610

Xarope Peitoral de Deses-
sartz e Alcatrão da

Noruega
FORMULA DE BRITO

Açprovado pela Inspectoria de
Hygiene e premiado com medalha
de ouro na Exposição Nacional de
1908. Este maravilhoso peitoral
cura radicalmente bronchites, ca-
tarrhos chronicos, coqueluche, as-
thma, tosse, tisica pulmonar, dores
de peito, pneumonias, tosse nervo-
sas. constipações, rouquidão, suffo-
cações, doenças de garganta, la-
rynge, deíluxo asthmatico, etc.
Vidro, i$5oo. — Depósitos: Dro-
garias Pacheco, rua dos Andradas
n. 45; Carvalho, á rua Primeiro
dc Março, 10 c 31; á rua Sete d«
Setembro, 81 c 99. e á rua da As-
sembléa n. 34. Fabrica: Pharma-
cia Santos Silva, rua Dr. Aristi-
des Lobo n. 229, telephone 1.400,
Villa.

E' um perigo não usando O
Sienolino antes e depois do parto.
Faz um bom parto, fortalece o ute-
ro e o" feto; evita os vômitos, he-
morrhagias; nino estômago, aborto,
perturbações intestinaes e das uri-
nas; áugnienta a secreção do lei-
te t tonifica. Drogaria Granado &
Filhos, rua da Uruguayana, 91.
Rio de Janeiro. Vidro, 55000. Pelo
correio, S?ooo. (2846 J

SANTA THEREZA
Miigam-sc os magníficos pre-

dios da rua Petropoíis 12, 14 e
16, completamente .reformados.

As chaves estão na mesma rua
n. iS, botequim.

Trata-se com o dr. 'air. á rua
São Pedro S;, sob. 13^777)

Casa na Av. Mem de Sá
Acccitam-sc propostas para ar-

rendar o grande e esplendido pre-
dio n. 349, com magnifica . loja
para negocio c dois amplos anda-
res com sete quartos cada uni e
piais dependências para familia de
tratamento; tem varanda c quin-
tal; trata-se na rua de S. Pedro
a. 72. loja, com os srs. Costa
Eraga & C. (R 2S30

V. Ex. não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro?

K' o que pôde conseguir fácil-
incute, por aluguel mensal e modi-
to, todos 05 inoveis: rua do Ria-
chuchi n. 7, C.i?a Pro.rrcüso.

Massagista manioure

ESCRIPTORIOS
NA RUA DO OUVIDOR

Alugam-se esplendidos escripto-
rios, muito claros e arejados, lado
de sombra. Na rua do Ouvidor 56.
do Cattete n. 104.

Mecânico e electricista
Hábil profissional para montar

dirigir ou trabalhar com qualquer
inachinismo, tendo feito a monta-
gem de grandes fabricas nesta ca-
pitai c na de São Paulo, apresenia
optimas referencias, deseja colloca-
ção, 011 empreiiada. Não faz i|Ues-
tão de ordenado. Carta por favor
nesta redação para Bernardino
Silva. U 3221

Cura da Tuberculose
I>R. Ai DANTAS 1>B QUEIROZ

Modernos mcthodos de tratamen-
to medico e cirúrgico, conforme a
melhor indicação. Cons. Das 8 ás
11 da manhã. Rua Uruguayana, 43.

(B 3280

PENSÃO
Vende-se uma muito boa, sita

no melhor ponto da av. Rio
Branco. Está cheia dc familias,
tendo uma numerosa freguezia, de
avulsos e marmitas.

E' um alto negocio, o motivo
dir-se-á ao pretendente, não se
admittem intermediários. Infor-
ma-se i rua i" de Março 30, Casa
de Cambin. (R ;20.|

TUBERCULOSE CURADA!

Salas - na rua Ouvidor
Alugam-se para rredicos ou den-

listas." Ver e tratar no 133, i° —
De 12 ás 18 horas. J 1844

CÃÍXÊIRO VIAJANTE
Uni que viaja para uma casa

desta capital acceita liquidação e
representação a commissão. Na
zona littoral desde Angra dos Reis
até Igiiapé. Podendo dar fiança.
Carta a O. Barbosa. Angra dos
Keis. (J 2574)

Gratifica-se generosr.iiieiile, por
ser dc muita estimação, a quem der
noticias certas ou entregar á rua
Barão de Itapagipe 423, uma ca-
chorra Kox-Terrier, toda branca,
com uma mancha amarella na ca-
heça c anca, attehdendo pelo nomt
de "Branca". (S2102)

MME. VIEITAS ain
da mora na rua Maré
chal Floriano Peixoto
n. 117, sob. (J 442)

A SÀNTOSINA (nômada see cativa) é o remédio ^°«J|flM<
para o tratamento rápido, radical, racional e scientifico de qualquer
ÍerÍdrS°^TOSINAEadesfaZ 

as carnes esponjosas, amadurece • faz

rebentar os bubões venereos, os panar.c.os, os unheiros, 01 »!«»

ses e 03' tumores de qualquer espe cie,.«em ser preciso rasgal-os a

ferro, impede-os de gangrenar e ci catriza-os radicalmente
Cura as chagas ou ulccras, os golpes e as cortaduras.
Dcsincha as inchações, tacs co mo as ciysipelas, as pernas inclia-

da3, restituindo-as ao seu natural. ,i,.,i,,n« p t?
Cura as empigens com bolhas e vermellidao, os darthros e as

SarnA* 
comichão desapparecc em poucas horas com a applicaçao des-

ta PCu?faas hemorrhoides externa s, aliivia como por encanto o prtlr
rido ou comichão desesperada no anu, e desfaz completamente os tu-

mores hemorrhoidarios ou mamillo s._Cura.as nueimaduras.
Esta. pomada é muito fresca, não exige resguardo c deixa tra

balhar. ¦
Preço da lata z?jo", pc° Correio 3$5oo.

Encontra-se n«A GARRAFA OIIANDB

66 H.TT.A. TJRTJG-TJ-âL"5rA.NA. 66
PERESTRELLO & FILHO

á, Avenida Passos 106
(A iiSi

CAP. DiÓoò.MÁltTlNS lIlLB'
Resiilçiite: S. João do 1'araiso-

Mimis. .
Curado de imptgcns na cabeça

com o Elixir di fogueira do Fuço
Chco. João da Silva Silveira.

Accncia Cosmos—JUo

E' CALVO QUEM QUKI».
IMÍUDE CAItKliliOS OIIKM Orillf.
TEM líAlílt.V EAIjHAD.I QUilíI (JlHiH.
TRM CASPA QVVM QUER.
porque o

PILOGENIO
faz nascer novos canHIns, itíiprdn n sua nmrdn c cxUncyc 001 •.;.•,";: •
a-caspa c quacsiiucr narasitas da ca luxa. liârb.i e iòtirantclhas. A'- v;;!.
nas boas pliarmaeias, drocarias c perfiimarias e no dcnnsitn: UIUIOAi i
GIFFONI, KUA PRIMEIRO DR MARÇO N 17, antigo n, o, RIO iV
JANIURO.

CASA MOBILADA
Aluga-se uma. com todo o con-

forto, para casal, 011 pcn.uen.1 fa-
milia de tratamento; ver e tratar
na rua Visconde da Silva n. 14,
Botafogo. (J25-P)

TERRENOS
Vendem-se cm' lotei r,

entre ruas General And.-ii
ves e Visconde de Calo Pri
Visconde de Inhaúma o i,
do, de 1 ás 3 horas. !

St-¦ftill

BORLIOO MABA â Q.
CASA KUNDADA EM 1S7S

Unioos depositários «Io cimento i«j;lea;
"WHITíü c BR<»THKH8h,

tinta hy«icnica OLSINA, M.VÍ^tMOí,
TRIPLIO para matar o carrnpato do giulu

TELEPHONK 274 - Rua do Rosarão 55, 58
Para casalum

Deseja-se um aposento sem mo-
bilia em casa de familia dc tia-
tamento, com ou sem pensão, per-
to da Avenida Rio- Branco, cartas
com preço e condições, caixa 55O,
sr. Gonçalves-, (S 325O

Ouro a i$8oo a gramma
PLATINA A (UrSôe

Brilhantes, prata, dentes usados,
compram-se aos melhores preçoi
da praça, qualquer ouiiiilIdade; 1
rua Uruguayana, 77, loja de Ouri
ves. (S ;j.)i

Apparelho Raios X
Vende-se um em perfeito esta-

do, juntamente com o respectivo
espelho e as ampollas. Rua Gene-
ral Câmara n, :C>. I. J 2080

GOaÜCIDINA

CURSO DE HYPN0-MAGNETIS3IÜ
¦;,¦¦-. ¦¦"ir=^-=rr.Tr= DO ri -=...^..^8

Professor ISL AuI>IFl
Lições theoriens nos dias ulcis e praticas aos domlu-

gos. Pelo seu methodo de ensino, com 8 lições, jii podei;
influenciar o dominar outras pessoas.

Bypnotiemo-Magnclismo-Teleiiatliia-Somnamlmlismo
RUA UÀRll~Ê~BÃR~ROS, 87 II 3151

LÂMINAS GILLETTE
Legitimas lâminas Gilletle, em

caixinhas de iiickel, du?.ia 4$soo,
rua da Carioca ti. 2S, Irmão»
Acosta.

Cadeiras para barbeiro
(ÁMÈÍUCÀNÂSJ

Vendem-se na Casa Wclliçli.
Rua General Câmara n. 104,

S ";i.-

corri-
a go nor-

Cura radicalmente
111: ti to das senhoras - .."iiôa a símia ou chronica.
NAO PRODUZ DOR NKJ

ESTREITAMENTO
tV venda em toda a parte.

i)iíoò5ttarÍòs: Granado & V\\\\i
¦ii-RUA URUGUAYANA ¦-;

Wi. T...

TERRENOS 13, SENADOR EUZEBIO, 13
Onde vende moveis a presta-

ções e cm boas condições por pre-
Inhaúma,l ços baratos: entrega na i" presta-

horas, leão sem fiador. lelcphoiie 4113

Vende-se na rua do Uruguay.
entre Conde de Bomfim e o mor
ro. Rua Visconde de
60, sobrado. De 1 ás 3

(2812 J Norte. i£ 1231

i*S£ffi=!

9, Largo da Carioca, 9
(Grande armazém junto ao portão

. da Ordem)
Moveis a prestações, capas para

mobilia, 9 p?ças, 6o$ooo; oleado
de 0,60 c 0.70, a 3S500 e 4$ooo o
metro; dito para mesas de 3 a
5 tabons, 6o$ooo e uo$ooo; capa-
chos de 1111 e 1111,10 a Síooo e
9$ooo.

Souza Baptista & C.a

O «SIM Pnoiphito iitimllml 0U£ «18 MTIM » "™«ifi0
«oiíirrioo «in todos os ho*i»itai8 de M*it j

Infallivel nos casos do"RaCtllttSmO, DSbUldttm

IBraolitk Heuramma, Excesso *fW^M'
Uuito agmddvcl i* tomar, ivura pouco it «gu» ou leiW.

vaso» rol» Iouto 13. Ro» aa mot*V> PARIB.

CASA m PETROPOLIS í Casa em Santa Thereza
Altiga-se a casa dn. rua Thereza Vende-se uma boa easa com 5

n. 123S, para familia de tratamen- quartos, 2 salas e porão habUsivel,
to, completamente mobilada. Tra-;em centro de terreno arborizado,
ta-se na rua do Rosário 66, 2" nu- !por 23 contos; ..trata-se com Ro-
dar com o dr. Rodovalho. iberto, rua i" de Março, 43-

(M 3006) (2811 .1

t-fj Energil poderoso tonioo
5aJ Novo anti-rhe fj uiatioo
|^| Eaergil depurativo agradável
pjj Rei dos laxativos

Grande remédio da mulher
Integra a força do homem
Licor o mais saboroso

A' venda nas drogarias J. NI. Pacheco
Granado & C. e Araújo Freitas & C,

e todas as boas pharmacias J 59,

PILULASVIRTUOSAS!PLOMBAGINA OU GRAFITO
Curam em poucos dias as moles-

tias do estômago, figado ou intes-
tino,

Estas pílulas além de tônicas,
são indicadas nas dyspepsias. pri-
soes de ventre, moléstias do figa-
do, bexiga, rins. náuseas, flatulen-
cias, máo estar, etc. São uni po-
deroso digestivo o rcgularizador
das secreções gastro-inteslinaes. A'
venda cm todas as pharmacias. De-
posito: Drogaria Rodrigues, rua
ti. Dias, 59. Vidro i$5oo, pelo
Correio mais 300 réis. (A 1304

t)
Piores biMtioas

(leucorrliéu)
Curam-se radicalmente em

poucos d as com o XAROPE I
E AS PÍLULAS DE MATI- I
CO FERRUGIXOSO. |

Vende-se unicamente na f
pharmacia 15RA0ANTINA, |9 rua da Ürugiiayana 11. 105. !'

Vende-se, finamente pulverizado,
por preços vantajosos e cm qual-
quer porção. Rua General Cama
ra. 42, loja. (R 3181

Vcndc-se unia, fazendo ri.-. •
negocio, cm bairro de muito 1 ,
turo; trata-se com o tri J'1r"'
casa Hubcr, (j8iú

O FIGADO
ua nossa econc
appctiíc, prisão

llla.

Francisco Leal & 0°. com-
íiiiinkratn nos seus nmigos <:
freguczés; <]iio iiiudarnin o seu
eseriptorio eoinineixinl para n
rim Io de Jlnico 11. 105. Io
andai'. (R 3162)

O figado é um dos órgãos mais importantes
Um figado desordenado causa .1 perda do

ventre, dores di .cabeça/ infailação depois de comer, perda dc enet
gi para o trabalho, physico o mental, perda de memória,- cansaço
palpitação do coração, somno desassocegado, urina carregada, tri;
teza, etc.

Em seguida aos symptomas acima mencionados, sòbreycm um
estado nervoso que produz graves resultados, como sejam liypoccn
dria, perda de poder scxu.il; etc.

As PÍLULAS UNIVERSAES MELHORADAS DE PERES
TRELLO. contem cm si os agentes medicinaes para combater oe
males acima enumerados.

Estas pílulas são compostas dc ycgelacs, e o seu uso não requerresguardo, nem dc boca nem de tempo. — Caixa, j?ãoo.
Remette-sc pelo Correio, uma caixa por 3$ooo, seis ca'i.\a3 pu:Í3$oóo e j-' caixas por jóSooo.

e«se m Ã' Garspsf a §Éasidí@
loa Uruguayana n. U e Avenida Pa sos n, 1

Perestrello & Filho.¦A t•;v

KS38S5&833

¦

FIAÇÃO

Diplomada c chegada agora da
iEuropa, especia/ista cm massagens
vibratórias electricas e manual,
n.i rosto. X^'"1 systema, por cxien-
.sri completa dos pólos, sem <!òr,
«iu í íuimiío». Pedjcure. Rua São
)oü .;i. i" »r.<2v. relcphone —

3i'-i C. O 3°'5

AUTOMÓVEL
Comprà-se uma "limousine" ou

"laiidaulet" de bom fabricante.
Trata-se na rua do Ouvidor 159,
Joalhcria Torres Carneiro.

(P. 20401

fÈ©Btss«riíeas «
¦

e euás complicações. Cura radical por
processos «ecniros e rápidos. Dr.
JOÃO ABREU. Das 8 ás 11 das
15 ás 18 horas; 64, rua de S. IV
dro, Í4.

Pomada de R. L dc Brito
(ANTI-IIERPETICA)

Approvadá o premiada com meda-
lha de ouro

InfaüUe! nas empigens, dar.
iliroü, espinhas, frieiras, sarnas,
lepra, coniichõcs, eezemas, pannos,
feridas e todas as moléstias da
p<l'e. La'a líroo. Deposito: Dro-

Para calçado 7.10 rs. q par; garia Pacheco, rua dos Andradas
na rua 7 dc Setembro *". fer!'}! n. 4?, e Sete de Setrnibro Si.
d» Prsç» Tiradentca. (S-v,o:> 1199 J

FLUX SEDA""'"1

CACHORRINHOS DE LUXO
Vendem-se bonitos, felpudós, ra-

ça Tencriffe, bem pequeninos, na
rua Vieira Souto, 11S — liiancina.

(I! 3189

BOM TERRENO
Vendc-S(

rão dc Mcsm
de Sciua. T
mero 21.

10x50111, na rua ba-
nit.i, canío dá Erneiu.
rala-Se nesl.i rua nu-

('R 3i77

tio Phco. S. P. Araiijo
Precisa-se de um mestre du íia-j

ção e cardás muito habilitado, pa-1
ra grande fabrica de tecidos de i
algodão. Exigem-se attestados de \
suas habilitações e condueta, sendo:
desnecessário apresentar-se quem ¦
rão «tiver n.ia condi ^-^tiag I^^^^SS^^^ÍS^S.esto eseriptorio. para

Ciifa colioua uterinas» o licmorrha-

gia.s em menos do ti horas."Devolve-se o dinheiro ss não der resultado"
Agentes GeraesTsl^VÃ"GOMES & C.-IUo. R1840

Max. (R2802)

K MAJESTIC 5
TIJUCA

I Só com o STEN0L1N0, é que
I se consegue curar e evitar a tu-
ibereulosc, anemias, pulmões ira-

icil-1 cos, ncurasthcnia, fraqueza geral
com dyspepsia, impotência, niemo-
ria fraca, dores no peito, febres
intermiltentes. pallidcz e flores
brancas. Importantes curas em to-
do o Brasil c estrangeiro. 1'rocura
extraordinária dc toda a parte!
Granado Sc Filhos. Rua da Uru-
giiayana 11 • 01, Rio dc Janeiro.
Vidro, 5$, pelo Correio. S$ooo.

'Saltos de borracha'

Aluga-se a familia de tratamen'
fa CllrirutJS flllis.simOS feitos 'A\ ;0 n predio de - pr.vimcntos, con-
Rámãucom superiores tnba-g strucção modcriia, cm centro. d(
d COS do Java, Iltivantl ella- K grande terreno ajardinado o arba-
Shin. 0 ri?.r.do. cmn entrada c garage para
*A Deposito: Rua Rodrigo Sil-a autohiovcl. O r pavimento com-
Rvan. 42—1'. *i põe-sc de o peça» ..¦ ;" de 5 der-
tír^i!ti.-.?-r9.T;->-*-.-i»-'««.-s;..vrTV-«k^ mitorios, quarto para banhos, cnin
tKJ^. i^S~.*s?&2S5^^.à.'.:Jíaa (oi,os c5 rc(,u;sit03 ,le hygiene e

  _ | confor(0-

UM CAVALHEIRO \J^t%^%V^
(j .1021

que durante iS ar.no-, soffreu dei
bronchííe asthniaticà, rjen do -se
curado na Europa com ,1 reccira dc I
uni medico aljêmão, envia gr.itui- jtamenlc a copia da receita a quem
a pedir por escripto, rcnieuendo'
cnvcloppe com cmicrççn pura n-
snnsía. Dirigir carta a Anicrico j
Silv,-ir3. 2 rua da Relação •¦¦- 3. ;
Rio. (S 5S5 ;

Guro a r$8oo a grámmà'
PJ.ATINA, S$6oo

Pr^iiâ, 30 «*i on rói.i lt gramma!
brilhantes, cautelas do Monte de
Soccorro e de casas dc penhores,
c«mpram-sc á rn.r d.j Hoàíjicij ii,

TECELAGEM
Prrcisa-:e de um mestre muito

competente para uma importante
fabrica de tecidos de algodão, que
apresente attestados dc -'"a proíi-
ciência e comportamento, não de-
vendo apresentar-se, quem não es-
tiver nas condições. Cartas a cs'.a
redacção a Morton. (J :

Mme. Sá, massagista
•Di-pfomadá pelo Insiiluto tlc

Portugal. Especialisra cm massa-
gens manual c clectrica. e garante
o tratamento e ciiibellezainenio da
pelle, 3$ooo. Exlracção dos pellos
do rosto por electricidade; garan-
te que não volta. Penteados para
senhoras. Attende-se chamados a
domicilio particularmente para se-
nhoras. Rua S. José, 67, sob.
Telephone 5918 C. (S 2127

"PeÉIa Brazil"- 149 Rua da Quitanós :m
RELOJOARTA E Si"

JOUTERIA
— Especialidade em concertos de relógios e jóias a preco3 mo
dicos. Grande sortimento de relógios Vigia, Torre e outra-
qualidades. 

"Clubs Maisonnette". Jóias e relógios a presto
ções semanaes tle 5$ooo. Recebem-se assignaturas.

Sitio em Petropoíis '
Compra-se nas proximidades des-

ta cidade, dirija-se com pormeno.
res escriptos a Severino. na Socie-
dade Erasileira de Avicnitura, á
rua 7 de .Setembro n. 1, (31S3 J

CASA MQBfLIADA
Precisa-se ,1c uma 04ra casa! atrangeiro, cm Nictheroy (IcarahíOu Santa Thereza.
Cartas para a Caixa Postal i-r>;;

(R ,|lH

SÜII Vív
I lt 1

para se-
nhoras

JUtlM só na

§!Cli8l Dffl FIRO
á rua Sete de Setembro, 124PHARMACEUTICO

Diplomado pela Faculdade dc
Medicina, está em condições de as- • ,

^%ta?^G?uicanát.ft Aos doentes do estômago
nal ao st. B. G. Mi (S 22.15 | que nos mandarem o seu enderc-

ço, acompanhado de um sello de
100 réis, para resposta, indicarc-
mos gratuitamente, o unico meio
para obterem uma cura verdadai-
ns e radical. Cartas ,i redação
a A Ab.lho. Villa Nepoinojceno,
Minas,

rrco
I^-ci

SABONETES
ompra-sc nm balance aütoiiia-

p.;ni marcar sabonetes. Rua
Caneca iüj. 2913 J

Banco Mercantil do Bio de Janeira
67, Rua Primeiro de 2farco, 67

Presidente— João Ribeiro de Oliveira Souza
Director —Agenor Barbosa

Banco de Depósitos e DoBOontoá
FAZ TODAS AS OI»EBlçOES BANCARIAS

TERRENOS
Vendení-se cm lote-, na ma

tícnrr.i! \ndr.i le Xcves, entre as
do Dr. José'--.Hyginò t Uruguay,
na Mu i.i daTijuca; rua Visconde
da Inhauína 6o, sobrado, de - : •
3 borai. (Jj'8S8'Í

Pinturas da géísü
iicn'«( Mme; Ribeiro particiit

tinge calu-llns com -..nu prepaia-itvegetal inoffenaivo. de vua Pr«-
pncdãde, á rua >)e S. José, «7i
sob. rroxinvç á Aveliidt. Telcpli*-
ne ÍJJÍ C. (S ««

¦f^^^^sta^aiimfi^i.tirm-a}^^,^ AS mmàmaBSBãtMJtÉaiaák
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PEQUENOS ANNUNCIOS
VENDAS EM LEILÃO

¦*""*¦ Jt_ _| -^^^ H|

'A, . ~ '

FRECISA-SE 
de uma mulher para

todo serviço, cozinhar, lavar e
mais serviços, e de orna pequena
¦pata aina secea, cm casa de peque-na família; á rua Miguel de Frias
n. 20, sobrado. (3300 B) S

ESPOLIO
Bom leilão de

inoveis
A?

Rua Senador Hon-
car n. 193

¦catalogo no "Jor-
^ial do Commeroio'1

A's 5 horas da tarde
«elo leiloeiro

ELy.R0 CALDAS

PRECISA-SE 
de uma boa empre-

gada que saiba cozinhar c lavar»
para .pequena familia, perguntar ua
rua da Alfândega 90, loja, (330613) S

?'KECISA-SE de unia cozinheira
para casa de ipcqticna familia; ú

a Silva 'Manoel 11. 1:8, sobrado.
(3288 B) S.

PRECISA-SE 
dc uma moça estran.

Seira, para cozinhar e mais ser-
viços 'leves; praça Tiradcntcj 11. 48,a" andar. (30u5B)R

PRECISA-SE 
dc uma boa cozinhei-

ra, á rua Ilo.ldock Lobo 11, 82.
Paga-se bem, mas exige-se quem sai-
ba trabalhar. (2772 B) J

PRECISA-5E 
do uma moça que

saiba, cozinhar o trivial, para
casa de pequena família, Paga-se
.bem; rua Gonçalves Dias 11. 59, 2°
andar. (317.1 B) R

PRECISA-SE 
dc uma creada que

durma no aluguel-, para cozinhar
c lavar em casa de pequena familia;
trata-se íu rua Monte Alegre 11. s3.

(3089 B) J

EMPREGOS DIVERSOS
ALUGA-SE 

uma moça, portuguesa,
para arruinadeira, em casa fie fa-

müio de tratamento, dandu as mc-
lliorcs informações dc sua condueta;
rua Soares Cabral n. 3, venda, La-
ranjeiras.  I.1079 C) J

(lOrEIRA; quem não estiver nas
J condições, não se apresente, pre-

cisa-se de uma, paga-se 30$ meu-
saes; jua do .Rezende 49. (2448SJ J

PRECISA-SE 
dc uma creada, na

rua João Rodrigues, 24 — São
Francisco Xavier. (3214 D) J

PRECISA-SE 
de um pequeno .por.

tuf'1-.cz, de 14 a '16 annos, para
servente; tua Dr, Carmo Nctto 58,
rlliarmacia. (3290 D) S

PRECISA-SE 
de uma arnunadeira,

«a rua dc S, Luiz n, 49 — Es-
tacio de Sá. (3076 C) J

JARDINEIRO _ Offerecc-se coin
O muita ípratica; á tua D, Geral-
do n. 7, -próximo 00 Arsenal dc .Mu-
rinha. (3152 D) K

PRECISA'SE 
de uma rapariga para

serviços d*c casa de família, quedurma no Aluguel; rua Visconde de
Tocantins n. 43 — Todos os Santos,
subúrbios. (2O42 D) J

Casas e commodos, centro
ALUGA-SE, 

110 predio ..íinvo, apala-
cetailo ,da rua do Rezende 193, mu

lindo quarto rodeado dc janellas, com-
plítameuie iudcpendcnle. (3121 10 J

ALUGAM-SK 
sala c quarto novos,

a seuliores. dentistas ou ciisacs;
rua M. IMoriauo 71, sobrado-

(30S6 Ií) .1

A LUGAM-SE esplendidas salas c
XXíimrios. mobilado, c cem oensão,
á famílias e eavi''ii*:rcs de tr.-.tamcn-
to; tem telcplionc c Unho? qutntcs:
iSi-nad)' Dantas 14. (sSo.i F) J

ALUGA.SE 
um armazém, 110 pre-

dio da rua ¦ dc Saat'Anua 11. 111;
as chaves estão no mesmo, desde ás
10 heras ntii ás 5 di" tarde; '11icr111a.se
no mesmo. " i r (2801 E) J

__wmimwmwimmimmíi
I AO DEITAR... '.

1 TOMAS UM- CAUX DE |

%GuaraneMa
ALUGA-SE uma-casinha, com sala,

-Ãlquarlo, cozinha, tanquoj aluguel
46, e exÍHc-Bc. bom fiador ou tres
íticzcs em deposito; rua Nova dc São
Leopoldo 86. (3073 E) J

ALUGA.SH 
um 1" pavimento, as-

sobradado, completamente novo. e
eonfortaveis cominodos ..para familia,-ria rua do Rezende; para informações
nu travessa dc 8. Francisco de-Pau-
Ia 38, fabrica de luvas. (3027 E)R

A LUGA.SIi o magnífico 20 andar
.Ãdo nredio ri. Bo da rua do Ouvi-
.dor, próprio para escriptorio; trata-se
no 1" andar. (aSn lí) J

ALUGA-SK 
uu; bom quarto, illu-

minado 3 luz clcctrica, para mo-
ços; na rua do Riachuclo n. 317. »

_____ li) J

è 

LUGA-SE uma casa,- com boas
accommodações, pira pequena fami-

na avenida a rua Visconde dc
It.-um.i 11. 203 (só se aluga á fami-
lia); as chaves estão na essa 11. 1.
onde se informa. .(2071 K)M

A LUGA-SE nua porta para
-ftkiiu pequeno varejo, cm
ponto muito transitado; tra-
ta-sc com o sr. Duarte Fcli.v,
largo da Carioca 13. K

ALUGA-SE 
a confortável caía 93,

loja da praça da Republica, pia-
tada de novo. com excetleutcs uccom-
modações para 'familia dc trat.iii-.cuto.
As chaves estão 110 n. ot, loja c tra-
ta-sc ua rua da Candelária 11. .22,
com Paulo Alvares dc Souza.

(17SJ 
E) J

AlLLT.AM-SE 
,11:11a sala o quarto¦de frente; uii rua da 'Cuustituiçiu

11. 3-*; trata-se na offieina.
(28o 1 15) R

ALUGA-SE 
ura bom quarto, com ou

Sttu mobília, cm casa dc senhora
só; ua rua Larga x.íi. 1" audar.

