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EXPEDIENTE
\o cillflii" »ovo do "Correio d»

Manhã", íi" ••"'8o ,,a Carioca
n lí estão já funcclonando to-

lis as suas secçôes, excepto as

Dfficiiias, nue em brevo estarão

também ali Installadas.
São os seguintes os números dos

«ossos apuaremos telcplionicos:

KeiincçiVõ". • • 5698--Central
licencia. . . B443- _
Kscriptorio'. . 5701*-
Offlelnas. . . 87- Norte

ITrTÍTÍÕ

! quanto um presidente da Republica Epitacio Pesioa, tlbaldino do Amaral

A Câmara dos Deputados votou

flontem o orçamento da receita. Fez

n Câmara, como se previa, o que dc-

terminou a commissão dc Finanças.

.Agora as vistas dos contribuinte*;,

ameaçados de se lhes dobrar o fardo

i-á tão duro dc supportar, voltam-se

liara o Senado. Não se illudani, po-
Km, os contribuintes. Não ha muito

(jue esperar dos segundos legislado-

res, a menos que as suas convenien-

cias, pessoaes ou políticas, não se

casem no momento com os clamores

contra novos e mais onerosos tribu-

tos. Ahi, sim, os senadores farão de

patriotas c humanitários; para che-

garein a seus fins. Mas isso não é

provável, porque o governo lhes fará

todas as concessões em troca dos or-

çamentos. Disponham-sc os brasilei-
ros a uma vida ainda mais tortura-
tia. Habituem-se aos tormentos, por-
«iiie vão ser peores. Em 191". Ja
hontem vimos isto no discurso do

.sr. Carlos Peixoto, que commentá-

mos, têm que ser augmentados os

impostos, novos e velhos, para a' sa-

tiííaçào dos compromissos de 1918,

na verdade aterradores.
Ainda que as rendas 'federaes ve-

nliarii ser realmente as previstas 110

orçamento, ou não fiquem abai-

xo dos cálculos dos organizadores da

receita, é indispensável, no anno pro-
ximo vindouro, annunciou o relator

lis mesma receita, procurar mais im-

postos, sem o que o paiz abre nova

fallencia. Imagine-se, porém, se se

realizam as previsões dc baixa das

receitas, pelo menos das adua-

rciras? Não ha cominerciaiitc ao

Brasil que, recorrendo á sua expc-

riencia mais valiosa que o saber dos

nossos financistas, autoridades con-

sagradas na matéria, não affirmc que
o augmento da taxa ouro, agora vo-

tudo, acarretará a queda das rendas

cobraveis nas alfândegas. A taxa

ouro augmentada, propicia única-
mente aos felizes indústriaes, únicos

iliesos em matéria de sacrificio para
o pagamento da nossa chamada di-

vida dc honra, encarecera os gêneros
importados, afugentando-lhes, conse-
(]i cntcmcntc, os compradores. Tanto

o:commercio está certo disto, que já
trata dc reduzir as cncommendas do

estrangeiro. Assim, não terá o The-

souro, quando chegar junho dc 1918,

com que acudir aos seus vencimen-
tos, mísero Thesouro que, nessa
oceasião, precisará de montanhas dc
ouro para serviço da divida externa
dc dois semestres. -15 as outras divi-

das, que não estão eoniprchcndidas
no fuiwv.ni? Onde achar o dinheiro

para contentai', ao menos em parte,
os credores? Ein 1918, muito prova-
vclméntc, a guerra já estará acabada,
c o mundo europeu cxhausto; maô,
empenhado na sua reconstrucção ma-
terial e financeira, o mundo europeu,
.-¦.o qual somos devedores dc sommas

çplossaes, virá, sobretudo as poten-
cias prestigiadas pela viçtoria, exigir,
e exigir com toda energia, não nos
illudamos, o pagamento do que lhe
devemos. Virão impertinentes os
credores, graças á sua própria situa-

Cão de necessitados; e demais, como
esperar delles consideração e com-

placencia, quando temos sido, força
ó coiifessarmósj devedores negligen-
tes, desattenciosos, c quando nos
apresentamos incorrigiveis no desgo-
verno c no esbanjamento?

Emfim, a Providencia Divina sem-
pre protegeu o Brasil, e é possível
que o queira salvar. Mas a Provi-
fictícia precisa ser ajudada. "Faze de
tua parte, que eu te ajudarei'', di*
cila. Entretanto, nada temos feito

para que ella nos ajude, limitando-
nos, deante da terrível espectativa da
bancarrota definitiva c da egypciação
i!o llrasil, a atigmentar impostos e a
despedir funecionarios ou reduzir-
lhes os vencimentos. Nada fizemos
nestes dois annos para dobrar as
nossas forças econômicas, c attgmen-
tar a riqueza nacional. Fomos adian-
do medidas c soluções iniprescindi-
veis, á espera dc que do céo caísse o
remédio, ou que surgisse milagrosa-
mente com o tempo. O mal que nos
fizeram governos loucos, pródigos,
criminosamente dissipadores, foi ag-
gravado pela inércia dc um governo
imprevidente c incapaz, imperdoável,
porque avisado, aconselhado, cruzou
cs braços deante do perigo, e deixou
;'i matroca o navio em má hora con-
fiado á sua direcção.

'Mas, que esperar dc um systema
de governo cm que não ha responsa-
iüiilade, em que as leis não se cum-
prem, cm que o governo dispõe a
seu talante dos dinheiros públicos;
transgredindo, sempre que lhe con-
vem, as prescripções do orçamento?
•Seguros da impunidade, por que se
iião de embaraçar c de enlear o pre-
siderite c os ministros com verbas s
ei editos limitados, peias creadas á
seção governamental? Se o presiilcn-
te e secretários sabem que a tomada
de contas é um artigo simplesmente
decorativo da Constituição, por que
resistir tis solicitações d.e gastar mais
•rJo que lhes é rigorosamente permitti-
d*, para satisfazer amigos c cn.ar
dedicações, embora estas, nas mais
«lis vezes, durem só o tempo em que
• poder lhes está nas mãos? Em-

ou uni ministro prevaricador, trans-

gressor do orçamento, não soffrer,
ao menos, o impeachment, não ficar

para sempre marcado pelo estigma
d? perda do cargo com a incapacida-
de de exercer qualquer outro —

facto aliás virgem nas republicas,
oi*dc não tém faltado presidente e
ministros que o tenham merecido —

é ciümcrá o rigor orçamentário, e
será mesmo raro o cumprimento exa-
cto c completo de outras leis. Espe-
ram os revisionistas o remédio para
a nossa triste e humilhante situação
da reforma constitucional. Esta refor-
ma pôde e deve mclhoral-a, porque as
instituições reformadas hão de sempre
dar melhores frutos do que como cilas
estão. Mas a verdade é que o povo
já vae perdendo a fé na regeneração
da Republica. Já vae julgando a Re-
publica ¦ inadaptavel ao nosso meio;
c acreditando que, antes de tudo, pre-
cisamos de um governo forte, um
governo encarnado cm quem, pairan-
do ém alta esphera, não tenha parti-
do para fortalecer, clientela para fa-
vorecer, parentes para ajudar, e que
não precise conquistar amigos ricos,
na esperança, poucas vezes não enga-
nadora, de que o auxiliem na adver-
¦sidade. O povo já se vae convenceu-
do dc que a nossa Republica também
é uma Republica de camaradas.

Gil VIDAL

e Sancho Pimentel.
Só depois dessa reunião i que »e ti-

xará a data da assignatura do accordo.

Topicjs fi Njticias

Ha coisas verdadeiramente ediíican-
tes na chamada administração republi-
cana. O publico sabe, porque lhe temos
chamado a attenção vae para alguns
dias, que está em discussão no Senado
uin projecto da Câmara, abolindo as
restricções da ainnistia de 1895.

E' um projecto que deve ser appro-
vado, para que sejam liquidados os
ódios creados pela. guerra civil de
1893. FUc é tão justo, que o próprio
sr. Borges de Medeiros aconselhou js
representantes do Rio Grande do Sul,
na Câmara e no Senado, a trabalharem
pela sua approvação,

Mas o que o publico ignora é que a
mtii.us dos contemplados pela amnistia
restricta de 95, oti aos seus herdeiros,
o governo deve contos e coiuos .!e
réis, que, ao que parece, não cogita
de pagar.

Isso constitue positivamente um
absurdo, só admissível nessa legislação
feita ás carreiras a que já estamos
acostumados no regimen republicano.

E' intuitivo que, desde que se vota
uma lei, acarretando desjiosas ao The-
souro, o respectivo credito deve egual-
mente ser votado, afim de que o go-
vemo possa prover as exigências
lei. Sc o Congresso não voiou o cre-
dito para o cumprimento da ainnistia
de 93, praticou um erro clamoroso. Se
o votou, e os governos distraíram a
verba em outro fim, que qualificativo
merecem esses governos?

O projecto abolindo .as restricções
impostas áquella ainnistia está por
pouco no Senado. E' oceasião, por-
tanio, dc se sanarem todas ns irregu-
laridadcs existentes a respeito, c de so

0 caso do Amazonas
O Supremo Tribunal deverá hoje

decidir sobre uma petição de habeas"
corpus, impetrada em favor do ge-
neral Thaumaturgo de Azevedo.
Trata-se de um caso essencialmente

politico, em que a mais alta corte da
Republica tem de exercer as suas

prerogativas lembrand,o-se de que,
no nosso systema constitucional, lhe

fei confiada a missão de órgão rc-

gttlarizador do apparelho federal, en-

carregado ¦ de impedir os desvios de

norma estipulada pelo Pacto Kundjí-

mental, mas sem nunca perder de

vista o lado pratico das questões po-
liticas sobre as quaes se deve pvD-
nunciar.

O caso do Amazonas, como todos

os problemas politicos análogos que
têm surgido ultimamente, é, sob o

ponlo de vista da estricta legalidade,
de solução complexa e difficil. Das

súccessivas reformas feitas na Con-
stituição- amazonense e das divergen-
cias políticas suscitadas a pretexto
dessas alterações' da lei orgânica lo

dessa Estado, resultou a existência de uma
dualidade de poderes legislativos; e,
nesse regimen de confusão e de ánar-
chia, encontrou o sr. Thaumaturgo
dt Azevedo uma excellente opportu-1
nidade para tentar a sua aventura j
governamental. I

Não ha, no golpe de audácia com j
que o sr. Thaumaturgo, apoiado por |
um pequeno grupo de amigos, preten-1
de apossar-se do Amazonas, a mi-1

apoio dá pretenção daquelle politi-
queiroà ser governador de um Esta-_
dc, onde «He não conta com os siff-
fragios de cem correligionários.

fUNHOS t. cultariniios — Especialidade
- Cuia Manchester — Gonçalves Dias 5.
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NOTICIAS DA GUERRA

O TEMPO
TJepoh de tantos dias insip°dos, liumi-

des, tivemos hontein um dia de sol. eco
limpo, sem ameaças de chuva, O tempo
parece ler levantado dc vez, o a tempera-
tina priraaveiil variou de 2o°,o e i3",8.

j fornecerem ao actual governo todos os nta» apparencia dc legalidade. O '
' 

meios precisos para nue. de uma v:z Senado e a Câmara dc que esta mi-que, de uma v:z

por todas, se leve a bom fim a final
decisão do Congresso.

HONTEM
Cambio

ÇO t)'S A' VIST*

13 7164
5720

$762

Fracas
Sobre Londres. . . , ." Paris" Hnmbur.no. . . ¦" Itália. " Portugal (escudos)." lincnos Aires (pesa

ouro)" Nova York. . . .n Ilcspanha
Bancário 13 1I16 o 135I3.
C. Matriz 2 ilida 12 i|8

Cifó — 9?400 e «$500 por arroba, pelo
typo 7.

Libras — 2o$soo, 2o$sso o ío$6oo.
Letras do Thesouro — Ao rebate de 7

por cento»

nuscula camarilha política pretende
fazer pontos dc apoio para galgar o

poder, são asscmbléas cuja existência

o „,m^i%Sz^t,iÍ1rÔ,lSu^t «l* em -flagrante contradição com os f
lepraiuma, em resposta ao que enviara termos da actual Constituição do
áuueile estadista, por oceasião de dei- Arnazonas, quo ab0Hu o Senado c
xar a direcção do .Ministério das Ke- . , ,
laçôcs Exteriores da Republica" Argen-1 reorganizou a representação estadual,

assembléa.1'"*.?;, , ,,,,, estabelecendo uma única12 d. "Al abandonar Ias funciones publi-! .
S;-'9 cas uue me pennitieron colaborar con legislativa.
S'. E. E. cn Ia realizacion de un noble I ;\mcs __ passarmos a mostrar

,«n,,. ideal de sohdanedad americana recibo . ... ... .2$,J» con intimo agradecimieiiio su saindo y como foram illegaes e ridículas as

4$ooj lo rctribuyo con Ias seguridades de mi condições em que diz O sr. Thauma-
4$j.i6 alta eonsideration ai estadisia y de mi _¦___ ., „,„•,„ „„_„,,„ „t„„;.
$356 Invariàble a teto ai amigo. — José t*»rS° ter sltl° elelt°- convem eIucl

131I1O o 135I32 iuis Murature."

HOJE
Pairam-se na Prefeitura as folhas de ven-

4'incntos do mez lindo dos pnofessores

dar um aspecto desta questão, que
está sendo explorado pelo sr. Thaj-
maturgo, para fazer crer que ha uma

QRAVATA3 *— Lindíssimas — só
Casa Manchester—Rua Gonçalves Dias

Vários catharinenscs tem pedido, com justificação legal para as suas pre-
interesse, a nossa attenção para o to- ttnções. Af firmam os que favore-
pico constante do artigo ante-hontem Km 0 supposto governador eleito do
inserto nesta folha, no qual se dizia Amazonas que a legitimidade das ca-
que o Estado dc Santa Catharina não ^^ a cuj(J poder je prendem osmimários de letras A a E o Matadouro! qU|z sujeitar-se á decisão judiciaria no

(na local).

Na 1" pasadoria do Thesouro Nacional
paga-se a folha do montepio nnütiir da
Guerra o da Marinha.

A enrno
Para a carne bovina posta hoj; era

.-onstinio nesta capital foram afíixailos pelosmarchantes, no entreposto de S. Diogo, os

velho pleito com o Paraná. títulos do sr. Thaumaturgo ao'go-
Houve, de facto, um lamentável equi-' v"™ do Estado, foi reconhecida ha

voco cm tal asserção, pois, como é sa- annos pelo Supremo Tribunal, que
bido, o aresto judiciário foi favorável concedeu um habeas-carpus áqttellas
a Santa Catharina, desde alguns annos asscmbléas. Este argumento não rc-
atrás empenhada cm pól-o em exc- s;ste _ critica, e nelle.esíá revelada a

Ha votes muito gaiatas na nossa
administração...

E' muito razoável figure no con-

junto de disposições, uma, compcllindo
os funecionarios públicos a residirem
na sede das suas repartições... O bom
andamento do serviço, isso, está rccla-
mando, naturalmente.

.Mas, a praxe tem Interpretado com
lógica .os termos dessas disposiçõ 11,
admittiado até que funecionarios pu-
blicos f fixem residência em Estado3
diversos daqticlles onde se acham as
repartições a que pertencem.

A razão, muito simples, é esta: — o
serviço publico não soffrc, dada a fa-
cilidade de transporte, a sua rapidez,
eqüivalendo a morar o funecionario
dentro do local determinado.

E' assim que centenas, senão milha-
res de funecionarios do Districto Fe-
deral, moram em Pctropolis, em The-
rezopolis, e prinçjjpalmente cm Nicthc-
roy.

Nós já tivemos chefes de policia que
residiam no Estado do Rio, como 03
temos que verancam nas montanhas...
E, trata-se de policia, que é funeção
excepcional e requer permanente assis-
tencia...

..Pois agora, o prefeito de Nictheroy
baixou uma portaria, escavando a de-
liberação n. 8, dc 2 dc julho de 1904,
que ordena, residam naquella cidade os
seus funecionarios, marcando o prazo
para a mudança dos que ora a transgri-
dem, até ,11 de dezembro próximo.

!Tudo muito bem, embora o desuso de
doze annos pareça nttribuir á tal deli-
beração uma bem conquistada inutili-
daije.

Mas, o cômico está na razão encon-
traída pelo illustre chefe do município
viajnho c constante do scu primeiro
cWsiderando.

" Considerando o grande numero de
casas vastas existentes em Nicthc-
roy..."

O prefeito medita no problema de
habitação, ás avessas.., E, teve a idéa
salvadora de compellir vinte ou vinte
cinco empregados da Prefeitura de Ni-
ctheroy a alugarem tantas das nume-
rosas casas vasias da cidade...

Bravos, o prefeito!...
O peor, c cm que não pensou o edil,

é se o scu gesto provoca ai acção cor-
relata dos chefes das repartições do
Districto ¦ Federal, obrigando .os milha-
res de funecionarios daqui a deixarem
as silas aprazíveis moradias no vizinho
Estado...

Que medida terá então o prefeito dc
Nictheroy para sustar o êxodo? Que
fará !então no sentido dc achar inq-.ti-
linns para os senhorios cm difficula-
des?...

—¦¦ —¦ ———— *»»y*,»»>i~»Jap',»»J' ¦ 1 -¦ - —

Travam-se sangrentos combates entre hnl-

garos e rumaicos nas margens do Cerna

___\mTmn3BSmW^Bt^^f^^rSjÊÊWÍ mmmmM-mmWwÁTL^^mímmf >»HH»llV(r^V»»*H»lt> WB3w33^1^»jB

)P^»^|HHfj^»^^flPPllqvBQB»>^jÉJ|l *tf> jjir V ' _0^_rr\_W__f/.AreXt ___\»^ m* ^^AsLuLe .^^5** _m~ - i>*y"Jl»VilaW!Tj»»y?M*-

Tropas canadenses em cxnnbate na região do Somme

T4T-. ll«.„ A «<v GnmmA •IMs das linhas inimigas foram lança-
NO JWOSa 6 IIO OOnime das com exito varias bombas."

cuçao,
Esperamos haver satisfeito com estas

EriX ao^^uêo^^axiinoT^o!';"::^^ a reclamação que nos foi trazida
Carneiro,

$3oo c $900
iSooo; porco. i$ioo,' e vitclla, estimando, como o paiz inteiro, que a

irritante comenda venha ter, afinal,
¦pelo accordo encaminhado, o seu defi-
nitivo solucionamento.

' rriA fé do sr. Thaunialitrgo e dos seus
amigos. O Supremo Tribunal não
reconheceu, ao conceder 

"o 
liabèas*

corpus, a constitttcionalidade das as-

I sembléas impetrantes. Não o fez,

| porque, tão evidente era a falta de
1 base na Constituição amazonense

SENÜ1A7 AS. — Elegantes c resistentes —¦
Ou Mincheater -- tlnnçalve? D'a« 5.

1 .¦¦Ti 1* «T lf»Ji

No comnutnicado capeioso, que a pre-
sidencia da Republica enviou aos jor-.
naes sobre a condueta do sr. ^en^^^^o^^V^mm ^ 

, -^^ 
^^ ^.^

ao- Braz nesse extraordinário caso de ] icnl5o Transatlântico, proveniente da qn_t sc 0 Tribunal houvusse estudado
Matto Grosso, diz-se que o presidente
da Republica tem agido, c continuará
a agir rigorosamente dentro da Consli-
tuição, e das leis do paiz,

Não pôde haver mystific.tção mais
grosseira. Não é de leis que neste mo-
mento cogita o presidente da Republica,
mas de colldcar no poder, á custa seja
lá do que for, qualquer homem de pa'ha
que se não opponha ao prcdoininio po-
lilico do senador Azeredo.

O sr. Wcncesláo não pôde levar o
sen desrespeito á boa memória dc todos
nós até ao ponlo de pretender que já
nos tenhamos esquecido de que o ge-
neral Caetano de Albuquerque pediu o

differença de cambio. a questão sob esse ponto de vista,

A " eria do Conselho Municipal de-
clara .;.ié. termina a 9 de novembro pro-
ximo o! prazo de que traia o art. 28
paragrapho a**, da Consolidação que bai-
xou com o decreto federal n. 5.160,
de 8 de março de 1904, para apresenta-
ção do reclamações e modificações qtte
mais convenientes pareçam aos habitai)-
tes, para ° município e para seus in-
teresses, relativos ao projecto n. 64,
deste anno, que orça a receita e fixa

despesa da Municipalidade pa"a

A opinião de um critico
militar allemão

sobre a batalha do
Somme

Berlim, 17 — (T. O.) — O critico
militar allemão escreveu o seguinte,
referindo-se a uma recente informa-
ção do commandante em chefe britan-
nco na França, sobro a batalha do
Somme: ."Justamente como Joifre, o general
Haig se sente agora obrigado a fazer
o balanço da batalha do Somme. O
seu imforme sobre essa -batalha, que
está travada ha mais de tres mezes, toi
publicado ha poucos dias. O coitunan-
tlántc inglez adopta" no seu juizo um
ponto de v sta opnosto ao do gcncrahs-
simo francez, para quem o ganho de
terreno é o principal resultado obtido.
Diz o general Haig; "A ininterrupta e
systemattea pressão dos exeretos da
Enteutc deve acabar por esgotar as
forças moraes e materiaes dos impérios
ceniraes, -principalmente as suas reser-
vas e o material hellico de que ainda
dspõem." Esta é a chamada tacli.-a
do desgaste, na qual sc espera a gran-
dc decisão da guerra. Entretanto, a
referida títeticá muito pouco tem con-
seguido, como o demonstram os gran
des iriunitphos, alcançados pelos impe-
rios ccniraes, que possuem forças suf-
fie entes para emprehender offensivas
gigantescas, c que, longe de se adia-
rerii esgotados, devem dispor de consi-
deravel abundância de forças. As glo-
rios.ts victorias, ganhas por estas tro-
[ias nos Balkans e na Trausylvan a,
depois dos graves combates do Soninie
e ila Galicia, provam otitrosim que o
moral desses impérios nâo está abso-
lutamentc affcctado pela pressão syste-
matica de que fala Haig, pelo contra-
rio, deve-se ter fortaleedo. Para todo
aquelle qtte conhece a extensão dasa despesa da Municipalidade pa"a o ••-,  .-,—  , ,

exercido dc 1917 .projeclo esse que cs á frentes cm que a Allemaivlia luta hoje,
Na campanha, que, neste paiz, sc faz ,cria sido obrigado a negar o Iwbcas- sendo publicado no órgão official di» deve ser evidente que as tropas ai.í

ha muito tempo, para combater a tuber-
culosc e diminuir o numero de victimas
deste mal terrível, têm-se empenhado
homens do maior valor intcllectual: o

que faz com que muitas vezes, a luta
contra a tuberculose tenha tomado uma
feição verdadeiramente brilhante.

corpus. Exactamente, o que o Supre-
mo Tribunal fez foi abster-se com-

pletamcnte dc examinar esse aspecto
do caso, que tinha sido sitbméttido á
sua consideração, c reconhecer o ha-
bcas-corpus para que, com plena li-

Conselho,

BRANDÃO ALFAIATE
Av R.o Branco,

Mas, apezar de podermos contar com herdade dc acção, pudessem as cama-
o auxilio desses homens de imelligen- ras opposicionistas pleitear os seus
cia, o serviço de isolamento e cura dos suppostos direitos,
que soffrcm dess.i moléstia aeha-se em
um estado deplorarei, porque faltam nos
que o dirigem, dois requisitos essen
ciaes: o senso, pratico e o espirito de 'facciosas, um argumento que possa

Não ha, portanto, no habcas'cor-"n_ 
pus, concedido ha annos ás câmaras

O ministro do Tnterior exonerou _ :t
•pedido Raymundp Rodrigues Moreira
do logar oc escrevente juramentado 'le
escrivão da ti vara criminal do Dis-
triclo Federal.

'- .a o «x «1 ¦—!
A ADMINISTRAçuo do Correio da Ma-

«'iã. assim como todos ps seus agentes
e viajantes, icceita assignáturas para
. revista portugueza O Rosário, unia
das mais bem fcita3 pub',icaçõcs calho-
'i.—ic .¦¦liadas cm P.-irtiiua!. \nnn íiSooo

auxilio da força federal, para a"xiliar organização. Para mostrar as falhai) ser de boa fé invocado cm favor da
a sua policia na dissolução dos bandos
armados pelos azeredistas.

Fel-o por acaso a força federal?
Não o fez, porque não recebeu ordem
para tanto; e a verdade é que, se o
general Caetano de Albuquerque ainda
hoje se encontra no poder, deve-o
menos ao governo federal do que á
consciência de soldado do general Car-
los de Campos, que, no momento dc-
cisivo, não pactuou com o papel que os
azeredistas lhe quizeram confiar.

Só por isso é que elle foi demittido.
Releva notar que, desejando o general,

que resultam dessa deficiência, basta, petulante pretenção do sr. Thauma-
relatar um caso que chegou ao nosso! turgo. A illegalidadc das câmaras
conhecimento. <.,ue o apoiam é apenas comparável

Um chefe de familia suspeitou <iw\ M comko do pie*to clandestino em
um velho empregado seu es.ava aiaca-, _c ^. fQ. ^ govcrnador do
do dc tuberculose; fel-o examinar por
uni medico distiucto, que confirmou as
suas suspeitas e o aconselhou a mandar
o (ioeiitc para o Hospital dc S. Sc*
bastião.

Depois de alguma difficuldade con-
seguiu-se uma guia da policia, não para
o hospital, mas para a Assistência Pu-
blica. Ali foi o doente examinado por

uiãs não (podem tomar a offetistva si
nitiltaneamente cm outros nheatros, da
guerra. Ao passo une a freire brilan-
nica i apenas dc 133 kilonictros. a Al-
lemanha luta sobre uma frente dc
1.700 kilonictros.

Apesar, porém, dcsla differença, no
theatro da g-uerra ém que, segundo a
opinião unanime da Emento, se deve
dar a decisão final, islo é, nos Bal-
kiins, os impérios centraes alcançaram
a iniciativa, dictando aos inimigos as
directivas da acção. O plano da Entcn-
te nos Balkans constihie já um ver-
dadeiro fracasso, a despeito da inter-
vériçãò da 'Ruinania ria guerra. A Ru-
mania, .da qual 03 nossos inimigos es-
peravam a decisão, cm vez de represen-
lar uma vantagem converteu-se ago-

.... _. . _. . 1 ra para a Emente cm um estorvo,
Foi recolhida hontem á thesouraria 1 principalmente depois que o exercito

, Thesouro Nacional a quantia de j russo, após o completo fracasso de "'-'- :—' ''"suas offensivas na Galicia, que lhes
custara enormes perdas, ficou dc

, , , ! tal maneira enfraquecido, que é força-
O publico só poder.á adquirir prritimirias,; j a ú_\xt_T aquelle .paiz entregue á pro-

ROtJFAS brancas — Sortimento sem egual
— Casa MancSeiter — Gonçalves Dias 5.

do
800 :oo(ijooo, como saldo disponível
de'egacia fiscal ém S. Paulo.

da

como era do scu dever, de mantenedor 
| um m0l]ico ac espirito, que fez a pilhe-

da ordem no Estado, dispersar o bando
do ex-major Gomes, nunca foi atitori-
zado para tal fim pelo governe da Rc-
publica. Justamente para essf bando é
que o presidente de Matto Gros«o cha-
mo-.i a attenção do sr. Wcncesláo,

lia forças federaes cm Matto Grosso,
céo cx-m.ijor Gomes, com a sua gcn-
te, que marcha sobre Aquidauana, para
ahi garantir a reunião dos deputados
que resignaram o mandato, emqttahtò a
mesa da sua assembléa permanece em
Cttyabá!

Esta c que é a questão de facto,
perante a qual nada valem as notas
mal alinhavadas do palácio do Cattetc.

E o mais extravagante em tudo isso
é ver o sr. Azeredo, que só muito diffi-
cilmente consegue alguma coisa junto
aos ministros de Estado, secretários do
sr. Wcncesláo, obter tudo do presidente
da Republicai

Apezar da sua nota, o sr. Wcncesláo
continua sem defesa. A sua connivcn-
cia i. palpável na projectada deposição
do presidente do Matto Grosso.

Amazonas. Não houve absolutamen-
te eleição cm que o nomo do sr.
Thaumaturgo tivesse sido suffraga-
do. Alguns amigos do pretendente
arranjaram, em logares escusos,
mesas eleitoraes, que forjaram actas
falsas, registrando votos imaginários
dados ao sr, Thaumaturgo.

• 1 i- 11,, „... ",.11,. „-,r, linhi .'Mias, este era o único nictliud»
na de dizer-lhe que ene nao nnna ....
nada; o patrão é que se queria ver livre | pelo qual poderia fingir de governa-
delle".

Com esse diagnostico foi o doente lc-
vado, na ambulância da Assistência, para
a Santa Casa dc Misericórdia, onde o

pobre homem, submettido a novo exa-
mc foi declarado "caso suspeito".

Não podia, por isso, ir para o lios-

pitai: era necessário passar, antes, pela
Saúde Pública. Mas,.dc;.ois de eniregar
a victima á Santa Casa, a Assistência
nada mais tem a fazer; c a Santa Casa
não dispõe dc meios para remoção de
doentes. Assim, o "caso suspeito" sc-
ria abandonado, prestes a transmitt.jr a
outros o micróbio que lhe mina o orga-
nismo, se não fosse a caridade do pa-
trão, que o levou, em automóvel, á Sau-
de Publica. Dahi, deu-se ordem para o
doente — considerado cnião em estado
muilo grave — ser internado no Hos-

pitai dc S. Sebastião. Esse homem saiu
dc casa do patrão, cm Laranjeiras, an-

tes de 2 horas da tarde, chegou ao hos-

pitai depois de 6, e, agora, está á

morte...

excellcntcs condições; na Perfumaria
Nunes — L. S. Fr-iucisco'25. 1
—1 11^ «1 in »—11 |

O ministro do Interior nomeou Ro-1
gerio de Freitas para o logar dc escre-:
venté juramentado do 12° tabellião de:
notas dcsla capital. I
.,-¦ , — ... ~.mwm*~"*!*-»~T t9+*9mm —

A LANTERNA
BREVEMENTE

Ainda relativamente á ultimação do
accordo entre Paraná e Santa Cathari-
na, estiveram cm. conferência, hontem,
ú tarde, com o «residente da Republi-
ca, o coronel Feüppe Schmidt c o sc-
nnilor àpi'ncio Pessoa, c á noite o sr.
Affonso Camargo.

A's 9 horas da no'te, voltou a con-
ferenciar com o presidente da Republi-
ca, o senador Eoitacio Pessoa e ás
o 1I2 o sr. Affonso Camargo, que se
fazin acompanhar do deputado L11Í2
Bíirtholomeu.

A conferência do presidente do Pa-
r.má só terminou ás 10 1I2, não nue-
rendo nenhum dos cavalheiros ciiados , ,
desvender o que nella ficara resolvido,! P«|ucno o movimento de vendedores,

O ministro da Fazenda, por aeto de
hontem, approvou o concurso de 2 en-
trancia realizado ultimamente na dele-
gacia fiscal na Bahia.

O cambio fechou hontem com a taxa
dc 12 i|ió. A perspectiva c ainda dc
maior baixa, isto porque o Banco do
Brasil, obediente áquella estupenda
orientação que lhe dá o sr. Pandiá
Calogeras, continua a concorrer para a
queda do cambio. Sc é certo que nos
últimos dias tem sido relativamente

não obstante a insistência dns repre-
scutantes da imprensa, sabendo-se ape-
nas que se discutem pequenas minúcias
do esboço do laudo sobre o accordo.

E' provável (pie. hoje, á noite, sc
effecluc uma reunião, para tr.tlar do
assumpto. no palácio do voverno, na
qual tomarão parte, além do nresiden-
te c governador do Paraná e Santa Ca-
tharina, os advogados que acompanha-
ram a questão na phase judicial, drs.

não é menos certo que, quando apparc-
ceram no mercado letras cm abundan-
cia, o Banco forcejou sempre por com-
prar todo esse papel, sem que todavia
actidissc ao conmiercio forneccndo-lhe
cambiaes.

A situação da praça, pois, se não é
positivamente de paniço, para lá c.tmi-
nha.

dor eleito quem, como o sr. Thaa-
maturgo, tiifficilmento conseguiria
fazer uma lista de cem eleitores, rc-
crtitados cm todos os pontos do Ks
tado, que sc considerem seus corre-
ligionarios.

Mas sc, legalmente, a farça de que
o sr. Thaumaturgo sc tornou prota-
gonista, não tem sequer uma appa-
rtncia de justificação, sob o ponto'
dt vista dos interesses do Estado do |
Amazonas o da União, seria uma ca-
lámidade que a aventura do impe-
trartte do habeas-corpus de hoje
fosse coroada de exito.

A ordem de coisas representada
agora pelo governador eleito, o sr.
Alcântara Bacellar, está identificada
com uma longa série de actos admi-
r.istrativos, que envolvem sérios com-

promisíos, muitos dos quaes com o
estrangeiro. Além disso, ha juizes
nomeados pelos governos precedeu-
tes, cuja autoridade emanava da mes-
ma fonte dc onde provem o manda-
to do sr. Alcântara Bacellar. Sc as

pretcuções ridículas do sr. Tltaiima-
turgo lograssem impôr-se ao Estado
do Amazonas, todos aquelles contra-
tos, todos os actos jurídicos dos ma-

gistrados nomeados pelos antecesso-
res do sr. Alcântara Bacellar seriam
mtllos e o Estado ficaria confronta-
do pela obrigação de pagar uma
enorme somma em indemnizaçôes ás
victimas da politicagem que prospe-
ra á sombra deste funesto regimen.

Antes de decidirem o habeas-cor-

pus impetrado pelo sr. Thaumaturgo,
meditem os juizes do Supremo Tri-
bunal sobre todas essas possíveis
conseqüências de qualquer gesto ero

Vê : na Casa Muniz o teu dinheiro rende,
Uma easr. tiiiò c dc enganosas promessas.
T-Ta 'ara jantar ap arcUics te vende
Por fio? com 6t peças.

Piops & Ikpiiife
O prefiito, por octo dc bontem, mudou

o nome da rua Guimarães Çaipora para
rua Rolivar.

Fez nuiito bem ; e, já que cstl com
o mão na massa, trate o sr. prefeito de pelos anglo-francczcs
ciirismar uma outra rua, cujo nome nâo
í Guimarães, mas é muitíssimo caiporn,
que fita nas proximidades do largo dos
Leões.

O Centra dos Professores Primários Mu-
nicipaca vae iniciir na próxima quinta-feira
um curso de "slodj". «•

Que seria se ns rrofrssorrs, cm vez
do stodj, iniciassem um curso de a. b, cl

Seria mis util e mais diplomático.

pria sorte. Dê quando em quando a
lEiuenle repete a sua asseveração de
que a Allemanha está esgotada. Esta
¦plirase óca é apenas tendente a im-
pressionar os neutros o a estimular as
suas .próprias nações e os seus respe-
oiivos exércitos. A viçtoriosá defesa
contra as offensivas do oeste c de lés-
te. os triiiniphos na Transylvania e
nos Balkans demonstram com verda-
dciro.i faotos, c não com palavras, a
inabalável superioridade militar dos
impérios centraes.

A Inglaterra objeotirou suas espe-
ranças no desgaste das forças alie-
mãs pela actual offensiva no Somme.
Este objectivo pódc-sc considerar como
já tendo fracassado e 110 balanço gc-
ral é-sc forçado a concluir (.pire foi o
aggréssòr e não o aggredido quem fi-
coti debilitado. O numero das perdas
inimigas, ipubVicado veccntemenic pelo"Daily Mail", fala uma linguagem
que deve ser gravo c consternadora
.para a Inglaterra. Aliás estes números
não contêm todas as perdas, extraor-
dinariamente augiitentadas, soffridas

durante as tres
ultimas semanas, em que se travaram
os mais terríveis combates do Soinnie.
O debilitamento dos regimentos torna-
sc agora fonte d'o sério alarma, não
só para a França, que se acha csgola-
da, mas também para a Inglaterra, que
até hontem se gabava de possuir as
mais notáveis reservas. O "Times", de
Londres, já levantou sua voz. para

fazer vér quão pouco conseguiu a
Emente na tarefa dc esgotar as forças
moraes c materiaes da Allemanha. me-
diante a pressão ininterrupta e syste-
matica. O resultado do ultimo empres-
timo allemão também serve para pro-
var a nullidade do tffcito da grande
offensiva sobre a confiança inque-
brantável da Allemanha na viçtoria.
Esses dez mil c quinhentos milhões
dizem ao mundo inteiro que a Allemã-
nha está firmemente decidida a levar
a guerra a um termo victorioso."

Cf
Qnc diabo vem a ser o sloâj, pc?*

guntâmos ao Domingos Magarinos.
Homem, pela cara, se não é slcdils-

mo, c esperanto, com certera.
*

*
A propósito dc um retrato de T?ny Har*

bosa executado pelo pintor Carlos Cham-
belland, diz um vespertino : — " lissc tra'
ballio, pensa o artista collocal-o numa das
galerias das dependências dos poderes do
raiz, onde, aliás, figurará elle com van-
ts?c:n pois é sabido de que *e compõem
taes galerias, com raras excepções, c claro."

A apostar que o retrato te destina, não | d\icto dc Schwaben.
â galeria, mas ao recinto... do Senado.

*
*

Dois cl.ladilos que andaram em passe!»
pela Europa, ontes da guerra. con«eguiram
do ministro* da Fazenda permissão para *
restituirem — em prestações mensaes — o,
auxilio qnc receberam para se repatriarem.!.--- -,-.

E eoniprehcnda-se «ma coisa dessas I o! _. L'cvltí0 a
sr. Cabfjcras, grego, _, fazer negócios de
turco,

'. Cyrnno * C. .

O ataque dos allemães ao forto
dc Scliwàben

Londres, 17 — (A. H.) — Com-
municado do general Haig:,

"Confirma-se que o inimigo soiireu
perdas excessivamente elevadas nos
ataques que dirigiu durante a ultima
noite contra as nossas posições no re-

As perdas ingle-
zas foram pequenas, Fizemos durante
a acção sessenta e oito prisioneiros,
dos quaes um official

Nas vizinhanças dc Ncuville-Saint-
Waast. bombardeámos com suecesso as
linhas inimigas.

Tem sido efficacissimo o auxilio
presi.ido á artilheria pelos noesos acro-
planos.

Devido á sua cooperação, a artilhe-
ria ingleza destruiu uma ba'eria inimi-
Fa completa c causou estragos a ou-
trás.

Numa eslação de transportes situada

0.9 francezes conquistam Gcncr-
mont o Ablaincourt

Paris, \7 — (A. II.) — Communi-
cado official de hontem, á noite:"Em toda a linha dc frente do Som-
me, grande duello dc artilheria.

Áo norte do 'Somme consolidámos
os ponto» recentemente oecupados em
Sailly-Saillisel. não obstante o violen-
to bombardeio do inimigo.

Ao sul da região, a leste dc Berny-
en-Santerre, repclhmos um violento
contra-ataque.

Tomámos Gcnermont, Ablaincourt e
um Dcqucno bosque, bem como dois ca-
nhões de 210 millimetros e um de 70.Fizemos em differentes combates uo
prisioneiros, dos quaes quatro officiaes.

No sector de Lasigny abatemos um
aeroplano allemão que caiu em cham-
mas na rectaguarda das linhas adver-
sas."

Sessenta o cinco combates nercos
om um só dia

Paris.17 - (A. H.) — Communi-
sano official das 3 horas da tarde:'O» acroplanos francezes realizaram
numerosos vôos na região do Somme e
travaram sessenta e cinco combates,derrubando tres apparelhos inimigos.
Tres outros caíram dentro das nossas
linhas."

BIBLIOTHECA POPULAR — Abcr-
ta ao publico das 11 ás 21 horas, no
Lvrcu de Artes r Officins.

i slüçâoja Grécia
Os aluados vão

tomando conta de
de tudo

Tele-Nova York. .7 _ (A. H.)
rráphám dc Athenas :"O almiraii,. . .urnet, commandante

da esquadra ariglò-frahcéza do Méditer-
ranço, apresentou ao governo grego unia
nova nota dc caracter gravíssimo.

O rei Constantino chegou apressada-
mente a esla capital, dirigindo-se logo
para o palácio de sua residência. "

O re? Coiistiintlno convoca o
ministério

Londrcsh'7 — (A. H.) — A Agen-
cia Rettter recebeu um telegramma de
Athenas communicando que as estações
do Pireti e de Athenas, e bem assim a
municipalidade da cupim! r os quar-
:is de Castálla, estão militarmente oc-

ciipados por forças de marinha das es-
quadras franceza e italiana.

O lheairo Municipal está guardado por
150 soldados inglezcs com duas metra-
lhadorãs.

O telegramma accresccnta que o mi-
nisterio linha sido convocado com toda
a urgência pelo rei Constantino.

A PALAVRA OFFICIAL

De todas as linhas de
frente

ÀixEMANUA — Berlim, 17. — <-*

quartel-general commumca, cm data a*»
lõ de outubro:"'Frente oeste: No Somme continuou
durante todo o dia o vivo fogo de ar-
tilheria de ambos os lados. Os inglczes
cmprehenderam um ataque a nordeste
de Gueudecourt c penetraram num pe-
queno trecho da nossa linha avançada.
Contra-atacando, cxpulsámol-os, nova-
mente, por completo. Os francezes
atacaram durante a larde c ao aiioitc-
cer as nossas posições a oeste de bailly,
sendo, porém, egualmente rechassadoa
por um nosso contra-ataque.

Ao sul de Sailly, nos Argonnes a
de ambos os lados do Mosa, activida-
de iniermitteiite da artilheria.

Frente leste: No sector dc Zubilno e
Zaturcy fracassou um torle ataque do»
russos, preparado por violento fogo de
artilheria, com graves perdas para os
atacantes. Investidas locaes do ínimt,
go ao sul da ferro-via Brody-Lembcra
e na planície de Braberka não tiveram
melhor exilo. Entre Lipnica. Dclna «
Skemcrechy, sobre o Narajowka, avan-
caram fortes contingentes russos, em
profunda formação, não conseguindo,
porém, obter vantagens algumas e sor-
fremlo perdas muito elevadas,

Nos Carpaihos, foi-nos possível alar-
gar mais os nossos suecessos no Smo-
terec, RépelWmos contra-ataques inimi-
gos c fizemos 384 prisioneiros. Tropas
bávaras tomaram de assalto, nas im-
mediações da aldeia Coman, varias
trincheiras russas. A leste de Kirliba-
ba fracassaram ataques russos. Os
austríacos fizeram ali para cima dn
1.000 prisioneiros. A sudeste dc Denta
Vatra as tropas allemãs c austro-hitn-
garas obrigaram o adversário a recuai.'
no valle Negro.'

Transylvania; Continuam os comba.
tes na iiuiiietra.

Debrudja: A situação é inalterada,
Maccdonia: No sector de Cerna, d»

ambos os lados de Brod, repeliram os
servios os seus ataques nocturnos, sem;
exito algum, investidas locais nas im-
mediações dc Grunistce, ao norte de
Nidze Planina, fracassaram com grave»
perdas para o inimigo."

Áustria — Vienna, 17. — O estado,
maior do exercito commnnica, cin data
de it dc outubro:"Frente rumaica: Combaté-se vio'
lentamente ao sul de Hatszce. Domi-.
námos todas as alturas da fronteira.
No sector a sudeste de Kronstadt, nadat
de novo.

Na frente leste da Transylvania, nos
montes de Gyorgyo, continuámos a
limpar o terreno do inimigo.

Frente russa: Por um ataque de sur-.
presa, a léste de Kirlibaba, ganhámos
algum terreno e fizemos 3 officiaes a
441 soldados prisioneiros, capturando
varias metralhadoras. Contingentes ai-
lemães reconquistaram a altura dei
Bmoterec. Rcchassámos contra-ataques
do adversário a sudeste do monte da
Panthcra.

Na_ Volhynia, augmentou novaínonla
a aclividade do inimigo. As nossas po-
sições no districto de Brody foram
submetlidas todo o dia a violento ca-
nhoncio dos russos. A infanteria ini-

Os aluados apossam-se dc tres
navios de guerra -

Londres, 17 — (A, H.) — A Agen-
cia Reutcr informa em telegramma de
Athenas que os aluados acabam de to-
mar posse dos navios de guerra gretros m!£a, S?1H. em alguns pontos, das suas
"Georgio Averoff", "Lemnos" e "Kil- trincheiras, porém, em parte alguma
kis". As iripulações foram desembarca-,™^0" ate ás nossas linhas.
das c enviadas para aquclla cidade.

"AMISAS—O que Ua de melhor e elegan-
te—Casa Manchester — Gonçalves Diis 5.

AS OPERAÇÕES
NOS BALKANS

Rumaicos e búlgaros tra-
vam sangrentos com-

bates em Oarnucaa
Bucarest, tS — (A. H.) — Um com-

municado do quartel-general informa
que as tropas rumaicas estão resistindo
encárniçadainenlc aos ataques do ini-
migo cm C.irnucaa.

Na região do Alt os rumaicos oc-
cuparam Atanagligloman, Ciocadobro-
gagli. Ciocacastrica e TuXii.

Os rumaicos occnpam varias
localidades

Londres, 17 — (A. A.) — Os ru-
maicos oecuparam os seguintes logares:
Stanag, Ligonian, Ciocadobronnlud,
Ciocastrica c Tului.

Os bávaros apoderam-se dc trin-
cheiras russas

Londres, 17 - (A. A.) — Tele-
grammas de Amsterdam informam que
os bávaros tomaram de assalto as trin-
cheiras russas em Comave, na Transyl-
vania, a noroeste da cidade de Krons-
tadt.

mtmm

Os servios repellem violentos
ataques «~

Paris, 17 — (A. H.) — Comfc.uni-
cado official sobre as operações , no
Oriente:"Na margem esquerda do Vardar
continua empenhado um duello de arti-
lhcri.i particularmente violento.

Os servios repcliiram diversos ata-
quês violentissimos contra as suas po-
sições em Bellavoda e nas margens do
Cerna."

Continnam os combates na região
do Monnstir

Londres, 17 — (A, A.) — Os com-
bates travados na icgião de Monastir
estão sendo favoráveis ás tropas fran-
co-servias. _ que estão nesse sector.

Os servios combatem cm grande
ardor tendo invado a ctfcito, com
bom exito, um ataque ás posições btil-
garas nos montes Xidze.,

Frente italiana: Nos combates da
hontem nada oceorreu dc importante.
No sector de Gorizia, investiram os
italianos contra as alturas a léste da
St. Peter. Os alaques fracassaram, po-
rém, sob o nosso fogo o em luta ?
granadas dc mão.

A- oeste dc Trieste abatemos mi
aeroplano inimigo, do typo "Farman".

Os .allemães preparam a sua
deíesa nas Flandres

Londres, 17 (A. A.) — Sabe-se qua
os allemães estendem as suas obras of»
fensivas, na Flandres, desde as proxi-
midades dc Wachteheke alé Moerbeke,
a léste do canal dc Gattd.

O ministro da Marinha mandou elo-
gia-, em ordem do dia do Estado-Maior
da Armada, o capitão-tenente Antônio
Moita Ferraz, pelo bom desempenho
dado á commissão que lhe foi confia-
da de conduzir á ilha da Trindade a
material necessário á respectiva base
militar, p que foi realizado sem contra-
tempos é tia'melhor ordem; e o 1" te-
nente engenheiro ' macliinjsta Atfrcdo
Augusto de Faria,' pelo zelo e dedicação
com que exerceu durante sete annos o
cargo de chefe de machinas do contra-
toroedeiro Pará,

UMA SENHORA EI.EGA-JTE COMPRA
OS SEUS ARTIGOS na

Casa Nascimento. — 16;, Ouvinoa.;
¦»»»»»»¦

Foi nomeado o capitão dc mar e
guerra Gentil Augusto de Paiva Meira
para exercer o cargo de comiiiandaiite
do couraçado Floriano. Desse cargo foi
exonerado o capitão dc fragata Raul
Varelh Quadros.

O sr. Pandiá Calogeras submetterá
boje á assignatura dò presidente da
Republica 03 decretos abrindo ao Mi-
nisterio da Fazenda o credito, na im-
portancia de 2.io8:ooo$ooo, para pa-
pamento de funecionarios addidos da
todos os ministérios, e cassando a au-
torização concedida á Sociedade Mutua
Atlas, com sede na canital do Estado
de S. Paulo, para funecionar na Rcpu.
blica.

: Por despacho do ministro do Inte-
rior, foi rescindido o contrato celebra-
do com a firma Isnard 4: C, por se
ter esta recusado a fornecer um arti-
go pedido pela Bibliotheca Nacional,
sob o pretexto de haver subido O preçft
do mesmo ao mercado, •>.

I
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Impostos
em divida

Demonstração exacta, das mais do
que precárias condições econômicas,
em que se encontra o povo, pôde for-
ncceí-a com inegualavel segurança
qualque^ das repartições arrecadado-
ras de impostos, quer se trate de
rendas federaes, quer das munici-
pães,

¦Na Alfândega, as mercadorias re-
cebidas do estrangeiro são despacha-
das c retiradas, desde ha tres annos,
com morosidade, porque o commer-
cio luta com diíficuldadcs para obter
o dinheiro preciso para os impostos.
Podemos 

"mesmo 
asseverar que a ra-

zão mais poderosa que agitou'o cor-
po commercial contra a elevação da
quota ouro dos direitos aduaneiros
foi exactamente esta: a dificuldade
quasi insuperável com que clle luta
para reunir • os capitães necessários
para os pagamentos dos impostos na'
aduana! Assim, o projecto apresenta-
¦do pelodr. Pereira Lima e destinado
a substituir o augmento da quota
ouro, obtevo geraes applattsos, não
só pela sita sensatez, mas ainda pir-
que clle estava destinado a afastar
de cima dos importadores muitas das
agonias com que cllcs se debatem. E'
¦fácil dc comprchender isto mesmo,
•desde qtie se saiba que o importador
& obrigado ao desembolso rápido da:
importância total dos direitos de tm-
portação, que em geral correspondem-
a cento por cento, quando não mais,,
do valor das mercadorias recebidas,
c que o reembolso dessas' grandes
verbas só pôde ser .realizado mezes
depois de feitas as vendas ao com-
mercio retalhista.

Dalii a necessidade da realização
de grandes capitães, que têm de 'ficar
paratysados durante longos mazes,
quando não seja durante annos, In-
felizmente o governo c os deputados
repelliram o projecto do dr. P. unia.

A situação geral do commercio é,
pois, cheia de appréhensões, c desse
estado só não tem conhecimento o
governo e os lcgiálaílores! E' assim
que, nas altas espheras da governan-
ça publica, se ignora que o commer-
cio retalhista vende presentemente
menos de cincoenta por cento do que
vendia antes da pavorosa derrocada
a que dera causa o governo trans-
acto. Limitadas como são essas ven-,
das, não só os retalhistas restringem
ns compras de novas mercadorias,
como lutam também com embaraços'
grandes para satisfazerem suas con-
tar,. De tudo isto o effeito reflexo,
bem visível, é o atrazo nos paganictt-
tos dos impostos federaes, de todas
as categorias que dles sejam.

'Em relação aos impostos munici-
paes, a situação não diverge, se bem
que outras sejam as causas determi-
iitnuer. da falta de pagamento dos
imposto.*.

Deve, ide facto, ser muito volumo-
sa a verba dc impostos em divida á
1'refeitura, para que ao Gon-clho
Municipal seja agora apresentada,
como foi, uma oroposta autorizando
o prefeito a proceder á cobrança até
.lt de dezembro próximo, hideperi- jdeiitemente-.de toda e qualquer multa |em que hajam incorrido os respecti-
vos contribuintes tios impostos: pre-
dia! (que não estejam ainda em jui-
zc), de alvarás de licença, dc calça-
mentos, territorial e outros.

'Esta proposta «• bastante justa. E'
mesmo tão justa -quanto significativa.
Se não fosse grande o numero de
devedores, não haveria necessidade
de um remédio de tal natureza. Não
sabemos o que fará o Conselho e se
lhe dará seus votos ou não, mas afi-
gura-s&inosi que tal proposta não

AINDA ASTANDASD
A CORTE DE APPEL-

LAÇÃO JULGOU
HONTEM

UM INCIDENTE DA
FALLENCIA

Conhece o publico, de sobejo, a sé-
rie de incidentes provocados pelo fa-
moso "caso da Standard Oil".

Trancada a faHcncia da poderosa
empresa americana, foram os syndicos
chamados a prestar contas da
administração, instaurando-se o respe-
crivo processo.

Apresentadas an contas de accordo
com os requisitos da lei de falleucias
e publicados os editaes, a .Companhia
pretendeu .impugnar essas contas, mas
o seu advogado esqueceu-se de juntar'
a necessária procuração. . - . .

O. juiz da fallencia, muito natural-
.mente, obedecendo á jurisprudência
pacifica, sempre seguida em casos pa--
rallelos, ordenou o descmrauhamento
dessa extravagante c 'Ilegítima impu-i
gnação -e julgou afina! boas c liem'
prestadas as comas, visto que a lei
não lhe dá arbítrio para glozar des-¦pesas, senão ' mediante' a inipugrniçâo
regular dos interessados.

A Standard aggravon dos dois des-
pachos. Ot.primeiro aggravo .foi pro-vido já. A a* Câmara resolveu fechar
olhos \ ao erro de oíficio do advogado
ila Companhia, que csqneceu -a pro--curação, e mandou que o juiz da fal-
lencia acecite a iirrpugnação.

O outro aggravo foi julgado honrem,
çercando-sc o julgamento dc desusada'
importância c concorrência pouco com-mum.

Pelos syndicos aggravados usou da
palavra, no Tribunal, o advogado *Pei-
xoto de Castro, que discutiu a questãoabordando as suas íeiofiss .principaes.!Damos om resumo quanto .disse ícaseiadvogado, i

Começou Teferindo-«e á primeira *-cz'
que oecupou a tribuna do tribuna) pnradizer «obre os direitos de um credorda Standard Oil, salientando que "Vccr-
cado então jior uma assistência nume-'tosu que 'lhe fustigava os ouvidos comms murmúrios de sua acerba condcnma-
ção pela causa que ali levara, não forao sentimento do dever que fala bem;•alto cm iua consciciiciu, itão fura «flestemerosa -vonrade qne sempre -encon-•tra para -.cumpril-o ie itolv.cz se tivesse
reiugnado -a iião proferir iraia só pa-lavra í assistisse rinrpassivdl ao julga-octito.""Attrngira :o seu .auge essa campanha
demqliilora de reputações que a aggra-
yante promovera e incrementara iielaimprensa üestu capital, ívo roldão em
que nomc3 respeitados eram sacudidos
na poeira das ruas, negrejava a togade um magistrado.

Por força de muilo repetir-sc a ca-:
luinnia, incutira-se na opinião publicaa .incutira de que Charles E-, We\ en-
kamp havia sido destituído de procura-dor da Standard Oil ,e que após o acto
da destituição cpn!uiara-se com diver-
sos indivíduos, para a fabricação tle'
letras de cambio cujos acceites foram
appostos com as daias recuadas até o
tempo em que esse mesmo Wcllcnkanrp
exercera cm toda a sua plenitude o
cargo dc gerente da opu'cnta empresa.

Esse artiíicioso enredo, entretanto
está desfeito inteiramente: desfez-se
ante a luz farta da verdade, como se
desfazem as emanações de um pântanosob a acção dos raios do sol.

O quadro letrico, ante o qual o pu-blico pasmara, e cm que se via a
Standard Oil, como vesia! sem macula,
transida pelo medo que lhe inspirava
a sanha saltcadora de 4 on 5 indivíduos
de má caiadura, enristados contra ella
para lhe arrebatar os tlicsouros colos-
saes, esse quadro despínta-sc aos -ou-
cos, os vernizes que eram máos cairam
e a tela assim despida, sem a fantasia
das cures, deixa ver agora sómcnie os
traços fortes da ignomínia da aggra-
vante.

A vilissima urdidtira está posta a mi
e descoberto o deshoriesto .propósito
da Standard Oil cm não pagar todos
os diiihciros que açodadainente lev;

AINSPECTOM FEDERAL DE
PORTOS E OS ÂÔDIDOS

O Imparcial de 13 do corrente in-
seriu em suas columnas uma local com
a epigraphe supra, em que faz apre-
ciaçõcs a respeito de uma emenda ela-liorada e unanimemente approvadapela
honrada commissão de Finanças da Ca-
mara dos srs, deputados, taxantlo-a de
injusta.

O brilhante matutino, por certo, não
foi bem informado sobre o contexto
Ja doutrina contida na merliaa sugge-
rida pela honrada commissão, porque,se tal se tivesse dado, jamais teria em-
pregado tão impróprio qualificativo, pois
que taxar de injusto o que encerra
inteira justiça é inverter a .ordem na-
uiral. das coisas.

.£.' flor. 'sso flue. muito á vontade
e facilmente, nos propomos a escla-
recer-lhe este caso, aliás digno de todaa consideração, 110 propósito nuico de
deluir o inconveniente equivoco.

Historiemos os factos.
A I. Federal de Portos, Rios c Ca-

naes empõe-se:
a) da Administração Central, com

sede nesta -capital, servida nor pessoaltechnico e adiriinistrarivo do quadroeffectivo de caracter nermanente:
_b) das Fiscalizações de portos, com

sede nos diversos portos tia -Republica,
organizadas do mesmo modo c com cgual¦caracter; - • •

c) e das Coniinissõcs dc estudos, com
egual organização, dc caracter ti.msito-•no e sedes em portos, onde tenham de.temporariamente, funecionar.

Com esta organização, fixada cm lei
c regulamentos c onde rslão nítida-
mente discriminados os devorei e di-re tos que caírem nos fnnccionarios, o
accesso ás vacas 'Decorridas nos depar-
tameutos da Inspectoria de Portos —
Administrações c Tiscalizações de Por-"tos — faz-se, exclusivamente, dentro
aos respectivos quadres, aos funecio-

marios mefameos ou administrativos.