(3245 1',) S

ALUCA-Sli 
uma sala, própria para

consultório medico, com sala dc
espera mobilada, telcplionc, etc; rua 7
de Selcmbro 133. (3246 lí) a

A LUCA-SE um bom quarto, a mo.
J-t-Vs Jo commercio; ú rua da Qm-
tanda 17. sobrado. (3248 K) S

ALUGAM-SE 
bons escriptorios, a

rim do Hospicio 38, iu andar, cs-
quina da rua da Quitanda; trata-se na
loja (Papelaria Brasil). 2044 K) S

ALUGA-SE 
um quarto de frente,por

35$, com direito á cozinha, banhei-
ro, sala de jantai; rua do Rosário 24,
a** andar. (32S7 E) »

ALUGAM-SK 
dois quartos, juntos,

cm casa de iamilia. quintal c lua
eiectrica: Oo$, rua do.Senado 11. í(j4,
sobrado. (-'1170 li) R

ALUGA-SE 
boa sa'a dc frente, e

um quarto, cm casa àc uni casal.
a pessoa súria; na avenida ¦•Gomes'reire n. 1211, sobrado, (3916E) T

S»i. '" ' ' ' '¦ . "• ' >' '» —¦ ¦

ALUGAM.SE 
as seguintes casas

para família:
Rua General Pedra 11. 159,-para negocio c família. . ióo$ooo
Rua Mariz e Barros 11, 210,

diversas casas, na "Vil-
Ia Eugênio" desde. . . ioi$ooo

•Rua José Clemente 11. 4". . i22$ooo
¦ Rua Santo Christo dos Jliia-

gres n. 102 oi$ooo
.Rua San-.- Christo d.15 Mila- .

crês, a loja do n. 199. - no$ooo
Rua do Cunha, .a loja do

11. 61  I01$O00
Rua da Alfândega, o sobra-

da do n. 229 I42$ooo'Rua Viuva Cláudio n. 331.
próprio para necocio e
familia. ........ I40$ooo

Rua do S. Pedro, o loja do
n. 283 23j?ooo

Rua N. S. de Copacabana
11. -s"j;t. ......... .1.,-tÇooo

-N'. S. Copacabana 11, 851. • i4--$uuo
José Clemente 11. 43. . . . ytí$uoo
Ladeira do João Ilonicm Co 1424000
Luz, luiç Coittra-Altuirautc

Báptista <ias Neves 11. 30 eo2$ooo
Vrederico -Meyer n. 10. ¦ . r22$ooo
Mariz e Barros n. 237. • 2-'3$ooo¦frata-se á rua de S. Pedro 11. 72,
com Costa Brasa «S- C. (R 2834)

ALUGA-SE 
uma bonita moradia,.com 2 .quartos, silas dc viíiias e

jantar; independente; riu JoaquimSilva 73; .trata-se 110 Bobriido.(30.V? • 1;) R

¦eai:iHH»HsiSií<Biii!:i
¦ AS REFEIÇÕES.., a

VM CALIX Di-|

I Guaranesia |
laTOMWM^^JBiiavijll

ALUGAM-SH, 
na rua Moraes e

Silva, nos fundos da pensão Ca-
nabarro, bons c çnlides com modo»,
com nr.ir.de largurja, a 25Í c 30$.

(3081 
10 J

A!l(irCA-,Sl,Í 
a -casa <la nta Joaquim

Silva 1)^, Lara, com boas necoin-
ctiodaçõcs» hiü clcctrica c gaz; trata-
se com o sr. Valentim, na mesma
rua, Sj, Veuda. (l"j 114) J

A'I.UÇ.A'Jt-SE 
magníficos ciiiiinmdo»

mobilados, a casal, jaent filhos c a¦tm prega dos «o comincrcio, com ba*
mlios quentes c frios. Telcplionc. ele.

11 run <la .Lapa 11. 60. (3807I'') ,TMEC¦II ¦¦ w
CONTINUA COM GRANDES ABATIMENTOS PARA DAR ENTRADA A

NOVAS MERCADORIAS

Camisas brancas e
cores grande

variedade em pre-
ços e qualidades a

começar de

2$900

Ceronlas de
jzepliyri crotone e

ínouKSBliiie
a começar de

Tres ^ü;930

CHliTOHE Para lençóes e
fronhas metro 1$490

imitação j^l^vverdadeira

PREÇO DE
r»»»»m»mmM-w»m»-»*mmmmmm»»mmmwmmmmmm^»m»mw»m»mmm»mmm»mm

RECLAME

Variado g

PVJAMVS
completo

sortim-ento
de

Zephyr,
Percal

Reps.e
Sarja

a começar
4$900

00

tri

_1míS0o_

Brancos e cores
a começar metro I $850

sortimento
de

Guarda-
chuvas

a começar
de

4$900

ta-

pias
GRANDE

SALDO
DESDE

*- m. mi *fii900s^^r—~ —

^^^^^^^^^^^ t3, FTtAJTCIiSCO DE FATJ3_A, 36
"*"'"'""' na» ¦ i —¦—..——¦ ^imiiimi .- _, in ...1,1 ... .. ,| _| „| —_

'¦ »»* •» a >•»¦»»¦»»•»-»»»»»¦¦

Todssas
qualidades

mu. Gffot i$900
Presidente IS700
Americanos todo

elástico ÜP300

X_aySjBST ^H_Er ** SsrLv m*

Bcllissimo
Sortimento

CORESE
BRANCOS

A começar
1 de

114 DUZIA 900

A mais
completa
còllecção
£M TOCOS 03 PflEÇOS

DESDE

•^u^I^^^^^^PP^

CHAPEOS OE PALHA
fnyieza italiana os últimos

modelos
A começar de

1

sen oras
vendemos

\^'-v.»^~-:_gfc:ri'^',*,<'-!^'P'*.iy

\ ' J i ¦*¦'

11$
peiencia

Camísarparã DIA de:de.
Camisas para NOITE „
Corpinhos com manga „
tilçis com finos Bordados desde 2$;í0o
Meias par desde, , 900

2

»00
«00

500

¦ 
_

2» ^ 2
« êm CO
| o \T% St l

» W ^ *
«s 2 I A

jj ^ r

Colossal sorti-
mento de meias
variadas cores

a começar

ll4duz. |%00

Soo
«fi\ l*\ IWI ¦**

gBa_ _ff_

Bainhas com corpinho
«lcsclc J-«P900°

RoupiÉas
. Brancas

Temos o maior
sortimento

como sejam:
Calcinhas desde |$4ori
—_ 2—.]

Camisinhas desde l$5oo

Camisolinhas desde l§9oo
¦1

Vestidinhos cretone . . . .
Terninhos cores desde . . i
Ternlnhos brancos desde • 

'i
Kiiuouos desde......
Ronpinhas americanas desde l

2$50O
2$400
4>f800
2$800

Linho duplo
1,4 duzia 2$

QUALQUER MODELO
Temos todas as

alturas l[4 duzia 1$800

PENHORES
LEILÃO DE PENHORES

Tim 2'i do outubro de 1016
jL1. GONTHIER & Ca

v UlO.MlY & AKSMMK),
suecessores

CASA FUNDADA EM 1867
45, 15. IiUlZ DIl .CAMÕES, 17

í-'a/em leilão dos .penhores vtnci-
dus e avisara aos srs. miitnariiij que
podem i-eíorniar ou resgatar as suastsutcliis oti á véspera do leilão.

j>RlÍÇISA*SJí c'e uma orçada (jue
f-oi.-i bra cozinheira de forno c

5'."i-j; mr. do CU-utoso pC. (.iiC.j llj -R
n-iririnn 1 wim i wm.! m-w

CREADOS E CRÈAO/iS
: \ l.lT.ASi; uma nioç.-i norlngiicira;
^V;,nra iihío 11 «serviço di> pccjiicüníanulia; uu rua Culovcllo 11. 61, 2»
aiHlar. (.140 C) J

13iUl'X'ISA-SE 
dt- uni rapa? paraÈopoiroi 111,1 'Conselheiro Sarai-'-' "¦ li:. l.i:o5 C) S

IMPLORANDO A CARIDADE 1
AMANCIA, viuva, com OS iiiiiiosile edade, quasi n-iw.
ANNA DO AMARAL, -viuva, césn* alem tiisão doeiuc c isem ninguém

pia 6«a companhia, recolhida a mu<Iiur'.'.i;
ANüELA PECORARO, viuva, com•*> oiinos dc cdade, -complctamctUc

cega c ji.iralvtica;
ANNA EMILIA ROSA. pobre ve-Ihmha, coni ;u annos de cdride;CARLOTA, pobre velhinha sem re-CttntoS:

: ,-Ei.VlRA DE CARVALHO, pobre""'íi1..™ *°"1 amparo .ila famili.i:KNTREVADA, rua Senhor dc Mal.lirslTíioa ?4, doente imíiosiiluiliiaüaít trabalhar, tendo «nas iill.a-, tciido«ma 'tübercotosa;
FRANCISCA 'DA CONCEIÇÃO

3>V\RR0S, cega de .cinibos olhos oaleijada;
JOAOUIM FERREIRA CHAVES,

«ntrevóao sem recursos;
LUIZA, viuva, com oito filhos

menores;
SOARES, rinva, Tílha B«n podr:trabalhar;
MARIA EUGENIA, pobre velha

«etri o fmenor recurso para a tua srb-
íistçnclti;

SANTOS, viuva, com 6S annos (Jç
cdade, gravemente doei.te -de molcsLias
incuráveis»';

THEREZA, pobre iCÓBuiilha scia
!i'.\Í;J\t d^ ninguém.

1>ltlíClí;.-\..SK 
dc um/i mocinha paraajudar serviços "àc uni casa! íciiin no?. Ordenada 15?; rua Tbçoiiliilri

Ottoni-ti; -o.i 1" lindar, (,i-;-S C) S

:W4KCISA-SK rlc unia copcira bti\n*
ca, ú rttít Voluntários da iViiru- °o. l.in-'( C) .1

1.IKKCI.SA-SF. 
dc uma creada ipara

todt» serviço du um casal seinfilho?i com 'boas rcícrcucias, queiViirina cm caía. Ordenado 3<4; rua
Costa Bastos 11, 10S. (3135-0 I

3KEC1TSA-SE de uma creada ip.iri
todo serviço; á rua da Wiseri-irdia 11. ro. (3=54 o s

IJK1CCI.SA-SE 
dc unia moça eu me-

; nin«i dc confiança, para ecrriços
l.vr-i d.* uni casal tem 'íílhos! á rua
Riachuclo 11. aSo. (3-'o.i C) S

PRKCKA-SE 
dc dois bons cartei-

retrós c um torneiro de uíadciiü,
i rua Viccòude dc Itauna 11. 105.

(-'Suo U) J
IJ!t!'.(.'i.--A-S-E do ura rapiiü para-â. varrer <-. -casa c 6etttò!hia,ntc3 ser*
viças; rua S. 1'cdro 11. 70, 2° and.

(3.148 D) K

PJtl-XISA-SE 
dc -ama Jiabililãda

t cjisdíititè <\o mòdigta dc clr.pco.-;.
Máísòii Cicnientiiic; av. Jlcin dc irá
n. 20 A; (318a IJ1 .1

I>RKÇISA-;S'E 
Oc um homem dc

. cdade c de toda confiança! paratomar coma dc um pequeno miío,
próximo desta cidade. Tem casa, co-
mid.i c pequeno ordenado. Responder
por este jornal, para ser procurado.

(3=-7 11) i
¦DllKOIS.-UI.SI-; 

perfeitas n.iii-
1 dantes de saias e vorpiiilios;
Mine. l,niu*ii Ciiiiniaiãcs. l,:u*-
íío de S. Francisco 25, 1" an-
dlir. (« a-104)

PREG.tSA.SEcom pratica do yendedn
um cmprCigndo

ira, uu ra-
mo dc cpnstrucçõcs. Dirigir-se porcarta, dando infor inações, etc. cie,
á praia do Caju' ¦ 11. 68 _ Yellori,
Morclli ^ C». (a8;.j D) 11

IJKBCISA-SE 
dc ,-.-ma

. á rua Dr
Eng, <le

empregada;
Dia» da Cruz S23 —-

Dentro', (3041 D) J

AIjUCiAM-bE 
boas salas dc fronte

e ouartos para escriptorios. unssobrades aa rua da Carioca ns. 60, Cac 64; trata-se 110 cinema Ideal.
- Üo-o K) V

A I.UGA-SE um bom sobrado, íiXijavenida tUcnriquc Vííladãrcs 4.1-,csauina da rua 1'refcito Ilarata-
(£5_ Ij) J

A TiUCÀM-Si; uma boa sala c* umXl.bom quarto de frente, própriopara consultório ou escriptorio; comdireito ,1 telephone c luz clcctrica;na rua da Carioca n. 6. sobrado.
(:oai 10 ,T

(V-I.bljAMi.SI', bons c arejados com--i~l.iiiodos, próprios para casaes; á
ma Riachuclo C.'; irala-sc na saia .1.

(-•o;o E) Al

K, I.UfJA-SI! um consultório, paraxa-melhcu; ver c tratar, ni rua da
Asscmbléa jn, í" andar. (aSoolv) J

AI,TJ(..AM-SE 
duas boas salas dc

írcnlc por Oo$ cada uma; na rua
bruguayãna yr. sob. .(aoa.i lí) M

nr-A I<U(',.-V-'SM, muilo barato, o
XVinazcm da rua de ,S. 1'cdi'n ..,,
trata-se á rua 1'riiuciro-<lc Março -'-'.

(_I7 10 J

AI.IK'i.\-SI-! 
em casa-dc familia de

todo respeilo. luna"' bem, mobilada
sala com boa pensão, a casal ou dois
tia pazes decentes, preçõ módico; ria
rua du Riachuclo ij8. .': (IJ)

A I,l;(»A-SiiC um Ijoiii^uaríto a mo-XIcos solteiros; na rua Hospício 06,casa nova c Uu cclcluica. I (3U41IÍJU—-

P*0S0^ÍÍÍ^Talisman
Tara vencer difíiculcec,-;., a!v. ., „. rt0m:„n- ..„„„¦; inlml.Ros, destruir., invejas e inhlctieíos Banhar dinl riro' cm Sob Já 

"cr 
é-

iitmas-WDiMS tTcrv?? 
hCV,lL- C?n"'re * ™ ^ASAÍ, das lc-

cn™ —' Reiumelto PDvYiJ' ?"-'1 C:'uí°- tn-l'sn."" ¦u:':lj[úo -h Lm]h 0ri'1111.11. —• jfemmctto. I.KA1IS, informações nu mico-'as c ii'cre"antti a
S!I-.«íoTrV3T?cÍ^ ^'r :dlüS "ÍV0S llü Correio, dentro 

"de 
S ia -

AI.lSilOIfcLES JTAMA —KVA SKXHOH DOS PASSOSA. 08, sobrado CAIXA 110 COIÍRK10 601 — IUO.

1 
'^S ~?r

1 ** Jlt

U>«6 5EMPRÊ O MAXCHAS'

SABÃO
ARI5TOIIIIO

A VEMJ» CM TOO/» BARTE

SAÚDAS,
ESMNIÍAS.
RUGOSlbADES;
CRAVOS.

VrRjrEUUDÕES. ÇASPAS. GOLPES,
OOMICHÕUS. PERDA DO CARELLO COXXl'SÕRS.
IRRITAÇÕES, DORES. QUEIMADURAS.
FRIÈIRAS. ECZESIiVS: ERlSlPEIiAS.
FERIDAS. DARTHROS. IXFTiAM.MAÇõES, I

Deve-se CJiipreg.-tl-o sempre de accordo com as iustrucções quoncompiinliam cntln vidro.
nrat1 ¦«*iiiJt*'íiJUBBtl

AMAS SECCAS !E DE LEITE
IJiHKCISA-íSE cie uma iboa. mu,, soe-

•' co: á rua N. S. .dc Cauocaliana• ¦ ..:. .(Aii Ai J" "~ nüitmmm iiiiwmiiii  ____*

Cozinheiros e cozinilslras

mtíj^^
! P"^'— -mK- d^'f,.;"C':Í!:" 

í* W'ÍÍPKKC1Í-A'.S'K de
í . f v ¦ ' 1W;" cuieuo; a rua J. rua HaddbclcMarcclial 1'lonano 142, (jjiu C) S1 '

par.-.

•tratamento

A J.l <.,.\-SU .uma ..perfeita cozinhei-
f.Vv.i para o trivial: na rua Mana

-'¦'• r.ia 11. si; UotatuRo. i(sOSl.G) /

! T»RE(JSA-SE dc unia creada
j X copcira c arnunadeira c mais ser-
I viços leves; em casa dc Ia 11:ilia de

rua Riachuelo 11. 6;.
._ C4u»____

unia ha creada
pa;-i_ creanças, iiue saiba coser

í?eni. Kxwent-se boas iuíortimçDw; á
r.ua Senador Vergueiro ». 15.

(jpoS D) J

IPRECISA-SE de
.3 para creanças,

um copeiro, m\
.... Lobo u, 82, quedurma em cisa c çiirc saiba oncerai-á;E.-iiftin-ic roferencias. (-rri^J 1

JtJeSwirttw

\ l't','•• A-Sfi -uma cozinheira dn .tri-»\**-\ .: . dc cúr branca, dorimiitío uo«¦:.';'. iffo lava niona; -Drdciuulo 45?*_'¦ : na nta ^.i de Maio n kh>, raia-
f:l___; Riachuclo. (irjo Sli .1
•pltECISÃSÉ-iijc uma coiiiiheira; áA rua, da Misericórdia n, i [í:. 2**Ki'r- (30?.: it) j

I3IIECISA.SE 
1!" uma creada para

todo serviço; í .mando, iiiascanclo
ou bebendo, nãu serve; travessa Mu-
çatóri n, 35. (3068 C) II

1>RECIS,A^E 
dc mun arnunadeira,

c mais serviçc*3, cm casa de pe-
j í;::í'n.i familia cem creanças; 66, nua
¦ Cònstant Ramos — Copacabana.

1 irá cg c^ieltos supérfluos do ra»
to, cnllo c braços, líticontra-sc nas
casas : ]!r.?Jn. Hcra:a:iv c Cirio.

iORECrSA-SE dc uma pegilena dcX 1,1 a ifi cimos, para todo servi-
co de pequena familia; rua Cionçal.
vis Dia.- 00. 2" andar. (D)

PR,ECTSA-SiE 
de uma cmprcüáda

par.a todo serviço de duas pe;-fioãf, sabendo cngommar; Carolíiui
Santos 56—Mei-er, <.t;<3 D) ]

. um boniA I.IT.A SI!. 1
xidois rapazes,
dc familia; ua praça
bro n. M'..

qiiartp, para , A I,l\,.,.,,. Ilra ,., anfln . -
pciisíío, en csa Áir duas salas -.....:.¦....•'

13 dc Nobeíii- familia;
(30.7 E).M

XCA-5E um 1"
. nara c->t:&uHorio o'-'ua Asseinblcii 39, (305S 10[{

A I/UCAM-SK caias, com sala, (piar-
XVto e çoziulta. tanrjüc <• Krandc
terreno, próprias para la\*ndcíras; pre-
ço SQ5í rua l'ni Caneca ". ."Í5-5-

(p,oa 10 M

A TjttiAM-SJ'; amplos c are-
-^.iados couimortos, citntor-
tãvqümento ínobiludos, com
pengüó, juu*.-. ensnes o rapazes,
á preços módicos. Rua Riu-
cliucfo 101. (ÍI 2985) E

A I.Uf.A-Slv um bom ponto Para bo-
XXiequim de principiante, tf> Cács
do Porto. Aluguel módico*. Tr;.ta-s

AIjUGA-SK uma boa sala,-^para gabinete dc medico ou
advogado, com direito á uma
sala dc qspera decentemente
íiiqbilada; rua Constituição 4;
trala-se com <i _i: Semi.

(J 20a?.) E

A1;UUA-S1Í 
a cxccllenio casa da

rua Visconde .Sapucahy 11. 313,com duas salas, tres uuartds. ciectri-
cidade c grande quintal; a chave está
na mesma, do meio-dia ás 3; trata-se
11 rua UruKuayaua 11. i?4, Café
llrasil. (.,,22 .1Q J

A I;U.GAJI-Si; salas para oscripto-
^nos cominçrciacs; iü andar, rua

11S, cm írcnlc á
(10

Buenos Aires ...
praça G.nçalvcs D! as.

AIVUGA-Sli 
a casa da rua Frei Ca-

noca 11. 351, com 2 salas, tres
quartos, cozinha, tanque; preço SjÇ.

(3013 10 K

a;
LUGA-SK esplendido commodo dc

Lifrcntc, 110 t» andar da rua Acre
12J, esquina Marechal L'lt>rlano,

(3ao<l li) .1
I.l'OA-SE_ uma pequena loja, ú

itio Branco n. 31.
(3-'-'3 H) J

avenida

ALLK.A-SH 
uma loja; na rua Mc-

íiezes Vieira 11. o-ll trata-se na rua
do Ouvidor n. 173, (^971 lí) li

A f.UGA-SE uma sala, a um casal
i^Lscm filhos; rua do Senado 33S.sobrado, canto Riachuelo. (J147IÍ) S

ALUGA.SIv 
um bom quarlo em ca-

síi dc familia. a mçoos do com-
nicrcio; «a avenida 'Henrique Valia,
(lares n ¦ 23, terreo. (2839'E) R

AiLUGAM-ali 
uma esplendida sala

oti um bom quartu mobilado, a
moços de respeito; rua do Rezende
11, .16. sob. (cg 11 10 J

ALU.l.A.Sl', 
por .qo$,o predio á rua

General Pedra 132-I; chaves no
local; trata-so ua Companhia de Ad-
ininistração Garantida. Quitanda 68.

(477 li) J

A 1,1'GA-SE, por contrato, o
-^-predio da rua dos Andra-
das 53, esquina da rua Senhor
dos Passos, com grande ar-
inazeni, oito portas, 1" c 2''
andares; trala-se com os srs,
Ualdassini & C, ú rua do lios-
picio n. 108. (.1 2083) E

ÂI.LGA-Slv 
uma sala dc frcnle, pa-ra rapazes solteiros ou para escri-*

ptorio; á rua dos Andradas 125. sob. I
(2754AE)

AI.UCA-SIÍ 
a loja da rua Thcophi-

!o Ottoni h, iiii. Aa ¦cliávcs porfavor 110 103 c trala-se na Secretaria
da Penitencia, largo da Carioca 7. (E

A U,L'GA.M-SE uma _ sala e saleta,
XVproprias para gabinete medico ou
dentista; na rua Sele dc Selcmbro
n. iOti. (.3-2*5 li) .1

àl.UÍ-.A-SI-, 
um quarlo independen-

tc mobilado (.jo.Sooo). Dá-se pen-são querendo, padeira do Senado, 7.
(J031 Ji) J

AT.UGA-SE 
uma loja para peque-

no negocio, na ladeira do Castello
11. 12; raa chaves -no botequim >pc-
Bailo. ( 3042 Ji) J

AI,LTiAM-Slí 
sala c quarto, junto:e independentes, espaçosos e are-

jãdos, com luz clcctrica c mais com.
modidades, a casal ou senhoras em-
pregadas no commercio. Aluguei, 70$mensaes. inválidos 1S4, sob., -fundos.

(3218 li) J

AI.CGA-SE 
unia excclienle sala ou

11111 quarto, d rua do' Riachuclo
7-1, sohrado. (3--o6Ii) .1

AI.UGA-Sli, 
na rua da Vi-la Ale--«re 11, 44, uma grande sala e um

quarto c quinta), por .13$ c grandesquartos, a 20Ç. (3013 li) j

Não comprem remédios
sem primeiro visitara
Drogaria Granado & Filhos

RUA URUGUAYANA N. 91
JPesagem gratuita em balança sen-

sivel a 1 gramma

A ItTjGA-Si, uma boa easa nova, naxXrua Visconde de Sapucahy n, 3-'j,ipcrto da avenida Salvador dc Sá.
Aluguel 15--Ç. Travessa do Rosário
_ tio,  -T

AIAViA-SK 
um bom quarto rireja-r

do, com pensão; na rira Júlio Ce-«ar 11. ü;, 2" andar, junto á rua lio¦Ouvidor. (32;.. ,]¦;) g
' A IT.UGA-Sii uma boa casa á rua
SCS-'Navorro n. 03. casa õ. Aluguel
70$, com duas entrada-;. (3277Ü) S

A I.rGAM-Sli hoin óoinmodos; naXXrifti Presidente Uarroso n, 12.
(322; r.) j

lha
Itái
na

(iSb2 F.) R I xcira

s I mas n. 16:
. . e 'üar.io de S.

na rua »baciiet u. 3, a'1 nndar. na rua de d

Ai.UG.VÍ-l-; 
«ara família o sobradodo limito dn travessa das Parti-

ia chaves tstao na rua
l-elix 11. 80 o trata-se
José n, 2O. com. Tci-— -1,32:3 ií) j

AiljUGA^SE 
um quarto a rapaz do

commeroio, cm casa dc ifmniíiaj r.a
rua da Candelaiia, oj, s*.

(32S1 Ií) R
A IíUGA-SIÍ um bom sobrado, com^A.c::-..-o quartos, dua; salas c grandeterraço, com Iodas as demais dcpcil-

dciicni, - predio rcecni-construido; narua do Senado n. tc, quasi na esqui-na da avenida Gomes freire.
(2407 TO S

4 EUGAM-SE bors
-T\dí família; preço
Coustiujção 3(1, sou.

luartos em casa
.'T.lzillo, run d.i
_ (_8 E) S

ALUGAM-SE
NA

SECÇÃO DE 1'ROPRIEDADES
"SUL AMERICA"

Rua do Ouvidor SO
Os seguintes predios:
As_ chaves nos mesmos ou contar*

mc indicação nos respectivos carta-
zcs.

Para tratar das R ás 6 da tarde.
. S. CHRISTOVÃO — Rua Gene-
ral José Cnristiiio, 44, com magtiifl-
cüs accommodações para familia de
tratamento, porão habitavcl, luz ele-
ctrica, giaiiac quintal, eic. Aluguel
300SU00.

MATTOSO — Rua Campo A!c?re
n. 89, com maghifica-s a e com mo da-
ções para familia de tratamento, po-rão habitavcl, lua clcctrica, grande
quintal, etc.

ALTO DA ROA VISTA — Tra-
vessa da Doa Vista 20, com 4 quar-dos. 2 salas, In: clcctrica, etc.

LARANJEIRAS — Rua .hs I.a-
ranjeiras n. 433, com magníficas ac-
conimodaçõcs para familia dc trata-
mento, quinl.il, etc; as chavei na
mesma rua n. 410. Aluguel 300S000.

SANTA ; THEREZA — Rua dc
Santa CurUtina, 104, com boas ac-
commodações para gr.-nide familia dc
traiiuicnlo, porão, quintal, etc.

ALUGA-SE 
uma boa sala. para ea-binclc de medico ou advogado, comdireito a uma pala de espera decênio--menle mobilada; rua Constituição n.

4; trata-se com o dr. Scali. (ig.i.iiOJ

ALUGA-SK 
o i« andat da ruaItuenos Airc-i n. nS, (2977E) M

ALUGA-SK 
uma boa sala de fren-

lc -muito independente, em casa desenliora 50; ua rua Larga 181, so-brado- (-10,15 E)
A IíUGA-SE bom commodo, a moços

XVdo comcmrcio, c measa dc familia;
na rua oa Alfândega 1S3. (3112 Ii)j

A LUGA-bE. por 110$ o tredio. pa-xXra negocio á rua General Pedra
13-1:.chaves 110 local; traia se na Com-
oanlim <\c Administração Garantida,
Quitanda 03. (476 E) j

AIjUGA-SK, cm casa dc familia on-
dc não lia outras inquilinos, uma

esplendida saia dc frente, a casal semfilhos ou a cavalheiro dc tratamen-
to; ua rua do Ouvidor p. 20 andar.

(.!-'90 E) *
__í^_________________________m ni. 11.

LAPA E SANTA THEREZA
AI"l;(.V'\-,S1'. uma sala. ricamentemobilada ou sem mobília, predionovo; rua Joaquim Silva ti. rs, =ob.

(iu.vl 1Q _R
A IíUGA-S-K tuna boa sala, a moçosXi-ou c.-is-:: sem filhos; rua Ca««'ann

47 (Gloria). (2704 !•') T

A., 
A.',S^ "T1 'l0m nuarto, na ave-nula Mem de S.i n. 40. sobrado,casa de fanuiia. Preço módico.

'3IJ9 F) R

A LUGA-SE um esplendido commo.¦i-a-do, cm cas muito .confortável, «
ti nisenhor distiucto, com bom banhei-ro, luz. telephone. Avenida Mem de
Sá n. 03. pcilo da praça dos Gover-
"adores. (3053 IO R

Cattete, Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

A I.UI.A-SE uni esplendido coniiuo-
flulo dó. frente, cm casa de familia,

11 rua Real Grandeza 121, Botafogo,
próximo da rua Voluntários.

i_ ___ G) J
A JjUGA-SFj sitia ínuAiiKicii,

•^*-iiidependentc,coni 4 janellas
moliilada, com lu/ eiectrica,
em casa confortável de íaini-
lia; rua Voltuitiliios da lNi-
tria 421). (J 2735) G

AI/UGA-Slí 
á rua General fíeve*

riano n. ioo, boas cab.is, grandesaccommodíiçõcs a !)o?; informação na
mesma rua 10S. Uuio C) J

ALUGAM-SJv 
niaguifico, commodos;

a cavalheiros c moços do commer*
cio na confortável avenida Commer-
cio; _ na rua Christovão 'Colombo 3tt,
próximo ao largo do Machado! Ira-
la-sc com o encarregado, n qualquerhora. (2111 G) J

ALUüA-SR 
o segando pavimentodo predio n. ,(:, á rua TavaresBastos, cem tres quartos e duas sa.

ias, c o predio á mesma rua 122, com
duas salas, dois quartos, um grau-de salão c «vais commodidaes pára
família. Estão abertos das n ás 4da tarde; trata-se na egreja dc "Hão
Pedro; a rua Tavares Uastos prin-cipia na rua flenlo Lisboa, no Cat-
tÇtcj  (21 ío G) J
ALUGA-SE por 120$ o predio daíXrua Real Grandeza 11. 332, dolado do Ittncl, tendo tres quartos, 1salas, cozinha, fogão a gaz, clcctrici.dade, etc. As chaves por favor r.o«•33°. '1 raiar na rua General Po-lyuoro 11. 272, coai Campos Silva& Comp, (,_.30 C)<j

A 
LUCA-SE o esplendido sobrado
da rua do Cattete 11. c,_, própriopara pensão; as chaves eslãn 110 F3,onde se trata. (2061) G) M

AliCüJM-SH casinhas nn*£*ilvenida da Gloria, rua do
Cattcte ia:j. As cliares na on-
sa 15. Trata-se com 1'nulo
Passos ü Coin»., rua .SaiitÁ
Ltiziii 11. 202. a

A 1,1 (..\-.->E c:n casa de familia, a
AaVscnltoras serias." uma sala c um
quarto, com janellas e entrada intlc-
pendente; na rua Silveira Martins
n. 70. casa 141 perto dos banhos demar. Cattcte. (2573 G) J

AT.UÍ.A-ST*, por 45$, em casa de
, lamilin. uni (inarto dc frente; mo.lidado, coni^ ga-.; e roupa de cama.Rua D. Carioj In, 94. Cattete.

, 068a G) 1
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'CORREIO DA MANHA — Tei-ç*-feira, 17 de Outubro dc 1W t_

NHO
lodo-Phospha.ado

de Werneck
Poderoso medicamento no tratamento da

T*rt>erc*tlose,
JÉ2*scrotr>^>*loe'e»

Xe^tl¦•a.•^tlle-lta,
eonseoutiva ¦ excesso de trabalho

intelleotual, etc.
B' diariamente prescripto pelos Srs. clínicos nos

easosde rachitlsmo, lymutatlsmo, »¦•"»¦»¦•
depauperamento geral de qualquer origem, as-
sim nas moléstias ligadas ao crescimento do indivíduo.

A 
LUGAM.SE uma sala e quarto dc
frente por 65$: na rua.da Passa-

(«tn o. 243. Casa «*• familia.
(294a G) M

ALUGA-SE 
um commodo indepen-

dtsiite, e «sseado; na rua do Cat-
tttt n. 85, «auina de Guaratiba. £

! A TAJGÁM-SB boa, casas a rua
Ü-Gulmarães Caipora ns. 146 « "»•
trata-se na mesma rua n. J™-,,1-0;
pacabana. ttfyÃ \
pacabana. <¦'&<> g> j

1A ILUGAM^SB independente uma
'Asala e um quarto, bem mobilados,
á rui Barío de Guaratyba n.•*•
Cattete. (;i8o8G) R

IA ILUGA-SE no sobrado da praia
Ade Botafogo n. 362. «ma sala c
ouarto icro oiobilia; ver no mesmo.

(a8i6G) It

l A ILUGA-SE a casinha n. 17 da, "V
'AS. Manoel, em Botafogo, íllunu-
nada a luz electrica, com accommoda-
ções para um casal; as chaves na rua
General Polydoro n. 14 « trata-se
na tua dos Ourivc, n,(.ío. 

Q) R

A LUGAM-SR qnartos cora
¦Apensüo, corfortuveis, desde
4$ por dia, o ama sal» com
pensão para 2 cavalheiros on
casal, 2001)1 mensaes, luz cie-
ctrien, teleplione, etc. Pensão
Familiar. Praça Josfi de Alen-
car 14. Cattete. (K- 3060)

A 
[LUGA-SE uma linda vivência dc
(dois pavimentes, construedao re-

conte, com toda» a, commodidades;
na praça Vinte de Setembro n. 99.
(Leme); Mrati-se «a .mesma ou tclc-
phonc 2981 Norte, preço razoável.

(2S51 II) R

ALUGA-SE 
excellente casa. na rua

Annita Garibaldi, Copacabana, tres
quartos, duas sal»,, etc.; infofirraçBes
na rua Nossa Senhora da Copac_f»aa
n. 587. (2180 H) J

ALUGA-SE 
uma excellente caça

com luz electrica, fogão a gaz,
etc., í «im da Egrejlnha n. 52; as
chave, estão n» armízero da., es-
quina. (1671 H) A

A MJGA-SE o predio 11. 57,
«tfttia rua Ipanema trata-se
no n, 65, da mesma rua.

<R 2614) H

ALUGA-SE 
uma boa casa, á rua do

Pau 44; trata-M á rua pr.JDias,•*)-*-<• **** *t*t» *-
Ferreira 267. (3265 H) S

A 
.LUGA-SE por 230$ a magnífica
casa da rua Nossa Senhora dc Co-

pacabana, 534, com todas as coinmo-
didadej -para familia d« tratamento;
as chaves na loja dc ferragens em
frente. (2405 H) b

AOS DOENTES
OURA RADICAL da gono.

rrhC-a chronicn on recente,
estreitamento do uretlira, cm
poucos dias, por processos mo-
demos, sem dor. Garante-se
o tratamento, impotência, sy-
philis e moléstias da pelle,
appl. 606 e 904. Vaccinas
antigonococclcR. Pagamento
após a enra. Consultas dia-
rias, das 8 ãs 12 e de 2 as
10 da noite. T. O. 5981. Ave.
nida Mom de Sá, 115.

A 
ILUGA-SE por. cem mil reis, em
logar salubcrrimo, uma casa com

duas salas, saleta, dois quartos, cozi-
nha, privada, tanque e chuveiro, luz
electrica c grande pomar. Informa-
ções á rua Chaves Faria n. 70, Can-
cella, S. Christqvão. (3316H) ]

A 
ILUGA-SE a casa n.it) da rua
Turquini Werncck, cm Copaeaba-

na. tem sala dc visitas, gabinete, tres
quartos, sala de jantar, despensa, ha-
iiheiro, cozinha, quarto para creada,
porão habitavel, luz electrica c gaz.
Trata-se eom o proprietário -Santos,
á ina Bento Lisboa 23. (3171H) R

ALUGAM-SE 
os casas ns. 172 c

174 da rua Silva Telles, Ipanc-
ma, ao pé da avenida Vieira Souto,
cm frente ao mar, com,quatro quar-
tos, prourios para familias do ,trata-
mento. Preço 200$ para tratar a rua
Sete do Setembro 105. (2590 ") J

Fomos os primeiros^.
Que adoptamos as vendas a prestações e com este bello

Systema são innumeras as famílias que mobiliaram
Suas casas com os nossos Moveis e assim vivem «uzes condições.

E cheias de conforto. Visitem-nos e avaliem os nossos preçosi e_c°*aiS°cs'

MARTINS MALHEIRO & C. Il &mM>.M.M-*»»RUA ™. ALFÂNDEGA N. rn.

I /COMPRA-SE «ra Nictheroy, no 5'
I \J ou 4° districto uma casa com 2

011 3 quartos, 2 salas, cozinha, ele,
com bondei â porta. Carta» com -pre-
ços mínimos nesta redacção, a Co.
lombar". <3097 _) J

ALUGAM-SE 
sala e quarto coro ja-

nella Mattoso =04. Bonde de cera
réis á porta. Junto dc Haddock Lobo.

(1943 K) b

miestu. m na
Cura rápida oom a

INJECÇÃO MARINHO
Kua 7 de Setembro, 180

ALUGAM-SE 
uma sala c quarto, a

um casat sem filhos, oom direito
á casa toda, por 35$, paramento
adeantado: na rua Conde do Bomfim
n. 234, tundos, easa X. (2680 K) .1

ALUGA-SE 
o predio da rua Conde

dc Bomfim 791. com ç quartos e
bom porão; chaves no açouRitc, o tra-
ta. na rui Mpura Brito iç. (3__j.l

ALUGA-SE. 
por 303Í, o nrandeso-

brado da rua Conde de Bomfim
240, eom 6 quartos, 4 salões fogões a
gaz o lenha, quintal, electricidade e
mais dependências. (.1165 IO*

ALUGA-SE 
a casa da rua S. Luiz

Gonzaga T91, com bons commodos;
as chaves esti» uo 197 S. Christovão,

(3241 M S

A 
LUCA-SE a boa casa da rua Soa-
res n. 60. S. Christovão; as

chaves estão na mest-ii rua. n. 64. e
trata-se na rua Gonçalves Dias1 n. 44-

(3332 L) S

ALUGAM-SE 
sala do frente t

quarto da rua Bella de b. João
11. 100, a duas senhoras de família»

(.1330 D S

ALUGA-SE. por 182$. o conforta-
A-vel oredio da rua Tavares Guerra
87. com quatro bons quartos, duas
salas e dependências, perto dos banhos
de mar; trata-so na Companhia Edi-
ficadora, á rua General Giirjao n. 4.
onde está a chave. 1:1230 i.) _i

A LUGA-SE uma casa,, na rua Dr.
Asilva Tinlo 11. 122; as chaves na
padaria dn esquina; aluguel 100$. em
Vilia Isabel. , (3106 L) _K

ALUGA-SE 
a boa casa. nara Brande

fatnilia. da rua Senador Alencar
76; trata-se 110 86 da mesma rua.(.1185 I.) R

ALUGA-SE, 
por no$,a casa n. 43

daria CÒsti Guimarães Retiro da
America. S. Christovão; bondes de b.
Januário; os chaves estão na venda, em
frente. <_a__L)_J

* LUGA-SE, no Boulcvard 38 dc
iXSetembro n. a4S. a casinha ri. ij,
trata-se no n. 347. botequim; aluguel
So$ooo. (3028 LI ]

Gonorrhéa,
cura-se em 3 dias com

Rua 7 dè Setembro, 180

ALUGA-SE 
uma boa casa, com no-

rao habitavel, esplendida, moradia
para o verão; na rua Teixeira Júnior
S. Christovão. (3029 D n

ALUGAM-SE. 
a So$. os predios as-

robradados. ns. V VII e IX da
rua Umbelina 11. 23, Cancella: 4 gran-
des e arejados commodos. banlielrn,
quintal e luz electrica. U'7Q Ljn

tt

como im jíaSii ALUGA-SE 
a casa da rua da Ame-

rica 11. 86, dois quartos, duas sa-
Ias c quintal ao lado. (2800I) K

(NOME REGISTRADO)

Cura a inflammaçâo e pui*-
gaçôes dos olhos

DESxxx todas as x>]3.airx3a.Eir-
cias e droerarias

ALUGA-SE 
a casa da travessa Mo-

miz Barreto n. 13, com um so
pavimeuto, entre a rua Bambina c
D. Carlota;- tratar ua praia de Bo-
tafoga 11, 360. (2813 G) R

SLUGA-SE 
cm casa de familia, a

easa! ou 'senhor de tratamento,,
fim grande quarto, com <pensão, a
praia do Uusscll n. 160. (2819G) 1\

! ALUGA-SE o grande e esplendido
.AjLnrcdio da rua Alice n. 79. La-
•anjeiras. Tratanse inu niesnío, quo
está aberto ou tia rua Dr. Rodrigo
<los Santos n. 76. em Machado Coç-
lho. (285.1 G) R

A I.UGA-SÉ bom quarto mobilado,
IXfVcin casa de familia. ,Rua Dr.
•CorrSa Dutra u. 24 ipr.ua. do 1-h;
Jíengo). '-00" ''v ?

A 
(LUGA-SE a rapazes ilo commcr-
cio ou a unia senhora, um bom

quarto, em -casa de familia; na rua
Buarquc de Macedo n. 36. (3026GIJ

ALUGA-SE 
um bom quarto sem

mobilia c pensão, a casal sem fi-
lhos ou a cavalheiro distineto; na rua
Buarquc de Macedo, 17. (3037 G) J

Constipação
Tome

PEITORAL MARINHO
Kua 7 de Setembro, 18G

ALUGA-SE 
para negocio a boa loja

n. 201, da rua de Santo Christo
dos Milagres, já com armações, e co-

Ía 

011 para um bom botequim ou
sndinlia.. Títaia-se i rua ide Sao,
edro n. 246. (2837 I) B.

ALUGA-SE 
por 172$ cada um, os

espaçosos predios da rua Conse-
lheiro Pereira Franco ns. 44, 48. 50
c 52, (primeiro c segundo anda-
ires), com quatro bons quartos,
duas 6-lus e dependências, illuininados
a luz clcctrica; trata-se na rua da Al-
íandega 11. 8fi. sobrado; as chaves
estão no 11. 56. (5237 ') J

404 GONOniUffiA
011 qualquer corriincnto <la urethra, cura radical

em 4 dias! Com a maravilhosa injeççãó seccativa

e cápsulas "404". Quando tudo falhar, este ex-
traordinario preparado sempre triumpliará. O

único allivio da mocidade! ^erimentae e vercis o1 effeito 
^«VlKÍ^

resista a esta prodigiosa descoberta. Vende-se na Drogaria Gmiado « Rua 1 it Marco, 14

principaes pharmaeias c drogarias desta.cidade c de todo o Brasil.

MARCA REGISTRADA

ALUGA-SE, 
por 1*0$. o predio ao-

vo, n. 18 da rua Francisco Ma-
noel, E. do Riachúelo; 6 quartos, a
salas, electricidade; trata-se à roa Vi-
ctor Meirolles 32. (3144 M)R

AIUGAM.SE coufortavcis cosas, dc
-Í2Mi$ a 61$; trata-se com Alberto
Rocha, rua Cândido Bcnicio 503,, Ja-
carépaguá. (3133 M) 3

ALUGA-9E 
a boa chácara, da rua

Miguel Ângelo 5:5. Meyer. com 4
quartos, a salas, despensa, cozinha,
etc. toda arborizada, com arvores, fru-
tiferas; trata-se á rua do Hospicio 41,
sobrado, com Paschoal; preço 120$.

(3040 M) .1

ALUGA-SE 
a casa da rua Sophia

n. 40, com 3 quartos, 2 salas, por
81$; as chaves estão na rua D. Anua
Nery n. 508. Riachúelo. (3220 Ml J

ALUGA-SE 
uma boa casa, por 35$;

trata-se á rua Engenho de Dentro
36, Pharmacia. , (3219 M)J

ALUGA-SE, 
na Engenho Novo, A

rua General Bcllegardo 08, um
terreno de 50 x 06. para chácara dc
plantas, flores ou outro mister.

(3188 M) R

COMPRA-SE 
uma cosa no üngenho

Velho, até 15 contos, com tre-s

3uarlos, 
duas salas c outra» depcn-

encras eonstrucçao moderna, cm
centro de terreno; cartas para a tra-
vessa de S. Salvador n. 166 A.

(3104 M .1

CASA 
— Compra-se rima para pe-

queua fauiiUa, dc 5 a 6 contos,
sendo metade á vista e o «eto-em
prestações de 100$ mensaes. Oíícr-
tas, Avenida Ko Branco n. 129,
com Alfredo — Café S. Paulo.

(3158 M R

i 10MRAM-SE predio, no9 bairros
\J do Estado dc Sá. Trata,se na
rua Dr. Souza Neves n. 32, das 10
ás ia e das 17 em deante. (25118 M J

COMPRA-SE, 
perto da estação do

Meyer, uma casa dc boa cinstru-
cção, em bom estado de conservação,
com 3 quartos e outras dependências;
em centro de regular terreno., atç :.
quantia de 8 contos, sendo 2 a vista
e o restante em prestações. Offertas
o II. II. H., para esta redacção.

(2844 N) R

Vende-se um
„ terreno em prestações: cartr.4 no

Jornal do Commercio, o Z. Z.
(2601 NI J

/COPACABANA

/CASA até 10 :oou$ — Co.upra-.-ie
_ uma que tenha Ires quartos; re-

guiar terreno e todas as oceonuno-
dações nara familia de tratamento;
Prefere-se que seja situada perto da
cidade e esige-sc que a eonstrucçao
seja ftbsoUiUitnenlc solido. l-aRuincti-
to immcdiato. Curtos a Justino dc
Araújo, rua Dr. Barbosa d» Silva 11,
3, estação do Riachuglo. (23116 X) .1

Neurasthenia — Exgotamento nervoso
Falta do memória, pliosphatuvla, convalescenclas das ma-
Iestias, enram-sc com o uso do HEMATOGENOIi, de Alfre-
do do Carvalho. K' extraordinário o seu consumo o os
attestados expontâneos dos que tem feito uso. A' venda
em todas as plinrinacias do Kio e dos Estados. — Depo-
sitarios : Alfredo de Carvalho « C—B. Io do Março 10.

e nas

A LUGA-SE 6 predio novo da
-íH-i-uu Urngiiay 156; optima
vivenda para familia de trata-
mento; trata-so no armazém
da esauina, com o sr. Joaquim

(B 2986) K

ALUGA-SE 
ácasa assobradada, en-

trada ao lado, 3 ««arlo*,- a 6a,?,^
bauheiro, cozinha, electricidade e qum-
tal, i tua do Consultório 47, próximo
á avenida Podro Ivo; as chaves na
casaVII, do n. 51. <ag_ _ B

S. Christovão, Andarahy
e Vilia Isabel

A-LUGA-SE 
uma boa alcova, a mo-

.ço solteiro, cni casa de familia.
Infornra-se á rua Coininendador I.eo-
nardo 40. (3163 I) R

ALUGA-SE 
-por preço barato, boa

casa com dois quartos, duas salas
« bom quintal. Informa-se á rua
Cardoso Marinho n. 7, escriptorio,
Praia Formosa. (3043 I) J

(2880 G) T

ALUGA-SE 
o magnífico predio da

rua Voluntários da Pátria 40J>
próprio para familia de tratamento; as
chaves eslfio na inosnía rua 307, c
trata-se ua rua da Alfândega 0;.

(2601 C) .1

|A (LUCA-SE uni quarto fará um
líaVoavalhelro decente; na rua do

(2563 G) JCatteli! 98.

AiLUGA-SE 
unia casa na rua Ç-e-

..neral Polydoro n. 20, avenida,
•eom dois quartos, duas salas, cozi-

,nha. electricidade; trata-so na rua da
Passagem n. 28. (3217 G) J

ALUGA-SE 
por preço barato, boa

casa com .tres quartos, duas salas
e bom quintal. Informa-ic á rua Car-
doso Marinho 11. 7, escriptorio, Praia
Kormosa. (3044 I) J

A LUGA-SE a casa da rua Consc-
•Adlioiro João Cardoso 11. 58, com 3
quartos, 2 salas, bom quintal, agna
com abundância, luz electrica fogão™
gaz; chaves 110 50. c trata-se 110 lar-
go de Santa Rita n. 12. eom o sr.
Coelho. (3108 1) J

ALUGAM-SE; na 
nova_ e bonila

easa da rua Mariz e Berros 354.
bons comniodos. dc accordo com a
crise actual. (3083 L) J

ALUGA-SE 
uma casa nova, com

dois grandes quartos c duas grau-
dC3 losas. despensa, cozinha banheiro,
electricidade, areo. coradouro espaçoso
ouintal, bondes Jockcy-Club c Casca-
dura, lotrar muito saudável; rua a.
Luiz de Gonzaga 11. 342; trata-se 110
n. 344. desta rua. (2737 1(1 >

ALUGA-SE 
por 80$ boa casa com

grande quintal, clcctrieidadc. etc:;
na rua Espcrauca n. 5'- Chave, no
11. 53- Bonde de S. Januário.

(27O4L) J

A 
ILUGA-SE um hom sobrado, na
rua General Severiano n. 98, com

tortas as conimodidadcs *ara familia*.
defronte ao Botafogo Football Club:
trata-se ua mesma n. 90. (3186G) J

Aç__J_S_í_ft

Catumby, Estacio
e Rio Comprido

ALUGA-SE, 
por 142$, uma grando

casa, 11a rua dc b. Cláudio 23,A. salvabC&iO dOB Bezerras
A "FONTE LIMPA"

E' O único remédio veterinário que Oe: as'chaves'na' rua Maria 
"José 

45.
cura a diarrhéa destes, e desinfecta os ":"-"'0- om'c se ,rnta- (,)

com quatro quartos, duas salas, copa,
cozinha; porão, quintal c , clcctricida

A CUPA DA SYPHLIIS
Adquirida ou hereditária, interna ou externa em to-
das as manifestações: Rhctim-itismo, Eczemas, Ulceras,'hnnorcs, Escrofu Ias, Dores musculares c ósseas. Do-
res de cabeça noeturnas, Ulccras do Estômago, etc,
se coiiieguc com o

A 
ILUGA-SE por 71S a casinha IV
da rua Francisco Eugênio n. 61

Chavo na casa III. (3273 D S

ALUGA-SE 
o predio da rua Barão

do Amazonas n. 162; trata-se na
rua Barão de Mesquita n. 840, Esta
aberto das 8 ás 10. (3046 *<¦) )

ALUGA-SE 
o magnífico predio da

rua General Bruce 47, Perto do
campo de S. Christovão. servido por
diversas linhas dc bondes, sendo uma
dc 100 rs.; tem sala e saleta salito do
jantar, corredor, 3 espaçosos quartos,
grande cozinha e copa, banheiro mo-
derno, com installações de gaz. ele-
ctricidad". água fria c quente, mais
um puxado; 2 quartos, cozinha eco.
tiomica. banheiro e tanque construído
em centro dc terreno, jardim com or-
¦lamentação c terraço, cascata, galli-
nheiro, lago etc,; aluguel 310$; trata-
se no mesmo, á qtialouer linra.

LUE TY JL.
Poderoso ontisy-
phililico. Elimi-

nador das iiupu-
iczas e micróbios
do Sangue. Cura
syphilis, lanto ex-
tenia (pelle. etc.)
como interna (dos
Pulmões, Coração,
etc.) Pecam prós-
jieclos. Vende-se
iras boas pbarma-
cios. Preço. 5$,
Deposito Geral:
Avenida G o 111 o s
1'reire, 99, T>
1202 C.

ALUGA-SE 
a casa n. 3S1 da rua

Uruguay; as chaves estão 110 ar-
niazem Araújo. (2797 D R

ALUGA-SE 
a casa, de eonstrucçao

moderna, com duas salas, tres
quartos, cozinha, banheira esmaltada,
chuveiro, luz electrica. dois W.-C,
entrada independente, com boa arca,
-tondo quarto liara creado: na rua Ba-
.rão de Cotcgipe ri, 08. Vilia Isabel;
__.*jh'M rtAitinlAtU, #-n r.1l^l*ne tin fl mil.

SUBÚRBIOS
ALUGA-SE 

uma casa, por 35$; sa-
Ia iiiarto, cozinha, acinientada,

largo do Campinho 7. Cascadura.
(3084 M) J

ALUGA-SE, 
preço módico, predio

novo; rua Condessa Belmonte 11.
103-B. Engenho Novo; 3 quartos, 2
salas c mais dependências, elcctricida-
do, quinta!; jardim na frente; as cha-
ves a mesma rua to?: traat-sc rua 13
de Maio 42, armazém, cm frente ao
Lyrico. (1330 M)S

II m
Novo modelo de Espartilhos, curto.

de seios, longo de quadris droit dt-\
vant. orlliopedico, conunuilo, íiifatí-'
gavcl, elegante; com o doniiutilo ík-jído 300 graininas,

Nâo pode ser
imitado

Confeccionado'-sob medw;i cm su-
perior tecido de varias cores, eom ap-'
plicação bordada, expressamente ar.
mudo com baleia c com 4 jarrolellts,

O Espartilho
NormaBista

está destinado a grande suecesso; pr*-
tos ao alcance dc todos

FABRICA A'

Stfa DA ASSEMBLÉA
xi. ÍOI

encontram-se todos
os artigos para ma-
nipulaçao de Espar-

tilhos

Augusto Freire

ALUGA-SE, para pequena familia; a
casa moderna, da rua Francisco

Manoel r.. 61 (Sampaio), com varan-
da. jardim, quintal, gaz o elcctricüa-
dei as chaves no n. 50, onde se
trata. (3187 M) R

ALUGAM-SE 
casas, de 55$ a, 65$;

para ver c tratar, rua Sylvio 11.
95,"«tação .de "Ramos. (3176 M)J

ALUGA-SE 
um predio novo. bom

porão, habitavel, por 140$, da

Sara 
duas familias;

lagalliães 11. 47-A, E
rua Wcrna

Novo.
(3221 -M) J

ALUGA-SE 
a casa da ,rua Cabu-

Ç»' 1». 58, coiii magníficos com*
modos para. familia, jardim c quintal;
as chaves estão no n. 56; trata-se na
nua da Alfândega n. 28, (M)

ALUGA-SE 
o predio da rua Con-

sclheíro Ferraz 88. duas salas, 4
quartos r bom terreno; tchaves á rua
Cabuçú 4P-A, c trata-se ú rua Dias da
Cruz 96; aluguel 132$. (3027 MjJ

COMPRA-SE 
bem perto da estação

do Meyer, em logar alio, uma
casa de boa eonstrucçao, bem con-
«ervada, com 3 011 4 quartos c niius
dependências, cm centro de «guiar
terreno. ot< 10 contos de réis. Ofter-
tas a E, Dezonne. Altos da Confci-
taria Japão — Mej-er. <288o N) J

NICTHEROY 
— Vende-se- espaço-

so predio na rua Visconde do
Uruguay n. 514, em frente a ponte
Central; para ver c informar, com o
sr. Joaquim, no deposito dc calçado
Bordallo, cm frente á ponte Central.

(2624 N) lt

PREDIOS, 
terrenos, nitios e fazen-

das; compra, venda, .-hj-polhceii,
onticluesis, arrendamento, concerto e
construcções, com J. Pinto; ma do
Kosario 1,14, tabellião. (2899 a) J

PRÉDIOS 
e terrenos bem localiza-

dos, de s o 30 coutos, estes pre-
ços são da crise actual, com Fehcia-
110; rua da Cupella 11. 19 — Piedade.

<2?78 N) J

«¦iaiiiiRisiin
Coração do

bebedor

preço commodo; as chaves no n. mo, —-— -„-.
e trata-se 110 inesnin." (--.- " T' A I.UGA-SB por 102$ a CBStt

'""?-da rua Boa Vista, junto ao
ALUGA-SE 

uma casa pequena, tor
50$, na rua Lopes Souza 14, são

Christovão. (2460 L) 1

A.LUGAM-SH 
bons commodos e sa-

Ias; na rua General Bruco 34.
(3270 ) s

A 
LUGAM-SE casas por 80$, com
dois quartos e duas Ralas, na ave-

nida S. Christovão n. O23. ponto dos
bondes de 100 rs. (1735 D J

intestinos do gado vaceum. — Deposita-: *LUG.\-SE. por 100$ mensaes. uiii
riOS no Rio: Alfredo de Carvalho « C. XXhom sobrado, com , entrada , iudç
R. 1° de Março, 10.

ALUGA-SE, 
por 71S mensaes, a

casa da rua da Passagem 176, com
2 quartos. 2 salas, cozinha, etc.; as
chaves estão nos fundos da mesma.

(2945 G) M

ALUGAM-SE 
pequenas habitações

c casinhas, dc 20$ a, V>%; logar
saudável; na rua do Cassiano fi. n6,
Gloria; tratar D. Basilia. (2996 G)B

! A LUGA-SE a casa da r»ia Anuila
XLGaribaldi n. 55, antiga Capitão
(Salomão (Botafogo); a chave «sta
«a venda próxima c trata.se na,rua
Uruguayana n. 7, .loja. (-zOiot,) J

ALUGA-SE, 
cm casa dc familia.

esplendida sala de frente, mobila-
•b), com ou sem pensão; rua Silveira
Martins 140. (2948 G) J
'.ÀILUGAM-SE uma excellente sala
ItXde frçtitc o um bom quarto, em
casa de familia, para rapazes dc tra-
tamento ou caBal sem filhos; na rua
Ferreira Vianna 20. (2774G) J

; A LUGA-SE uma casa, baixos e
jlitundos, por 154$, cinco quartos,
tres salas, grande quintal e outra por
*85, tem grande quintal. Cattete, 214.