OS ORÇAMENTOS NA CÀMACA
• —: •—

Prosejuiu hontem a yofação das
emenda s aprss 9s em

3a discussão
O

Na ordem do dia dafsessão da Ca-
mara, hontem, continuaram-se a votar
as emendas apresentadas aos orçamen-
tos, em 3a discussão. Sobre a cineuda
n. 70 ao orçamento da receita —emen-
da na qual havia sido interrompida a
votação na sessão anterior — falaram
os srs. V. Piragibè, Carlos Peixoto e
Mauricio de Lacerda, tendo ainda o sr.
Nascimento requerido a divisão dela
em tres parles. Essa emenda, áutori-
lando o governo a organizar, pela Di-
rectoria do Patrimônio Nacional, a re-
lação completa de todos os próprios
nacionaes entregues aos diversos minis-
lerios, não aproveitados em serviço
publico c que estejam ou possam vir a
estar servindo de habitação a funecio-
nnrios públicos, ou a particulares, fi-
xando, ao mesmo tempo, o aluguel de
cada uma cm 10 0|" do seu va or, cs-
lava, naturalmente, dividida cm tres
partes, lendo a commissão dado pare-
cer favorável á ultima dellas. Entre-
tanto, stilimcltida a votos a primeira

que :a, .elle tiver direito c iámais essa ' parte, fui ella, de accordo com o pare " ' '"'" cer da commissão, rejeitada, O sr. V.
Piragibè requereu verificação dc vota-
ção, sendo a rejeição confirmada por
u6 votos contra 9. A segunda parte
foi cguàlmentje rejeitada, tendo, disa re-
ieição sido confirmada, a requerimento

disposição deixou de ser observada, por¦que existe iniesmmte na lei c .regula-
mentes e.m .vifror,

iPois bem. nté o fim do anno dc;I9i.ã. o .pessoal iteclinico effectivo do
quadro ,da "Adminisiração Central

clr::¦sompun-hii-s» He:: ilois chefes de se-1 ainda do sr. V. Piragibè. p6r..U4 vo^.ijçuo, dois engenheiros de 1» classe. | tos contra ia. A terceira, pane foi. de
jes de J'n

seria apresentada senão tle accordo' sa
.*om o prefeito

tou nesta praça para álcavalas ad
nistrativas, que lhe deviam assegurar ]o exito de mais um assalto comra as 1
arcas da nação, pois a lauto eqüivalia I
a sua ultima e imiuoralissinia conces-1
são, pleiteada junto ao sfitiistcrio da I
Fazenda o por felicidade nossa fracas-

dn
e, quiçá, por sttgges;

governador da ei-toos do próprio
dade.

'Os proprietários, que são as pes-
soas_ riücialmente visadas naquella
medida, soffrem também e muito
mais sensivelmente do que outras
classes, as contingências da actual
situação. Ninguém deixa dc pagar
impostos pelo simples prazer de des-
ubedecer ú ;lei, tanto mais que taes
desobediências custam sempre bas-
tniiíe caras. Quando os proprietários
deixam de acudir ás bocas dos cofres
mtuücipaes, nas épocas apropriadas c
(lesig!'.adas na lei, é nomue elles tam-
Siçm se sentem sem recursos, sem o
dinheiro necessário para o cumpri-
mento desse dever. E porque, na en-
fírenagem social, o menor desarranjo
em qualquer dos elementos que a
compõem vae refleetir-se em todo o
ttpparcllio, o proprietário é victimadò
pela mesmissiina crise que determina
o desemjirego de muitos milhares de'braços, a enorme reducrão das ven-
das no •commercio, a paralysação de
certas industrias, etc.

O proprietário que, na época
actual, goza a feliciddac tle ter inqui-
linos que podem paear pontualmente
05 alugueis das casas onde moram,
tr.ltam-ii'os com inexcedivel carinlio,
receosos de que elles mudem dc domi-
ciüo, tão diffici! é ter alugados os
prédios, principalmente a quem pa-
pite cm dia! E não se imagine que

referimos às propriedades

Era preciso attcnunr os prejuízos de-
correntes desse desastre formidável
para a Standard Oil e, pois, como o
dinheiro despendido o fora, com sena-
dores e deputados brasileiros, segundo
cila o escripturou cm seus" livros, deli-
berou a atra administração' da Standard,
não pagar - aos seus . .credores brasi-
loiros.

Os credores estrangeiros, o Ganco
Allenião "Transatlamico, 

o City Bank, o
Ultramarino, esses receberam integral-
mente, c sem relutância, ioda parte ila
devedora, ns importâncias dos seus cre-
ditos representados nor leiras dc cam-
bio do acceite de YVelIcnkamp,

Os credores brasileiros não foram
pagos, foram, porém, processados como
falsários,"Eu não nic sinto agora tão só no
retiro, de minhas convicções, como da
primeira vez em que vos falei sobre
esle pleito memorável. Unia plciade de
juristas sinceros lem publicamente ex-
terniido suas opiniões sobre a justeza
dos direitos que eu obscuramente patro-
cino.

Eu venho hoje sobretudo arrimado a
esse parecer notável, parecer nobreza,
parecer desassonibro, parecer vestido de
luz que o illustre c probid-oso (Ir. pri-nieiro promotor publico desta capital cf-
ferectu ao processo-crinie intentado con-
tra os aggravados.

A altitude do insigne orpão da justiça
publica lhe tem valido umá campanha
audaz de diffamação por pane dos ser-
vidores da poderosa companhia.

Os ataques tem ficado entretanto lon-
ge do baluarte alvejado; a reputação
(lesse moço altivo e independente scin-
tilla sobre o escuro dessas misérias como
um astro dc primeira grandeza. j

Jamais a maldade se mostrou tão 011-!

Bois Be ¦3°, dois condiicto
dois ;de a"*, A lei da Des-¦pesa, n. .-j.nSo. ib .anno corrente, extin-

guiu vários cirgo-s teclinicos e ;iidini-nistrativos rios -nuadros, quer da A.iini-
tiisrracão Central, quer das Fscaliza-
ções dç ?orros e mandou a.iüir ns
respectivos serventuários para serem
aproveitados nau vngas que se abris-
sem nos departamentos a uue portou-ciam e tivessem caicgoria c 'rendimen-
to equivalentes.

Entre elles ficaram atlditlos 03 dois
engenheiros de 3' classe da Aimin s-tração Central, oue. nuando effectivós,
exerceram por longo tempo, interina-
mente, 05 logarcs de engenheiros de
2", e como não exista rços cargos
technieos dessa Administração outros
de^ categoria e vencimentos cguaés e a
lei nenhuma providencia tivesse ad-
optado no sentido do seu aproveita-
mento, tornou-se urgente lançar mão
de uma medida que viesse sanar essa
lacuna.

Re ativamente aos actuacs condueto-
res de 1* classe da Ãtlníinisirácã Cen-
trai, que lambem já tinham exercido,
interinamente e nor louco tempo, os
cargos de engcnheiios dc 3* classe, a
lei n, 3.089, ao extinguir esta classe,
não cogitou do seu aocessq e aprovei-
tamehto ao posto biimediataniente su-
terior. quando. eiitre:anto. providen-ciou por essas vantagens para os fim-
ccionarios administrativos, desie a ca-
tegoriade praticante á de official.

Misiér também se tornava a"dop'ar
uma medida oue viesse corrigT esse
iapso.

A comniissão de Finanças da Cn-
mara I s Deputados, depois de estu-
dar demorada e detidamente o caso
e_ sobre elle ouvir, com toda a aiien-
cão. as abas autoridades administra-
tivas, (me a elle einpresiaram iodo o
apoio, resolveu propor a medida con-,
tiila na amenda.

V. é .1 esta nrovideiic;a, que vem
corrigir uma inconr-ciente lacuin exis-
tenente na' lei c da qual se originara
ifiitaiiiiçntê, o dcsresieuo ao direito
ib^ses aniivos "Vunncionarios, 

que st-
pinle classificar do injusta, anti-eco-"—"icn. iniaioral e de quanto nome feio
ha?!

Dn cxnosto verifica-se que a enien-
da não fecha r.s nonas da Administra-
ção Central da Inspectoria de Portos
aos funecionarios ipie trábalhSm atldi-
dos c effectivós nas outras reiiaríições
ou departamentos, pertencentes á mes-1
ma Inspectoria: elia determina mie os
eneenbeiros e cond"Crorc3. aquelles ad-
d*(íos c estes effectivós, que pertence-

conformidade com q parecer' da com
I missão, appro-.ada,. determinando':
I "Quando se tratar de nro;irios edifica-'dos 110 recinto dc fortalezas qu arsenaes.

nenhum nhííiucl será cribradq.j o -memo
í-coutcccndo ou.imlo o funccidnarioi ' fôr
olirÍ"a.Io a oiv.iipaT o próprio, por não
hyver nutro nas j roximidades 4o jloiçrir -em
auc exerce a^ funeções ¦ e estas I exigir em
a sua permanência ininterrupta*"

j Sobre a emenda li. So, autorizando o
i governo a estabelecer o imnostq de i
1 a 2 réis por liiló de mercadoria ciiiliar-

cada ou dcsenibarcad;, em porto nacio-
uai, falou o sr. J. Salles. defendendo-a.
Foi, apezar disso, rejeilada.

As emendas ns. Ri, Rz. 81 e S4: —
dcterniinanclo, rçpectivamentc, que o
governo regularize mediante com-atos,
as dividas tios Estados c da Associação
Commercial do Rio com a União; -au-
torizando o governo a cobrar a divida
activa da União, por iir.erme.lio dos
procuradores fiscaes nos Esiidos e no
Uistricio Federai: mandando cobrar a
taxa de 5 °i" sobre as importâncias
pagas por contas de fornecimentos c
prohibindo a existência de facturas á '
ordem nas repartições aduaneiras da 1
RcpnbHcã foram iodas cilas rejeitadas.

Pobre a emenda 11. K5, relativa aos
inspectores do consumo, falaram os
srs. Gonçalves Maia, seu nj.itor, c Car-
Ios Peixoto. Foi, em seguida, approva-
do o sei" -nte substitutivo da commis-
são de Finanças:

"Fiei ahoHdíi n cipenein do' ar:. 71.
paraRrapho <;" do decreto n. 11.951, de
fevereiro da 1316".*'

A emenda n. S6, dispondo diversa-
mente sobre o n. 2 do art. a" do pro-
jecto. foi rejeilada.

A' emenda 11. S7 a commissão de
Finanças 'apresentou substitutivo pre-
screvendo:
"Onde convier: O Poder Kxccutiv» fa.

r.í organizar a consolidação de todn ns
disposições dc caracter permanente inscr-
tas cm leis atinuas iU orçamento, oue, não
tenda sido revogadas» di^am respeito no
interesse *u!)'ico da União Federal : ec-
rão exclui.)a:; t.i.trf:; ;aa oue contenham au-
toriáaçjto, iião ri/'li/..ula o 'porruriamente
para a refer;
Te|i.irl'0'Jcs f

ti.500 contos; matidando elevar de
mais 700 contos c accrcsccntar as pa-
lavras elevadas 'as taxas dc 50 "1° do
art. i n. 14 -e, porfim, mandando
egualmeute elevar a mais 1,000 con-
tos a estimativa e aceresceutar as pa-
lavras elevada a tu.ra por 250 gram-mas 011 fracção de tfois o $050 — ío-
ram todas ires approvadas.

Foi também approvada, sem debates
nem observações, a emenda 11. 7, dis-
pondo:"Ao art, i'', n. íi: Accrcsccntc-sj o
seguinte ; ?

Por unidadi
Lenços ile tecido de algodão puro $oiqlêem dc alcodao e linbo. . .... $015Idem do linha puro $050Idem lidem, guarnecidos coin' í(ii-

daa o bordados.  . . . $:ooIdem dc borra dc seda, ou de seda
com outrn matéria. ....... Stoo

Ideei do seda pura $;oo'Co lariuhos de Tecido de algodão
Puro $0,3

Idem dc alRodão c linho, ou dc lã
pura 011 de outra matéria", , , . -.9030

Idem dc linha puro $060Iiiéih de borra dc seda ou de sedacem outrn - matéria S120
Idrai do seda pura Ç250Punhos dc meido de algodão puro. $030Idem de algodão 011 Unho, 011 da lã

pura ou com outra materia. . . $060Idem de linho puro $120Idem do borra de seda, ou do sedacom outra materia. ....... $250Idcui dc scd.i pura $500
Camisas de dia ou dc dormir do tocído de algodão puro $100
Idem idem. fiuarnccidas com rendas

bordada] ou -fitas $120
Iitem de linho c algodão, ou do lã

Pura .011 de outra materia; . . . Ç150'Idem idem, guarnecidas com ren-
das, bordados ou fitas SiSo

Idem de-. linho puro $200
Idem idem, guarnecidas com rendas,

bordüdoi ou fitas $230
Idem de borra de seda, ou de seda

com outra materia, enfeitadas ou«ão $400
Ijlem de seda pura, enfeitadas ou não SSooCeroulas de tecido de algodão puro $100Idem dc algodão e linho ou de lã

pura ou com outra materia. ... Si50Idem de linho puro. . $203
Idem de borra dc seda com outra

matéria. $.|ooIdem tle seda pura $800
Kleva-so a estimativa, por iorça da ap*

provação desta emenda c da de n. 26 —
dc 'uris ' .oíinrtiooSooo."

A emenda n. 8, mandando' elevar a
estimativa a mais "o contos e ac-
crescentar as palavras elevadas as ta-
xas de 50 "l" do 11. 26 do art. 1",
fo: anprov.vla.

, O sr. Ribeiro Junqueira reouereu a
divisão da emenda 11. o cm duas par-tes, ficando ella assim decomposta: —
primeira parte:"¦Ao art. i°—II—ítniposio do consumo):
30. Hitii solire café torrado

ou moido. em talilettes, sac-
cos. cubas nu outros cnvol-tonos, hilo S060 1.800:000$."
Segunda parte:

"31. Dito sòhrc manteiea, emlataB , fr.i'cos ou outros en-
voltorios, kio S130. . . . i,ooo:ooo$."
Sttbmcttida a votos, foi dada como

rejeitada a primeira parte. O sr. V.
Eiragibe requereu verificarão da vota-
ção. Cornados os votos, foi a rejeição
coiiiirmada. O sr. Mauricio de Lacer-da requereu, então, tpie se fizesse
constar na acta que o orador votara
conira a alludida parte da emenda.

aobre a segunda parte discursaram ossrs. Ribeiro Junqueira e Carlos Peixo-io. anuciv. contra o alviire da taxação
do manteiga, c o segundo, defendendo
a !iii'dida ,1a comniissão de Finanças.1 osta. anual, a votos, foi approvada

ministração directa ou oor contrato: â con-cessão do favor aduaneiro orecederá requi-isiçao desses covernos
Para p material jle saneamento será oconimercuil 011 de tactura o valor sob oaual -incide a taxa."~*',. "• .13 — Ao art. 3": Inclua.se entreas disposições mandadas •linorar — a doart. 28 da lei n. 2.841. Ao art. 4°! Iu-dua.se entre as disposições mandadas vieo-rar determinadamente — as do art. 20 VI

.-, c A' art- 3o naragraobos 3o letra d.5o. 6°. r°. o". 10 c 11, arts. 8» 12, 13,14. iü. it. 21 c 22, todos da lei 11. 3.070.A,de 31 dc dezembro de 101 i. e assim tam-nem o art. 2i da mesma lei. substituídas aspalavras I\.ra liuuidar o déficit do exerci-cio de 1914 e anteriores, continua o gover-no . pelas seguintes: "1'ica o governo"."
— ,S. *";, Gniouanto não for mandadaexeciuar pelo Congresso a "Consolidação dctodas as disposições permanentes esparsasnas leis anniios de orçamento, continuamdeterminadamente, em vicor as disposiçõesdo an. 2° _ VI VIII e X. do art. 3° -oaragraphos 1° letra d, 5» 6o. 7», o". 10e 11, dos arts. 8°. 12 it 14. M t6. ai,22 e 25 todos da lei n. t.07o-A. de 31 dcdcícmbro de 101 = substiurdas neste ulti-mo as palavras "Tara linuidar o déficit doexercício dc 1014 e anteriores, continua o

eoverno" — pelas secuintes — "Fica o
eoverno". e em earcl todas as disposiçõesdc leis enuuas de orçamento que. n5o tendo«ido. revogadas digam respeito ao interesse
publico da União; não se comprehendent en-
tre estas ultimas ns oue versarem especial-mente sobre a fixação das verbas de Re.
ceita c das dotações de Despesa e as quecontenham autorização para a reforma da

O DIA NOJENADO
DE COMO O SR. PIRES

FERREIRA FAZ RIR
E O PROJECTO

DA AMNISTIA FAZ
BARULHO

Não perdeu o dia quem iasshtiu â
sessão de liontcm, que foi talvez a
mais alegre deste anno.

A' 1 il** hora, o sr. Urbano dos
Santos, secretariado pelos srs. Pedro
Borges c José Mctello. deu inicio aos gj*Q ^ AieW(1(j. ^ r_-, ^^
"Sm'lidas 

e —ovadas as acüis i-^ Sr.',F. P..OIive.ni & C,

CARNESVERDES
MATADUUnO 1)13 SANTA CKU2— Foram abatidos liuntem:
4S9 rezes, 66 porcos, 27 carneiros e

35 vitellas.
Marchantes: Cândido E. de Mello

47 r. c 5 p. ; Durisch & C, 12 ,,-
A. Mendes & C, 61 r.; Lima & !"i!
lhos, 17 r., 12 p. c 4 v.; Francisco
V. Goulart, 73 r., 32 p. e lá v.; lu.,0
1'imeii.a de Abreu, 2S r. ; Oliveira" Ir-
mãos & C, 91 r. e 16 v. ; Basilio
Tavares, 9 r."c 13 v„; C. dos Rc,
lhistas, o r.: Portinlio Jt C. - -.

approvadas as_actasj
usto AI. da Motta,

Àiidias Neves A'<*andre V. Sobrinho. S p.

."""".' "í*"a Yu'/'"" 'Ai.^i.vií-ir, 
dclr'i Fernandes & -Marcondes, 6da sesuo de sabbado c da reunião rte M d v, g

antc-hcnieiti. Ao ser posui em dis- ¦ -- -
cussão a primeira, o sr.
usou da palavra, para estranhar que o
seu discurso <rm resposta ao do sina-
dor Alfredo EUis e referente a nego-
cios do Piaulry ainda não tivesse sido
publicado, quando estava, desde sexta-

Sobre
ra cV C, 26 r.

Foram rejeitados: S t,, 7 p, e 1 v,
Foram vendidas: 28 1 |z r., con

5.700 kilos.
Siock: Cândido E. de Mello, 345 r.; Diifisch & C, 230; A. Mendes & C.

^mmmm^ aeu. logar ^Un, ^Fdho 33 9: Franeisc „ v

rios o conhecimento do3 pontos de ac-
cusação, afim 'de orientarem a defesa.

27:
-., 174; Oliveu

Irmãos & C; 435; üasiho Tavares, 39'Pori.nbo & C, 174; Edgard de Aze-
vedo. 155: Norberto Hertz, 106; Au-
gusio Mi da Motta, 71; F^ P. Olivci-

¦Como era do interesse do orador, pelo
niraric. que ao sen discurso 

"fosse I ra & Sobreira & C.. Í31. 'IV
dada a maior publicidade, s. eic. recla-1 ta]i "
mava providencias á mesa. li a mesa] j/riooRITICOS — Oliveira Irmãos
.prometteu aitendel-o. . ,& C. abateram mais 486 rezes para ex-procede- „ortacão.Em seguida, os secretários
ram á leitura do expediente, que con
stava de telegrammas dos azeredisias
de Matto Grosso, contando historias de
sua ooliticagem: e dc -redações íinaes
de diversos jrrojectos.

Depois do que começam os dlscur-,
sos... ."-'¦¦-' .

O sr. Alfredo* Ellis commiinicou a
casa que a cominissão do Senado in-
cumbida de reprcsentál-o na recepção
do chanceller Lauro Müllcr cumprira a
sua incumbência.

O sr. Lopes Gonçalves, a quem se
attribuiu haver dito que o nossa im-
prenso não merecia fé, quando s. ex
apárteava o sr. AMredo Ellis, no seu
discurso relativo ao desvio do dinheiro
dos fiagelladog pclo sr. Miguel Rosa,
ex-governador do Piatihy, falou longa-
mente, numa homenagem á imprensa,
cujos mãos elementos não lhe tiram a
majestade augusta, como não The cnne-
grecem os serviços. S. ex. não disse

ex

portação.
;"; MMUKrOSTO DK S. D10UO ~
V .goraram os scgiiin.es preços:
Vacca  $740 a $800
Carneiro .... 2?ooo
Porco ..... itfioo
Vitella .... ?Soo á $y0n¦¦ » 1 » 1.1 —

legislação fiscal ou de repartições e servi- Ta aquilío. S. ex., tendo -dito que a
cos. assim como para nmrmento de venci- ¦ imprensa quasi sempre aceusa sem pro-nicntos e quaesquer remunerações, nem as ' ™f-.L... * imnrpntn •nnrtidnria
disposições. dé caracter individual 011 que, ?as, irefenrj^ â 1 W«nsa «mar».... -.  que,
directa 011 indirectamente e com ou 6cm con-
(lições autorizem a coneese-ío de qiwcsquèr
pnvÍ'c(íios. favores ou vantaccns e <lc queo Executivo não tenha usado em tempo op-
portuno."

— "Jí 17 — As taxas aduaneiras (na
tarifa "Direitos") nctualmcmc cobradas 60-
hrc arroz, baciilli.no, lianha kerozene c
xarque, ficam reduzidas de i5°l°."

O OItflAMENTO TM) INTERIOlt

¦Alicia a votação das emendas da com-
missão, ao orçamento da receita, foi
aimunciada a votação do orçamento de
despesa na iparte relativa ao ministe-
rio do Interior,, com as respectivas
emendas.

, As emendas apresentadas em plena-
rio foram 34. A emenda 11. 1, diiriimi-
indo a dotação das <lespezas com o
palácio presideneiãl, foi rejeitada. Dada
como rejeitada a emenda n. 2, redu-
ctora dn credito para a representação
do ministro, o sr. Mauricio requereu
verificação da votação, ipara a rej-eí-
ção ser confirmada.

A emenda n. 3; dando nova reducção
ã verba Material da secretaria da Ca
mara, foi approvada.

, A emenda n. 4. transferindo certa
importaii lia da verba Material paraPessoal, na mesma rubrica acima,

OE III

ou, para meWior dizer, ao Correio de
Thcrczina. O orador, que é um ho-
mem modelar" fazendo de toda a sua¦vida um culto .í justiça c á liberdade,
não iria offender a essa iuipetcrrita
alavanca do progresso.

E o sr. Pires Ferreira tomou a pata-
vral... Era com ,0 maior constrangi-
mento que s. ex. ia tratar de negócios
do seu Estado. Ahi o sr,-Lopes Gon-
çalves aparteou: "Oh! Mas < o seu dc-
ver".,, Entretanto, o seu velho joveu
amigo, sr. Abdias Neves chegara o
fogo á pólvora, intempestivamente, e o
orador ali estava, uo seu posto. O seu
collcga de bancada íoi injusto atacan-
do o correspondente do Jornal do
Commcrcio em Therczina, Esse moço
não_ adduziu cnmnientario á communi-
cação dc que o Correio de Thcrczina
publicara ns 'balancetes c demonstra-
ções do Thesouro piauhycnse referindo
os desvios do dinheiro destinado ao
soecorro dos flagellados c o seu re-
sponsavel. Aparte do sr. Abdias: "V.
ex. leu o telegr.imma?" O sen collega

rétóPnf"tribuna 
"emV^ 

X I s5°" 
Ç9»*"!»*» 

egua.niente para toma,
granima 1 aS5f-nto cm logar dc honra o patrono io' —"'*: " estimado professor Antônio

issivpn-^ riu' -. ,.-- foi nomeada uma'" ' ' commissão de tres associados para inrrodti

Cataguazes — A Câmara MutiieipaT,
reunida hontem approvou por unamida-
de de votos a seguinte moção, apresenta
da pelo vereador Soares Siqueira :44 — Attendcndo o grande beneficio uurveiu trazer ao município a rede tele
graphica que aqui funeciona com a
máxima regularidade, proponho que ;,
Câmara mande inserir na acta de
seus trabalhos um voto de àpplau-
sos ao nosso municipe Paulino Fer-
nandes. director da Companhia de te
lepbones interestaduacs, pelo esfo-eo 1-
tenacidade empregados na realização
desse grande melhoramento, principal-
mente agora que acaba de obter do go-verno federal a necessária licença paralicar a Capital Federal aos Estados de
Minas, Rio e S. Paulo, por meio de
rêdcs teleplionicas, dando-se conheci-
mento aquelle senhor desta resolução
por intermédio do secretario tn .:i'ci-
pai."

Bello Horizonte — Realizou-se snt>-
bado ultimo, no salão nobre do Conselho
Deliberativo uma sessão extraordinária
do Grêmio literário Affonso de Mo-
raes, para a recepção do seu sócio lio-
norario, o destineto escriptor mineiro
dr. Augusto de Lima,

Festa de moços, não faltaram a essi
elevação e eiuhtvsiasmo. Aberta a s.-s-
sãp pelo presidente do grêmio, o acade.
mico Clemente Medrado, este convidou
o dr. Carlos Góes. para presidir a «cs-

. .  foi
rejeitada. . ¦--• - •,= ...

Sobre a ¦emenda seguinte, n. 5, dc-"Ç0S.?.c sempre, para correr em
minutado de 3 :ooo$ooo a dotação da ?•?• "llSucl Rosa o homem que 1

Ribei-
rejei-

r.a da; lepslaçsó fisc-i! ou dc essri segunda parte da emenda.
serviços, a*/in como pnra As restantes oito emendas da com-augniçnto di vencimentos ou outras reuni-1 missão ao nfçainciito da receita foramneracoes, csualmcnte. cxcluidas as qua te-\ approvadas. r- ¦

rilmni c:ir.icter inilivlduãl a as que jlrccNi0;i imÜ recta meu te c com ou sem condi*
ções autorizem a conces*»5o 'dc (''.'aesqu-cr
privilegie?, favores ou vantagens. "•¦?

Foi, em seguida, approvada a emen-
da n. 1 da comniissão dc Finanças,
dispondo:

"Aoi viru. 1". I, ns. -1 a 9 (renda
ram e pcne-iccm ao m.-dro da Açlmi-1 * /Mb.Hf/rtttem-^ "".-'i "sttmnttvas 

_. ouro
aduaneira que fi_nistração Central, sei.ini anroveitádo;

nas categorias asseguradas nos regula-
mentos. para depois, na f r lt ri destes,
contemplar os dos outros departanícii-
los. caso nãu sejam n^s seu?, iimc-
íiir dn assim
nunca pi
.-ue. se ,i
desse,

invasão 1I03 oue a elle
enceram antes diioucbes. o

.1 ss^vaUbra ihcdida nfto defen-
só num futuro muito remoto,"*"t"'ii a 30 ,-iurins "ii mais, talvez, po-

deriam Ser aproveitados!
Isto é que; é justo, mora! c foi o

mie a honrada conuivssão fez. V.' as-
sim fine fuceede ii<i< Renarticões r,c-
raes dos Correios, 'relegrnnhos. FTen-
d.-., etc, cm tiue o anroveitainentp c
accesso se dão nas resiectívas escalas,
sem preterição e usurpação de direi
tos.

. ¦— 1 ««aMIMI^MM*»*" ii."São LGurongo" ~
Rio Novo, r"""'*"'"1 -o° ré's'
brindes. — LOPES SA'

—<B i»«Bi

Cigarros po-
ares de fumo
com valiosos
eV C.

so nos rcnenmos as propriedades lu- 1 ,sada como nesta prestação de contas
pretende transforma!-

xuosns. Não. Essas, por via de rc-
gra, não causam prcoccupaçõcs aos
senliorios. São precisamente os pro-
pnelarios modestos, os que possuem
casa; de alugueis mais baixos, os que
sóffrcm as conseqüências da crise,•porque 011 os inquilinos estão des-
empregados, e não têm com que pa-
gar as rendas das rasa?, ou elles. per-
seguidos pela cada vez maior cares-
tia das alimentos e tendo reduzidos
os salários, atrazam-sc 110 pagamento
ao* 'senhorios durante mezes se-
gtiidos,

A verdade da vida presente no Rio
t!.e Janeiro é tal qual a descrevemos.
.Vão ha mis nossas palavras a som-
bra .-jquei* dc uma fantasia. F, o'Mitadro de tristeza que deixamos mal
debüsado é niuitissiino maior do
que, se possa imaginar nas camadas
sociacs, onde não é conhecida a mi-

(pie a aggravante
cm monstruoso processo penal, capaz dc
substituir aquelle outro que ella viu ruir
fragorosanicníe nos reconiros havidos no
jui/.o criminal.

, Ella quer arrancar de vós, juizes do
eivei, a condemnação dos aggravados que
não pódc obter tia instância criminal.

E, para isso. inventa esse saldo fan-
taslico de trezentos c tantos cornos, que
os aggravados. no caso de lhes ser des-
favorável o vosso julgamento, icrão dc
pagar com a liberdade se o não puderem
Íht.ct com moeda.

Semelhante saldo é porém um des-
pudor que sobrelevn a iodos os 0111 ros
da aggravante. Ella impugnou os orde-
nados dos seus próprios empregados, o
aluguel da casa. que occtq>a, c a vul-
ttiosa verba de S6:ooo$ooó que o syn-
dico llelleza Osório remeteu por in-
termedio do Londoii and Brazilian Bank,
á ;igencia da Standard Oil, cm Porto
Alegre.

Discute cm seguida a impugnação of-

BANQUETE AO ÜR. CARLOS
CHAGAS

ICIItC
comr

•seria <|t-,c invadiu tão crescido nume- ! ferecida ás despesas decorrentes d;i con-
ro dc lares. ' tinuação do negocio, o parecer do dr.

¦Do exposto se concluo que a pro- ! .c'""'ill°.'' "!'!S massas e o facto escanda-
posta apresentada ao Conselho Mu-!
nicipál, autorizando o prefeito a co-
brar os impostos cm divida indepeii- I

0= amigos e admiradores lU cn-
scientista brasileiro dr. Carbs Chagas,
memorando o brilhante suecesso de sua
missão, como representante do Brasil no
Congresso Medico Argentino, resolveram
o::creccr-ll:c uni banquete, oue se reilisiará

11 j Restaurante Assyrio, no próximo sabbado,
^1 do corrente, ús S horas da t;cite.

O banquete será presidido pelo
do Cruz, dircclor do Instituto de s;u nome.
sendo que a saudação ao homenageado sciá
feita pclo professor Miguel Torcira.

As listas de assignattirit nclimn-se ü dispo-
sição dos seus amigos, na plia-.-mr.cia Or'.in-
do Rangei, onde íerão gcntilineiiti: recebidas
aj ãdhcsões.

. A commissão ccnsla dos drs. Samuel I,i-
lianio. Armando Godoy, Veiga l.ima, Raul
de Almeida "Magalhães e Figueiredo Uo-
drigues.

dentemente dc toda e qualquer mui
ta em que os contribuintes 'hajam in-
corrido, merece ser votada c com a
urgência necessária, para que não
haja pretexto tle remetter a jtti,:o
novos processos relativos á falta tio
pagamento de impostos.

li se o prefeito municipal ou o
Conselho pudessem lançar mão de
qualquer recurso legitimo que su?-
pendesse e annullasse ' a acção do
juizo, em relação aos processos delle
pendentes íi que sejam liquidados
taníbem até final do anuo, seria ver-
dadcirametite ouro sobre azul!

K11 bebo, tu lirlios, cllo bebo
CASCATIXHA.

AS MISSAS OE HOJE
cs, nor alma de:

Machado, ás X I
E. João Baptista

'rancisco

Kízam-se as seguin
Francisco Cardoso

horas, na egreja dc
d;. Lagoa;

¦"Dr. Joaquim Francisco d
ri? o horas, r.a egreja de S.
de Paula.

Çitrincfi dn Souza Moraes, ús o
ras, n- màirz de Santa Riia.

Tliemístoclcs Soares Young. á.= 9
Tas, ns egreja de S. Francisco
jPaula,

(Alcina V/crnecI; Dickens. ás n ¦liorns,
Sa egreja do largo do Machado.

lAfttonla Gáldina dos Passos Macedo.
*s 10 "'oras, ca egreja dc S. Francisco
4t Paula.

loso de haver a aggravante exportado
liara a Europa o seu gerente Lake Lake.
antes que fosse o mesmo chamado a
prestação de con,as como manda a lei.

A aggravante não quiz ainda pousar
do vôo de audácia que ergueu deste
mesmo tribunal, 110 dia cm que se deci-
diu denegar a sua fallencia. Mas o ac-
cordão que assim resolveu determinou o
traticarhciito da fallencia, mas não inan-
dou que a instância inferior deferisse á
Standard Oil. quanto fosse dc suas in-
doiniras prcicnçilcs c que tudo se re-
cüsasse aos seus adversários.

Não, que por honra da classe a que
servimos, vós distribuindo justiça, com
às vossas luzes e o vossa inteireza; eu
defendendo interesses une a consciência
me diz legítimos, a Standard Oil. não
conseguiu lisnar o nosso templ\ não
pude ainda equiparar as pretorias ás se-
cretarias dc Estado; onde ella penetra
até os mais Intimo? recônditos, venceu-
do todas as resistências com o tinir dos
seus dollars.

A Standard lilieriou-se é certo de um
processo de fallencia. mas ainda se não
imiocentou da fundada c vehemeillc ac-
cusação que lhe fazemos de conspurca,
dora dos homens públicos de nossa
ter-a."

Lê e conimenta uma carta dirigida por
um official de gabinete de um dos nos-

j sos ministros, pedindo uma letra acceita
Arruda. | P0' Wellenkamp, para arranjar 10 con-

lo- de reis.
Concjue pedindo que o tribunal de-

volva o fet:o a instância inferior para
que o integro juiz da a" vara eivei de-
ci:'a sobre a impugnaçSo oífeverida.

K o advogado saiu da tribuna, saído
iiiuiio abraçado pela assistência mune-
rosa.

A Câmara decidiu, depois de rápida
discussão, anmillar o processo da presia-
çãp dc contas desde o ponto cm que o
juiz fez desentranhar a impugnação da

SOCIEDADE PHMTELÍCÂ
BRASILEIRA

Com a presença tle vários sócios
e sob a presidência do general Mcsqui-
ta, secretariado pelo capitão Elysio, foi
realizada ultimamente a 71a sessão or-
dinaria dessa sociedade.

Lida c approvada a acta da sessão
anterior, foi ndmittido 110 quadro dos
sooios contribuintes o sr. Álvaro »ic
Oliveira Soares, sendo propostci.i pelo dr
Rangel mais os srs. Caríos Costa e
canhão Alberto .Navarro Pinheiro de
Meircllcs.

O capitão Elysio deu conta de sua
gestão interina na direetoria de trocas.
comniunicando que houve um rendi-
inenio de 3355965 cm menos de dois
mezes,

A assembléa apnrovou a indicação di
mesmo com relação ao caso Pereira da
Silva, apresentada na sc.—õo anterior.
ficando incumbido dc cn:en:ler-se com
o sr. Silva o sócio Vi-gilio Leite.

O dr. Range! entregou nara a colle-
cção dc confronto social diversos exem-
plarcs falsos da Servia, Chile e Haiti,
retirados dc cadernos cm andamento.

O prêmio de nresença coube ao dr.
HiVdegardo de Carvalho.

-TT"~'

lia-el -- da Renda
enr;'i orçada cm 70.400:0005 ourei
Ü7.'Con:oooS iwe': ao mesmo tempo mndi*
fique-se a disposto do art. en. IIT, di-
zeniJo-zo "50 °\,i cm ouro c 45 "!1 em
pane!", c:n vez de "65 "i0 em otir) <j

S3 "i': ¦cm ':.pel", como está no projecto."
A emenda n. 2, lambem da cointnis.

são. fo' improvada, determinando:
"Ao art. i*\ v.. 10 :
SubsHtua^se a V:M'a alu esíalielecida¦¦prtri cigarros e cienrrilhas de nroducção

nacional pela çeRuinw
ti) 03 de preço por niaçòj car-
teira, caixa ou outro envoltório1; de
30 ou fração — tüo cxcodcntc tdeS.l^n — cada maço, carteira, caixa
o;i (Kitr.i envoltório $070
rV> idem idem de mais de f.jzo n
$j8o — cíitlfi mnco. carteira, caixa
ou (-iitro envoltório • . $ioc
c^ idem iJmi úc mais dc SmSo a
S700 — crff.i maço. carteira, caixu
nu outro envoltório $150
d) idem ideai dc maia da $7^ —

cada maço, carteira, caixa ou outro
envoltório Sjoo•Kcvc-êc a taxa a cobrar por r.; gr.immas

ou fracçãd do fumo desfhdo, picadn ou;
nitRado — de $030 nara $n3o — aceres*
cciUatido^c Io mesmo tempo do -ois da
r<a'avra "micodò" as seguinfes "de prece-
tícncin nacional ou estrangeira."

LÍIeyc-toc 'cunwiT.citcmeutc a estimativa
a mais "5 .oco:ooo$ooo."

Foi cgiialiiient.e approvada a emenda
11. í, prescrevendo:"Ao mesmo art. i", n. n: Substituam.
sc as palavra*! ,lc cohrattdo-sc cs seguiu-
t,-.-- taxas, cie." pelas seguintes :."c cobrandorse as seguintes taxas: r.gv.?.-)
drnoaiinadas sypliüo ou soda, liydromej;
cídra. giiiRCr-ale, rrfrescos gaíojos. suecos
dc frutas nu píautaii não fermentado 1 u
Icutr.iâ licliidaa íãcmeliihiites — "or livro

í S.;-)o: cervoja de 'baixa fermentação •—
Osiv.il- ! ,"'r ''l:o -:!!',: cerveja do aila fermentação

— por litro $:¦¦)"¦: amer-pieon. bittc';,t fer;
hei. vermoutb. ferro-quína Bislcri. yhilios
quinados, Amaro l*cisir>a e outras Irebi-
das íicitic'lian»eã— por litro $360; bebi-
das constanteis dor ns. 130 c 131 du actual
T"i:ia ihr. Uíandegau — por litro S360;
bcbidftí denominadas vinho de cauna- dc
frutas e scmcllianl-cã, ouando liSo" pre* a-
radoa exclusi ram ente rela forníciitaçãó do
sueco dc frutas ou plantas do paiü — por
lilr.- $120. p •

Klevc-se "Conscauefitcmcnto ,1 c£timátiva ti
n'aís ã.oooioooÇoca.5*

As emendas ns. 4. 3 c (>'¦—• deter-
minando, rcspeotivánieiilc, a elevação
da estimativa do n. u, do art. i" a
|ll I I II—I III 3 I I I III III II I II II li llll III llll —

lvssas
"Ni

ceule-'

Canu.il l-'cdcral,
l^síricto me-

Ministério da

lio-

lio-
de

I Standard

A Associação Protectora dos
Homsns do Mar

Esta Associação, de accordo com os
seus humanitários fins, acaba de soecor-
rcr pecuniariameme iodos os tripulau-
les do barco de pesca D. Manoel II,
em numero de 14, naufragados no dia

j 5 do corrente, na altura da iiha delg. Sebastião.

emendas determinam:
Ao art 1» IV 11. 34: Accrcs.

,„ ...... .- "•' s'""e os/.iuroj dos crtditos011 cmnreslimos earnntidos "or livootliceasconwiicioimcs r,n nmiclircsc excen o'«" quercçàcin solire iiredios aericolas",1". eve-se coiiscquentciiiciite a estimativa amaíá .jootooòSoop.
«iwiC^i.-.1.1 ""-Ao. n1"".10 »«¦ •". titulo
«bS? «? "«dmarin "• Acçresccntc.Se cmscç.ml.i ao 11. 75 aciu.i! mais um miiiierocom a seguinte redacçâo c estimativa*'.". taxa de saneamento na C;cobrada nela Ifcccbcdori;
diante lançamento ieitoViação pela repartição competente tio co.meço dc c.ida semestre: — cm cada nredioesgotado, tendo mn so annarclho — iS pormez dnii npnarelhos — 5$ nor mez c mais'¦> pur mez c por nonarèllib ciuc excedertacventio a iaxn de ^s redunir.se a aS ães-(le <r.ie o cambio se mamenlia a u ; d , por15 011 acima ,|CJK1 lax;, durante tres mezes,uc-Io nienqs) .l.nooioooSnno."
, — "-"'"• i- — Ao mesmo art. 1" 11. 64 :Accrcseenle.íe mais o seeuinlc: "Os consu-les remctleriio lürcciamentc ás aliandeiiasunia quarta via das facturas consulares."'.V i.i. — Fica o TOvcrtio autorizado.1 regulamentar se o inloar necessário, ncnnrança dos novos imnostos c laxas crea-(Ios nesta lei; quanto á cobrança do impôs.10 soorc inros dc cninrcstinios earamidosiior iiypoUiccas convcncionacs ou antichrc-se. cl e bevera adaptar iodas as providenciasnecessárias n uma lioa fiscalização podendo'["oor saneção ncnal, obricar os cscri.-ãcs.laliclliacs c officiaes <lo repistra a commu-nirar as respectivos remriicõcs fiscaes umanota das cscripturas ila inscrincão c (Io con-ccllamento de taes livnotbecas e anticlircses,com especificação do liome e residência docredor e do devedor, situação do immovcl,importância do empréstimo taxa dos iuros,prazo e forma do pagamento de capital clurns e qjiacsnuer outras condições oim ixi-Icresscm a cobrança do imposto; deverá, emtodo r, caso. ser sempre exliihida 110 acto doc.-.uccllaini-nto a prova da ouitacãn do im-

ypsto cxpcdiiidp para esse fim a repartiçãotiscal arrecadadora uma cuia de quitação,mediante o pagamento de iS cm csiampi.lhos de_ sello adlicsivo.'.'— ,"*¦'• '.4,— K;i!islitu».se nela sceninte
.1'..redficçm) elo art. ,1" , oaraerniilio 3° IV:IV. u maicnal destinado á Krinicirn instai-: lacão publica de luz. forca (exeluidó o des-tmiido as insMlIaçSes particulares), viaçãourbana, nlinsb cimento de acua e ride dc

I cftrotos, ç bem assim, o destinado a calça-
I mentos. incluído.*: n= liritrifiorcs rolos eI compressores "ara macadamiza'.ão e autoresresoertivosi á incinernciio dc lixo- ao me-lliòrameilto e "'íiiiscrvacrio ne barras dc por-
| Ioõ: a praijc.ucm tle nortos: ó nesobstru-

ccZr, de baixiog c cauacs: ao deslinado asestradas dc feiro e nontes: an? tubos deferro ealyanizfidn c corrucado nara bociros
de estradas de rodatreju: fio? laboratórios de
analvses, ás colônias correccinnacs o ns pri.
sGes com tralwlho, assim como o destinado
ao saneamento o cmbellezaincnto das ei-
dadés.

Tísscs materiíies só ficarão suieitos h fa-
xa de 8 °'n aoui cstain»1ecfdi nuando im-
nnrtados nara serem annlicadns pclo enver-
no dos.¦'estados, -dos mtinirinios mi do "Dís-
tri^m Venerai rm obras suas feitas nnr ad-

ei. £)™" a_ candidatura ao governo do
ci_ iiauhy. fc neste pé se descreveram to-uas as necorrencias do ultimo pleito

Sobr, a emenda n 6, mandando eli- =" dt^ndfdS Wí•n.,l*a.r_.:0..a"8"Ue?;.0 d^. "oroooSooo na Neves, que o ex-goveínado,"fnipügna apohciacs da até o desfecho, o rompimento do parti-Costa Rego,, do com o homem que o traíraao e *\asci- 
j O sr. Abdias de momento a'momentocomo rejeitada, o ecreav « —~-•-- ¦<- — • «'"mcnio

verba fia do art" 10, falou _ ...
ro Junqueira; sendo a medida
tada.

cofsiRiiaçao Diligencias
wrba 15", falaram os srs.
seu autor, Alberto Maranhão
momo. Dada, afinal

Dauui por dcantèto Senado em peso,MS^ra'"Ss foisenadores, cmprermdos assistentes riu A'oe f»10/""-U,,P°,S «?'
ás bandeiras destircgadas O sr Pires í c?mm,ssa0 í'0 ,ri:s assoc,;i . ,Ferreiia estranhava q„c 0 sr AWiasi z,r "°. r«into o novo soem honorário,
«e atirasse agora contra os seus ami- 7'*' 

f?' rCC8í'-° d"' V-° C 8°' Umil sa,vnus iu» anii , ,je palmas, i'eve (.n,j0 a paiavra n aa.
... l" , demb'0 Milton Camnos, que pronunciou

votação para a rejeição ser confirmada.
As emendas números 7, 8 e 0. refe-

rentes, as duas .primeiras á dotação da
Escola 'Prcmttnitoria 15 de 'Novembro,
c a ultima a inspeotor e fiscaes devehiculos da verba 15a. foram rejeita-
das.

Sobre a emenda n. to, mandando
sitpprmiir a verba de too cornos des-
finadas ás faxinas nos quartéis da Cri-
gada Policial, falaram os srs. Salles cAlberto Maranhão, poi esla rejeitada,
coisa oito se confirmou com a verifi-
cação da votação requerida.

A emenda n. 11 foi approvada, de-
terminaitldo:

Na verba 18» — Pessoal de nònrea-
ção <lo director — suppriina-se a con-
signacãn d.e 1 :eooS para 1 cocheiro e
dc 1:6:io3 .para forragem para quatroanimaes.

•perdia-se no r-econto. Perdendo-era um espancar de facecias, a que
S*5J Ks'?ia;i nc>" mesmo o sisudouarao de Iraiptt

sr, Coma kego ,e,,,,ereu-verifièaeã„--di!dò^-p^.dn1.srt ^on^it-dlnde^ I , ri ¦ ,' ¦ oc Outubro,

um bello discurso, bastante apreciado e
anplaudido pela numerosa assistência.
Finda a oração do joven acadêmico le-
vantou-se o dr. Augusto dc Lima que
leu traia cuidada pagina literária feita
de agradecimento e incentivo aos moços
do Grcmio Affonso de Moraes. O dr.
Augusto de Lima foi applaudido calo'
ronamenie e muito cumprimentado. Fa-
lou, ainda, o acadêmico Ciccro de Mo-
raes. que discorreu sobre a data de ta

E foi com a recítação de muitos e
lindos versos que terminou a festa lite-'Mas o sr. Pires Ferreira passava a raT'a <*° ^rem'° Antônio Affonso de

barer Moraes.

As emendas nuincrns 12, 13, 14, 15,
16 e t?, relativas, rcspeativamenle, á
dotação para a illuminaçãn da Casa da
Corre.cção: 11'iani'lando fundir numa só
as rubricas Material da verba 21»; re- deixar a tribuna,
dttziiidó de i5:ocki$ooo a dotarão do
Hospital Paula Cândido; diminuindo
de 40 tcooSnoo a verba desrinada ao
cxpfdktttc da rubrica Sônicos dc poli-cia sanitária, etc. da verba 21*; desta-
cando, para auxilio ao Seminário de
Diamantina, a quantia 'ie to:onoSooo
da verba n. 23 dn a-1" 6 do proiectoe, por fim, destacando dessa mesma
verba 5 toooSooo para auxilio ao Gy-
mnasio tle Coiioei.-ão do Serro; foram
todas ellas rejeitadas,

Sol i-e a emenda n. iP. retltiíindo dc
.-, toooíooo a verba destinada .i illiiinina-
ção da Hs-ola de Bellas Artes, falaram
os srs. Salles e Albento iMaraitbão.
sendo ella rejeitada.

Sobre a de n. 10. referente á verba
n. '25 dn art" 6, falaram os srs. "Ri-
liciro Junqueira e A. Maranhão, sendo
rejeitada, afinal.

A emenda 11. 20, mandando reduzir
de 7 tJonSoco e 5 :oon?".on a verba des-tinadn ao custeio da (Iluminação do In-
siiiuto Benjamin 'Constant, foi rejei-
tada.

A emenda seguinte, rrdu-iMo dn
3 tor.n-Jooo a dolacão tota' * 

.istituto
de SuiHos Mudos foi at>, ..,a.

A emenda 11. 22, rorliiziudo igual-
nrme a S:ooo$oon a verba destinada
á niumitincão da Kibliotlieca Nacional,
íoi rejeitada.

Snbre a emenda n. 23, mandando
Sflppnmii' lo-las as consignações des-
tinadàs á conservação, cnn^r—tos rena-
ros <: nccivsi-inios nos ed'fieios. pro-
prios nacioiiales ou particulares, dn Mi-
nislerio do Interior, .passando as despe-
zas necessárias a esse serviço a ser cns-
teadas pela verba Obras dn mesmo mi-
nisierio. falaram os srs. Salles. Mara-
nhão c Pires de Carvalho Dada.po-fim,•como reritada, o sr. Mauricio renuc-
reu verificação da votarão. Verificada
apenas votaram 102 deputados. Feita
a chamada, foi confirmada a falta de
numero, ficando abi interrompida avotação orçamentaria, liontcm.

a uma as aceusações feitas r.anova situação piauhyense. t»  s ex •— Começaram os serviços preparato-discutiria o caso dos tábellionatos Á' rlos Par';i,a installação da luz clectrica
divisão_ do tabellionato de Parnaliyba *'em ^',t)ara' Segundo derlaração do con-
em dois fora motivada .por urgente ,rat3n,e de taes serviços, o nadre Joãonecessü.iade juiblica. Trata-sé de unia EsI,!;c!lit. Sabará dentro de muito pouco
cidade de grande importância, uma das tcmP° Kosará do inestimável melhora-
mais florescentes elo Estado. 2° s ex ! ment0 f^0 oual de ha muito anceiava.
trataria da demissão do juiz de direi- j - T ^T;l feira ('e sado da estação de
to da capital. A demissão foi feita por °mo' {nr*™ vendidas, durante a siMiian»
ter sido a nomeação do magistrado ,al.,r"'lzIU'a' SW rezes' P"a'tdo 3711.510
dependente da approvação do Congres- ¦ ,os' pc'a importância de l.iríoioSdoo.
so que não a apiprovou e no exercício tí-c ^ Proco .por arroba, tem sido, de 12S.
um direito annullon todos os actos I Nan ,la*'cnlio stoclc por vender. Os mar-
delia decorrentes. Ninguém teve o in- i dantes tem feito suas compras dirc.
mito de anmillar o casamento da filha' clan*ente nas inventadas.
do deputado Elias Martins dcniittindo | 

— Como é do dominio publico foram
o juiz. 3» — A demissão dos desembar- aprovadas, por decreto de 30 de asos-
gadores... I to ultimo, as cláusulas do contrato ce-

A hora do expediente estava cs^o-' 'p'"'!1do entre o governo dn União c a
tada e o sr. Pires Ferreira teve 

"de 
I Companhia E. dc F...dç Goyaz para o

]ue voltará hoje.-Ao ser aiiniin^ a a ordem do'dia.
o sr. João Luiz Alves requereu a sua
inversão, para que o iprojecío abolin-
do as ultimas resltriceões da amnistia
dc 05, currasse em primeiro lugar, e
urgência, .para a discussão e votação
imniediata do mesmo.

Pela ordem, o sr. Pires Ferreira
combateu a urgência. O assunipto ain-
da nao fora explanado sufficientcnicn-
te. as commissões da Marinha e Guer-
ra. dc Legislação e Justiça e de Einan

prcseguimento dos serviços da mesma
esirada. Esse acto do governo encheu
de contentamento c de justas esperanças
as populações que vão ser beneficiado»
por aouclla estrada.

Já eslâo marcadas as inaugurações
das es'.içõcs de Lavinha, de Patrocínio" do Monte Cannello. resDectivament»
para 30 de novembro deste -anno. 15 de
março e 31 de agosto do anno vin-
douro.

©
Pnra esta sereno, ncreitnnios to.ças ainda não se tinham manifestado . ,c o paiz só tinha a lucrar com a ma-1 *'"s ns nnticins «lo Interesse geriu,

A crise do papel de imprensa
em Portugal

Lisboa, 17 — CA. A.) — '"Os 
jornaes

coritimrtf.11, cru iodo o paiz," a se oc-
cupir vivamente da crise do papel
para a imprensa.

lE' ass m epie essa campanha acabou
coípòrificando-sc ctu unia comniissão
que estu lou detidamente o assunipto.

Dos trabalho? pesquizas- e -inqueri-
'05 realizados foi fe ta uma .exposição
soi.re a c.iresii.i do papel, qtib vae ser
hoje entregue .10 dr. Antônio José de
Almeida, presidente do conselho de
ministros, pelos representantes das cm-
nresas jbrnalist cas. editores c proprie-
tarios dc tjipographias c outras empre-
s.-.s grr.phicas.

IIP0LSI1CA

*;«-«*-S^<M.'rw-

O DIA DO PRESIDENTE
O presidente da Republica recebeu

bobtem no palácio do Governo: o ge-
neral Luiz Barbcdo, nomeado cbmman-
dante da 6* região militar e das forças
expedicionárias que se acham cm Matto
Grosso, que foi apresenta" despedidas
por ter de partir sabbado para aquelle
Estado, afim de assumir o seu novo
posto, e o tenente Ildcfonsp Escobar,
presidente da Confederação do Tiro.

S. cx. fez-se representar pelo sub-

Uma carta do almirante
Alexandrino ao Club

Naval
A' direetoria do Club Naval, o ai-mirante Alexandrino de Alencar, nv-nistro da Marinba. endereçou a se-

gtunte carta:"¦O pessoal da marinba mercante, emserviço no Lloyd Nacional, resolveu¦celebrar meu annivcrsar o natálicio.
que é na data exacta da commeniora-
ç.-io ca descoberta da America, honran-
do-nie com o õCferccimento de umaestatua de Colombo, em bronze.

E' unia 'homenagem muito superior
, , "o meu merecimento, e para a quallando a con: agraçag. Saudações _ Di-1 só acho explicação no

O caso de Alagoas
Recebemos o seguinte tclegrar.inia s"Viçosa, 16 — Acabamos de dirigir ao dr.

" enccàláo llruz o seguinte telegrairraia:"Estno. ir. presidente da Republica, pa-
lado do Cattete, Itio. O Club Republica,
no Itciijaiain Constant, reunido extroordi-
nariatuenic, cenfia nos intuitos patrióticos
de v. cx. o no seu respeito á Constitui-
ção, na solução do caso de Alagoas, evi-

turaçao.
O sr. Iiincu Machado pediu á mesa

mie o requerimento do sr. João LuizAlves fosse- dividido cm duas partes,
yoliando-se .primeiro a que se referia á i
inversão da nrdem do dia e dcinis a!
refeiTiTte á tírfjch-ria. i

Contra esta, também pela ordem, semanifestou o sr. Soares dos San us. |A .mesa ntteiidcu ao .pedido do sr.
Irinen e o Senado approvou a inversão '

ficando ns mesmas sujeitas ao cri-
terio dn redticçnn,

¦w w~mà>+-m* 1
ESCOLA MILITAR

O coronel Sissoii deixou têmpora»
riaiiicnte o coiiiiiiniiilo

\ 'Conforme fomos os únicos a noti-
ciar assumiu o encargo de assignar o
expediente da Escola Militar, duranteda ordem do dia c a urgência, con-1 o inspèÜiinenlo temonraro d

rectoria, TVbttrcio secretario.
«MB.

chefe de sua cnsa militar, capitão de Silva -Dalt

Pagamentos que o Tiiesouro
pode elfccíuar

O Thesouro Macional está autorizado
a çffectiiar os seguintes pagamentos dedividas de exercidos findos:

tj400$, a José Caruzo Macdonato;
57^üou, á Casa Leuzinger; 1:076$, a
Joaquim José de Vasconcellós; .i:664S8-S, a José Lima; 640$, a JoséP. Dantas: .toò^^S. a Carlos Comes
Rçbcllo Hon.-,'; i:oooS. a Mathias
Qlvmpin de Mello: 1:07;?. a José A.

fragata Thicrs Fleming, 110 gardçn-pdrty
offerecldo pelo preí-iiio municipal ao
sr. Affonso d.- Camargo e coronel Fe-
lippe Schmidt.

Hoje effcctua-se, ás 2 noras da tarde,
o despacho collectivo do ministério.

ro; i.tS$-oo. a João J. da
Silva; 708$, a Raul C. Bandeira de
Mello; 131S500, a João da Cruz; . . ,cioSâoo. a Jo-=é Baptista Sá; 265$, a
José G. de Almeida; 1G0?, a Henrique
P. Alves, c ;ií.|oo, a José B. da
Silva..

grande amor queconsagro, como sempre consagrei. Avida do mar. Por este mesmo motvo.
e como sócio desse club. penso quecorresponderei eorrdignamente á genti-leza dos meus amirros da marinha'civil.
transfer ndo a honrosa offerta paraessa associação, onde, como um grandesyitibi.ilo <pie é, servirá para despertar
nn5 itieus iconsê/oios as vantagens di
per.SLn-erança e da cordcc-m tndomiti
do ousado naverrador.

Digne-se essa dirretoria de receber
as saudações <iuc tenho a satisfação d->env ar ao club."
* ""' 11 1 n> o. n —im

MEXIOO.ARGEXTLNA

O ÍJitovcfiniblo liitcllectniU entre
os dois paizes

Buenos Aires, 17 — «A. A.l _ Odr. Isidro-Fabélla. ministro do México.
melhor n-„-.ne'ra d:

forme o requerido pclo sr. João Luiz.
Assim foi annunciada a 3a discus-

são do iprojecto.
O s". Cunha Pedrosa leu um longo

discurso contra elle.
De_fendendo-o, orou o representam: c

do Espirito Santo, que 'pronunciou
substancioso discurso.

As allegacões do sr. Pires Ferreira
de que a abolição das restricções da
amnistia iria 'preterir iiinuiiicros ofíi-
ciacs favorecendo a dezenas 'dc ou-
tros, eram falsas. O senador pyatdiien-
se dizia-se baseado nas informações
dos ministérios da Guerra e da Mari-
hua. Em resposta, o sr. João Luiz lia,
em voz alta, as informações. N*o Exer-
rito. o favor apenas attingia a tres of-
ficia.s e na Marinha a um ou dois.
Era preciso ipassar uma esponja na-
quelle passado triste. O projecto devia
ser ápprovádo.

Osr. Soares dos Santos, voltando á
tribuna, declarou -que votaria a favor
do .projecto: _s. cx. condemnava ape-
nas a urgência.

Por ultimo falou o sr. Pires Fer-
reira requerendo o levantamento da
sessão do Senado.

E foi attendido,

A LANTERNA
Vespertino de combate e grnndc

informncão
Director: — COSTA REGO

APPAiíECEiIA' BREVEMENTE
«a» —

Augusto Maia Sisson, commandanU
daquella escola, o coronel ;.
lobel, lente cathcdratico daquelle insti-
tuto de ens no.

Por ter. assumido o referido eargo,
apresentou-se hontem ao ministro da
pt.-rra o corom- Guilldbel,1 r — - -» tm

LIGA DOS PROPRIETÁRIOS

AS ÜECMÃSPREDIAES
Pedo prefeito foi mandada ao contai-

tor juridico da Prefeitura, para dar pa-reçer. a representação que lhe dirigiu
a Liga dos Proprietários, sobre "os pro-cessos irregulares" promovidos pelojuiz dos Feitos Mutiicipaes, contra os
proprietários, devedores de décimas
prediaes.