(25JJ G) J

pendente, logar saudável e próprio na-
ra regular família; na rtta Itapiru
128; as chaves no 90; tratar, largo dn

A^^dunVh'orlaTerarP^ ^0^» % ^«ág
com carta de fiança; no largo do Ma
chado u. 7. Teleplione Central ,57«o

(2918 J) í
s Central 5709.; A'i;UGA-SE uma boa casa, paraU*45 <*) " ij.Vgular fami.ia, i/um j;.tuà,i

A,,„.,.„ —, TT"-' 
: fronte e grande quintal; n rua Dr,

HJ(,A-S'I-, unia sala dc frente, (j,impos ,ia paz ,„, 13-; trata-so na rua
com entrada independente, so a ura ¦¦-¦

moços solteiros ou a casal que não
cozinhe; ira beccü da Rio n, *-
Gloria. (2406 G) ri

II
Tome PEITORAL MA-

IUNH0
Rua 7 de Setembro 180

AI<UC,A-SE 
a casinha n. 6 da ave-

nida á rua D. Marianna n. 14;
ns chaves estão uo 11. ¦:. (3'3gG .1)

ALUGA-SE 
um n-.i;irt,i superior, cm

casa de família a >\ :::il ou senho-
ra; rua Thercza Oiiii.i.irão tt. ío, Bo-
tafogo. (3261 G)S

iX?""""""""rarara^"*»""»»""&UNIFORMES MILITARES
CaiBa. Azevedo Alves

53 —í 1U0 1)13 JANEIRO«RUA .lüMO CÉSAR X
! Ifabrica uniformes para o Exercito, Marinha, Policia, Guarda
> Nacional, chaitffeurs e Linhas de Tiro, Sociedades de Musica ek
4 Banideiras. Tanibem vende a matéria prima para a confecção dosr

mesmos. — Teleplione .1111, Central.

ruguayana 41. (2915 J) J

ALUGA-SE 
uma grando sala de

frente, na socecada e respeitável
easa da rua Dr. Matlos Rodrigues 35.
antiga Leste, por 40$. (38S2 J) .1

A LUGA-SE uma boa casinha, den-
.íi-tro de uma chatara, oem quarto,
sala de jantar, cozinha, eom pgttá
nascente; na trav-isia do Navarro n,
25 antigo; inforiiiaçúcs na mesma Ira-
vessa iif 81. venda, por favor.

(271 j) j

A LUCA-SU unia casinha com, sala,
xLquarto e cozinha, na rua Kallettf
11. sS; Dará in formações, ua venda.

(270 J) s

A 1.UGAM-SH casinhas 'muilo dc-
Xiceiitcs. próprias para familia regn-
lar, bondes dc cem réis, pintadas c
forradas de novu, assobradadas; na
rua Frei Caneca 252; trata-se na ave-
nida Salvador de Sá 114. (25;).|J) J

ALUGA-SE, pnr 101$ mensaes, a
XXcasa 1 da rua Mariz c Barros n,
173, com 2 nt-.artns, 2 salas área, des-
pensa, eléclricidado c gaz; chaves no
11. VIU, onde se trata. (2(191 J)b

iinHxiiiiiiiiuimiixiiiiixxsir-vXiixmixx:

ALUGA-SE 
uni cstilendido quarto,

com nu sem mobilia, lendo jar-
dim ao lado. luz clcctrica; .banheiro
e mais cominodidades: na rua Itapi-
rú 11. 219. casa dc familia;. sem
creanças. (2923 J) J

X IiVGAM-SE ás casas da rua
-í*». Maria 71 (Aldeia, Cam-
pista), transversal ú rua Pc-
reira Nunes, novas, com dois
quartos, 2 salas, cozinha, lia-
nheiro e tanque de lavagem,
todos os commodos illitmina-
dos á luz electrica. As chaves
no local» Ti-ata-sc na rua Gon-
calvos Dias 31, próximo dá ci-
dade, a poucos passos dos
bondes de Aldeia Campistn,
cuja passagem om duas sc-
ecoes ó do 200- rs. Alugueis
100$ e 1109000. L

ALUGA-SE 
o pr.-dio n. 84 da rua

Conde dc Baepondy; trata-se no
11. 36 da mesma rua, onde estão a;
chaves. (1S36 L) J

ALUGA-SE 
o püdio da rua Rufi-

110 de Almeida 56; as chaves no
54, e trala-sò na rua da Quitanda 139-

(2600 Li J

ALUGA-SE 
a casa n. 73 da rua

Araújo Lima, Andarahy. com tres
quartos, duas salas, cozinha, despen-
sa, banheiro, copa, porão habitavel,
quintal, illuiniiiação electrica: as cha-
ves estão no n. 75. e trata-so na rua
Municipal n. £ 28, escriptorio cnm o
sr. Léon. (2957 )) M

ALUGA-SE. 
por 122$. uma casa,

com 1 quartos. 2 salas luz ele-
ctrica; rua Egrejinha 10, S. Christo-
vão; as chaves no açougui. próximo!
trata-se no armarinho Azeredo, E.
do Mcyer. US12 M) R

osmvistvDs A todos
os que sof-

f r e in de
q 11 a 1 çi 11 e r
moléstia es-
ta socieda-
d e envia-

rá, livre de qualquer retribuição, 0.? meios de curar-se. EN-
VIE.M PELO CORiREIO, cm carta fechada — nume, morada,
synipíomas ou manifestações da moléstia — e sello para a rc-
sposta, que receberão na volta do Correio. Cartas aos 1NVI-
SIVE1S — Caixa do Correio, 1135.

S.'. P.'. H.

1. 6. Chaves & rua Archias
Cordeiro 482. Trata-so na
Avenida Central 128, sob.

(J 2549)M

ALUGA-SE 
por .175$, um predio

novo, com porão habitavel, jardim,
ptttco e quintal arborisado, bondes qua-
si & porta; dispõe de 13 Peças com
requisitos modernos. Ver e tratar das
8 ás 11 hora»;-, â rua Viscondo dc
Santa Cruz n.J 15 (Engenho Novo).

(2307 M) J

ALUGA-SE 
o casa do rira Mach

n. 138, própria para familia grau-
dc o de tratamento. Trata-so na rua
Vinte e Quatro dc -Maio 223. ., , „

(1151 M) S

Í 

Coração
normal

iiniasnani

A CUBADA
EMBRIAGUEZ
~é rápida c radical com o
SALVINIS easGottas

de Saude, ^'Ü
Cruz, com 16 annos de pra-
tica dessa especialidade. Vcu-
dem-se nas drogarias: PA-
CHECO, rua dos Andradas
45 — Uio. e Baiüel & C.\
rua Direita 11. 1 — São
Paulo. (Al 7181)

\riíKDK-SE. 
distante 10 minutos .i.i

estação do hncautado. uin ma^m
fico predio, completamente novo t-síy
Io japourz o que ba de chie, situailu
em centro dc terreno que mede dc
frente 14 metro,, eonstrucçao exccl-
lente, paredes dobrad-u* c twn uin
panorama udmiravcl; o -lito pre li) -
nunca foi habitada; nés-ncüt itrgeau:
preço 5:2005000. Alfândega, 130, 1"
andar, das 2 ás 6. (á ai-CS) S

\TENDE-SE. 
na estação dn Rio das

Pedra-, 1111 prcd'o, cc.iii|i!i<;iii'.eiiui
novo, 3 j.-.nillas de frct.ir var.uui,.
ao lado, tifidc uma out.j, cózi.nha 11.1
parte dos fundos, distante dn citação
6 minutos, água, Icstillaç-lci eleeiiic.i.
mostra-ç.1 a pnotographia do mesmo.
nrodio c.«tc que ficou quaii por :
contos de -.t'!i e aoèe*tani.se ofíerlaf.
negocio urgtnte, dividi ao dono ir;
que se retirar dc?ta cap'to'. 130. Al
faudega, 13a, Io anjar, a á» ...

I

¦«¦n!ia;QÍia!!ill!!l9i!l!!;a!i!iil!!l!ll!l!aEIII!iaiií3llí

ALUGA-SE 
o predio da rua Santa t T>REDIO — Vcnde-so tira próprio

Luizà n., 75, Maracanã, com bon»'.J JL para familia. estrangeira, em cen-com boná.
commodos, jardim e quintal; trata-se
no ii, 69. Aluguel 101$. (3311) M

A IATGA-SE o predio da rua
-Hda Bella Vista n° 115, En-
genho Novo, com 4 quartos,
duas salas, cosinha, grande
quintal, electricidade, ete.
Para ver o tratar no mesmo,
com o proprietário. Aluguel
132if!000. (S 3302)

A LUGA-SE em casa dc familia um
ilXqiiarto com pensão, a um, casal
dc tratamento; na rua Dr. Dias da
Cruz 237., Mcyer. Uoi'M)A

ALUGA-SE 
uma boa casa. oara 1110-

radia, na rua Maria Teixeira 11.
46, Rio das Pedras; trata-se no Mer-
cado Novo, rua V n. 7. casa do Pe-
reira. (1509 M) J

ALUGAM-SE 
casas novas com dois

quartos, duas salas, luz, água.
Por 50$; na rua Dr. Landi n. 57, a
dois minutos da estação dc Ramos.

(29G6M) M

ALUGA 
M.SIS casas por 80$. com

dois quartos c duas salas, na
avenida S. Christovão il. 023. ponto
dos bondes de 100 reis. (182.1 WJ

CATARRHO DOS
Cura rápida com o

PKITOUAL MA IN HO
Kua 7 do Setembro, 1S6

'ALUGA-SE uma casa por 15:?,
ff4.e0m quatro quartos, du.is sàlai c
Kttudc quintal; na rua do Cattcte
.11. 214 e outra por 122$; na rua
Hènto Iííshoa n. So. com dois quar*tos, duas salas e grunile área, outra
por 3?$ c outra por ú:$, tem grande
quintal. (-'53-t G) /

IA'LUGA-SE o «a'=n da rua ltèãl
xACr.-iiidezu n. 24; trala-se no 22.
Botdtogo. Aluguel 90$ooo. (-'3í>oG)J

A LUGA-SE por 60$ a casa da rua
u.\,D. Carolina 32-1; trata-se na rua
da Alfândega a. 12, Peixoto S C.

(2559 G) .1

A LUGA-SE, por. 7'$, uma rasa
A LUGAM-SE esolen.didos aposentos j /jVpintnda e forrada de novo. coni

•/CXconi ou sem mobília e comida, a , duas espaçosas súlas, um quarto,^ pia.
cavalheiros ou casaes, cm pensão nova,
proximu dos banhos dc mar; rua IJuur-
mie dc Macedo ;i. (1--38 G) S

\ LUGA-SE lindo sobrado; ruaBcn-
jamin Cnistant MS- (3242 G) S

tailque, uuinial, etc.; inforiiiá-so ;í rua
ítapiríi 11. 90, armazém, e 1 rata-se ua
mesma rim 11. 273. (2955 J)M

ALUGA-SE 
uma sala confortável,

para descanso, em casa de senhora
só; rua Gloria 102, sob. (Í840G) Ü

ALUGA-SE por 122$, o predio á
-iA.rua D. Marianna uo$; chaves ao
lado; trata.se na .Companhia de Ad-
ujinistrarão Garantida, ú rua da Qüi-
landa 6S. ,,.. (4Su G) J

A LUGA-SE. cor 132S, o predio a
¦rtrua Iluniaylá 60-X; chaves nos
fundos; trata-se .tia Companhia de Ad-
Uiiuistraçuo Garantida, Quitanda 68,

(47 ? G) J

Í Para Ser Feliz
«

Obter o que se deseja, o amor.
a paz no lar, a sorte no jogo,a riqueza, o iposição liicrçclaa;reali/ar co:iatnct:tp .desfazer
atrazós da vidn, o tudo, riu-
fim, basla fazer uma consultagratuita, i re.laoc.ao do "Bra-
sil Esotérico" — Rua Tupy

n. i — São Paulo. Não retar-
<le sua felicidade.^

mesmo o se.i pedido de cônsul*
ta gratuito.

mande hoje
de consuí
a 2645)

rV»««»«miHl«l»Illtlí«

ALUGA-SE 
um sobrado, novo, na

avenida Salvador de Sá n. 180,
com duas salas, quatro quarto?, cn-
pa. banheira esmaltada, tanque, terra-

ico c duas latrinas. Preço. 202S0C.0.
Chaves o informações r.o 11. 'iro.
mesma avenida, pliarmacia', ie;8i.l)A

ALUGA-SE. 
por 9°$. a casa da

rua Dr. Maciel 11. 8Ú-X: tem 2 sa-
Ias, ,1 quartos, cozinha e mais depcn-
dencias; trala-se na mesma rua 112,
fabrica Globo. (2810 L) K

sobrado
da rua S', Luiz Gonzaga 65, S.

CliristovSo;' trata.se na rua da Al-
faudega 12, Peixoto & C. (2560 L)J

A LUGA-SE,. por. iSu$, o

A LUGA-SE boa casa assobradada,-TJ_entradii ao lado. com 4 quartos. 2
boas salas, porão habitavel grande
terreno arborizado c todas as commo-
didades. por 112$; as chaves á rua
Chaves l**aria r*?, armazém Cancella.
S. Cln-istovão, (2S16 L) J

A LUGA SE a pequena casa da rua
álll. do'Bom Kctiro 11. 28; chaves
uo 11. .10, onde se trata, das oi|2
ás 10 1I2. (2544 M) J

ALUGA-SE 
a boa casa da rua D.

Romana n. 29, com 2 salas c 2
quartos; chaves no n. 35. onde sc tra-
ta, das 10 1I2 ás 11 1I2 li. m.

(2"545 í,) J

ALUGA-SE. 
110 .Andarahy. aluguel

barato, uma boa casa. com bons
commodos, para familia. na rua Souza
Cruz n. 47, ^ dois minutos do bondo;
as chaves estão na casa junta, e trata-
sc na rua da Quitanda 118. (2811DR

ALUGA-SE, 
oor 142$, a boa casa

da ladeira do Ascurra 130, Águas-
Férreas', com jardim agna nascente c
pomar; a chave está com o vigia da
casa em obras, no lado. (S238 G) ti

A LUGA-SE; por 152$. o nredio a
Xirua Aristides Lobo 146.IV: chaves
no 11. i?j: trntn-si- na Companhia d"
AdminUtração Garantida, á rua da
Quitanda 08. (481 J) J

A LUGA.SE Der .0:$. o nredio .'1
X\r;ia Dr. Carmo Nctto 21R-A. loia;
chaves ao lado; trata-se na Companhia
de Administração Garantida, i rua da
Quitanda 68. (-179 .0 )

lüJJÇÜ iMIÍIfl

ALUGAM-SE, 
baratissinio. 2 boas

casas novas, por 65$ c 70$, com
2 salas. 2 quartos, cozinha, terraço,
lavatorio, bom ouintal, luz clcctrica,
etc, á rua Silva Rego 35. Riachuclo,
junto ao largo do Jacaré, bonde Cas-
cadura. (2817 -M) J

ALUGA-SE 
o chalet da rua Ama-

lia 274, Quintino Bocayuva, com
2 quartos. 2 salas, cozinha, despensa,
água; trata-se á rua Nogueira 42.

(28.56 M) R

ALUGA-SE 
o confortável predio da

rua TCocha n. 63; as chaves estão
no mcsnío; trata-se i rua do Uos-
pieio 11. 25, loja. (2859 M) lí

ALUGA-SE. 
por qiS mensaes,

casa fia rua Souza Ba;tos n. 180,
pintada e forrada dc novo. illiuninada
á electricidade, com 2 bons quartos,
2 optlmus satãs, cozinha, despensa,
quintal com W.-C . quarto com cliu-
veiro o tom teneno nos fundos; as
chaves estão no n. iqi (Junto), o
trata-se á rua Flack n 1331 estação
do RiacVclo. (2376 M) )

ALUGAM-SE, 
naiVilIa Gerson. *s-

tação dc Ramos, quatro boas ca-
sas, sendo duas ainda . não habitadas;
informações com o capitão Magno, na
tvpographia do "Cosmopolita", esta-
cão do Olaria, e trata-se na avcfuda
Rio Branco n. 171. (2579 M) J

A 
LUGA-SE, por 70$. a casa da rua
Bitleicourt <la Silva 11. 46, estação

de Samnaio; as chaves estão ua ru.-
S. Paulo 11. 51. (3303 M) S

ALUGA-SE 
a c...sa da ru. D- Anua

Nery 11 318, com duas salas, dois
o; artos, cozinha, ete.; 70$; estação do
Rocha. (3262 M) R

tro dc grande chácara* toda pkmtada,
bcllissimo panorama, coin sala dc vi-
sitas, salão para jantar todo decora-
do n olço, 6 quartos c mais depcn-
dencias internas, varanda cm toda a
volta, próximo a bonde e trem. Pre-
ço 27 coutos; na da Canclla ri. 19,
Piedade, (27S0 N) J

VEXDU-SE 
um hom predio para

moradia -própria, pela sua boa
collocação; á rua Pedro Américo 195;
trata-se com Osório, á rua 'Frei Ca-
•ícca 333, (N 2314) K

ALUGA-SE 
a casa da travessa Tc-

nente Costa 11. I, com duas salas,
2 quartos, quintal, água, m esgoto, pro-xtniíi ú rua .losé Bonifácio estação do
Todos os Santos, com bonde c trem
a porta; a chavo está junto, ri. II;
trata-se com o" proorietario, na rua
S. José 32, botequim. 3172 JI) lt

VENDE-SE 
uma casa dc pensão fa-

miliar, com 9 quartos, todos alu-
gados, dá excellente renda, próximo á
rua do Riachúelo, bondes quasi á
porta c de cem réis. A pensãu í
bastante antiga c tem muitos pen-
sionistas. j.'*irta nesta redncçíi-o, a
Sebastião do Oliveira. (2161 N) S

VENDE-SE, 
na estação d.- Ramos,

7 miiiutóa'- distante u*u predio m
centro dc terreno, platina mia e con-
strticção exccllcntei 4:500.^ 130, A!
fu-adega, Io andar, da9 2. ás 6,

(S 2!6+)S:

VENDE-SE. 
na rua Aquidab.in. fio

ca 'Io Matto, Meyer, um superior
lote do terreilo dc esquina, 'freuie
para' <luas ruas. tendo 170 n-.eir.ji
quadrados. Aceitam-se offertas razoit
veis; ijo. Alfândega, i" andar, -• ás..

(S 2iGj) S

\TENDE-SE 
na rua Magalhães i.'õü' to, tun terreno o que lia de f.

peuior compra, alto, nivelado, qtr,<-
tm esquina da rua Dias da Crm-, nu-
dlndo de frente 10.40 ,por 50 de fui:
dos; não sc acceitam intermediários;
130, Alfândega, i° andar, 2 ás 6 1
Xegúeio urgente, 2:450$. (S 21C-M

VENDEM-SE. 
como rééhiiiclia, .

cxcellentes lotes de terreno, iim-
tos ou separados, tendo 7.5° metros
de frento cada uni; nor 35 de fundi);
situado na Boca do Matto (Meyer!
próximo a 3 linhas de bondes. I"-"-11
enxuto c promnto a construir. - Alfn.11 •
degar i.Voi 1" andar. 2 ás 6. JProçn.
900$ cada um. ¦ (S 21t.i1)>

VEX-D1Í-S-E, 
eom urgência, na ru.!.

Barão de Mesquita, nas inimciba-1
çúcs da rua Jos6 Vicente. Andarahy,
um predio novo, de estylo ..moderno,
dois quartos, duas salas, cozinha, ta,.-
que. W. C„ quintal todo murada,
installáção electrica, água fui quau-
tidade, local salubcrrimo, hon.les ,a
porta c distante do centro da cidado
40 a 45 minutos. Preço 8:400?; 130,
Alfândega, i° Oíidar, a ás 6. I

\7'ENDEiM-SE 
bons lotes dc teri.-' no em prestações, quasi em freri-

te á estação de Bomsuccosso, on-i<l
se trata, até .ío hora9 e de 1 ás 3. .Jj
rua Acre 48, com Arnaldo. (303,4 S)J^

Tri-IXDIcl-fSE tinia esplendida casa,
V cm Santa Thercnái logar saudn.

vel, preço barato; -para tratar na rua
Clapp ns. 47 e 49, iJIcrcado Novo.
com o sr. Pontes. (J 2344) N

\rH.\'l>Ii-SE 
muito cm conta uniaii

casa, na rua 1:Formosa «1. 314.
(J 3184) N

XAROPE DE S. BRAZ

m
Cura tossos, broncliitc, coritiolu-

cho, tuberculose e astliuitt. Tomai-
ó ó ter certeza do estar curado.
KKCÜSB OS OUTROS BONS
XAROPES que voa olvcrecem.

Preço do vidro 2§.jOO
Exija o dc S. BRAZ

Drogaria Barcoilòs — Nictheroy
Depósitos: Uruguayana, 01..
Marechal Floriano, ijõ
Asscmbléa 31..

RIO

A LUGAM-SE . ciisuf, que

A -LUGA-SE a esas da rua da Paz
<£A.n. 106, com dois quarlos, duna
?alas, electricidade, 'ele. As chaves
estão no 108. (2892 J) J

DR. CRISSIUMA F.° - Cirurgião da Santa Casa
dispondo dc installações

apropriadas, trata, com especialidade, os doenças da urethra, bexi-
ru, testículos, próstata t rins, utero e ovarios. Curo radical das
hérnias, estreitamento da urethra. hydroceies e tumores do ventre.
Operações cm geral. Cons.: rua Rodrigo Silva, 7, nas terças, quín-
tas e sabbados, das 2 ás 4 e diariamente; ú rua dos Inválidos .6,
sobrádoí ás 10 lioras.

Aluc.am.se1
bons conunodos, . a A I.UGAiSE o sobrado dn rua Vo-

niceos sojlciros. ú. rim. Silveira XTrJiintarios da Pátria 271. Botafogo;
MartilíS n. 164. Pensão J.-.Sna.

(1Í166 (.•) s

A LÜGA-SE a casa da rua Aguiar
An. 31; an chaves csüo. por favor,
nu ti. J.i <!a mesma rua. nnile se 111-
forma. (1805 G) S
¦"¦¦• — " —¦ —

1 A LUGAM-SE as boas casas du rua
xxGeneral 1'o'yiloro 166 c 172. cem
dois quarlos, duas sal.-.a c niiiis ac-
commodações, grande quintal e fartu-
ra d'agua. Aluguel baratissinio.

as chaves eslão na cusa dc ferragens
(3295 G) 1<

ALUGA-SE 
uma boa cozinheira do

trivial, limpa e asseada; na rua
das laranjeiras n. 15, sobr.ido.

(3234 G) J

Leme Copacabana e Leblon
A ÈyaÂ-S.K a boa e lij-gicnl-

A f.UGA-SK, por 223$, o predio :} UUra casa da rua N. S. do Co-
-ÍSVrua Visconde Silva 81; chaves a n.,,..,!,.,,,.. insn nm-n fnmill-irua Conde Iraja ISO-, trata se 111 P™»»™ i«SU, llllljl Illlllllia
Companhia dc Administração Garanti, ido tratamento, por.'I.<0$ meu-
tia, á rua .!-. Onitanila 68. (483 GJJ SMOS, fa/.CIllll) abutilllClltO C0I11".,..-.., 

t-,. contrato; trata-so 110 largo da
ASt^ctCVil OaWoc» 1», com o sr. ünar
c VI. Alugueis baratissimos com to FellX. H
onlimas aeeoiur.iodeçOts para pequenas
familia,; (888G) R

A 
LÜGA-SE por -140$ a casa da rua
Dr. Aristides Lobo n. 181, tem

tres qvíarlos. mais dependências, jar-
dim c quintal; os apparelhos Calão
guardados c as chaves estão uo 175j
trata-se na rua da Misericórdia a. 2.
Tel. 333 Central. Praça 15.

(.s-U.í .1) J

HADDQGH LOBO E TiJUCA
ALUGa-SE 

o coilfortaoVel sobrado
da nu Affonso Perina 148; as

chaves no armazém, e trata-se A rua
Barão dc Mesquita 248, Aridarahy.

(2S:., y, j

Cura radicalmente a queda do cabello, deslrcío
a caspa, evita o embranqueci mento e faz nascer
novosT cabellos - VIDRO 48000.

Vende-se nas Perfumadas o Drogarias. —' Em São Paulo: Casa Lebre, e Bartiel & C.

i LUCA-SE o boin predio da riía
.Leopoldo 1.1.1 (Aiidaraliy)i #s ella-
ves estão na venda ao lado; tra.a-ac.
na rua do Rosário 103. ijj.

GRAVIDEZ Evi-
ta-se

usaji-
do as velas antlseptlcas: São
inoffeusivas, comtnodas c dc cf-
feito seguro .Caixa com 25 ve-
Ias s$ooo. Pelo Correio mais 600
réis. Depositário: praça Tiradcn-
tes 11. 62, pharmacia Âav-rés,

(1504)

ALUGAM-SE. 
com pensão, magni-

fiens e arejados quartos, na rua
Iladdock Lobo <)6; o predio fica no
lado da sombra; muito agradável, no
verão. (2577 K) J

4 LUGA-SE mu bom predio asso-
Xi-bradàdo, eom entrada ao lado 2
salas, 3 quartos espaçosos, cozinha,
banheiro, porão, electricidade o terre-
110. por 101$: ua rua S. Luiz "°"-

chaves no 557 caía Vt.

ALUGA-SE ^a casa .da rua Chaves
Faria *}B (S. Christovão); por 150$;

tem amplas accoinmodaçües para pe-
quena familia, c illiuninada á luz ele-
ctrica, tem porão habitavel c gran-
dc quintal, muito arcjaJa; trata-se á
rua Ferreira Vianna 60 (Cattete) ;
chaves defronte, ua chácara de fio-
res. (3194 L) .1

ALUGA-SE 
o predio á rua São

Christovão 11. 15?. multo confor.
lavei, com todas as dependências pre-
cisas; está aberto, onde se informa.

(3oi4;';L)'i-J
A LUGA-SE a casa da rua Gonzaga

iJLBastos 73,. com 5 commodos e ter-
reno; ver alé 10; trata-se Uruguayana
116. ilas 2 as. 3. (3211 I.) J

A LUCA-SE o espaçoso predio da
XJLrtia Santa Clara n. 100. Copaçaha-
na. podendo ser visto i qualquer ho-
ra; trata-se á rua littoliabia Corrêa
n. 10. ou á avenida Kio Branco 171.

(2580 II) J

ALUGA-SE 
a boa casa da rua Dja-

mantinn n. 32. estação do Ria-
chueloi tem 6 quartos, sendo 2 fora,
salas, banheira esmaltada, jardim, hom
quintal, etc; as ch:..-oj estãe no 36,
por E. f., onde se informa; aluguelpor
17^5000. (20,19 M) ,f

ALUGA-SE 
a loja da rua Martins

I^agc 12. com 2 salas e 2 quar-
los; chaves na praça do E. Novo iS.

(2546 M) .1

A LUGAM-SE as casas, com dois
xXquartis, duas salas, quintal, etc.,
sitas ás ruas Miguel Fernando, 31. e
Angélica S6. 110 Mcyer; a primeira
por "t$. e aa---segunda Dor qi$; trata-
sc á rua Figueiredo 20'. uo mesmo
arrabalde. (2550 JI) .1

A LUGA.SE. por 223$. o predio a
X\.:v..i t). Marianna i--4: chaves. 110
armazém da esquina; lrata-5C na Com-
panhia -I.- Administração Garantida, a
ru.: da Ouitanda 68. <-i7t> (.) J

AI.UGAM-SH 
11111 .quarta c uma

saia; na rua de S. Clemente 4-'9-
(2567 G) J

LUGA-SE um sobrado, para pe-
ftmiüa; sa rua Ypiranga

(3175 <-.) It
ALUGA
xV-uciia
m, im.

AT.UOA-SR por 170$ a casa n. 52
da rua Vinte de Novembro, canto

da praça ajardinada do Ipanema.
Traia-se na rua Sachet n. 3, 2" an-
dar^ (2S6.1 11) R

A r.UGA-SK o bom nredio da rua
_T\1 pancnia 131, Copacabana

 (3072 ii) j
A UJGA-SE na rua D. Maria An-

/iLgelica. boas cr.sai a 80$, tref
ftúartos, duas shlas, um armazém,
100$; trata-,, ao n. 9, casa VII.

U>2t U) J

A LUGA-SE, oor 100S, uma easa,
^i-coni 2 quartos. 2 salas, cozinha,
quintal e jardim: na rua Silva tíui-
marães 1. Fabrica das Chitas.

(2681 K) J

A LUGA-SE o predio, com 5 bons
•fXquartos da rua Santo Henrique
118; acha-se aberto de 1 ás 4 horas
da tarde. (287a K) R

A LUGA-SE. por 303$. o nrodio á
.Àrua Salgado Zcnha 27; chaves 110
armazém próximo; trata-se na Com-
panhia de Administração Garantida,
puitanda 68. (474 K) J

A LUGA-SE o armazém, com 8 por-
_t\.ins, do prodío novo. da rua dc
S. Francisco Xavier 404, esquina da
travessa Derhy-Ciub. (284j K)K

A LUGA-SE uma casa na E. Nova
XÜ-da Tijuea 159; quintal tanque.
independente, banheiro, etc.; aluguel
40$; as *:büve3 com d. Albina nn 1Õ7-

(2144 K) B

zatía 5 5

ALUGA.-Sh 
um predio, em centro

dc terreno, com muitos commodos";
ver c tratar, Campo de S. Christo-
vão 5". (3013 L) J

\LUGA.SE 
a casa da run S. Braz

23, toda reformada, luz electrica;
as chaves no 27; aluguel 7S$; trata-se
com o sr. Pini, rua do Kosario 132,
sabi da frente, ao meio-dia. (;853M)R

A 
LUGAM.SE boas casas eom jar.
-dim v quintal, na rua Conselheiro

Jobini 19 c 27; aluguel 01$; trata-se
na rua Barão Bom líeiiro ng.

(3009 M) M.

deram
'10$, nor 65?( 705-' e 7if. e lixo,

na afamada c saluborrinia Vilia Sava-
na, Petropolis dos pobres, estação da
Mangueira, a um minuto 'lo trem e 10
da cidade: rua V. Nictheroy n. 60:
aproveitem a crise. (3169 M) R""LA 

HACIENDA"
Revista mensal, illustrada, sobre

Agricultura, AvicuHura, Criação de
Gado e Industrias Ritracs.

AGENTES GERAES

Ulysses de Oliveira
Rua dos Ourives n. 89
Caixa Postal, 168—Rio de Janeiro.

A LUGA-SE n predio da rua Dr.
—XLiuo Teixeira 152. por 150$; bon-
de dc Cascadura á porta: trala-se
com o sr. Vlctorino Lopes, á rua T)r.
Manoel Viclòrino 109. (M)

ALUGAM-SE 
as casas da rua Mo-

reira :6. 08 c 32, Engenho dc Deu-
tro. com dois quartos duas salas c
mais dejendencias; chaves nn Estrada
Kcal do Santa Cruz n. 2256. cnm n
sr. I-Vrrcirn; alugue! 61?. (ii44M)S

irKXDEM-SK lotes de torre-y nos do 10 poi- SO o 10 por07, por 350$ o 100$, 11 pres-tações do 10$ por me/, 11a cs-
tação do Vigário Gorai, Kstra-
da do Ferro T.copoldina; tem
água ilo rio (1'Ouio canalizada,
.'15 minutos do viagem, sondo
as passagens do ida o volta
300 rs. Xo local tem pessoa
quo mostro os terrenos paratratai- das 4 as 7 horas da tar

T7EN1)EM-SE bons terrenos, prom-
. > pios a construir, Mcyer, Boca <M
Matio, Próximo ao bondo de Lina
dn Vasconcellos. Trata-so com o sr -!
Alves, á rua do I,avradio 22, 01»
D. Cla-.ulina ?3. (2402 N) S

TTENDEM-SE por 25 contos, Ire»
V predios. 3 ladeira do Senado, dan-

do boa renda; trato-s, ,11a rua liut-,
nos Airei n. 198, ia ás 18.

(2403 a) s

XTIINOE-SE por 26 conto', predi-
! V acabado de construir, 110 largo dos
J.cões; trata-so na rua Buenos Aires
11. 198. das 12 ás 18. (2403 N) S

VENDE-SE 
por 30 contos, .. pre-

dio moderno da rua Duque de Cn-
xlas 88; tratá-sé na rua Buenos AiV
res -198. (2403 N) S

y*£fENDEM-SIi; tres magnlfico-i ç con-
1 fortaveis predios, situados na rim

Joaquim Silva, todoi com bastai»]tj
lerreno, o uni grande terreno, «it
Todos os Santos, fregucziii do Kii-I
genho Novo; tratar com o dr. To-,
leiitino dc Campos, rua Tlicophilo Ot-
tohi, i° andar, das 12 ás 17 lioras.
Telcph. Norte 4350. (2236 N) S

\n-;NDil-:-SE,-chácara co:
cm Jacarépaguá, unia

com «asa nora. tendo 3
quartos, 2 salas, cozinha, despensa "'
muito terreno todo plantado, perto d'*
.ponto dc 100 réis, praça Secca; para
ver e tratar na mesma, rua USmilia,
11. 1 'D. (J 3011) N"

VENDE 
SE uma chio casa ass-.

bradada; com oito aposentos, coro
todos os requisitos da hyglcne, tér-
reno com arvores frutíferas, entrada
por duas ruas. iPreço de oceasião; nn
rua Yaz dc Toledo, cinco minutos du
estação do 'H, Novo: trata-se na nia
Uruguaytvia n. 31, loja. (J.30'25)'"

VENDE-SE 
um grupo dc seis ci-

sas, 11a rua Barão do -Amazoiiíi?;
trata-se na rua Barão de Mesquita'
¦n_JH_ (J 3238) 'N

\T"END1-I-SE 
por 18 contos tini .pre-'' dio na rua Condessa de Helnion-

te (E. dn Engenho. Novo), 3 minu-
de. nn i-iia S .rnim-n-ln Rfl ilos ''os bondes de Lins de Vasconct'-
!.?... „ !f~ 1 Y!'S,oS\! -m. »° «"»™ de terreno, jardim e *,«-00111 o proprietário. (R'80)N dil dc ferro na ifrente eont 3 jt-, nellas de frente, entrada ao lado, comi

Varanda corrida na extensão do prediol
4 salas. 3 quartas, cozinha, quarto,
de hanlios, etc; trata-se com Mourão,
á rua do Rosário 161, ou á rua SouU|'franco 11. 47, Vila Isabel.

(1092 N) .1.

ATENDE-SE muito barata a easa da
V ma Itnqiiaty 128, Cascadura,

com boas accommodações c grandeterreno; para ver e tralar na mesma;
das in lioras da manhã ás 5 da tar-
de, Nao se acceitam intermediários.

(N 2031) .1

V-EN.DE-SE 
ua. chalet próximo á

rua Joaquim Meyer, com 6X43
por duas ruas, por 4:500$; trata-se
ã rua do Rosário 11. 147, .-om .Pi-
monta. (1 jipf.)N

IMPOTÊNCIA S_-'á caixa do Correio
Rio do Janeiro —

Enviando o nome, residência o o sello para resposta.—
OURA RAPJPA U OARAXTIDA — PRATIS.

ALUGAM-SE, 
uor 35$. casinhas,

na avenida 55 da rua h. Luiz
Gonzaga. <-5ÚI L)J

rua Se-
sinio ao

campo de S"." Christovão. com 3 ^tiatj
tos e jardim na frente
ALUGA-SE 

uma casa,,
nador Alencar 45. próximo ao-.. a <M.,.ctni-ri,i com 1 quar-

(2795 D R

A LI
i-4.22.

LUGA.SE. á rua Mariz e Barros

quarlos. cozinha, uuinial, fogão a gaz
c lenha; as chaves ua ci-.sa^ 17.

A LUGAM.SE casas, de 100$ ,nxíi2o$; na rua Condo de Bomfim
200; as chaves sa mesma rua 220.

(2160 K) R

ALUGA-SE 
a boa casa da, rua Dr.

Garnicr n. 19. J0.1lccy-l.lnb; as
chaves na casa n. 1 dn vilia.

(2912 L) J
"ÃTÜGA.SE, 

por, 60$, parte da ca-
Ü.sa da rua Emérenciana 38. casa
em centro dc terreno, com jardim,
residência de uma senh-jra so. a casal
discute ou scubora. (s6SS 1,) J

A LUGA-SE por 200$, a loia do
.-"ipredij á rua S. Christovão 197;
chaves no Botilveard de S. Christovão
86-, trala-se na Companhia de Admi-
nistração Garantida, Quitanda 68.

(473 D J
A LUGA-SE. por 160$. o sobrado do

_!"Í.predio á rua S. Christovão 147;
chaves no Boulcvard S. Christovão 86;
trata-se na Companhia dc Administra-
ção Garantida. Quitanda CS. (42,-DJ

A 
LUCA-SE nor Si?, o nfcdiq á
rua Costa Pereira 53: chaves uo

n. 48; trata-so na Companhia do Ad-
ministração Garantida, á rua da Oui-
tanda 6S. (.i?j I.) J

AIíUGA-SK 
uma boa casa, illumi-

nada ii luz clcctrica, eom Indas
as commodftlados. para pequena fami-
lin de tratamento; á rua S. l-'ran-
eiseo -Xavier n. 537 (Vilia Mauri-
cio); aluguel 90$, (.-515 jy |

ALUGAM-SE 
boas casas, com bons

commodos, na rua Barão Bom Uc-
tiro, entre os ns. 113 e 119. casas 1
e 2; aluguel 91$; trata-se 110 119.

Uoio. M) M

ALUGA-SE 
o predio da rua Dr.

Dias da Cruz n. .--37. Mcyer. com
s quartos, salas de jantar, de visitas.
electricidr.de e bom quintal, para fa-
milia de tratamento; as chaves esta*!
defronte. (2852 M)R

VIDAl-OlSr — Contra o máu hálito.
VIDALOIN' — Contra dyspopsias.

VIDALON — Tônico fôíticantc.
VIDALON- Contra a impotência."VIDALON —• Tônico estomacal.
VIDALON1 — Tônico dos nervos.

VIDALON — Faz boa digestão.
VIDALON— Faz bom appclile.

Encontrn-so em todas as pharmacias o drogarias desla ca-
pitai e Uos Estados do Norlo o Sul tio Brasil

* LUGA-SE o magnificd oredio da | VENDI-.-bl-, uma casinha no Rea-
__rna l'arão do H'):n Retiro 11. "?". ¦> lenço em terreno do 11X60, por
por 140$; as chaves na nadaria oro- I (iooí; trata-se na avenida Rio Hrãiico
i-.ini.-i. d. i=.ft. .... (2___M).J 11. 29.  (32r,t N) S

NICTHEROY

ALUGA-SE. por 90$. o
xida vilia á rua Marechal Machado
Bittencourt ot. Riachuclo; tem todas
as accommodações urecisas para uma
familia de .reirüjar tratamento, bom
porão e bom quintal: trata'.se no pre-
dio 10 da vilia. (--ío.l JI) S

V<LÜGA-SE, cm Nictheroy. á rua
jíÁ-NIIõ Pcçanha 11. 109. uma .sala |
c.-a mobilia. Icm tres janelas de frçii-1

le, duas linhas dc bondes de cem reis,
;••-.: ,. ! perto dos banhos de mar, a uma sc-1

u v\c:'\" 1 nbora mi senhor sério. lufor.niiçGes, 1"'"" á nn Visconde dc Inhaúma n. 70, i
armazém. (1819 T) S

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 -~ Quitanda - 72
— A. PINTO »V C. —

ALUGA-SE 
unia grande chácara,

com grande terreno com fruteiras
dc todas as qualidades,.casa com ,4
quartos. 2 salas, despensa. banheiro
com tanquo. W.-C, cozinha, etc; a
rua Miguel Ângelo 11. 571 (Meyer);
está completamente reformada, com
luz electrica; presta-se para horta n
creação dc pallinha-: preço 120$; está
nberta nara ser viria; trata se nos dhs
úteis, na rua do Hospício ti. -ji, eq-
brado, com o sr. Paschoal, e nos do-
miiiRos c fcr:.i-'.->s. ;'i rua Dr. I.t-io
Teixeira 1S4, Riachuclo. (i.mMíJ

A LUGA-SE por 7f'5. o oredio ;'t rua
XlLTenente Costa 107; chaves no n.
iod; trata-se na Companhia lo Admt-
nistração Garantida. Quitanda 68.

. (471 M) 1

Compra e venda de predios
e terrenos

CCOMPRA-SE 
uma ea^n alé 3:000$,

J com todos os requisitos da hy-
giene, sendo 2:000$ á vista, c o res-
to a prestações, conforme sc cúmbi*
nar, não sendo muito lor.se da ci-
dade; trata-se com Eduardo, i rua
Visconde dc Soriu-cahy n 285.

(iSot N) R

riOXSTRUCÇOES e reparos, e-ie-
\J cutam-se com brevidade, rtr.ir.tin-
do-sc bom trabalho o maierúi dc i*
or.lri-'; trata-se na rua do Ouvidor
n. je8. sala j, com o sr. Cândido.¦~ (2913 S) J thieta.

TJjlvNDI-.-SE por 2:500$ uma fazen-, uiclia com C:\2 alqueires de ter-ras próprias, <u>ua corrente potável,casa coberta do telhas, assoalhada,caça, etc., situada a 600 metros donível do mar, no Estado do .Rio;
trata-se, das 2 23 5 horas, á rua doOuvidor n. 108. sala 6, coni o pro-pnetar.o, coronel Carvaliiosa.

(J 32-'7) N

TTENDEM-SE por 31 contos, quatro
» predios, á rua Barão do liom Ré-

tiro, bondes á porta, com jardim na
frente, entrada ao lado, com 2 sala»,
2 quartos cozinha c quintal, rendendo-
nulo 400$ mesaes; trata-se com Mou.

I rão, á rua rio Rosário 161, 011 a,rua
1 Souza Franco .. 47. <7°?3 «) J

\~ 
PÊNJ315M-SE dois predios á íu»

iGoyaz, ns: 82 e 84 (est. do lE. de
Dentro), tendo, um uma porta larga,

i com negocio e ,moradia para família;
í outro, com 3 janelas de frente, en-

tra.Ia ao lado, com porlão dc ferro, 2', aila?, 3 quartos, cozinha, banheiro,
: Uinquc e quintal; trata-se com -Mourão
j Rosário i6íí (7003 -Si) Ji

] TT-l-iXDH-SE uma casa com 2 quar-
; V tos sala, dispensa, c cozinha, o ter.

reno, eom 2,2X66, bem arborizado dc,
arvores frutíferas com boa água, »:
r. S. Carlos 11. 27. por 2:.'oo$ooo, nu'
Estação -Marechal Hermes.; para mais.
informações com o sr, Candinho. no
botequim ria estação. (281,0 K) B

\JTENDE-SE 
uin bom c solido pre-dio, com, 4 quartos, sala de visi-

tas, sala dc jantar, copa, cozinha, dc*-
pensa porão e quartos para crealo-,
jardim á rente c bom quintal, eom
bcddcs á porta e no melhor ponto d-i
l-abrica, rua General Roca. r«'.'--
22:000$; para tratar á avenida Rio
Branco 11. 15. sob., sala 3, da 1 ás '
horas, com Henrique. (U 3070) ^r-

AfEXDlí-SE um predio por 6' con-
t tus, novo, de eonstrucçao mo «•"

na, á travessa José Banifacio :i.
IE. -Io ToJos os Sanlos), 2 11111: -
dos bmules, assobradado, com duaí
jaflellas de. frente, entrada :,-- la-l
ortão de ferro, varanda corrida '¦'
extensão do redio, duas salas, treí
quartos, despensa, quarto co-.n -baiilio.".
etc: trala-se com Mourão. Rosário nu
mero i«i, i rua Souza 1'ranco n. 4"
Vilia Isabel.

VrivXDK-SE um Icíc de terreno.T rua Prudente dn Moraes. Ipane-
ma; trala-se á r. Vinte c Oito de
Agosto a. 145. (R 31.-4) S

Vi-.NDI-.-sE por 4 contos, ou em
prestações, um chalet -dc conslru-

ISí-10 moderna,, com • tres quartos,duas S3!.--.o, cozinha, fogão econômico,com .-aXío, todo cercado c arbòri-za-lo; trata-se oom o proprietário,Fernando Pana, largo da Copclla,osito <k pio, es-.ação de An-
U IHoJ-X

ViEXDE-SE por 8:5005 um ;>¦¦ --
novo, assobradado, oito á ru.-i Lo.'-

V poldo, com bondes d.: Andarab-i "
porta, eom 3 janellas de frente, '¦'
trada ao lado, com varanda, com -1
salas, 2 quarto'!, cozinha, despen^
banheiro W, C, c qui.ital; tratii-í'-
com Mourão, r. do Kosario n. ,io*„iobralo. (icoi N) .'

\Ti*XDI-;SE 
um hom preo"o, ¦:•) ti-

i.ie, o-i-n í quartos, 2 ...'..-.'..-''
pensa, cozinha, copa, cíc. !"t^
çGe, . ru» B.arque -16 (Lcine)^. .



mmff^^^^^K^f <r^T*rr°™-
?¦;?" mmm

m¥^Sit^^^lS^^^'^fW^f!^''K y!Tíi::*:T-<'-h'.m?'mm**m _—-_¦-.•¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦-¦.¦'._h-.t.,'"*i- ';."-•:'*•¦¦ ¦' ¦ ¦ '
.-^EST-v

w-w-^r.--,.'.•'.;'«.-.,,,!- ';y»''.t..;<

CORREIO DA MANHA — Terça-feira, 17 _e Outubro de 1_1G

¦HE
Dite esteve atacado por uma

forte tuberculose c de extrema
gravidade; ofíérece-se «para «_di-
car gratuitamente a todos que
soffrcni dc enfermidades respira-
<orias, assim como tosses, bron-
chitas, tosse, convulsa, asthma, tu-
bereulose, pneumonia, ete., um re-
médio que o curou comototamen-
«te Esta indicação para ò bem da
humanidade, i conseqüência de
um voto.' Dirigir-se por carta ao
•r. Eugênio Avellar. Caixa it)
Correio, 1682.

TrNDlvM-SR 
muito cm «senta dolt

«iVcJios, i rua Passo da Pátria,
fi Dormimos, Niotheroy, «Jt», compe-;
auéhos reparos, ao boas casu «te mo.
.radia: traia« 4 r. C. Câmara n. 21,
,1a» 9 As 10 i|í ou das 3lâi 4 ho-
ÍM _. Rio. (8 3065) N

T"ilr.\'DIí-SI3 por 13 contos um bom
t nrolio á rua Boa Vista n. «8,

»m centro dc terreno de 11X63, eom
inútil «le fcrro e jordím na frente,
c-111 tres janellas de íreate, cata.
,|a so lado, com varanda corrida na
extensão do predio. duas salas, tres
quartos, sendo um destes um salão,
boa cozinha, despensa, quarto com
Iw/iheiro e W. C, clectricidade em
todo o predio e boa chacarinhaj trata-
»- cora Mou rão, rua do Rosário, 161.

(709-1 N) S

por 14 contos, dois
. _ ma Tavares ns: 219 .e

321 
"(R. do Encantado), novos, feitio

uuodcrno, assobradados, altos no cen-
íro dc terreno, jardim e gradil de fer-
ro na frente entrada ao lado, 2 salas,
3 quartos, cozinha, despenaa, banheiro
tanque e \V. C.i trata-se' com IMourão
á run do Rosário 161. N

VENDE-SE 
uma «ia nora, multo, -WTiESDElt-SE: um bom guarda-perto _da esta«io do Kiachuclo, na | V _,_,„„. ,je vinhatico, 45$.; um

suarda-vestidos, 40$; uma mesa elas-
tica, 3 Uboas, 35$; uma mobília dc

rua ,D. Clara de Barros, 41, tendo 4salas, C esplendidos quartos e mais 3
ditos pára empregados, despensa, copa,
cozinha, banheira com agiu, quente e
fria, 2 necessárias, tanques, grandeterreno, etc; «trata-se na mesma.'
________ (2875 N) J

VENDEM-SE 
«eis casas de sobrado

e loja, por preço de 22 contos,
podem render 600$ mensaes. Estão-
se fazendo reconstrucçio au mesmas,«justíssimo da estação, ri» Prudente
dt «Moraes ns. 133 a 143, estação Or,
Frontin, com grande quintal, preço 21
contps, podendo 'ficar 10 capital a
prazo tongo, cora juros; para ver ms
mesmas; tratai a rua Frei Caneca
n. 113. (A t6oo) N

VENDE-SE 
em "«Engenheiro NeU

ra", por 50$ e 100$, lotes de ter-
renos com 12,50 metros de frente «por
So e roo de fundos, assim como os
anjos _n commissão, por falta de pa-
gamento das prestaçjet mensaes.

(1979 N) R

VENDE-SE 
á rua Silva Guimarães

na Fabrica das Chitas, conforta-
vel predio; trata-se na r. Buenos Ai-
rei 198. (1254 N) S

sala cie visitas, uma cadeira de ba-
lanço e mais mo»eis; na rua Mariz
« «Barros n. 346, casa II. (______

*>0' PE AHWZ __

LADY
"f TiEXD19M.SE uma mobília d» sala perfumado. Caixa

o me-
lhor c nao

é ornais
caro. Ad-
h e re irte,
medicinal

e. muito
2$5oo, pe-loV de visitas, nm guarda-loucas, tam l Correio *$2oo. Vende-se era »o-

guarda-comidas. .uma mesa de janter,_a9 a3 K>rfumarias. Phannaciase uma escrivaninha, tudo com pouco 1 «
uso, «por preto módico; rua Alice de
Figueiredo- a. «j, estacio do lia;
chaeto. <7 3030) O
¦_71EN'DI3M-9E nwteriaes de

V lições, portas de almofadas de 3
folhas, de 3 metros e 50, portas de
tcsÃlia, portacs, caixilhos, grades de
aacadía e outros «materiaes; na rua
Vianat o. 15. S. Ckristovãi».

(J 3041) O

e Drogarias e no Deposito: Per-
fumaria Lopeí. rua Uruguayana,
44 — Rio. MocliaRt* 10» retsde
sello enviamos o catalogo de Con-

demo-1 «Mói fo Bellesa. (7891 A)

VENDEM-SE 
um guatda-prata de

canella « unia commoda de vi-
¦nliatico; rua do ChlcUorro n. n (Ca-
tumby). _.3r_.__

._  de balan-
em bom estado, «pre-

ço 30$; rua D', tuizo _. 28, c um
engenho de chinellos, «ompteto •—
lEngcnho de Deirtro. (J 3215) O

ViENOE-SE 
uma cadeira

ço austríaca,

VENDE-SE 
á rua

grande

Yili.VDIOM.-SE«prédios

Moura Brito,
. predio para numerosa fa-

milia; trata-se na rua Buenos Aires
n. 198. (r-54 tjj S

\fENDE.SE um Pf«dio moderno, i
v rua Dezoito de Outubro, na Mu-

da da Tijuca; informei e tratoj na
rua Buenos Aires 198. O254 N)_

ViENDE-9E 
um predio na rua Se-

«nadnr T. Bonifácio, que ainda não
foi habitado, com 2 salas. 2 quartos,cozinha e maia pertence, bom quintal,todo murado inataüaçio electriea, «ran
da ao lado. Bondes & porta, 3 minu-
tos da «staçüo; informada oa mesma
rua, 81 armazém. Estação d* Todos
os Santos. (2860 N) R

•ir.E.SDE-SE por 27 contos um pre-
» db novo feitio niodereio, á tra-;

vessa 'Derby Club, rua está transversal:
ú de S. Francisco Xavier, próximo «10
«Jollesio Militar, assobradado, alto, no
centro dc terreno de «2X45, com duas
janellas de frente, entrada ao lado,
eom varanda corrida, com 3 salas,
5 quartos, despensa, cozinha, quarto
uim banheiro e bom quintal; trata-se
com Mutirão á ma do Rosário n. 161.

\' 
WíNDE-SiE um predio chie na rua

«Barão de Mesnuit», rocc/itemen-
tc, construído, cstylo moderno, ainda
não habitado, em centro de terreno
com jardim na frente a aos lados,
tom dois pavimentos, tendo em baixo
sala, saletiuha, sala de jantar, dis-
pensa, banheiro, W. C, cozinha in-
stallaçõcs tlcctncas cm cima tres dor-
«niterios, corredor c lavatorio t W.
C. Bom quintal, tolo fechado; para
ver. rua Rosário 1C1, sobrado, 'Mourão
Imnde Andarahy Gr.wde á porta. Pre-
ço 2.-:ooo)ooo, (-'16S N) K

Corrtmentos
Curam-sc em 'ò dias com

iDjeeçSoMarin-io
Rua, 7 dc 8otemb"0( 180

VODE-9E 
uma boa vitrine

centro, com espelhos; 126,
de

rua

CARTOMANTE 
e fai qualquer tra-

ballio para o bem, não asar de
cerimonias em talar no que desejar
res e trata de leridas chroaicaj, e
outras doença*; rua Oliveira n, 38,
fundos da capella do Amparo- —Cas-
oaduta. (2904 S) J

CUIRI
__ atara, f5*eciah«a em ex-

ttacçao de callos cunhas encravadas,
seta dór, etc., r. Ouvidor 165, sob.
T. N. 1595. Aos domincou «tteade
cliamados a domicilio. Tel. Norte
2Ü59-. ' .-,W ,'
TIT.ME. Clara Cotiderc — Manicura,
J3X jedicura,' nxwragista diplorauda;
rna S. demente n. 105. Tel: 1279,
9ut. Vae a domicilio. Só às «senho-
ras. (-6|4 S) R

DR. 
FRANCISCO ABREU — Do-

cente ie portitguei, da Eacok
Normal, leecioaa portsguet, Irancet.
•rithmetica, geographia, «hi-aria ge-
ral e do Brasil; a rua da Carioca
o. 77. 3231 S) J

Doenças dos Olhos
DR. RODRIGUES CA.O'

Com longo estagio da Fondation
Rotuehld de Paris. Assembléa, $«,
das 2 ás 4. Teleph. C. 3J7S-

J 1318

MASSAGISTA,ro«p_ Todaa

ptONSTRUCÇOES, raformas, «pequei
\J nos reparo» e pinturas de predids
o preços módicos e pagamento* em
pestações, com o construetor Micha-
íski, na rua Uraguayana n. 8;- tel.
5336, C. (1444 S) R

OMPRA-SE qualquer quíntidade
de jóias velhas, coraxtfu sem pe-

draa de qualquer valor e" cautelas do
Monte de Soccorro; paga-se bem. >_..v.., v**ri, *¦".-—--» ' . I -lume i4« __vu>r(u, yaH<w»c uch»,'Frei Caneca. * para desoecupar «Io-1 na ~,a Gonçalves Ditu n.37. Joalhe.«gar. (J 3015) O

VJ3SDE-SE 
Tafetá de seda, . p4

ms., freto e 13 azul marinho
0.50 largura, por 111$; 387; Elias da
Silva, Dr. Frontin. <J 3207)0

TTiENDE-SiE 
um magnífico harmò-1 nium dc grande .formato; rua da¦ ¦ - - (sobrado).

(R 3178) OAlfândega n. 261

TJMi.YrtBM-SE 
por ta contos dois

predio» a travessa S. «Diogo, por-
¦a e janello, 2 salas, 3 quartos, corre-
dor, cozinha c quintal, cada predio;•para mais informações com Mourão,
ú rua do Rosário ifii, ou A rua Sou-
aa franco n. 47. V, Isabel.

(1092 N) J

VENDA DIVERSAS
^TENDE-SE 

por 4$,' em qualquerI Pharmacia ou drogaria, um trás-
co de ANTICAL, do dr. Machado,
o melhor remédio da actualidade pa-
ra curar a •yphilis e o rhcumatUuio,

TfENDiE-SE 
um motor de 5 IIP,

quasi novo; rua Frei Caneca, 103.
(J2<ji*)0

t7ENI>!vSE utii3 boa machi.ia para
V engarrafar agitas gazosas; rua Frei

Caneca n. 105. (J 2914) O

VBNDE-SiE 
um bom «predio «ia rua

Dr. -Dias da Cruz, iMeycr; ua-
í.i-se com o proprietário, 4elephouc
«n. 3.113. Villa, ale ás 11 horas.

(R 3I43> N

TTENDEiSE um bom predio, na
f rua S. Januário; com o proprie-

«tario. até ás n lioras da manhã, te-
Hciriione 3.H3, Villa. (R314J)N

V1ÍN.DE-S.1J 
um

dn da
«predio, o mais lin-

rua General Candio, «142,
pur 5 contos. Não se exige o dinhei-
aj lodu. Estação Marechal Hermes.

(J 31.1O) N

^7il;^'DE-SE 
um predio recentemen-

l' tc construido, tendo duas salas,
<1_is quartos e cozinhai com 7 me*
Iros de frente por 8 do fundos, sen-
tio composto com so ms. dc frente
e 6t de fundos, o terreno perten-
«'«.•ate, lia rua S. Mathcus n. 7, cs.
tração dc Anchietá. Trcço razoável:
ver para ccr. (J 3035) N

\TENDE-SE 
uma casa de quitanda

erande horta e casa par moradia
da família. Preço 3 contos, bem afre-
gticzada, o motivo se dirá ao compra-
dor; trata.se na rua da Capella, 19.
Tio Jade. (27,-9 N) J

VENDEM-SE 
dois moinhos electri-

cos para cafó, um carrinho parav
vender doces e sorvetes e motores de
i|2, 1 e 12 HP. Preço baratissimo;
praça <la Republica 193. (J 3109) O

ViENDE-SE 
uma boa machina ,pho-

tographica própria cara passeio c
anulto commoda Kodalt, tamanho car-
15o postal, na rua Silva Manoel, 28.

(3002 ü) M

\TENDE-SE 
uma boa machina pho-

tographica uXtS com ues chassis
nplos, boa lente c caixa de lona. Pre-d',

ço de
23.

casião; na rua Silva Manoel,
(3003 O) M

VENDiEM-SE 
1

cm peroba, clara,

17EN.D&SE um. lote dc
V com 10 metros do frente

metros de fundos,
travessa Cabral n,«ta-sc no mesmo.

terreno
•por 33

e um barracão, na
14, Inhaúma; tra-

(R 315O N

.rnXDEM-SE na "Villa Pavn-
»' na" excellentcs lotes do ter»

renos cm pequenas prestações
«le 5íji em deante. Os srs. pre-
tendentes poderão tomar os
trens da Linha Auxiliar do
ISlo . «t.OÜTÒ o procurar cm
frente n estação da 1'nvunn o
escriptorio da Companhia Pre-
«liai. Prospcctos o plantas são
distribuídos ua rua da Alfan»
«lega n. 88. N

\7"U*NDli-SE 
a casa da rüa Vinte dc

Março n'. 29, Meycr, com í quar-
. tos, 2 salas, cozinha, grande quinta',

todo cercado c jardim na frente para
ver e tratar #ia mesma, Bonde Lins
do Vasconcellos. (2993 N) M
«VENDE-SE
II S. Vali 

¦ predio da rua dc'alcntiiii 11. 5,t; trata-se na
mesma rua 11. 55. (Mattoso).