A Liga propõe á Prefeitura soluçõesrazoáveis para esses casos, no própriointeresse das rendas da Prefeitura edos proprietário-., isto é, para antesdos conhecimentos dc divida? de deci-mas serem rcmerJd.is an Contencioso,
nara os processos serem resolvidos am'-
gavclmente por pagamentos, pela Lig.i.

INSTITUTO DOS ADVOGADOS

Uma conferência interessante
No edificio do Syllogeu Brasileiro

reãliza-sc hoje, ás S i'e horas da noi-
te, a primeira conferência da série queo dr. Pinto da Rocha fará no Instituesta estudando a melhor mnne:ra de - ' 

n ' í < "° a*"*ltu"
fomentar o"interc3iní.in ;,.. V" . "J (ia Ordem dos Advogados.

¦ticos essciictaes".

A SESSÃO DA CÂMARA EM
RESUMO

"Sob a presidência do sr. Vcspueio da
Abreu, secretar ado pelos srs. Costa Ri-
beiro e Alfredo Mavignier, foi hontem
aberta a sessão da Câmara com a pre-scuça de 75 deputados.

A acta da sessão anterior foi nppro-vadn, sem observações;
O cspc:lii-nte lido careceu de impor-

tanc a. Euiretan'o, entre os ilociiincn-
tos lidos existia este, simplesmenteFormidável: um officio do pr.-si.b-r.tcda Assembléa do Estado da Paraiiyha
conunun cando ao Conirusso Nacional
que foram eleitos 1 reconhecidos go-vernador e vicè-governador -Jo referidoEstado os srs. Camillo de Ho",;iida ccoronel Masso. para o periodo do inifia 19^0!

O sr. Simeão Leal, que estiva d-
parte assisi ndo á leituri da materiado expediente, nessa altura, mudou li-terariaincnte de cór. ficando blüosa-mente atnarello..,

¦ Após. entretanto, a leitura da rratfrna do expediente, oecuparam a tribunaos srs. Augusto de '.ima e Senna Fi-
guciredo. aquelle para tratar da ladus-
tria da mineração e o ultimo da indus-tra dc lacticinios, especial mente a d 1
manteiga, ameaçada de raxação pelasemendas da commissão de Finanças aí
proj.-cto do orçamento da receita.:¦ Esgotada, todavia, a hora b e:,-;--diente. passou-se á ordem do «ü.i. Ha-via, então, no rce nto iaS deputadasFoi aniiunciiftla a continuação lt vo-
tação dos orçamentos, tarefa a que <t
entregou a Câmara, durante cerci dc
45 minutos. Interrompida, oorAni, c??avotação por falto de numero, foi an-
nuncisrf.i a d sciissão ila reípcc-iva tn--.-
leria constante do avulso da orlem do
dia: Foram encerra-las. sem debate, a
discussão única do parec-tr n -5, dc1916. mandando archivar es 

'doê.itit.r:
tos relativos á perda de hianda-o iadeputado Alfredo Mavign er. e a ".'
discussão do projecto 11. 1 p," de ioiV>,autorizando o governo a abrir wlaMinistério da Fazenda o creJ:-o c*i -
cal de Sn&too. 1
tomo José Villela

Sobre a primeira discussão do pro:eto 11. 32, tio I0I4i ticclaranJo feri.*.!-o tlm 11 dc junho, coni subit*'u:'vo dacommissão de Constituição e Jús:ie."..talou longamente o sr. Joajuiin Osório
qtie_ esgotou o te.n-10 regimental ^l
*es;ao, na !tibu:ta,

ta, o
para pagamento a

*"S***r-^.'-::--2Jir-"*Srfe-**^
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ÍTbòtanica curiosa

jtnnaiuiiii OlJaÈia
g—.

aiiúricavjta com a arvore de
I

cidade do Fcnt
"Saiu an"

As arvores maravilhosas não são
poucas; cada paiz, por assim dizer,
líín a sua.

A arvore sainan, ou arvore da chuva,
r originaria do Peru'; e, segundo di-
zbiii, tem a propriedade de absorver a
luiniidade do ar, podendo depois fazer
cair dos seus galhos e folhas copiosas
golas de água.

!í.--sas arvores, durante o dia, ciiãinatii
a si a água da terra, por meio das_ rui-
>.,s, fazendo gotejar durante a noite a
água assim absorvida-.

Um algumas das narrativas publica-
d.is acerca desta curiosa arvore, refe-
ioin os escriplorcs que os viajantes que
percorrem a America tropical. nunca
armam as suas barracas debaixo d;
arvore sdinati, devido á abundância das
guias dVigua que pingam dos seus ra-
inos e folhas dtiranlc a noite, a ponto
de converter o chão, em redor, num
verdadeiro charco 1

Áffirma-se tambem que esta arvore
fitiiláslica t( in o singular viotler de fazer
eliovcr quanto mais secco e quente for
o tempo.

Tudo islo tem feito com que a "arvo-
íe ila chuva" Icnhn sido rccomniçndádn
ü ndaptádá nas regiões mais áridas, com
o fim de beneficiar a agricultura.

Infelizmente; essa lenda da arvore
.(..,..-.in não é mais verídica da que as
oiitv.íts leiulasi

A verdade é que esta arvore não
transpira mais água do que as outras, e
difíicilmcnie sb explica, por isso, como
se originou esta lenda.

Süppõc-se talvez tenha surgido do'fa-
elo da sua copa ser aberta, deixando-se
facilmente atravessar pelos raios sola-
res, de sorte que a graiuma e as hervas
crescem sob a sua meia sombra quasi
lão livremente como se estivessem no
descampado.

Os característicos especiaes desta
arvore são os seguintes: o extraordi-
nario tamanho da sua copa e ter todas
as suas folhas nos talos pequenos das
extremidades dos galhos, ficando assim
expostas aos raios directos do sol.

A arvore da chuva adapta-se perfei-
lamente ás estradas publicas, cresce
com grande rapidez em qualquer solo
c em qualquer altitude, desde o nível do
mar até ás mais altas montanhas.

Km certos climas ella atlinge a ai-
tura de Uo pés e a copa abrange 150
pés de diâmetro.

A madeira que produz é pesada e
presta-se á construcçao de casas e para
os misteres da marcenaria.

A' parte, pois, a lenda relativa á
chuva que produz — e não é verda-
deira — a arvore sanian é de grande

I utilidade nas suas varias applicações.

Uma industria con-
demnada á morte!

O CORTUME NO ES-
TADO DO RIO

lA industria do cortunie, 110 Estado
do Rio, está a .pedir a atitenção do
governo fluminense, ipois se não tor
posta em .pratica uma providencia com-
lilcta, .esse ramo de industria será fa-
talmeute «jctiiicto, pela força das cir-
ciunslancias. _

A exportação de gado nao pode ser
ainda levada a effeito entre nos, por
isso que a rendosa producção mal che-
ga para o consumo. Tanto é isso ver
dade que, nesse ramo, são abatidas
rezes que não sc encontram nas condi-
ções exigidas, levantando essa anoma-
lia reclamações constantes, das quaes
a imprensa se faz éco.

..Não tardará muito, cada vez mais
nggravada a situação, seremos força-
dós a importar gado, ipor preços talvez
muito superiores aos (pie cobramos na
venda que se eslá fazendo para uma
exportação iiiiiiteHigciste.

Uma das causas prinoipaes dessa fa-
cilidádc de cnporlár é a disparidade
que existe entre o que é cxigUo do
marchante e do xárqueador.

Os exportadores mar. Iam para a
America do Norte e Europa não só
o gado como. |iambeni, íoparadameu-
te os couros. Nada mais se faz pre-
ciso d.izcr para oito fiquem patentes
.todas as (probabilidades do iproximo
aniquilamento da industria do cortmnc.

A prova irrefutável desse justifica-
dissimo receio é o desaparecimento
de cerca de doze dos vinte corlumes
quê existiam no ¦listado, ciii franca
acliividade.

Km Campos, cm Niolhcroy, par-
(icularmentc, nota-se grande desanimo.

115- imprcsaindivcl pois um niovimen-
to sério em favor da industria do cor-
•tunie ameaçado de morte.

•Para iniciar esse movimento saiu-
tar 'tem os industriáes a direcção do
sr, Cludomir Key.lir, velho industrial
inteiramente conhecedor do assumpto,
que petíerá agir com acerto, pela sua
comftieterjcia téohriica.

Esperemos ipelas providencias do go-
verno fluminense.

m • m > w

Os martyres
da aviação

O aviador Pettirossi
morre

em conseqüência de
um desastre „.

O aviador PctlirOsst

tss

RAUNIER
de desconto nos Chapéos
para senhoras e secção
de Recemnascidos, e nos
artigos de fim de estação
para Senhoras e Meninas

im, RVA OUVIDOR

ÓLEO para LAMPARINA

ARQMATOL
Ultima novidade americana!
Mais brilho, mais duração, mais

ratol
Encontra-se á venda cm todos os ar-

niazcns.
Depositários geraes: Costa Forcira.

Maia & C.

65, RUA DO ROSÁRIO
— » m » —

Bhciioí Aires, 17 — (A. At) —
Ouando realizava hoje, de manha, uns
vôos em Punta Lara, perto de I.a ria-
ta, a duzentos metros de altura,¦ o .ceie-
bre aviador paraguayò Sylvio Petirossi
perdeu o equilíbrio, caindo, fauecendo
instantaneamente.

Petirossi era considerado pelo mundo
inteiro como o primeiro acrobata do
ar. Quando esteve cm Paris teve cnsc-
jo de medir-se com Pegoud, o criador
da escola, aquelle que assombrou o povo

sem que fosse possível pre-

Da Trindade
O OUE DIZ O COM-

MANDANTE MILITAR
DA ILHA _

Vindo a esta capital afim d'í apreseu-
tar o seu pedido de reforma, o çapitio
de fragata Joaquim Ribeiro Sobrinho,
coniniandante militaj-diftrindade, apro-
veilou essa sua viagem de regresso para
apresentar ao ministro da Marinha o
seu relatório- sobre áquella ilha, onde
¦esteve durante cinco mezes.

Desse relatório foi-nos dado conhecer
os pfincipaes tópicos, contando o com-
mandante Ribeiro Sobrinho que durante
a sua permanência na ilha não se mani-
festoti nenhum temporal, nem o mar es-
teve tão agitado quanto por oceasião de
seu desembarque do cruzador Barroso.

Fez uma pequena horta que suppre
perfeitamente as necessidades da g
nição.

Plantou feijão, mas não espera possam
colher alRum resultado, devido á praga
de cpmondongos e carangueijos que tudo
destruem, donde ser inútil qualquer piau-
tio em terreno não convenientemente
cercado.

A pastagem é má, prestando-se presen-
temente tão somente para a criação': de
cabritos que se acha desenvojvida,
actualmenle em numero de 20 mais ou
menos; outros animaeí só poderão ali
se manter com os recursos da ilha, de.
pois de desenvolver pastagem adequada,

O desembarque do material levado
pelo Carlos Gomes foi effectuado com
facilidade devido ao bom tempo rei-
nante.

Foi montada a estação de radiotele-
grapliia com a qual se communicaram
além de 100 milhas, sendo o curto ai-
cance devido á pequena altura da an-
tena, que ficou a 23 metros acima do
solo, por ter perdido o mastro levado
pelo Bcnjamin Constant.

Existem na ilha 2 jangadas, sendo
uma pequena e outra grande e forte.

.Regressou da ilha a bordo do Carlos
Gomes, por ter sido substituído, todo o
pessoal que fora occupal-a.

Sempre optimo o estado sanitário, ape-
zar da alimentação salgada.

!N0 PASSEIO PUBLICO

Realizou-se hontem ò "garden-party 75

offerecido pelo prefeito aos srs. Felippe
Schmidt e Affonso de Camargo

^HPf^^^Pij^B RSi^B ¦ :' '"' ''^Hrl^l mm^jMm\mmr ^t Am^emmmF-ammm -^amr' '''^1¦ .-.^-*'" J^^V^^B^T^B - .< ' ; ^ Rj^| ^Ejjfl mm\\Wm\ BI^^I - * *** ^^C,' -.. ''tJLmX marn^aw

— Cruzes, an-
coras, corações,
jarras e cache»
pots artísticos á

preços razoáveis — OASA MUNIZ
* 71 — Ouvidor — 71 *¦ i m *»—

FINADOS

A viagem do "Cara-

veilas"
O VELHO PATACIIO^

VAÈ SERVIR DE 
"

BARCA-PUAROL
O tuiwho Ciiravclhis, o antigo velei-

,<-, no"sa marinha de guerra, em jjite
ímas^ações do^ijossos mtW

aprendizagem, iui-
tiarà, hoje, a sua
viagem, com, des-
tino no lotado
do 1'ará, pude »
cará servindo
bârca-phãfol
canal de

xÊ-amÚÈank

9*aa\\\ \\\\v\\

+1 Ai ii&aam

de
11 o

Bragan-
ca. • Que bons
veiilos conduzam

o Caidvcllas ao
terme de sua ru-
ta, são os votos
de todos 03 que
conhecem c . sa-

bem quão arrisca-
dissiiha tera uc
¦ser a lonsa tra-
veisia do peque-
r.o palacho ate ao
extremo norte da

ÍSfj^m 

nossa cosia.
RgQ Us seus ofti-
'WMSMl M ciacs, mocos eu-

 ' ™* t'hti si a s tas _ e
cheios de anima-
ção pela carreira
que abraçaram, sc-
Suem esperanço-
,  na verdadeira

será o Caravel-
mares bravios, se

borrasca, capaz
ile llic querer desviar o rumo que leva.

Mas, a gnarnição do Caruvclhis. par-
t,- confiada no exito de sua missão,
corta de que o antigo veleiro da nossa
marinha é .bastante resistente para aí-
iVontar os perigos que llic possam ap-
parecer,

1.1 Carávàllas, que por longos annos
1 v..'ve ua Bahia, onde foi construído e
lançado ao mar cm 1 de dezembro de
iüi-t, antes de vir para. esla capital, lia
quasi dois annos,
a Bahia c o Uio.

Uepois de estar r.eslc porto, foi o
f.'iiint'1'i/it.í para a enseada llaptisla da:
i-Sevej, íiuando passou a ser tripulado
fielus aspirantes que faziam pequenos
liordejos como marinheiros, obrigados
a trepar nos mastros, a ferrar velas e

o leme
visitar o Cuim-

commiindáiitc,

O 1" tenente Maga-
lliães Je Almeida)

sos de uma rota fc!
cisca de "úz — 4iue
Ias, ao arrostar os

acaso surgirvlhc

viajou muito entre

I mastro de gtirupés espigando o páo de
bujarrona.

Dispõe de câmara de comniando a re,
com 1 camarote'; praça ;dlarmas', com
2 camarotes; ante-praça d'armas, com
.1 beliclics, c 1 camarote com um be-
liche.

A òfíicialidado do Caravellas é con-
stitttida dos officiacs já acima referi-
dos e dos segundos-teneiUcs Oswaldo
Osório Sforino, encarregado da mas-
trenção, e João Marques riilio, cucar-
regado da gnarnição.

Os seus sub-officiacs sãot mestre
Firmino Simplicio Alves Pimenlel e
fiel Octavio Sanjurjo;

A sua inaruja é composta de 21 lio-
meus, sendo 7 de is, 9 de 2ac 5 gru-
metes c 5 empregados na taifa.

Depois de termos apontado estas no-
tas sobre o Caravellas, voltámos ao_ seu
convez, onde, de novo, nos encontrámos
com o seu comniandaiitc, a quem não
pudemos deixar de felicitar pelo bcllis-
simo aspecto do navio, entre ordem o
asseio.

lndagámos-ihc sobre o itinerário do
Caravellas.

Tenho ordem, disse-nos, de ir
daqui a Pernambuco, afim de abaste-
cer-nos; dali ao Maranhão, destruir um
casco de navio que embaraça a nave-
gação, zarpando depois para o ponto
terminal da nossa viagem.

U quanto tempo durará a viagem,
èòtimihndante?

Oli 1 li' impossível dizer-lhes ao
certo. Km todo caso, contamos gastar
de ,10 a 4o dias.

.Se fôr necessário, locarei em outros
porlos. Ainda não sei, -

R quando parte?
i— Amanhã, 1», ás 4 horas da tarde,

depois que o coiitra-ahhiratite Américo
Silvado, superintendente de navegação,
passar a respectiva revista de mostr»
ao navio. O ministro, da Marinha virá
tambem visitar o navio.

A esse tempo, o tenente Magalnacs
de Almeida amavclnicnte fez-nos as
suas despedidas por ler de vir para
terra, afim de apresentar-se ás altas
autoridades navaes.

Pouco depois saiamos lambem, gralos
com o acolhimento que tivéramos uo
Caravellas.

K, desse modo, teremos n garboso pa-
tacho a começar hoje, a sua rota para
ir servir de barca pharol, para não mais
voltar ao lüo.

 ¦ 1 m *m 

LARAPIO O.VIPÓKA

Conseguiu apanhar o dinheiro
para depois atiral-o ao rio

No armazém de seccos e molhados da
rua liarão de Itapagipe n. 29, com a
maior habilidade escondeu-se o esperto
ladrão que dá o nome de José Alves
Pilho.

No momento cm que, usando de uma
torquez e de um íormão, retirava da
gaveta de 11111 inovei a quantia de 44^040,
foi prescntido pelos empregados da fir-
m.n, assim constituída": — Gonçalves
Serra & Irmão.

Preso desceu a rua, chegou a atra-
vessar a ponte do Rio Comprido, e, cer-
to de que não podia aproveitar o di-'nheiro, atirou-o ás águas illudindo a vi-
gilancia dos seus detentores.

No 15o districto policial foi autoado
para seguir o caminho da Casa de De-
lenção. r

MOVEIS
MAGALHÃES MACHADO & O.—

liuti dos Anili-Hilíis 10 o 21. Os
maiores armazéns desta cnnitiil.

¦ > «¦ i m
VICX1MA DO THAUALUO
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MUNDIAL

Morreu esmagado por
uma lingada

O cargueiro atracado ao Cáes do
Porto, denominado "Hermes", tinha
hontem o seu bojo cheio de trabalhado-
res, azafamados com o serviço.

Inesperadamente uma lingada arrchcn-
tou, a carga desprendeu-se, caindo sobre
o operário Cornelio Pereira dos Santos
de 45 annos, casado, morador ú rua da
Gamboa.

A victima do accidonte teve morte
iinmcdiata, sendo o seu cadáver recolhi-
do ao Necrotério.

CIMENTO (iibhs. i n •
C 1 e z. —

Telõphoiio 834. Ciíiitral. —- Kua
santii Lu/In aoa

— PAULO PASSOS & C. —
 m » as » ¦ 

SO M1.MSXE1UO DA FAZENDA

•Dois recursos quo não outCm
provimento

O ministro da Fazenda negou provi-
mento ao recurso interposto pela Empre-
sa do jornal " Rio Nu!", da classifica-
ção de papel feita pela Alfândega desta
capital. , .

O sr. Caldgeras assim resolveu a vis-
Ia dos pafeceres da directoria da Re-
ccita Publica e da inspeciona daquella
aduana.

O mesmo ministro negou provimento
ao recurso interposto pelo delegado fis-
cal 110 Rio Grande do Sul, julgando im-
procedente o auto lavrado contra Auto-
nio Laudòra.

u t as • —
Nós bebemos, vós bobeis, elles

lieliem IIAXSEATICA.

NO município de
SANTA THEREZA

«le

ii vemos pccasiao'.¦cilas, hontem,
Rccebctt-nos o s

1'' icncnlc José Maria Magalhães de
iMincida, a iiuein o minislro da Miri-
«lia, não üh.stantc o .se:i i>osto, não po/.
«i-.ni.la em confiar o conunando do Ca-
ravelias, por sabcl-0 uni dos mais ope-
rusos entre os iioojos jovens officiaes
da \rniada.

i) cnmmaiidaiitc do Caravellas, que
tu siiíiíí qualitlailfà de homem tio mar,
1.-...'.-.- as de um uerf.-iio caviilheiro,
acolhi ii-nos .'uni toda a fidalguia c não
quiz que passássemos a visitar o navio
í'..í tíoi apruseiuar ao inimeüiato do
navio, o j" Iciieútc Carlos líü Silveira
•Jainciro, c;:.i:i capacidade de trabalho | Ji<- devotado amor pela s-ia profissão,ciillocam-11'0 entre os primeiros dos
seus collegas de posto.

)'o: o tenente Carneiro, quem nos foimostrar o navio, e podemos dizer, quetio Cuivfty/iii percorremos todas aisilcpendcncias.
O ninavel immcdiato do Caravellas

foi solicito cm ministrar-nos todas asiinorniaçõcs sobre o -seu na\io.
Soubemos assim, que o pequeno navio

passou por compli tos reparos, depois
sua volta da enseada llaptisla das

oves, c o quanto a sua gnarnição tem•abalhado c o qne tem conseguido o
.:i commandante para que á viagem
.i.l.t talte.

I ivemos, no decorrer da palestra com
tenente Carneiro, oceasião de ouviriguus característicos sobre o Caravel-

ns: tem de comprimento culre pcrpeii-icülarei 22 metros; comprimento de
oua .. roda, 23 metros (S5 pés); pon--111.75, <le calado a ré 2:11.5;; de
liado á vante 2111.20; a altura 

"ile 
seu

-stro graiide é de 24111.40 e a do
|astro do (raquete 23111.50.

O lastro do navio compõe-se de óS.i
de leiro com o peso total de I cinn

Seguros de Vida
SORTEIOS

em 28 do corrente

£ PRÊMIOS PAGOS:

Rs. 434:944$500
^^^rWs^rWHlVwyyvv\

A ma Guimarães Caipora
mudou de nome

O prefeito deu hontem á denominação
de rua Bolívar á actual rua Guimarães
Caipora 110 jií" districto, Copacabana.

Ternos sob medida pelos ul-
timos' figurinos de casemira
de côr. azul 011 prelo. Teci-
cidos Ingleses Old-England.
22 — ÜKUGUAYANA — 22

A situação em Matto Grosso

0Af|

|.«6
O Caravellas

a
posstlc .1 eniiiarcaçoes.

calcr a -t

lada

Ba

¦I 1. mos, um
mais um bole.

1 arniaiiientq é de u carabinas' ' e n sabres do mesmo fabri-

; cnsco é de madeira sucupira,
de cobre.
svis Ianques pequenos parae ire.i Rrandcs, adaptados na

.'a gnarnição em 25 de setembro
agora sob o comniando Ao te-
¦láealltãcs de Almeida-.
isireação do Caravellas compõe-"1 m.-iítro grande com niastaréo,
de traquete eom os inastaréis

cf)o; joanetes e sobre-joanetes,

Cuyabá, 17 (A. A.) •— O deputado
Annibal de Toledo; após conferenciar

o ex-major Comes, _ tclcgrapliou
para essa capital, nos seguintes termos:

"Sigo boje liara Aquidau.ina, tendo
visitado Gomes e outros amigos. Teço
responder se é preferível esperar em
Aquidattana a e-cpe.lição Barbedo ou
se ha tempo de eu chegar ahi."

O qaso do espancamento
e morte cio velho

Cardoso
Recebemos a seguinte carta:
" K.xmo sr. redactor do Correio da

Manhã.
Infelizmente, ale hoje, ainda nao

foi aberto inqiicrilo para apurar a re-
spònsabilidade do espancamento de que
íoi victima o velho Cardoso, e que veiu
a falleccr, espancamento esse feito peio
subVdélégado do 3° distrieio de Santa
Thcreza. Ksle íacto tem causado pes-
sima impressão neste iiumicipio, onde
as garantias da lei e o direito do eida-
dão estão á mercê da politicagem que
tudo corrompeu. Não é npssivel que
tamanha monstruosidade t'i«iuc impune.
O honrado dr. ohefe de policia do F.s-
idao não pódc perniittir que uma oceor-
rciicia como esta fique 110 olvido, li'
preciso que se apure se, de facto, o
sub-delcgado aggrcssor, offeudeu physi-
cainentè o iníelii: Cardoso: e, para che-
gar-se a esse resultado, basta, apenas,
que o dr. chefe de policia mande abrir
inquérito, por uma autoridade estranha
ao município, ouvindo a população do
povoado de Tabõas, onde se detr o rc-
voltánte crime. Se assim não fòr, não
sabemos o que estará reservado á popu-
lação daqui. Xão 6 só isso. li' preciso
que o dr. chefe' faça apurar mais ai-
guinas coisas, pois são muitas as po-
bres victimas que têm sido iuartyriza-
das pela policia de Tabõas, com casti-
gos corporr.es, sob as vistas do sub-de-
legado local. Ora, uma policia que as-
sim procede, que sc torna criminosa,
qae calca aos pés a lei, que zomba do.,
direitos de seus jtirisdiccioiiados, o que
sc pôde esperar delia? Nada!

•Anpellamor. mais uma vez para o dr.
chefe de policia-, aguardando as provi-
dencias que o caso exige.'

europeu, .
ver-se, destronou brilhantemente o sen
predecessor. porque a ninguém era dado
imaginar que Petirossi ultrapassasse
aqucll cque se julgava ter chegado ao

ba- auge da gymuaslica no espaço, c que
se conta entre as primeiras victimas
da guerra actual.

Mas, Pegoud celebrizara-se pelo "loo-

ping lhe loop", c para o concorrente sul-
americano era esta a tarefa mais fácil
que se apresentava nos seus feitos. O
"looping" deixava de ser uma façanha
cm-parallclo ás .quedas de aza", "quç-

das há vertical", ''quedas de cauda ,
offcrecidas á vista pelo joven aviador.

Sylvio Petirossi era um rapaz profun-
damente sympathico, affavcl, simples, de
estatura elevada, olhos vivos; maneiras
delicadas e muito attento a tudo e a
todos, iiitcressando-se sempre pelo que
se passava junto á sua pessoa, indagan-
do a miiide do nome de todos os per-
sonagens, que o cercavam. Petirossi vi-
sitou-nos ha dois annos, realizando ai-
guus vôos no Jockey Club. ;

— Escrevíamos por oceasião dum voo
de Petirossi 110 Jockey Club, num dia
de 1914 :,-¦'"'„; . , , fPetirossi enfiou a camissa de nbafo,
enfivelou as correias do capacete de
couro e sentou-se á nacelle. prendendo-
se aos fortes " suspensorios " que o uni-
am ao apparelho, transformando-os num
só corpo unidos no destino cotiimtiiu
para a gloria oti para a desgraça... Le-
vantando as mãos enérgicas, p aviador
deu o signal de "larga" e o curto mo-
noplano deixou as mãos do mecânico
para sc enfiar pelos céos. O typo do
aeroplano é o mesmo que foi adoptado
pelo exercito francez. li' de constru-
cção especial e presta-se para o gênero
de aviação. Os fios de aço que pren-
dem as azas ao corpo do apparelho tem
uma ligação especial em fôrma de alça,
que sc inove, segundo os movimentos
deste sobre um eixo adequado. 1'uu-
cciona como o joelho humano. A esseiv
cia é dividida pelo monoplano, ile modo
que permitia que esta nunca falte nas
varias posições nue o mesmo tomar 110
espaço. Ue cauda para o ar, de azas
voltadas ao~ lado, cm "vol pique", esse
mecanismo perniitte que o motor esteja
sempre lubrificado pela gazolina.

Petirossi voou por alguii3 instantes,
e de rppente o pássaro voltou-se todo
sobre uma das azas, deu uma camba-
lhota e retomou airoso, com facilidade,
a horizontal. Nova queda sobre a aza
e o apparelho elevou-se mais, ainda; 
mais, tomando a direcção de Mangui-
11I10.1, ao lado esquerdo das archibanca-
das do Jockey, onde solitário, sem viva
alma que lhe fizesse companhia, tocava
uma banda de musica de policia, fa-
zeudo pelo sopro prever a cominoçao
que ia n'alma de seus cxccutantcs. Pc-
tirossi faz o "looping lhe loop" e as-
sombrosanicnte atirou o aeroplano em
vertical sobre o solo. Tem-se a impres-
são de que esse despenhar terminaria
com a queda do apparelho sobre a terra,
espatifado, com o avjador em franga-
lhos... Scnte-sc um aperto no cérebro,
as fontes sacodem desordenadamente.

Ü o monoplano. como sc nada de es-
•pautar tivesse feito, funecionou cm
seu motor e rompeu de novo o espaço,

lüe súbito ouviu-se que o bater do
motor era irregular. Um, cylindro _ tal-
vez não .pegava. O aviador dirigiu-se
para o começo da curva do portão,
e, com sangue frio, fez a "atenissage_.

De facto, a machina não estava perfei-
ta. Petirossi riu-se muito do susto dos
assistentes quando elle baixou sobre as
suas cabeças para ganhar o solo. O
riso é •comuitmicativo e a franca ale-
gria do "piloto audaz .nntpagou-se [ás
demais .pessoas.

Já .todos, esquecidos Idos transes por
que passaram, riam satisfeitos com
iPelirossi. Alguns concertos no appa-
relho c novas -c estupendas proezas são
feitas Ipelo joven paraguayò. Ora, o
apparelho caia, desgovernado como 11111
¦pássaro ferido, para logo repór-se sob o
pulso do seu dirigente, na posição lio-
rizomal; ora cinpiiuiva para fazer uma
queda sobre azas, dando um salto so-
bre si; ora caia como uma folha sec-
ca, sacudindo c bambeando as folhas
como desprezado pelo '.ronco que o
fizera brotar...

Senhoras e senltoritas que compareceram á festa. Ao cenhv, sentddos, a partir da esquerda, o sr, Áffòitt}
so de Camargo, o dr. Azevedo Sodré, o coronel Schmidt e o sr,. Âurelino Leal

0 Centro Industrial e a elevação
dos impostos de consumo

Rcaliza-se hoje, no Centro Industrial
do Brasil, uma reunião, especialmente
convocada para que a sua dircetoria
possa frãnsmittir aos associados as im-
pressões que recebeu na recente confe-
rencia que teve com o presidente da
Republica, sobre a elevação dos impôs-
los de consumo, relativos aos tecidos,
cerveja de baixa fermentação, chapéos,
conservas, calçados c fumos, c tambem
para ser assentada a orientação que de-
verá ser dada ás representações que a
mesma directoria tiver de dirigir ao Sc-
nado 1'ederál, sobre o projectò do orça-
mento da Receita,

Na parte ineditorial da nossa edi-
cção de hoje, a conceituada Casa Lott-
rciro, que explora o commercio de co-
rôas. griualdas, etc, á rua do Passeio,
56, faz -importante publicação, para a
qual chamamos a attenção dos nossos
leitores.

Adiado de domingo, devido ao máo
tempo, realizou-se hontem, no Passeio
Publico, o "garden-party" offerecido
pelo dr. Azevedo Sodré, prefeito mu-
nicipal, á sociedade carioca, em nome-
nageni ao coronel Felippe Schmidt, go-
vernador de Santa Catharina, e ao dr.
Affonso de Camargo, presidente do Es-
tado do Paraná.

A's 5 horas da tarde, acompanhados
dos seus ajudantes de ordens, chega-
ram ao bello jardim da rua do Tasseio
03 dois homenageados, recebendo-os no
portão o dr. Azevedo Sodré, emquanto
os demais membros da comitiva eram
recebidos pelos drs. Costa Leite e Pau-
Io Filho, respectivamente secretario e
ofíicial de gabinete do governador da
cidade.

Começou então a linda .festa, vendo-
se nos principaes logares das mesinhas
de chá, além dos dois governadores,
o capitão de fragata Thiers Fleming,
representando o .presidente da Rcpu-
blica; almirante Alexandrino de Alei»;
car, ministro da Marinha; dr. José Be-
zerra, ministro da Agricultura; dr.
Âurelino Leal, chefe de policia; depu-
tados, senadores, diplomatas, intenden-
tes e funecionarios municipaes.

Durante o chá, tocou uma' excellente
orchestra de professores, fazendo-se ou-
vir, interpretando vários números de
canlo. os teiiores Di üiovanni c Sclupa,
a soprano Gilda delia Riza e o bary-
tno Corbiniano Villaça, sendo os acoui-
.panhaiiientos íeilos pelos srs. Xavier
jjcroux e Alfredo Gomes.

Findo o concerto, tiveram inicio as
dansas, que, ao som da referida or-
chestra e de bandas militares, decorre-
ram animadíssimas até ás primeiras ho-
ras da noite.

Houve, durante a encantadora re-
união, um irreprelicitsivel serviço de"buffet" e "buvet" permanente, a car-
go da Confeitaria Colombo.

Os chefes dos dois Estados do su!
retiraram-se, pouco depois das 61 |j lio-
ras, sendo acompanhados até á poria
pelo dr. Azevedo Sodré c grande nu-
mero de pessoas.

A' artista lyriea que cantou, o pre-
feito offcreceu, como prova de reco-
nhccimcnlo pela sua gentileza, unia bcl-
Ia collecção de tiirmaliuas brasileiras,
e, aos' cavalheiros que tambem canta-
ram, pregadores de gravata.

Vimos, nessa linda festa, além de
¦muitos cavalheiros, mines, e mlles.:
Fogliano Machado, Itibcrê da Cunha,
Ruy Barbosa, Ayrosa, Maria Ayrosa,
Gustavo Barroso, Heitor Cordeiro, My-
riam Cordeiro, Clirislina de Almeida,
Serra 'Pinto, Paulo de Oliveira, Soares*
dos Santos, Regina Moura, Oscar Lo-
pes, Álvaro Tcffé, Pedro Jalaiiy, Li-
cinio Cardoso, Sarita Rasteiro, Olga e
Maria Pinto Lima. Sá Carvalho, Afra-
nio Peixoto, iMarictta Bezerra, Gcrma-
110 Hasslòchèr, listella Montenegro,
Barbosa Gonçalves, Jíioac de Souza,
Alfredo 'Mattos, Lassance Cunha, Lu-
cia 'Lopes de Almeida. Lorival Sotiío,
Souza e Silva, ililoy Blouiii, baróncza
de Nioae de Souza, Marques Porto,

Alberto Siqueira 0. Paula Ramos, c as
.fáiriiliás: Monteiro de Souza, Cícero,
Seabra, Miranda Montenegro, Amorini;
Bezerra, Osório de Paiva, Pedro linr-j
ges, Gonçalves Maia, João Lopes, Sc-,
bastião Mascarcnhas, Diniz Junior»
Raul Fernandes, Ruy Barbosa, Francis-
co í.eite, Torquato Moreira, FrniiccH
liuo Guimarães, Aggripino de Azevedo,]
Aristarcho Lopes, Américo Lacerda, Ali-,
pio 'Noronha; Brito Miranda, Luiz l'ar-;
valho, Ttissp Fragoso, Salles Filho,'
lirasmo Macedo, Dantas Barreto, Còslaj
Ribeiro, Francisco Borges, Rego 

"Moii-

leiro, Antunes Maciel. Pereira Braga.
Fábio de Barros, Barbosa Viniiiia, Ame-
rico Reis, Vicente Neiva, Vcrissimõ de'
Mello, Paulo Frontin, Alberto Fialho
e outras,

0 lindo 'jardim achava-se artistieamcii-'
le ornamentado por profusa distribui-!
ção de flores, de lâmpadas electricas
e bandeiras, dando aquclle logradouro
publico encantador aspecto.

A' entrada havia, entre luxuriantes
folhagens, arbustos c ttiíos de florts
nattiraès, nove escudos do Dislriotc
Federal, ladeados pelos dos Kstiulõs d<
Santa Cathar.ina e Paraná, envoltos cut
•bandeiras municipaes e nacionaes. I

O realce da ornamentação mais fi
ícccnltioti, porém, no logar destiuadt
ao chá, que foi servido no "bar" c noi
canteiros ao lado, cm mesinhas ali es-

pcciaimcnfe «ollocadas para esse fim

A LANTERNA
Dentro cm .pouco apipareecrá no Rio

A Lanterna, vespenfino de .combate 1
grande informação, dirigido pelo ex-
redactor do Correio da Manhã sr. Costa
Rego.
¦A Lanterna será um jornal sem nc-

nliuiiia Uopenideiicia politica, apreciando
os acontecimentos com inteira liberdade.
Trará informações completas sobre os
factos do dia, não só do interior como
do estrangeiro, para o que está organi-
zando um vasto corpo de correspondeu-
les.

A Lanterna contará cníre os seus
collabòraderes os vultos mais em desta-
qiío 11a- politica e nas letras. Será uma
folha de prilica viva, Jiias dcs-^iaixonada
e impessoal.

¦¦ » O * f"
DETECTOR de arrombamento c assai-

anil-» salatos-—Jornal do Conimercio,
14, Vollian i Palma.

Posto Zootechnico de
Pinheiro

Irregularidades no. paga-
mento do pessoal

Depois de cinco mezes e meio de
atrazo, segundo estamos informados,
apparcccu 110 Tosto Zootechnico Fe-
deral de Pinheiro o pagador; _ mas o
pagamento realizado foi o mais arbi-
trario possivel: pois, uns receberam
quatro mezes, outros tres, outros dois,
outros ainda um mez, e desta fôrma
ninguém ficou satisfeito...

O director do Posto proinctteii que,
na semana seguinte, seria sanada essa
irregularidade; infelizmente, porém,isso
não sc deu, e os referidos, empre-
gados continuam no desembolso do seu
cobre.

Para a irregularidade cliamamps a
attenção do ministro da Agricultura.

^» » » ¦"
A's quintas-feiras. Succitlcnta Feijoada,

lis o da manlijjjió na CABAÇA GRANDE.

iPara uma publicação que faz, na se-
cção competente, a Associação dos Em-
pregados 110 Cominercio do_Rio de Ja-
neiro, chamamos a attenção dos in-
teressados. m* * •*

CLIB PM EXGEXHiVKIA

Ileunc-so hoje o Conselho Director
O conselho director do Club de En-

genhária rcune-se em sessão ordinária,
hoje, ás 3 horas da tarde.

mm % m m »i
Bellas Artes

A Escola Rcminglon, rua 7 de Sc-
tembro, 67, prepara aliiinnos para exa-
me de admissão á h,scola Nacional de
Belias-Arles.

iVO BODEGAO  •

Por uma questão antiga w
homem alveja outro

Os trabalhadores Octavio João Dias
e Manoel José eram dois antigos des-
affectos, mas irreconciliaveis e ranço-
rosos desafíectos, que não se podiam
encontrar cm qualquer parte sem que
fizessem mutuas provocações, e mesmo
na ausência nunca se pouparam.

Por diversas vezes camaradas seus os
tiveram de separar, quando, tendo-se
encontrado, se dispunham a cmpcnaar-
se em luta corporal. ¦

Hontem tiveram os dois um encontro
mais á vontade, e num logar em que
sc vem tornando celebre como ponto
onde de continuo são liquidadas cssai;
questões complicadas.

Ao vereiu-se os dois, nao se comi-
veram e, depois de uma provocação,
começaram numa troca de palavras que
pouco durou, porque logo a seguir se
ouviu uma detonação, caindo ferido um
dos coutciidores. . ,,

Correram logo ao local diversas pçs-
soas, assim como a policia do 27o ms-
tricto, que prendeu o aggrcssor cm Ha-
trríUHc»

Octavio José Dias, viuvo, de 26 annos
de edade o empregado 110 Matadouro
foi o aggrcssor. Depois de haver dito
poucas palavras ao aggrcdido, Manoel
José, sacou do revólver c deu um tiro,
indo a bala apanhar o infeliz, que conta
18 annos de edade, é solteiro, lambem
empregado no Matadouro e .residente no
logar denominado Areia Branca, cm
Santa Cruz. Manoel foi attmgido na
costella esquerda, sendo muito grave o
seu estado. .-. ¦

A Assistência medicou-o c lel-o rc-
mover para a Santa Casa.

O criminoso foi autoado cm flagrou-
te pelas autoridades do 27o districto,
sendo tomados os depoimentos de va-
rias testemunhas de vista.

Octavio foi mettido no xadrez.
II-'" '

OEXÇAS do estômago, intes-
tino, íigado e nervosas. Exa-
mcs pelos raios X. DR. IU3-
NATO DB SOUZA LOPKS.

Rua S. José, 39. das 2 ás i (menos ás
quartas-feiras). Grátis aos pobres ás u
horas. A 395

0 prefeito de S. Paulo
UM DISCURSO QUF

PROVOCA
COMMENTARIOS

**âmmwBama&. *<J* *irb

CINEMATOGRAPIIO
ESCOLAR

Orna empresa de íilms
ÉOS

AS PROEZAS DO "MASCULINO"

Mi acttialidade, pensão a 6.,$, só na CA-
BAÇA GRANDE; av. liem ile Sá. 13—15.

0 novo governo argentino
Biioioi Aires, 17 (A. A.) —• Os

membros do ministério tem realizado
reuniões, afim de combinar varias me-
ilidas de caracter administrativo, tendo
cm vista obter maiores economias.

Bebam só Café Ideal
» *R-t>-*íS>*OÍB>»;"'

ASSOCIAÇÃO MKDICO.
e-lltUllGIOA

A sim 57" sessão orditiaiiii
¦A Associação Medico-Cirurgica rcaii-

za hoje, ás S horas da noite, cm sua
sé.lc social, á rua Vinte e Quatro de
Maio n. ój, na estação do Rocha, a
sua 5;* sessão ordinária. Urdem do
dia: "'Vagotonias e sympaticonias",
pelo dr. Austregesilo, c "Do valor da
autópsia systcinatica, nos serviços de
clinica"*

Buenos Aires, 17. (A. A.) — A 110-
ticia do desastre de que foi victima
o aviador Paraguayò Sylvio Peiirossi
causou grande sensação nesta capital.

lAs noticias agora chegadas, explicam
como se deu o accidcntie que victimou
o celebre aviador. Esta manhã, Peli-
rossi, apôs ter examinado o s.'u apjia-
relho, lóvantou o vôo, no campo dç
Punia Lara, pequena localidade, pro-
xima de Ia Plata, sobre a estrada de
ferro do sul, a 4$ loilotaolros desta ca-
.pitai, e depois de fazer varias evolu-
ções, elevou-se a grande altura, com
intenção de fazer o "looping-the-loop".
Quando já havia realizado a primeira
parte da curva e se achava cm posi-
ção bastante .perigosa, o apparelho co-
íueçou a idesccr.

Segundo .parece, apezar dos esfor-
ços omfciregados qielò infeliz aviador, o
estabilisádor não fuiiccionon, tornando-
sc-lhe impossivcl readquirir o equili-
lírio, pfecipilando-se vertiginosameriie,
ao solo, onde so despedaçou, Peiirossi
morreu instantaneamente.

'Pata 'Puna Lara seguiram Iminedia-
tamento vários membros do Acro-Cltib,
afim de conduzir o conpo de Petirossi
para a sede daquella sociedade, onde
ficará depositado, até realizar-se o en-
terramento.

CRUZ VERMELHA 1XGLEZA

Graudo festn cm beneficio «lessa
instituição

'Nos salões do Club dos Diários rca-
liza-se amanhã, ás 10 horas da noiie,
11111 grande baile em beneficio da Cruz
Vermelha Iuglcza.

m» m>+m.

O si', IVashhtgt.ón l.ith

Pavilhão da praça general

A commissão encarregada da constru-
cção deste pavilhão, na estação de IJiiiti-
tino Bocayuva, solicita o concurso dos
moradores da localidade, afim de com-
parecerem ao beneficio que se realizará
amanhã, 110 Circo Peruano, e cujo re-
saltado reverterá cm favor das referi-
das obras que já estão contratadas.

M01111.AR 
uma saía de visita? ou um

gabinete sem analysar a linda ex-
posição da casa UüÀNDRO MAU-

TINS & O., á rua do Ouvidor 93 e 95
e 1103 amigos armazéns Ourives 39 a 43.

VMUMOU'1'H TIPO XOUIXO
dn Usina S. Gonçnlo é a melhor
'Depósito: rua ila Asscniulén, 21

AHI ESTA' EM QUF. DEU A
BRINCADEIRA

Perdeu as bolsas e o dinheiro

Um leiteiro aggredido a páo
E' bastante conhecido da policia do

20o distrieio o desordeiro que dá pelo
nome de "Masculino", que Icm uma
serie de entradas 110 xadrez da dele-
gacia c que é respeitado pelos seus ges-
ios de valentão.

lionlem pela nianÜã teve a pouca
sorle de se encontrar com "Masculino"
o leiteiro Manoel Cabral Pilho, residen-
le á rua Brasil 11. 100 c que andava
a servir a sua frcgttczia, carregando
ás costas uni sacco com muitas gar-
rafas de leite.

Ao chegar elle á rua Assis Carneiro,
na Piedade, teve o fatal encontro com
o desordeiro, que o aggrediu barbara-
mente, sovando-o a páo.

O pobre leiteiro recebeu diversos ,fe-
rimcnlos pelo corpo c perdeu muitas
garrafas de leite, que se quebraram com
a grossa pancadaria.

Cabral Filho queixou-se ás autorida-
des do 20o districto o "Masculino"
anda sendo procurado, não^ sendo diffi-
«il cncontral-o, pois que é conhecidis-
simo das autoridades.

¦ f l> 

S. Paulo, ifi de outubro,
sido hoje objcclo de muitos
tarios, constituindo a ordem do dia, nas

palestras políticas, o discurso proferido
pelo vereador Joaquim Marra, a propo-
sito do orçamento municipal cm dis-
cussão. Ao que parece, esse discurso,

publicado 110 jornal official c logo vul-
garizado, poz cm relevo a iiicoherçucia
que preside ao programma de reduzir
despesas. Em verdade, as condições
econômicas do município da capital são
muito precárias. Já o dissemos variai
vezes, voltando recentemente ao as-
sumptp, quando se publicou a autoriza-
ção para o município contrair uni avul-
tado empréstimo.

Ponderámos, então, que o sr, Wash-
ington Luís ia fazendo o que era pos-
sivel lazer, ou talvez mais do que era
licito esperar da sua actividade 6 da
sua compclcilcia, numa época da crise
agudissima. 0 sr. Duprat, antecessor
do sr. Washington, deixara o muni-
cipio cmpciihadissiino. Como coasc-
queucia relaxara todos os serviços. A
cidade apresentava, um aspecto honivcl,
O primeiro cuidado do actual prefeito,
mesmo sem recursos capazes, foi rc-
modelar o serviço da limpeza publica.
Encampada a empresa, foram
c conseguidas, dentro das posses finait-
cciras do município, providencias que
logo transformaram o aspecto das ruas
de S. Paulo".

E mais alguma coisa tem feito seu;
duvida, o prefeito Washington Luis,
sem embargo da carência de recursos.

Os srs. Arthur Pythagoras c VcnU
rando da Graça estão em vias de rea-
lizaçãq da benemérita empresa 'le dar

ensino pratico de Historia Natural,
Gcographih, História' do Brasil, e In-
strticção Moral e Civica, por melo de
fitas pedagógicas, Seu9 direitos aula-
i-aes^ estão registrados na Bibliothcca
Nacional desde 30 de setembro findo.

Além dos fins educativos os autores
consignam fins humanitários, dcslinan-
do uma narte da renda dos filuis ás
despesas feitas e a outra ás caixas es-
eolarçs nos disirictos onde estejam
funccionando regularmente; fazendo s
auxilio direclo aos alumnos pobres lüide
não. haja caixas escolares. Premiarão
as instituições quo se destinem a com-
bater o auálphabetismò. A intenção doi
autores é fazer correr os seus filiui
denominados "fitas pedagógicas" cm
cinematographos ^especialmente montai
dos para esse fim, sem iienlinhia des.
pisa para o.s cofres municipaes, dando,
lhes a denominação de "Cinemas in-
fantis". i' A parte lechnica da composição dai
filas, a escolha dos assuniptos, descri-

pÇão e coninieiitarios dos filais está i
j çitrgp de conhecido homem de leiras
. meüieo e entendido cm coisas do enú

uo publico.
j . O preparo das fitas, que estão scndi
j impressionadas c serão brevemente
. exhibidas, está sob a direcção eonipe-<— lcm. tenlissinia de conhecido e já muilo cx<

commeii- j Jicrimculado especialista pliotograplin' de créditos firmados pelo fabrico d;
filma ultimamente corridos nas princi'
piieã casas de cspectaculos desta cnj)i;

PHYMATOL Cura tosse e
ro;u|imlncs em

12 horas. Deposito: Drogaria Benini.
Teleph., 579, Norte.

a!.

CAFÉ' ANDALUZA
iVPPROVADO PELO LABORATÓRIO

MUNICIPAL
Devido á grande alta do café efl

grão, somos obrigados a vender actual-
incute esse superior café a — i$ioo -—
110 atacado, — i$3oo — 110 varejo.

2.1, rua dos Andradas, 23
MARTINS EILIIOS

EMPREGADO INFIEL

Cerca de 245$ que des-,
apparecem

A' policia do eu" districto queixou*
se lionlem pela manhã Manoel Ooincn;
da Cunha, proprietário do armazém de
seccos _ o. niolliados existente no beco
dos Pinheiros n. 15,1, na estação .1.)
tincantado,, a respeito de um furto i'
que foi viclima. 1

Um seu empregado, de nome Davidj
de tal, que ha muito havia sido ádmit-|
tido ao seu serviço, depois de adquirir.'
«vi-la confiança, desaçparcccu, furtan-i
dõ-llie quantia não inferior a 2.|j.*ooa
em dinheiro;

As autoridades do 20o districto pr*
tentadas 1 nielleiam providencias e estãj á pro-'' cura do ladrão. ']

m » — »1

Instrucção Municipal
O director visita escolas do

7° districto
_0 director geral da Instrucção^ Muni-

cipal, proseguindo nas suas visitas ás
escolas primarias, esteve houtem, pela
manhã, 110 7" districto.

O dr. Afraiiio Peixoto assistiu ao
inicio dos trabalhos ha y4 escola mixta
situada na rua Farneze, com uma fre-
quencia superior a 300 creanças, indo
depois á 6" mixta, na rua da America,

| 0 caso da velha
] Barbara

,0 laudo do exame de
sanidade

Continua ainda o caso da velha Bar-
bara de Jesus a preoecupar a justiça.

Longas e repetidas têm sido as uoti-
cias deste interessante feito, sendo que
hontem os peritos-medicos. drs. Ilum-
berto Gotluzo e Miguel Salles, itprcseii-
taram o novo laudo de exame de sani-
dade, ao dr. Machado Guimarães, juiz
da 1* vara de orphãos.

Nessa peça insistem os médicos cm
affirmar que a velha Barbara de Jesus
é incapaz de geriria pessoa e bens.

1» ^*.«

Por sentença de hontem, o inspector
da Alfândega julgou procedente a ap-
prehensão do contrabando constante de
quatro malas com fundos falsos comeu-
do bolsas de prata 110 valor official de
ti:032$66ò, pertencentes ao passageiro
do vapor inglez Orlegu, entrado cm 25
de setembro ultimo, José Marques Lou-
reiro.

De accordo com a Nova Consolidação
das Leis das Alafndegás, Loureiro foi
condemnado a entrar para os cofres da
Alfândega com a importância de :
SoJi?3.io. 30 "i° do valor official doI sino náquella"parte populosa do Dis-
contrabando c a perder as bolsas que I tricto Federal.
serão vendidas em leilão, cujo produclo, Deoois de amanhã, voltará o dr. Afra-
deduzidos 50 "j" para a Fazenda Nacio-1 nio Peixoto a visitar outras escolas do
nal, será adjudicado ao apprchensor, o! 7' districto, situadas, esrsj, no bairro
escripturario Misacl Penna. I de S. Christovão e Caju',

funccionando com dois turnos, á 1
masculina, á I*, tambem com dois tur-
nos, c 3". femininas, ú ;* niixla eái1
elementar mixta.

O director da_ Instrucção, cm compa-
nhia do respectivo inspector, sr. Hei-
tor Mello, examinou minuciosamente a
installação dessas escolas e respectivo
material, assentando varias proyiden-
cias, com as quaes muito lucrará o

DINHEIRO sob jóias e cautela»
do Monte de Soe-

corro, condições especiaes — 45 e_47,
rua Luiz de Camões. Cí.i'a üonthier.
Fundada cm I»Õ7-

A Central estabelece nor-
mas para o archiva-

mento de cópias de tele-
grammas

Para facilidade c ordem no archiva-
mento das cópias dos telegramtnas de
serviço, recebidos nas differeiites esta-
ções da E, F. Central do Brasil, de-
terminou o sub-director do trafego que
taes cópias n5o sejam desaggregadas
dos respectivos talões, devendo ser ap-
posio na lombada destes, depois de çs-
gotados, um distico, no qual se mencio-
nem as datas do começo o da termina-
ção dos niesmoi, bem como o some da
tstaçãp,-

de licenças na
Prefeita»

DR. ALBEKTO DO REGO LOPES
1)9 Hospital dn Misericórdia. Viés uri.'
nanas, operações em geral. I
DR. APEIG10 DO REGO LOPES -

Do Hospital da Misericórdia, llulcatiaj dt
garganta; naiij c ouvidos.

Dlí. OCTAVIO DO REGO LOPES ~-
. Ociilista, prof. da Faculdade de Jlcdiciim.

0 discurso do vereador Joaquim Marra, Consultório: rua Sete de Setembro 11. 9.1
pondo e-.n destaque o aiigmeiiío do
subsidio do prefeito, veiu desfazer mi)
sonho... li', cnlão o prefeito paulista,
o primeiro a concorrer para uma pesa-
da sobrecarga orçamentaria? Dá-lhe o
município o subsidio annual de 24 con-
tos. O augmento, que sc propõe agora,
c certamente já foi approvado, é de
mais 24 contos por anno, a titulo de

representação, Ficará o município com
o encargo de dar mensalmente, ao pre-
feito, quatro contos de réis. Importa
dizer que o governador da cidade perce-
berá tanto como o presidente do lis-
tado ou mais do que elle. Convenhamos j
que é uni subsidio muilo forte... I

li estávamos a fechar este commen-
tario, quando nos chegou de Campinas
a informação de que o prefeito dali,
que percebia nove contos por anno, tam-
bem passará a receber doze contos,
isto é, um modesto conto de reis por
mez, num município relativamente sem
recursos para grandes dispendios. Se
05 outros m«iicipios do Estado segui-
rem o exemplo do de S. Paulo c do
de Campinas, será um nunca acabar de
augmento de subsidio dos prefeitos,

No Brasil compreliendcmos c praíi-
camos assim o regimen republicano, de-
mocraíico, federativo, sejam quaes fo-
rem as condições econômicas do paiz.
-~ C.

•+• m «^

Foram concedidas hontem, peio prf*feilo, as seguintes licenças: de quatromezes, ao pharmaceutico do Asylo São
Francisco de Assis, dr. Antônio Ftr-
reira Fontes; de sessenta dias, á pro-fessora oaíludratica. Zelia Jacy de OU-
veira 1'rannc e de seis mezes, á a.ijuu-
ta; Carmelia Pctraglia e Moysés Alvej
\ illela, professor elementar.

TALHARINS

Aonde sc porlerâ comer um polvo fresco
á hespanliola? só na CABAÇA GRANDE.

(M 3267)
- — » m* » — ¦.

Trem de gado
O trem C P S passou a ter inicio nu

estação de Norte, em 5. Paulo, nfini de
auxiliar o trem C F IO ao tratis
dc £ado,'

aspoite

os
com ovdS;

diarin-
inento fabricados por GIORELLI e.- C.'»,
A' venda cm seu armazém. RUA LAVRA
UIO 13 e 20. Importadores <!c genciwitalianos. Tclcplionc 3,-56, Central.

EM NICTHEROY

Negociante assassinado
por um menor lavrador

No logar denominado Baldeador, cai
Nicihcrõy, o menor José Lopes, de 17
annos, empregado na lavoura, depois de
uma ügeira discussão com Durval Gon-
çalvcs Leal, negociante ali estabelecido,
com surpreza para todas as pessoas qui
assistiam áquella scena, sacando d.- uu
revólver, disparou-o quatro vezes, atíin.
gindo um dos prnjectis o peito do ue-
goeiaute, que caiu inimcdiatamcnle
morto,

Examinado o cadáver foram verifica-
dos outros ferimentos, um no pé e ou-
tro na caixa thoraxica.

O assassino foi preso em flagrante:
Interrogado pela autoridade policia!,
não sc mostrou arrependido, allegaildfl
que atirara no negociante Durval por-
que este o provocava e até o aggrcdia
sempre que passava junto á poria Ao.
botequim da firma Leal & C.

Durval .era casado c contava jj
anaps,..
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HEATROS & CINEMAS/
:. CARTAZ DO DIA
iTheatros

1 atile novas c mais intensas emoções. Nas

j CARI.OS GOMCS — Dominó (revista).
A's 7 314 o pjiU.1'AI.ACU-f hlíATItn — A di(quc;a do bal
ífiibarin (opereta). -A's B «fa>

1'IIKNIX — Cocard & Dicoquct (.vau-
<!c:-i!i,-). A's 8 e io lioras.

ilRCIUUO — O Canário .(comedia). A's
8 c io horas.

lll-;i'UJU,ICA — A «ítâtá alegre, por Fa-
tinia Miris. A's 8,1|4.

S. JOSIv' -r O ptitelão (revista). A's

k séries que hoje são - apresentadas o espe-"ctador terá occasiJo .ile assistir ao roubo
do famoso quadro Gioconda. numero por
si só altamente sensacional, Será mais
cxliibido um empolgante drama, intitulado—"A estréa da nova liniia-fcrrca".

7. 8.lU c io i|j.

.Cinemas
* *

Alli;HICÁNO—K/írtí 'dc oúlòinuo (Jra-
ma).

AYliNIDÀ — Pintai soclaes (drama); A'estréa da nova linha-fetrea .(drama).
a.\"I-:-I'Af,AIS — Para 'ayfelindadc de

seu filha (drama); A noiva HcVilIarcs (dra-
ma)..

J DI-IAL; — Primeiro -e ultimo beijo (dra-
ma); As loucuras de mocidade (drama); Os
segredos da educação thysica (do natural).

JU1S — Leda ou 0 culto da bcllesa (dra-
ma); Ultimo dia de 'um cmiemmdo (dra-
iir.il; Sacrifício de vmljittio (drama),

UJJlíON _ Jl/tM Cyehttc (drama).
J'.\TUi;' — Perdida... (drama).

a? c ©
Circos

SI'I.\"ni.I.I ~ Fuiíccão -variada.

St © d

ACTORES, ARTISTAS, ETC...

Clininia-ae actor ao 'rnüiílduo qüo orna.
tíí-c na scena a desempenhar qualquer pa-ipcl, c ha uma denominação cnaimum, u
du arlista dramático, que a 'lodo, cg.iala,
(U'cr trabalhem na comedia, lio drama ou¦na opercla. Não. obátetttc, como u flrttí
iliedtral ú por dehiala 'complexa para estar
;m alcance de todos os cavalheiros quo se
Ifazciii adores, Iki que .separar o |;tcto»
tio artista, reconhecendo, í claro, que não
depende dar cm tnea condições a menos
honrosa 'das- classificaçftcs. Devemos, cn»
tão, assim, tolerar -um certo numero dc
disparates que o boa intenção >e o desejo
de acenar fazem sair da cacliola do netor...
O rjue, porém, sa não -podo admittir, por
principio algum, c «uc «anta uni como
m-.tros, se apresentem ns palco sem ha-•ver decorado, senão estudado, os rupeb
(isic llics foram confiados; |»orquc o que
i só actor nem sequer sábo ouvir o pon-
iu. c n senhor artista, forçado a constantes
hesitações, produi mu trabalho dcsegual e
sem brilho, que atira, muita vez, de Ca-
iie.inbias, uma' peca que se poderia salvar
.ticla boa dicção, 'pela propriedade tlc
í,(f.o, c qucjanilas (õnicularidadcs dc queT.ÍVC o lheatro.