(30.M K)

TfliNMlK-Sli um preilio com 3 salas,
1 5 quartos, cozinha, etc., centro dc

terreno nXfio, com luz clcctrica c gaz
com j. Pinto, rua do Kosario, 134,
tabelliao. (2S9O N) J

\7iENDE-SE uma cosa com grande
T terreno todo .plantado de arvores

e co:n um lindo jardim na frente e
dos lados, _ todo cimentado, tem cs-
poto e muita fartura d'água; a casa
c* nova, porém, pequena; tem varan-
Kia do lado. Preço 8:000$; na rua
Cuineza 11. ;8. Engenho de Dentro;
l«òde ser vista a qualquer hora.

(3i42 N) S

17BXD1GM-SB em prestações* magníficos lotes do terras,
na rua Silva Tcllès, em Copa-
cabaha. Trata-su na rua da
Alfiindegii 11. 15S, Companhia
Predial. N

V toã,
¦LMi-SE uma casa com 3 <]ttar-

salas, casa de banhos c la-
trina. com água c luz por preço de
oceasião; trata-se na rua Roberto Sil-
va, 23, estação dc Kamos. (2S23 N) It

VENDE-SE 
com urgência um pre-

dio novo, na rua Sara, por 8 con-
tos de réis; trata-se na rua do Ouvi-
dor, 10S, sala 3, com o sr. Cândido.

(2919 N) J

Vendem-t riz c liar
SE terrenos «ta rua Ma-

tada a Soo$ooo cm outras ruas trans.
n-ersaes: trata-se na rua do Ouvidor,
10S, sala 3 com o sr, Cândido.

(2915 N) J

\niN'DE-SE 
Por preço de oceasião,

ou permuta-se, um terreno na rua
Sant'Aiuí.1', lloca do Mátto, com
1170 roqs.; com o proprietário. Altos.
Confeitaria Japão. Meycr. (I :SSi).\'

\ri:NWi-Sli 
um terreno

e todo material, por
!Jâ tem alicerce; rua
[forma-se no n, z\t
«les no Meycr.

de 10x46,
1>6oo?ooo;

Páo Ferro; in-
Inhaúma. Hon-

(N1C18) J

T^.EXDEr.SE trai.
%' ra habitação

chalct próprio .pa-famiüa, com jar-
dim na fretíte c caixa d'aguà, Ks-
trada Kc.i! dc Santa Cruz 11. 2.3G3:
trata-se 110 mesmo. (R 392) N

T7ENDEM-SE terrenos em Copaca-* b.i::.i. r.ns ruas N. S. dc Copaca-
liana, Constante Kamos, Domingos
[Ferreira c otttras; trata-s: na rua D.
Manoel n. 28. (J 923) N

VfF.NDi.-St'*. por 25 contos o moder-
no predio da nn liarão dc Aiikizo-

rua Tlieotiliilo Ottoni
(1S23 N) S

tr.wi.-_e a
8.1 i° f.nnar.
TTENDE-SE por 20:
\ prictario que se retira

pa a tratamento da
* desembaraçado, n
o mesmo, grande e

¦ <ladc e:r. forma de
í»a«, todas novas e
actuaimcítte

5 — Pro-
par.i Furo-

de, vende livre
.gocio directo com
magnífica propris-

Vili.i,. coü) 39 ca.
itluçaaasj (lúe duo

ndtda renda -.ie
ren*.15:00;;$ annuacs podendo, bre

«ler mais, boa construcção solida c rc-
cerite, com to.loi os requisitos da liy-
u-.atc, agun cm abundância, ralçamcn-
-> a parallepipedofl, luz electriea, tle.,
i;iforma*se das ^ ü* 4 â travessa São
J;r,.n;i_co tle P«aula, „S. casa de cal-
çado ou caria ao _r. líraga.

C2S18 N) J
VJENDE-SE harato o predio da rua

> Antônio de Padüa u. :i, lUachue-
h, próximo da rua 24 de Maio, com
2 s_«:?, 5 «itiartoi c mais dopenden-
cias" (.-385 N) J

l"K.\!)lor-SI-; nas ruas ,Tnr-
* dim r.otnnico, Oitis,Magno-

lin'-, ..ccacins o oiitrhs«
prestações mensaes dc
«?iti demite, iiitignlficos lotes
<3e terrenos cm nins recente-
liieutc tilieiitis c ontle jú exis-
tem nittmiifieos niilucctcs. Os
jnieos variam desde 2:500.?
<> lute de 10 metros de fren-
te. Informações nn Compntiliin
1'redial, r. Alfândega 28. N
¦triíNDE-SG 

p.* t.vi Nova t
*'"'jn ,¦! quartos,d ii.* fogSc- a•rande terreno

mobília de quarto
. v„, , a, com ío peças,

cstylo moderno, por 3oo$; uma mobília
de sala de jantar, em peroba escura,
cotli 16 peças, cstylo art-nouveau, por
i:ooo$ooo; uma mobília de sala de vi-
sitas, em peroba, eom ta peças, por
4oo$ooo, Todos os moveis sc acham cm
perfeito estado e podem ser vistos a
rua Wus de Vasconcellos n. 70.

(2891 O) J

VENDE-SE 
um grando cachorro dl-

namarquez, com sei» meres; na rua
do Senado 338, açougue. (2148Ü) a

TTENDÊ.SE uma armação com 2
V metros c to ccatimrtros.. na rua

Senador Euzebio n. 21, )°ia. -
(3:690) h

flTiENDE-SE um bom piano de
T Plcyel, mela cauda, próprio para

concerto; na rua Chile n. 33. 2" anil;
(32O3 O) »

moderna,

ri» Valentim. Teleph. 994, Central.
(íie-4 S) S

CARTOMANTE 
seientifica dá con.

sultas rua Senador EuzeMo n.
538, commodo 8. (2973 S) J

CARTOMANTE 
mme. Zeieta, ha

pouco chegada da Bahia, diz com
clareza o presente, futuro e passado.
Consulta 2S000; rua Cunha Barbosa
n. 18—Saude. (3264 S) S

CARTOMANTE 
habitittda, muito

conhecida c considerada pelo.' ac-.
certo de suas profecias", tendo -por
motivo dc força maior deixado dc
annunciar, novamente espera merecer
a confiança dc iodos que a «niizcrem
cons);il_r; ua rua de S. Pedro 331,
sobrado. (2237 S) S

diplomada na Eu-
as massagens, tra-

lamento especial para emagrecer —
Copacabana, rua Hilário Gouvrâ 85.
Tel. 2229, Sul. -: (4933 S) K

MME. 
Clara Couderc — Uirjicura,

pedicara, massagista dip_mada;
rua S. Clemente n. ias, Tel. 1279,
Sul. Vae a domicilio. Só ás senho-
ra». ... (2613 S) S

MOTORES 
marítimos, novos, com-

pletos, vendem-se diversos, para
lancha ou catraia, dos melhores fa-
bricantes; Sua D. Mirtoel n. CS, so-
brado. __!____.___/
")V0 

principal ponto de Botafogo,
i.™ em casa de tratamento, aluga-se
a casat distincto, uma linda sala mo-
bilada, com pensão. Trata-se á Ira».
Marque: de Paraná n. 31. Teleph.
1277, Sul. (3224 S) J

O melhor remedte contra tombrigas,
oxyuros e solitariu é a

AMBBOSI-
Vidro 1Í500 — Dep. Andradas, 43

c S. José, 51.

CoesBltasptis Pelo
dr.
Luiz
dt

Lima
Bittencourt, da Faculdade de Medi-
cina di Bahia, medico e operador
especalista em
mo'e»tl*s do* Olhos,

owtkhs, garganta,
marbx s doenças nor-

vosast
Todos 05 dias, das 3 ás 6 horas

da tarde. Rua Rodrigo Silva n. 2*.
1° andar (entre Assembléa. e Sete de
Setembro). Consultório «perfeitamente
apparuiliaao Attende também chama-
dos a domicilio, pelo tclp. z.tri, Villa,
ou 1.64'. Central, ou oor eseripto.'.. (2308 J)

Veterinário — E. Cardoso Ju-
ciar, do Institu-

to Paste - especialista nas moléstias
dos cie*. CaiuuitH « charaad-s. tu*
u«- Hospício fi». Tel. I9S8, Norte.

Cachorrinhos-sPtorarDc>e.
de luxe. Destruidor da larna, car-
ranatos e pulgas. vende-se nas ruas
llo»picio rt4, Gongilve* Dias st,
Ouvidor C3, 7 de Setembro ns. 3
e 151, Caneta 91, P." José de Alen-
car n. 3. (133S S) A

Df.fi Mereiües-
Doenças internas, creanips. Viai uri-
narias — Apporelios microscqpicos,
electricos, de illummação para esta-
me* e tratamento das doença*: ore-
thra, bexiga, ria*, reeto, intestinos,
estômago etc. — Trat rápido da ao-
non*éa, syphilis, bfdrocele. Appl.:
éoG e 914 — H. Sete dc Setembro
96, das s ás 6—Had. Lobo 4J8. TeL
1294. Villa.

"I7ENBE-SK tinia espada,
' » nova, acompanha talião
nc, i«or 50$; na rua Faria ..
tacio do Si). (320° O)

CARTOMANTE, 
mme. Concopcion

—• Rua Frei Caneca n..i96, so.
Orado. Preço 2$ooo. (3233 S) J

VENDEM-SE 
tres

B

CHAPÊOS 
últimos, modelos, cm sc-

da, palha c vclludo. a 10$, 12$,
art («E3- 15$ e 20Í; tinge-se, reforma-se a s$

e 6$; mine. Bos, A rua da Carioca
11. 10. Acceita <-iu»r.as. (303a S) J

CARTAS 
de fianças «para cansas

mais barato que noutras partos;
I rua dos Ourives n, 115, t" andar.

lustres; um
grande cora 36 braços; 1 com 12

ditos, e t com 8 ditos; para vc; c
tratar na egreja de S. Jorge, na pra-
ca da Republica, a uualaucr hora do, -_¦-¦-  — , , , -q
1_. 

* 
: ¦¦ (3233 O) S pUPINS — A termerida c o mais

\J forte destruidor destes insectos.
O autor dene preparado, incumbe-sc
de mardar fazer extineções dos refe-
ridus ioscctoà em prédios e viveuos;

Ernesto Ribeiro
ViESOEU-SE, 

i r. Haddòcls Lobo
u. 417, casaes de canários proin-

Çtos 
para rtrproducção « cães roje.

erriers", puro sangue. (R304OO

\rEXDE-SiE 
grande collecção de pas-

saros naciouaes e estrangeiros para
viveiro e iardim á rua Salsado Ze-
nha, 90, Tijuc», aos domingos e te-
riados. (23S1 O) J

carta para a rua Ernesto Kibeiro 11,
31 B, —. Nictíieroy—A. Silva Niicco.

(319» S) 11

D
TFENiDE-SE um cachorro de Oalma-

V cia, pura raça, á rua Dr. Dias da
Cruz, 98 (Meycr). (2C38 N) U

TRASPASSES
RASPASSA-SE, por causa dc sai-

d» para a _Eitropa, uma pequena j

A'-SE pensão farta e variada,
para c*_a de familia de trata*

mento e 'empregados do commercio.
Preços a começar de 30$ pari cima;
não sc faz <jne_-ião dc distancia; pra.
tos yariadissimos: enrpadas, pasteis,
etc, Acccitam-sc encommcndas para
Imptisados, ca«amcntos. etc., rua do
Senado li. 20C, loja. (322S S) J

DA-'-SE 
pensão a 66$, cm cara'

familia, á rua Paraná, n. 37, cm
S. Christovão; (322:

dc
:m

S)"J

DIXHEIRO — 50 como3 sob hy-
casa bem mobilada e toda alugada, i AJ pothecas de prédios, precisa-se,
Preço módico. Trata-se das 12 ás 2 «•
lioras da tarde; av. Mem dc Sá 38,
sobrado. (23O2 T) J

CIMOS
PARA SENHORAS

£ SENHORITAS
maior snrtlmento

Só na casa

AU MAGAZIN DES MUDES
Kua Goih'„1v«h Diiw, Ü0 A• TELEPHONE 4.832 .

VEN.DE-SE 
um botequim, numnon-

to do centro da cidade; faz fren-
te para quatro ruas; infornia-sc á rua
Primeiro de Março 11. 91. (U,io3i)N

\TENDE-SE 
muito em cc-ita um de-

posito; dc piiò, bem afreguezado;
rua S, l.itu Couz.isa n. 20.

(2S97 S) J

VENDE-SE 
tecidos de arame para

cercas e gálliiihciros a SO00 o me-
tro e grande variedade cm viveiros c
gaiolas para todos 03 preços. Rua 7
dc Setembro, 199. (2953 N) M

XfENDEM-SE 2 a opara fogulhas 7 1- _•—:...-.. .._ rua Visconde
(2533 N) J

metros dc chamluc
do Itauna. 103

TRASPASSA-SE 
um deposito de

criação e carvão, lenha, ovos c
bananas. Para ver e tratar por fa-
vor á rua .-José dos . Ueis n. 3, pada-
ria — Engenho dc Dentro. ,

- ¦;-; .-'¦¦¦(2M2 P) J

Traspas.sa-se ^t«tll
tctnbró, completamente mobilado. _c
dividido cm escriptorios, «íue. estão
todos alugados, dando os alugueis
para pagar a renda do mesmo, fiçari-
do de graça para o alugatario, sala
de espera, quarto, sala de jantar, co-
pa, coninlia. dispensa c área. A sala
de jantar i espaçosa podendo servir
para pensão. Ventlem-se alrtumas ma-
chinas e accessorios de massagens

juros do ío0!0;
Ouvidor n. 108,
Cândido,

trata-se na rua do
sala 3, com o sr.

(.1013 S) J
TVNHEIRO sob liypothecas— Em-
XJ presta-se, dc 3:000$ para cima,
na cidade c subúrbios a juro. mui*
to favoráveis e pessoa dc toda con-
fiança; rua do Rosário 11. 172, tilti-
ma sala, com o sr. Julio. (2804 S)J

(\B? « Orobó fresco, Pomba c
Plmimta da Costa c íigas dc ma-

deira de diversos tamanhos; vendem-
sè na casa «ie hcrvji c plantas uic-'dicinaes, na'rua Senador Euiebio n.
aio.ptáça ti de Junho. (jos7_) K

PENSÃO 
MONTEIRO :— .E*. a

melhor no gênero e também for-
nece a DOMICILIO; Rosário, roí,
i» andar. (tio S) B

POR 
mais crespo! que sejam os

cabcllos, oK;am-se por 3$. Pela
facilidade que ficam para se pentear,
vale a pena 1 Rua dc Sant'Atina 12.

«-.".. (3270 S) S

PENSÃO 
_ UesejaJso para um ca-

saí, só de casa .particular dc tra-
tamento,. nas immòaiàções do. largo
do Rio Comprido, fale ao Tel. Villa
3032. „.? . (3349.S) S

_>ARTO SEM DOR.i- Mme. Bel-
JL lieni, diplomada -pela Faculdade
de Medicina do Rio,- participa ás
suas cii*ntci que acaba de ttxar sua
resiikncia, á rui c_ "Lapa t\. 60.
Tci. 5228.  .;; .;•¦ (21.14 S) S

T>ONTO ajour. desde
JT 7 dc Setembro'11.

200 reis; rua
95, i" andar.

(3018 S) J

QUARTO 
— Ati;garse com ou sem

mobília, a casal ou senhores do
commercio; i rua Buenos Aires.256.
1» andar. '" (3307 S) S

QUARTO 
_ Aluga-se um esplcn-

dido, com ou som pcnsã'j, na
rna Ucujamiu Constam n. 30.
_. ,P | ^.»^__.-^j>_»

1>INS 
— Cu-ra certa, rápida c posi-

\ t«-a dc qualquer moléstia, dos
ri-ns, bexiga, próstata, etc; na Fio-
ra Brasil, largo do Rosário 11. 3." 

(.1197 S) J

DINHEIRO 
— Qualquer quantia,

a ju7 tiros módicos, parn liypothe-
cas, anltclirosis, descontos c cauções;
compra e venda de prédios, terrenos,
sítios e fazendas; com J. Pinto, rua
do Rosário 134, tabelliao. (2898 S) J

DINHEIROhypothecas
Empresta-se sob

de prédios mesmo
que precisem de obras, pagar impôs-
tos, sob nlngcis mesmo em usofruto,

,.„.„,,., _ -.. -- , dotal, heranças, apólices, etc, juros
cmbollczametito do rosto.' ensinando-se 1 e condições; tratam-se das 9 ás 5;
a trabalhar com as machinas c outros
misteres deste gênero. Motiva este
traspasse o dono retirar-se desta ca-
pitai. Cartas a Estrolla. neste cscri-
ptorio. (6167 V) 1

rua
d,ir.

Theopliilo Ottoni n. 83,
(1S22 S) S

TRASPASSA-SE 
um bom «armazém

dc scecos e ¦ molhados, tendo
vantajoso contrato; trata-se com
Osório, á rua 1'rei Caneca n. 53.1.

(2201 P) R

DINHEIRO, 
quem precisar sob hy-

pothecas, sú negócios sérios; rua
Buenos Aires n. 198, antiga rua do
Hospicio. (111 S) S

IESCRIPTORIOS 
—Alugam-se bons

li escriptorios. com divisões de
ÜKo; rua do Rosário n.' 148, entre

T. 
.„,„._„. ,.„ .Avenida c Gonçalves Dias, lado da

RASPASSA-SE um bom armazém 1 SOmbra. (3012 S) Mde seccos e molhados, fazondo |bom negocio, em log.-.r de erandó
nioviniciíto, por preço muito razoa.
vclj livre c desembaraçado, com li-
ccnças e impostos pagos, quôsU- q je
não .pafja aluguel; informa-se pif-.m-
vor com Almeida Chaves & C»; sr.
Abel; largo da Só. (2913 P) J

; duas portas, na
Branco, com tres
; .mezes, em ponto
ú rua da 0"ilan-

(30C7 P) R

IJAPAZ 
BRASILEIRO, conhecendo

\ francez c italiano, é mecânico,
deseja encontrar emprego honcito.
Cartas por obséquio nesta rc«lacçio,
a A. C. M. (2813.VS) J

Moléstias das senhoras,
pelle e syphilis $$_(_ ^
tencourt, parteiro, cura os tumores
dos seios e do ventre, as moléstias
das vias 'urirairtas 

genitaes da mu-
Hiet, as metrites, o„ corrimentos ute-
rinos e vaginaes c regulariza a meus.
truação por processo seu, Applica o
oco e 914, com ou sem injoeção e
esta setn dor, trata a tuberculose e
hérnia (quebradura) sem operação.
Consultório iicrteitamentc apparclha-
do; rua Rodrigo Silva .11. 26, esqui-
na da-.rua da Assembléa, das 11 ás
3 da farde. Telephone 2311; residen-
Cia á rua Senador Euzebio 342. Con
4ultas'- grátis'. (J 2_8)

DENTISTAS
DENTISTA

R.. Baldas Vou Planckenstein
Esp. eiu obturações a ouro, pia-

tina, csnialtc e extracções com-•' 'amente çem dór; colloca den-
tes com ott sem chapas, a preços
reduzidos. Garante todo c qual-
quer trabalho c acceita pa.gamen.
tos parodiados. Das 8 da manhã,
ás 6 da noite. Aos domingos só
a-.'• áa 3 horas. Bno. Marechal Fio.
riano Peixoto ri. . 41 (sobrado),
próximo ,á rua Uiiiguayana.

DENTISTA 
a 2$ooo mensaes para

obturação a çrar.ito, platina,curativos desde o primeiro _dia. .Tra»
balhc*. dc chapa; coroas, pivot, etc,
por preços mínimos c trabalhos ga*
rantidos, tia Auxiliadora Medica, na
rua dos Andradas n. 85, sobrado,
esquina da rua General Câmara; te-
ícphonc, Norte 3157. (1381 S) J

DENTISTA

SO' 
faz economia

mantiinentos de'
quem comprar

qualidade que
se vendem nos Dois'Mares; largo do
Estacio de Sá n. ?((. (4953 S) R

SENHORAS 
c scnhòritas não com-

prem vosso3 eliapéos sem veros
modelos ç preços 4- J-_ Belle Tor-
me, á rua Buenos, Aires 135. Tel.
Norte, 4378, antiga dó Hospício. Ac-
ceitam.se reformas. ' 

. (3227 S) J

EN1I0RA só aluga uma boa sala
para" descansar;

folha, para Helena,
SEMI.liara descansar; cartas para ' esta

(3315) S

Heitor Cor
rêa.Vespecla
lista ,'cm tra-
ballias .1 ou-

ro e dentes artificiaes. 
' 

Gabinete
montado com apparelhos' tnoder-
nos dc electricidadc. Preços mo.
dicos D 7 ás 6 noras. 'Domin-
-v até As % horas. Travessa d
S- Francisco d,. l'atila;: ia .'

HESIIVlEJISKIWÍia-
___OI». REMATO

DESOUZA IO-
PâS, decente mm Fm»
cuidado,
Iss ralos M, do
mago, Intoatfuom/
ração, jHf/mi
Cara da astmma. --
RuaS.Joaé3»,do2
às 4, (mcHat_sq_srtai-
feiras). OratíS aos mo-
bres às 12 Horas. (a39?
Electricidade ~ rnsta'I,1_ss_nvi.iv.uauv c concertos de
força e luz. Attende qualquer-chama-
do; II. Teixeira. Telephone Central,
5533- Pedro Américo n. 8o, Cattete.

(95 S) S

ACTOS FÚNEBRES

í
Dr. Joaquim Francisco

de Arruda
(FAIXECID • EM PERNAM-

BUCO)
Joaquim Francisco de Ar-

ruda Filho, Manoel Moraes
de Arruda FranWIin e fami-
lia, participa.ni o fattecimen-
to de seu exitremoso pae, ir-

mão, cunhado e tio, dr. JOA-
QUIM FRANCISCO DE ARRU-
DA, oceorrido nu Recife, e convi-
dam seus amigos e do fallccido
para assistir i missa que por sua I
alma será celebrada amanha, quar-
ta-feira, 18 do corrente, na egreja
de S. Francisco de Paula, ás 9
horas, antecipando «eus agradeci-
mentos a toaos que comparecerem
a esse acio. .. tí 3»J0

Francisco de Paula
Pires Ferrão Júniorí Francisco Ccrrini Júnior,

senhora t cunhadas, man-
dam celebrar amanhã, titiar-
ta-íeira, iS do corrente ás
o horas, na matriz da Lagôti,

a missa de i* anniversario do faU
lecimemo de seu prezado cunhado
c irmão. (li J'S5>

t

massagens, etc. In-
stituto Physiothera-
pico do dr. Gustavo
Armlirust. Docente da
Doenças do estômago
neurasthenia, arthri-

tismo, obesidade, diabete, etc. De
7 ás n da manhã. Rua Senador
Dantas, 48. (S H35

Bichas
Faculdade,
c intestino,

Creme de Amêndoas —
O legitimo está registrado sob o n.
ro.on, e tra2 impresso o nome do
fabricante pharmaceutico Santos Sil-
va, etc.

Indispensável na todette das damas
elegantes. Embcllera o rosto, tiran-
lo-lnes as rugas e as' manchas. Pote
2$ooo. Vende-se no deposito. Droga-
ria Pacheco; í rua dos Andradas 43.

PRÍSÃ^DÊVENTRE
—Doenças de ligado, estômago e in-
tcstinos. Curam-se com as Pílulas de
Bollo Compostas, do pliarmaceutico
Santos Silva. Vidro 5$ooo. Deposito:
Drogaria racheco, i rua dos Andra-
das n. 43. (J 1421)

MOVEIS,

PARTE1RAS
PARTOS

TRASPASSAM-SIAvenida Rio
nnnos de contrato 1
bom; informações
da 11. uo.

ACHADOS E PERDIDOS
APPARECF.U 

um burro na Var-
gem Peiiucna, çtn ca«a de José

Uapiista, entregar-sc-á ào dono, exi-
giudo-sc á prova. (31-10 D) R

EXPLICADOR particular, formado
— Para concursos e exames, f.on-

ga'"prática, preço módico; General
Caldwell n. aio, )çptrado. (3147 S)R

ESTÔMAGO 
— Cum certa, npida

o positiva de qualquer mal do
estômago ou intestino, na "Flora
Urasil", largo do Rosário n. 3.

(3197 
S) J

PM casa dc familia, aluga-se uma
—-J sala de frente, independente, a
um senhor de todo o respeito c um
«quarto a uma senhora; rua General
Silva Tolles 11, 17  Andnrahy:

(P13-) R

Cura certa, ra-
pido c positiva, na "Flora Ura*

sil, largo do Rosário. 3. (3197 S) J
pOXORRIIÉA —
VT pida c positiva,

DESAPPARKCE17 
da rua Siiva

Gi

VENDUM-SU 
trilhos para constru-

cção c para linhas ile estrada dc
ferro; trata-se «na rua Cardoso nume-
ro 96.

VENDE-SEmolhados,
um negocio scecos c

¦bom. ponto, por Soo$ooo
esta aberto, o motiva é o dono ter ou*,
tro; tratar á rua Cândido llenlclo, 33.
Cascadura, ___;__ __

\TENDEM-SE 
gallinhas e gallos,

Orpinston crystal, preço rajoayel,
ovos o í? a dti-ia, dí Plyinotitlr bran-
ca, e Roque; Rtidniuc Rede c Orpin.
gton Amarello. Estrada Nova da Ti-
jucá, 583. (-'»7' O) B

TrE.VDEM-SU duas bicyclettes «pa-
\ ra homem c urna de crejuiça em

perfeito estado
bello n. 29,
Meyer.

; na rua Dr. Silva lia-
casa n. 5, cstaçã.i do

(2Ú12 O) R

FERIDAS g
darthros, cezernas, sardas,
parinòs, cotnicliões, etc, des-
appnrecem irapidamente usan-
do Fornada Lttzitana. Caixa
1S000. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praça Tjradcntcs
u. 62 (Largo do Rocio.

A 4930

"VrtSND-EM-SE moirües de ferro dc
y am,io a 4111,45 furados cm canto-

nc!ras; rua 'Dr. Silva Rabcllo n, 29,
casa 5, estaçúo d*^ Meycr.

(-•Gi3 O) R

\n;.\'iDi;M-3E 
duas blcyclctas para

homem c duas «para menino, in-
gleza; e com pouco uso. Por pi"o';o
de pecíiincha. Rua do Cattete n. 105.
loja. (O 2303). Ií

\TENDE-SE 
um hoten.uim c«-«iu bi-

lhar, cm ponto de futuro, tem
bom contraio, não paga aluguel, o mo*
lívo é o dono ter outra collocaçno;
iuforma.se no Café Triumplio ú pra-
C.i Tiradentcs, 5«5, com o sr. hon-
seca. (^«3.1.1 O) R

TTENDE-SE p.tpcl pintado á rua do
V Ilospicio 190. as compras são fei-

tos a vista c «ada deve por esse mo-
tivo vende mais barato; ver para crer
casa Araujo Silva. (U-'i O) J

TT-EMDGM-I
,' pas. mesas para botetiui.s

SIJ armaçõe3, balcões, có-
utensi-

lios" para todos o snegrocios, assim
como sc faz qualquer armação, a g«"-
to do freguez e a prece sem com-
petidor; na rua Scnuor dos Passos, 4;.

(S6133) 
O

.ncXDE-SE tmio qn« poss»
V interessar i> quem precise

tio comprar liarato, Installa-
ç«*>es conipletás <le botequins,
hotéis, litubeai-ias e otttro
qualquer ramo conuncreiiil.
Grande quantidade de moveis
familiares, mobílias coniplç-
tas, espelhos de todos os ta-
niaiilios, cofres, machimis re-
gistrtidoras c polias, mancaes,

cm corroas, etc. Louça o cr,vstnes
OS para todos os preços. Não coin-

da
Guimarães 49, uni cão vermelho

com uma malha brán-ca cm baixo do
pescoço, dá pelo nome de Tupy, peilc-
se o favor a quem o tiver, cutregal-o
na citada rua. (.2233 Ü) S

PERPERASI-SE 
cinco apólices de

uni conto de ruis cada uma, dc
ns. 33.94? a .13-05'. uiiiiormrsadas,
de juros dc 5 °í° no acuo. pertenceu*
tes 00 menor Armando, filho da ti-
nada Judith dc Magalhães Godoy e
do Armando Augusto dc Godoy. —
Kio de Janeiro, 3 de outubro de
ip 16 — Armando Augusto dc f!o-
doy, Í.Q)

PERDEU-SE 
a caderneta n. íjiS.pGo

da 3* serie da Caixa Econômica
do Rio de Janeiro. (2848 Q ) R

riOVERNANTE _ Uma senhora
VX educada oítevecese para ca.a dc
iamilia ou dc -m sciüior viuvo, mes-
mo cònV filhos; não importa dc fa*
„er serviços leves; cartas nesta rc-
dacção a M. D. (a;p2 S) R

GRAMOPIIONES 
e chapas — Tro-

cam-sc de $500 a 2$. Vcndcm-sc
de $500 a 3$. Compram-se usadas,
Conccrtam-.e gramophoncs e vendem-
sc a ao$ c 25?. Compram-se; r. Um-
euaynna 133- (15*34 S) M

IIY POTHECAS
cisa collocar

Sa-s hypotheca?,
sr. Chaves, n;
sobrado.

_ Capitalista pr«
80 coutos, div

Informa por favor, o
rua do Kosario ur,

(1830 S) J

HVPOTIIECASfonne localidade e garantia

PERDEU-SE 
a cautela 11. 30.011

da casa de penhores de Adal-
berlo de Andrade, sit;i ú rt:a 7 dc
Setembro n. 227. As nrovídencias já
foram dadas. (3253 Ü) S
it___—illllH WI1_rawiiriWi_illl__W_W_lW_H__B_M-

DIVERSOS
AlOS 

De
ele;,T.n

Dentistas — Vendem-se um
_. nte armário, um motor ele-

ctrico, moderno, cm perfeito cstailo
e alguns ferros; rua do Hospício n.
141, das 5 ás 6 horas da tarde.

(1943 S) S

A LUCIAM-SK ternos dc casaca, so*
-CX brcca.aca, smockings c clalcs;
rua Visconde Kio Branco, 36, sob.
Teleph. C. 4413. (5M-' S) S

A «CCEITASI-SE o' 3
^\i tas de mesa, cs.' wisa

pensionís-
. de peque*na família, á avenida Gome3 Frctre

11. 39, 1» andar. (3S01 S) R

A"CCEITA-SE roupa para lavar

25, casa IV — tlota-
(ji.-lS) II

GàimarÜea
fogo.

APOSENTOS—Pn! casal só sala
t—iTceisa^í ipara um

freme c dois
quartos, atC- fio$, 110 Estacio e iiiune-
diaçucá; dirija-sc á rua Dr. Pessoa
dc Ilarros 51 — Eitacio de Sá.

(3140 S)J
A RTIGOS PARA CIIAPfiOS DE

__, SENHORA E NOVIDADES -
J. I.oho & C"., Importadores, rua
do Ilospicio u. 120, Kio de Janeiro.
Aos srs. negociantes c modi-stas do
interior, reracttcromos qualquer cn»
coiuiiicntbi, (2t,iSh) }

B OKS lotes dc terreno cm Bom-

razoáveis, com frehtt
dá de l*ern>. Trata*si
¦iS, aos domingos e
tação, com Arnaldo.

para a listra-
;i rtia Acre n,

feriado?, 11a es-
(3033 S) J

ÍHCYCLETAS 
ou tricyçles -

• mandem concertar, pintar
montar, sem primeiro
dc casa Urasil, rua dc
Teleph. i"34, Central.

- Não
ou re.
preços

Cattcte i»í.
(2310 SIR

I>OA 
NOITE — JS adquiriu uma

>modcsta casa ^ar.-i sua residência,
por módico preço ? Kua Buenos Ai-
res n. 198. Tel. 5575. (ttuS) S

IJ OM dia — Já wsj. em suas reVi-
çüCü os deliciosos vinhos dc mesa

Parreira do Minho c Douro r De-
to á rua do Hospício n. 19S.

(100 S) s

5:5005 a c-í.i
de L;;ciu:ni).v n,

3 salas, cozinha,
gar.. \V. C, ag

trata-Si; na ni
(It

da
f'l,

Cü:U
a e
aa.
913

íiiviii sem verificar os preços
desta casa çiicyclopcdica. líua
Frei Caneca nus. 7, !) c 11.
Jelcplioive 50í)2, Central.

avalio arreiado r.>¦\r'EN*.DE-SE um ...
> vo e de boas titulares; ni R. D

iTIOI.r.BTES DE SENHORA SOU
_' MEDIDA a 1=3 — Mme, Marie

Limos, collctctra diplomada pela Aca-
dcmta de Pari3 e com casa em l'a-
ris, montou seu otelicc á rua dá A;-
«sembléa j;, í" andar, (105 S) J

Anita Guimarães E. do Rocha.
(104Ú S) li

t~E.V,t«5-SE í.ilirica de Ce.ramica
V 

'ir". ".\." 
Vianna á rua Uómfim, o

Cliristõvão, loucas dc barro de fina
lídade, filtros iiioringues, vai«)S etc.

barro brat.ee e vemtofa 
Q) ]

COMF.R 
bem n i?:oo? .¦•ú no res-

taurant Pcnsiori; tnnie, Solangc;
Buenos Aires 158, loja; assignantes
ú mesa Go$; fora, 703. (iSióS)S

desde
Io e L

C.-; Dart; rua da Quitanda
terta. {2

S "I", con-

C3,' lei-
90 S) R

HVPOTIIECAS 
de pre.lio c terre-

nos, juros 10 a \2°\'>t ni cida*
de, subúrbios c Nícthcroy, Dcscon-
tos de juros de apólices, câuçOos de
valores, nlttg^tteis de prédios mesmo
dc menores ou usofruto, Empréstimos
a herdeiros sobre inventários; Tratar
com o sr. Ferreira, rua do Hospicio
n. 38, sobrado. (2053 S) M

TMPOTENCÍA _ Cura-se com a?
X garrafas dc catuábn, remedío vc-
gelai, vindo do sertão do Ceará. Et:*
coutra-sc na rua Santo Chrisco n. 99.

(2430 S) II

INFORMAÇÕES' 
syndlcanclas

pag-andas, cobranças,
magnetismo,
Correio n.

iwciia,

pro
professores

etc. Caixa
(3S0S) j

IMPOTÊNCIA 
_. Cura certa, ra-

pida e inoftensiva, na "Flora Bra-
sil", lartto do Rosário 3. (3197 S)J

LAVANDERIA 
Modelo, ha só tuna,

e é a única que lava e engom*
ma toila a raupa, tanto dc homem
como dc senhora e casa, com espe*
ciaHd;ide de luxo, t com a máximo
perfeição, sem o perigo dc contagio.;
manda buscar e levar a domicilio.
Telephone Sul 57". (-398 SI M

11TME. CICI, cartomante, dii utdo
ÜA com clareia que se deseja sa-
ber, realiza qualquer trabalho pormais difftcil que seja amigavelmente,
na sua nova residência, á rua luva-
lidos n. .10. sob. (3039 S)J
"S rOÇA de 20 anuo?, clicjada ri-
I1J cenlemcnte « esta capita!, pede a
pròtecçúo de um senhor dc tratameh-
to; carta3 para csía folha, a >KHza.

(3314) s

MOVEIS 
nte-dos — Compram-se

mobiliários completos, avv*!so;,
objcctr.3 de nrte, antigüidades, etc,
rua Senador Dantas 11. 45, térreo—-
E. Kilieiro. OuC S) S
"VTODISTA 

perita de vestidos c
ÁT.1 tailleur, ensina a cortar e ar-
mar no manequim, sob medida c por
figurino, Vae a domicilio; preços b;i-
ratissimos; n„a da Assembléa n. 7.
sobrado; (.303: S) J
TtfACItINA Singer —V
líÃ optima, quasi nova

ide.-sc uma
t com cinco

X'edro Américo n. 61.
(3"7 S) J

CO-tETES 
de «senhora

d:i, lava e concerta, c^;
rara gravidez; mme. ltu:
Freitas, rua Ypirur.,

sob meili-
icialidade
:;trJc dc

(3>3o S) R

"J_TODISTA mme, Pires confcccip-
i-TÃ r.a vestidos peloa últimos figii-
rino* a preços módicos c acceita alu*
mnas a 20$ mensaes; rua Visconde
de It__a 22, sobrado. <_«jG7 S) 1!

iVTÊTttODO "Vclênforf — Acre-
iSL aitando boneslamcnte haver rc*
sulvido definitivamente o problema do
ensino c da aprendizagem dc línguas.
darc» gratuitamente lições de Inglez,
Vrancez, Hesipauhol- Allemão, etc,
segundo o ina: methodo; tmlos o.-;
dias, da. 5 í\2 ix*6i\2; P, JI., ú
rua Ciapp n, 1. Todos cordealmcntc
conridudos ! — Uariiel V. Valeu-
fort. (-961 S) M

TINTURARIA 
— Vende-se uma

bem alrcguczada,' tendo o nredio
vantajoso ¦ contrato.;.-, Trata-se á rua
Senador Euzebio n. 8o. (3J04 P) J

TEMOS 
diversos lotes do terreno

em Bomsuccesso, ;com frente' para
a Estrada de Ferro.- Leop., (|uc ven-
demos chiprestações c a dinheiro á
vista. Alguns lotes ..são esplendidos
para diversos negocio.. Trata-se to-
dos os dias .ú rua da Capella n'A 44-
Homsfjcccsso e dc I ás 3, á rua
Acro n. 48—Arnaldo. (3033 S) J

T-TMA moça brpnca, coro 19 annos,
»J sem compromissos, não' tendo pa-
rentes' «(fui, pede a protucção a uni
senhor de 'edade'de"todo o-respeito;'
negocio muito sério. Cartas para esta
redacção, com o nome de Yvonhc.

-«.' (3230 S) S

ITMA 
serftora de -.tratamento brasi-

) leira, olícrcrc-EO para dama de
compaivliia «le uma-: senhora: ,'nfio fa-
ze-.ido questão do -ordenado; quem
precisar dirija carta t.para esta folha,
a V. F. .'.,ít^:v(3i37 S&J,

UMA 
«profesfora ràcemthegada. Jcc-

cion.1 piano por preço niodico;
Cartas a C. M.. t_rt -S. Christovão
n. 313, caro 11. 8 ou Ouvidor 143.
Casa Iicvilacqita. (S)

XTMA 
senhem : tlcic.ia empregar-se

1 como costureira 1:111 cisa de fa-
milia ou mais, conforme sc cõmbi-
nar. Cartas neste jornal, a M. V.

(3'C9 S) R

UM 
almoço ou jantar completo

com a sobremesa dentro de um
pão por duo réis, na rua do Rosa-
rio n. 137. (£844 S) J

TTM bom lote dc terreno de esqui-
U na, cm frente á estação- de Bom-

suecesso. Vende-se etn boas condi-
ções. própria para qualquer negocio.
Ha também muitos lotes para casas
«lc moradia, por preços baratos c pa_-
gamento- condicctoilaes, Trata-se a
rua da Capella n. 44 c rua Acre 48.
de 1 ás 3, Arnaldo. (3036 S) J

UMA 
familia dc tratamento toma

uma ou duas creanças para criar
e educar; á run Bittencourt da Silva
n. 39 — Sampaio. (2599 S) J

TTMA senhora aluga ttma sala
U mobilada a um cavalheiro

tlÜcto, com toda independência'
dos Inválidos 161 A. I (^994

bem
dis-
ma

5)'.M

yTM ex-negociante desta praça, tlaii-
_) do ns melhorei" informações de

sua .' condueta c 1 fildot, offerccc-se
j)ard rí.tjer cobrança»ÜB* alugueis fia
casas, contas 110 Thesoüro c l're:c:
tura. Carta, uesta redacção, c

1 (2 .1
I*"

CA.
S) A

VESTIDOS 
c costumes no

da moda,|a ij?J' 2c«$, 23$ i
rua di Carioca li, 54, -sobrado.
Central. 3568. , (19 = 9

rigor
: 30$.
Tel.

S) J

moléstias
de mulher, o
UU. H. DEANDRADA cura curritncntos. heniqr-rhagias e susponsôcs; de modo sim-

pies evita a gravidez nes casos indi-
cados. fazendo apparecer o incomnio.
do sem provocar liemorruagia. tendo-'
como enfermeira nuuc. JOSEPHI-NACiAEEINDO. partcira do . Hospital
Clinico de Barcelona: consultas dia-
rias. grátis aos pobres. Acceita clien-
tes em .pensão. Consultório e resi-
dencia: rua do I.avradio u. 11 r, so-
brado. (S14 J)

PARTEIRA MADAME
PALMYRA—Com longa pratica, trata de-moles-

tias de senhoras e suspensão, por ttm
processo rápido e garantido AiÉtcita
parturientes cin sua residência, á rua
Canierino n. 105. Tci. 4428, Norte.

,,' (J IS2)
ÍVi --¦ Mme'.

: peincisea
, Reis, ÜrplO'

A COLCHOARIA
DO POVO é nos sü-li.

urbios, a casa que maior sortimento
tem de moveis novos c usados, coj.
chões c almofadas. não tem competi-
dor cm preços, por que fabrica em
suas òfiieinas; também se encarrega
de reformar 05 mesmos; á rua 24 de
Maio n. 303. Teleph. Villa 17SS, —
Sampaio. (3iq S) M

Evitar gravidez sem to-
mar me-

dicaincutos, nem operações, leiam o
IPharol da Felicidade", que se ven-
dc n. 1$, no engraxate do Café Cri-
terium, ria avenida Passos, junto á
praça Tiradentcs. e cm todos os ven-
deitores c agencias de jornaes.

(2482 S) R

Chá de Saude, contra a pn-
stão de veri-

tre habitual, dor tle cabeça, figado
B «stóniago; rua Urugiiayana ns. ;37
e 9t e avenida Passos, 10C; caixa
2$joo; pelo correio 3?. (2313 S) R

Carmen de Souza
Moraes

VIUVA MORAES
Eulalia Moraes, EIvira

Moraes, Augusto Lemos, se-
nhora c filha, Luiz Fabre-
Ia» Filho, senhora e filhos,
Carlos José da Silva e se-

a-ora, conviiiam a todos os paren-
tes e amigos para assistir á missa
de trigesimo dia que pelo descanso
eterno da alma de sua idolatrada
mãe, sogra, avó e madrinha, CAR-
MEN I>E SOUZA MORAES, será
rezada amanhã, quarta-feira, iS do
corrente, ás 9 horas, na matriz de
Santa Rita. Por «sse acto de reli-
gião agradecem penhorados.

(S3-7-)

Maria Cândida da
Costa Pereira Simas e

João Alves da Silva
Simas _,

Í 

Filhas, netos c genro con-
vidam seus parentes e ami-
gos para assistir ás missas
de 30o dia c 11 annos dos-
passamentos de seus idola-

trados pães, avós e sogros, MARIA
CÂNDIDA DA COSTA PEREI-
RA SIMAS e JOÃO ALVES DA
SILVA SIMAS, que pelo repouso
eterno de suas almas mandam rc-
zar hoje, terça-feira, 17 do cor-
rente, na egieja de S. Francisco
de Paula, no altar de N. S. «Ia
Conceição, ás 9 e 9 i|3 hora».
Antecipam seus agradecimentos.

Ü138J)
mmmmSmmmmmmSSmWSaÊmmml

Themistocles Soares
Young

Seus amigos convidam to-
dos os parentes e pessoasf de amizade do saudoso
THEMISTOCLES SOARES
YOUNG para assistir
dc sétimo dia, que,

Albertina de Almeida
Rego

Amanhi, 18, primeiro an-I nivtrsario de sett falleci-
mento, em suííragio de sua
alma, será rezada uma missa
ás 9 e mà* hon» na egreja

de S. José. (JJ'8»

LUTOS
09 vroprietM-M da Cas»
dns FmtcnrUs Pt-rtas, ten-
d» sabido ame continú» n
explorarão do credito do
nome de «em estabeleci-
nifuto por parte do indi-
vidiios sttüpeitos. avisam
ao piibUco de uue a Ciish
das Fazcudas l*r«;tns não
te.a agmttcs dc ltttos c não
manda seus empregado" a
domicilio — st'iu revo><er

podido par» tal fim.
Meras exploradoras e tam»
oem suspeitas são natiellns
que so apresiuitaiu romo
míticas ctintra-iaéstràs da
Casa das Kazundn* IVetas

1'BOKO S. OUKIKO/i^^ üt IHM..O
Tel. C. 191.

PENSÃO FAMILIAR
Dispõe de salas e quartos de

frente, perto dos banhos de mar.
Praia do Riisscll u. 94- (S 2i«

PIANO
Compra-se um que seja de J>orr

«fabricante e grande modelo, indi-
cai^io para a rua Senador Dantas
numero 45. (S -145

Pliarm_ceiitic0
Precisa-se dum para sócio, ne-

_ gocio bom e de pci|iicno empreso
.,..„„ „_ „..   ,__, pelo de capital». Informações i rua Dr.
eterno repouso de sua alma, fazem Carmo Nctto, $S, das 8 1J2 ás 9
celebrar amanhã, quarta-feira, 18 horas. (b J.A)
do corrente, ás 9 horas, no altar
de S. José da egreja de S. Fran-
cisco dc Paula. (R3'40

El-Rei Dom Luiz II

Casamentos t r ata-se
com bre-
vida dc,
111 cs m o

sem certidões, civil, 23?, c reli-
gioso, co?) cm 24 hVas na forma
An \a', íitt'Pri1fir-!nt> f» Íii5*lÍ fÍCaCÕP5.

dc Boston, f;t7 apparecer
ção por processo .cientifico
dor; trabalhou gnmntiilos c preçosj
ao alcance de todos, sem o menori
perigo para a saude; trata de docn- I
ças do utcio; rua General Câmara i wit, .110. Tel, ti. 3.3_>St Norte, próximo i
da avenida Central. Consultas gra-] tido
tis.,. ". '. ., (S 45U

da lei, inventários e justificações,
etc, com Bruno Sclieguc, á rua
Visconde do Rio Branco, .12, «o.
brado. Todos os dias, domingos
e feriados. Attcnilem-sc a chama-
dos a qualquer hora. Telephone
n,: 4,542, Centr.-il. —N.'. B; Os
noii-ps que tratarem de seus . pa-

ma(b"i«'êía peÍ3 nesta casa não «"irão o in-
Fi de M. | commodo de ir a policia; nao se

niciistrua- eonfundain — 32. (b 1232
I

Pagamentos
Parteira Mme. Bar-
POSO 

' ""' ^üm Prat;'c:l <'a ^';i"
AV-U ternidade, (rala das
moléstias do titero e evita a gra-
vide-, Acceita parturientes em
pensão c attcndp a chamados ;'i
qualquer hora. Uua Frei Caneca
89, sobrado. (1783 )
grátis.  (2.1S0 S) H

ssS no ei-
vil ,11 20%
Tc\ IgiüSii ,
com ou
sem cer-

lões e cm 24 horas, todos os dias,
para provar quanto esta casa é séria;
só pagam depois do.t papeis prom*
pios; trata-se á rua P.arharà da AI-
varehga ti. 24, cm íretito á 2n Pre-
toria, próximo ao Thesoüro, com Ca-
nitão Sili-a^ (?2<)5S; J

PARTEIRA

c sitas conse-
qnencias. Cura
radical, injecçõea

completamente
_____________ INDOLORES.
de sua preparação, Appl. 606 c 914.Asscmblt-.-i 11. 54, das 12 ás iS ho-
ras. Serviço do I>r. PEDRO MA-3A-
LHÃES. Telephone 1009, C.

(K 0243)

Mme. Jlaria
Jo3enha, di-
plomada pela

Falculdade tle Jletliclna (lc Jladritl,
trata de totlas as doenças das senho- T-,„nr„.i
ras e faz apparecer o iiicoinmodo, por | 00 JOOOipOOO-" p. *
processo scicnliíico c sem dor nem .,  ,____„__ ni">ntia-_
o menor perigo para a saude, tra-
lialhos g.iraittidus e preços ao alcan-
ce dc toilos, Avenida Comes l;rcire
n. ??, telephone ti. ,1642, Central, con-
sultas grátis. Eia. frente ao theatro
Republica. (1721 S)

SENHORASPartos. Mo-
lestias das

Tratamento
dos abortos e
suas consf-

quencías, «os
corrimcntoiit

«Ias eólicas uters-ovartanas e das regras
irre>jiilarc9 e prclone.idas. Asseniblía,
^4 tias 12 ás 18. Serviço «lo dr. Pedro
Maaalhães. Tclcp. 1009. Ccut. (it 924.1

Professores e professoras
íjnÜÁNCEZ
X çJc9 cm

- ARMAZÉNS novos 1— AJugam-se
* juntos ou , separadas 110 optiino
ponto commercial, á rira da Estrella
ils. 47 e 47 A — Kio Compridor as
chaves no 11. 45• | (3250 b)B
mmmmmmmmmmmmtmmmcamwmmmVmmmmmmmmmwawm^

Ilíiê-^ÍIío^
A LUCA-SIÍ, cm casa francçüa, uma

Airande sala com 5 iti^;'1?,5' 'I,a.ra
casal de tratamento, <-'om belas vis-
tas sohre a ciJaJc c hahia, com pen-
são. luz electriea. banhos qitciitcs
bella chácara e telephone; rua «-osta
«liastos n. 44, Santa Tliereza. ¦

(3317^ r

RECISA-SE de um hom,, njwiaii-F
Seguiro; na l'"reí Caneca li. 35-

(3310 D)

PRECISA-SE 
dc uma cozirficira,

oue durma no aluguel; a roa
Caiitpt) Alcíi-e n. 45. . <33'o II)

MÉDICOS

DR. ALVINO AGUIAR
MOLÉSTIAS 1XTEP.XAS
ESTÔMAGO — FICADO —

INTESTINOS — RINS — PUt-
MOES, etc. Consultório: rua Ko-
drico Sih-a n. 3. Teleph. 2.271,
Cent; Das 2 ás 4 horas. Rcãideu-
cia: travessa Turre. n. i". Tel.
4.365, Central. (J 8S')2)

tlicarico c pratico. «I.i-
casa do ahtmno. Para

informações, dirigir cartas a itotta
Iiimá, neua rcilacção. (5Ò<»7 S) J

Inglez, Francez e Por-
tliailP-7 — Au,as Pr:,t'c;ls c tlien-«.ligue— r]cas por um jnetliodo
especial, pelo qual garante-se ensinar
a falar c a escrever correctamente
em 4 mezes certos c por 10$ men-
saes ,da_- 5 ás o da «oite; r-ia Ale-
gre 11.. 45," Aldeia Canipista. Vae
domicilio. C79C' S) R

tratico, Mr.'eter garan-
ç ensinar

cm seis mezes. Largo de S. 1'rancis-
co 36 c rua da Carioca 52, i° andar.
\'ac a domicilio, por preços módicos.

ít-l-i S) J
1'RAXCEZ c I'ORTL'-
pelos professores: Rodgcr

c Hcnrí (methodo llcrlitz); preço
módico; rua da Alfândega n. 190.
sobrado. (34Ú S) M

INGLEZ

IXCl.KZ,C1ÜEZ,

ta-se esta
.  cm hj-po-

tliccas de prcilios, a juros rlc dez porcento ao nnnu, «ícsJe Uotafigo ate á
rua Couric dc Bomlini* trata-se com
Santos; á rua da Misericórdia 11. 24,
pliarmacia. (2890 S) J

Dr. von Doüinger
da Graça docftos-.^t)B"--

""Tf'"* neficcnaia Por-
tugticza e com estatrio na Real
Universidade dc Berlim. Doenças
do rim (exames com a hiz). Ci-
rareia, cura radical das hérnias,
litinoi-rlioiiles, csiireltatuentòs da
urethra. Operações sem cliloro-
fonuio e com .1 aneslhesia regio-
nal. Mem «tle Sá 10 (sob,), 11 ás
12 c ás 3 1 i_. Teleph., 4.810 Cen-
traí.

GRAVIDEZ O uso con-
stante do He-
matogénol de

Alfredo de Carvalho, em um calix
ás refeiçücs, cm cuja composição en>
trahi a quina, kola, coca, lacto-phos,
phato de cal, pepsina pancrcatina
diastasc c elyccrina í a melhor ga-
rahtin á vida do íeto c da mulher
grávida- pois o p Ilcmatogenol, além
de poderoso tônico ú digestivo, ven-
de.se em todas s-^ plmrmacia3 e dro-
garias do Uio e dos Estados. Dcpo-
cito: 10, Uua Prinictro de Março. „

O Conselho Administra»-
vo da Real Associação de
Soccorros Mútuos Memória
D. Luiz 1°, faz commemo-
rar o tf anniversario do

passamento do seu inolvidavel pa-
trono EL-REI D. LUIZ \\ man-
dando celebrar uma missa naegrc-
ja matriz do Santíssimo Sacra-
mento, quinta-feira, >9 aq çorren-
te, ás 9 horas; distribuindo cm
sua sédc, á rua do Núncio 40.
após esse acto, donativos e vestua-
rios a vinte sete orphãos filnos de
associados. Convida as dignas co-
irmãs, exinas. famílias e mais srs.
associados para assistir a esse acto
dc religião c caridade, pelo que sc
confessa agradecido. CJ_3__

Alcina Werneck Di-
ckensI

Loteria do Estado do Ria
Grande do Sul

AM*\H_ —•— AM_,VH.\

30:00 $000
PorlO$000

Cuíca loteria quo dlstrlbue
75 % em prêmios, sorteando»
os cm globos de crystal. —
BOLAS MJMKIUIUS por in.
teiro.
Jogam aipçnas 1S.000 Ijfflictés dãV

vididos «m decintos dc t?ooo
l'L.\XO 1> D

ir iprcmi'0 de, »' ; . .
1 prêmio de
1 ijircmio dc
S .pneanios dc i :ooo$,

15 prêmios á; 500$. .
21 «prêmios d:e 200^1. .
20 prêmios «de ícS. .
Co .prêmios de '50S. 

.
1875 'prenuicis' «dc. 20$. .

iS prêmios'"'âe r'Óo',$
«para os 3 ultimo»
algarismos do t"
«prêmio

1S0 prêmios «de 50$ pa-
ra os 2 últimos ai-
irarisjnos do. t" pre-
mio

30:000$
toooS

o toco?
8 :ono$
7:500$

:-Joo$
:boo$
:ooo$

37 ."500$

i :Soo$

O engenheiro José Wcr-
neck Diclícns, Alzira W.
Dicl;ens, Dulce c Nair W.
Dickehs, e Josepluna W.
Dickens, pães, irmãs eivo

dà sempre lembrada ALCU\A,
convidam aos parentes c pessoas
amigas para assistir a missa tle . __
30" dia, que, por eterno descanso __ prêmios no total dc 108:000?
da mesma, será celebrada _antanlu, , 

u„lie^g & wnA,A

9:000$

quarta-feira, 18 do corrente, no
altar-mór da matriz da Gloria
(largo do Machado), as 9 h°™s;

ANTONIA GALDINA DOS
PASSOS MACEDO

Scns filhos, (ilhas, gon-
ros, miras, netos o irmã
agradecem profundamen-
te penhorados a todas ns
pessoas que sc dignaram

de acompanhar os restos mor-
taes du sua idolatrada inííe,
sogra, avó o irmã ANTONIA
GALDIXA DOS PASSOS MA-
CEDO e de novo convidam pa-
ra assistir á missa do 7" dia
que pela sua alma será ceie-
brada, amanhã, quartn-feira,
18 do corrente, ás 10 lioras,
na egreja de S. Francisco do
Paula, c desde já ficam sum-
íuamcnto gratos. (U SOfiO)

f

,em toda a parte

lypograpliia

Commendador Carlos
de Carvalhaes

t

bandolim —Pro

Moléstias dos olhos, nariz e
ouvidos - O DR. NEVES OA
DflPUn membro da Aca-
ntiljIlA demla do Medi-
clna do Rio de Janel-
ro, medico de dlver-
sos hospiéaes desta
cidade, com longa

r.tÉs?-Sa Voct_b__ _S: I -**"?« »opaix_ e nos
C10S5S) K

PR01;i:çfio
ROÍESSORA dc cõracrada cJncr.-

ç"io recebida n.i Europa, continün
a ensinar, mesmo á noite, portuguez,
irancc2 thòorico e pratico, arithmetl-
ca, íicogr.. bordados, r-hitnra, tpyro-
pr., etc. líua da Asscniblca, 70* -n-
Vae a domicilio. (300S S) JI

NSTITUTO ile lingitasTNS
— tr

IllgIC7,

__________

MLOVEIS Uí.-nioi — Familia que sc
retira veude mobília de peroba

amarella, para quarto de casai, por
preço módico c maia alguns moveis:
rua Carioca, 49, 2" and, (jous áj M l

liara o dia-jnosti-
co c tratamento
l.is doenças do cs-
lonítigo, intcstinoj,
Cigádo, pulmões,

çoraçãOt rins. osso?, etc, pelo
DR. RENATO Dli SOUZA LO-

.PES. Preços módicos. Rtia Súo
José, 30, das _! áà • (menos ás
quartas-feiras). A 203

w Axryxi
js cuWad

noticias _ui
93, Ç«sa S.

eu que fiquei a
íoâ, pêço-She por fa-
s; travessa Fernaridi»
Laranjeiras. G. A.

(3=51 Sj l

tim. Ensin
51, 1" O!-.'.'
tanda.

rápido; iii_i S. Pedro ij
r, ci(|ui:ia da rtia d:t Qui-

(=D39S) R

GonorrEiéas ch r onicas c
recentes.
Q 11 e reis fi-
car radical-

tncnle curado cm poucos dias?
Procttrae informações com o sr.
Feijó, qtte gratuitamente as offe-
rece, não conhecendo caso ne-
iiliuiu negativo; rua Theophilo
Ottoni' 167. .l/üt J

Perolina Esmalte
que adquire

— Uuico
preparado

consen^a o belleza da
pcüe, npprovado pflo Instituto de
ltcllCÃ.i de Paris, premiado ha Ex-
nrisição rlc Mílano. 1'reco .-ifíooo. PO
DE ARROZ PEROLINA. suave c
cmhcll«zadi>r. Preço í$. Exijam es-
tes preparados, â venda e:n todas as
perfumaria, e no deposito deste
«lc outros prcparatlos,
Setembro 11. ;oj, soh,

hospitaes de Berlim,
Vienna, Paria e Lon-\
dres, dá consultas jdiariamente das 12
às 4 da tarde, em sua
clinica â AVENIDA
RIO BRANCO 90. Re-
sidencia Barão delca-
rahy 17-Flamengo»

A 716.