O Theatro da Natureza, lia pouco leu-
tado entro nós, soffrcu desse grande mal,
l>nr parte dc alguns nomes de respunsabi.
lidade no nosso meio tbeatral, c (lcllc te-
ria morrido se a chuva se ítito encarregas
se do o inalar, primeiro. 'Jí' que, para¦rciumovcr ou aterrorizar o publico, parallio falar no cs;rirÍto, aos olhos c íios ou*
vidos, npresentaiulo-lhe 'csla o» aquella per-
soiüigcm. torna-se preciso salitr ao menos
a que o autor poz na ÜKVtU dessa parte
importante ou necessorí.i da sua obra...

* ií ít
PRIMEIRAS

ficado a um atraio sofírido no embarque'do material, cm S. Paulo, a cumnatiliia Vi-
i ile não pôde rcal'var liontcm a sua rc.
ipjMíição pcranle a platéa carioca.

A querida c festejada Iroupc iniciará
lú.;c sua nova temporada nesta capital.

Será representada a celebre opc-rcla — A
T-':ic'iic:a do bal Tabarin, um dos mais rui-
tloios suecessos dos tkeatros -ciivorcus, ncs.
tes ulliiuos tempos.

V' uma peça cspcctactilosa, clicia <lc
movimento, que a applaudiila companhia püz
imi scena com a mais deslumbrante mon-
tpgoill.

Além disso, n interpretação que a Vitale
(lá á opereta — A Diiqucza da bill Tabarin

v mais brilhante.
Nesta opereta CBtrcari n interessante

nclriz Maria I,utra Gioana, irmã tio Pina
tiiõaiiaj que tem egualmerilc parte netiva no
seu desempenho, como da primiliva. De
outros papeis tomam conta Ítalo llcrtini,
afamado actor cômico dc -muito agrado, c
Cario Ciprani, já applaiúllilc. pelo publico
carioca.

Tudo, pois, nos leva a propliclizar üqlteU
Vi tròtifie, que tantas sympatliias conquistou
cutre nÒ3, uma temporada tão proveitosa
como a primeira, que tão •cncantr.doraâ noU
les proporcionou ao publico carioca.

« * ;»

Temos hoje ttm proRramma de exilo Ba-
rantido, no popular cinema Ideal, 'cujos cs-
pectaculos cincniatogranhicos são sempre
confeccionados com carinho c cuidado. O
dc hoje c o mais estupendo c grandioso,¦formado por films manistracs c empolgan-
tes. São elles os oue se seguem: "Primeiro
c ultimo beijo", grande drama cm 7 partes;"As loucuras da mocidade" drama cinocio.
nante, cm s actos. c "Os segredos da edu-
cação physica", film do natural.

«.*
. O programma que hoie se cxliibe no que-

rido íris, é o aue se nòde imaginar da mais
seduetor, <le molde a assegurar nos saljcs
<la empresa Cruz Júnior um verdadeiro e
indiscutível triumplio. lista elle assim or-
ganizado: "I.eda" ou "O culto da belleza",
romance da vida de uma mulher excêntrica,
drama grandemente sensacional, expondo -00
publico o nú artístico, o nu' moral; "UUi-;

mo dia de um condeninado" peça <Ie sce-'
nas dc intcnsissinia acção dramática, com
lances eminentemente scnsibilizodores, em 5vibrantes netos; "(sacrifício dc um filho",
delicado drama da (Jauniout,

O reputado cinema Americano, installado
era Copacabana, annuncia para hoje uninovo e soberbo orogramma, destinado ao
mais completo suceesso, Consta elle do os

O presidente da Republica
elogia os voluntários

de manobras

sorabroso film iramalico
tomno", cm C actos.

"flores de ou-

Circos
O popular circo Spliiell! dará Iwie um 'es-

plcudido espectaculo, puasuido dos iiicliiOICS
attractivos.

VARIAS
*:< .<»

E'cos. do juramento da
bandeira

Ao gc11cr.1l Gabino Bczouro. inspector
ua s° região, enviou o niiiiiàtro da
Guerra o seguinte aviso:"O sr. presidente tia Republica 111,-in-
ua vos declarar que ficou muito bem
impressionado com a solennidade a quehontein assistiu do juramento dos vo-
lilnlarios de manobras..

As excellcntcs disposições tomadas
para aquelle acto, a certeza das cvolu-
Çües, o garbo e o cftlliiisihsmo marcial
daqucllcs voluiilarios e do rcslantc da
tropa, deixaram evidente não só a de-
dicação inteUigcnte e carinhosa dos of-fiçiacs que para aquelle resultado cou-•tnbttiratn, como ainda que todos com-
prçhcfidcram a elevada significação da-
quclla cerimonia que assignála 11111 mar-
co na evolução por que está passandoo nosso Exercito,

Os applatisos coin que a enorme mui-
tidno que assistiu manifestou sua satis-façao, o facto altamente significativo do
í!?Ver um "lustre membro do mais alto
Tribunal da Republica, saudado os vo-
>"títarips em nome da benemérita Liga
uc Defesa Nacional, mostram que esüío
vencidas as correntes pessimistas queseparavam o Exercito da fCação.

As felicitações que o sr. presidenteda Republica vos envia junto ás mi-
unas c recommcndo-vos que, cm nome
daquella alta autoridade c no nieit,
louveis o general de brigada Tito Pc-
dro lr.scob.ir, comuiandaiuc da (Ia bri-
gada de infanteria, o coronel Abilio Au-
gusto dc Noronha c Silva, comniandan-
te do 3° regimento da dita arma, bem
como, nominalmente, os officiaes que
foram encarregados da inslrucção dos
voluntários de manobras, e estes lou-
varcis colleclivametuc pela brilhante
prova que deram do gráo de inslriícção

j.que em tão breve prazo adquiriram."

Sociaes
*-— ¦¦¦¦¦ m
n.\..,S l.NTl.MAS

Fazem arinès íioj'e :
O sr. Amadeu Rodrigues de Vreitas -W-

ma, empregado 110 commercio ;
.— ,a menina íVsiiãtli Cardoso, neta docirurgião dentista Alciro Valhdao ;_ 0 50 ránálÊfu <ie niediciua ManoelGomes Calaça ;tt senhorita Nair de Vrias Viilar, fl-llmi dc <]. Juba dc 1'rias Viilar, viuva doinator do JJxército Alexandre de 1'riasVillai ;o dr. Álvaro de Azevedo Marque»,nlmoxarifc da Wrecloria tierãl dc Iisis-

llStlCQ»}
o menino Eaulino dc Campos filho(h. 1° lêiieiíta do Exército Ka-.il MelloJluIIcr dc Campos ;

, T. 1 V- XIiEuel Tapr-aterra, antigo in-diislnal desta capital ;mme. II, da Craça. distiucta dire.cfora-proririelaria do "lnstitut dc 1'hvsic-
Hlastiquc " jd. Maria Mcireües Costa Isr. Isitlro Nunca, director da re-"A Cruzada", que se edita

Football
LIGA 5IEXK0POLITA\'A

iReune-se hoje, ás S lioras da noite,
o conselho director desta Liga.

Da ordem do dia consta a eleição
da 'commissão -de "footbalP da l" di-
vinão.

íi * *
CAMrEOX-ATO DO IUO DE

JANEmO

Os encontros dc floniingo
São 05 seguintes os -encontros dc do-

miiigo: Uv'1- ¦' •
Primeira divisão — 'fluminense

"versus" Flamengo — 'No campo do
primeiro, situado á rua Guanabara, nas
Laranjeiras.

S. Christovão "versus"' Uotafogo —
No campo do primeiro, á rua Coronel

i Figueira de -Mello, cm S. Christovão.
j Segunda divisão — Mangueira "ver-

I sus" Orioca — No campo do Anda-
i nihv A. C, situado á rua Prefeito

•— "*-*" ~~ -,

A GUERRA
.1

(Io sr. Jh'ío Caulliraux, despacham» campo -do Carioca !•. C.

IM»M—*________________________•

m\\\m''P '3H9R^Hi^H

1^1 H m^mWt í ^*í

Steffi Csillart, no papel de "Ga*

roto cie Paris"

RECLAMOS
Theatros

O CíMario continua
iiicresio do dia, cm no;-

Mantida no cartaz

c irandeser
1 iii'

... ttiais cte duas se-
manas, a hilariante peça tem feita as de-
Iicias dos apreciadores das comédias des-
U],:.1antc5,

V Canário que, c uma verdadeira fabru
ca de gargalhadas, será rc!ii*.i(la -do palcoMxto-iV-ii-.-i proxiiirj, apezar tíe c.«ar 'ainda
mi ;ilcm; suceesso.

Aproveite, pois, quem ainda não teve
íiijeji, dc ver a engrnçadissinia jieça,

O Pltcnix v.-.c ter unia semana cheia.
O vaudcville que ante-liontirm ali se es-

treou — Cocard & Dicoquei te;n c;j.iiito
,1 bessa c uni entrecho magnífico,

A essea dois clfiHcnios dc suceesso deve
liii.tar.se a montagem que Hio (leu a com.
paulun do Theatro Pequeno, n qual lhe
tòiprcsln um dceenit.cnlio 'soberbo.

Com cs=e conjunto de circumstancins .1j-fconuucndar o cs ectaculo qiic era consti-irre o carta.; do 1'lienix, não i temeridade
tpioçliotizar o exito que vae tev Cocardv\r Ukoqttct, durante (iins consecutivos.

O Deptibllca continua a ser ponto dc
woaj da nossa socrcd.-.dc niliil tlc-

g.-nle.
Ií' (pie ali lemos agora o mais atlrahcn.1^ dos cspcctaciilos, dados .po; FátimaiMiru, n gracios.i artista qttc pôde, semfavor, fer classificada n 1'rcgoli feminino,11 trnballio da afainada netrin é- inexcedi-vel, tal a rapidez dc suas transformaçõesc tamanca a perfeição com que as executa,com graça e orte extraordinárias.
Ainda hontem, Fátima obteve n nRlisTttmoso triumplio, rc|ircsciiUtnt!o, ella srt,a popular opereta dc Franz I.cha: —¦ Viu-íii ,i egre, que hoje se repete.
ti' um encantador espectaculo, que mui-

\o rccommendíimos ao nosso público.

No Carlos Comes rcpete.se hoje .1 rev'.'.,i portugueza — Domiiul, iü:: dos gron-des suecessos da companhia do Fdeii Tlica-tiCr <!e Lisboa.
li' uma peça nlegrc, vira, movirhciundti.cora rica mise-cii-scéiie, tcn-.io

»n,pcnho pela trcupe.
S.-I..T de;-

, Os hcbiiiih do popular theatro S. Tnn:
juraram 11(10 dar uma folga ,-." -• (.1 7'ís-/'-•/Ãiifj a interessante revista carioca, dcJgnacio Uaposo c Itesticr júnior..As sitccessivas cnclioilco que tem obli.1.0 n popular tlicairo do Rocio, desde a
tiçmcn doÉ O 1'istelãa. í,3o disso provaevujcnte c íncoticns?a.

Trabalhando Iodos os artistas da sym-»:.iirc.-i iroupe ipatri o realce cruia ivcz«¦aror da interessanto revista, i dc prever(ire, amdn pnr muito -tempo, O Pislotilakruiitiiuiu a deliciar a pkití-a carioca.
* * *

Cinemas

Cycloric
histor

O Odcon annimcia para ltoii.m finamente artístico. "Mi.,
<js scuá sete Dcacnttos mortaes" dc imiii pequena c linda amcricanaqiic'vata lnns cm nrocura dc casamento acotn-prmliamle.á... os sete peccadns mortaes. Sãoj-^is act..s movimentados, orirrinacá. commo.
yentes, no mesmo icmno nuc btlniorl3ticos c(.xceiu riços, com uma lnvtic -n inontajjcmA Uchciosa nuca tem como itirotaííóíttsta nleftejada actrir dç tlicãtco des Capuiriucs,iiillc. buzauitc d Armellc.

No luxuoso cinema Pathé continuamos ater h.ije uma sensacional c importante 11b.i idade — a cxhihição de Uni lindo c nrre-halador filin nacional, trabalhado pela fa-hrica. lambem nacional, (Itianabarn-Pilm.
Jicuõniina.se císc film — "Perdida..." dc-Iicada composição dramática de 0.-;;r I.o.
pes. NTiu seis netos feitos -com arte c sen-imrcnto. A pcllicula nacional i mu traba-líiü (jiic honra sobremodo os que a txcctila-iam, pois é nítida, cm todos os sins dela-lhes caprichosamente coilfcccionada, tendo:i interpretai..!, com toda correcção, VolcIJurliiii, Leopoldo Prôcs Maria Reis, Ga-aiobneila Montaiii, Ktlco Brajia, inlle, C-;'i-ll icr c r.:i?s Rosnllc.

S!
(1 esante Cinc-Palais vae lnic .'.-ivior

os s-.-.-.s innumcros "habitues" com um 110.íavcl trabalho dc cinematosrniihh, q::c cor-tamente ha dc faircr erande suceesso. ií'11111 romance fine conslltnc um importantet-í-rrMo do psycholojia soci.il. baseado err:asiumptò nioilcrno. |'em «or titulo esc
íilm — "Para a felicidade de seu filóo",
iciido o tnenia desenvolvido com extraordí-
nario calculo scciuco atravee dc episódios¦05 mais interessantes c scilsacionae?, Coin-
pletn o nroRramina o fila colorida em i
»cto — "A noiva dc Villares".

O confortável cinema Avenida vae ter
tíf nova stírie dc brilhantes sijccessos com
Q rrr!iíljit;;"iii dc mais dou ctitsodios dos "Pi-
xalas sociaes*'. Oucin tem acompanhado o
iiercnrnhr das estonteadoras aventuras po.
Jlciacs qiiõ constitiicui o enredo desse cs-
•típcudo drnniA. cheio dc lances hnprcvistoià
t arrebatiSorcS, terá-lioic cn::jo dc vibrai

Nasceu na Ruruania, numa nldeola es.
cendida do resto do inundo. Abi o seu
talento desabrochou corno as rodas verme-
lhas da lAIcsandrín, sem que tivessem
comttido a vida cphcmcra das dc Malher-
bo;u triste. manhã que o poeta 1103 cant;i
continua num alvorecer constante, il uhit-
nada pelo sol quente do seu lemperamen-
to dc artista, Stcfi Csillns c o raro exenvrp!o das que triumpham, a um tcinpo, pela I
vi-iiladi! c pelo talento. i

, Nada falia á Csilla.q para fazer suceesso :!c cantora e actriz. Kão ú uma artista'
antiga em theatro : apparcccii a estreita
quando passou a nuvem. Uistinctissima,
verdadeira aristocrata cm scena, tem ein i
si própria qualquer coisa dc um perfume jdt! coquvteriú que encantn o espectado;. |A sua estréa no Republica com A duque-'
si) do Uai Tabarin marcava mah ttm Rran-dc exito na sua carreira dc arlista, por-'nuc quem conhece a opereta e a conhece
a cila só tem uma duvida, se a Csillaft -
nasceu para desempcnlnr a peça ou se ít
peça foi escriptn para tlia a dcjcinpeiilmí. !

Sexta-feira próxima, ro S. Jo.-c, Ecstier
Júnior c Ignacij Raposo realizam o seu
festival artístico, corno autores da interes-
saute revista O Pistclão. A revista irá á
scena niigmcntada de um quadro novo, ha.
vendo também variado intermédio.

Será, pois, uma festa deliciosa, a dc
sexta-feira,

. O .Será dada em premlfre, sexta-feira, noüerreio, pela companhia Àzcvetlo (>• Serro,a farca Mentira de mulher, trnducção de
um original de Pincro.¦^ No primeiro domiueo dc novembro,scra realizado, uo Centro llciicficenté Per-iiardino Machado, n festival orjrínizado pe-10 actor A. Sanipaio'.

? Salgado do Carmo, o apreciado pro-fessor de guitarra, realizará anlaiihã, 110
saiiio uoltrc do Jornal úo Commercio', uma
attracntc audição, cuto prosramma ú o se-
KUinte:

1" parte: "Dcpnrt du recitiient", marcha
militar; "Xancy", valsa Icnlí.; "Songc
irleai", caprice dc concért. para quítarra asolo, dc S. Carmo; "Prima carezza", no-
cturno, C. dc Crcseenzn; Cauções norlugue.
gas. rliapsodia n. i, arranjo; fados enracte-risticos, cm lá o mi mciio.: S. Carmo.

2", parte: "11 Cu.1r.1ny". "Sento uma for-
zá iiidomita" e ''Senza telto, sonte cuna",Carlos Comei ; "Uohême". solo dc
Alimi, valscr do Musctta. (.!. Puccini
lebre minuelc", llcethoven; "Pagliarci", Se-
renate, > I.eoncavallo.; Canções portttRuezas,rliapsodia n. 2, arranjo; variações sobro o
fado, "Sentimental", nu-nor; "Corrido",
maior; S, Cavinn. (H acompanhamentos ao
violão, executados nelos srs. Conslantino
Silvcrio e Armando Dtiutic,

4fr O Theatro 1'equcno vao, nn próximo(lomingo, realizar tuna vioiíiirV infantil no
Vhenix, onde vem trabalhando com exito.
lissa resolução é o rcsiilladu do suceesso nl-
cançado na tnalinvc de quinta-feira, que te-
ve Rrande concorrimcía de creuhças,

n»» i"

Juntas dolorosas duo
sigtial

A junta que cslãlá
muitas veze* predizchuva. Poder» tam-
bem scr^ indicio de
que 63 ri».? não cs-
tão filtrando do san-
feuc o venenoso aei-
\\o tiríeo. Costas
doidas, dores rheu-
maticas, juntos dolo.
rosai, dores dc ca-
beco, tòntèiras, des-
ordens do «ystcina
nrinanò, são todos
cf foi tos de rins fra*
cos, c se não fo-

rem tomadas provínjiiciãs, existirá — o
perigo <lc mal mais (trave. Use r.s Pilu-
Ias dc Foster «pára 03 rhirS, o mais rccoin-
mendado dc todos os medicamentos deste
gênero.

Peça amostra grátis, a Foster Jf. Ciei-
lah C". Caixa 1062 — Rio.

OS LADRÕES NOS SUBÚRBIOS

Mais de um conto em
dinheiro e jóias

que se foram
Nií madrttgiicfã de hontem, ui.iis ou

menos ns 2 horas da mariliã, penetra-
ram os ladrões na casa de Othoniél

j Gonçalves Vieira, á rua Fagundes Va-
I rclla li. 1R1, roubando o (jitc puderam

encontrar dc arfccidavcli
Ao despertar, pela manhã, Othonicl

notou (|ite sua casa fora visitada por
amigos do alheio, c, procurando voriíi-
car se lhe haviam roubado qualquer
coisa, deu por^ falta dc 900$ cm dinliei-
ro, vários objectos de ouro c toda a
sua roupa, quer nova, quer usada.

Levado o faeío ao conhecimento das
autoridades do ro" districto policial,
eslas ptonietlcram que providenciariam
liara a captura dos meliantes c npprc-
lieusãó dos objcclos rouliãdòs,

INGLEZAS
As lPKitiinai cnseinirnü s» na

CASA LONDON
TornosUnico deposito no lüo,

sob medida

50$000,60$GÜ9 e 70$000
Avlnmontos

Cuidiido com
uossa casa é

UUA UIIUGUAVANA

cio 1" Qtmlidude.
os imltiiiloros. A

O "BARROSO" CHEGOU A
11.

O almirante Gustavo Garnier, eliefe
do listado Maior da Armada, recebeu
liontcm telcgramma do coniinaiidaiitc do

I cruzador "llarroso'', participaiídò-lhb
| haver chegado, hontem, ás 5 horas da
I manhã a Montcvidúo, tendo partido na
i véspera ás 10 -lioras da noite, de Buenos

«Ce: I Aires.
Us membros da cmliaixáda brasileira

que regressam a bordo do "Barroso",
continuam dc perfeita saude.

O prompto allivio da tosse
XAROPK 1)10 LIMÃO líUAVO E

BltÓMOVÓIlMIO l)K gilIIRO/;
Fabricado pela Socicd. Prod. Chim. L,

Qiictoz

ue^i c-Shl' 
"A ""—-'' nm Ec eíUt:l!èerzedclÍo. cm Villa Isabel.

- di Coiístauça Pessoa Caulliraux. cs- "PátUéte "versus" Palmeiras - IN o
'campo -do Carioca F-, C, a Jr.strau.i

D. Castorina, 110 Jardim Botânico, Ga-
vca. „

Terceira divisão — Vasco "versus
Tcarahv — No campo do Botafogo 1',
Cá rua General Scvcriano, em Bota-
fogo.

Terceiros "teams — flamengo"versus" America — No campo da
rua Paysandu', esquina da rua Guaiiri-
liara, nas Laranjeiras.'Carioca "versus" Paladino — No
campo da 'Estrada D. Castorina, no
Iardim Botânico, Gávea-,

i" Infantil — America "versus" Fia-
liiengo — No campo da rua Campos
•Sálles:

'Fluminense "versus" Botafogo —
No campo da rua Guanabara, nas I,a-
ranjeiras. .

j'j j*. «*¦

A JXÒVi WRECTOBIA DO
AMEKICA F. O.

•Foi eleita ante-lioiueni a iiova dire-
ctoria do America F. C,

A eleição deu o seguinte resultado:
Presidente. Fidólciiio Leitão, 117 vo-

los; vice, João Üamos, 97 votos; Io
ECcrelario, Heitor Luz, 115 votos; 2"
secretario, Frederico Leeps, 101 votos;
1" tlicíouréirOj Gabriel Nascimento, 115
votos; 2" ihcsourciro, Antônio Martins

I ISJIv.i, 103 votos; proaurador, Octavio
A, Carrãó; 104 votos; captain, J. F.
Paula Ramos, 112 votos. ConseMío fis-
cal: Oscar Moss, 106 votos; Fernando
Ogeda, 114 votos, c Luiz Pereira, uo
votos. Commissão de syndicãncia:
Güaller Caslcllo Branco, 102 votos;
Max Gomes Pariz, 105 volos, e Ciccro
Pimentel Mello, 113 votos.

| Os membros eleitos foram immcdia-
| lamente empossados.

* * *
CLUB ATHLETICO CUBAXGO
IE111 sessão cífecUiada a 12 do cor-

rente pára -eleição de cargos vagos, fi-
cou assim constituiu.! a direcloria quedirigirá os destinos do (Prospero Cluli
iAitlilétieà Cubango, tia visinha cidade
dc Ntoíhefoy, no corrente anno.

Presidente, Ramiro dos Reis Nunes;
vice-presidente, Ary Monteiro; i° se-
cretario, Alipio 'Cavalcante Maranhão;
2" secretario, João Baiprisla Serrão: 1"illicsotiroiro, coronel Pedro dos Reis
Nunes; 2'' tliesotireiro, Adalberto Ma-
galliães; .procurador geral, Aivlonio•Vratrc.i.sco Pinto; presidente do consc-
llio fiscal, João 1'arias Júnior; nieni-
liros do conselho fiscal, Victor Vidal c
José d'e 'Mattos; commissão de syiidi-
cancia, dr. 'Maurillo Borges. José Mo-
raes, -Octavio Azevedo, c Júlio Sobral;
captam geral, tApio IParanhos; vice-
captain, Silvino Vclloso; eaptain do

,1" licaih, lirico Teria; rc|prcsèhtantes
junto á Liga, Apio Pararílios c Luiz
t,omcs 'Martins; <lirecto'r aportico, Ly-
dio Pereira.

« « «
S. BEXTO FÜOTBALT; CLUB

Deve realizar-se amanliã a assem-
donativos bléa_ extraordinária desse club, para

continuação dos debates sobre o disrju-
tadissiíiio caso da fundação do club.

A direcloria solicita a 'presença de
todos os sócios, ás S lioras da noite,
na secretaria, ,í rua Tlieophilo Otlo
ni 41.

posa
du .Alfândega

o.capitão de corveta Frederico Viilar,redactot da "Réíista Maritinva.:o estimado operário José .Marques dar.ocha ;,—- Completou hontem tu.-.is 11111 annivcr.sano d. Noetnui Perreira Mendes, viuvado :" tenente Aucusto Maclrado Mendci.
.-- lor ser o dia dc seu annivcrsario,ici liontcm muito ciünnriiuoiítailo o íicii.dçinico Mano Castro, filho do capitão An-mblll _ -dc Castro, conhecido maestro efunecionario da secretaria do írábinete dolnefcito.

:': © í.t
VA9CIMI3NTOS
r,,V ."• ^SülMilor I-íis-i c d.: Alice deuliveira Rissi, tem o seu lar enriquecidocom 0. nascimento da sua filha Sylvia.—• O lar do sr. Christovão Theodoro Ca-hinl e d. Ormimla lfrasa Cabral foi ali-ementado com o nascimento do interessantelisfrnldo.

*
Têm o seu lar em festa com o nasciiiicn-to dç nma robusta menina, o caiiian Car-loa A. Passos Pimentel c d. Adelaide deAlbuquerque Pimentel.

*
O lar do sr. Américo de üarros funcclo-nano da Alfândega (lesta capital, c sua cs-pof.i, d. Alcides dc llarros. acha-se cm fes-tas por motivo do nascimento de mais 11111filho, que receberá o nonlc do Waldir.

>!t S: St
COX-FEREXCIAS

O sr. Collatino Barroso, conhecido homemde letras, realiza hoje ás a horas da tarde,no Centro Artístico Júvèntas. a sua annuii-ciada conferência sobre "Arte c Natureza".

Cio salão da Bihlotheea Nacional, realiza-se uo dia =0 do corrente, ás Silj lioras danoite, a conferência do dr. Olymnio. da Von.seca. (|Uo (hssertará sobre "O ensino medico110 Brasil"

EXFERMOS
Ac!ia-sc de nc*

mano Tlicdiui.
o eniermo o Ccr-

ít

<lo iiv, T.an-
VIAJANTES

Viiiílo Oo Pará, hn coinUivMra _ M-üller, a bordo do "Uio de Janeiro",csla neta capilal o tenente João Palmeira.— Com destino a Natal segue hoje a bor-do do "Ceará", o (ir. Paulo Mnranhão,
ir* vae tornar parte nos lraba'hos do Cun- i
cresso cstadoal. ;

O embarque do estimado viajante rcalt-!inr-sc-a ás 11 horas, 410 anuazcni 12 JoCacs do Porto.
* *

EM ACíjÂO DE GBAÇAS
A-sra, .ludilli dos Santos, faz celebrarbote, ás 9 lioras, nma missa e:n acçãoIde írraçns polo rcsiabejítóivciltn iie seuirmão, o sr. Pedro Tygma da Silva.
A cerimonia realiza-se na matriz do l*s-tr.cio dc Sá;

* íl
MISSAS

CaimiKJaioraiklü
'fnllccimcnto fio
H.uiz. I, 'n Real
Mutito.s Srcmoríá
celebrar amanliã,
111 egreja inalri-z
mento.

. Ati('S_ o acto religioso esta
distribuirá em sua sede sacia!,
fMàiyioio, 11. aí, vestuários
a vinte e sete orrihãos, filhos dos asso-ciado?, prestando assim ri maior reverea»
c.i á memória do extineto niciniclia.

o 27" -anniverílirio <To
seu patrono o rei dom
Associação de Soccorro»
Ia D. Luiz I, manda

ás o lioras, uma missa.
tio Santíssimo Sacra*

associação
rua José

EXTKTIKAMENTO.S
Kcalizou.se hontem, a tarde, no cemitério

de S. João Baptista, o ciilcrraniciitd de d.
Affoiisiíin Brasileiro, esposa do coronel Lu-
ciano Brasileiro c cogr-a do senador l'\ Sal-
les c do dr. Oscar Brandi.

O fcrelro, (juc saiu da rua Goulart n. .19,
I.onic, teve iiitmeroso hcompnnliámchlo:

T1IATAMEXTO 00 ESTÔMAGO
VISAXDO O FÍGADO. IIUNAS

10 INTESTINOS COM O

TRIMOZ
ERNESTO SOUZA

Extmcto fluido tias tros no-
zcs : .Voz de Kola, Noz Voinica
ò Xoz Moscada, contendo ainda
n MEÍ/ISSA, o AXIÜ e o V.VM-
VAO—DYSPErSIA. ANEMIA,
DERITilDADE NEUVOSA. Más
dicvstõcs, nino liulito, peso do
cstoniiiso, dôrcs de eabccii.

c ínltn de niuiptitc.
GRANADO &, C..1" de Miuco. 14

1SC. ÍTOprrB^WT"l^g^

j^^mgjHj Rouquidão

S Paulo
De todos is medicamentos que lem sido

expostos á venda é este xarope o que
reúne iki sua composição tudo quanto a
terapêutica encerra da mais apropriado
para combater as moléstias broueo-ptilmo*
uítrea,

!•'.' um poderoso CALMANTE ou SH-
DATIVO, c, como tal, aliivia a to?sc mais
perliimz, mesmo que se trate du to^íe dos
tysicos 011 da asma.

A' venda cm todas a-s drogarias. Depo*
skario no Rio: Luiza Queiroz; rua Tlico*
pliiln Ottoni 11. 102. (J 711*)

O "Pé de Pato" foi preso
Telo.a a,gcntc3 da Policia Marítima,

destacados 11 boitlo do -paquete Rio de
Janeiro, foi .preso o conliecido ladrão
(luc attcnde pelo vuIro de "Pé dc
Pato", e que o mez -passado furtou
nma. rofoc de 11111 passageiro de 'bordo
do paquclc Sergipe.

Acompanhado dc officio, foi ".Pé de
Pato'-' remcttido ao 2" deleitado au-
xilar.

¦ >¦ » ¦' ¦
1.11 IXQIEIUTO DIFFlOlli

Ainda o suicídio do corretor
Theodoro Lobo

Ainda hontem -proscguiii o inquérito
na i" delegacia auxiliar sobre d sitiei-
dio do corretor T-licodoro I.obo.

A' tarde, o dr, l.éon Roussotiüéres
ouviu o sr. Anor Margiirido dá Silva,
escrivão do i° districto policial. O cs-
crivão Anor disse que o comiuissario
de dia, aquelle districto havia nrrecn-
dado do poder do morto uni volumoso
envcloppc e vários outros otjcctos que
lhe foram entregues c que eram diri-
gidos .1 d. Deoliiida I.obo. Esses obje-

! ctos foram reclamados e entregues á
destinatária.

Um desesperado
Matou-sc porque soffria as

dores dc uma moléstia
incurável

A's 4 i|e horr.s d.i Jiiadrugad.i de
liorítcin; cliegou no largo <\;i Gloria uni
indivíduo dccciirciunitc trajado, ves-
lindo uni terno dc casemira escura.
Parecia que nada o preoceupava. Deu
algumas voltas, penotrou no jardim e
sentou-se num banco, -pensativo.

Quem seria elle? Algum noclivago?
Algum excêntrico que pretendesse eu-
rar magoas rccoitditas ao sopro do ven-
to gélido ida barra? O guarda rondantcl D. Dcolinda deverá ser ouvida, .ifim
que o vira chegar, lhe acompanhara os de declarar o que continha o enve-
.passos e .por fim lhe notara a di"""'
eeão da figura — liada fareiiuul

leu officio de ccrhcro da ordem c

mriHEinnü»i
Dl

Ernesto Souza
BRONCHITE

, Istbnía,
Tuberculose pulmonar.

GRANDE TÔNICO
atra o appciüs e mim a

toro muscular.

CKANADO * C„ l*dt Março, t*

da moral ,piililic!Í — lomoii outra d
recção. li assim os dois noctatnbulos,
o amador e official, se distanciaram.

'Mas eis se não quando — eram cinco
horas mais ou menos — dá-se a deto-
nação de um tiro 110 jardim. O rondan-
te corre ao ponto onde deixara o '.ypo
inysrcrioso, encontra-o estendido 110
chão, arque.lante, com um filc.c dc san-
guc a sair-lhe do ouvido. V homem
snicidara-se a ti rar..! o contra a cabeça.

Chamada iniiiicdialaiiiciitc a Assistcn-
cia não demorou. .Mas cra*ltirde. Ap

distut- loppe.
o para H' subido que o corretor Theodoro

Lobo se suicidou lono depois de haver
recebido de Hcllo Horizonte um tclc-
gramiua que não se sabe onde anda c
cuj'o conteúdo é completamente igno-
rado.

Uni rjrulanle do corretor Tiieodro
I.obo, de nome João Dalc, foi também
ouvido, declarando o que. conhecia a
respeito dos negócios do suicida, c
confirmou o que já tom sido publicado
a respeite, das transacç,"cs com apólices
mitiiicipa.es de Bello Horizonte.

Disse ainda João Uale que era cr<:
pareceram logo ns autoridades Ipoli- dor do corretor I.obo, a quem dera de
ciaes do 13° districto. 'listas apprelicn-
Idcrnni a arma Uo suicida, umrt pistola
c revistando os bolsos Kio suicida, ca-
contraram esta carta:"•lixino. sr. dr. chefe de .policia —
Estando contaminado de moléstia in-
curavel, resolvi ipõr termo res .meus
dias. Sou solteiro, não tenho familia c
conto 36 annos dc ed.'!'le. Peço o espe-
ciai favor dv. nic suptiltarcnt, ilisp.cn-
sando ns formalidades da autópsia."

distava assignado: João toureiro de
Magalhães.

\ ip.dieia removeu o cadáver para o
necrotério dorjle será dado á sepul-
tura, dispensando a autópsia.

iAs autoridades <lo 13o cltsirtcto bus-
ca.m tvnior^s ¦esclarecíuictitos sobre o
morto. ã_: quem nada mais sabem além
do contido naquella carta.

unia vez -5 rooofooo pira a compra d-
apólices egunes ás acima, negocio dc
(|ite o corretor cxhibiu recibo, mas que
nunca encontrou oceasião de liquidar.

Hoje deverão ser feitos outros inter-
rogatórios na 1* delegacia auxiliar.•me » sa c».

E foi para o xadrez...
Pelo commissario de ronda ao n"

districto, foi preso o conhecido pirettc
Eloy Alves da Silva, quando passava
pela rua de Calumby, trazendo dc-ba -
xo do braço dois guarda-chuvas, con:
castão -le ouro. ttm para 'homem c ou-
tro para senhora.

.Levado Eloy p.ira a delegacia, c
cento não soubesse ccplicnr a proa:-
dencia v.lc tão "preciosos'' objectos, íoi
para rcrfleítir nu!tido no xadrez.

A falta dágua
Pcsapparecçrá o grande

pezaclcllo dos cariocas
O capitão Moreira da Silva fez hon-

tem á Sociedade Nacional de Agricttl-
tura uma interessante comiuunicaçãp
sobre o "Archydro Campi", mie abrau.
go os principaes aspectos da questão
sobre d problema da falta dágua.

Demonstrou o canhão Moreira dá
Silva que o "Archydro Campi", inveii-
ção do mecânico sr. Lomberto Campi,
permitliiulo a extracção da água do
sub-sólo, cm jacto continuo c -cm
quantidade muito grande, purificando-a
além do mais, é a solução mais fácil,
pratica e cfficaz para o problema das
seccas 110 noite c cm geral para o
uso dc todos os agricultores. Accre=ec
a circiunstancia que o apparclho pode
ser accionado dc todos os modos, des-
de o motor eleefrico até ao primitivo
moinho dc vento. E, se uma iilca lcm-
brada pelo sr. Moreira da Silva ao in-
Yintor der o resultado que se espera,
o apparclho lera então a mais larga
apnlicação c o mais fácil dos manejos,
conseguindo então operar um verdade;,
ro milagre,

, O coinmcrcianlo transcreveu uma
circttmsrancia noticiada lia algum tenv
po dando conta de uma visita a La-
vanderia Confiança, onde 11111 desses
apparelhós ftincciona rcgulariiichte, pro-
dttzindo mais dc vinte mi! litros dágua
por hora, água ciara, linipida e potável.

O sr. Lomberto Campi realizou pe-
rántc a direcloria uma demonstração

I pratica c:n uni apparclho em minia-
tura,

! A directoria da Sociedade prometeu
I tomar o invento na maior consideração,
j c divulgal-o para conhecimento dt.s

pessoas a quem -possa interessar.
»¦ > *m »-¦¦¦

I Academia de Medicina
| Haverá hoje uma sessão

especial
A Academia Nacional de Medicina

reunc-se hoje, ás 8 horas da noite, cm
scsi-ão especiai para entrega do "Prêmio
S. Lucas".

^ Esse prêmio foi conferido ao dr.
Ezequiel de Souza llrito, pela sua me-
nioria sobre a "Malva-rosa", apreseu-
tada a essa douta corporação.

Aproveitando a coincidência da data
do annivcrsario do dr. João Alves Car-
neiro, lia i.|o annos. .0 dr. Alfredo do
Nascimento fará por essa oceasião o
elogio histórico desse notável c ber.c-
mérito medico fluminense, fundador c
um dos primeiros presidentes da Aca-
demi.-i.

ssao c pi

eso

Uma praça de bombeiro;
valente

Montem, d; madrugada, ío: p
por ter desacatado o commissarip Ari-
des Tavares, de dia 110 o" 'disíri-clò, a
praça do Corpo de Bombeiros n. 223,
da 1* companhia, José Garcia.

Nem a cscoha que o devia conduzir
par.-, o quartel escapou á íttria do 2^3.

O niot.vo da prisão do zej foi ter
espancado brulalmente a sua esposa,
Alzira Garcia, que sr- encontra presen-
temente cm idcanlado eslaio d1: tr.t-
jidez.

Sociedade Nacional de
Agricultura

a sessãõ"semanal
de hontem

Sob a presidência do dr. Miguel Cal-
mon, realizou-se hontem a reunião se-
manai da direcloria da Sociedade Na-
cional de Agricultura-.

A leitura da acta foi dispensada e o
dr. ..liguei iCiilmon coniniunicoti o feliz
regresso do presidente effectieo, dr.
Lauro Müller, dando conhecimento das
manifestações que lhe foram feitas c
ás quaes se associou a Sociedade. Em
seguida, passou s. s. a ler a comimuii-
cação do passamento do dr. João Wil-
son Costa, um dos maiores amigos da
agricultura, propondo a inserção na
acta dç um voto de pezar, homenagem
que foi cgiiahnetite nroposta pelo coro-
nel Hannibal Porto, pelo fallecimento
do dr. José de Sá Pereira., membro ho-
norario do conselho superior. Ambas
as propostas foram unanimemente ap-
provadas.

A seguir, q dr. Calmou leu um vo-
!uinosoA expediente, pondo em discussão
o projecto dc regulamento da Primeira
Exposição Nacional dc Gado c Indus-
Irias Annexas, a cargo da commissão
permanente das exposições.

E s. s. leu o programma, geral dc
classificação c fez diversas considera-
ções sobre a sua complexidade, pedindoinformações, que lhe foram dadas pelodr. Eduardo Cotrim, sobre a. orientação
qu.c foi dada á organização. O dr. Cal-
mon passou a tratar da sua inlerfc-
vencia nessa organização e da razão
por que foi modificado o projecto, di-
zendo que a Sociedade não teve iiilcr-
ferencia 11a parte commercial, o que a
execução rio programma depende do"qúantúm" 110 que a Sociedade não
deve intervir. Ao terminar, lembrou
modificações que foram appròvadas,

Falou depois o coronel Hannibal
Porto sobre as iniciativas cm prol da
agricultura, principalmente 110 norte, e
alludiu á creação do Club da Scrin-
gtieira. Fez uma proposta, qttc foi
acceita, do envio de felicitações ao
Syudiealo .-.gricohi Club da Seringueira
do .Amazonas.

Em seguida usou da palavra o sr.
Daivid Alves de Araújo, representante
da Brasil Caltlc Co., que apresentou
11111 pedido do governador do Paraná
com o fim de ser inseripto o seu Es-
tado -como sócio temido. Essa nova foi
recebida com especial carinho.'Depois foram tratados diversos as-
smiiptos de alto interesse, sendo eiicer-
rada a sesrão.

¦ > m 11"JORNAL DAS MOCAS"
Escrevem- nos:''Tendo lido uo seu coiiceilitado jor-iia.l uma local que se refere 11 minln

obscura pessoa, ttppello para a sua ic.il-
dade profissional para pedir o dcsmeii-
tido dessa local, pois contem refercii-
cias que não são verdadeiras.

'Pelo amor c pela boa norma do Cor-
rcio, peço que restabeleças a verdade,
que^ é a seguinte:

Nunca fiz um despacho de rjj mil
l;;ios de ipãpcl piutfca rcqticri á Aliar.-
dega pedindo para despachar 192 mil
l.ilos de papel; iiunrca o sr. coronel
Paula c Silva. d:gno inspector -da Al-
fandega, me declarou que a minha re-
vista consome mais papei que ou'ras
qüaesquer empresas (Varias. c isto ttp-
pello para a sua palavra séria.

Grato, sou cem consideração c apre-
ço, ali" Crd" — Jonalhas Carvalho, dl-
rectr-r do Jornal das Mocas."

A marcha das operações
no Somme

Pari1, 17 — (A. II.) — Os franco-
zes, penetrando, ao norte do Somme,
na posição de Sailly-Sailisel. que bem
se iioderia chamar uma aldeia-fortale-
za, conquistaram uma nova victoria. O
objectivo consistia na tomada das trih-
cheiras inimigas, situadas entre a fren-
te franceza e a aldeia, c conjuntamente
do casario (pie ladeia a estrada entre
réronnc e Hapaume.

Depois do trabalho ipreliminar da ar-
tilheria, começou a luta, <pte foi extre-
mamciue penosa, resolvidos como cs-
taram os allemães c dufcndcrcni até ás
ultimas essas posições, dc uma impor-
tarteia estratégica incontestável. Esta-
belecida çm plena crista do_ iplanalto,
cila constituía um poderosíssimo ponto
de apoio c -era um dos últimos baluar-
tes ida .planvc.e cuja queda em nosso
poder será o signal do inicio do con-
torno de Bapaume .pelo lado de suéste.
As primeiras trincheiras 'foram con-
qu-stadas com grande rapidez. A avan-
cada foi, porém, mais demorada na
direcção kio castello que, afinal, deoois
de, diversos combates corpo a corpo,
vciu a cair cm nosso poder, simulta-
ncamente -com as casas a oéste da ai-
deia. Mais ao norte, depois de con-
quislada a egreja, os francezes recJias-
saram o inimigo para detrás da estra-
da c organizaram a eirerttz lliada dos
camiitlios transversaes. InuivcUiata-
mente, os allemães dcsfetíiiarám os
seus tiros de 'barragem para sustarem
a nossa avançada e cffectuaram, de
noite e na manhã seguinte, repelidos
Icoiitra-ataques, mas, aifiiiaí, batidos
pelos nossos i'S5 mm. c 75 mm., foram
relpèllidos sobre as -«osições donde lia-
viam 'partido, do lado opposto da es-
Irada.

Segundo o "Echo de Paris", o avan-
ço dos 'francezes num ponto já attinge
a 18 hilometros <le nrófuiididadc.

'Do outra parte, uma offensiva par-
ciai, vigoroasmenle desenvolvida pelos
francezes, permitliu-lhcs levar a termo
uma interessante operação, de que rc-
sulloti a tomada -de uni bosque que
servia de abrigo á artilheria inimiga c
constituía assim um estorvo á acção
das nossas forças.

Paris, 17 — (A. II.) — Communica-
do das 15 horas:"Ao norte kio Sommc oecupámos um
novo grupo de casas de Sailly-Sallisel.
O inimigo Contra-atacou violentamente)
nas primeiras horas da manhã, c con-
seguiu penetrar numa secção da pri-
meira linha. Um novo ataque das nos-
sas tropas ex)Diilsou-o, porém, inime-
diata e completamente dessa posição.

Capturámos hontem, 110 decorrer dos
'contra-ataques, noventa prisioneiros c
algumas metralhadoras,

Ao sul do Somme, o nosso fogo nuc-
brou um novo ataque dos allemães con-
tra a nossa .posição a léste de Berny-
cn-Santerre.

'No resto da linha tio frente canlio-
ncio intcmiittcníe,"

Explosão em um couraçado
italiano

Berna, 17 — (A, A.) — O jornal"Azest", que se publica cm Budapest,
cm seu ultimo numero, aiinunciou que
houve unia violenta explosão cm Spez-
zin, na Itália, cm um "dreadnougliL"
pertencente ú marinha de guerra dtá-
liana.

Segundo o mesmo órgão esse vaso se-
ria o '"Regina Elclia".

Um transpoarc de guerra
rumaico posto a pique

Nova Rork, 17 — (A. A.) — Com-
municações aqui recebidas dizem que
11111 submarino allemão poz a pique uni
transporte dc guerra pertencente aos ru-
maicos, denominado "Bislritza", quando
o mesmo sç dirigia para Arkangcl.

Ignora-se a sorte que teve a sua tri-
pulação.

AS OPERAÇÕES NA RUSSIA
Petrogrado. 17 — (A. II.) — Com-

municado official:"Durante, a 'noite, vários operações
dc reconhecimento levadas a effeito na
região de Ncvda alcançaram pleno sue-
cesso, O inimigo foi expulso das posi-
ções que oecupava.

Na região de Kodytnitza, próximo dc
Holshovtsc, continua travado uin renhi-
do .combate. O inimigo contra-ataca
furiosamente c um violentíssimo bom-¦bardeio prosegue sem interrupção. Fi-
zemos abi, 50 prisioneiros.

Na região dc Dorna-Vatra, próximoda juneção das fronteiras com a lluu-
gria e com a Runiania, rcpcllimos to-
dos os ataques do inimigo,"

Um manifesto de norte-
americanos

Paris, 17 — (A. 'II.) — Os cida-
daos norte-americanos, residentes na
Hespanha, 11a Itália, na França c na
Inglaterra, indignados com 03 recentes
attentados perpetrados pelos submari-
nos allemães nas costas do seu paiz,redigiram e dirigiram aos seus compa-
tnotas nos Estados Unidos um manifes-
Io em que são denunciados os proces-sos de guerra empregados pela Allemã-
nha c se reclama um veliemcnc proes-to, de parte da administração ameri-cana.

Um choque de vebiculos e um

Pela rua Marechal Floriano, esquina
de Cámerino, ia descendo o, automóvel
11. 1.524, guiado pelo motorista Augus-
to André Garcia, tendo como ajudante
Augusto Villcla.

Em sentido conlrario c conlra a mao,
vinha numa disparada tremenda o auto
11. 22G, de que é motorista Henrique
Leite. Garcia viu muito bem o perigo
que se approximava, mas ora-lhe ini»
possível evitar o desastre, quer o seu
carro parando, quer tentando desviar,
porque o 226 já vinha muito próximo
e não tivera tempo dc fazer qualquer
manobra, a menos que o motorista Leite
não fosse um indivíduo que faz muito
pouco caso da vida dos outros.

O resultado foi que os dois auto-
moveis se chocaram, ficando muito ava-
findos, e recebendo o ajudante Augusto
Villcla, do auto n. 1.52.1, além do susto,
um ferimento no queixo.

Henrique Leite, o causador do desas-
tre, foi preso cm flagrante pelo poli-
cia do 4" dislricto c Villcla foi, tratar-
se do pequeno ferimento recebido.

Tudo parecia, porém, acabado, quan-
do surgiu pela delegacia a, dentro o
anspeçada reformado da Brigada, An-
tomo Jacintho de Araújo, que lambem
é motorista c foi interceder cm favor
do colloga preso.

O commissario fez-lhe ver que nuo
era possível satisfazer ao seu pedido,
uma vez que Henrique Leite fora preso
em'flagrante.

O anspeçada, cntno, cheio de autori-
dade, protestou c quiz virar bicho den-
tro da delegacia, dizendo uma porção
dc desaforos ao commissario e ás dc-
mais pessoas presentes.

O resultado disso foi Antônio Jacin-
tho de Araújo ficar também passando
a noite na delegacia - do 4o dislricto,
para acalmar os nervos o perder a im-
porlancia dc autoridade... reformada.

DE PETIROSSí
Toii

números

a um bloqueio. A este respeito dçcla-
roti-se que as forças allemãs têm pleno
direito de levar a guerra dc cruzeiro a
qualquer zona do mar aberto, c que as
águas territoriaes dos 'Estados neutros
são cuidadosamente respeitadas. O ca-
racter dc bloqueio está fora de questão,
porque somente foram delidos como
¦presas de guerra os navios inimigos ou
neutros que levavam contrabando'. O
bloqueio significa o aprcsamcnlo de to-
dos os navios que navegam cm dire-
cção á costa bloqueada ou abandonam
essa costa, sein se levar cm considera-
ção a bandeira ou o carregamento.

Apezar de tudo, a pergunta fortiut-
lada «elo Journal of Commcrce, "A
nossa costa servirá de -base aos sub-
niarir.os aMcinães" ó inoffieiosa, por-
que o submarino "U 53", ao tocar cm
Newport, nem sequer fez uso do direi-
to dc se abastecer dc combustível e vi-
veres, direito que possuc todo o navio
de guerra, e não se demorou em partir.Nenhum cidadão norte-americano sen-
saio acreditará que se tenha podido cs-
tabclçcer na cosia norte-americana 11111
deposito secreto para abastecer os sub-
niarinos allemães. Coisa singular, ,1 to-
das estas queixas se oppõe o faclo de
quç desde o começo da guerra, os cru-
zadores, iiiglezes vigiam os portos nor-•tc-americauos e se approxiniani tanto da
cosia, da de Nova York por exemplo,
que da parle superior dos edifícios ai-
tos da cidade c possível distinguil-os á
simples vista.

POBRE POLÔNIA!
, Washington, 17 _ (A. H,l _ o prc.sidente Wilson declara que fracassaram

os esforços .tentados junto dos belligc-
ranies para enviar soecorros á Polônia.

Uma batalha no valle de
Trutus

.Bucarcsl, 17 - (A. II.) — Commu-meado official:
_ 

"Nas frentes norte e noroeste, a oes-te tle lulghcs, rcpcllimos os ataques doinimigo. O combate continua. No valledc Uicaz rcpcllimos egualmcnte os ala-
quc9 dos auslro-allcmães e niantivmosiodas as nossas posições a oeste da
fronteuid

Buenos Aires, 17 (A. _\,)
os jornaes vespertinos' desn
publicam longos c sentidos iU-rpelo 'fallecimento do celebre ¦
paraguayo Sylvio Pcttrossi.' "

A' tarde, numerosas autori' :membros do Aero-Club, amigos 7de massa popular foram á esríèConstituição receber o fer •
transportava 03 restos nmr'ÚVfeliz aviador, cohdtizindo-o atédo Aèro-Cliib, onde já havia' -''
parada a câmara ardem,- r;,-v, ¦
naineiiiada, na qual ,fjCon ,!.¦,]
caixão. Este está sendo veíJcollegas do morto
pessoas.

A cerimonia do cníerrantcn' .ctuar-se-á amanhã, ipromcttvn.lò '"
uma enorme concorrência. "

Fallecimento em Natãi
Natal, ,7 (a. A.l _ ,.-.-ncsla capilal dd. Maria Fcr-nàni 

;''''
posa do sr. Jorge Ecrnand"
nelia Eagundes, esposa do srigrino Fagundes," I '¦¦ m mu .

Actos do governo de Mina
Bello Horizonte, 17 f.\, \ram exonerados, ;t pedido. <-. „-",de Passos, .bacharel Maneei d"-'tira Andrade Filho, c o delegai'-,

juba, bacharel Amadeu Cliia-àdiír-
removido, a pedido, o hacii
Luciano Pereira da Silva, i „cipal do Serro, para Pitanguy

C».--

irei |„

NA RUA MAUWH.U; 1 l,oiil\\o

MORREU REPENTINAMENTE
Pela policia do 4" districto i. .

movido para o Necrotério IVu.; '",i
cadáver de um indivíduo 'Iim-..:;'--, 

'.;,,

que repentinamente fallaccn na 
' 

c-,;.'de commodos dn rua Mareeha! '•':. ¦¦'-'¦'.
iiOíii. 17.$, onde morava cm" ,-"¦'.
nhia de uni amigo. éiKarrcc--;,ii.-!'o'i'ò
ambos dc guardar algiins obji-.-t-'.' .,,'.
Icncentes a artistas de uma conuiaáliii
que se acha no sul. Esses rap,-.,-, i ,--,!',.
quasi desconhecidos da dona d.-. ,Dolores de tal, pois que n côinmõ-Jc
fora alugado pela companliia, mie m.
goii adeantaidaméiitc es aluguei.-:,'

Por esse motivo a identidade  -.
Io não pôde ser estabelecida n: s ie:-meiras horas. Depois, chegou aò .V-.crolerio, intimado para fazer o rico-nhcciniento, o seu companheiro, -ii-ii-
do que o nome do morto, cni Irirteu
Martins Vieira. Irincu era rapaz de22 annos <le edade, imbctbc e' vestia
com modéstia.

lUm ícus bolsos apenas foi encoii-
Irado um maço ide- cigárrosi

PERSEGUIÇÃO FUNESTA

Realizou-se hontem o
enterro de d. Pe-

tronilha
As diligencias para apurar a= causa»

do itiicidio dc d. Petronilha Rosas, fa.
elo de que nos oecupámos pormeimrii:-,-damcnle e que se passou na casa 11. .)
da rua Taula Mattos, estão quasi a ter.
minar.

Pelo que já. conseguiram as atitorid*
des do 12" dislricto apurar, está con.
firmada .1 supposição anteriormente tVi-
ta dc que o causador moral do acro
trcsloucado de d. Petronilha foi o den-
lista Oscar Moura da Silva. Em sru
dcpciirento, este negou tcrmiuaulcuiciite
que perseguisse d. Petronilha teiilamlü
conquistal-a, mas af firmou que poi ella
¦nutria muita affcição.

Oscar foi hoje poslo em liberdade.
O enterro de d. Petronilha Rosas rca-

lizou-se hontem pela manhã, com um
acompanhamento regular, sendo deposi-
tadas sobre o caixão muitas ecoas e
flores naturaes.'¦ » ¦!>

NOTICIAS DE PORTUGAL

Os búlgaros repellidos
no valle de Uzul

Buçarest 17 — (A. II.) _ Commu-nic.idn otucial:
, ,''No valle de Uzul, rechassámos oinimigo para a!ém da fronteira c apri-sionamos 5SS liomens, No valle de Oitttz,houve violentíssimo canhoncio. As po-sições da fronteira mudaram de donovarias vezes. 0 combate continua.iRcDcllimos 110 vale dc Buzen vários
destacamentos inimigos que se appro-
xiuiaram da fronteira. Entre Caciu c

ininii-
c a re-
ahi 140

Lisboa, 17 (A; H.) — Os srs. Hu>
zcbio Leão e Augusto de Vasconcellós,

«MAvvsii: ,1 t- , ... 'lespeclivaniente ministros cm Roma c
.„.!.?..'Tf ««"nitus, onde o. inimigo Madrrd, e vullos.de destaque na União

Republicana, diligenciam levar o çhefédaquclle partido, sr. Brito Camaeito,
a um. aecordo com os srs. Antônio
José de Almeida c Affonso Co? ,1,
membros do governo e chefes dos ou-
tros dois partidos políticos.

O sr. llrito Camacho, porém, 1110».
tra-sc intransigente em vista de tor
sido adiada a revisão constitucional.

Lisboa, 17 (A. 11.) — o conselho
de ministros rctinc-se extraordinária,
mente a pedido do presidente da Ke-
publica.

avançou até Ag.s, o combate deseiivolve-se".

&•
Os italianos repellem ata-

quês dos austríacos
Roma, 17 — (A; II.) — O ultimo

çommun-cado do Rcncralissimo Cadorna
informa que os ataques dos austríacos
na zotií do Tasubio foram Iodos repcl-liuos.

Em ioda a frente o mão (empo faz-sr, sentir e na zona montanhosa eslácaindo neve cm abundância.
>;:

As perdas dos aluados no
Somme e na Russia

o Savala, a artilheria obrigou o

Tiro Naval
Identificação de volun-

tarios
£.10 convidados a conipircocr, iiojc, á?"o lior.i? da manhã, uo A-rscital de Mari-nlio, nlim dc serem identificados, os «c-

Riiintcs reservistas: Antônio J<r.-é I-eruui-
des,, Jlalyino , Tontcs , da Albuquerque,
A.'.).:ir.r, Antônio Gcroncío Soares, Arman--.'" Peixoto. Armyris Tommasij Álvaro dciVndradc. .Balthazar rgnacio de Araüjó,llraubo dc Faria, Cnrlos de Almeida Tor-res, Cromvcl! de Azevedo. Canullo Garcia(1,-t Silva. Deomedonto Magalhães Nctto,
Euri-eo Pedrono Fiího c Gustavo Scraia.— Rca1tzoit.sc, Ihontcm, ;'t noite mais
tun exercício deste corpo dn reserva na-
vai, sob n commaiido do i° leuente Ar-
tliur do Conto.--'Continuam nbcrWs cs inscripções paraeoctos deste Tiro, da? U 5s io lioras thnoite ,na sútlc do mesmo, á xua 7 tlc Se-
lembro o, 'ic-^, a° andar.

go a abandonar as trincheira!
tirar-se para o norte. 1'izcmo
prisioneiros.

Avançámos no planalto de Bulíe atéMuzciilui e Bozavania. Atacámos oinimigo e rcpcllimos .todos os seuscontra-alaqucs ao nosso ílanco esquer-(Io cm. Ruçar. Continuamos a manteras posiçucs conquistadas na collia deNalmatçias, apezar dos repelidos ata-quês inimigos a oéste dc Caneni Tam-
temRobül!" °S "a ''CSÍ3° d0 mo»-

VESTIDOS MODELOS?...
La Maison NouveÜe

9, KUA GOXrALVES DIAS, O

A nova campanha sub-
marina

Berlim, i7 _ (T. 0.) _ O serviçoradiolclcgraplnco inglcz Pohlhti infor-niou recentemente que o submarino ai-lem.io 'li 53" torpedeou c, cm algunscasos, metteu a pique navios sem aviso
Prévio. A propósito desta versão, asautoridades allemãs respectivas publi-cam as seguintes declarações: "A
guerra commercial dcante das costas(los listados Lindos é feita de aecordocom ,-u regras mternacionaes c as pro-inessas allemãs, o <iuc significa que osnavios mercantes podem ser delidos cmtt dos a pique debaixo dc certas con-dições, uma vez realizada a iuspecção
a 'bordo e postos a salvo os passageirose a tripulação. As supraditas condiçõesdebaixo das quaes e licito metter a pi-que lacs navios podem ser assim restt-mídas: Deve-se tratar de um navio
jnmugo ou neutro que conduza contra-bando de guerra e cuja captura como¦presa c a conseqüente remoção parauni porto se torne impossível devido ásituação iiukrSr.

Dc nenhuma maneira, porém, isto si-gniiica que os navios mercantes sejammellitfqs a pique por torpedo sem n-é-vio aviso. '
_.Secundo cairos despachos dacia iRcuter, procedentes de \Vas autoridades norte-ameri

que possam surgir quedas acerca da neutralidade, :cm"vista
estarem 03 submarinos operando tãopróximo da costa norte-americana po-uendo a sua acüvidadc vir a eqüivaler

r.gen-
nsliington,

[canas temem
rtões complica-

111
eiros

Berlim, 17 (T.. O.) _ O critico mi-mar <la agencia 1 ransoecan escreve:O grave caracter dos sacrifícios com
que os anglo-francezcs pagaram a rc-conquista de cada metro quadrado nalreutc do boiinnc, é evidenciado pelolacto de que durante tres mezes cmeio, cerca de noventa divisões ini-nugas, frescas, foram praticamente an-mquiladas, a ponto de sé tornar neces-sano reliral-as definitivamente da fren-te da batalha. Devido ás grandes per-das que soffrcram, 55 divisões inimigasapenas puderam tomar parte nos com-bates duas vezes; quinze outras divi-soes entraram cm fogo ires «vezes.
Apenas uma ficou cm condições dc põ-der participar da lula quatro vezes.
Quatro divisões, depois do segundo
combate, tiveram dc ser transferidas
para outros scetores. Nos dias críticos,
porem, estas divisões foram lançadas
novamente ao fogo, ao lado dc algumas
outras; mas, como os ataques aindacontinuam, os cálculos não podem ser
por ora ultimados.

Quanto ao exercito russo, o quartocorpo sibcriano pagou o mais sangrai-
to,tributo, perdendo desde 31 dc agostoate 3 dc setembro, de treze a quatorzemil homens, dcante de Dubno. Alédisso, a décima divisão de fuzil,sibenanos, que está aggregada ao quar-to corpo de exercito da Sibéria, perdeuentre cinco a seis mil homens, nas cer-camas dç Korytiiicu. A quarta divisãode_ fusilciros perdeu desde 31 dc agostoale ço de. setembro, nas cercanias debezclvov, entre cinco a seis mil ho-mens. fceste mesmo sector, a segundadivisão de fusilciros ' 

perdeu durantetres dias apenas, cnlrc 31 de agosto c
3 de setembro, quatro'a cinco mil iio-mens. As perdas lotacs russas na fren-te de Koritniza, segundos cálculos mo-(lerados, ascendem a quarenta mil ho-

Na frente do Somnie, desde o co-nieço da offensiva, foram lançadas con-tra as posições allemãs 17S divisões cm
parte formadas de tropas frescas em
parte reconstituídas. '

Segundo um jornal suisso, as baixasrussas, desde junho alé dois de 011:11-bro. calculadas sobre as listas officiaesmoscovitas, ckvaram-se a rfi mil offi-ciaes c 922.500 soldados, ou, cm nu-mero redondo, um milhão de homenslistas 
ç.ira-, gigantescas só podem sercomprehcndidas, considérando-sc asgrandes perdas russas nos scetores se-parados da nossa frente. Assim. 1,0grupo de exércitos do general Linsin-Ecu, que cectipa a sexta parto da frente

seguido calculo apresentado pela auto-ndade competente responsável varia-ram entre Ç2 c Co.Soo soldados. Estesnúmeros ficam provavelmente anuemdos números rcaes. Informações ídcii-«cas, cm relação,ao sector de Uochm-l.rmo.li, foram enviadas andbro, ao "Bcrlincr I.o!;a! Anseu correspondente d.peycr.
Ficou comprovado que nesse sector«'¦corpos sü.crianos que são 03 me-Uores, ficaram simplesmente anniqui-lanos. untre os prisioneiros de umcorpo, que ns nlES()S ainda chamamcorpo sibcriano 75 por cento eram to--mados por indivíduos da Russia Mrri-diona e 25 por ct.„,0 por ^mUcus c outras raças. Alguns ofiiriacsinteriores declararam que quasi todosos regimentos siL-erianos perderam não

fo ps seus eflcctuos norniaes, comotambém todas as reservas."

COM A LEOPOLDIN.l

OI PEDIDÕlüSTO DOS
MORADORES DE OLARIA

Uma commissão de moradores dá - '•
tnção dc Olaria esteve hontem 110 :-• -
'bineie do ministro da Viação, a qti:mentregou uma representação, peünJ.ios bons officios de s. ex. para (pie a
Lcopoldina Raiiv.-ay estabeleça na rc-
ferida estação duas entradas c saidas,
sendo uma pelo lado direito c outra
pelo esquerdo, e não como pretendeaquella companhia, sé. de um lado, cm
prejuízo da maioria da população, quee mais densa 110 lado do mar, isto é,
do lado direito da subida das linhas da
mesma estrada.

A commissão compunha-sc dos srs,:capilão Vicente Aniorim, negociantes
Manoel íerroira Peixoto, .Ângelo deOliveira e proprietários José (íc Souzae 'Silva e Antônio Joaquim de Andra-de Bastos,*»*«»!

Eleição de deputados fi Junta
Commercial

Realiza-se hoje no pavimento inícriot(lo edifício da Associação Commerciala eleição para os logarcs dc tres depu-tados a Junta Commercial pela Icrmi-nação du mandato. Apresentam-se can-didatos os srs. Joaquim losé da Silvabernandes Couto, Jorge Conceição e
Guilherme Diniz Rodrigues, que já temservido nesses cargos.

A S. N. de Agricultura e o pro-
jecto Ârnolplio Azevedo

dc
o

ido
ai

A commissão nomeada nela (bica
ria da Soeicdade Nacional de Agiicu
tura para pedir o andamento
projecto Arnolpho Azevedo solire
credito agricola, irá lioje ao Sei
Federal, tratar do nssumplo com
respectivas conuiiissõcs.

A mesma commissão procurará o
Homero Baptista, presidente do fi;
do Brasil, para conferenciar a resi
do projecto dc regulamento do li
Çciítral de Credito Agricola, orgai
do cm cumprimento da lei especi; I
Congresso que decretou a sua cn..- «¦>»«»> 

O sr. Mendes Tavares quer re-
integração e dinheiro

'Com a tragédia do Cíllh Nav.il
ficou conliecido o bárbaro fuzil.
de iuditoso coniniandante l.op
Cruz, e pelo quai foi criminiilmi '¦
sponsabilizado o dr. Mendes T
acccnlüou-se a acção de repuh
Ira o aceusado, chegando a ser

>' «o omu-IPuInien0 "^ <lc '^^ ú
'" pelo » —

sr.
izeiger
guerra,

Agora, absolvido pelo Jurv.propor uma acção coutrn a t 1
de ser reintegrado e receber (
mentos que deixou dc perceber."•esmolas"

Re um caridoso ãnónymo.
morando o annivcrsario 

"da 
r;

sua esposa, recebemos 50Ç0C.0viuvas pobres, os quaes dis'
perus seguintes: Anua Aniara),
Anua Emilia, Elvira Carvalho
cisca Canceição, Imiza, entrí
Maltosinhos, Maria lvüscai»,
s viuva Santos..
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A caspa nlo e6 4
coisa de imçortanda,
coxho incòmmocla*
tiva.

Tricófero
de Barry

conserva o pericra*
aeo livre de caspa e
mantém o cabello em

pcrfeito.estado,

£ rejrescante e deliciosamente perfumado.

SORTIMENTO
CAMISAS

de todas as qua-
lidades

CAMISARIA. E PERFUMARIA
RAMOS SOBRINHO Ã C

Ruas do Hospicio ii. U
è Rosário n. 64 —Rio

VARIADO
sortimento de

meias
para homens

PARA TODOS OS PREÇOS

COMMERCIO

RESTITUIÇÃO DE QUOTAS

O ministro dp Interior, despa-
tinindo o requerimento do tenente-1
coronel Antônio Barbosa da Tai-
x5o, pedindo restituição das quo-
Ias que lhe foram descontadas na
iiualidadc dc official da Brigada
Policial, declarou nada haver que
deferir, visto ser obrigatório o
desconto do montepio.

DECLARAÇÃO
A Casi Vieitas, ha 6o annos esta-

be-lecidii nesta cidade, declara que se
iioha perfeitamente preparada com a
f.-.a Eoc:f.o dc óptica paia aviar toda
n qualquer prêscripeão dos senhores
médico, oculistas. assumindo inteira
i-e-jlion.tlhilidade pela sua execução,
«lispondo para isso não t.6 de pessoal
l.jhilitailo como i.iml.cin de material de
superior iiualidadc, a oar dc hem men-
ioda officina, onde ooderão, ser
< «eutiidos os mais delicados trabalhos
upticos.

Como prova co consideração nara
e:::i os senhores médicos oculistas, a
Casa Vieitas resolveu conceder o aba-
itiúciilo de 20 "i" a todos seu:, clieu-
*¦-; (pip se nprcscntarçm com; í^
i-.i;.octivas receitas i rua da Quilan-

O Commercio em Portugal

feBANDE HOTELIoRdET
FÔKTUÒAL — L1S110A

(Rccommcndado pela Sociedade
Propagadora de Portugal)

Hotel de i* classe inteira-
mente renovado. Luxo c cou-
forto. Aqr.ccimen',0 geral,
üanhos cm todos os andares
e quartos com banho.

Hotel sempre preferido pc-
Ias familia brasileiras. •
Pensão, tudo coíiiprclicn-

diilo a 1.000 réis.

A rede de esgotos de
Bello Horizonte

fle-jfo Horisonte, i- (A. ^.) -
Ao director tle Obras da Prefct-
tura Municipal daqui, ordenou a
limpcsa geral cia ré-Je de esgotos
desta cidade.

Kio, iS de outubro de ioi6.
NOTAS PO DIA .

Hoic. á i hora da tarde, devera
roalizar-se a assembléa ^Companhiade Seguros Luiao Comraercml dos
Varesistas.

Na Estrada de Ferro Central; dn
lírafJL termina hoje, ao meio-dia, o

praso paru o recebimento de- .piüpos-
tas cara ó fornecimento de artigos oi-
versos.

ASSEMl.r.fcAlTcbxVOCAl.AS
liauco Hypótliécarió do Uras:'., d:a

23; ái - horas.

COXCORRHXCIAS
AKXUX01AIIAS

Estrada ile Ferro Central do Ura-
sil, para o fornecimento dc- O.ocio
burricas de cimento, dia 20, ao meio-
dia.-- Èstradi de Ferro Ccntrul.do Brasil,
para o foriie-cinieuto de artuius diver-
in-.. necessários «ara :. ofíiciua auto-

I graphicn da iiitfttideücia, dia- 21. ao

!'Ut^ii. de Ferro Central do Era-
«il, para o fornecimento de okes,
lubrificantes, ciilopa e graxa, dia 23.
«o iiiei.-- dia. ;,.,',-, it',»

Estrada de Ferro Centra! do Uifo-
-'.), para n fornecimento dc maciiinas
diversas, dia a-l, ao meio-dia.

Administração dos Correios do f.s-
lado do Rio de Janeiro, tura o torne-
cimento de material, dia 31, as 4
lioras.

Lloyd Brasileiro, para :
casces dos visores Ustrei
dia 3!. ás 2 hora-..

REUNIÕES DE CREDORES
Fallcneia de J. Alves & Andrade.

Coelho & C. dia

de

Lago. Irmãos conimunicnm- que «s
.-olações do ente tão ns seguintes :

Industrial Mineira .
Calçado Clè\;clnnd so2$ooo
Bom Pastor. ... -—
N\ Costeira. . . soojooo
TJubo Sapt>i>euiba ioo$ouo
Tijuea

19.4.-00

IQÒStlÒÓ

Typo3

8.
9.

for :s lillos

io$70o
1OS400
10$100
g$8oo
q$50o
OS2QO
S$goo

I5EXDAS VUW.UWS
Ar.FAMJK DO KIO Ul-| JANEIRO

Àrrccridiiçãi) de Roíltcm':

venda dos
e Orlou,

j.^c.i.iraaiCTJ-'—»¦ — ——miumnitmmmmmmimiw ['^«'_—'_»————mmmm^ml

M&vb »WÉW ^^||3> ^^'WW ' ^1»

DO DR. EDUARDO FRANÇA

Para a mira das moléstias da pelle, feridas, frlclras, suor dos pé

manchas da pctlo.

lloi

Evita .-'- rugas da velhice o fa?- desapparecer ar.
Misturando um vidro de Lugolina com 4 dc agna pura, laj-sc a m,

iccião mais ellicn: contra qualquer corrúsontp -' 
Usada a Lugolina na proporção de 1 colher dc som para - ntios ne

ama é o melhor preservativo para a toilettc intima das sculiora.-..
Dcsinfcctante enérgico

VENDE-SE F.M TODAS AS DROGAKIAS E PHARMACIAS DO ERA-
SÍL^' EUROPA; ARGENTINA UKUOUAY eíCAiU-fU--j

Deposltailos:'ARAÚJO. FKIJI.TAS .» C." -SUA. DOb OURIVES 83

creira

Ui.i to, a 1 hora.
Fnlleiicia de A

20, á 1 rora.
Fãllcricin .lc bmygdie

Lemos, dia 2.!. á 1 .hora.
Concordata preventiva dc /-.arzur o.

Irmão, di.i 10. ás a, Ijoras .
¦Fallencia dc José ieixeira, Uni »'*

i 1 hora.

CAMI5I0
liontcm. á abertura deste mercado,

foi realizada cm condições indecisos,
declarando os bancos estrangeiros for-
iícccr cauibiaes a 12 ilB.d.. c ,0 uo
Itrasil. a 12 sl.1- d c 011 segui-.:! "

p papel particular encontrava di-

Momentos dcools dc iii.ciodps os
tr,tl.alh:s'. u meunuo, |i ¦-.-.. . ¦-.-¦
ci.mar em nosiiao Ir.i-.i. vir.oranur.,
liar,, ns saques, a; 1'JJ.a-i o,,'2 ,,.-.. e
uilS-J... e r.t.-si cn scj.ii.Jj :'.-- «o
121'iC e .-:.;:d. e |.:-.:i 11 compra
das letras do cobertura, respectiva,
mente, as tle 123I16 o 125..;

O liauco do Brasil conservo.
cr. valer, curo, a taxa de 12 -1

Os ncROcios cònliecitlos

SANTOS
Em id :
Entradas: 63-508 taocaí.
Desde !-: 618.1-1.1 sãcçus.
Media : 3S.6.M saceas.
Saidas: —
Existência: 2.36.2.130 sacras.
Preço por to Uilos: .^Goo.
ròsição da mercado: ca'rao.

ASSÍÍCÃr
Rntrailas em itl: o.Su.i saeci
Desde ic: 73Mi ditos:
Saidas em íó: 1.379 saccos.
llcsdj 1": 36,663 dito;.
Existência em 17, do tarde: :

sacebí. , ,,1'osiçáo do mercado: íir-.vc .
CO'l>A'CftÉS¦ m crvstal ....

Crystal aniarcllo . . .
Mascavo;
Branco, ,i sorte . . .
Mascavo

Uni ouro ...
Em çaçcl. , • .

Total. . . .
Renild de 1 n 17.
En. egual iicrino
1915

Diífeíéncii
em ipiú.

n

Sg:fií5?.lf:2
137:.|22?.;6.|

227:<i9;S;-4í
2.U.;ó:38ifri5

a;48ô:38o$030

35q:opoÇ8i3

R-ECEUr-DORIA DE M1NASN
Arreciiílaç-o do úi;i 17 49.205S6S6
De 1 a 17 3?S:'98o$792•Em cgital neriodo do

anno pasatlo. • * 373 :*,o.|?i.ju
marítimas

VAPORES ESPERADOS
Londres e escs.. "Virg.il" 

„ .
Portos tio norte, Mnrtinhò". .
1'ór'toa do norte, "Olinda" . .
i-ortos do norte, "A._ Jaccguãy"
Calláo e e«-.-., "Orissa"! . .
Portos do sul, "Buy Itarhosa".
Uio da Prata, "Dcsna". . .
Porlos do s-.il, "Mcvi-iul:" . ,
Kio dn Prata. "J.coii AlII,",.
Nova Varl: c escs., "Vãsari".
Rio da Praia, fArag-.inya". .
Rio dtt Praia, '.'Vaiiíiàn¦*. . .
Porlos do norte; "Brasil". . .

Üordéo3 e escs., "Carona . . .
Rio da Prata. ••Iloila-.-.tiia". . .
Rio da Prata. "R. Victoria . .
Guthcniburgo c escs.. "V. Christo-
phtoeti" ,••..-•

Liverpool e escs., "Rombrant . .
Nolfoll: c e-c.--.., "Aroguary" . .

X»vcn.bic:
Porlos 1I0 norte, "Minas Geraes.
tnjjlatcrr.i c escs.. ".Orna" . . •

VAPURI-IS A SAIU
laguna c cícs.. "J.aíuna''. . . .
Portos do Norte ".ÇcairáV. . •
Aracaju' e es--?., "Itapucy". . ,,.
Uhéoa c Bahia, .'"Xilo Pcçáuhn •
Portos do sul, "-Miiròiiu". ,.' . •
llhvos e escs.. "Philcdeli-.-.:. . ..
Portos do sul. "ltabenia ¦ . .
Iiiglatcrro c os.-s., -Orisa". . .
Rio da Prata "Guajarà'' ....
Recife e escs.. tliatinira . . .
Portos rio su!.'"lt-uucru". . .

Porlos Jo sul, ".ltacolomvl.!. . .
Rio da Praia. "Mimtiiiuc-itn . .
Inglaterra e escs., "Dcsna , . .
Kio da Prata, "Araguava . . .

Itio da Prata. "Vasari". . .
Inglaterra c «cs.. "Arneuava . .

8 Nova Yórk c escs. "\auban . .
Santes. "Uio dc laneiro". . . .
Ilajahy e escs., "ltaiicmna . .
Kio dá Prata. "{Jaronna . . . •
Porlos -.!.' noite. "Olinda". ., • .
Àmstcfdain c esrs., "llollandia .
Recife escs., "A, Jneeguay.V. .
ÍJáliia e Pernambuco; -Ass» ., •
Moutévidc-o c escs., "Huy Barbo-

-'' v" V.i".'.t Nova vori; e.
:.| l.aB-.llia -.- es
2? Uio da Prata

;;...., "Acre"; .
. "M.iv.mk".
•Drin".'". . •

25

Síio Síi"
$.|Co $.|Sd
Ç.lCo $39"
$00 Ü
Çj.|m ?48o

CiCoi

Nominal
Nominal
Nominal

s.d.
para

ile

AI.ÜODAO
(Entradas cm .(-¦¦ não houve
Desde i": 9-)35 fardos;
Siiiil.-iii em lõ: (ioo ditos.
Desde Io: r.i-oS fardos.
Existência cm 17, do tarde

dims. ,'; -.-_ '¦',¦'-.•.

Posição do mercado: Paralysado
C.OXAÇOJvS

Pernáinhuco
Ii. ('.. do Norte. . . ¦
Parohyb '_•

BÒTiSÂ
Ainda liontcm a Hlolsa funccionoii

activa, tendo sido realizado regular
numero tle negócios, . .

As apólices Ceracs, as Muiucipaes
e as aeções das Docas de Santos, fj-
caram sustentaí-ãsi a*; das *Docas da
llabia. as da Rêds Mineira c as apo-
lici-s Populares, fracas; as acções daf
Minas S. leronynio, sustentadas; as
apólices de' C. 

'dc 
II!. Ferro, as . do

C. do The-.otno. as da S. da baixa-
da, as de S. Judiciaria e as M-.neirus,
íínrics.

VENDAS'Apólices „ .
Ceraes, de 1:000$, --, a. . 8025000
Ditas idem,, :, .-, 10,

¦I. -!,

Kio de Janeiro,— PREÇO 3$ooo
4_taü^ü«**'i jtaraiii msra.

Processo por injurias
S. Paulo, 17 (A. H.) — Na

audiência .do juízo da 4° vara cri-
liiiiial, a rcqiisrinicnto dc Wauil;
i-iiniú, -conni(crciante eslabekèi.do
ma Capital Federal, foram cxlubl-
.los autogvaplios de varias publi-
cações incertas.- fitos periódicos"Al Jiulid" c "Livre Pensador,.',
ii-.-.c o i-cqiicrçnlc repuln dc mu:-
iiòsas'.

Moveis e tapeçarias
RUA S'. JU.S13'
Telpplt. 53g4, Centralli

Perseguindo ladrões

r..-., disparado no memento em
que a escolta do gabinete de In-
vestigações e Captura-; .dn capital,
que se «citava ali lia ui;'3- i,a;u
efíectunr a prisão de alguns la-
drões de animaes que ali stipp-
nha estarem pernoitando.

Segundo .dizem as testemunhas,
que dépuzcrãm no inquérito; mclu.
sive um irmão do morto, o faeto
foi todo -elle. casual, slendo seii au-
tar o soldado Liiidolpho Alipio.cujn
arma disparou cm conscqtttncin
do oüéda soffrida por este, n;t. oc-
casião cm que entrava na. rcícri-
da casa, indo o projeclil ttttingtr
.1 victima, que teve morte instaii-
lança. i-u^fa-c-»-.'— - 

O incêndio da fabrica
,;'Proçresso Alagoano"

Maceió, 17 (A. A.) - Os pc
r:!os nomeados paru proceder a

j um exume na parte incendiada do
i edifício da fabrica '-Progresso

1 Alagoano", cm Kio Largo, depois
de lerem examinado as sessões
ccntráes c 

"depósitos tb-s tcçidis,

S6-,.-; n
éSqüo :í
45--21. a
'fSsl 

a
is-i.i a

Í.8116 a

Ç,-.!0

i?|i.C
5733
$765
SCSO

-Si.nft

UMA ESCOLTA DE POLICIA
MATA CASUALMENTE UM

INNOCENTF.
,V. Príülo, 17 (A. Ai) — Na

noite de o do corrente, 110 logar
ilenominado Pituiuby, 110 nu-.niei-
pio Mocóca, deu-se a morte do ! dc inalhn, «valiarani us prçjuiito,
indivíduo Joaqttiiu Sebastião, oc- causados pelo fogo civ
rasidiinda «or um tiro de c-tvabi- 1 .'200 :ooo;'ooo.

P»gg30*a»*<lfT»Tf~r*ga»*^^

Única c verdadeira cara du quebradurii on

cena monta, fechando o mercado cru
nosição f.eti.sa. com saques 11 - ' ' '

d. c collocação cara o papel particliUi
a ta i|S , ., „ ,

Foram afíixadas nas tnrctias 110=
bancos :

A ou dias , , • „
Londres  1.7-' •-- e !3tím
Ifamburgó , .
Paris. ... 1

A' vista :
Lonclréè: . . •
Piitis. . . .
Hamburgo . .
Itália. . . .
Portusral . .
Nova Yoik. .
Montevidéu .
Hespanha . *

üitenos Aires.
Siiiss.--.. . . •
Vales d., raíú . . 5-26 a ¦-.'.¦
Vales ouro . . ~- -t->°

LIBRAS
Os st/beratios foram colados a

roSsoo e 20S600 ficando ei.in ven-
dedbrés a este nreço c comprftdorcs ao
"^As ' 

lt-iiisacc0.es coui.eciJas foram
rcRuiarçs. _^_;

Caixa de Conversão
r o R i o & o.

São quem melhor ngio p.-.nant.
.... AVENIDA KIO IiUANÇ0,;':./l9.

l.ETKAS DO TH.ESOÜUO
\s letras i.niiel foram cotadas no

rotule de 7 por oenlo. ficando com
cnu'iprndoi-cs. conforme- a data de cinis-
são, aos rebates dc 7 a 8 1I2 nor cen-
10, e se-n vendedores declarados

Os negócios divulgados carecerí
interesse.

V1XTO, LOPES »V- O.
Rua Floriano Peixoto, i;-l

Prestam as melhores contas
café.

Ditas idêni,
8, 10, 

C. de E. Ferro, 40,
llitaç; idl-m. 2, .;, .1.

'). 10, ío, 2,1. 3r»¦Ditas idem, 2, a. .
C. do Thesouro, S. 1'.
Miyi.cinaes, de 1906;

^^s,

A ".Vastími Chcseíretigh"

5ROU6H
UE I-ADI1ICN "^

BlttNCA PERFUMADA \^
É > melhor c mais pura que se fabrica. »
Branca Perfumada para a cutis.pclle c ainda como ungucnto.cdelicacla-
mente aromatizada c am-jci3 a pelle. Experimentem-na c verão quão
macias e finas manterão a sua cara c mabi. Insistam em receber a
"1'astlir.t Ch/ubroagli" como originalmente acondicionada e vejam

que Min o nome da:

CI.ESEBROUGHMFG.Cfl.
(CorHiliúV.íd!

NEW VORK LONDRES KOÜTSEU

americana; ficou por isso â^íalvó
do morbtis contaminwlor... A*ipll-
micnios, pois, xlc preferencia o W
gumento a Woltmann, por exem-
pio, pegando assim na palvra da
jVoffcíu. Woltmann * dado como
"corruptor". A Noticia, entende
e muito bem, que o aecitsado deve
ser ouvido... VVellcmkaiip iam-
bem assim o entendeu... Vvoit-
mann que fale, Woltmann que
conte como as coisas se passaram;
Wolliuainn que narre pelos jor-
iiaes n hoiicstidade dessas coisas
todas; que exiba "roucher ; ,quc
mostre os rascunlios da escripta,
no tempo das concessões; que de
explicações como entender, negue
os factos... Mas tudo isso com a
sua inteira responsabilidade, com
o scu nome; publicamente; Nao
nos venha com prepostos, .nao
liirinde a Hotieia, nem o 'Uziia ,
nem o Imparcial, nem-o 1-eltcio,
nem o Sá Pereira".'.. Vcuha elle,
sú elle... Depois, veremos sc as
sua:; iiffirnu-.çõcs ficarão -de pu.
Oucm confundira úm oa outro-,
sc Woltmann, sc WcUçmKnmp...'.

¦Isto c que ó lealdade, senhores
\i'A ,K''t\ría\. ¦. /AcóhseHie, po:;.
a Píólicia a Woltmann que accei-
te o rcp-.a... E' um dever moral,
un dever ile honra dos que com-
batem de Loa ÍO, dos que ctunba-
tem pela verdade, dou que comb.v
tem jiel.il justiça...

O nome dos corrompidos,...
Eis o cavallo dc batalha dos dc-
fensorés todos... Pois, Wellem-
kamp íoi de uma lealdade -.ttbso-

luta... Na policia deu elle. os
meios c modos dc apurar'... Nada
sc fez... culpa de W.ellcinkatnn...

Os autos foram para a Justiça
Federal com o relatório da auto-
ridãde (um tremendo libello crime
njcciisátorio) a .-. justiça «fcn<v0«
o processo... culpa dc \\elieui-
kamp...

¦O Jornal do Commercio, eni
"varia", diíse dn inconveniência
dc- envolver nomes conceituados
nessa ventilação escandalosa...
culpa «lc iWcllemkaiup... ,

Agora, Wellcmkamp diz — 
Çtt

fti' àniios sub-Kcrcntc geral da
Empresa, eu subi, nüo prestei con-
tas... quero prostal-as....

Diz a Standard: — Wcllemltamp
foi annos nosso sub-gerchtc gera]
— foi poslo íúra por deshonesto,
não prestou contas... não quere-
r.ios r-uc preste...

Ora bolas!... Qnc diabo de
? Wellemlcamp, diz,

SALVEI 18 » EOtnüB«0
DE !•&«

Pa=sa hoje o annivcrsario na-
•talicio da cxma. sra. baroneza
das Camelins.

O lar do honrado titular baraa
das Camclias estará hoie cm fes-
ta para receber os seus muitos
admiradores. J .UoS

JUNTA COMMEKOIAIi
Eleição em iS do corrente

Para deputado
JOAQUIM TOSE' DA SILVA

FERNANDES COgTO^
 !¦>***'» mm

CEXTRO dos cHAirriurns
DO RIO I>R J21SKRO

Se!dc: rua da Uuitau-Ja n. 6. so-
brado.

Assembléa geral extraordinária,
cm 20 do corrente.

-Ordem do dia — Interesses so-
ciacn.

Rio, 17 de òítliíbro, de íoiu. -•
O a" sccrcíario, José Alves de
Mesquita. S Í4(J«

^•r»^t^r{j.>'iií».íii»,^___

WíSmL., :-"•• - ¦¦mm
'ií(BfW':-'*';''''^H',:* -Fm
IPÍfW r^f ¦>\\à< ->fiaf%
_____________ 

'r-,fv-|taS

Os doentes que precisam tomar
o oico de figadò de batalhão, de-
vem tomar a le'i»itima "l-.mulsao 1
de. Scott"; c recur.:ir os prepara- |
Jos alcoólicos que não contem nem
uniu gotta dc oleo; Tenho usado
com muita freqüência na nunna
clinica .-1 "Eniuls.1'0 ac Scott , ot).
tc:-::!'.> sempre muito bom " resul-
fido. ' ,"Dr. Pedro Rodrigues í.iümn-
j-i7.'í. — DnliiaV_. 

.JTNXA OOMMKUCIAL
• Eleição cm iS do corrente

Para deputado
GUILHERME DIN1Z R0D1U-.

CIJHS (MjSjj.i

ACilSAUlK IMKXTO
Marcos da Silva Lisboa, vem

por iuterincdio destas linhas,., tra-
zer a expressão do scu indelével
reconhecimento não sA ao, sr. dr.
director do Hospicio Nacional de
Alienados dó Rio dc Janeiro, conto
a Iodos os seus auxiliarcs, , pelo
carinhoso desvelo com que íoi tra-
tado durante a sua eiifennidnde o
seu sobrinho Docidio de Oliveira.
cxréuipregado daquella. casa dc
saude, recoiihccinicnto esse que
tòrna-sc extensivo a todos os seus
ex-cònipanheiros c demais pessoas
que sc dignaram acompanhar. os
despojo.? do seu referido sobrinho
nité :'. nccropole dc S. J não Ha-
ptista, no dia 10 do corrente. .

A todos, indisliuctaniente, aqui
deixa liypothecada a sua ininiorrc-
doura gratidão.

Uarr;. (Io Pir.-.liy, iC dc nulubrn
dc 101Í. R 338o

CENTRO IHIJIA-MTAHK»
JLAIJUO SOnRIí'

Secretaria: rua Luiz dc Caurfíc*.
11; ,3b- , ,

Kx-icdituíe: das 3 as $ horas da
tarde, . . ,

.Sessão do conselho administra...
vo, hoje, ifí. ás 19 hora.-, r-; - ll
i- sectetafio, AlUerto Ualdmo
Leal. J;ifi1
1U-IX.:. I.O.T.:. CAI*.:. VIS-

(-0X1)11 IH> UIO UKAXCO
Hoje, scs. •. mag. •¦. <áe inic. ••

— Muitos Silva, iS. :., secr,:.
33=" J

EDITAES
UNIÃO DOS AT1KAD0UES DO

IIKASIT.
SOCll-DADE X. 6. DA COM-

FiEDERAÇAO — iQL'AIU'ltI>
GENERAL

(i11 convocação)
Na qualidade de presidente des

ia Sociedade, convido os sócios
quites a se icunirein cm assem-
bléa scral extraordinária, no dia
a's do corrente, ás ro horas, para
a eleição dos cargos vagos do
conselho director,

Kio dc Janeiro, iS .lc outubro

II A'VENDA EM TODAS AS DROGARIAS E PHARMACIAS |jj

l-lillllii l —tu n'ii 1' w.-*;.~4airitininTiT-WLi-.t*w^-> "'MtmZ

.1.Ditas nonn;
liilas de 1914. P"'-'-

50. iliil.is idem, 30, a. .
Ditas nom.. 10, a. .
lt'. do lEspiriu) b;

O1-]", ã. a. . . .
'.'. de 'Minas -C-oraes,

ilooos. 2, S, a. .
Ditas idem, 17, a. .

Bancos :
Conímercia!. -to, n. .

Companhias :
Docas ila llabia. 200,
Uêdc S;il**MÍticira. < ío
'Confiança Industrial,

150, 
Tecidos Alliança, 30.
Industrial Mineira, i.|.
tardini Itotanico, 1:

J.VI.òii/iil-!-.-':
Docas de Sauto?, 5»,

Moedas:
Soberanos, 1.200, a.

nu do

8õ3?ooo

3p5$òoo
7 9. j ?ooo

••o-; Sono
790$òdp
cooç.uoo

!O,l|O0Ô
J'_)í$OUt!

iSjSoor.
l-S7$JO0
jgo$0Ó0 I

70-.-?000

707ÍOOO
Soojobo

i6o$òpo 1

í.-Sooo |
32$000

I35Í0O0
I00*000
l75$ooo

i;8$boo

05300

Quinina em fôrma su-
perior não affecta

a cabeça
Quando precisardes dc quinina ua-

as pastilhas d.»

Laxativo Bromo-Quintna
o qiul oífercec todas ns vantagens"daquella, sem 03 seus íncon-
venientes. Basta unia prova ! A assi-

gnatura de V. Vi. GROVE
cm todos os vidros

AVISO

TIJOLO DE AlíftATÍ
Rivalizando com o dc- procedeu-

ci;i estrangeira, Preços cxccpi-io-
nàçs; J. Â. Conçãlves ü C. São
Pedro, .19, sob".

Oia-KHTAS •
Apólices Veiid. Comp'.

Ceraes de i :oooí S..õ$ooo 803J000
O. do Porto . . . ojüSooo
C. de E. de Ferro Bop.çpoc

de

em ¦>?-$ S-Ilj

BEM OPERAÇÃO, por meio da CINTA HEP..MIARIA ELECTRICA do
Instituto de Ortbopcdia Incruenta — Ca-n matriz. Paris, Buenos Ai.
res Kio dc Janeiro, S. Paulo, r ua S. João 1.1 77.

PATENTE 188.893, UE BRUXEI.LAS — MEDALHA DE OURO DO
CONGRESSO DE PAUIS

Devendo o senhor Prof. Latzarln! ir para Europa NO MEZ DE XO-
VEM DRO para compra de material órlhopedico. avisa nos numerosos -dn-
i-ii!os ila Hérnia <]:¦¦¦¦ o afamado F.stal.eleeiniento estará aberto AJM-. O
Dl \ -,t DF, OUTUIIUO, ás ordens dos senhores e senliorai interessados
coiisiiliondo gratuitamente, Apparelhos leves c invisíveis, garantindo uma
cou-.ç.-Kfin suave e perfeitn lambem das Hérnias a; mais volumosas poden-
do o doente trab-illiar; fazer qualquer cxcrcicio, ficando complclanuvue
curado sem operação alguma. ... ,,„.,.„,,-, ,¦Declaro que faz.-.ndo uso do CINTO do Professor I.V/.,IUM fiquei
completamente curalo dc uma Hérnia Kscrotal, que soifria J: 1 longos -.111:0?.
Attestatiilo sua cura, lambem renovo minha gratidão — Maneei Larcta ao
Amaral. Contra-mcstro da Fabrica dc Tecidos "Corcovado".

Aprazrmc declarar que soffrendo de uma Hérnia antiga, o qual muno
fazia-mo soífrcr, tive a felicidade dc ficar completamente curado appbcan-
d-i a sua maravilhosa C1XTA. Milhões de agradecimentos -- Alfredo An-
dato.

Largo do ?. Firncisco, 9 — S. Paulo,

Rio de Janeiro -- Largo de S. Francisco n. 42
Obesidade, ventre cuido, rins moveis, dores rlicuinallcas, scialica, del.1-

lilr.ile nervosa c-irada com especiaes c modernos apparelhos clcelriços. Ke-
iiáfticãu o.-thopedica para senhora--, dirigida por uma dama especialista.

(351.0

CAI-K'
MOVIMÊ-KTO DO MEF

h Uos
3*\í-^tcticir. jcm 1".

du tarde. . . •
Entradoi cm :6 :

TI. F. Central. . 3=0-Ç-|(
.li. 1'. Lcopoldina ;23.'7S<
Cabotagem .... 104.ES.

Total "
l;mbari|ucs cm id :

E, Unidos. . . . 1-1-"
lítiroja  ií.56
Cuboitigcm. . . • i.oii

IADO
4'odrcí

350.157

lO.i-.-9

Existência eiii ií, de tarde 340,128
Entraraiu desde o dia 1 dc..julho

até hontem p.13,100 sacoas e calhar-
caram em egual periodo 771.317 di-
,af- , .". rHontem, eslo mercado abriu frou-
xo. co-ii procura destituída dc iuteres-
ae e escassez de lotes expostos á ven-
d.i, teiiilo sido eífectuadas de manhã
Iransacçfiea do 1..180 Píicca-11, na base
de 0S500, a arroba, |>e]o typo ;.

<V tarde, foram rc-ilizndo.! neírocios
du coroa do 1.200 sacoas. ao.i preços
ile oi400 c 05500, fechando o n.cr-
rada cm posição Trouxa.

A F.nlsa do Nova Vori: abriu, com
2 jjeiuoa dc alia e I a 8 <\e, biijxa c
1J4 dc baixa «o disponível — Kio -
e r|8 110 dc Santos.

PassarÀtn par Jundíahy -ii.'".i sae-

pt

6'. do Thcsouro. .
S. da Piixada . .
Provisórias. . . •
Judiciaria.. . . .
V.. do Uio d"!0)
li, du Uio, de 5Õo$,
nom

Dito dc M. Cernes
Ditas dó E. líshlo
Municiip. dc íojí-.
iíiíriã nom. . * ¦

•Ditas de lõl'l,
Ditas ¦ nom. .
:>;:u do i-j-i
Diteis de .'ti

Çpítuucrcial ,

! avoiira. •
Còmnierêo. .
XiiCDi.-al. .
Mercniilil. •

( . ae Segui
Brasil. . .
Min erva i .
Argos . •
Confiwça •

M." C. 
' 
jeroi

Noroeste. .
Goyaz.
Uêde MVieu
Xoríe do !ín

C. de Tc ri.
Brasil IndUst
S; Felix. .

8Ò5$ooo

**gs;§600

SBSoüo

StipSooo
**_ü;>ooõ

ip7$ooo
ío6$obo
i8;.5;,ou
ij)6.$ooo

3Í8ÇÓ00

05000
7o;>$:))í)
7pS$obo
711..S0-.1.
796SOOO
7809000

86Ç.)O0

7g8$qoo
68o$ooo
igjÇooo

IÍ7?ono
31üÇòoo
3]J$ÒOD

ir.o5r.no

CKNTIIO INDUSTIUAIi IH>
Itlt.VSIli

A direcloriri do Centro In-.lus-
trial do Brasil convida tonos os
seus associados para uma reunião
quarta-feira, 18 do corrente, ás 3
horas du tarde-, na sede social, a
Avenida Uio Branco n. 5S, 1" an-
dar, para tratar de assumptos
gentes c relativos ao r-rçaitCeiilo
da receita. — A direeloria. _ _i

CÒRRlilO — Esta repartição oxpe- |
dirá malas pelo» seguintes paquetes:

Hoic: , .
Lcjiim pura Ri is Rios. Mòrianppo.

lis e' Lacuna, reerbe-udo impressos ate
ás 5 horas da tarde, cartas.. para <
interior até ás 5 i|3. idem com porte
iuplo até ás (í e òbieclòs para regis-
irar até ás < da- tarde. C.'.-.,-.

Itapacv nara Cal-o brio. viCSfr

Ccravcllas, llhios. llabia o Aracaju
recebendo impressos ate á_i hora da
larde, cartas para o inteiinr ulé a

1 1J2, idem com porte duplo ate ast -
o ohjoetos para registrar até tio meio.
dia. ,

CViiivl. para Victotia o portos, uo
norte, recebendo imiiressos ãi« ás S
lioras da manhã, cartas mira o mtc-
rior até ás Si!:, idem com porte du-
pio até ás o.

Nilo Peçanha, paru llheoç c Balim;
recebendo impressos até. ao n-.cio-dia,
curtas uurh o interíot até ás i2ib;d:
lar.le, idem eom porte ,,lui)!o até a 1
e objc.-tos para legistrar até (is ii da
maiibS. _

,7/roca/v para Santos. Victoria, Re-
cife, Barbados c Nova York, reco-
liondn impressos até ao iiuio-dia. oar-
tas para o interior até ás t2\\2 da
larde, Liem cr.ni porte duplo e para o
exterior ate á 1 e obi«tos para rc-.
gislrnr até ás n da manhã.

Amanhã:
llapema paru Santos. Paraná, San-

ta Cntlinrina e liio Grande <!.. Sul;
recebendo impressos r.té ás ti horas da
manhã, cartas para i> interior alé as
«1I2, "dem eom tiort; dtu.lo ale as
o e objiístos para registrar ate ás G
da tarde de hoje.

A GRIPPE
ur-! ''•' dcbcUada prplnpU-imcíitc com a:

pasl.iH

Laxativo Oromo-Quinina
— DE —

E. W. GROVE
:omo afíirman. todos os clínicos,

age como preventivo

Massa de Tomate-

xtnruxstx *k-*í- i-V—¦ raciA---'—

A mc-
lhor c

da Companhia, , Maii-.-.facíora ' de
-nservas AÜinentic

A,37ÍPEÍKrOA.O
A Cusa Knsmns.-fi. riiii Omiçalvcs Dias, 4; expõe lipjc

ft venda uma lindissjina i-nllpct-iiriflfi meias dc seda, para
homens, que vendn por preços Ínfimos.

Está liquidando lambem todo o scii.eTan.lt: "slock
'^|0ô-.-ld.e camisaria e prligos para meninos, por preços exce-

pciónaes. , , . , .
E' uma liquidação séria, visto ser o proprietário

oliiàs-iidoaerilregar a-loja v.isia, era novembro,"Vendem-se lumbcm Iodas as vitrinas c moveis.

lealdade é essa?
com absoluta lealdade; — os no-
mes dos subornados, dos com-
prados dos advogados administra-.
livos terão de vir á lume, na pres-
tação de contas que terá de ser
feita entre mim c a SUtiidard...

E, vae alem, pergunta: 
"Porque

a Standard não promove esse pro-
cesso?..." , 

'--,..'.-,

Que quer mais a Aonnii.-
Í'ois pode ser considerado isso

tini subterfúgio de \Vcllcink.:i»n>.
.para escusar-se a dizer os nomes
dos subornados?... • :

Pois se assim é, .1 Slandtivü
tem ainda o meio dc conTundu.-o:
—: é promover a prestação de cou-
tas. imprescindível'...

Porque o não faz Wúltnnnn?...
lí' muito simples... , uão íia

prestação dc contas possível sem
exame na cScripUi, sem o surto
de documentos, sem controlo dc
arehivos, sem a ventilação dos
"voticher", sem essa devassa que
sú <le ouvir falar no nome deve
arrepiar o puríssimo gerente ge-
ral...

De quem se deve pois queixar
a Noticia, sc de faeto age derboa
ii, no propósito de esclarecer....
Com certeza dc Wèllemltainp... ,

Mão de convir que tudo isso c
uma miséria irritante...- Pois, cn-
tão a Standard, espera que W çl-
lenilcamp seja medido na chxovia;
sem nada disso apurar-se, quando
elle mesmo desafia, elle mesmo
repta o scu intransigciitc aceusa-
dor a confimdil-o?...

Pois a Standard quererá sub-
mettcl-o á prestação das contas
-da' sua aJminisiração quando, jn
tiver conseguido condemnal-o?...".

Ií .1 Noticia faz literatura, nus-
furando Dom Basilio, a surdina
dc violinos, o clangor dos ni_clae=.
com a traredia sobarde da Sland-
ard... e fala cm "ousadia sem
limites..-." , ,

Com tal processo Ioda a derrota
transforma a Noticia cm victoria
sua e da sua modesta piítroci-
nada... ,.

Xão .pense, porém, quo o publi-
co sc deixa levar por essas can-
tinas... Mais que nunca a posi-
ção da Noticia se evidenciará fal-
sa hgofíi, sc não juntar ao repto
que fazemos, a Woltmann, a sua
esclarecida boa vontade, . a sua
nscchdencia moral, a sua iufmcu-
cia indiscutível e iitdiscutida, o sc-.i
incansável, .'desmedido, incommch- I

áÍBIiLB; MATTOS
maxicuri-:

Para senhoras c cavalheiros —
Quitanda, 2.1.

dc 1010'
Naylor.

— O -presidente; Euacbia
I KOn

ANNUNCIQS
RODA DA FORTUNA

"DECLARAÇÕES 
É?

?--- -- I 10
DKO.IÍAKAÇÃO

Tose da Costa, electricisla diplo-
níàdo, residente á ma São Valeu-
tini li. 55, vein, para Iodos os cl-
feitos dc direito, declarai- que, e:;is-
lindo a-.ttras pessoas de nome
egual, passa d'ora avante. ,a ass:-
gnar-sc José Erdeiro da Costa.

Rio de Janeiro, 17 de piitubro iQfjQ»
ilu 191CI — José Enlciro na- Çiw/ii:1

(J 322(1..

ÁSSOODVÍÍÃO l»OS EMT!RE;, ~

OADOS NO COMMKKOIO DO
HIO DE .TANK1KO

CONCORRIÍNCIA
Nesta secretaria, recebem-se pl-o-.l

postas para n locação dos arma- j
zens da rua Gonçalves Dias 4!1.
juntas ou separadas.

As propostas deverão ser dut-
gidas ao 1" procurador, cm cartas
fechadas, até o dia 21 do corrente,

Para informações, os preíeuden-
les encontrarão esclarecimentos na
Secretaria.

Rio dc Janeiro, 10 de outubro
de içjiC. -- llcraclito Dommgucs,
1" procitrador,

iaíò s;;ím

1™' 
 3üJ""
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DEllAftl IIUNIKM

Anliuci  .MO Coelho
Modorno...
Itio
Salteridò...
U' pieniin

cas c ciitr
ditas.

por b:

Fluminense-Hotel '
Reforir-ndo sob nova direcção

Aposentos para 2ca peasoas -—
O que maiü convém aos passageiro.,

do interior — Preços:
Quartos eom pensão 7$ c 8$ooo.

diários Quartos sem pensão
4$ e s?'--oo diários.

Praça da Republica 007 — Rio de
Janeiro. Km frcnle ao Campo de
Sant'Anna o so ludo da E. F. C.

. »»» - " —

doutro

oSSoo e oSooo
,,S|--.. e 9Í500
0$ooó c t>£ioo
8Ç600 e Si ,-¦:-..

.r.rça.
ido.
ütam

Caiu

Mus
abi

do no cemitério Sucttry do mes-
mo município, sem as fo.riualida-
cies legacs. Por esse motivo aquel-
In delegado solicitou desta nulo-
-.idade ;i ida dc um medico lcgis-1 o
ta, afim dc, íeila a exhuniação '.Io I ^
corpo, ser procedida a necessária
autópsia.

C ommunion*uo3 a Agencia (•< ral
das Cooperativas Agrícolas do lista- i Uit
dó de -Mii-'? Ceraca Lot

TI 
 ¦"""" '"' ' ' '

Caies (Insule ! Cafés deottlr
1 ce^tc dc Minar, ( procedência

I Comnttní i Cér ÍC*ii3itim Côr

Assassinato em Pira-
juhy

S. Paulo. :? (A. A-) ,0 de-
!-ivdo dc policia dc llaliuru com-
hiünicòu ao dr. Eoly Chaves, sc-
cretarlo da Justiça e faeRiirança
Publica, mie, ha dias, fornssa.s-
Finado 110 bairro de 1'irajuhy, ,0
nacional Pedro Emyrjdio, anos
uma tVsc-.tssão que tiv-era com Ma-
une] Mario de Campo?.

O cadáver foi, porem, inlimun-

«0*0**

Gottas Virtuosas % g^_;
Curam hcmorriioidcs, males do tUe.ro,
õvarios, urinais e íi própria Cystilc.

I 10S02V a
I icifdei !'.
1 loíii-, :t

. ...| ir.í.-,.:r a

....i !0$52I ,-.
,...I 1 oS11s a

Co-i'. Iniiií-í -a! ¦
Muni. l-li-.iuiu.us
Cnmcta. . • ¦
Tijuea. . • •

(''. Dim sas:
I locas d.i llaliui,
I). de .Sr.:-.U.s, noi.

e Carruagens
Cenlro3 Pastoris
Mclh. do iMa.iaa-.i«
Cãxair.bu' • . •
C. ni-aluna. • •'I'. M Colonir.riçuo
p. Industrial. -.

Ilcbenlnrcs:
Diwas de Santo
Aníerica Eubril .
V. e Cnir-r:;.-n = .
Itrasil ludu-strial.
Tecidos Carioca.
Mer-.-. lltiiii'"-p:-l
S. Alcixo. . -
S. lldcua . •

Vrog. Industria .

35S00U
3flS0O0
3'2$JOO
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ííinSooi)
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1je^ooo
855000

,'70$0M

I75$000
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3f,$0.00
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raoSotio
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AssõcrÀòAo dos usunn-i-
GADOS *0 COMMlilUIO

do kio nu .r.v.Miino
Movimento dos diversos serviçi

durante o irSJ dc setembro <-
toió
l/Vuxilio's,pcctinia,rios:

Bònéficenclas . . ,. .
Pensões por iiivalidez,
Pensúcs a familias. .
.Pensões remidas. . .
Funcraes
Mctlicaniculos. . . .

Serviços clínicos'.
Coiisullas
Operações >

. V.iccinaçõcs
j Exames lacteriologicos

Visitas domiciliarias.
Cttrativo.!

,-,.;2Í200
5166301

1 :G36$soo
;; :6oo$ooq
1 :tCo$ooo
2.:G»7$goo

»'

5. » ...

Ãyavs
A Hera
À Real
garantia

1

7CS Maciço
OU CilVatto

jaoavà
 2110

..... SOO
...... SS9

 Í13

115
902

Odonlhologia:
Freauencia ao; cous-.tll

Pliramaci".:
Receitas aviadas. • •
Fórmulas. ••,¦¦:

Assistência judiciaria
(Çoriuucrcincs'.

481
1 mi

O LOPES
'5° I 6 quem dá a fortuna mais rapi

a.oGò fjá nas loterias e offerece mai-
2 ' ores vantagens ao publico,

i.píg -

S4B
10

117

1,8-to

surivel prurido de tudo apurar »0:|:p0..,;,i.asJrjvc;s
serviço da verdade, e da justiça... I ' " ---..:..-

Oue Wolttnahn itilce à viscira
á liça..

jlfill-O/líí.
J 34"

PUBLICAÇÕES A PI rrCT>->.Vi3>-fl»*>0-u

eaiBCfgaTT— rr-r.-.^ 2i&2>.-.

ayfk;.Uí po on. machado
nclhor remédio, por vi

.nt-nlis

àlnda a entrevista do lelleiigap
I5--.!--J'-i" i
iÇliiSa-iO]
I-I5?ooo

1.15?000
puSooo

J305000
i;o$ooü

2ÍS500
^Cioâaoò
.jfiyÇlOOCi

1i$âoo
585b00
ioSv"ò

Repto it "
)•' i"

iVoticiia"
seu .-.-.-Jor protis

E' o
gástrica, para curar
b" dc cosi o agradável c nao tem
dieta. Vende-se cm qualquerphar-
macia.

^T'.1-t^^--rtfí*l^-•<^¦^^T'^^"1^^ -. -¦—*

F0J.M1CI0À MMIU?."0

O único exterminador d;-s for-
niigas, Mcrino & Mnuvy, rtta do
Ouvidor 11. 163.

(Crtnpuacs
Bibliotheca-:

Visitas e coiisullns
Livros retirados. .
Livros rjfferiãilbs.

Matricula social:
Sociòs inscriptos.
Sócias inscriplas. .

Rio dc Janeiro,
de 101Ó. — Pedro

Casa matriz, Ouvidor 151;
1 Ouitanda 79. esquina da Ouvi' 

! dor; i" dc Marco 53. larf-o da
í Estacio de Sá tig, General Ca

S í mara 363, canto tia rtta do Nun-
|cio; ma" do Ouvidor 181 e ma

3 ! 15 di-. Novembro f,o. S. Paulo.

Lotus
Sú 7,0.15.14". 19.G.5—St.W—'S0:fi:12:1*

-13.19.3.II—10 a;lS-22.ór-'.üitòíO
191 í'ii.2 13-15 il- 22.1S.5- 1.20,íi.16

Xavier

IO 1 l'...i.
otilubro 
dt

~-«C!«MC»*»-

onal, I

Ca cio

defender

;.ioS -oo
rsooo

iC^$ooq

co.í$5oo j
lOjfü'10

desfaçatez com que , :
lira conclusões, extrac
ções da entrevista fliiÇ
Ua-.np concedeu ao
Manha,

Não .' proooõito uoss
ou atneiir aqui o íx-gereiitc geral,
aesim como o não é detender 011
a<ãcar a poderosa comiianhia, mas
simplesmente pôr peias .ao pro-
cesso desleal, imiuorahssimo, cm-

pregado por esse jornal com o
-alarde t.uc todo o mundo percebe
iliuitò bem pago...

Toda gente que leu a
a do Correio d.i Man' rein os

A cadeia de Ayuruoca
Bello Uorisonlc. 17 (A. A.)—

A Secretaria da Agricultura abriu
concorrência publica para os con-
certos de que carece a cadeia de
Ayuruoca; orçados cm 2:1345000,
e para a eonstrucçao de uma pon-
lc sobro o -rio da Mortes
nicipio de Barbaccria, orçada
o :noo?ooo.

Jícrcado: frouxo,
Pauta: Só(.o.
As íil-.atidiidcs aci-i-.r, rle 7 uão

panliam relativamente os pregos

trr.s d.
dem-se.

da Calca, prata, niebel, le-'J*liesouTo. compram-se c ven-
i. l-J lif (.1- -l-ifllt!-:-.. O

(.1 120.1)

Ma

?. )'.
Ind.
lt.

Fl

¦ ¦.-.. I'. •-.

AUbinç:

óculos dc ouro fornecidos
Standard, viu que c unia re
da mentira essa dc dizer-se que
questão das datas ficou apurai!,,,
uo sentido dc tiv:deiic-:ir que a
letra que serviu de base .a fallcn.
cia fora antedatada... O.fltte ;¦
cou patente foi que . )V°U"ia"n
fez iiublicaçõcs qne deixavam cer-

pela
falsa-:\

to 11:11

Magúusc
8o?ooo

t.[OÇüOO

;ooo 1 e5te mi
;" i vontadewo° miar...

haver motivo
rcUiiiüüs -dc

cuiupanliia,
smo clava "~

u;

nara a cessa-
Welleraltamp

icnão -"-s qnc
i-.;oi é, a sua

iiiei-cr conti-

no mu-
cm ' CÃES DO POR'1'0

lllil
r'»»c:r^ uFS*Lear*o-—u uiiTra.-.-.- .- _ .t

Ternos <le cnsuiulrn intricam, num
lã, ín-t-lo ou de côr, sob meiliilti.
—ti: ADI AI.MAIll.V PAUIS :;:—

78 — iína Uruaiinyniin — 7S
—i>— (Xão tom flllíil) —*—

LOTERIA
CAPITAL FEDERAL

Resnmò dos prêmios do plano:
t,. mo rènlisada em 17 oulu-
í.r.) de 191G.
PIIEMIOS DE 20:0003 A DOOSOOO
tOãWvend. na Capital 20:0005000
«32SÒ 3:fioo?onn
2506.'!'.'.'.'.'.'.!.'.'..'.',. liPnOJOO
S-.íto 1:000?00'1

A1712.....'........'... liOr.05000
SM56 5"snn.)
S4701 MOS 00•JB3C7 WgOOO
W819 5005000

PRÊMIOS DK 200=003
10997 51ÜI2 16304 ltS63 «6fi

191'! II3397 18-W5 18567 5932
15037 IC-W '¦'¦''! ?:',',« V'"»2

ms
33227

01109
r.f.:.:'.r

llliiif,

•.05:11
232:11

50501
23201

HtKMlOS DF. 100S700
56192
10-102

91197
ü33«0
27103

3371

SIS732 1C7C2
ãll83 24138

0S14 3131
2üi07 8.1-40
;!;j3:-7 56937
3-4129 40866
.\l'l'H.KlMAi,0llo
o 50511
e 23231

DIÍZENAS
.1 50540
íi 232:',0

1CENTENAS
a MODO
a 23300..

Todos cs ttumer.
em 40 têm 4g000 . ,

Todos us nnmorns t-si-minados
em 0 tôm 2J Dxccptuando-so os
terminados em 40.

O fiscal do governo, Manoel Les-
mc Pinto. . ,

O dircctor-assistente, dr. zjiiw-
,110 Oiyntho dos Santos Pires, v.cc-
presidente.

O director prcsidcnl
Saraiva da Fonseca.

O eterivão, Firmmo dt canina-
ri*

Kelnçãn dol vapores c cmuartní4;ra -.¦- .
C.ím do IVrlo (no trecho entregue n louipnRn-.í
1- .lo outubro de ipiê. üs m noras du minli...
J.n-raii ¦l-MlHII ¦¦' -ffTfT.1 llirl" ^|TT*,rT'J*"*''^1-*:-Jt-'--*'"í:-"-lT'>a'';g31
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21391 ' 

, vnror N-onicgue, .... -II—-,.
,4ÍVapor.....|Ing!«:  "C"»»»3 -

200SAOO 5--S IChata«....IÇacionae,  
K^rfV-,',;,:

1O0S00O 6-8 Vapor tò»™»'  
Tj^rsas.. .(,-S ICbal.-is....|Nacionae3  1...1 .....n....

4*000' fi Bote Xaclonal i:;fe^!,v'
KOSOOO 7 Lugar Portusuer.. •. ¦ ! Atlanti. o .

12SOOol 7 Chuta,.... N-acionnes jDiversns....

8S0Ü0' I .

Pai. 9 |Cliatas....|Xacion:ics  Diversas....:
j 1'. Síag. fCbaias....|Nacioiincs  Uivcrsa......

V. ro IVapor'.'.'.'.'. Nacional' jj»» ''-'"i-':
:o Varar Nadou» ,-S. J -. da ;|-'-

V. :: Vapor Nacional I.'(-uaiara .
it Vapor Iliiglez  í»«,f,"
r5 IVapor INadonai I"Aracatv .•

crio] í\\ ', •.•.•.'.',':.'.'.'.'.':.'::::::::".:
; 1? (¦'¦¦'¦ } I P. «nu.  