Margarida de Carvalliács
convida os seus amigos pa-
ra assistir á missa dc se-
tinto dia qtte, por alma dc
seu saudoso esposo, CAR-

LOS DE CARVALHAES, manda
celebrar na egreiri da Santa Cruz
dos Mjlitares, hoje, terça-feira, i-
do corrente, ás o horas, ántccipan-
do os seus agradecimentos. (3115J

COROAS DE BRONZE
IÍÜSTOS, MKDAMIõES, LE-

-ISAS c nttrlbntos fúnebres
liara monumentos

FUXDIOiO 1XWGEXA
150, rim 

"Cumorlno 
•— KIO

Conselheiro Joaquim
José Cerqueira

Manoel Duarte de Bclfort
Cerqueira, d. Maria da (Jlo-
ria Bclfort Ramos. dr. Pau-
lá Ramos Júnior, dr. Hei-
tor dc Bclfort Ramos. d. An-

loniclla de Bclfort Ramos, filho,
cunhados c sobrinhos do fallccido
COXSKUiEl.RÜ JOAQUIM JOS£
CERQUEIRA, convidam todos os
parentes c amigos para assistir á
missa de 7° dia, que, -pcio eterno
repouso de sua alma, mandam ecle-
brar quinta-feira, 19 do corrente,
íis p 11 - horas, no altar-mór da
egreja da Candelária. (3312

Compram-se uma Minerva, uma.'.'
de mão para cartão dc visita, ty-
lios, etc,

leo, rua Camerino, teleph. Nor-
te .068. _____:'

Moveis a prestações
Por que v. cx. não visita a

Casa Sion, na rua do Cattcte, 7,
que entrega os moveis na 1" cn-
trada de 20 "Io e os seus preço-
são báratissimos. Cattcte, 7. «telc-
•phune 3790 Central. (S 2041

Moveis a prestações
Querem vv. cex. comprar mo-

veis em melhores condições e por
preços báratissimos. pois visitem a
Casa .Sion, na rua Senador Euzc-
bio ns. 117 c 119, telephone 5209
Norte. (S 2042

lllustração Portugueza
' 
Acccitam-sc sttli-agcncias cm to-

da a parte do Brasil, cm logarci
onde as não houver.

Informações com os agenies ge-
raes José Martins Sr Irmão — Rttn
do Carmo, 59, 1", Rio de Janeiro.

CR 3282

t

COLORINA, Tintura ideal
garantida, parn

rcstiriiir ao cabeUo a sua côr, ori-
ginal «preta ou castanha, —• Pre-
ço io?ooc, pelo Correio, mais 2$.
Deposito geral rua 7 dc Selem-
bro n. 127. R. KANITZ.

Comi

Pensão Mineira
15—av. mo HRANCO—15

— SOIlIiAIH) —
Comiilctnnieutc rcformailtt,

dispõe de -10 quartos clcgnn-
temente nioliilndos para fnnii-
lias c cavalliciios (1«.> tratamen.
to. Kuulios frios o quentes.

llon cozinha, bom tnil.iiiicn-
to; frango o peixe todos os
dias; almoço ou jantar 1$500
—ÍJlnrlás de 4%, Sfjl c C$000.

(J _009)

OURO
Prata, brilhantes, cautelas do

Monte dc Soccorro, compram-se t
pagam-se bem, na praça Tiradcn-
tes, 64, Ci7ja Garcia.

dartliros, empin-
(jetis, eezemas.
friciras, sarnas,
brotoejas, etc,
d e s a pparecem

fácil e completamente com o
DERMICURA. {Não é pomada).
Vende-se cm Iodas as drogarias
do Rio e Niclheroy. Deposito gç-
ral: Pharinticia Acre, rua Acre," -" "''-' v'- ' -•'- Preçorua Sete de n. 3S. Xel^Kotte, 3263.

(589 SJ A ;J;ij0j >.--

Conselheiro Joaquim
José Cerqueira

Cerqueira, Soares _& C,
extremamente penalizados
pelo fallecimentò em Por-
tiip.al dc céu soclo CONSE-
LHEIRO JOAQUIM JOSÉ

CERQUE1'RA, convidam todos os |
amigos para assistir á missa dc 7" jdia," que, pelo eterno repouso d: |
sua alma, mandam celebrar quinta- i
feira, to do corrente, ás o r|2 lio-1
ras, no altar dc Nossa Senhora das
Dures da Egreja da Candelária. |

[llli^___Sí2S_9__^_si__S

Isabel e PrenntildD de
Oliveira e Silva

Preeisr,-se saber dessas moças,
afim de receberem no Thcsotiro
o montepio deixado pelo seufalle-
cido pae, Pedro Appolinário de
Oliveira e Silva. Cuias nesta rc-
daíão.. D. P. Silva» IRj3ji

As pessoas de cor
Conseguem-, tornar os seus caliello*

lisos, por mais ondulados ou cncrcèpa.
tios (|u_ sejam, com o Lysòdor quo .
infallivcl. A' venda e:n tojrn as ner.
fumarias ile ia ordem c ua "A' Gar.
rafa Cr.inde".' á rua UriiRuayaua 6ti,
c Avunidíi Passos 10C.

P_RÍSTKEtl.O & ni.no
Vidro â$')CO. peb Correio 4$ooo.
Em Nictlieroy. dregariti Barccllos.

(mo SI

TIJUCA
REFUGIO TARA O VERÃO

Ahiga-se, mobiladn. o aprazível
«sitio da Gávea Pequena "Villa
Rita Cosia", com boas accpmmo-
dnções para familia dc tratamen-
to, tendo grande terreno, vasto
tanque para natação, com caclioei-
ra. a :o minutos do ponlo termi-
nal dos bondes do Alto da Boa
A'isla (Tijuca). Muita água c
vegetação c clima ameno; Irata-se
na rua da Alfândega ti. S«5, w
l_r___.io.____ (J. 3-.{j»

VENDEDOR
Precisa-se de ttm habilitado que

conheça bem ramo de perfuma-
rias. Exige-se referencia5. Rua
Alfândega, 164. (Rjijt)

Calçado virado
Precis.ttn-se bons officiaes psra

calçado de creançá, a rua iFigucir»
de Mello 3'J. 39J1 )
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ODEON . Companhia .
Clnematograpitica

Hraalleira
> cio dLlav

NENHUM OUTRO FILM desperta maior emoção, mais interesse, melhor
sensação. — Elle é o fllm por excellencia, com todos os predicados para attrair
• divertir—Elle è unico no gênero. - -- •-« ..*.....MISS CYGLONE E os WBg"*

G actos deliciosos, em uma hora de espectaculo agradabillibsimo

¦S mmnmmmSà SHr^^BS mmm

B -j. ¦ _____________&!*__. ^v.' jv ' - AíJ^BS&|vjM ^HB Jt*'»'. - B
mm ÍB*¥^B Hn^b^fiÉ^P^^^B^I iiHflfl mwK^ij^^^^l ^Ri\A ^^B9 \\\_£i^________ ___\\

Protagonista : Uma artista escolhida a capricho, com o uii. eiTTANNlí l)'ÀRMKI,l,Rtemperamento próprio do papel que representa a seduutora M"g« PIJliannD u Atmauuu
AVISO - Funccionando dois salões olteriiadamentè, o horarfo será o seguinte :

SALÃO SETE DU SETEMBHO: 1 hura -2.10-3,S0-4,30- 5,40 -6,50-8 hora3 - ?,M "-10.M
SALÃO AVENIDA : 1.35 - 2,45 - 3,55 - 5,05 - 6,15 — 7,25 - 8.35 - 9,45 - 10,55

MISS UYOLONE seduziu o*>B i E . . mas seduziu, também, todo o
_ KIO DE JANE! ¦'O

A SEGUIR : FIUNCISCA UERT1NI em um dos seus melhores trabalhos-PINA MEN1-
CHELLl, em A CULPA - MARIA JACOHINl em CORSÁRIA - MACISTE ALPINO, em seu

trabalho - FEHO MARI no fllm GL01UA, etc.
VWrWWWWrWWrVWVWWWWWWi

PENSÃO MINO
Alnrun-se boM e confortáveis

quartos a rapares' do commercio,
cavalheiros e eaaaes sem filhos, a
Sfooo, 6$ooo e 7S000 diários, oom
ou sem pensSo. Bens banheiros,
acua quente • fria, eteariádade,
telepkoae e todo o conforto, rua

Casa em Copacabana
Alnta-se uma «xceltente casa

com luz elecrriea, fogão a gax, etc.,
i rua da Igrejinba n. 5»; »» chaves
eitao ao armazém da' esquina.,

(A 1671)

O Senhor precisa
de um auxilio para augmentar
suas entradas! Combinação licita,
fruto de estudos mathcmaticos,
pôde-lhe fazer 'ganhar alguns con-
tos annuaes, sem sacrifício. Diri-
glr-se a MATHEMATICO. Caixa
1.708, enviando sello para rcspos-
ts'. NAO CONTESTA-SE AOS
ANONYMOS. «934 J

SITIO
Sm S. Gonçalo, vende-se um

sitio com ffande terreno . plano a
uma pequena capoeira, muitas ar.
vores frutíferas e -uma bella-casa
prestes a concluir. Tem bonde á
porta da Tramway Rural Fliimi-
nense, passando próximo luz ele-
ctrica e o 

'encanamento 
geral das

águas. Ver e tratar, rua Nilo Pe-
çanha, 34 A, com o proprietário
Antônio Soares, em S. Gonçalo
de Nicthero". J 6253

Scjame de Barbacena
Legitimo, vende-se só na rua

Sete de 'Setembro n. 41, a preçosreduzidos. 2933 J

Sellos de collecção
Temos o maior e o mais variado

stock de sellos nacionaes o estran-
geiros para collecções. Enviam-s»
cadernos a escolher, mediante ga.
rantia. Santos Leitão & C, rua 1°
de Março *o. (J2924)

I CINE PALAIS
O Cinema «a aotnalldade

O Cinema dn grand>monde- UAY1HE'E çhat-
Um pragranisS "ben-Ugnt" I— Um film de Finde lucceiso I

Om «namfU moderno I —Um «Mudo de psychologla social !L—
I Am

RISl P
RS*** - -<¦

HKini SLtfl I

Grandiosa, senuraenrai «.magnífica ocçao dramática, em cinco «tos,
posados por laureados antas* italianos e ja conlieoidos da platea

carioca. '
Um problema social e* o thema deste incomparavel drama, no

qual uma mae assume a «utoria de um delicto que nSo commetle.
», para a felicidade e salvação de seu filho, do ente a quem de-
dica matemat amor*...

- Devia easa mie assim proceder „...,«.
Eis o que os nossos cultos e intetectuaes "habitues" terão, a

Julgar -no decorrer- deste trabalho Inexcedivel em desempenho, «um-
ptuoso na "nme-en-scéne" e impeccavel em sua magnífica ptioto-
grapliia. Sublime producção da ALBA-FITjM..

(Completa e=^e •rÕirâmmã i-film -oWtri''n cm vim ocío:

A NOIVA DE VILLABES
eoberha concepção drumalica da conhecxla fabrica franecía HCLAIR
FILM. ;

Quinta-feira — NA CAPITAL, de Ignasio Lupi, prota-
gonista ALBERTO COLLO.

P

S MT
iXWKMM

k%%%VimM%^%%%%%WKnK«es-

CARIOCA
FLORES — LUZES R MUSICA

Resplandseente programma novo com films Zk
amerleanos do succe>so garantido g

21 O preferido e
5 colhido pelo
j GRAND MONDE

0HOJE
i OS SOOIABS
5 da DLUXO
af no.S'e6*
4 episódio.
4 Novas perl"
4 peclas e
f aventuras
4 de Marln
4 Sais e OUice
4 Koekjey.
4 demonsiran-
¦ do mais
4 uma

!

í\CINEMA AVENIDAS Theairo
Pequeno

?ez o seu
valor

artístico.

5'episódio

É<ro
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CASINO-PHENIX-
Unico theatro por sessões que funeciona na Avenida

HOJB~^"4'ã~3 U2~horas - HOJE
i>1AII\K'E DOS liÜMORIST VS (

O DESOPI ANTE VAUT Vi 3j

"Oooard •&JBioo<a.VLet>2
I os humoristas"da penna

versos por Emílio de Menezes, Bastus Tigre, Helmiro ünga, líúiz
Edmundo, Viriato Corrêa, Domingos Magalhães, Mario Jlrant c

Gasta o Bousqtiet.
TROVAS E CANTARES PO HTUOUEZES POR ETELVINA
SERRA — IMPROVISOS MUSICAES HUMORÍSTICOS PELO

MAESTRO JÚLIO RF.'S—Pairas pnr Carmen I.ydia.
CHARGBS INSTANTÂNEAS

Â vista do pt^Itcó por todos.o> càrfeúuHstas dggta capital.

Preços PARA A MATINÉE: — 1'rizas e camarotes (le i», 20$;
nrolci <le 2\ 15$; cadeiras e varandas, s$ooo.

A' uolte — 2 Se*sÕos - A'» 8 e 'O hora»
COOARD «Sr. BIOOQU.ET

lUMA FABRICA DE ,GA' HADrti,)

Amanliít - "HOCABD & BICOQÜKT"
Quinta-feira, 19 — MATINÉE DOS' POETAS, em homenagem a

IUIav. I3.U8)
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A GIOCONDA

O AF.CHITECTO MILLIONARIO
Arrebatadoras scenas de surpresa e enganos castigando um

biltre que náo trepúla em roubar uma velhinha — 6o episódio.
O ROUBO DO FAMOSO

QUADUO
Aventuras exiraorlinarias de Mona c Ataria para descobri- Jtem o roubo e entrcgal-o novamente ao Museu a que pertence, |

truc, distarce, ajtucia, são postos cm scená .para desmascarar os í
ladifles, ^^^^^^^^^^^^^^.^^^^^ I
Além destes íllms completará, este bello programma um drama I

arreliatadur en.ocionunie que manterá a iilatéa |
om continuo exttise j

A ESTRÉA DA NOVA UNHA FÉRREA I
da UNIVKItsAL -r Drama cm tres acios, trabamó arriscado j
em que a bella artista- Marie Walcamp executa com maestria; 1
arriscando a sua própria vida para dar-lhe o cunho da verdade. J

Quinta-feira — Programma variado em -beneficio <la
União dos Empregados do Commercio. — Sexta-feira — Ornais I
extraordinário film PoMcial jamais visto — NAS GARRAS DA |
POLICIA, da d'Luxo Film, e mais um trabalho da Universal

Cinema Theatro S.
EMPRESA PASCHOAL SEGRETO

Con.panliia Nacional, fundada em 1 de Julho de 1911 — Direcção secni-
ca do actor Eduardo Vieira—Mae3tro director da orchestra José Nunes.

A maior victoria do theatro popular
HOJE 17 de Ontubro do 1916 HOJE
Orandtoso espccueulo cm homenagem ;ios volütarios especiaes dos 7", S'1

c 9" Ixit-alliües tK) 30 regimento do Exercito
Honrado com a presença do coronel Abílio de Nofón-ha, commandante do

3° regimento, c seu estado-maior, conimaiitlõrites e oiticiaes dos ?.°,S" e o batalliões.

3 SESSÕES»A's 7, 83Í4 e ioxla- 3 SESSÕES
A PEÇA DE MAIOR SUCCESSO DA ACTUALIDADE

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

lOPISTOLAOl
Compírcs: ._ ALFREDO SILVA e JOÃO DE DEUS

O tenor Vicente Celestino cantará u "Canção do Soldado"

Duas deslumbrantes a:pòlhçosès: GLORIA A BILAC e A'S MUSAS.
Uma banda de musica militar abrilhantará o festival

O espectaculo começa pela cxhíbiçSo d; "íihns" cincmatographícos.
Quinta-feira _. Festival do meio centenário d'"0 PISTOLAO. Sexta-

Mra -- Itéciia ,lns iiulures d'"0 PISTOLAO. Em ensaios — O CA.
RIMHAff-A. A í,:êi'K _ A' REDRA SOLTA. (It 3304)

iniiaanannaMM "¦ 1 '¦¦ mi——1—¦¦.—

THEATRO MHNICIPAL
3 RECITAS DB DESPEDIDA 3
DA COMPANHIA DRA'M>TH'A FRANCEZA

L-UOiejailOUlTRY
BNTRE «O o 85 DO CORRENTE •

oom as seguinte» peças
LE TRIBUNf DE PAUL BODROET

MADEMOISEliLE DB LA SEIGLIElíB
DE JÜLESSANDEAU

LA CHAT ELAINE do0Ajup.ed
Estréa Sexta-feira, 20

Com a peça de Paul Hourget

LETRI SU IM
Na Casa Arthiir MapoleSo, Avenida' Rio Branco n. 122, acha-se aberta

uma ussígnatiira para. essas tres recitas, aos seguintes preços 1
Frizas e camarotes de 1*, ;o$i camarotes dc s" 30$; poltronas, 13?;

balcões A e B, 8$; outras fila*. 6$ooo. .
Os Srs assignautes da temporada deste or.no terno preferencia as siuis

localidades até a próxima quinta-feira, 19 as 5 lioras dn tardí. iioJt)

USINA SÃO GONCMO
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: ICOIÇÃOOA GUANABARA FILM mml§Zm \
\ j, «í»ot OSCAR LOPES , Imfc^ 1
¦ ÊA P05T.O EM 5CENB POR U(|W\

Wí L. ot BARR0V Hiü
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TBEATM RGPUBUU
EMPRESA OLIVEIRA A C.

QUARTA-FEIRA, 25 QUARTA-FEIRA, 25
m

— DA —

Grande Companhia Italiana de Opereta

mr CARAMBA
SCONAMIGLIO -m

RRj jR^Tq ;. ":'wLw m

PATHE

FRUCTflS !
doBRRZIÜ j

- ¦ [XTRA - TlMO - 
j

i A venda em Ioda a parti; e
i no1 Deposito e Escriptorio
( Rua da Assembléa, 21.

RIO I31T JANEIRD
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Uma marca nacional consagrada I
üma satisfação patrícia confirmada!
De fio a pavlo as sessões do Pathé hontem foram completas
Sna vasta lotação deixa transparecer o estrondoso
acontecimento, o snecesso sem par!
Comprovação em absoluto do nosso patriotismo
OPovo Carioca em massa quiz ver nm film de arte Carioca,
depois de o ver o applaudin, vencendo desta lorma a j
Gnanabara-filmqnese sente encorajada para apresentar of
sen segundo trabalho mui brevemente -e... a Empresa do
Pathé, agradecendo, se sente ufanosa em ver coroado o seu
intento, que é apenas, ua vanguarda, pnonar pela causa da
Industria Nacional.
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? FALACE THBATRB
a Cyclo theairal Brasileiro
& Granae Companhia Italiana deOperotaa

SíSpDcvido ao atrano soflri do em S. Paulo no embarque do material,
B 6utncntc
í Amanhã - 18 de outubro de igi6 - Amanhã
B se realizará a reapp.iriíão da COMPANHIA VITALE. com a pri-PJ meira representação da já celebre opereta cm tres actos

mW La duchessa
dei bal Tabarin "•¦

Sé 

0 mais recente snecesso dos thentros enronens |
TOMA PARTE TOPA A COMPANHIA K ¦

Ilillictcs ;'i venda na Avenida Ki.i llranco n. ir.-, das io f_\'\
horas ,l.i manhã ás s da lardc. Telephone 2.240, Central. m '
1'KEÇOS ,— Trirns, 30$; camarolcs, aj$; laiitcuils, 5$! cadei- 9

A r.ia, .1?; galenns r.il.rc». j$; entrada». i$5oò, K
âA seguir: - Cinema Star c Champagne Club. £

MA-UIA IViANISI — STBFI CSILkAG — NEULY G.VRRY — JAFA .SEERTZKA —
MARGARIDA DORINI — Annita Pasquini — Mina Zanaroli-Adela Baratelli—Amélia Consal-

vo — Pia Siitter — Manca Sauri — WALTBR ORANT — GIUSEPPE PASQUINI — RO-
MANO RASPONI — LU1GI CONSALVO — Alberto Marti nelli — Gaetano Tikzí Giant —
Podersal — Silvio Furlai • Guido Mussi — Giovanni Barbet ti — ENRICO VALLE (i° actor
cômico e director da companhia). — Maestros directores e concertadores: VICEXZO BEL-i
I.EZA — ENRICO GIUSTI e CARMINI QUARANTA

I 50 CORI8TA8 33 SAXl^LEtlCTAB, 50
"... . -. ¦ i i ii . ii ' 

'"¦ ¦ 

REPERTÓRIO
Cinema Star, Grfio-duque Wladomiro, Anonyiiia, Potin; Rei do Reclame, Addio Giovinez-

za, Dtiritieza do Bal Tabarin, Les Merveillcuses, Garoto de Paris, Bella Risetto, Amor dc Zin-
garo, Eva, Amor de Mascara, A Menina do Cinematographo, Las Golondrinas, A Sereia, Ro-

manza de Rosa, Barão Tzigano, Rainha das Rosas, Prin ceza dos Dollars, A Creola, Capi-
tão Fracassa, Casta Suzanna. Malbruck, Filha da Senhora An got, -Capricho Antiso, Conde dc
Luxemburgo, Principe Bohemio, Emfim SósI..., Viuva Alegre,-etc, e LE M.VSCHERE, dc
MASGAGNI (absoluta novidade para a AMERICA DO SUL — ORCHESTRA DE 32 PRO-
PF.SSORES.

DESLUMBRANTES E RIQUÍSSIMAS MONTAUEKS DE TODO 0 REPERTÓRIO
XOTA — A companhia embarca cm Buenos Aires a 19, no vapor "Araguaya", r c estréa

com a opercia dc enorme exito e desliinibrantiasima montagem — A DUQUEZA DO BAL TABA".
R1N — ([uc no Coliseu dc Buenos Airc9 teve por esta companhia 70 representações consc-

culivas,

¦A empresa, apezar dos enormes encargos que lhe. traz o contrato da Grande Companhia
Scognamiglio Caramba, A MAIS NUMEROSA E COMPLETA QUE TEM VINOO A' AME.
RICA DO SUL, resolveu estabelecer os seguintes preços: (nssignarura nara 12 cspectaculos) e
com a primeira representação das doze primeiras operetas das acima nnnunciadas) Frizas e
camarotes, ,i6o$ooo; cadeiras de 1* e baleies dc 1", 6o$ooo.

'No edifício do "Jornal do Brasil" tomam-se assignaturas.
A empresa ppde a todas as pessoas quo tôm assignaturas marcadas'

o favor dfl retirar os respectivos bilhetes até quinta-feira 19, por-
que começa na sexta-te ra, 20, a¦VEKT13A. AVULSA

CINEMA ÍRIS I fifNRMA IDEAI
preso .1. Cruz JuHiõf RúTda Carioca n, 49 e 31 j > IJ|I|U Af1 lA §_\ _M má àm\ miEmpresa J. Cruz Júnior itua aa juuriui»

HQJE Em matinê e soirèe HOJE
O fllm mais sensacional da semana — O íllm que mais tem

dado que falar•:leda:«
ou O CULTO t>A BEjLLEZA

Gmndo romance [isychuloglco em 4 partes, lixtrahldo do
trabalho de Anatiillo Kamensky

0 ultimo dia de nm condemnado
Drama de grande emoçfto - A'erdndeira oljra de arto em 5

partes, da grande fabrica UNIVEHSAL
Um estudo admirável, em um romance lindo, sensacional,- inieres-onte e cheio de emução

Extra na matlnòe-Sacrifício de um rimo
Miniuso film dn GMJMONT, em 2 actos

Quinta-feira - Mais dois episódios do film de aventuras
PIRATAS SOCIAES e o Grande film inédito JOEL, O BA TE
LEIflO. n 350-

THEATRO CARLOS GOMES

HOJE

¦ ¦ ¦,¦ ¦¦!¦ g__A

Companhia de sessões, do Eden-Theatro, de Lisboa
Emprega Teixeira Marques — Gerencia de A. Gorjao~~S 

SESSÕES"íã-
A's 7 3|4 e 0»i4 da noite

A Pedido GeraFReprise', em ultimas representações
da appnratusii revista-fantasla, em dois actos e oito quadros

HOJE

DOMINO
Exito brilhantíssimo dos artistas CARLOS I.EAL, HENMOUE

ALVES, JOÃO SILVA, AUGUSTO COSTA,
BERTHE BARON, ME01NA DE SOUZA, ELISA SANTOS

MARGARIDA VEI.LOSO e TINA COELHO
TOMA PAR^E TOPA A COMPANHIA

Grandiosos elleitos «le luse
A revista da electricidade

Scenarios maravilhosos —— Guarda-roupa deslumbrante \
Amanhã — DOMINO'

Ufllp Monumental o extra- HfllF¦¦**,*~, ordinário programma lIMíi
Duas grandes obras tlieatraes num só

espectaculo!...
2 horas de projeoçSLo

Em primeiro logar apresentamos acommovento
o maravilhosa acção dramática

P II
t artísticas partes 7

São as scenas palpitantes e sugpostivas da vida
real. R' a descripção violenta e verídica da ironia hu-
mana. Uma pagina de amor florescente que finda
num beijo prolongado, onde tivera inicio...

Mkc-en-sccne deslumbrante e irreprehcnsivcl
desempenho artístico.

Na segunda projeeção o sensacional drama de
aventuras

is Mu ia íiiiifi I
f» jcrraiKlioaas partes*

Gigantescas scenas do Far West cheias do peri-
pecias emocionantes e de titanicas lutas.

Como extra im matinée o interessante fllm
do natural

Us segredos <1a edncaçüo physica
QUINTA-FRIRA — Continuação das celebres fa-

çanhas do HOMEM DE FERRO, o sagaz detective
Sexton Black, no segundo film da sua serie, sob o
titulo

í O mysterio das jóias roubadas
5 longas partes 5

i !)i|i) i
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THEATRO REPUBLICA
EMPRESA OLIVEIRA & C.

Tournéo FÁTIMA MIRIS
Orchostra de Ü4 professores sob a regência de /.-turo Frassinesi

HOJE — A.a 8 3J4 — XTOJB
Feia primeira vez nu Rio de Jane'ro, a prc i"sn opereta cm 4

quadros do maestro Franz Lehar, arranji Jc Fátima Miris

A VIDVá ALE&RE
Personagens: FÁTIMA MI1IS

Rica, montagem ! fcixito mundial I

1PARIS-CONCERT—Acto interessante
Sempre FATIAI A MIRIS !

PREÇOS : Camarotes e friuas 15», logares distintos 31, cadeU
i ti balefles 31 e 21, galerias numeradas a entrada geral 1*»o.
fuihatol * renda no theatro. B *M

THEATRO RECREIO
Companhia Alexandre Azevedo —Tournéo Cromilaa d'01ivelra
HOJE HOJE

. A's 8 horas e ás 10 horas
-Últimos espectaculos com a comedia

10 CANÁRIO |
Brilhante creação de Cremilda d'01iveira
Amanhã A's Selo lioras: — O CANÁRIO
Sexta-feira—A comedia ingleza de Pinero: Men-

tira de Mulher. — Exito absoluto. S 3275

CIRCO SPINELLI
Grande companhia eqüestre nacional

da Capital Federal
Empresa Affonio Spinelli — Compa-

nhia Benjamin de Oliveira
HOJE 1— HOJE
VARIADIISSIMO ESPECTACULO
ESTHF/A — ESTRE'A

IRJttOS PERY
Terminará a a" parte do program-

ma, com a im representação da peça
dramática, em i acto, e 2 quadros,intitulada:

0L0B0
DA FAZENDA

Rigorosa mise-en-acéne de Denj'a-
min de Oliveira.

Preços e horas do costume.
Km ensaie» _ O GALLO SATOKRE e OS MYSTERIOS DENEW-YORK.
AMANHA — MARAVILHOSO

ESPECTACULO. — Todo» hoje aoCIRCO SPINELLI. (R ,lS,j

ÇIMEMÂ A|SSHlCANO
Empresa Painietra-Copacubaim-O maior do hio-Qnnsi no ar livre; não tem ventiladores

OKCHESTRA DE 1- OÍlSEM
HOJE - Sensacional programraa novo «=> 2 films arrektadores - HOJE

A TAÇA DE AMARGURA
pelo 1- actor clnematogrnpliieo W. PARNUM da Fox Fllm, em

A FILHA DO CIRCO
FRAiNOIiS FOMD e RQLEAUX

Coração e Estômago, fio FoSgazão

FARNüMdaFox Fllm. em 5 actos maravilhosos
¦y-e 8-séries da UNI-
VKKSALFILW cm 4

actos «ensaclunaeü
pelo»* celebre* urtlutai

FRANCIS FOHD e ROI^aT^^ 
QRACB CÜNARÜ'

Complemento do
progratuina

AMANHÃ- O assombroso film dramático r* 1 r\ r± r-t **, ws. wm ^.- «.em 6 actos surprehendeutes FLORES DE OlITOMNOJDM 6 ACTOS ARRBDA1ADOKE8 («o? AMANliX) 
* ViY1WV

2 finas coiiiediaw
amorioauai
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