-. ,i;il r.t r .
U IV. 1)

icou evidente e
mentiu alguma
em que ..a esse

10 que aífirmou coisas
110 Jornal

que-ias
faeto

cia

IVaso
Ce.' II..

d.i

-r.ç..:;'...-.''.

'ilonrr.outh

terminados'

ilCIc. .Io "Ibl.-ipa
.likse. de gon.

I 1nb. II.
,jC|c. é> "Toscania",

I dose. de gen. da
t.-b. 11.

..(Cie. do ".5an-.nr.-i .
I lioso. de gon. dl
| tal.-. II.

,.ill-:p. dc ini.igar.cz.
„ C|c. de div, va?.
.jVago.
.ICtbotagtm'Cabotagem
.IIIomi. de Iriso.
.iRec. couros.

..lltec. cottm».

..IVago.

.. I Va-,"-.

..'Vago.

.. \a--ot

; O qtn
I Wóltmai

.luas . vc
I í.íeti-i,

opppstas, 11:1 p
I do Ooinmercio. ¦ ¦
1 O que ficou palpável c . que
I Woltmann mentiu, quando íqrli;

cou "fraudulchcias" a cargo de
I Wcllcmknnip, depois 'Io que con-
• tiiiüoii este n manter "xorrespon;

! dencia amistosa'' com os div-gciv
| tos da Standard, inclusive Wol.t-
I mann.
! O qttc ficou exuberantemente
I dcmonstiado é -:nf', não e posst.vc,
i silenciasse a Companhia 113 ú}^

'¦ 1 ,-, circumstn.ncia dc liavor suo
; cassado o substabeleeimento da
j {irocuração, quando já dez d as
| antes tivera Woltmanfn oceasião

b ho Jornal Jo Coni-
.«rsanalidadc <Ie Wcl-

lcmkámp...
E muitas coisas mais. que lon-

un seria enumerar.• • ^'"s a Ao-
lí.-í.i excede-se r.o scu prurido oc
concluir, quanto lhe convenha...

O-.i.le ú que está provada c:-sa
antedata da letra, -como assegu-
ru':... Onde t: que se apurei-,
(os--- o .tttfonhccimento <ía firma
dc Wellcmkamp obtido "antes

de estar esta no livro 00 tabel-
Uão?... Isso tambçta é de mais...
penhores cia Noticia... h pre-
ciso (pie sc lembrem um pouco de

que esses fogos de artificio figu-
ram como ediloriaes c não sao

dos pelos drs. Fclicio dos

ue oecupi

Ia

i-oi-nl-antc -i . l-ejo, no s...
a" Noticia de' assignar esse chorrilho dc men

assevera- .tiras descabelladas-...
Willcm- E assim, ioda n entrevista do

da ' Correio de Manhã c fnlscaUa,' 
fraudada nas suas conclusões,
pela Noticiai

ili' preciso ser stipinamente fal-
to de escrúpulos para affirmàr
que Wellemkamp ahi se confessa
espontaneamente corruptor, sendo
vago quando attrilnie aos outros...

O que Weliemkamp mostrou,
aliás com incxccdivcl habilidade,
ú iiue Woltmann, n puríssimo ge-
rente geral da Companhia, appro-
vou com a sua assignatura o pa-
gamento de gratificações para ,
obtenção Idas concessões da Ilha
do ' Governador o de Itapanca,
cnmo muitos outros pagamentos
clandestinos a guardas da Alfan-
dega, a conferentes da Alfandc
ga, etc. (não serão fúnecionarios
nossos!...'), que Liike I.akc, o
hoinenzinho da lal carta compro-
iiicttedora que cmbalde a Aicíicio
procura ciigidir, lambem firmou
"voiichcr" perigosos, e Pritchard,
gerente do Kio, antes dc I.akc, c
Uitson, sub-gcrciite, nessa época,
etc, etc., também as firmaram..

E n'e!lemlcam|) descreveu o mc-
canisino das oporações criminosas
e chegou a citar cm legitimo' amo-
ricano o texto de alguns desses
"vottcher". Pois não i revoltante
une denois dc tudo isso venha a
Noticia dizer que a corrupção dt-
que foi autor Welicnikanip sela
um 1.-1C.0 e sú ella."...

Pois Lake Lakc Pritchar, Kit-
son. cie.', cujos nome; figuram
em "voucher , onde ábsolutanicn-
le não figura o de Wellcmkamp,
não serão por elles responsa-
veis.?... Po:s Woltmann que ai
Noticia proclama senhor absoluto ;
dns destinos da Standard, não c ,
culpado dos subornos que autor;-
zou e approvou coiii a sua assi-
gnaturár...

Pois, Paulo Pires Brandão e
Heitor Baptista de Leão, advoga-
dos da Companhia, tinham . que
dar coutos de réis ua Capitania
do PortOj na Dircctoria.de Obras
da Prefeitura, etc. etc:

Ou Wellemkainp é ainda o res-
ponsavel pessoal por isso':.... h
dcsc.la-.lora a lógica da Noticia...

Onde 6 que a Noticia encontra
base para concluir qua V. ellcm-
kamp figurou a hypothese de ser
elie r. ordenador das despesas le-

Mus, chega lambera a ser 'dc-

saslrada a A'o//c:'c. Diz ella, "de

modo que sc Sanlo Antônio . ostl-
ver inscriplo numa dessas fichas
como "corrompido", ficará enten-
dido que, de faeto elle é um,cor-
ruptor. mesmo sem ser ouvido ,.

Santo Antônio uão foi juir.ati

,U'.\TA COMMERCIATi
Eleição em iS ifo corrente

Para deputado
IORGE CONCEIÇÃO

OI 2S

meida, 1° sccrclano. !
"Ã-PSOcTÃCSÕ 

1>0S 1ÍM1U5E-
GAUOS-KÓ GOMJIKUOIO !

DO UIO l»H JASlíIUO 1
Recepção ús qu"rlas-fciras 1

6 con-elho administrativo da j
Associação dos Empregados no :
Cónimereio do 'liio de Janeiro, -

| a-uarda hoie, no c.liticio social, |
dais co ás 

'22 'horas, a visita dos ;
srs. associados.

.'Rio de Janeiro, 18. tle oiitub"
de 1916. — Pedro Xevie,
meida, 1" secretario.

Al-

Aniericawi
3S6

lüo-r,'-lo-ioio S_ç

Oãrlílixcle
144

H :

Fluminense
9621

72S

*gü*awrwrr«r*rwsg

P, 8403

101.lir.TIW 1)0 "ÇOfíKKIO »\ MANHÃ'

Gerartiò havia respondido Ncr-cinc estava prompto e que chegaria a

nuellà catastrophc-,cónUcciiuçniviça pouco depois do magistrado,. ,
A carta, pela qual o doutor tinha

era concisa c brutal: ,

iioiiõfia^lòíesta SÊ.Ôííter já foi transporladó para o castd-
r or-tUtuiado do filho da vietima. Venha ter coajm.30. A«.anja reg ;

larizarci a Inlimação pela. qual lhe peço que tne ajnac com .1 sua expe

assaEsittado esla
atei •

assassinado! exclamou Gerarão, çaltando da rama,1 u-iicia.
_ ti Sr. Valognc

otide o criado linha ido levar-lhe a carta.
E vestiu-se a Ioda a pressa. .

Roberto! pobre Roberto! Que terrível desgraça— Pobre .. - • , - ,
Màrcellina tinha-se levantado lambem. Encontrou-o,'_ 

Onde vacs com tanta pressa? Foste chamado
quando cllè sabi*».
pa- a ver ídgum

coei' silit ÍOSSC!

(9
1-1
es
Fl

¦;-.!-.'. pob:

- üm -loenle! rrottvera a Deus que
Estás lão commovido, tão palhdol
Não c caço para menos. O sr. Yawgn'.

lioniciii'.Oue aconteceu,.'
Morto! assassinado!
Oh! irteti Deus! .-

—•Como? Iguoro-o... não conheço minliiun po.rmcnor-. i\a.
rogue. Não poderia responderrlhe.°'lCinco minutos depois-linha partido.• I,augtcr e 1 nis-on

"1
ÜP

-3

:¦ ;ríi'

w

. .M

¦fiú

elleni*

tt-.-t»-

avam 110

—1

íirmaü.. 
Santos on Eugcmo Sá.Pereira....¦¦--¦•£ --^ fo ula,el crapresa
Elles -10311109 por rcr'o. teriam' 1'reposio "•.'.-

Havia apenas uni, quarto de hora que o sr. Laugicr
c-sieilo da Noviça, quando o dr. Oèra.rdo lá chegou. ,' 'Roberto 

lançou-sc-lhc nos braços, chorando. O pobre rapaz tmha^o
rosto tão transtornado, que mcttia dó vel-o. Caiam-lhe pelas faces wptosaS
la.---iir.i-s, e os olhos estavam verme lhos c inchados.

_. Gerardo disse -cllc é; um medico habuissimo. ^ao podes restitui.
n vida a meu pae, mas. ao menos, ajttda-mc a vtngal-o. O teu exame irwtdifl.
nóde talvez núr-nos ua pista do crimi noso. Não esqueças coisa alguma, pe-
io-te, para 

"que 
<;e descubra o assassiti 0. Pcço-o ao teu dever, peço-o a tua

,in"!lV; 
meti dever. Roberto, tia mfidida do que mc- í possível far.cr, c vã<J

íultarei a cllc.
Approsimoti-sc do cadáver de Valognes., r,.,^,,
Todo; que so achavam ali, mej.mo o juiz c Fmson, linbam-se afastadt"

nara ò deixar á vontade. ...
Só o creado particular dc Valognes ficou perto do medico para o rfj*

"""'¦Gerardo' 
mandou" despir o cadáver. Queria -sondar a ferida, t verificar

«t-e não havia signaes 4c luta.
•A bala tinha peneirado no peito, na região do coração. _
•Retirou-a * examinou-a. ©stava achatada, mas comtttdo nao Unha per*-

«lido inteiramente a prJreítiva fôrma. Guardon-a -para a entregar ao sr..
'L:U 

Verif-eon. o que concordava com a narração de ^«.^t^J"1^
não linha sido feita A queima-roupa, mas a uma dis an*a, .pelo menos, dí
c ico 

" 
<ci'i me roí. Se fosse, á rjueima-rotipa a ferida seria acompanhada,

«n 4a. de que maduras,« de pontos produzidos pelos grãos de polvor». *>>
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Operaria
2232

113594

Variantes
21-52-44-81-15

Wo-17-10-916 n 3405

¦O QUADRO.
Resultado de liontem:

Antigo. . . Touro
Moderno . Burro
Rio Cavallo
Salteado. . Pcríi

Variantes
00-54-76-33-87

Hio, 17 -10- 916 U3533

~^-^' "¦" ÜI Eajilal IIIGOTTAS ESTIMULANTES
E' O ÚNICO . PREPARADO ATE1 HOJE RECONHECIDO
COMO EFFICAZ NA CURA DA ¦ IMPOTÊNCIA, EM QUAL.

QUER PERÍODO.
Depositário: Drogaria Berrini

RUA DO HOSPÍCIO H. j8 (JiiSa)

TIJUCA
REFUGIO TARA O VERÃO.

'Ajtiga-se, mobilado, o aprazível
sitio da Gávea Pequena "Villa
Rita Costa", com boas áceomhio-
«lações para familia dc tratameii-
to, tendo grande terreno, vasto
tanque para natação, com cachoei-
ra, a 20 minutos do ponto termi-
nal dos bondes do Alto da Hoa
Vista (Tijuca). .Muita água e
vegetação e clima ameno; trala-se
na rua da Alfândega n. 80, so-
brado.. S 1«65

1. AMERICANA
329

Klo-H-10-916 fl 3535

Águia de Ouro
922

6-22-17-22
nio—17—10-íMO

illllli!
326

Rio -17-10-91Ü 11 3V.IIÍ

ALUGA-SE
Ü predio da rua Moraes e Vali'

n. s, lodn reformado dc novo; as,
chaves estão ria rua da l.apa n. 71,
com o sr. Lopes. Trata-se na rua
Rodrigo Silva ri. 26, 1" andar,
com o "sr. Souza, preço coimnodo.

Viajante solteiro
Para o Rro ou S. Paulo, conhe-

cenJo alguns Estados e sertão
norte, dá dc si as melhores refe-
rericias ou fiança. Cartas a Via-
jante. , 2,|02 J

UTERINA
¦__BS_í-_«»

i o uni-,
eo ro- ¦]

ttiUília que cura 1'I.OIIUS 
'

IlUANCAS b o Coriimento
diis Sonho.Ms.

N'onti«-__ mis principaes
pliãríiiãòitts o nu Drogaria

M-tuijo Kròltas & C.

Propaganda
081

Rio —17—10—'.'10. II 35111

A Cruzeiro
707

Rio, lG-10-Dlô.

SABONETES
Goinprn-:

¦ tico pára
« nr.t
uarcai

liainiicê
Sftbonc!'Jrci Lniu-ca lou

¦autonia-
s. Rua

2.H.! J

SITIO
Aluga-se para criação, ccrcaés c

habitação dc familia, com grande
terreno e grande casa, por 100$
mensaes, está aberta a casa c
procurar Natividade, á rua Had-
doei; Lobo n. 61, no Realengo,
5 minutos distante da estação.
Trata-se na rua Rodrigo Silva
n. 2v\, \" andar, com o sr, Souza,
das 11 ás 4 lioras. (

BOLSA L0TERI.A
QÜKR-.ÍS TRAVAI! RELA-

ÇÕES COM A FORTUXA?
Comprao bilhetes 1111 1IOLSA

LOIERICA. Av. Rio líinn-
co 11. 1-12, csquiim du run da
AssiiiiMéit. ]jú encontrurcis 11
íviiliziH-ito do vosso ideal.

Eu spffri horrivelmente deste
rnal durante muitos annos, lorrian-
«lo tudo quanto me indicavam, sem
ter um pequeno aljivio. Hoje,
acho-me perfeitamente boa, graças
a um remédio que unia casualida-
dc me fez conhecer. Em agradeci-
mento indicarei aos que soffrem
das conseqüências deste mal, co-
mo sejam: anemia, moléstias ner-
vosas, palpitações do coração, etc,
como podem recuperar a saude.
Escrever a D. Arteíia C, á cai-
xa du Correio ri. 335, Uio de Ja-
neiro.

Companhia de Loterias NaciGTiaes do BrasU
fixtracç6-spublicas sob a Uscalizaçãt» do governo

federal ás 2 \\l e aos sabbados
ás 3 boras, á

Rna Visconde de Itanorahy N. «45
MYOSTHENIO

.Fórmula do ilr. J. M, dc Macedo
Soares — o melhor tônico r-coti-ti-
Uiintii e indispensável ás creanças,
velhos, dònztíllas c ás ssnharas d
té ti Sfitvidez c' a|>6s o paru;
de leite.

Vidre, sSúoo. DeiiositiiE'
IIU1SF.U. rua 7 de Setembro
P!l.\UM.\l."IA MACEDO SOARK-.

(A 1712)-

HOJE
a.? o-a

HOJE AmanhA
:Ml-lO«

gl6:ooo$oooi_0:000$000

J 3ü

A IDEAL
993
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BANCO LOTERIGO
R. Rosar/o 74 e R. Ouvidor"O PONTO"

130 — R. OUVIDOR — :3o
São as casas que offerccem as

maiores vantagens e garan-
tias ao publico

GOüOCIDINA
'. .ni iv-dicalniente o corri-'uuuló das senhoras e a K-iwr-

nuvt yiíuda ou chronicn.
X.AD PRODUZ TIOK Nli.M

RSTIUÍITAMKXTO
.''.' venda cm toda a parte,

t >•:,¦.¦.iítários: Granado & Ifi!hps
ul 

'\<V\ 
ItHlCliAVAN':'- ,«

MI«H»e*;e')«}NHMMM
iA0 MONOPÓLIO

DA FELICIDADE!
BILHETUS l)E loteria

Kcnicttciit-so bilhetes pn-
ra o interior mediante oi
porto do Correio S

FRANCISCO & C. |
14 — Rua Suchet — 14»

OS CHAPÉOS DE
SUJOS

ilIII111
106--RUA DO OUVIDOR—106

Filial á praça 11 de Junho 51—Rio
de janeiro

COMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Os prêmios são pagos
tio mesmo dia da exiracçâo.
FERNANDES & C."

Tel. 2051, Norte

Os eliapéos do palha, sujos, ii-
cam completamente limpos e com
a apparencia de novos, quando
lavados com a "Água Mágica .
Mais duas vezes poderá ainda la-
vnr uni chapéo, quando novamente
ficar sujo. Um vidro dá para seis
eliapéos e custa 2$ooo. Pelo Cor-
rcio 4$Ôoo. Na "A" Garrafa Gran-
de", rua Uruguayana, 06 e aveni-
da Passos. 106. A 3220

V. Kx". tem necessidade dc
dentes iiililicitics ou de ijunl-
fiuor outro trabalho detiturio
I» o v processo inteiramente
novo '.' Procure, de preferencia,
o esforçado cirurgião-dentisla Dr.
Silviiin Mattos, cujos eloqucn-
tes o reaes nttcsttidos de sua
proficiência ahi se seguem, além dc
20 ti 1111 tis dc constante pratica.
Eil-os :

Laureado com o i" prêmio da sec-
ção cirúrgico-dentaria, na Grande
Exposição Artislico-Industrial de
1000; concurreiite, cm 1903, no
Dislrieto Federal, á Exposição Pre-
parátoria du Universal Norte-Ame-
íicana; prendado com medalhas de
prata e de bronze, na Exiraordina-
ria Exposição Universal-Internacio-
nal dc 1904, em S. Luiz, nos Es-
tados-Unidos da America do Nor-
te; galardoado com o Primeiro
Grande Prendo, ua Portentosa
lv\pi>si(.'fu> Nacional de 1908;

«.- eom medalhas de ouro, na Expo-
sição Internacional c Seientifica dc
Hygiene de 1909, na Universal Ex-
posição de Turim — Roma — de
ign c, em 1913, no 1° Congresso
Pán-Ameficanò dc Odontologia.

3 - RUA DA CARIOCA - 3
Canto du rua da Carioca

J "MI7

Para um casal
Deseja-se fim aposento sem mo-

hUía em casa de familia de tra-
tamento. com ou sem pensão, per-
to da Avenida Rio Branco, cartas
com preço e condições, caixa 556,'••-- (S 3250

Vias Urinarías
Syiiliilis q moléstias dc

senhoras

DR. CAETANO MINE
Formado pela Faculdade de

Medicina Ca Nápoles c habi-
litado por títulos da do Rio
de Janeiro

Cura especial e rápida de
estreitamentos urethracs (sem
operação), gonorrhéas chroni-
cas, cystites, hydrocelcs, tu-
mores, impotência. Consultas

das 9 ás ti c das 2 ás 5 —
Largo da Carioca, 10, sob.

PHARMACEUTICO
Diplomado pela Faculdade dc

Medicina, está em condições de as-
sumir a direcçao tcchnica de qual-
quer pharmacia. Cartas neste jor.
nal ao sr. B. G. M. (S 2235

¦; GONORRHÉAS
Í3 cura infallivcl cm 3 dias,

sem ardor, usando "Gonor-
5} rhol". Garante-se a cura

completa com um só frasco.
Vidro, 3$ooo, pelo Correio

:3 5$5ÇO. r Deposito geral ;
Pharmacia Tavares, praça

.5 Tiradentcs, 62 — Rio dcJaneiro.

AUTOMÓVEL
Vende-se uma barata, liiarci

" Meti", de 22 IIP, por ,}00$u..o.
Rua Maurity 70. R 333J

FEBRES

lfoi« ÜjlC.Ot!. et:: meios Pur XlrKiOO, ein meios

i$85o a gramrmOuro a
PLATINA, -SSooo

prata, brilhantes e dentei (lc ilen.
laduras velhas a 500 rs. cada um.
Av. Centra), 105. S .1-132

SabS-ad», 2_ üq ©spoente
A'w ii Unvak da (urde- 100

ff!
34

loo^oooüooo
Por

m
Pi? O OO, om decltios

ESCRIPTORÍO "
Aluga-se uni esploiuiulo cscrl.

ptorio, próprio para advogado,; ua
rua Sele de Setembro n. J2.

S 315?

CASA EM NIGTHEROY
Aluga-se, á rua General Amlr.-.-

dc Neves 11. 296, unia esplendiUa
casa cm cenfri dc terreno, com
4 quartos, 4 sàlfis", varandas, copa
e cozinha, com pias de mármore,
ladrilhadas e azttlcjadas, banheiro
azulejado para banhos de chuva
011 inimersão, banheira esmaltada
para banhos quentes, W. C. _e mais
coinmodidades, assinucomo jardim,
chácara arborizada, etc; aluguel
350$ooo, pôde ser vista das 10 ás
16 horas; trata-se na mesma com
o proprietário (Pondes de Gra-
goatá, a s minutos dá Ponte drs
Barcas). (J 3223)

Machina Registradora
Vende-se uma quasi nova, em

perfeito estado; na rua Sete de
Setembro oí, "Casa Madureirn".

S 3433

IHustragão Portupeza
Accctlàm-sc sttb-agcnciás em to-

da ti parle do Urasil, em legares
onde as não houver.

Informações com os agentes ge-
raes José Martins &* Irmão — Rita
do Carmo, 30, 1", Rio dc Janeiro.

(R j-"»2

INTERMITENTES,
SEZÕES,

PALUSTRES,
MALEITAS, etc.

Cura radical em 3 DIAS. pelo
ANTISEZONICO JESUS

Rua Mareclia! Floriano — 173
Tel. Norte, 4013

J «601

A Sé Rniimi
csiâ liquidando

Saldos
Sapatos pretos

e amas*ellos papa
Senhoras a 5$,

6$,8iU0$, eram
de Í8s e 20§000,

Botas e borze-
guins Pretos

e amarellos

AVISOS MARÍTIMOS

LLQYO BÍSÃSILS
PRAÇA DAS MARINHAS

(EXTRE OUVIDOR E ROSÁRIO)

Os JHHliilo. dit Iiilluitiis do líitói-lov devem ser «coinjin-,
nhndos do mais 700 rs. jiiüti o norte fio (.'oiieio o diidsldps

NAKAiíimi & o.', i?t.\ »o ouvidorjArtigo superior
Sa3io3 Luiz XV

nos agonies geraes .
X. Oi, CAI.VÁ >.'. S17. Téle_; 1,1'SVKIj. c im ensu P. GUI-
SIAKÃK!'., RUA 1)() ROSÁRIO T.l. esiiuiua do beco das Can-
cellas — faixa do Correio n. l._7!í.

I.OOOrOOOSO?;
A Casa Guimarães acceita dnsde jii•'encpramendSs dc

números certos pura a loteri-t extr.inrdinana do Natal, a
reali-ar-se om;23 de dezembro próximo 1'uturOj deypndo
taes encommondas vir com u maior brevidade visto a
loteria entrar nestes poucos dias em circularão.

F\ GUl\iAi-Aiv:s
Rüh do Kosai-o 7.1, canto do becco da_

Oáiiòcllás

Typograpíiia
Comprani-so uma Minerva, tuna

dè mão. para cartãci de visita, ty-
pos, ete.

\2o, rua Cr.mérillo, teleph. Nor-
te 2968. (R 3283

Casa na Avenida Atlântica
AlitRa-se. por prazo determina.

«Io, boa casa mobilada pára fami-
lia de tralamcMo. Informações
na rna N. S. dc Copacabana nu-
mero 1.057, das 14 ás 17 horas.

SOBRADO
Píecisá-sò alnyar um no centro

da cidade, prcferiiulo-se entre rua
Sete dc Setembro, Assembléa, pc^
queno, limpo c arejado para casal
sem filhos. Cartas á redacção coin
as inieiacs A. F-; Indicando o alu-
RlieK J 3-130

Panellas de psdra "Mi-

neiras"
DELICIOSA COMIDA

Obtém-se cozinliando-a nas afa-
mádas panellas de pedra mineiras
— deposito: Bazar Villaça, 126,
rua Frei Caneca. — Louças, fer-
ragehs, tintas e trens de cozinha
por menos 20 "l" qtte em outras
casas. (J320O

Rede de pesca roubada |
Dc sabbado .para domingo^ eu, ""

y^fZrlijpFt:' JT^rrT7".'' " l^"*t'-"^^-^'__|T\íI_v#-í'w'^^^

Sitio em Pstropolís
Conipra-sc nas proximidades des-

Ia cidade, dirija-se com normeno.
res çscrintos a Severino, na Socie-
dade Brasileira de Avicttllura, á
rua 7'«ie-Setembro n. 1. (3183 J

Pensão Flamengo
Alugam-se a casaes e cavalheiros

de tratamento salas e quartos, rica-
mente mobilados, com pensão; tra-
tamento de primeira ordem. Rua
«lo Flamengo, 10. (B 21547)

ou de sola 6$,
71.8$ e

eram de 18$ e 20

109

'^'-v™ ^\ymmsSrmS'1'
MME. VIEITAS ain-

da mora na rua Maré-
chal Floriano Peixoto
n. 117, sob. (J 442)

Or. Illerlo Gaios
Oculista

pii«i_!i:i!„n.»i!!R;!i:i_^^^^asóluçío 03tT-iliít»«ia para aaastrtosia local em __~~-— I

da Pultciinica
da Santa Casa.

nn Paiz e na liu-
irurgia dos olhos e do

nariz. Rua do Ouvidor lõ2-as 2
horas. Kesldencia Goncah es
Crespo 20. S 3439

Longa pratica
ropa. Clr

pequena cirurgia a cirurgia
dentaria

"Saltos de borracha"
Para calçado ?oo rs. o Par!

tá rua 7 de Setembro 211, perto
Ia praça Tiradentcs. (S2401)

sr. Gonçalves.

GRANDE HOTEL
— LARGO DA LAPA --

Casa para famílias o cavallíe+rps
de tratamento. Optiinos aposen-
to3 ricamente mobilados de novo.
Accessorcs, ventiladores c cozinba
de 1" ordem.

_nd. Teleer. "Grandhotbl".

V. Ex. não quer mobüar sua
casa sem gastar âmneiro? |^ oura da

IffflHBI

E' o que pôde conseguir fácil-
mente, por aluguel mensal e modi-
co, todos os tuoveiò; rua do Kia-
cliuelo ri. '7, Casa" Progresso.

Ouro a i$8oo a gramma
PLATINA A «500 igj

Brilhantes, prata, dentes usados, j m
compram-se aos melhores preços n
da praça, qualquer quantidade: á M
rua Uruguayana, 77, lcja de Ouri- j H
ves. (S 2231

SYPHILIS
Knsitia a todos um meio I

de saber se tem syphilis |^adquirida ou hereditária, in- _|
terna 011 externa c como

ctiral-a faeilincntu

UNDERWOOD — Compra-se
preço módico uma machina do ul-
timq modelo. — Offertas á caixa
do correio 11. 097 — Rio.

'_ (J 3__9)

Banco Sportivo
Cóiiipraó bilhetes néslã ctis.ii e I

terei» u futuro garantido. ;'ortcj
certa, 

"pagamento 
iinmediato. Rua

da Alfândega, 42, esquina da rua I
da Quitanda. T. DUTRA Sr C.
Teleph. 412. JN. _

CAFÉ TRIUMPHO 
"

Puro e saboroso, á venda em
toda parte. Torrefaçao e moagem.
Praça Tiradentcs 56. J 7ni

ormicida
«B!ti.lElll»

o terror das
formigas

1'cclidos a
Alves Magalhães & C.

91, S. Pedro
uhhbibm—mmmmnmÊumsmmmmm

VENDEDOR
1'reeisa-se dc um habilitado que

conheça bem ramo de perfuma-
rias. Exige-se referencias. Uua
Alfândega, 164. (R3157)

poaem ctirai-a íaciiincntu m
„ eín todas as _manifeslaco.es'gS ç períodos. Escrever: Cai- Q
jg xa Correio, ílíM, enviando í¥
N sello para resposta. Sj
^!:i;iH!i»iMi;_ii9iin%iii:r!-;i:iii!isEii!«!_ii!i

Massagista manicure
Diplomada e chegada agora da

Europa,_ especialista em massagens
vibratórias, electricas c manual,
110 rosto. Novo syslcma, por exten-
são completa dos pólos, sem dòr,
cm 5 minutos. Pcdicure. Rua São
José 122, i° andar. Telephone —
3419 C. (J 3015

pesc.-vdor Mario Espirito Santo,
botei uo inlervallo da Ilha tios.
Ferros para o Charco, tres pannoâ
de rêtle dc corvina quando fui çc.
llteí- no domingo, pela manhã, fal-
tou-tne um panno de 8o braças
mais ou menos, cujo panno fot
desatado, já é usada de fio 4-'°-

Quem delia dór informação certa
... ao"fim da praia dos Frades, em

g Paqíicta, ou na banca do sr. -Ma-
3 galliãcs, será gratificado. V .1349

I Casa em Copacabana
I Aluga-se uma excellentc casa
I com luz electriea, fogão a gaz, etc.' á rua da Igrcjinha 11. 52; as chaves

estão 110 nrmazcin da esquina.
; A 1671)

l:»ÍIB!itlS:i

de-—-—Erfeito i
immedinto, segti- %

ro e inoffensivo—Nao con- m
tem cocaína nem seus derivados- A* 1

ven In nas casas : Ilerniany.Cirio, Moreno, etc. BRit) de Janeiro — Preç.) caixa de 21 atnp. SíüOJ. a
iB;ii;i_f!_iiiBii;i_i!riQi:s:i:B!ia_»^^

I
>^ \^'oA^sí^21-

OAOHOKKOS
A lepra, sarna. trafeira. darthos e

todas as manifestações malévolas da
pelle, nos cachorros, cavallos. gatos e
nas varias csaecies dc gado. sJo cura-
das com o "Sabão Dogue". ISsto sa-
bão mata os piolhos puleas. bernes,
bicheiras e os enrrapatos nos animaes.

Lata 2$ooo- pelo Correio. ,i$ooo. Pe-
didos a Pcrestrello & 1'i.lio, á rua
Unigtiay.ma 66, e Avenida* Passos 106.

Ivm Nictlioroy, drotraria Bareellos.
A 3222

BOTEQUIM
Ven.le-se um com ou sem con-

Irato, não paga aluguel, ainda
recebe. Para ma:s informações
com Kophino, na cervejaria S,
Anna. das 3 em deante. R 3059

ALUGA-SE
O predio da rua General redra

n. 4p, com grande armazém e so-
brado, está restaurado dc novo e
aberto para ser examinado c para
dar informações. Aluguel barato.

150 E FROS «ARMCO»
Pata estradas de ferro e tle rodagem

11» WSÍS
f_ i

GASA MOBILADA
Aluga-se para família de traia-

mento ti esplendida casa 11. 4<51 da
1 rua Voluntários da/Pátria. 1'ódc
¦¦ .ser vista todos os dias, das 10 ás
j 1 íí e das is as iS.horas; , (Rc.|"5

Doenças da pelle e ve-
nereas—Physiothe-

rapia

Cura t^adüeaS

NcHi-nsthçíiiit, dores d« (Uibcçn, liystcrln, insoiiiiiin,
fmqucKa de forças, i>oi« excesso de trabalho ou dc pra- Q
zer, prcoccuimções de negocio ou desgostos, são curadas §com grande exito com os BANHOS de Klectricidatle cs-O
tática e os banhos Hj-flro-Blectrlcos, cm curto tempo,
pelo PR. M5VES 1).\ ROCHA.

listas nppllrnçõcs, intclraiiicnto itioffonsivns, jtrodn-
zçiii sobre o systomii nervoso uma acção éfficaz e «dura-a
doura, resitituindo no doente a calma, o soinno o o bem O

V estar—Gabinete de clectricidade medica do Mt. NEVES g
H l)A KÕCHA—90, Avenida Rio Branco—Rio de Janeiro. *
O 1'reços módicos. Das 9 da manjiii ás -1 da tarde, (.195.1) j«S>r^*»^>_c_f«i*ac_'M«C"5-t3i_c«^^

The Aiu.-.-11'..íi
68 — RUA DO
Caixa pontal 19

..'.niiiii; .«.ul C .
OUVIDOU — 68

íüu rlc Janeiro

GACH01.RINH0S DE LUXODe, J. j; Vieira Filho, funda-
dor e director do Instituto Dermo-
therapico do Porlo (Portugal) —
Tratamento das doenças da pelle
c syphililicas.Apiplicaçfto dos jigeii-1 i-ua Vieira Souto, 11

11.. i'íi\i>in>u.M rainví I lcs 'Pliysico-natiiráíS (eleclticida-Ua _0>OIU<H„A pHRQNl- de, raio X, radium, calor, etc). 
OA ou REGENTE, em poucos
dias, por processos modernos, sem
dór, garante-se o tratamento. Tra-
tamento da syphilis. App. Cofi o
914. Vaccinas de Wright. Assem-
bina ea. tl.is 8 ás 11 e 12 ás 18.
SERVIÇO NOCTURNO, 8 ns
10. — Dr. Pedro Magall.ács.

IK 0245

Vendem-se bonitos, íelpudos, ra-
ça Teneriffc, bem peciiícninós, na

Ipanema.
(B 3.1S9

MICROSCÓPIO ZEÍSS
Compra-se, completo, cm perfeito

estado, boas combinações; respon-
der a J. R. C.,M. a esta redacção.

(J 3202)
rato

110 tratamento das moléstias curo-
nicas e nervosas, cons.: rua da
Alfândega n. «.13, das 2 ás 4 ho-
ras.

J"

Bom emprego de capital
Vendem-se duas casas á rua

, Vinte c Quatro de Maio (eslação
I do Riacliuelo). alugadas e «laudo
í boa renda. Xão são permittidos

intermediários. Para tratar á rua
Uruguayana n. 41, 1" andar.

S .11)1)7

Escola Ooderwood
Só ali se aprende a io$

e 15$ mensaes, pelo syste-
ma moderno, com os dez
dedos, sem olhar o teclado.

OURO
Prata, brilhantes, cautelas do

Monte de Soccorro, compram-se c
pagam-se 'bem, na praça Tirádert-
lcs, 64, Casa Garcia.

g08«8®©-«et'»cess_es999
I 914 E1208 I
I LEGÍTIMOS

I vendem-se á R. Quitanda
147
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L1XHAD0 NORTE
O pactttcte

CEARA'
Sairá hoje, qit-i*ta-feira>

iS do corrente, ás 12 horas,
Jiara Victoria, Bahia, Maceió,
«Recife, Cabcdcllo, Natal, Cea-
rá. Maranhão, Pará, Santarém,
Óbidos, Itacoatiára c Manáos.

1.1NU.V ADIEKI-ANA

0 paquete

Ria de Janeira
Sairá no dia 4 de novembro,

ás 14 libras, para Nova York,
escalando em Bahia, Recife,
Pará c San Juati.

Moveis a prestações
Por que v. ex. não visita a

Casa _ioit, na rua tio Cattete, 7,
«|tte entrega os moveis na 1" cn-
trada de 30 "|" c os seus preços
são báratissimos. Cattete, 7, tele-
phone 371J0 Ccnlr.il. (S 2041

LIXIIA DE LAfiUNA
O paquete

MAYRINK
Sairá terça-feira, 31 do cor-

rente, ás 21 lioras, para Dois
Rios, Angra dos Reis, Paraly,
Ubatuba, Caiagtt.itatuba. Villa
Bella, S. Sebastião. Santos,
Canaiiéa, Igitapc, Paranaguá,
S. 

'Francisco, 
Itajahy, Floria-

hopolis e Laguna.
LINHA DE SEUOIPE

O paquclc

_ 11.
Sairá qúinia-fcira, s6 «Ir! cor-

rente, ás ifi horas, para Cabo
Frio, Victoria, Carnvitllas, P.
Areia, Ilhéos, Bahia, Aracaju',
Penedo, Maceió e Recife.

AVISO — As pessoas que
queiram ir a bordo dot paqtte-
tes levar ou receber passnfièi-
ros, deverão solicitar ctiri,":-.
de ingresso, na Secção do I
íego."__a__B___a__5i-5r.,;s

A;_j_h_-r*f a_-_M_-n_rji,» m .•--¦> .'ViDi-.-t

Moveis a prestações
Qitcrcrii vv. ee.t. comprar mo'«

veis om melbiires condições c no)
preços báratissimos. pois visitem 1
Casa Sion, na rua Senador Ktize-
bio ns. 117 o ii«), telephone 5205

__ __ Norte: (S 2043

umaTeÃsÃ" felTz^~~
ESTRELZjA. mD'A:IéVA.

SI_'A A'
199--PRAÇA DA KEPSÍSLI?A-» 093
que mais uma vez vendeu os vinte coutos da kileriii ox-
truhidn hontem como ri. DOõiO e toda a dezena, dusnrto
grande. Comprem bilhetes nebta casa. ,) 3520

PHARMACIA
Vende-se uma bem localizada,

afrègitezadã «¦ lortida; o motivo
dir-se-á ao comprador; Bom nc-
gocio. Falar com o sr. João Fon-
seca, na Drogaria Rodrigues, rna
Gonçalves Dias n. 59. (J -"573

TÈIÉÉ
Vçiidé-se um bom lerr, uo ,í«j

esquina, dando frcnlc para tres
ruas, todo ou em loteí. A dois mi.
mitos da estação Frontin. Kua ji
de Abril ri, 5S. Negocio directo.

(J 3205).

LÒMBRÍGAS
Para expcllir as lombrigas e outros vermes do corpo Iiiitiiano, «j

saboroso XAROPE VERM1FUG0 DU PF.R1ÍSTREU0. dev òer
preferido, porque :

í° — E' muito agradável ao p.tltular, lauto assim quo é preciso
guardar o frasco sempre liem acau tclado, para que as creanças não rj
tomem, suppondo que c alguma cal Ia de doce.

2a — Além de não irritar os intestinos como acontece com muitos
outros vermifugos, ú dado em dó ses muito diminutas.

3° — Não priva as creanças de seus brinquedos, nem de suas co-
midas, nem dc sua saude.

4° — Tem propriedade laxaliva, c por isso não é necessário,
após o seu uso tomar nenhum purgalivo.

Applicado tanto para creanças como para adultos; — Vidro 3$.Remette-sc pelo Correio 1 vidro por 4$ooo; 6 vidros, por i^soo,
c 12 vidros, por 3S$ooo,

VENDE-SE HA __' Oars^afa S»_*a-i<__e
RUA URUGUAYANA, 66

PERESTHELLO 4 FILHO Ayenicla Passos 106
(A 321")

Á PRAÇA

. \_te»-ft£vt»i-',i.--í.-;f:,i Avenida Rio Branco n. 108

1 Francisco Leal & C. com-
| iiinnicam aos sens amigos c
j freguezes, quo mttilaratti o sou
escriptorio commercial para n

I rna Io do Mavçò n. 105, Io
| andar. (S :{47.)

1 ?^ PARA VIDRAÇA»'
JfMEALLAIlB

15- O BKAIiKJO 1)K JAN-JOT Jli/KS MAKY

passo que os rebordos da ferida esta vam simplesmente tttmefactos, mas
«muito limpos. ¦

Emquanto 4 bala cra-lhe impossível dizer se provinha de um revolver ou
de tuna espingarda dc pequeno calibre.

Isto era questão com o armeiro perito que o juiz devia escolher no de-
correr do processo.

Provisoriamente as suas observações não podiam ser de grande ittili-
dade para o inquerito.

Notou, coniittidò uma echyniose no quadril direito de Valognes c uma
distensão ao longo do corpo, cm quasi todo o seu comprimento e do mesmo
lado.

Sabia já ipelo sr. Langier qual era a narração feita por Beatifort. A
echymose e a contusão não podiam, pois, stirpreliemlel-o.

Valognes contundira-se caindo; o quadril tinha batido do encontro á
roda, cm todo o comprimento.

'Conimunicou as suas observações ao juiz, entregando-llic a bala. O sr,
Langier disse-lhe:

Queira ter a bondade de nos acompanhar até o logar onde se com-
tnettcu o assassinato. A sua presença púde-nos ser ub"'

O sr. Laugier. Pinson e Gcrnrdo partiram logo.
1— Sr. Beaufòrt, disse o juiz. é indispensável que o senhor venha com-

flosco. O senhor nos tornará a contar. mesmo no logar, como sc realizou
ÍSte crfmc._ Como se sente? A sua ferida ainda lhe dóe muito?

Muito pouco. Um pequeno ardor c nada mais. Daqui a poucos tlia3
í-starei curado.

Beaufòrt tinha a cabeça envolta cm um panno.
Dá-me licença que veja a sua ferida e lhe nonibn nmn muihwíj?

dkse Cerardo ao marido dc Marcelli na.
Logo. sr. Gcrardo, logo, disse Pedro...

Quando voltarmos teremos Icinpo para isso.
Partiram.
Era tal a còtnmoção que llic causava aquelle tcrrivel drama, que Be-

Hlfort cliegott a esquecer a revelação de Marceilina.
Por momentos, esquecia a mulher!
Por «momentos., esquecia Modesta 1
E não pensava mesmo, quando fallava a Cerardo. que aquelle rapaz era-

D filho da sua mulher, recordação viva do erro da mordade delia!
O carrinho inglez. no qual Beaufòrt c Valognes tinham seguido de Creil

para Noviça, estava ainda voltado no caminho com as rodas para cima.
Eoi o primeiro pormienor do drama que se encontrou.
O sr. Laugier c agente Pinson examinaram com attenção os arreios,

•s gírias; a guia da direita tinha sido arrancada no logar em que sc prende
to freio, um pouco acima da fivela.

O sr. Laugier examinava todos os pormenores com a mais minudos»
Ütcnção.

De repente inclinou-se e ficou por momentos «pensativò.
Fez signal a Pinson para que se approximasse.
Mostrou-lhe a guia que segurava por uma das extrenv-dades.

Repare nisto, disse elle. ¦ ¦
Bem veio a guia foi cortada com «ma faca pela metade

¦rimento e depois arrancada por um esforço violento.
Isto não lhe inspira nenhuma reflexão? ¦

lhe ponha uma compressa f

Não se occttpe commigo.

uo seu «."uni"

SKCÇOS E MOLHADOS
IVaspassa-se uma casa dc sec-

cos e molhados, bom ponto tle ya-rejo e bem afroguezadã; o motivo
da venda é o dor.o ter dc se retl-
rar desta cidade; para informa-
ções, nu Empresa Queiroz, praça
Nilo Pei.tiilia. 32. iiarra do Pira-
bv — Ií, do Rio de Janeiro.

(J 3196

AOS DENTISTAS
rrecisn-se alugar um gabinete,

diariamente, da3 5 ás 9, horas d-i
noite, 011 durante tres dias na es-
mana. Cartas a Mello, nesta folha.

J 35i8

LOTERIAS
Vende-se uma agencia, bem

montada, em ponto bastante cen-
trai. Informa-sc na rua Buenos
Aires 133, sobrado, das 10 ás 11
horas. ^131 J

Spfame de Barbacena
Legitimo, vende-se

Sele dc 'Setembro ti.
reduzidos.

so na rua
)i, a preços

2933 J

CAIXE8R0 VIAJANTE
Um qite viaja para uma casa

desta capital acceita litiuidação e
representação a commissão; Na
zona Kltoral desde Angra dos Reis
ale; Igtiapé. Podendo dar fiança.
Carta a O. Barbosa. Angra dos
Keis. - (J2374)

gi>j Enerajil poderoso tônico
jgg Novo anti-rlie (3 matico
£rj Enerçjil depurativo ac-r-tctavel
jj_| Rei cios laxativos

,CSSt Grande remédio da mulher
i__« Intecfra a força do homem
fer***1 Licor o mais saboroso

Ourives -19
-RIO —

Ás pessoas de cor
Conseguem tornar os seus c-ibcllos

lisos, por mais ondulados au .nerc-pa-
dos nuc sejam, com o Lysodor. que c
infallivcl. A' venda em to Jas as per-
fumarlas de i" ordem e na "A' Gar-
rafa Gr-Mitle". h rua Uruguayana 66,
e Avenida Passos 106.

PlíUFSTRE-L.O & FILHO
Vidro i$ooo pelo Correio 4$ooo.
Km Nictlioroy. drogaria Barccllos.

A 1223

I Charutos flnlsi-imos feitos m_. __. j__. ¦ _h 1 _ á ma» com superiores tuba- _
A venda nas drogarias J. m. Pacheco pcos da java, Havana o _a<

5 iv_AjE«rric *«
8 Charutjs finíssimos feite
lá mau com superiores tabu-

Granado & O. e Araujo Freitas & C.
e todas as boas pharmacias J 59,

i
•_

q. Largo da Carioca, g
(Grande armazém junto ao portão

da Ordem)
Moveis a prestações, c.i«pa= para

mobilia, «j peças, 6o$ooo; oleado
de o.Co c 0,70. a ,t$5oo e 4$ooo o
metro; dilo para mesas de 3 a
5 taboas, 6o$ooo e iio$ooo; capa-
i-lios de im c im.io a S$ooo e
9$ooo.

Souza Baptista & C."
Black and Tan

Vsndé-se por 50$ uma caclior-
rinlia IcRitima dessa raça, na tra-
vessa Hefmengárda, 2t — Eslação
do Meyer. (R.st.tí>)

"MILA"
Brilliantina concreta, com petro-

leo. deliciosamenle perfumada com
penetrante e escolhida essência, dá
brilho c firma a côr do cabcllo, ao
contrario das demais brPhanttn.is
ano tornam os cabellos russo-. Vi-
tiro, ."$000. Pelo Correio. .|S«iíio.
Na "A' Garrafa Grande", ma t.:ni-
fjuayana, 66 e Avenida Passos, 106.

A 3:16

VENDE-SE
uma '¦ cliaruttvia c papelaria com
boas armações. Avenida Salvador
dc Sá iSfij trata-se na mesma.

R .13.33

PIANO
Compra-se um i)ue seja de bom

fobricante c grande modelo, indi-
cação para a rua Senador Dantas
numero 45- (S 2145

Bexiga, rins, próstata e urethra
A UROFORMINA cura a insufiiciciici.-i renal, os cystites, pyetitcs,

nephritcs, urctlirites, catarrho da bexijrn. infl.1mm.1cao do prost-it.i. Dis-
solvc a. arcas e os cálculos de ácido mico e tmitos.

Nas boas pliarmacias -Rua V de Março 17-Dsposito

MATTAS VIRGENS
Vende-se grande quantidade ou

se trata por empreitada; trata-se
com o sr. Costa, á rua S. Clemen-
te n. 40. sttla 12. J 353'

FAZENDA
Comprai-se ou arrenda-se em

(erra«abaixo. Cartas com infor-
inações detalhadas e preço a J.
Vales, nessa redacção. 3332 J

PÍLULAS de caferana Atorett
Sobrinho

OUBAill
SezõesOIaleltas

Febres palustres
Intcrmltler.ies

Ncvi-aliíiaB
Jlnllo enldailo «fora aa lmltnç<'>ox c falsincai-ões

Únicos depositários, Bragança Cid _ C-R. do Hospicl 9

ama. d
m Deposito: Rua Rodrigo Sil- A
_v.i n. 42-1-. m

& 
vam. 4z—r;

r-_3»

Moléstias das gallinhas
A ítosma, o gúgo, a corysa e o

i-heuniatisiiio das gallinhas, c dc
outras espécies de aves, são com-
balidos com segurança pelo Cory-
sol.

Com o uso deste preparado as
gallinhas engordam c a postura
attgmenta. Preço, 2Í500. pelo Cor-
rcio 3S500.

Em todas as drogarias e phar-
macias, á rua Uruguayana 66, Pe-
restrelio & Filho e Avenida Pas-
sos n. 106. A 1544

Gonorrhéas-
c éúhs complicações. Cura radical por

?rocc?50s 
íeçtiros c rápidos. Úr.

OAO ABREU. Das 8 ás ti e das
15 ás 18 Itoras; 64, rua de S. Pe-
dro, 64.

Casa na Av. Mem de Sá
Acceitain-sc proposlas para ar-

rendar o grande e esplendido pre-
dio n. 340, com magnífica loja
para negocio e dois amplos anda-
res com sete qusrtos cada um e
mais dependências para familia dc
tratamento; tem varanda e quin-
tal; trata-se na rua de S. Pedro
n. 72, loja. com os 9». Costa
Braga 4 C. (R 2830

Ouro a i$8oo a gramni-i
PLATINA, 8$6*oo

Prata, 30 a 60 réis a gramma 1
brilhantes, cautelas do Monte d«
Soccorro c dc casas dc penhores,
compram-sc á rua do Hospicio n,
216, hoje Buenos Aires, única
casa que melhor paga. J 347S"IltíõarW

Jlmc. TAGILD, iniciada nus
mysterios do occultismo, possuído-
ra dc grande poder cm sciencias
occulws, diz o presente, o passado
e prediz o futuro. l;az qualquer
trabalho para o bem estar, como
sejam: casamentos difficeis, rc-
conciliações c embaraços commor-
ciaes, etc.; na ni., l'"rei Caneca
n. 58, sobrado. 3'" J

Bom emprego de
capital

Vende-se uma excellentc casa
de commodo3, com todas _ as con-
dicões de hygiene, no bairro dc
Botafogo, que, toda alugada, rende
mensalmente mais de 2:800$ c
actualmentc rende 1:8oo$ men-
sites. Não tem contrato, sendo ex-
piorada pelo seu proprietário, Tra-
ta-se á rua Primeiro de Março
n. 24, sobrado, com Dias Júnior,
da 1 ás 4 lioras da tarde. J 3208

TÊRÍDÃJÍ.
Ulceras, chagas, cezemas, friei-

ras, etc-, "Ungucnlo Santo Brazi-
Mense". Rua Marechal Floriano,
173. A. Gcslcira Pimentel.

J 602

PHARMACIA
Vende-se uma bastante afregue-

zada, no centro da cidade. O mo-
tivo da venda será explicado ao
pretendente; trata-se com o sr.
João Huber, á rua Sete de Selem-
bro 63, Casa Hubcr. J 34°4

MACHINAS DE O I U fi C D
COSTURA O I n O c n

A' prestações dc io$ooo men-
saes e a d'nhc!ro! tratar com p
agente Paulino, rua 'do Ilospicio
n, 220; chamados pelo telephone
11. ,1746, Norte. 3167 )

INFORMANTE
Agradecemos, pedindo-vos 

'ndi-

car local, dia e hora para nos en-
contrarmos, para melhores cscla-
recimentos, ou por outro meio,
nos indicará por este mesmo jor-
nal, com o mesmo titulo. B 3388

ALUGA-SE ^
O predio da rua Camerino 4c

Tem grande armazém e sobrado
todo restaurado dc novo. As cha-
ves estão por favor no armazém
dc molhados, nesta mesma rua,
esquina da ladeira Madre de Deus.
Aluga-se barato.

CASA
Vende-se cm S. Goncalo dc Ni-

cthcroy uma boa casa com dois
quartos, duas salas, cozinha, pri-
yada e grande terreno, com mo-
radia para familia e negocio:
trata-se á rua Nilo Pcçanha 25 A.

R 33 ?2

BANGU'
Segunda-feira, 23, irá 4 oraça,

no juizo da 1* vara eivei — no
Fórum, rua dos Inválidos — o
predio n. 225 da rua F0n3-.cn
pertencente a. espolio. R ^343

Srs. DENTISTAS
Vendem-sc uma apparelho de

vácuo "Elgin" e ttm torno SSW,
de pé e rnüo. Trata-se com Ozías
Gomes, 1 rua Campos Sallcs S3,

R 3352

Xarope Peitoral de Deses^
sartz e AEoalrão da

Noruega
FORMüí.A Dfi BRITC

Açprovado pela Inspectorii. <l«i
Hygiene e premiado com medalha
de ouro_ na Exposição Nacional dí
190S. Kstc maravilhoso peitoral
cura radicalmente bronchites, ca>
tarrhos chronicos, coqueluche, as-
ritma, tosse, tísica pulmonar, ilúrca
dc peito, pneumonias, tosse nervo,
sas, constipãcücs, rouquidão, suffo-
cações, doenças de garganta, Ia-
rynge, defluxo asthmático, etc.
Vid.ro, i$5oo!. -• Deposito.t: i3ro»
párias Pacheco, íha dos Andradas
n. 45", Carvalho, á rua Primeiro
de Março, 10 u 31; ti rua b'eto de
Setembro, Si c «Jíl. e â rua da As-
sçmblca 11. 34. Fabrica: Pliartita-
cia Santos Silva, rua Dr. Aristi-
des Lobo n. 229, telephone «.too,
Villa. ______

XAROPE A_>STUINíilíVIU do
QlUX.-l, OASCA«lfjl!.l n

SIMAKUBA

Pornmlti de il. «tio llriio, da
Pharmnciii líasimil, npproTa-
dti pela lnsitcctorlii dc Hy.
líiene.
Kctieitatlo ';«clos niuls abiilisados

médicos cnntra as affecçGiía i\tt- tu-
bo jgastriWintcstinali princij filmentc
contra ns diarrluías :c!i-l.ir:; ii-ompa-
tihada3 de colirns, rlyststitcrin-; e me-
senterites, diarriiías i\t\ Üeiitiçítti e
tias çonvíiÍescc!n;n.s dn_ felírti-s ígra-
ves _c das inolcslíiis piiliiioi',ar«.'', oon-
seguindo sempre ínaravillioiins «««r.is.
Modo «le us.ir í veja-se no vidro.'

PREÇO. j$coo. Deposito -- Dro-
(íaria 1'achceo, rua dns Andra lãs 45,I-'abrica, pliarniácia Santos Silva, irua Dr. Aristidcs Lobo 229. 'fei,
1.400, villa, Uio tia Janeiro,

ZINCO
Compra-sc zinco liso em f«.dlia%

qualquer quantidade. Rua do Pas-
seio 62. . 3120 .1

Cura da Tuberculose
DR. .\. DAXTAS I)E <Í'JKl!:.'.)'.?

Modernos ínetbotlos dc "it:: -n-
!o tneilini c cirur.tieo, c-.-" ' !":••. •¦ ;.'
melhor indica<;ão. Ccins. !), , : :'.;
11 da manhã. Uua Uruguay;, ¦:-...« 1

AO CÒMMBIlGfO 1.3 AOS
S»S. VKXDKIIOKIW

Vajante bem relacionado em
todos os Estados, exccplo no nor-
tc, dá 100$ a 200? a* pessoa quesc dedicar airnanjar-lhe um logar
para viajar, dando de si as mellio-
res referencias. Cartas a D, F.

'R ,i.t ie

SALA
c quarto bem mobiladas, alugam-sí
com ou sem pensão a casal ott
pessoa de tratamento, cm casa de
familia franceza, em logar bem si-
tuado, saudável, «em jardim, Teie-'Phone 5959. RIUi D. Uiiza 99.

(R 260o)

GLYCOLINA
FORMULA DF. L. R. DE

P.RITTO
Approvada c premiada com meda»lha dc ouro nas exposições

de hygiene
Exoellente .preparado da antiga

Pharmacia Raslpadl, eliiipregado
com succes9o nas empingens, cn-
mioliijcs, fWviras, rfatjliros, acr.-"'.
pannos, aspereza e irritação da
cutis, nigas, suores fétidos e to-
das as moléstias epidérmicas.

Deposito: Drogaria Pacheco, i
rua dos Andradas, 45; 4 rua 1*
de Março to e 31, c i rua Set«
de Setembro, Si e 00. Fabrica:
Pharmacia Santos Silvai, á m*
Dr. Aristides Lobo 229, tílepho-
no, í4co, Vill».
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"anTOTMtar 
os preços aetnaes com flescoittos

FflBfSâA-SB 
âa-titM c^ein-feaTt-

t»V- i -ru» Vatetalío» -da- Pílrla
o_J__ __________}

PRECISA-SE 
da ura habilitada

ojralante d» tn«tli-*o d« chancos.
Maison 'CHmentinc; av. Mira' dc Si
n. 2oA. (3t8a D) J

PRECISA-SE 
do um rapaz para

varrer a "casa c semelhantes ser-
viços; rua S. Pedro n. 70, a" aivl.

(.1148 D) R

ALUGA-SE 
esplendido conunoilo de

ifrcnlc,- iio". i° andar da rua Acre
11. 122, esquina Marechal floriano.

(5209 E) J

A 
LUCA-SE a loja', da rua Thcopht-
lo Oltoui n..': 101. As chaves per

favor lio 103 c trata-se na Secretaria
da Penitencia, largo da Carioca 7. (lí

PRECISA-SE 
dc uma amimadcir.i,

c mais- serviços-, cm casa de p:-
queria familia cem creanças;- 66. rua
Constant Ramos — Copacabana í

PRECISA-SE 
dc um rapaz para

copeiro; rua Conselheiro- Sarai-
va 11. 33. (.1206 C) S

FRECISA-SE 
dc um bem ajudai!-

te de ferreiro para oíücina ile
Seguiro; na rua l''rci Caneca 11. 35.

Chio D)

ROUPA BRANCA PARA SEN HORAS
CAMISAS dc dia, muito bem acabadas, ero.baptistc superior com Borda-

dos ou rendas iítvas, dó valor de 80000 por. . * . • • • • • • •
CAMISAS dc dia, cm p.ercal resistente, enfeitadas com bordado-, suis-

sos, artigo*durável.' de 5$500, por ,'.,•," ' ' _\„-'
CAMISASdcdormiri artigo vistoso e de optima qualiuadc, guarneci-

das do bordados, dó «valor do 14g300, por. -. . . . • ; :. ;. •
CAMISAS de dormir, de morim fino, confecção solida c cnfcitaaas

com' bopdudos sutss03, de CjOOOv por. . . . • • • .•„.•• ''
SAIAS brancas cm'-bom tecido, c>m volants dc bordados suissos, ar-

tico quebrado preço de C$000, por. . . ; . '••.'_,•;'
CORPíNHOS finos o dc bom gosto, guarnrcidos dc rendas de boa

qualidade, do valcM* do 7*500 por . . ... •••;.• * ' '

CONFECÇÕES PARA SENHORAS
Klcantcs COSTUMES dc linho superior, feilios chies c modernos,"brancos o do cores, do valor do 100$00l) por . . • • • • • : •
ÇOSTUMEá de Imito de b'o:i qualidade, brancos c de core», modelos

novos, do preço de (>O$000 por
SAIAS 'de linho Biipprio-, do valor dc 24SO0O, por . . . • • • • •
COSTUMES ti.illeurem citsimirtvou sarja do Ia pura, orms 

J ^d...V 
Caprichosamente confeccionados pelos figurinos mais, modernos, dc

«OOsgOOO, por;

essoo
30300

9SS00

XJKICOISAM.Slí perfeitas a.iti-
A dantes do salus è oorpinhos;
Mine. I.auru (iiiimarfie*. Lár»
«o do S. Francisco 25, 1° nn-
dar. (5 3404)

PRKCISA-SK 
de tuna mocinha para

ajudar serviços de um -casal sem
filhos, Ordenado iji: rua Tlicopliilo
Oltoui n! 20i i" andar. (j-';8C)h

A CÚCA-SÉ Jiom commodo. a moços
Ado comcmrció] c incasa de familia:
na rua ca Alfândega. iS,|. Üíl.a L)J

ALUGA-SE 
uma sala -dc írcnlc. pa-

ra rapazes solteiros ou para escri-
dos Andradas ia;, sob,

(275-1 'Optorto; a rua

A 
ILUGA-SE o i» íimlat da , rua
Buenos Airej n. 118. (:977''-) -"

AiitUClAM-iSll 
uma .-esplendida sala

oii um . bom. (pjjrlo niohilodo,
moços dc respeito; rua
n. 46, sob.

dn Rczcnilõ
(«it li) J

I>RF.CISA,SE 
de uma ....

. iito. rua de S, J.ui: n.. A') -- •'•'
tuciü du Sá.

arruma dclr-iii
. 49 —_ lis-
(30,-fi C) J

Jjohs òíficínès sa-T3UKC1SA-SE dc  .. , ,.». pateiros. para trabnuios fie Ho-
mem e senhora; ua nua da Assciii-
blta 11, iu;, Casa Abrunbosa.

(-•15S 13) R

de uma empregada
duas pei-

sabendo ciigoininar; Caioliua
Santos 56—Meyer. (j=-3 0) .'

°i?*?"" 
; 1 Vm todo .seiviço d,

3PP0

50500
dc uma moça paia

os serviços, cm casa tle
á tiravessa do Oriente 17

(S5-'' 
Dj J

[JlíECISA-SE dc um meniiio.de 13

PRECISAÍSEtodo;
um casal

A IiüGA-ÃK iiuia boa suln, pu-
¦^*-ra gabinete de medico ou
advogudo, com direito ti uniu
snlu do espera, decentemente
mobilada : na run du Cousti-
tuieno li; -1; tratii-se com o
dr. Séiul. (J S541)K

A LUCA-SE iiiiia.orcádo; 11a avemda
Alleuriaue Valladúrca 33. Wflar

(35^1 h) J

ALUGAM-SE
NA

SECÇÃO de propriedades
"SUL AMERICA"

Rua do Ouvidor 80
Os seguintes predios:
As chaves nos momos .ou cotuor*

iãc 
"indicação 

nos ie-:pcctivos carta-
2C3. ,,i.*

Para tratar das S as 6 da tarde,
S. CHRISTOVÃO — Rua ^^

ral José Christino. 44, com magniii-
cas accoiumodaçõcs para família tle
tratamento; porão habitavcl, l»z e.ej
ctrica, grande nuintal, etc. AlUEUCV
3QÒSO0O. .,

MATTOSO — Rua Campo Alegre
n! So, com magníficas accommoda-
çílespara iamilia dc tratamento, po-
rão habitavcl. lua clcctrica, grande
<llAWbCDA 

ROA VISTA - Tra-
vessa da Boa Vista =0. com 4 ipiar-
do», a salas, luz eiectrica, cie.

LARANJEIRAS — Rua .das l>
ranjeiras it. 45.!. coin ma-rotíicas f
còmmbdaçócs para família dc trata-
mento, nuintal, etc; os chavci ua
mesma rua 11. 410. Aluguel 3005000.

SANTA THEREZA — Rua dt
Santa Christina, 104. com boas. (ic-
commodações p»ra.,grande lanulia tle
tÍDlíiwispiJtÒi porão. qisinUl. etc.

A SUGA-SE o sobrado da nu das
Jr»_Marrecas IX. A3; as chaves estão
na padaria. 1337.1 ______

Quereis ter «ma-bella CJa.toell«iira.? ¦

I POMADA AMERICANA I
R 

"* ellmlua 
a cuspa, dá brilho e evttft a qaéda dos cabcllos W

M VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMARIAS ¦

baixosI A LUGA-SIO uma casa,
Afimdoi, por 154$, cinco quartos.A I DGA.SE um escelleiíte casa, coin

7gràs-eíiaves eslão iv-t venda da «* S3?i tem grande quintal. Cattt c, at-l-

Úiiina da rua Machado Coelho n; 5d i--,-,J ' '
trata-se ua travessa do Coiiiinercio^n.
:4, com 05 Br8.
,-a & C.

Oliveira Lopes Sil-
(3Í33 E) J

AII.UCA.SE 
ttm quarto:

,'e

A experiência falia
bem alto ¦

BARATEZA
CASA LEITÃO

mobilado,
-com pensão, dá-se lambem pensão

.avulsa; na travessa :'de S. 'l-rancisco
m. 6, =" andar, esquina da rua ila
Carioea. (J3'J-' E) A

_ , ¦ ¦

A lIvUC.VSI') *o 1" (tildar do pre-
Xlflio n. 8j da avenida Rio -lírau-
co; Irata-se 110 armascin.

(33:6 E) J

A I.UOA-SE uma casa ,
i-lconi quatro quartos, duas fJlas

por

Brande qtmitat; na rua (lo Cattcte
n. =1.1 o outra por i=:?; na rua
Bento Lisboa n. 39. com .doía quar-
tos, duas salas e grande arca, outra
por S,-.$ c outra por fii?, tem grande
qulutivl.

A I.UCA-SE
ÍXlv;luneiiut «i. CopivcaoaMta

(jo

liem nredio da rua

III J

' 
(353-iíC) J

A LUGA-SE o maRiuficò 2° andar
Ado urciio n. 8>i da rua do Ouvi.
dor, próprio para escriptorio; tr.ila-so
uo 1" andar. (2S11 

lv) .1

sak-ta,II,1'C.\M-S1C tuna sala
is para gabinete ...-,  ¦ ¦¦

dentista; na rua Sete de Setembro
**liiroprias para gabinete utedico ou

1 Sele de Selcmbro
166. l3?.J.8 K) 1

P.^

TSáOOO

43S5!)0
lSfJOOO

17OS0O0

para entregar pão na rua. com um
cbslinliol ordenado íotjooo o couuila;
rua Sant'Aiiiia 11. 3. Cl-W P' =

TJRECl.SA.SE
j anminciou

55$000

55,^001»

3$60O

9$O00

 A pessoa que
precisar dc um _lio-

mem para tomar couta dc um sitio,
pôde dirigir-se á travessa Dr. Aratt-
jo 11. 3S, pmjcuiaiuio por #Ue2cnue,
qúc tem coniicdiiientoá. c tU :i_ mc-
Ingrcá reíe-icncia;. (1171 fl Tf

ARTIGOS DIVERSOS
COLLETE8 americanos (Lc Rèvo) modelo elegantíssimo, commodo o

muito durnvet, preço reduzido dc (VjJOOO para. .... • • • •
GUM&1ÇÕB8 pura cama com 7 peças, em.nanzouck com delicados

TO ÍLHAS $nC Wffiar?banlio,' ar^p dc &ra'ndc duração c

Voãm^sil^iS^^oU àò quaiidkde muiVdJravei;
duzia do vaiun de JgffOOO, por -.^.-L-L-L-L-L ' '

BORDADOS suissosT em nanzouk \\m, nova o «ronde variedade
de padrOes para escolha a jOjVgOi 500 c 600 rs.

Tecidos modernos» colchas, cretones, rendas,
meias, bolsas, etc 

Pre«5o7ío^rvaatãgens EXCEPGION AES

Ur|o de S. ftiirmsmn^^

PRECISA-SE 
dc um...

ctigoiiuiiadcira c dc uma pequeis
de .13 ii 15 aunos, paia ..-.rruinadeira
pteforcisc ouc durma uo aluguel-, u
rua S. Eruneisco Xavier, n. 9%. _

(jj&i ü). R

IJ'RECJ.SA-SE 
de tuna moça' ps.ra

.. faicr cüiiipanliia c alguns servi;,
ua Santa Alexandrina u. 40".

(.14 li •!>)• J

,, a» antltir. liParcchal E ariano. 1 '<*r-^.feiViV-, 
1

(i.ii E) M i lem frente á U^__}/: 9?i?W

Pena-

roupa dc ç-*"'-;1,*
ca; av. Kio Branco

I.UCA-SE ítma boa casa, gráiidè;Ai.
Fianciaco
estão por ínvor, a hiesma r
irata-se lia rua i*

para familia de tratamento, a rua' Muhitotio 53! as cllav"
AI.CGA-SE 

o predio á rua bena-
dor José llonifacio n. .1»^ *-lu'

(1osZ Santos); as chaves ^esrãu 
«o

UJI 
almoço ou jantar completo

com a sobremesa dentro de um
réis, na rua do Rosa-

(--Si iMJ
•m-j i-ur 6oo
rio íi." 137.;

LAPA E SANTA THEREZA
ALUGA-SE 

uni quarto com j.tiict-
Ia, entrada independente, mobila-

do ou não, com ou sem pensão: na
rua Tnylor 47. (3115 V »

wtwmmMMmmamaai
1-0.? QUE SOFFRUM PO ¦-
1. ESTÔMAGO DBt'EM VSAR |
I Gtwranesia 1
>•-- i
iilBliililaãiSBiii;?:!*!!:»!*»»

A LIGAM-SE. cnslnlias iva
^»iAvenidi» du Gloria, rim do
Cattete 123. As eliaves na ea-
su 15. Trata-so com Paulo
Passos & Comii., rua Santa
Imziii in 3053. O

A LUGA-SE 
"nur 

i-'o? o predio da
Ania Real Grande»» a; 3.'.3. do
lado do túnel, tendo tres quartos^ 2
«alas. cosinhn, fogão a SM, clcetrici-
dade. etc. As chaves por favor 110
n. t.30. Tratar na rua -General ro-
lydoro n. 272, co:n Campos Silva

& Comp. («39 Gíb

A IiVGA-SK a boa e liygienl»
aIícii easu da rua N. Si do Co»
pacaliana 1080, inirn famili»
ile tratamento, «or 350$ -roeu-
saes, faaendo abatlment* com
contrato; trata-se no largo dn
Carioca 13, com o sr. Huai£
te Fcllx. zk

A EUC.VSE' na rua 1>. Maria An-
Am-lici. boas casal a c-of, irei
¦lürtrlõsi duas silas, um aruiajciu,
100$; uatiiü uu ti. 9. casa -».»;.

(aoei II) J

ALUGA-SE 
uiua cxcojlenlt casa

.com luü clcçlriçãj] .fogão a IP».
clc*., a run v
claves estão
quina.

Kgrejiiiha n. 5»;
uo armazém di ¦

(1Í71 II)

VEUGA-SE 
eatfllente casa. ira rua

Annita Garibiddi, Copacibana, Ues
quarlo?, duas salas, etc.: liifcirniaçEcs
tu rua Xossu Senhora de Copacabana
„. 58-, (ji3o II) J

Al.UC.A-SE 
uma boa casa. a rua do

Pau 4.1; trata-se 8 rua pr.--ri.iM
(,1J6s II.) »Ferreira 267.

A 1,1'GA.KE o espaçoso predio da
^jLrua Santa Clara n. .100. Çopacaba-
na, podendo ser visto a quahlltçr ho-
ra; trata-se i rua Euphrasia Corrêa
11. 10 ou á avenida Rio llniuco }'••.

(3(íio l[) )

de Março 130, sob.
(.15-- E) J

toredio visinho do n.
íi rua do""Rosario n.
Alliança.

35 4 trata-se
1'1'i — Danço(E)

AOS DOENTES .4 ÍEÚGA-SÉ o predio ú rua do ?;"'"
sen Xavier 11. 435.!¦:_ ™£.

Xl^fanci-,- .
ves estão na padaria defronte

rua do Rosário 11. I,4U.,T)Sta-se u ,

ços; 1

IjKEGISÀiSE; de um. rapaz de 16
í' aunos, que saiba ler, escrever c
que conheça o bairro dc Vilta Isa-
bcl, emprego honesto, e Uc. futuro..
Esigeiii-sc 'boas referencias. Cartas a
IVrciia, nesta redacção, • para ser pro-
curado. (3354 U) »

TlRECISÁ-SÉ um oíiidal euíonna-
___ dor de ciiapéos de .palita: na
praça Gonçalves Dias 13. (3I79U) J

Manco Alliança. (E)CURA KAWGAJj da gono-
rrliéa clironlca' ou recente, 
cstreitamentoldc tirethra, cm 4,u;c.A-SE Djwedíoji. rua^r*-
poucos dias, Por «recessos mo- Al o.ncu. , -j». «g djj 

^demos, som , dor. Garante-se f:i™*™ .__ ia_ do Rosário n. m«.
o tratamento, impotência, sy- íiaiKp^Ailhuiça. _.:_
plliliS e moléstias • dl» pelle, úgAM-SE salas para escripto-
tippl. 006 or004. Vaccinns Affâ: n__ nuehõs Abes n. i___
..ntiironococclca. Piifiamento 

TERNOSAPRESTACQES
*MI<^MI"'MMVazcn"olsl!!b'inc(licla -*¦Vm QuvS^sala 3. Miivirirto Dlancli -

nntlRonococclca, »'agamo . .
Consultas dia- A LUGA-SB uma boa sala pa-

T>RECI!SA-SE de uma. perfeita ajil-
X díiiitc de corpinho, com pratica
de bcvis ofüclnas! ftia 7 <i<- Sctcinbro
;t3, sobra-lo. -___i___í

1JRECISA-SE de uma perfeita íai
Í cira, que corte, arme e rfce lc-
íta pratica dc boas olíicinas; a rua
;¦ de Setembro 215, S"b. (354o UJ J

VENDAS EM LEILÃO t>Rl-:CIS.VSE 
de uma cozinheira;

. ú rua Conde lTòmiirn ri'. RúQ.
(3359 1» R

PENHORES^
1.EILÃ0 OE PENHORES
J'M sO DE OUTUBRO DIÍ Í9\.

J, Iiíbcrat' & C.

7Ciki í.iiía de Camões, Go

T'V,;:ci',i kilão dos penhores víu-

cidos c previnem aos senhores tntU

ttiarios que podem reformar oti i'M.-

galar stms caulelas ale áliora ilí

principiar o leilão. QS 3?43

¦!!i«l!IWii!HI9!!a!il!HIÍI:Bli!!IIHiai!ll
DOIS CÁLICES DESTE jã
PODEROSO ANTTMQmO m
EVITAM AS MAIS CRA- ÜFIÍ.S DOENÇAS m

1 Gnaranesifi tH ___=-^__^.___-_______==-_;r== avmmm mmmmmsmm

PREGIS15 «
RF.CISA-SE dc uma mcntiia de

17 annos, para serviços le-
ve>, cm casa de pequena familia; na
avenida -Mem de Si u. 5,=. 'Si'br;uio.

(3iai C) J

]3Rl-:CISA-S'K 
de tuna

casa tle 
Serrado n. 85.

mocimia liara
; «a rua dn

(35-17 C) J

1"'Í;REC1SA-S'E 
dc -tuna empregada;

• rua lluvãò de Mesquita 11. 795.
casa íi. 2. (34S2rP) .1

Casas e commodos, centro
A EÜCA-SE 11111 bom quarlo. coni ou

XA-s.ui mobília, «11 casa dt; senliora
só; na rua Larga iSi; 1" andar.

(3=45 1'.) fa

m ^j^__p_____ <mmmmmi
ALUGA-SE o.!ip andar <^,_x.tx . 

truto.sc com O dl*. Semi. I*.
j\, llucuos Aires ii. iiS.:_, __> ___ ____Z -— ~

Nàscefam e vivem
sempre unidas a

BARATEZA
CASA LEITÃO

ALUGAM-SE 
magníficos comniodos

mobilados, íi casal sem filhos c a
«.-mpregados 110 coiiitncrclo; _ com ua-
mlios quentes c trios. Iclcphoiic, etc,
á rua da Lapa 11. tio. (ao??)') J

A I.UGA-SE, cm ca;a franceza; uma
Adiando sala com 5 jançllas, ipara
-casal de tratamento, com bellas vis-
ias sobre a cidade e balua, com pen-
são. I112 eiectrica. banhos • qu»a"*;
bclla chácara e tclephotic; rua Costa
liastos it. 44. Santa lhcrcia.

indcpcudcii-
jiiòhilado (40$qo.o). |lá-sc pen-

são 
"querendo. 

Ladeira do Senado, 7.
(J031 1.) 1

ALUGA-SE 
um quarto

te

ALUGA-SE 
cm casa dc família, a

senhoras cúrias, tuna sala cé um
quarto, com janellas c entrada,. ume-
liciidcnlc; na rua Silveira Martins
11* ?G, casa 14, perto dos banltosi dc
mar. Cattcte. (-573 G) J

isnlchdido sobrado
rua do Cattcte n. 04, próprio

para pensão; as chaves estão no S8,
onde sc trata. Uoóg l.) Al

ALUGA-SEda

ALUGA-SE 
ou vende-se itm prcdi»

novo, com sacadas c varanda, ao
lado; na rua 20 dc Novembro n. s*
Copacabana, ondfvse traia. (.1I55UJ

ALUGA-SEd

t LUG.-'M-S!i hor-s cuàitos em casa
Í-jVile Iamilia: precu r.-.iiizido. rua.da
Còusliuiçáo ôú. sou. (.l^oo 1,.' a

PRECISA-SE 
de uma creada para

lodo serviço de um casal - sem
lilims, com bons referencias, que
il-.trma cm casa. Ordenado. 30$ ;m rua
l^jsta Ua^los 11. loü. (31.15 t-J J

<lc v.m.i boa cinprC'
gada u'.'.e saiba cozinliai* e lava;',

pequena familia, pc:gmita<\ nn
pltliCISA-SK[pRECtS.A-SC

rua da Aliaudega 00, loja. !Í3Jofi 1!) S

PREC1SA-SK 
de uma moça eítran-

íícíra, para cozinhar e mais ser-
viços leves; praça Tiradeiltes • 11. 4S, • j. ¦.,-¦.,,.. ^  ','..,, 1 ¦, 1
a" anciar. l.lod.', 11) R ra do Russcn n. •!'- _______ _____j

.le uma creada paia
¦íiiiciia e arrumadeira e mais ser-

viços leves; cm casa dc família (Ij
tratamento, r.a rua Riachuclo 11; (ir.

(3014 C) .1

1}R]ietSA-SH 
dc uma creada, para

copcira c arrumadeira: na lidei-

A LUCA-SE a confortável casa 93
!rt.'oja da praça da Republica, Pm-
tada de novo, com cxcctlentcs nccoiti-
modaçties paia iamilia de IratamcnlO.
As chaves estão 110 n. 01. loja e tia-
ta-sc na ,,rua d,i Candelária u. 3=.
com r-.mlo Alvares de bouza.

(irí-.I h)_J

A l.CC.A.SE tun quarto dc fi-cntc, por
X3L33S, com direito ú cozinha, banhei-
ro sala dc jantar; rua do ltosarid 24;
a» andar. (3-*Ü7 ''•) -s

ilâo de
líiu 1S dc Outubro

DELGADO SILVA&C.
Succossoros «lo

Rocha & Farrulla
1TO, Kua Sytc

<le Setembro, 1"

Rosam-se aos Snra. mutuários
retormítrem tite a vospetn tio
leilão as suas cuuitlas vencttlas.

Ií 1-.Ü0

TÜES BE

CASA LEITÃO

» LUCA-SE tuna sala. a um casal
iríseiu lilhos; ma do Senado «.33»;
sobrado', canto ltiacliuclo. (ai-l.U)-.a
"Â~LUGAM-SH 

bons escriptorios, á
Xinia do llospieio 38. 1" andar,, es-
miiiia da rua da Oitltaiitla; trala-sc na
loja (1'apelaria llrasil). ____A __) h

4 I UGA-SE, cm casa de familia on-
ilImÍc não ha outras inquilinos, uma
(ispleiidid-i sala de frente, a casai sem
filhos ou a cavalheiro de Iralaincn-
lo' na '".'a do Ouvidor o. 2» andar' (j-99 

h) t

* I UG'\-SE um bom auarto, a ca.

Ad de tratamento ou dois moços
Sos è'u casafde fami 

a. bçm mo-
bilados, na ma Senador Dantas n. .ra

A LUCA-SE um quarto .cm casa de
Üfainilia, a um casal sem filhos,
11 rapazes, ou a senhoras dj respeito,
na rua Luiz Gama n. 14, .antiga do
Espirito Sar.lo. 1° andar. U3'"!'.) »

¦'* VLUGAM-SH bons commodos; na
Ari!» l'rcsidcntc llarroso n. .'-•

(3225 Ei 1

¦¦' _^sw___mmmmmsmmr
boaTíRECtSA-SE dc uma.

.1. ra: ua rua S. Salvado
cosinlict*
r n. l'i.

(355.1 R) .'

LEILÃO DE PENHORES
fiiii 84 do outubro de 191G
L. GONTHIER & C.R

JII.MSY & AÍIHANDO,
siiccessores

CASA FUNDADA EM iS57-

45, li. IA'1/i 1»H CAMOKS; 47

Ea<-eni leilão dos penhores venci-
dos c avisam aos srs. mutuários que
podem reformar ou resrjatar as suas
cautelas até á véspera do leilão.

Sfili í ciõl
AMANCIA. viuva, com OS ciu.cs

dc '¦cinde, nuas! ciVít.
AeiNA DO AMARAL, viuva, cega

e altihi disso doente c sem iiuigiiem
para sua companhia, recolhida a um

¦'''Ângela pecoraro, viuva, cm:
S-5 annos dc cdade, cpmplcUiinenie
toca v yarálytica:

ANNA EMILIAi ROSA, pobre vc-
1'iiiili.i. c"in 70 «mios tle ea.idc;

CARLOTA, pobre vcihiiiha sem r:-
'"i-n.VIRA 

DE CARVALHO, pobre
cíga r ícm iiniparo da família;

ENTKEVADA. rua Senho- de Ma.-
lotsinlios 31, doente inunossiRiililado
dc trabalhar, lendo duas lilhos, senão
1:111:1 tubercolosa; ..«„.« -«,

FRAUCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega dc r.mbos c-luos c
"jOAQUIM 

FERREIRA CHAVES,
euircvado sen recursos;

LUIZA. viuva, com oi',o r.c.oi
menores:

SOARES, viuva, vcllta sem rou-'"
trabalhar:

MARIA EUGENIA, pobre velha
«mi u menor recurso par; ;. sua sul"

SANTOS, viuva, com CS annos de
«dode, cravemeute doente de luolcstias
incuráveis; ... „„

THEREZA. pobre çesuinita sem
auxilio d» ninguém. _ _ __^ m

AMAS SEGOAS E DE LEITE

Cattetc

TJIUiCISA-SE de uma cozinheira; 11
X rua da Misericórdia u. i-l';. 2»
andar. (3,JÍ!5 U> i

IJRECISA-SE 
dc uma mulher para' toih> -serviço, cozinhar, Uv-S e

mais serviços, e do uma pequena
para ama secea, em casa de peque-
ua familia; á rua Miguel de l-rina

iobntdo. (3300 111 b

I)RECISA-SE 
de uma boa creada

para creanças, que saiba coser
bem. Exigcm.se boas informações; a
rua Senador Vergueiro 11. 15.

VILUC.VSE uma boa casa nov.t, na
;£l.rua VUeonde .le Sapttçahy n. 3=3.
perto da avenida Salvador de ba.
Aluguel 15-í • Travessa do

d,

Uosano
rõiiajE) J

1IUECISA-SE 
dc uma creada para

todo serviço; Dumando, mascando
ou bebendo, não serve;
r.itc-vt 11. 35.

travessa Mu-
(30Ú3 C) R

EMPREGOS DIVERSOS
20,

ALUGA-SE 
tuna cozinheira

viul 
' ' ' : do iri-1 A LUGA-SE unia moça, portugucra;

òr""brai"icü:. 
'dormindo no I Apara arrumadeira. «11 casa dc a-

• • ¦ -» ; uillio de tratamento, dando as mc-
lhores informações dc sua condueta;

Soares Cabral 11. 3. venda,.. I.r
...llgucl, níÒ lava roupa; ordenado 4
c to; na rua 2a dc Maio 11 100,-xsta-
ção do Riachuclo- ^5_'2 J

íinheirfl
1) 

RF.CISA-SE do uma .,,
para casa do pequena família;

•tia Silva Manoel 11. 11S, sobra''»-
(33SS li)

rua
ranjeiras.

A 1,UGA-SE unia loja para -peque-
mS.no negocio, na ladeira do Castelo
11. 12; -as chaves 110 botequim pc-

( 3043 E) J

ALÚC..\iSE 
«m commodo con pen-

são. 11 «ma -pessoa séria, em casa
da familia; «a,*-,rua;'.'do Hospício 17.1
1" andar. . (.MCt W ?

-1—. ¦ --¦ *TV '

AiI.UC.A-Sli o-,' predio d.i rua de
_t\.£. Diogõ iii 3Í*o. Trata-se na
rua do Hospicio'¦' it. 4'. spbi'ado.

LlÜÜ._H-_S
AiLUC.A-Si; uni bom quarto inde-

iX-iendenle. a .1111 senhor do com-
iiitcrcio, em casa de pequena fanu-
lia-, na rua do Rezende 11. 150, baixo.

(3275 lv) S

t LUGA.ILSE boa sala de frente o
ÍA.11111 bom quailo a sepsía séria ;
avenida Comes Freire 129, sobrado.

(3-.12 .-.) I

i T UC. V-SE Por Cor), uma grande
Asála de frente indoxndentc, n ca-

sal sem filho ou escriptorio, ti, rua

Uruguayana (vr^jobradi). (3»-";.)J

á Ttu«\vRlí na nta Senador Dan
Aí», ^i. cm casa dc família,, um
l.nni nr.-.rtO. W> E) .1

AILUCA-SE 
um hom quarlo, na ave-

.nida Mem dc Sá 11. 4°. sohrado,
casa dc familia. 1'reço módico.

(3159 l'J K

na rua MoraesALUGAM.SE. .„. ..- -:,.,
XJLSilva, nos fundos da pensão La-
nabarro, bons c crandes^ commodos,
com gr.ir.de largucza, a «Sg^.?») 

J

A' 
I.UGA-SIC a casa da rua Joaquim

Silva 02, Lapa, com boas accnin-

segundo pavimento
do predio 11. 96. á rua Tavares

liastos. com ires quartos c duas s.v
Ias, c o predio fi mesma rua 122. com-
duas salas, dois quartos, um grau-
de saUo c miais conimodidaes ,para
Ifamilia. Estão aberlos das 11 as.'4
da tarde; trata-se -na egreja dc SaO
Vcdro; a rua Tavares liastos prin-
cipia ua rua Bento Lisboa, no Cat-
tete.. (--no G) )

Saúde, Praia Formosa
e Mangue

ALUGA-SU 
o casa -da rua Conse.

Iheiro Joào Cavdolo 11. .58, com .1
auartos, 2 salas, bom quintal, ogu»
com abundância. lt« clcctrica fogão a
gaz; chaves uo So, c trata-se 110 lar.

go dc Sauta Rita n. 12. com o si.
Coelho. ___iiL°LiL:

A TiUGA-SE sala magnlfieii,
^*-liule|iendeute,com 4 jiiuellns
mobiludn, com luz eiectrica,
em casa confortável do fami-
lia; rua Voluntários da l'a-
triu429. (J 3755)0

«uodações, luz clcctrica c gaz; trata-
sc com o.jsr,; Vulentitu, »^.™J^ *] 

i ÔTavíiiida" tfélrá-Marl c 
"banhos, 

do
Ali,UGA-SE 

a pequena «asa da "ia
Machado do Assll

rua, 82, Vcilda'.

A LUGA-SE um primeiro andar para
ii.cscrlpt.prii) ou familia. tres quar

ditos salitõ Asscmbléa. 30
(35-ti -O J

lUlMai
Tira 03 cabello! súpcrfluos do ro»

to. collo e braços. Encontra-se nas
cisas- Uozini Hermany. e Cirio.

„.. sala. ricamente
mobilada- ou sem raobilia, predio

novo; rua Joaquim Silva 11. 7-5*^°^
ALUGA-SE 

uma
11

'Flainciigo. (34-*

perto
s do
G) J

ALUGA-SE para negocio a boa..loja
An. sor, da rua dc Santo CJir.iSbl
dos Milagres, já com armações, c e»
pa ou para.uin bom holcniiiiu utl
í--tidiiilla. früta-se a r(ia._ Wc ¦-

1'edro.n. c-|0.
_ _ SA01

,(2937 D »

. _ 35$ e 45$, bonl
AJU.-UU1UUUV9, a cavalheiros', fia rus
Visconde do Ilauua u. 53*(spüra(lo).

(3--St D a
AILUGAM-SE 

a
¦commo ilos,

ALUGA-SE 
uma boa slcova,.a ino*

co solleiro, cm casa dc lamina.
Iiifòriim-se á rua Coininctidador Leo
iiardo -to.  (31C3.I) 9

AT,UG.\-SE 
uma Doa cozinheira

vara dormir^no aluguel:- tr:|i!a'St;iLUGA-SE
dorn

na rua Paula Mattos 47

A LUGAM-SE maqnificos commoilos
iXilioBüados. a senhores (le tratamen-
to com banhos uuentes e frios, tclc-
phoiic, etc; á rua da Lapa n. po.-

\ hUGA-Sh. a 11111 casal de família.
nVinu nsvimeuto térreo, com sala e

alcova, lardim na frciile c .lindo Pa-
norania Dera a balda; á ladeira Durüo
3, Gloria; trata-so na mesma.*" (.141-5 «*) J

Não admitte mais
discussão

BARATEZA ?
CASA LEITÃO

* LUGA.SE uma espaçosa sala de
iíifrcntc, com ootima pensão, a ca-
sal ou a senhor distiucto: rua da. Ca-
1 iocn 8. 2" andar. O ^5 E) .1

i LUGAM-SE bons auartos. na ca-
Üiíi dc coinmòdos da travessa do
lliírrosd 3 próximo u rua liarão. '"

S. Eclix; nreco barato. (3-151 lí) S

Á-iLUGÁ-SE uma boa loja para ne-
lÍ-eocío limpo., içm morada c Alguns
pertences de vitrine
guape ,n. 36 (Lapa)

rua Maraii;
U376 V) R

V LUGA-SE um (itiario mobilado, á
irjVavcnida Mem do Si n. ao.

(3130 
lv) j

», LÜGA-SE f.m bom quarlo, illu-
Amiirado a lua . clcctrica, para mo-

ços; na rua do Riachuclo .n. 317^ -

H@@ãTEn»y H®JE £
¦¦¦

gado.

A LUGAM-SE sala <• quarto, juntos
Ac independentes, espaçosos _• e are-
jados com luz clcctrica e mais com-
niodidadcs. a casa! ou senhoras em-
n.-cpadas no conimercio-. Aluguel, joí
n!c:-;.-:.cf. Inválidos 184, sob., fuiidos.

(321ÍI lv) .1

A LUCA-SIi uma cxccllcntc
jt2V.m11 quarlo, á rua do

(5070 C) J

* 1.1'AIATE
!,--.»,. brado. 1
Aires 11. li3.

.- Aluga-so um so
andar; 1U1 liitcno

Fazei como São Thomé s
Ide vêr> para crer

BARATEZA
CASA LEITÃO

tte ^la °'11
(Itiartn. a rua 110 Riachuelo

M-, sobrado. ^"JE-Í

Tl.UG.VSb', na rua d.t Vlsla Ale-
JXgtn 11. 4-1. uma grande sala c um
quarto .e quintal, por 45? <' ira'"'"
quartos, a 20?. [_____] _______

BARATEZA
CASA LEITÃO

A~ 
LUGV.SE um quarto iiidcncndcn-
té, arejado c fresco, mobilado, com

boa pensão, a dois rapazes decentes1,
tem electricidade c telcplionc, sendo
03$ cada um, ou 120$ para uni so,
na rua Visconde dc Paranaguá' 15,
ILapa. (3337 __> ___

A LUCA-SE um esplendido cpmmo-
Xlido de frente, era casa dc família,
á rua Real Grandeza 121, Botafogo,
próximo da rua Voluntários., (2S12 G) .1

AÍ.UCA-SE Por 17í5 ritlii itni,
üespaçosos prédios da rua

. «I
Coiise-

Ilieiro" Pereira'Franco us. 43, 5o «
62 (íui.ireiro c segundo andares),
com quatro bom quartos, duas salas

AT,UC.A-SE cm Ilotafogo no heçco ctrica;.trata-so na rua da Alfândega

ALUGA-SE 
tuna bonila moradia,

com 2 quartos salas de visitas, o
imitar, independente: rua Joaquim
Silva 7--; trata-se 110 sobrado.,

(3055 l') R

t LUGA-SE uma boa sala, a moços
HLou casal sem filhos; rua CassratioA'

(Gloria).. (2701 1') l

i LUGA-SE o 'magnífico pAç*
A ua Francisco -Miirator. n. 4 . c n

,„Vmas accomniodacoes liara a.m.ia

ile tratamento; tiata-sc ua rua uiu.r..'

Câmara 1.. 33. •

casas

(34.86 E)J

tíSVvial! D
VSí ¦luliíira do l ri-, A LIT.LUGA-SE uma moça porttigucza,

.¦„, Il-imhl-na 11. 41. | J-i-Dara lodo o serviço dc pequena¦•"'  
(ri li) T familia; na rua Cotovcllo n. 6; a»
J±Li——andar. (3-1° O J

PRECISA-SE 
d(

saiba cozinhar
c.-.sa de pcqpicna
(.-alves Dias n. 5
bonl ordenado.

11r.tr. moça que
1 trivial, para

familia! rua (loa-
2" andar. Da-FO

(3.150 H) R

PRECISA-SE dc uma creada que

ÍUrjTÜO;

boa cozinheira dc forr
a do Mattoso pf'. (31o- 1!) K

' 
VM-'.
rv moç
sadia C
Cruz 11. 84.

SECCA — Precisa-se; dc t
dc 15 a 25 nnnos, btaiirji,
cariitliwi; a "ta Dias. dn

Mcver. (3402 Ai 1

PRECISA-SE 
dc uma pequei... para'.'tomar emita de uma criança:.na- y; (545-2 t\)0

?RECISA-SE dc uma pequei-,
tomar conta de uma 

rua Ilimíbina n: 53. case,

CP.EADOS E CREADAS
ALUGA-SE 

uma moça para lodo
o serviço; na rua Aquedticto 9+.

.Santa Thereza. _J-1:>G'y' ¦

I}'REGISA.SE 
dc uma portugueza

. ou rapariga dc cor. que durma
no aluguel, parn o serviço dc um
casal: rua S. Paulo lt; 49 —'Estn-
çSo do Sampaio. Oj l^> O jt

p01'Kll^\; quem
v > coiidiçú

nao estiver nas
:ifm se apresentei pre-

t-sc dc 111:1:1. inga-se 30$ iiiçiv
s; nm do Rezende 49- (214SS1J

CVFFERECE-SE 
mtt homem para

t tomar conta dc lira sitio, que
isti autiunciado neste jornal, 1). .1.
1227; rua General 1'olytloro iv. 20.
casa 5. (3j5g D) J

A It.UGA-SE uma boa casa ij rtiij
ANavarro 11. 93. casa <•• Ahieuçl
7,1;;, com duas.;, entradas-.' ¦ (3-77 '•> -:;__b

4 iLUGA-SE um quarto a raoaz do
Acoihiucreio, cm casa dc família 1 na
rua da Candelária, 93. s .

i I UGA-SE um bani sobrado, com
jTVcinco quarlos duas sala. c pranile
lerraço, com todas as demais depen-
denein», predio rcccm-conslruido; na
rua do Senado h. Ca, quasi aa esqui-
na da avenida Gomes Freire.

(240.- E) a

A LUGA-SE para família n sobrado
iJV-d-i predio da travessa das 1'arli-
lhas 11. iC; a? chaves csião ua rua
Darão do S. Eclix 11. 80 c trata-se
na rua de S. José 11. 26. co-n Ter .
xcira. U--'s ''•' -1 lo,a

luventude
Alexandre

Far com que os cabcllos
brancos fiiittcni; pretos, mio.

queima, não niancha a pei c. ,
A Juventude Alexandre des-,

envolve o crescimento do ca-

bello c extingue a caspa com.

Ires .-ipplicaçClcs. j
Vende-se rnt Iodas as per-j

íumarias, pliarmacias c droga-;
 Preço 3$ooo. Inas.

ALUGA-SE 
o rrcli'-1 n. 4= Ja ;ivc

nida Sa vador de Sá. com arma-
7CU1 para negocio e conuuodos para
familia. As chaves estaç no 11. «

irata-se na rua dos Andradas -I.

I50?000

ioiSooo
1JJ?Ü00

Q1$000

uojooo

101S000

142$000

1405000

23JÍ000

354S000
I.J.2S0Q0
oCSooo

Cattete, Laranjeiras,
Botafogo e

\ LUGA-SE lindo sobrado; riiôBen-

jauiln Cinslant 143- (-l--»-1 l,) ^

próxima

pomar

CkFFERECE-SE 
mu moço com pra-

f tica dc jardim c horta e ence-
casa, com carta de _ fiança; .1:0

ía^go do" Machado n. 7- Tclopli.-Cen-
trai 5700. C.-.I-I5 P) "

r)RECISA-SE de mocinha
ranh 11.1

uma
para ser\'iços ^i•, um

Gama (antiga do Usp. _..
(.5500 C) a

PRECTSA-SE 
dc nirna empregada:

á rua Dr. Uif.s da Cruz 823 -

Eng. de Dentro, 9.°' J

m i&f 0g? *$£&

A LUGAM-SE as seguintes
Apara família:
Rua General Pedra n. 150,

pára netrocio c família
Utta Mariz c Danos 11. a-jo,

diversa*, cajas. na vil-
Ia E-incntc" desde. . .

Kua Josc Clemente 11 47. .
l!ui Santo Christo dos Mila-

gres n. 102.. . . .'...- •
Rua San r Christo dis alua-

eres, a loja do n. ioo.
Rua (lo Cunha, a loja dj

11. 64 .* *
Una da Aliaudega, o sobra.

do fio iv. "9. ,.•••••
Rua Viuva Cláudio 11. 3=t.

nroprío para nesocio c
familia •. • •

Rua do S. Pedro, a loia do
11. =9-i. • • .• *. *. • ,* •

Kua N. S. dc Copacabana
11, 933. ..... • • • •

X. S. Copacabana 11. S31. .
losé Clemente 11. 4.1. • • ,•
ladeira (lo João Homem Co :42500o
Luz. luio Còntra-Almiraiite

BiiDlUla -Ias Neves 11. 30 202S000
Frederico Meyer u. 10. . . im|ooo

coj fõsta llraga * Çj (« ______>

i 1 UG.USE uma boa sala. para ca-
ifUilnotc dc medico, nu advogado, com
direito á uma sala de espera, decênio-
mente mobilada; rua Constituição n.

trala-sc com o dr. Semi. (29i.ll.JJ

4IUG\M-Slv csolcndidos aposentos
Aconi 

"ou 
sem mobiMa e comida, .a

cavalheiros ou casses, cm nensao nova,
dos banhos de mar; rua li.ltar-

do Leandro 11. 1.1, quasi na cs
quina da rua Real (..randeza, um pre-
dio com quatro quartos no sobrado,
porão habitavcl, com um quarto e
grande salão: reformado o pintado dc
novo, com illuminação clcctrica e gaz;
está aberto para ser visitado e trata-
se na rua da Aliaudega n.- 91, so-
brado. Aluguel c taxa, 153*50001"

(2313 G) J

e dependências, illuininados a luz ele,
ratá-sc ' 

*'

sobrado80,
m. 5C •

as chaves estão no
(3-lCí D S

Ail.l'G.>-SF, 
um quarto para

cavalheiro dcccnl.
Caltt-to OS.

Ulll
na rua do
(25C.I G) J

MOVEIS a PRESTAÇÕES
T2 - Quitanda - 72

PIX10 & c. —I — A-  
__

pUOÃMÜ umacxccllente sala 
]\J^\^ .Sos.-dtTas' slía?

ra"'vt.lj^ 
Mm f"(34L"cOrCS f^^Sl"8 (3Q-I3 D J

"" ~ " boi

ALUGAM-SEdos
excellcntcs commo- ALUGA-SE por preço barato,

com pensão, cm casa de fa- ücasa com tres quartos, ,<iuas »..«
niilia estrangeira; na praia do Fia- c bom quintal. Informa-se u rua Lar-
mengo n. 70. Telephone 5739 C. doso Marinho n. 7, cscrlplouo, Traia

(3405 G) J Formosa. _____* _£ J

A 'LUGA-SE .1 casinha «. 6 da ave- A LUGA-SE. n casa -da rua da Ame-
Anida á rua 13. Marianna 11. 14; iirlea n. 80, dois quartos duas sa-
as chaves estão no 11. =. (3139G J) Ias e quintal ao lado. Ubool) 1*.

Macedo O.-38 G) S

A LUGA-SE. oor I4?S. a boa casa
Ada ladeira do Ascurra 130. Acuas-
Fcrtlus! com jardim, água nasceiite ,c

chave está cora o vima
m obras, ao lado 

" 
(2238 G) S

i I UGA-SE o sobrado davrua Vo-

Al. nta os da Pai ria 271. Botafogo;
oTclavos estão na casa ijyfeggÇfc

A-gtIC.\-SE a rapazes do conimer.
Aí ou n «ma 

'senhora, umljom
auarto. cn casa (lc _to.l.a:( 

«^g«J

Ge-

Em tres palavras está
dito tudo s

BARATEZA
CASA LEITÃO

Biiaruuc de Macedo n. 3C

4 LUGA-SE uma casa na rua .
Aucraí PÓlydpn, ... "*.»«'»':
com dois quarlos, duos salas, coz

nha. electricidade; trata-se na_ rua J

Passagem n- 2S. [3-'/ "-1 ¦

»gtIC\-SE um bom sobrado, ua

A.ráa General Sçyeriano-», 98. «j»

todas as commodidadcs. -ora lamina,
det Õnle ao Dolafogo ^otbal 

Club

trata-se na mesma ... 9°. (-"Sol.) J
"Ã-LUCuCsifúm 

sobrado, para pc-
Aqncna familia; lu . rl1? .-P'gi""Ú

i
%

Anica c por preço reduzido, na aie-
nida da praça Duque dc Uixias 54 •
ns chaves estão por favor no urinazem
c trata-se na rua Carvalho dc aa
,i. 62. (-L3s"_hL_-r

ALUGA-SE 
um quarto cm casa .dc

.familia, com luz, 23?, 'pessoa suu-
rates c que tiahalhc fora; na rual.cti-
jainiii Coustant-.il. 15=. (339»G) A

A LUGA-SE o predio á rua Maria
AfEugunir, in. 3.1 (Bolalíogo')-, as
chaves estão no urmazein da esquina
c trata-se á rua do Rosário. 11. MO.

A LUGA-Slv o sobrado da
XllSaude 11. 107. As chaves
Informa-se.

E WIOLESTIftS UO PEITO usem sempre o
"XAROPE DE GRINDELir

a.© OLIVBIBA JTJSTOR
^ a t -km ÀxTrrrn TONTCO K EXPECTORANTE

Poderoso CALMANTE, íuínkjj ftnwmWl JUNIOR" ^_

ALUGA-SE. 
por 40S um bom quar-

to independente, com luz eiectrica
e Iclephoue. em tasa. de fnimltt.
bonde á norta c perto dos .banhes dc
mar; Pe-S/o Amcrico Eo (Cattcte).

(1513 '¦) J

COXEORTÁVEIS 
-salas de frente c

quartos, alugam-se com opliina
¦¦-- ¦'¦ —a Carvalho dc Sá 11. 2;.

(C045 S) .1pCIliUO,

Catumby, Estacio
e Rio Comprido

A LUCA-SE por 140$ a casa da tua
Ü-Dr. Aristides Lobo 11. 1S1, tem
Ires quartos, mais dependências, jar.
diiu c quintal; os apparclhos estão
guardados c as chaves estão no 175;
trata-Ec *ia rua da Misericórdia n. 2.
Tel. 333 Central. Praça 15.

(3043 J) J

A LUGA-SE uma boa casinha, den.
xlttro de uma chácara, ocm quarto,
sala de jantar, cozinha, com água
nascente; na tnv^sa do Navarro n;

ntigo; iiiformaçõcs na nicsma tra-

PRECISA-SE 
dc um homem dc

cdade c dc Ioda confiança, cara
tomar conta do um pequeno sitio,
próximo desta cidade. Tem casa. ço-
inida e pequeno ordenado. Responder
por este jornal, para ser procurado.

(.12^7 13) -1

A TAKiA-SU uiiiíi porta pura
-íX-iim pequeno vtircjp, cm
noitto muito transitado; tra-
ia-se com o sr. DuarlO Felix.
largo dn Onrlocn !"¦ i:

T>KBCTSA'-SE dc uma ama eceça;
X ',', 

rua Dr. Maia Lacerda ti. i9.
Q*,3^ A) 5

RECÍSA-SE dé uma empregada!
para pagem dc uma

2 ,-ir.nns; rua TIlCWMiIlo
sobrado (:,.;--7 A) J

LUCA-SE a casa da rua .Frei C;
Anrea n. 554.
rjuãrtos.

salas, irescom
ianque; preço >¦;

(1013 E)

PREC1SA-Eb rançai
i-rcanca
Ottoni r. iio,
41. iCC*r'.W*i»i.itk:. fi-ià

•ei I.ui.-. vi
j to) 11. 14. i° apdar. _ _ 

¦;-TBòSportüniaádO para as possoas intcllígenlcs cj ^i-ugam-se «i.» ^\J^;%
nclivtís. Si v.s. qucrvoncor-diffiouldades-da vida, ganhar j£-™ M__?a._ „8, cn frente, a

! nÚÜIb dínlioiro riu negócios, recuperar o satfdo o srr fchz *_«*- Cnçaivc». d-^ £•
____.-____ __, _maBÂ£Bm\ CHI a mores -eeitl re. aÇOfiS dO lOClH- .-jvGAMSE casas 'na nvemoa iio_r
aSea^t^i^ nsftpraa: escreva-mo iriihiodiálar :'3â^eÃftiíi2^^d™:i»^K

A. LUGA-SE tira; c^nsuHorío.'.;-pag*
Xi-mcdiç
A?.-c:nbiva

ver e tratar,
andar.

AI 
UGA-SE. no rrcilio novo, apala-

celado da rua do Rezende,115. n»
lindo quarto rodeado de janc Ias, com-

plctamcntc iii..epcndor.tc. _\__\ 
'¦' ¦'

ALUGA-SE por 150$, o grande-,e
Aclaro armazem di rua Vasco .da

proutio para varejo;
rua Sacbet 11.

ALUGA-?E 
«nra sala dc

com entrada independente,

í-SoOE) J Gama n. i7Q. proutu
ir  ,,;.ra vjr c tratar, na

ff8B AWSC
B"SPíTa. bTí J8. EL5.!Eà mfiiin pedindo o meu livro itilitu
«, ...ms m wm> m\o ta-lisu vn de pediías

CQZlnhsircs e coziníieiras i^ci™ -i,^
qít:cT^3^^I^b^c^ * Ir. xriVtotoles Itália- Una Senhor dos Passos

fft 
... , - i, . ..* j-iv-. I '¦**»*" j-t . 9 _____ ._ ."1.. / ,iiini,lA UlXlnvia'. lurrTO

com duas sa ¦
área c
r.o ar;"n^;a*. ií;i

dois quarta, cozinha
Vnct-iiif-íi plcclrica: cs chaves lá famílias e cavilv"" ' 

frentêí Ò.M E) J to; tia telcplionc e lanl»
IScnadi" Datitas (;. _¦__

A LÜGA-SE um armazém, 110 pre-
Adio da rua uc SanCAiina 11 ni.
as chave; eslão 110 mesmo desde as
10 horas até ás 5 dl tarde; nforma-íc

imo (.-801 lv) J

\ LUGAM-SE esplendidas salas _ c

AaúU'oí mobilado, <¦ 
|ç»^igjta..

;tcs:

(2 E) R

frente,
só _a

moços solteiros ou a casal que não
corinlic; 110 beceo do Rio n.. 25.
Gloria. (-40Õ Gj S

MUGA-SE 
p dc

A IiÜGAM-SK quartos com
Apciisüo, corfortiiveis, desde
4$ por dia, o nuia sala com
pensão para S cavalheiros ou
casal, 200!$ mensaes, luz ele-
ctrica, telcplionc, etc; Pensão
rauiiliar. 1'racn José dc Alen-
cm* IX. Cattcte. (It 3060)

A LUGA-SE
XJuiiobllia c

vessa 11. Si. venda. nor favor.
(271 J) J

ALUG.guiar
um bani q-.nrto sein | [,-o-.ue

íhos ou a cav«... ¦• *¦  - -. *
I-.uaniuc- de Macedo, 17- (3037 G)_ _J

A I.UGA-SE uma boa casa a rua
Ado Rezende 11. 146i trata-se ¦• ua . r
.-.-.eíma, da 1 ás 3. ÜPjg gj -1 

| A','

, c:n c;i?a
fa-.nilia, um quarto dc ¦frciile, mo

bilado, com Baz c roupa dc cama. ,
Rua 13. Carlos 1 n. 94- Ultclíil—:

(20.; ü)

Leme Copacabana e Leblon
1 IA-SE casa n. 19 da rua

LUGAM-SE magníficos com-rtorlós, [
llitiros e moços do commer.-

cio na confortável avenida lomiucr-

1")

e asseada: n» rua
, Aw Líiranjciriis a. 15. »bJ^j; 

fi) 7 |
SI. 98. Bobrnüto-OiÜ»i do Correio 00-t, Kio.

_T}.SIJ.Z ^«"^if^CAM-SE snla.c auarto novos,

,frc «i«-«íTbòm"fíodor o-.i trcsUVâ senhores, doiit.slas. ou casaes,

í«ze^a^d:;VsUo;'ruaív.vaIdclíSã.í[ru1 Mi 1'ioriatto 7., «-«gg-jjj 
j

Lcct 
' et.

'(3073 
E) JI

. _ »n r*i iít. 1 j, .uiiii*.*.! 1111.111U.1 ¦• w...«.-
A-.LUC.A-SE por i3a$ mensaes "^ christovSo Colombo 3

Atolar do predio n. . too da_ rua, ao 
, Jü M;iChri,io: lr

da Afandcga,. com 'l«r3ro ;-ar os. encarregado, a paliiu

ALIO.
Xllrurqu.... 
na. tem sala de visilas, gabinete, ires
quartos, sala de j-.ntar, despênsa, ba-
nheiro, coiinba. quarto para creada,
roráo habitavcl, luz eleclnça c gaz.
Trata-se com o proprietário Saiitos,'
á rua Bento líisboa 25. (3:71") I(-

luas sala?, coziaua e jnheiro; chaves
i mesma rua n. 98. onde se trata, | 

*'or.a

com o sr; Mala. Telephone^iS?
Xorlc.

(zni G) J|

(12*36 E)S ALUGA-SE á rua Gcn
XXriano 11. toa, b"as casa

A l.UC.\-SE
XXrua Caríoci

splendido sohrado da acconimo laçoes a 9fV-;
(3510 E) ) mesma i"Ji 10S.

A 'LUGA-SE por 230? a magnífica
 i A.casa da rua N*ossa Senhora de Co-

General Seve- pacabana, f34, «om todas r.a coinmo-
asas, grandes didades Tara familia da, Iralanicnto;

inforniacão na I as chaves na loja de ferragens cm
(.-oi'.) O) J frente. Oi"í ll) s

m
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ALUGA-SE 
uma casinha com. sala,

quarto c cozinlia. na rua KillcU
11, ali; nara iitforuiacõcs, na venda;

(270 J) 3

ALUGA-SE 
uma graudo sala dl

frente, na socegada e respeitável
casa da rua l)r. Mattos Rodrigues 35,
antiga Léste. por 40$- (iS-;-' .1) 1

LUGA-SE uma boa casa. para rc.
faúdlla, com jardim dc.

 _ grande quintal; á rua Dr.
pensão, a casal sem fi-I Campos da Paz 11. 132; trala-sc na rui
alhciro distinclo; na rua Uruguayana 41. (z9lá J) l

ALUGA-SE. Dor 10o? mensaes.,'tin
.rxbom sobrado, com entrada . inil':-
pendente, logar saudável c p-oprio^pa.
ra regular iamilia; na rua ffapirtl
12S; as chaves no qo; Iriitar. .largo '!<
Catumbj-, t;iiui:ia dc Coque
tuazeut. Uoi3 J) ]

iLUGA-SE, por 142$, uma grandi
XJVcasa. na rua de S. Ciai. .¦10 2.1
com quatro ottíríos duas salas, copa,
cozinha, norfio, quintal c clccíricula.
de*, as chaves na run olaria Josc 45,
Estacio, onde co trata. (.' >

ALUGA-SE 
um quarlo a rnçços oti

a pessoas qne trabalhem fora, em
casa dc uma vitu
<-a c -chuveiro: r.a rua
Xelto n. 11 (passando
Cidíie Nova.

luz c'crtri.
Dr. Carmo

1 'Estrada)'.
(3*7*) J) »-

..* 
¦
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CORREIO DA MANHÃ — Quarta-feira, 18 de Outubro de l«i«
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Pharmacia e Drogaria Bastos
A PREFERIDA DO PUBLICO

¦THiiiijBiiiuBiiiittauiHaBmiiaBt; 11 taBi! iüoiu! uaa i:ihíhi] iuobi! : í .aasni íhi :im^ si iubsuíi ihripj aK?n»iniiitAUiii bu
Grande sortimonto de produetos chtmtcos e especia-1

i lldades pharmacoutlcas, Importação directa dos raelho- ¦
rea fabricantes da Europa e America. 1

Caprichoso serviço de pharmacta e laboratório por-pes-H
soai habilitado, sob a direcçâe do pharraaceutlco Caadi* |

J do Gabriel. 1
¦¦iBiiaaiM^

PREÇOS MÓDICOS
RUA SETE DE SETEMBRO, 99

Próximo á Avenida Rio Branco
¦¦¦¦«^^

¦¦I!

AUJGA-SK 
uma casa, para peque,

na família, próximo ao largo ao
JJetacio de Sa; iniorma.se no arma-
iejii da rua S. Christovão n. 27.
onde estão as chaves, e trata-se na
tua S. Pedro n. 6o. ormazem. v

I A Ü.UGAM-SE os magníficos pre-
Adios da rua Petropolis ns. 12,
,14 e i«, 'Santa Tliercza, completa-
mente reformados. As Chaves çstao
na mesma rua 11. 18, botequim. Ira-
ta.se com o dr. Jair, a rua de bao
Pedro n. 8?, sob. (3019J) J

[7lAJGA-S13 i ma Br. Costa Ver-
'Arai n. 10, casinha n. II, eom
deis Quartos, duas salas e «Icctricl.
dade; as chaves e6tüo no n. I.

(3531 J) J

AI.UCA-SB 
a casa da rua S. Luiz

Gonzaga 
"Y91, 

com bons commodos;
as chaves estão no 107 S, Christovão.

(3241 L) i>

AI.UGAM-SE, 
a üo$. os prodios as-

sobradados, ns. V, VII e IX da
rua Umliclina n. 23, Cancella: 4 gran-
des e arejados commodos. banheiro,
quintal t luz electrica. (3170 UR

A 
l.UGA-SE o predio a rua São
Chrislovão n. 15?. muito contor-

tavcl, com todas as dependências pre-
i-is.is: C5lâ aberto, onde se informa,
¦¦¦i (3014 I,) J

ALUGA-SE 
um predio, em centro

de torreno, com muitos commodos;
ver e tratar, Canino de S. Christo-
vão 57. (3013 I.) J

lIlSIilBIllilM^^

Casa Timbyra
64 - KUA DA. CARIOCA - 64

Junto ao Cinema ideal
Grande variedade cm borzeguins para sc

nhora, últimos modelos, a
169,189000, 309 e 338000

a titulo de reclame
Pereira Junior A Comp,

mmmmmmmMmmmmmmmmm
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LUGA-SU em casa franceza, por
35$, um pequeno quarto mobilai!»,

tfú para pessoa solteira; Baruo de
Itapagipe 44- (3375 J)_"

| A Í.UGA-SK por 23$, um arejado
Aquário, em uma casinha, indcpeii-
dente da casa principal; 44, Dará»
de Itapagipe, (3374 J) g
lAiMJGA-SB por 7i$ uma casa «m
1/i.condiçocs- hygienicas, com duas
Brandes salas, um quarto, _ cozinha,
jiia, tanque, quintal, etc; informa-se
A rua Itapiru' u. go, armazém e tra-
ta-so na mesma rua n. 273.

(3-131 J) J

ALUGA-SE 
um quarto, a pessoas

decentes, á ru.a da I,uz n. 00. CO-
(3503 K) J

A {.UGA-SE a casa da rua Chaves
XS-Faria 48 (S. Christovão), por 150$;
tem amplas acconiniodaçõcs para pe-
quena familia, « illiiiiiinada ú luz ele-
ctriea, tem porão liahilnvet e gran-
de quintal, muita artjaJa; trata.se &
rua Ferreira Vianna 60 (Cattete) i
chaves defronte, ua chácara de fio-
res. (3194 l) J

«
Miguel Braga, especialista em ex-

traecãp de callos e unhas encravadas,'
sem dor, etc., r. Ouvidor 165, sob.
T. N. 1595. Aos dominiros attende
cliamados a domicilio, lei. Norte
2659.

ALUGA.SE 
uma boa casa, com po-

rio aániüvel, esplendida moradia
para o verão; na rua Teiseira Junior
90, 8. Christovão. (30291.) B

AMJGA-SE 
o novo predio assobra-

dado, da our General Argollo n.
«33. em frente a ruo Argentina, com
tfes quartos. duas salas, boa coiinna,
banheira e quintal; 'aluguel 120$; as
chaves, no portão iunto ao o. 225;
tratar, praça da Republica n. 221. Ca-

Caboclo. (3381 I.) J

ALUGAM-SE bons quartos á
Apreço barato; ua rua do
Mattoso 106. 1

AiVUGA-Sn 
por 35$. um barracão,

.com, sala, um quarto e cozinha, |
no morro de S. Roque; trata-sa na;
rua Conde de Leopoldina n. 84, Sao .
Christovão. (35=5 W

A 
ILUGA-SE em confortável casa,
pavimento superior, bom quarto de

freute, a ca.-al do tratamento ou se-
nhora; na rua Barão da Hom Ke-
tiro 706. Bonde do Andarahy Gran-
de, saltar no íira da rua Barãj de
Mesquita. (35*8 L) J

ARAUTO. M |n
00 BB '

* 
Wfmxn A Lampada '
IJMg MEIO WATTrr

Para Ser Feliz
] u (ntulto. (j 2645)

OVttf o qtla se Jescj'a, o amor,
i paz no tar, a sorte no jogo,
• tlqueza, e posição mcrecldi;
realizar casamento .desfazer
atraio» <f» vtdi, e tudo,'.em-
fim, Dieta fczer uma consulta
gratuita, A redaeçio do "J>ra-
sil Esotérico" — Rua Tupy
n. 1 — SSo Paulo. Nio retar-
da sua felicidade, mande hoje
mesmo o seu pedido de cônsul-

n»H»»mmHiHD
A (LUGA-SE, em Nictheroy, á rua

Xl/Nito Pecanha n. 109, uma sala
com mobilia. tem trej Janelas de fren-
te, duas lianas de bondes de cem réis,
perto dos banhos de mar, a uma se-
nhora 011 senhor serio. Informações,
a rua Visconde de Inhatims n. 70,
armazem. (1840 

T) S

ALUGA-SE 
o predio do campo de

S. Cfiristovão n. 133; trata-se na
rua Escobar 181, armazém. (3338MR

ALUGAM-SE, 
em casa de família

respeitável, um quarto c sala de
frente, a pessoas sérias, com ou i sem
peusSo; não tem outros. inquilinos;
trota-se na rua Barão do Mesquita
n. 740, (3460 L) S

ALUGA-SE, 
por 162$ mensaes, a

casa 725 da rua Barão de Mesqui-
ta; chaves na padaria a rua Leonol-
do 19. e trata-se & rua da Alfândega
98, com o sr. Maia. (33C5 L) 3

ALUGA-SE 
um bom predio asso-

bradado, com entrada 00 lado, 2
salas, 3 quartos espaçosos, cozinha,
banheiro, porão, electricidade c terre-
no, por 101$; na rua S. Luiz Gon-
zaga 557; chaves no 557 casa VI.

A 
LUGAM-SE casas pintadas e for-
radas de novo, com 2 quartos, 2

salas e todas as commodidades; a
rua Viscondo de S. Vicente 84, An-
darahy; chaves na casa 1; preço 71$.

(3459 
L) J

ALUGA.SE 
uma boa casa assobra-

dada, com tres quartos, 2 salas c
mais dependências, por 100$; na rua
Dr. Silva Pinto 76, quasi esquina do
Boulevard. (3410 L) J

f\iLÜGA-SE um homem portuguez
Ade edade, para caso de família,
sabe alguma coisa de jardim, horta
e mandados: trata-se na rua da Co-
ridade n. «3. S. Christovão.

(3389 I.) B

A 
LUCA-SE a boa casa da rua Soa-
res n. 60, S. Christovão; as

chaves estão na mesru ruo n, 04, e
trata-se ua rua Gonçalves Dias n. 44.

(2232 L) S

A SE*rva.çâ.o aos Bezerros
A "FONTE LIMPA"

E' o único remédio veterinário quecura a diarrhéa destes, e desinfecta os
intestinos do gado vaceum. — Deposita-
rios no Rio: Alfredo de Carvalho & C.
R. i" de Março, 10.

HADDOGH LOBO E TIJUCA
ALUGA-SE. 

por 303$, o grande so-
brado da rua Conde de llonifim¦240, com 6 quartos, 4 salões fogões a

saz e.lenha, quintal, clcctrieiilade c
mais dependências. (3105 K)R
1A LUGA-SE, por 100$, uma casa,
Xi.com 2 quartos, a salas, cozinha,
quintal e jardim; na rua Silva Gui-
inarães á. Fabrica das Chitas,

(2631 K) J
I 

" ' "' ""¦ ' '"¦ —'—¦' ¦¦¦.<¦¦-¦ , — ¦ ¦ ...—¦ —

' A LUGAM-SE casas grandes, com 3
-fxqiiurtus a 110$ c uo$: na rua
Conde Bomfiin 220. (3-'ao K) J

ALUGA-SE, 
por no$,a casa n. 43

dn rua Costa Guimarães Retiro da
America, S. Christovão; bondes de S,
Januário; as chaves estão na venda, cm
frente. (3033 L) J

A LUGA-SE, no Boulevard 28 de
XXSetcmbro 11. 245, a casinha n. 15!
trata-sc uo n, 247, botequim; aluguel
505000^ (3028 L) J

ALUGA-SE 
a casa da rua Gonzaga

Bastos 7.1. com •; cotnmodos e ter-
reno; ver até 10; trata-se Uruguayaiia
116, das 2 às 3- (3211 L) J

ALUGAM-SE 
casas nor 80$, com

dois quartos e duas saias, ua ave.
nida S. Chribtovüo u. ój.i. ponto dos
bondes de 100 rs. (17,15 L) J

ALUGAM-SE 
bons quartos e boas

salas; rua Coronel Cabrita 57. s-
Januário. (3490 L) J

ALUGA-SE 
o nredio da rua Lopes

da Cruz 29. Mover, com exccllen-
tes acco-miioUnçõcü 2 salas, 2 quar-
tos, cozinha, porão: linbitavcl, electri-
cidade, iurdini, atiint.il, tanque, chu-
veiro, etc. pelo módico aluguel de
100$; traia-se á rua Dr, Garnier 105,
Rocha; as chaves cm frente, cstabulo.

(3397 M) A

ALUGA.SE 
uma casa, na rua S.

Gabriel n. 3<>; trata-sc 110 n. 38.
Cachamby, Meyer. (3497 M) J

ALUGA-SE 
unia" casa. com tres

quartos, duas salas, luz electrica,
jardim e quintal: rua General Bento
Gonçalves 33; chaves rua José dos
Reis 57. (,i;o.i M) S

A LUGA-SE. por 1,12$ a boa casa
XXda rua Lia Barbosa 70. em frente
á estação do Mcyer, com 3 quartos,
todos com janellas uar.i a varanda,, 3
salas, cozinha, quarto de banho, quin-
tal, ete,; as chaves uo carpinteiro, em
frente. (3395 M) A

> A ILUGA-SE por 13-1? mensaes a ca-
xLsa da rua Dr. Garnier n. _ 53-
A incsma acha-se aberta das 9 as 4
da tarde. U276 D b

A 
ILUGA-SE o niagnifico predio da
rua General Gurjão n. i49, si-

luado em local elevado, conipletamcn-
te Isolado, perto dos banhos de mar,
tendo duas grandes sa'as, cinco es-
paçosos quartos, banheiro de água
quente <• fria, e dependências, illuini-
nado a luz electrica. Foi receiitcnien-
te reforniado: a chave está na Com-
q»nhia Edm'icadora, á rua Gciiertfl
Gurjão 11. 4, onde se trata.

(3471 L) S

ALUGAM-SE 
por 117$ cada um,

os predios ns. 13 e IS da la-
deira de S. Januário, illiiniiiiados a
luz electrica, tendo dois .magnificos
quartos, duas espaçosas salas e grau-
de quintal c dependência; as chaves
estão no n. 17 e trata-se 11,1 rua da
Alfândega 

~n. 
86. sobrado. (3470'k)S

AiI,UGA-SE 
por 182$ o conforta-

vel predio da rua Tavares Gucr-
ra 87, com quatro bons quartos, duas
síilaa e decpndci.cias, perto dos ba«
oihos de mar; trata-se na Conioanlna
ilídiíicadora, á rua General Gurjão
n. 4, onde estâ a chave. (346SI.) S

A'LUGA-SE 
por 71$. .1 casinha IV

da rua lírancisco lvugenio n. 61.
Chave na casa III. (3273 L) S

ACU3ADASYPHLIIS
Adquirida ou hereditária, interna ou externa em to-
das as manifestações: Rheumatistno, Eczeraas, Ulccras,
Tumores, .Escrotu Ias, Dores musculares e ósseas. Do-
res de cabeça nocturnas, Ulccres do Estômago, etc,
se eoiiicüue com o

LÜETYL
Poderoso ontisy-
piiilitico. Ulimi-

nador das impu-
rezas e micróbios
do Sangue. Cura
syphilis, tanto ex-
terna (pelle, etc.)
como interna (dos
Pulmões, Coração,
etc.) Peça:» prós-
pectos. Vende-se
iras boas pharma-
eias. . Preço 5$,
Deposito Geral 1
Avenida Gomes
l'*reire, 99, T. I
ízoj O.

A 
LUGAM-SE, haralissimo. excel-
lentes casas novas, com duas sa-

Ias, dois quartos, com janellas terra-
ço, lavatorio, cozinha. W.-C, com
chuveiro o bom quintal todo murado,
cada casa tem duas entradas indepcn-
dentes, podendo servir paru duas fa-
índias; aluguel 65$ c 75$, c outra,
menor, por 50$, na rua Silva Rego
35, no largo Jacaré 

" obnde linha
do Cascadura. (3,1.20 M)J

ALUGAM-SE 
as boas casas da rua

Figueira n. 199, e rua de S. João
11. 37, estação do ltocba; estão aber-
tas. (3335 M)R

ALUGA-SE 
unia sala, á rua Ecr-

reira Nobre, por 20$; trata-se com
il.citc. Ouvidor 97 c 00- (3462M) S

ALUGA-SE, 
na rua S. Braz 25,

uma casa toda reformada; 2 quar-tos, 2 salas, grande quintal c jardim;aluguel 75$; as chaves, nor favor, no
27; trata-se na rua do Rosário 132,
com o sr. Pini, sala da frente.

(34M M) B

ALUGA-SE 
um quarto novo, com

cozinha, junto, centro de terreno
.0 grande chácara; rua Adelaide 216,
Boca do Matto, bondes clectricos á
porta. (3.114 M) B

AI«UGA.Sl£ 
uma casa, com água,

por 40$. á travessa Júlio Fragoso
n. 3; trata-sc ua rui Firmiuo Fragoso
29, Madurcira. (3413 M) B

ALUGA.SE 
um predio, na rua

Wcrner de Magalhães n. 41, por
65$, tendo 2 quartos a salas, cozinha
e quintal, Ulunmiada á luz electrica,
próximo aos bondes de V. Isabel c
E. Novo; tratn-se no café Portas,
praça da Republica 22J, com Xavier.'AÍ (33C4 M) R

Compra e venda de predios
e terrenos

(COPACABANA 
— Vende-se um

J terreno em prestações; cartas no
Jornal do Commercio, a 

'/.. '/..

(2601 N) J

CASA 
até io:oco$ — Compra-se

uma que tenha irei quartos, re-
guiar terreno c todas as aceommo.
ilações para famiiia de tratamento,
I*rcfcre*se que seja situada perto da
cidade c cxigc-se que a construcçao
eeja absolutamente solida, fagameu*
to iminediato. Cartas a Justino de
Araújo, íua Dr. Barbosa ua Silva n.
2, estação do Riacliutlo, (2306 N) J

CASA 
— Compra-se uma para pe-

(pena iamilia, de 5 a 6 contos,
sendo metade á vistn e o resto em
-prestações do 100$ mensaes, Ofícr.
tos, Avenida Rio Branco 11. 129,
coin Alírcdo'—Caíé S, Paulo.

(5-180 N) S

COMPRA-SE 
até 3:000$, do Enge-

nho do Dentro para bai.\o, um
predio cm bom estado, com z quar-
tos 2 salas e terreno regular, perto
de coudueção. Tratajjc eom li. Au-
rorn, ú rua Barão de UbS n. 73,
oasa 18. (3404 N) J

COMPRA-SE 
uma casa até 5:000$,

com todos os requisitos da hy-
giene, sendo 2:000$ á vista, c o res-
to a prestações, conforme sc combi-
nar, não sendo muito longe da ei-
dade; trata-se com Eduardo, á rua
Visconde de Sapiwahy n 285.

(1894 N) R

COMPRA-Sli 
bem perto da estação

do Meyer, em logar alto, uma
casa de boa constracçlo, bem cou-
serva da, com 3 ou 4 quartos c mais
dependências, em centro de regular
terreno, até no contos de réis. Ofier-
tas a lí. Dczonne. Altos da Coníei-
Uria Japão — Meycr. (2880 M) J

COMPRA-SE 
um predio era eentro

de terreno, porão alto, até 20
contoi; rua S. José 11. 112 — Phar-
macia. (2584 N)

NEURASTHENIA • FADIGA
PROSTRAÇÃO PE FORÇAS

B5'o mais poderoso tônico empresado
contra as moléstias ou excessos, que

produzem esgotamento nervoso

ANEMIA CEREBRAL o®
•t PHOSPHATÜRIA06

ViE.VD.E-SE 
um predio com cinco

quartos grandes, duas salas, de vi-
sitas c de jantar, grandes, com gran-
de terreno com 12,80X120 de com-
prido, próprio Jiara grande chácara de
frutas e flores, com bastante água,
esgoto e mais pertences, bondes a
ijwrta, 2 linhas, 3 minutos perto da
estação de Todos os Santos, á rua
Senador José Bonifácio; iiiforiua-sc
na mesma rua 11, 81, armazém.

(R337J)_N
TTiRNTJEM-SE, na Coca do Matto,

V duas lindas casas, com 3 quarto»,
2 salas e mais depondenciia cada.
uma, com terreno de _ 23 metros de
frente .por 138 de fundos, por preco
módico; para tratar dijcelameate com.
o proprietário, sr, Jorge, á ladeira
Santa Thercza n, 112. (R33»9)'>>

VEKDiE-SB 
um- magnífico predio

assobradado, recentemente cons-
trtiido, com todas as accommoda-
ções para 

'família de tratamento, a
rua dos Artistas n., 60;. trata-se nn
mesmo, com á proprietária, (K337»-'

\rii;.\:DE-SB 
uma casa eom cinco

' commodos, com 'bastante terreno,
por metade de seu valor, entre, as
estações de Ramos e iBomsucocsso;
trata-se com o dono, a rua 'hngen 10
da Pedra n. 1C4, Boiiisucçesso. -Ne-

gocio liquidado. (R 3303) "

VENDE-SE 
por 1:400$ um lote de

terreno iprompto .para edificar, me.
dindo 11 ms. por 60, ã rua b. c«a-
briel .(Cachamby), Meycr; tratar rua
S. Paulo a. 49. estação dA Sam.TO

Não comprem remédios
sem primeiro visitar a
Drogaria Granado & Filhos

RUA URUGUAYANA N. 91
Pesagem gratuita em balança sou-

sivel a 1 gramnia

fTIENDEjgE, «in l^ietluiroy, iiima
\ casinha coberta de zinco c ter-

reno com ao de fronte' c íoo de fttn-
dos, dois quartos, uma sala c cozi-
nha, no Fonseca; 'Preço 1:500$; tra-
tar i V, Kova de S. dVcopoldo n.75.
Rio. - tf* 1339) N

RnBüMATISMO - SYPHÍIJS - IMPUREZAS DO SANGUE
Rezcmns, darthros, iilcerns elironicns o rebeldes, curam-
so com o antigo o afamado UOI1 DK SUMMA, de Alfre»
do do Carvalho—Milhares do attestados. A' venda em to-

. das as pharmacias o drogarias do Kio c dos listados. De*
liosltarios: Alfredo do Carvalho & C—Io do Março 10.

A l.UGA-SE uma boa casa; tem ele-
^SVctricidadc; rua Valentim da Eon-
seca n. 47 estação do Riachuclo; alu-
Ra.sc a metade du uma casa na mes-
ma rua 11. 37. (3019 M) J

A 
l.UGA-SE a casa da Estrada de
Santa Cruz 11. 2083, com muitos

commodos, bondes á porta c próximo
á c3tação de Cascadura; as chaves
com o sr. Braga, no n. 2Q77. próximo,

se ua rua S. Pedro 11, tío. ar-
niazcm.- (338.1 M) R

4 LUGAM-SE, com carta de fian-
XJLça, boas casas para moradia, na K.
Ramos, o 50S. fio$. 63$ c 70$; têm
água. luz, W-C. c quintal; trata-se
no mesmo logar, n "Villa Andorinha",
onde «tão as chaves. (3.143 M)R

AI,UGA-SE. 
por fioS. o predio no-

vo, assobradado, á rua Vaz da
Costa n. 87. Inhaúma, com grande
quintal fechado e plantado, local apra-
zivel; trata-se á rua General Câmara
11. 115. (3328 M) li

COMPRA-SE 
uma casa eom 4 o

5 quartos, a salas e outras depen-
delicias; bastante terreno, etc. Pa-
ga-se 3:000$ á vista e o restante cm
prestações mensaes de 300$. Jníor-
inações a F. l-ctuos, á rua S. Pe-
dio n. sol. (1113 X) R

rPERRAS _ Vc.-1dc1.n-sc por preço
A. vantajoso no Estado de S. Pini-

Io, município de Parajuy, á margem
do Batalha 4.089 alqueires de terras
superiores cm mattas virgens, pro-
prias para caíé. cereaes c canná, ten-
do aguada suífielciiia para mover
macIiinUmos. Acham-se medidas com
medição iioinntogada por sentença,
sondo um optimo negocio para qual-
quer lavrador que pretenda abrir la-
voura e explorar n.a matl-a.5. Distam
sois leguas de Pirajuy e sete de
Bauru'. Em poder do proprietário
cm Barra Mansa — Estado do Rio,
encontram-se todos 03 documentos
bem assim, plantas e relatório de me.
dição. Para informações, c mais cs-
chireeimcntos, com o sr. Alírcdo
Pedro Ferreira. Hotel Careca.

(33SS S) B

VENDE-SE 
um iprcdio, o mais lin-

do da rua General Caudio,, 442,
por s contos. Não se exige o dinhei-
ro todo. Estação 'Marechal Hermes.

(J 3130) >N

VEN.DK-Sm 
um grupo de sois ca-

sas, para liquidar, na estação de
Olaria; trata-se na rua -líCopoldina
Rego n, 308, cm frente á mesma es-
tação. 0< 33S5) 8

VQX'V>JÍ-9U 
por 3:500$ «m predio

acabado de construir, construcçao
solida e moderna, de iplatibanda, tem
um bom terreno alto c «imita abun-
daricia d'agua, distante 2 minutos <la
estação de Ramos; trata-se 4 rua An-
ilré Pinto fl. 65. (R 333?) «

VdvNTDE.|iE 
unia esplendida casa,

em Santa Thercza, logar sanda-
vel, preço barato; cara tratar na rua
•Clap? ns. 47 e 40, Mercado -Novo,
coai o sr. Fonfcs, (J íS4l) N

4 ,__^ - «üujk UM REMÉDIO INDISPENSÁVEL
M *y^ 

f""% TÇ,^ EM TODAS AS CASAS DE

JLmJ\mmJ Jm\â AS CÁPSULAS HOSEAS QUINO-
THEINA, FAZEM DESAPPARECER AS DORES DE CABEÇA,
nevrálgicas e dow* riieumaUcaa cia pouco; minutos,

Pude ser usado por qualquer pessoa sem receio de atacar qual-
quer org.ío. sendo por esse motivo, superior a todos os anulares.

DEPOSITO GERAL:

GRANADO & FILHOS
81 - Rua XTruBixa.ya»3aa. -OI

\rEXl>i;-SE 
por. 5:300$ a casa da

rua Nova de Cachamby n. 04,
com .1 quartos, 3 salas, cozinha, com
dois íorõcs a gaz, W. C, água c
grande terreuo; trata-se na mesma.

(R 518

VENDE-SE 
um terreno de ipx4í.

e todo material, por udooÇoqo;
já tem aüeercc; rua Pio herro* '"

forma-se 110 n,
des 110 'Mcyer.

inhaúma. Hon-
(X1618) J

\TKX.DR-SK 'por preço de oceasião,
» ou permuta-se, um -terreno na rua

SanVAnna, Boca do Matto, com
nronuis.; com o proprietário, Altos,
Confeitaria Japão, Meycr. (J 2SSi)N

TTiEX.I>EM-SIv barato», preços d«
V oceasião, bons predios, nos bairroí

de Uotafogo, Tijuca, S. 'Christovão,
Villa Isabel, Andarahy e ruas traiif.
yersaes, iladdock Loto « .Conde de
Bomfim; terrenos nas- ruas Mariz c
Barros e iN. S. de Copacabana; trata-
se na r. do Ouvidor 01. 10S, sala 1,
cora 9 sr. Cândido. (SiJfiHJW'

ViENDE-SiE 
por «1500$ uma fjzeu

diiiha com fii|a alqueires de ter.
ras próprias, ojjua corrente potável,
casa coberta^ de telhas, assoalhada,
caça, 

' 
etc, ¦ situada a 600 metros do

nível do mar, no Estado du Kio;
trata-se, das ¦' í) S horas, á rua d.i
Ouvidor u. 108, sala 6, com o >pro-
prioiario, coronel Carvalhos.-!.

O 3--J7) N

\riEXDí)M--SE 
terrenos de 11X30 a

âoo$, cm Ramos; «raça 'piradeute-
11. 73i sobrado, sala 4. (J 33^5) X

1f.!íNDiEM-SE, na rua Nazarctli
T iBoca do Matto, Meyer (bondes dt

f.ins de iVasconcellos), bons lotes de
terrenos, promptos para construir, ten-
do 10 Ninetros do frente por 44 de
fundos, juntos ou separados; tratn-Sí
com o .proprietário, á rua Primeiro
Je Março «1. ia (loja), tclepliont
il. 3,599, Norte. > tS 3^7,') X

IXTKNDKM-SE tres magnificos e con.
V fortaveis prédios, situados ria rna

Toaquim Silva, todol com bastante
terreno, o um grande terrena, <mii
Todos os Santos, freguezin do En-
genlio Novo; tratar com o dr. To-
leutino do Campos, rua Thcophilo Ot-
toni, 83, i° andar, das 12 as 17 ho-
rus. Teleph. Norto 4350. (=23"'X)£

ATEJíDE-SS, 
por 25 contos, o ínòdcr.

no predio da rua Baran de Amazo.
nas; traaue á rua Tbcophüo Ottoni
83. 1» c.ndtr. (18.13 X) S

ViEX'DE-SE 
uma casa nova, ni:iit.,i

perto da estação do Rláèliuelo, 11:1
rua iD. Clara de Bairos, 41, tivido .;.
salas, 6 esplendidos quartos c mais .;
ditos para empregados, despensa, copa,
cozinha, banheira «om aguo, q-.icni. «
fria, a iieccssarinii Ianques, grànae
terreno, etc; 41010-54) oa inesina.

(287j tf») ,1

\rii;XliE.SiE 
uma <«M. com grando

terreno todo plantado de arvoref
e eom um lindo jardim na frente c
dos lados, todo cimentodo, tem •*
goto e muita fartura d'ogua; a eM»
é nov-ii porém, ¦pequena; tem T»ran-
da do lado. Preço 8:000$: na tua
Giiineza n. 78. Engenho de Dentro:
pôde ser vista a qualquer libra;
il £-LíÍLí_:

\rENDlí-SE 
a quem pretenda fazer1 

11111 presente por 30 contos, lindo
predio à rua Riachuclo; trata-se a rua
do .Hospício 198. (J401 í>) J

\7'EN1)E-SE 
a quem mais der o lin

do predio i rua Benjamin Cun-
staiit 121; trata-se na rua Buenos Ai-
res, 198. V (240' N) ,1

YENDEM-SB 
tlgumaa proprieiUde»

adequadas a todo» « para todos;
trata-se na rua Buenoi Aires, 158.

(2401 N) J

VÍRKWM-SE 
em Engenheiro Nei;

va, nor 500$, sendo metade »
vista e o resto em prestações mensaes
de 10 "Io, terrenos com 50 metros
de frente por 100 de fundos, pro-
prio9 .para chácaras, por se odiarem
situados na fralda da Serra e proxt-
uíoj da cachoeira de «guo. ipotavel.

(N 1978) R

VEX,Dd--SE 
um lote de terrene

com 10 metros de frente ,por 35
metros de fundos, « ttm .barracão, na
travessa Cabral n, 14, Inbauin»; trt-
Ia-se no mesmo. (It 315W N

Vi)CX,DE-SE 
uma cata com 3 qiur-

tos, a salas, casa de banhos e ia-
triua, com água e luz por .preço de
oceasião; trata-se na rua Roberto S11-
va, 33, estação de Rimos. (2S25 N) R

VEN.DE-9E 
unia chacàriníia na rua

Maria Calmon, com 2 salas, 3
quartos, cozinha, etc, c muitas iplan-
tações. Preço 4 contos; trata-se com
o sr. Cândido, á r. do Ouvidor 10S.
sala 3. ' .'<S 34-13) N

\rF,XDl{M-SE 
dois prédios moder-

nos, na rua D. Maria, eom 4
quartos, 2 salas, cozinha, etc, ead»
um, e lioni quintal. Preço dos dele,
36 contos; trata-se 4 rua do Ouvidor
11. 108, sala 3. coui o sr. •Cândido.

(S 34411) N

VENDA DIVERSAS
ArdíNDE-Sl? 

papel pintado ú rua do
llospicio 190, as compro* s5o íei-

t.13 a vista c nada deve por esse nio-
tivo vende mais barato; ver parnjerer
casa Araújo Süva. (1321 O) J

DMA NOVA
asa

INDUSTRIA PORTDGÜEZA "Barba de Bode" - Certa qualidade de capim considerada perniciosa para
a lavoura, é aproveitada pelos Portuguezes para um elemento bem útil.
CAPACHOS bem confeccionados, em casa dos senhores
Lopes de Castro & C. novos commerciantes nesta praça á

CAJVLA.^Sl.A., 40

X IjIjUA-SK õ predio novo du
•í^-rna Vnigutiy 156; opítni.a
vivunda liara familia du trata-
mento; trata-so 110 armazém
dti esquina, com o si'. Joaquim

(1) 2086) K

i A LUüA-SE a casa da rua Viscon-
ÍÍXdè de Fiijueiredo n. 83. coniplc-
tamento reformada, com ires bons
ouartos, duns sulas, luz electrica; ns
chaves esião na venda da esquina da
mesma rua; uieço 1S0Ç; trata-se S rim
lladdoclc l<obo .17. (.15.18 K) )

Atl.'GAM-SE 
sola o nnurto com ja-

nella Mattoso 30.1, llor.de do cem
teia á porta, junto de Haddock Lobo.

t io.|3 K) S

AEUGA-Sli 
unia boa casa. illumi-

nada íi4 luz electrica. com todas
as couiinoditlados, para pequena fami-
lia de tratamento; á- rua S. Fran-
cisco Xavier 11, 537 (Villa Mauri-
cio); alueucl 90$. (261 e, I,) J

A 
LUGAM-SE casas,
dois

uor 80$, com
quartos e duas salas, na

avenida S. Christovão n. G23. ponto
dos bondes de iou réis. (i8rj I,)J

A l.UCAM-SE, na , ni
AjLcasa da rua Mariz

nova c bonita
_ Dctros 354,

bons fo.nmoJoá, de accordo com a
crise actual. (3083 I,) J

X LUGA-SE. por 811$, o sobrado dn
-CLrun S. I.uiz Gouragn 66, S. Cluis-
lovãn; trata-se na rua dn Alíanilegnlã, reixoto & C. (3433 I.) J

MOVEIS
Tapeçarias o ornamentações — Armadores o

estofadores
Mobiliários artísticos para todos cs gostos « preços

Corliims, stores, roposteiros, sauefas, colchoaria, clc.
Capas para mobílias, 9 ps. 60$ e ?0$000

63-liUA DA CARIOCA-63
Alírodo TNimes «Si C.

ALUGA-SE 
esplendido ehalct. á

travessa Patroconiq 58 (Andara-
hy Leopoldo); trata-se á rua S. Jo:
se 100. (3312 Lj S

ALUGA-SE 
o predio da rua líufi-

no de Almeida n. 56; as chaves
estão no li. 54 e trata-se na rua da
Quitanda 139 (346Q -L) ,S

SUBÚRBIOS
ALUGA-SE 

a csa da ru:. D Anna
Nery n ,113, cou duas salas. Uois

ei artes, cozinha, et:.; 70$; cst.não do
Eocha. U2&2 M) li

X LVGA-SK o predio da rua
•tfk-da llella Vista n" 115, En-
genlio Novo, com 4 iiiini-lon,
duas salas, cosinha, (fraude
quinta 1, electricidade, etc.
Para ver o tratar 110 mesmo,
com o proprietário. Aluguel
iaa$ooo. (s aaoa)

A 
LUGA-Slí o predio da rua Smta
Liiiia 11. 75, Maracanã, com honS

commodos, janiini c quintal; trata-se
110 «i. 69. Aluguel íoiif. (3310 M

itA-1'UGAM-SE dois, Vions quartos,
SnLntobilados c com petisâo, a casal
«11 a nessoa de traliiiucilto. na rua
Jiaildock I.oho n. 13. (:-o6 K) J

A IjUGAiM-SE as casas da rua
¦£*!). Maria 71 (Aldeia Cara-
pista), transversal A rua Vc-
reira \11nes, novas, com dois
quartos, 2 salas, cozinha, ba.. A LUGA-SE o predio da rua Club

uHLÂthlf.ico r.. 2<j; as chaves esiã..' , .
mi largo da Hexiin.la-Veirn, Armazém i nheiro O tanque de lavagetll,
Jlrngão; trata-se — •—' ¦'¦ """ '• .....
rio 1411.

na rua do
(3434

llosa-
K) S

; .4 LUGA-Slí o predio dn rua Conde |
j\Ac lbiiifi-.ii 791. cum s quartos e j
lium poriio; chaves no acouRiic, o tra-
Ia- «a nn Moura l!r;lo 10. (3-'Q.lK)J

! A LUGA-SE o p.-cdio da rua liarão j
xVdo .Vinazonas 11. 16-'; trata-se na
íiia liarão de Mesquita 11. 840. lístu
«héftó das 3 ái 10. (304(1.-K), J

coufortaovel sobrado
[(ouso 1'cnua 148; as

SiHrtyea «o armarem, o. trata-se á rua
Jtarãn do Mesiiüila e.|8. Andiirahy.

A I.UG.A-SE o
iA.fi.1 rua Aftoi

todos os commodos illuniina.
dos ú luz electrica. As chaves
110 local. Trata-sc ua rua U011-
çalves Dias 31, próximo da cl-
dade, a poucos passos dos
bondes do Aldeia Campista,
cuja pãssngcin 0111 duas sc-
ceões ó de SOO rs. Alugueis
100$ o 11OHI000. Ií

A LUGA-SE uma casa pequena, pnr
/1.50$, na rua Lopes Souza 14, São
Christovão. (=460 I.) J

A LUGAM-SE casas, que deram
íXiiuS, por 6sO( 70$. e 7;?, c Uso,
na afaniadà e saluliorrimn Villa Sava-
na". Petropolis dos pobres, cstnc/io da
Mangueira, a ura minuto 'Io trem c 10
d.i cidade; rua V. Mietlicroy 11. Goj
aproveitem a crise. (3169 M) K

A LUOA-SR o predio novo
-íAdo dois pavimentos, S su-
lns, 5 quartos, jardim, terra-
ços, lua electrica, dependen-
cias, etc; na rua Alice do Fi-
fçueiredo 53, lSinchuelo, por
a20$000. (J 3410) M

ALUGA-SE 
um pran.le terreno, com

bastante capim, entre as estações
Dr. Fronlin e Cascadura, próprio pa-
ra um ou mais cstabulos; intoriiia-se
na rua S. 1'edro 11. 60, armazém.

(3384 M) R

A LUGA-SE uma casa, na rua Barão
XAdo Uom Retiro 11. 2411 aluguel,
91$; trata-se ua inestna' rua 11. 23P-

(3101 M) J

ALUGAM-SE 
os confortáveis pre-

dios it rua Anna Xrry 4,10 t* 432,
em frente ú Ií. do Rocha; trata-sc
General Câmara St). (3506 M)J

A IiUGAM-SEl bons commo-
XJVdos com pensão a pessoas
de tratamento; na rua das Do-
res 17, Todos os Santos.

(J 340S) M

f41TA ot FORÇAS, CHLOROSE
CORES PALLIDAS, FEBRES, ttl.

IS rolo VERDADB1BO

I NEURASTHENIA

Ferro Bravas
1 (rtR IWH r.m ifixia, concrntrailts, ttm cheiro nem aabor
I RGcur.iniuntlntto pelo^ Meilicos as Petsôns entraquecldal

IM tmtsMiiHijv SAÜOE.VICOR, FORÇA, BELLEZA.rm»nto|ratif
\lmuU-UA£tií;u.Vtnlv.mt\ii tiiffr.tiD!f<>nlo: 130, r.lafatettl,Parl$j

IfíÔHVÃLESCENCASl

ALUGA-SE-o 
predio da rua Con-

selhciro Eerr.iz 88, duas salas, 4
quartos r bom terreno» chaves á. rua
Cãbiiçú 40-A, e trata-sc á rua Dias da
Cn« 96; aluguel n:$. (30^7 M)J

ALUGA-SE 
o predio da rua Dr.

Lino Teixeira 15-, por 130?; hon-
de de Cascadura á porta; trata-se
com o sr. Vietorlno Lopes, a rua Dr.
Manoel Victoriuo 109. (-M)

A LUGA-SIÍ. por 160$. o predio uo-
XVvo, 11. 18 da rua Erancisco Ma-
noel, lí. do Riachuclo; 6 quartos,.2
salas, eleetricidade -. trata-sc. á rua \ 1 -
dor Meirollcs 3-'. (3144 M)H

II
1LIÍ IHDl eu

(ÍXOM13 REGISTRADO)

Cura a infiammação e piir-
gaçdes dos olhos

Em todas as nTa.sLjrm.SL-
cias ô drogarias

tsBi

S. Giirisiovão, Andarahy
e Villa Isabel

A 
LUCA-SE uni;
Silva 1'inio ti;

nadai ia \!n esquine
Villa Isabel;

casa, 1.1 D.-.
í-'2; ns chaves na

ulucud i'»c3. cm
(llfm L) u

ALUGA-SE 
.

familia. da
;6;

lida
ra.i

trala-sc uo 80 1

casa. para Braticie
Senador Alencar
a mwnia ma.

(.nas d n
I A LUC.AM-Slí l.ions còmniodos

11a rua Ccncral Bruce 34.
t3j;ii 1 S

ALUGAM-SE 
confortáveis casas, do

41$ i Gi$; trata-se com Alberto
lloeha, nia Cândido Benicio 503. 1 a-
cáfòpaguá. (.V.V M) i

A LUüA-SE a boa cliaeara. da rua
irJVMifiuel AiircIo 5"3- Meycr. eom 4
quartos* - salas, despensa,. cozinha,
ele., tuda arborizada, eom arvorçs_ nu-
life.-as; trata-sc á rua do llospicio 41,
sobrado, tom 1'aschoal; prego *20$.

(30.10 M) J

ALUGA-SE 
a nn-a

__tua_ Dr. Dias ila
.« boa casa fia

.. Crim n. 188
(.Mcyer); 3 quartos, 2 salas coainlia,
copa, auarto para creado, banheira
csiiiiültad., luz electrica, uaz, a fo-
Coes e bom ir.jilitr.t- ns chaves estão
no n. 13 da rúa Magalhães Couto, e
trata-sc ua rua Saebot n. u. sobrado.

(ii;(i M) K

AIJUGÃM-SK rasas na Villa
•^"Mtoeha, ií 711(1; as ehavos
na rua do Hovlia HO, easa IV;
trata-se na rua do Hospi-
do 11. 91, sobrado. (J2022)M

A IíUOA-SIJ uma casa, por 25$; sa-
-tVla niarto, cozinha, aetnientada,
largo do Camplntio 7, CasrndurS.

(30S4 M) J

A 'LUGA-SE a cas» da nm 1'laclt
JÍV11. 138, própria para familia grani
de e de tratamento. Trata-se ila rua
Vinte e Quatro do Maio íj.i.

(1151 M) S

ALUGA-SE; 
para pequena familia, a

casa moderna, da .rua Francisco
Manoel ti. Oi ^(Sampaio), com varan-
da, jardim, quintal, fraü o eloctriciJa-
de; as chaves 110 11. 50. onde se
trata. (.1187 M) R

GANHAR DINHEIRO
GRÁTIS O MAGAZINE DO DINHEIRO !

ALUGA-Slí uma hoa
trata-se á rua l.nyc

casa, por .li»;
nho de Delllio

U-'i9 M)J

Au;u

26, pnarinacia.

LUGA-SIÍ a casa da rua Sopliia
40. com 3 Hiiartòs, 2 salas, por

Si$; as chaves estão na rua 1). Aniia
Ncry 11, õoS. Riacliuclo. (3J-10 M) 1

A LUGA-Slí, na EiiRcnho Novo, á
iirua General Bellegardo SS. «111
terreno de 

' 
;o .1 (16. para chácara de

piantas, flores ou outro mister.
(31SS M) K

ALUGAM-SE casas,

(j5, estação tle Kain

\l.r('.-\-Sl*. 
nor iOü$. a nova e

.cunfirtavcl casa Ja rua Amaral h,
ou (Andarahy), própria para pequena
fiuíulia dt tratamento; as chaves com
1» encarregado da avenida, no mesmo
local; trusa.ne iu rua Sachet n. 12,
sobrado. (-i;H 1.) R |

A LUGA-SE n casa\-is5obradada, cn-
xXtrada ao lado, .1 quartos. -' salas,
hanheiro, cozinha, electricidade c quin-
íal, á rua dn Consultório 47 próximo
á avenida lVlro Ivo: as chaves na
casaVir, do n. 51. (-1814 I) B

boa casa. assphra-
. boas talas,

habitavcl, grande terreno arbó-
riza ío e todas asé cotninodidades, por
112$: n« chai**«í 

'• .r.a Cli¦'"• i:"-ia
7». armazém Cancella, S. Christovão,

(3411 L) .1

A 
LUGA-Slí um prcdi
porão, Ir.ibitavel, poi

uo-.-.
por 140

para duas famílias; na rim
Magalhães 11. -47-A. L. -Vivo.

(322'

Ac 55S a 65$;
rua Sylvio n.

(5176 M)J

1 bom
.?', ilá
Wcrna

Tendes rilçrum Ucsej'o qne apezar
de tossi) esforço não conseguis
realizar? Sois in{c;iz cn vossa fa-
niilia, ou cm coninicrcio? 1'rcci-
saes descobrir alttttuia coisa qne
vos preoccup.1 ? lazer voltar para
vossa companhia alguém que sc
tenha separado? Curar vicio <le

1 bebida, jojro. sensualismo ou algn-
ma moléstia? Destruir algum ma-
leficio? Recuperar algum obj'eclo
que vos tenham roubado? Alcan-
ç;ir bom emprego ou negocio? Fa-
zer casamento vantajoso? Revigo-
rar ,1 potência? Áitgmetitar a vista
ou memória? AUivinlur números
dn sorte? Attrair abundância <lc
dinheiro? Eiiipregae ns ACOUMU-
LADORKS MENTAES NUMK-
ROS 5 c õ. Xaüa tem de feitiçn-
ria 011 contrario á religiüo, E'
unia descoberta da influencia oc-
culta da própria vontade, para dar
ao magnetismo Ja vontade o po-
tencial realizador, tal como o au-
xiiio dn luneta em rflação á vista,
011 como o plionograplio que fala
por causa da vóz que nellc íoi
gravada, eomo a da saturação da

M) J] vontade nos Accumuladores.
 | T0(l0 o dinheiro que se sasta

A LUGA-SE, por ;oí. a casa da rua , o3 aCcmm,ladori3 recupera-se
^-.VHilt.i icourt da Silva 11. au. estação <•

ALUGA-SE 
uma

rdada, com .\ quartos.
porão

ile
S. IVula

Sampaio; flogo com grande lucro! Numerosos'j; 
attestados favoráveis estão nosas chaves cctão na '

51. (.130.1 M) ,. ......
nossos 30 magazines. Sempre de-

V LUGA-Slí a loia d.i rua Martins! ram resultado e são por nós ven-
Xil.aqe i-'. com 2 salas e _2 miar- didos desde ba quinze annos! Con-

sult.ido: mas os'dois (ns. 5 e fi),
ir.iando esião reunidos em poder
da iitiesma pessoa, servem laiiihciii
para hypnotizar ou uiagiictizar,
curar so com a mão ou cin dis-
tancia, crniiiii. ijão. niiiitii mais tf-
ficazes nara qiialiTtier fim. PRE-
ÇO DE CADA' UM, .uíooo. Ií'
o melhor talisman, Attrae sem ser
iman!

Se não puderdes comprar j'á os
Acciunuladòrcs, cqmprac o llypno-
Usino Aforlv.nanie, com o qual
obtercis muitas coisas, e que custa
apenas iuíooo. Federação Tlicozp-
fica, 5$ooo.

Os pedidos de í/irh devem ser
enviados com as importâncias em

ile postal ou caria de vapor re.

\r-ENDE-SE. 
dislanlo 10 niinutos da

estação do Encantado, uin magni-
fico predio, completamente novo esty-
lo japonez o que lia de eliie, situado
cm centro de terreno nnc mede de
frente 1+ metros, construcçao cxccl-
lente, paredes dobrada.' e tom nni
panorama admirável; o diio predio
nunca foi habitado: nevrocir urgente;
preço s:aoo$oóo. Alfândega; 130, i°
andar, dos 2 ás 6. (S 216'S) IA
¦tfl-XDE-SE, 

na estação do Rl0 das
» Pedra-, un prcd'p, complotáincnte

novo, 2 ianillas de fretit? varanda
ao lado tfiido uma óutía. cozinha na
parle dos fundos, diblautc da estação
(i minutos, -.sua, instllkção electrica,
niostra-çe a pnotojrrnpMa do mesmo,
predio c.its.;'(|itü ficou quaji por ti
contos de u's e neve*tnni.sc offertas,
negocio iir^ttite. devida tao dono tet*
que ic retirar desta cap!tí»í. 130, Al-
fandêga, 133, 1" mijar, e an d.

(S 2163) M

TriíNDE-Slí, na estação de Ramos,
T 7 uiiuiitos distante u-n predio em

centro üV terreno, platibandü e con-
strucçüo excellente; 4i50oS; 130, Al-
faudcBa. i° andar, das 2 ás 6.

(S)2IIÍ.|)N

[TENDE-SE. na rua Aquidnban, Ho-
ca

lote de terreno de esquina,
liara duns ruas. tendo

frente
metros

quadrados. Áccttam-se offertas razoa-
veis; 1 jo Alfândega, t° andar, 2 ás f».

(S 2163) N

\rE.\ÜIÍ-SE 
ua ma Ma,' to, um terreno o fittj

Magalliãcs Cou-
lia de i-U;

perior compra, alto,; nivelado, quasi
na esquina da rua l>ias da Çrúz, me-
ditulo de frente 10.4U ,por 50 de fuu-
dos; não se acceitam ínLermcüiarios;
Mo, Alfândega, iy andar, 2 ás (J;
Negocio urgente, 21.150$. (Süiiy.V

\ní\Dl-J!-S!í. 
com.-, r.ccliincba, :' éxcellcntes lotes de terieno, jun-

tos oii separados, lendo 7.50 metros
de frente cada um. nor .íí de fundos,
•situado na Boca do Matto (Meycr),
nroximo a ,i linhas do hondes. local
enxuto r, protnnto a construir. Alfsin-
deira. no. i° andar, a ás 6. l.*rcco.
900$ cada um. (.3 :iO(>)X

\riíX.l)K-SE 
uma casa nova com ú

commodos, dois lotes do terrenos,
água encanada, \V. C, etc.; informa-
se «a rua Engenho de Dentro 2.5»,
Preço s:noo$ooo, (J 34°J) "

TriíNDE-SE uma linda casa ,nov.i,
V própria para residência .particular,

com lindo jardim, grande pomar c
grande quintal, 4 rua Uruguay; tra-
ta-se á rua Sete do Setembro n. 40,
com o proiiriclario. Negocio directo.

(I! 3U-DN

TfiEX.DIÍ-SE um
T com 4 frentes,

grande terreno,
& rua Uruguuy;

para tratar á rua Sete, de Setembro
11. 4o, loja. Negocio directo.

(J 3133) N

VÜN"l.)lí-5lí 
um _

téiranicnle reformado.
olido predio, in-

1 iporílo
liabitavel, 1111 rua Hlltteiicoiirt da Sil-
va 11. Cp, onde se trata (li. do Ria:
eluielo). (h ,14(14) N

\rEN'l)K-SE cm Jncnrcpngiia
V uma casa inteiramente lio-

va, cm logar alto, com lí salas,
salPtn, 4 quartos, cozinha,
W. O., água encanada, arvores
frutíferas, por 6:500$, tendo
22 metros do frente por 75
do fundos, na praça Secca, a
300 metros do bonde, ponto
de 100 réis. Tratar com Jucá
do Rio, lustrada da Frcguc-
úa n. 825. (1C 3106) Si

\7lF,N*.nE-SE 
uni niagnifico termio.

i rua Ucal -GrandcM, esquina da
do 'Mciuia Harrcto, 30 metros de
(rente por 15 de fundos, todo ou em
parte; para tratar eom o dr, I;acer.
da, á rua do llospicio n. 4:, sobra-
do, da 1 ás 3. (J 339o) N

Qofías de Saude
TÓXICO REGI-NIiUADOR DO OKOAXfSMO E IUÍCULADOR DO

VENTRE
Curam doenças do estômago, fiíado, intestinos dores rlicitmaloidcs.

nervosismo, enxaquecas, ncvralgias licmorrhoidcs, fraqueza geral c dos
órgãos da Reraçüo e manchas da pelle,. Depositários: Drogarias: Ta-
clicco. rua dos Andradas 11. 45. — Kio; Daniel & C, rua Direita 11. 1
S. Paulo. (A 71S.:)

V liabitavel,
um predio com porão
cm um terreno . de

11X30, cm Santa Tlierezn, .próximo
aò largo do .Guimarães. Preço .|i;.io5;
>vida definl»;va, HJffertas razoáveis
serão ae.-eilas; trata-se á Iiroça Tira-
dentes n, -,3, sobrado, sala ¦), 'clc-
plione 191Í, Centrai. (.I 33--') N

\r.liNr»liM-SIÍ 
por 71500$ «eis ca-

sihhas; renda =51)$, uo K. 4c
lüentro; tratar eom o sr. Affonso,
rua do Carmo il. úõ, sala 4, ás 3
horas. (S 3433) iN

TTdvNDK-SK, com urgência, na rna
V liarão de Mesquita, nas inimcdia.

çõrs da rua José Vicente. Andaraliy,
uni predio novo, de cstylo moderno;
dois quartos, dua; salas, eoi-.inlia, tríi-
que, \V. C. quintal todo murado,
installação electrica, água em quan* |
lidado, local sajuheriimo, -bondes á |
porta e distante do cwitro da cidade ;
40 n .15 minutos. Preco 8:400$; 130, jAlíaiiilt-g-.i, i" c-idar, .- ás 6.

(Sji(í-)N i

¦\.r'liN"l)H-SIÍ uma casa com : quar-
V tos. 2 salas) cozinha, ctc.; pro-

sima á avenida Salvador ds SA. Pre*
ço io contos; trata-se á r. do Ou-
vidor n. 10S, sala 3, com o sr. Can-
dido. (J .vt-lo) N

VIÍNDK-Slí 
por _ 200:000$, _ optimo

emprego de capital, magnífica pro-
priedade, cm fóruia de avenida, com
.10 casas novas, recem-acabadas de eon-
&lruir, construcçao- solida, com todos
03 requisitos da liygiene, água cm
abundância, hu electrica; estão todas
aiugadas e rende uiactualmcntc 351000$
annuaes; podem rcmder muito mais.
Xcgocío livre c desembaraçado, dire-
cto com o proprietário; informa-se á
travessa S. Franeiseu de iPaula, 38,
casa de cakudo, ou cartas ao sr.
Braga. (J 3I1S) -V

\^J5MDIÍ-S!Í 
um hom preaio. na

rua Presidente iBarroío, Com 2
salas, J quartos, cozinha, etc.; trata-
sc na r. do Ouvidor, 108, mia 3, com
o sr. Cândida. Preço 10 contos.

(S 344) N

Ari-;XU1;-Slí 
um grande cachorro di-

naiiiarque^, com seis mezes; ,'na rua
do Senado 3.1S, nçongue. i-'i,|8Ò) S

V'HK.DliM-S.1':, 
i r. Haddock L-oho

11, 417, casaes de canários pfoui-
Pios para reprodueção e «ãcs "F»x-
Tcrricrs", puro sangue, (R304i)O

VKNDIÍ-S1Í 
uma armação com a

metros e So centímetros, na ru»
iScnadof Ruücbio o* si, loja.

(a^tígO) s

ITTllíNDri-SI'! um bom piano de
T Pleyel, meia cauda, próprio para

concerto; 11a rua Chile o. 33. 2" and.
(3ü<m O) S

\Tl',NDi;-MÍ uma espada, moderna,
1 » nova, acompanha talin o chatcjal-
ne, p'or so$;
taeio de Sá)
ne, por so$; na rua Faria 30 ('líí-

(3360 O) S

VlíNIDEM-SlO trea -lustre»; ua
> grande com 36 braços; 1 com ti .

ditoíi, e 1 eom 8 ditos; para ve, »
tratar tia egreja do 3. Jorge, oa VI-
ca da Republica, a qualquer hora tf,

(3-55 O) -c

V1ÍXDEM-S15 
armações, baleOíP, có

pas, mesas para botequis e uteflíi-
lios para todos a enegocios, asiltr
como sc faz qualquer armação, a gS|-to do freguez e a prcoç sem cofi-
petidor; Da rua Senhor dos Passos,4;.

(S6I53MI"IMEtCDE-SH 
um cavallo arreiado no-

iv» c de bons andares; na R. D'.
Anna Guimarães; 67, £,, <b Rocha.

(1045 K) R

IMIDflTFIIIOI A diríja-so á caixa d<> Correioinfitrw ¦ bnvin 1017 __ 1Uo d0 ,Taneil,0 —
Knvhiiiilii o íiomo, riisidcncia o o snllo para resposta.—
CITHA RÁPIDA E (UKAXTll)A — filtATIS.

"17HÍND1Í-8R 
um totcqiiitn com bi.

> lliar, em .ponto de .futuro, tmu
bom contraio, não paga aluguel, o nio-
tivo é o dono ter outra co]!dcüç,:Ío;
informa.se no Cafí Triumjiin á pra-
ça 'riradentes, 36, com o sr. ].'o<i-
SjeML (iKi.H O) K

\TiR.Vl) IÍ.M-S-1? duas bicyclcttes pa-f ra homem o uma de creança «n>
perfeito esiado; na rua iDr. Silva Ri-
bello n. 20, casa o. 5, estação io
Mcyer. (2fiI2 o) R

'—  t ¦" ¦ 1 ¦ 1 ... ™„

VlíXDIíM-SK 
moirões de ferro de

sni.io a 4111,45 furados em canto-
ntiras; rua 'Dr. Silva Kabello a. 3y,
cosa 5, tstação do Mcyer;

(n5i3 O) R

iriíMiiíM- gallinhas Sallos.

TiTIíXnií-Slí muito barata a easa du
X rua I taiuiaiy i--8, Cascadura,

com boas aceommotlaçCcs c grande
terreno; .para ver e tratar na mesma,
das "."i lioras da manhã ás 5 da lar-
de. Não se acccüam intermediários.

(N 2051) J

\7UvN'Drí-&U 
11:11 bom predio lia rua

Dr. Dias da Cruz, iMcycr; tri
ta-se
n. 3.

com o proprietário,
H3, Villa, até

ileplione
lioras.

(R 3'43) N

TT-liNDK-hMÍ
V dio, com 4

prç-um bom e ãoliilo
. _ 4 quarloá, sala, ile

tas, sala de jantar, copa, cozinha, dc5-¦\TKXDMM-SH 
lotes de terre- i P»»*? P»rüo c a»a«os para creados,

V nn<t ili> 1«1 uni. %n i> 1« tini. }ardím .a r011tc e oom quintal, comlios lie 1U por o« e 1« poi j,)Cndt» á porta <• uo melhor ;.on!o da
67, por :550$ C -100$, a pres- i l'ohfica, riia Ccncral Roca. Preço
táèões du 10!? nor íncz, «a es- :«:°.?P5i l»ra "^" ,:'1 avenlila ;Rio' ij- ,.-.v, ., ,. ;r)})-( fi;lia 2, da í as <\vale postal ou cana de vapor rc-; (..,'.õ„' j,. Viiíniló Geral. Ksti-a- i ],!-,:',0° "¦ '\;in]>- su!j 3..;'a ' ás .1

?ílVt \as-^,lic^ErCERfo Se S^errSSnarlem 
"°^ c?"' ltel"^ » »'**

laneiío. ^tsílgraSs J*"&ft "«"» «>«> Ho d-Oü.o eanalizudn, 
j ^^S^k^h&% tâ

do Dinheiro. !15 milllltos lie vin«em, sendo |t0', rW''Buenos '.Aires, 
in». das ia

Vl;XDrí-S15 
wm bom predio no l,c-

:no, com tí quartos, 2 nhip, ides-
penso; cozinha, copa, etc. Informa-
ções á rua IJuarnuc 4ú (r/eme);

(N 2072) .1

TTüBJíIMJM-SB
V casas, em Pí

Sios
Préirè
res 11.

• 54 a
1. .131
193.

por 12 contos tros
'aquela, á r, dos Collc-
58. Chaves i r. ÍMiirín

trata-se rua iHüenos Ai-
(J 33-M) K

\ri-:xiM-:-rití um
V Ameríca n. ?y

da listrada. .'Medo
rua do í Fosjii^io n.

terreno á r. úa.
, .iunto á cancella
is.aí?; trata-sc á
I03. (.135.14)-^

J Orpington crystal, preço ra?.oavot,
ovos a 0$ a diiiua, de Plyinoutli bran-
ca, c Koqtie, Üodaine Rede o Orpfci.
gton Aiimrcllo, ilSstrada Xova da T
juci, jS^. (.-S71 0) C

^^•l{^'IM>i^Iv 
tecidos de arame para

cercas o gallinliciros n ÇCoo p me-
tro e grande variedade em viveiros *
gaiolas rara to-.los os preços. Rua 7
do Setembro, íoo. f-P,".t N) M

\jTi;X.n.lvS!í 
um botequim, riiimpon.

lo do centro da cidade; fa,-. írcn.
te [«ra quatro ruas; ínfonua-se á rui
Pi-iineiro de Março n. 91. (K3031) ifí

tu» chaves na praça du lí. Novo 18.
(.'546 M) J

A r,UGA-SI3 e::i casa de familia uni
l-\.qe.-irto com pensão, a um casal
de tratamento; na rua Ur. Pias da
Cruz :i;. Mcyer. ijur.MlA

A I.UCA-SIÍ por ;?sS. um predio
^"a.ju','0, com porão liabitavel, jardim,

tra factos não
Uni Accuinulado

lia argumentos 1
súiinho dA rc-

AvÍsa-sc n:;c os ACCUMUIwV
DORES MÜNTAÈS são marca rc-
gistrada c privitegio da nossa casa,
e que nada tO--.11 de parecido co;n
os intitulados radladorcs, pedras
de ceva, 11111 pedacinho de ferro
iniaiiuidn sem valor, ou tncdalhi-
nlias, visto que sem serem iman,
nem aço, íerro 011 corpo ínagneti-
zavcl, podem, çnírclanlo, fazei:
mover cm distancia a^ agulha de j
unia bússola. O simples uso dos'
ACCUMULADORES toma desuc-
ecssariõs os trabhlho's de fèitiçariá

t.A 1S0

ns passagens de idu e volta
ItOO rs. Xo local tem pessoa
que mostro os terrenos para
tratar dns •! ás 7 horas da t.ir-

i de, na rua S. Januário 89,
| com o proprietário. (It'80)N
! 

"l^KMíK-M; um bom predio para
j \ moradia pronria. pela sua hoa

coilócaçfid; á rua Pedro Auicrieo io.i;
í trata-sc coro Osório, á rua Frei Ca-'neca s.13. (N =314) R

U 352-1) S

\7!tlvKr>li-SR 
uma chácara toda plan.

tada de -novo, rua da •Passagoin
11; 15, antiga Xova Jo Iguassu', Ma-
xambchibá. (R3334) N

VMv.\']>K'M-Sli dois moinhos electri
> COS para caíé, um carrinho parivender doces c sorvetes c motores dni|.'. 1 c ia IIP. Preço -baratlssimo;

1 praça da Republica 195. (J 3100) O

ÍH-Xmí-Sdí um motor de 5 íff"
T quasi novo; rua Frei Caneca, 105.

(.luni-DO

pu cartouiancia;

onorrhéâ
20 wxos nr. tku.mimio... jíii.hauií.s de curas

Injcrçãoriilmeiia. Cura iufalllvol oiu «'dias. 1 só vidro cuia

páteo c quinta-! arborisado. bondes quá*
I si á porta; dispüí de 13 ;*ças com, , . -

requisitos modeinos. Ver e tratar dás j "í"*"•_"
3 ás n horas, ií rua Visconde de ! ™2. 

¦ 
"

Santa Cruz n. 15 (Engenho Novo). I
(230? M) S

Iodas as phatiuacju do ÜUii'.
A 41. Vidre 33000.

U«p.: JJiuioii* faclieco, Audradas

AtUOAM-SK 
bons ouartos a 15$

e 10.?. na rua .Prudente de Morsw
n. 119. cm Quintino Bocavuva; trota-
se na esquina. (3zi'J M) J

. casa da ru» Conse-
Afiostiuho ;;, Todo» os

I Santos, com 3 quartos, 2 iilas. luz
banheiro, etc., por ?i$t tra-
rua S. Brai 24. (3346M)R

A LUCA-SE
Ihèírj

A I.UCAM.SE casas, na Villa líd-
-TXmundo; j quartos, 2 saias, luz
electrica; aluguel »dá; na rua José
üominBiics 113, na Piedade.

Oiío M) R

de. uuiiitaU jardim na frente; as cha- | A I,UGA.\l-SIv duas casas, uma por
ves a mesma rua 10;: traát-sc rua í.t XXioi$. e outra por óí$; tratu-sc na
de Maij 4a, urinarem, em frente ao j rua lí.irão doBcm Retiro A. 2^, r*n-
Lyrico, (u;o M)S ' 

genlio -Not»- (3^00 M) }

A r«UCtA-SK, ureco módico, predio
Xxnòvo^ rua Condossa Belmonte n.
iü.;-IÍ. Kncenho Kovo; % quartos, 2
salas o maia deoendcncias. elt^trícída-

NICTHEROY
— 1 v

\r.ií.VDF.-Sl', 
.mil ehalct

rua Joaquim Meycr.
cltws

ua d^
I nipnta.

próximo à
coiu 1.X4.1

ruas, por 4:500$; trata-se
Rosário u.i.i", com Pi-

(J3I9«N

os twvisivn
S.'. !?.•. II.-.

ri. livre de Ipialquer retribuição, os nuios <
VIEM 1'üLÜ COIvRlilU, em carta fcciiada _
symptpmns ou. manifestações da moléstia — <
sposta, que receberão r.a volta do Correio,
SIVEÍS — Caixa do Correio, n;5.

A todos
03 c]ue sof-

f r cm de
q ü a r(i'u e r
moléstia es-
ta socieda-

. de envia-
de etirar-sc, EN-

— nome, morada,
e sello para a re-

Cartas aos 1NVI-

XT;!{.\UE-?K por 4 contos, ou em"l 
,,..", -~ ,' 

'" "~* 
! 

* 
prestações, um tlialrt tle constru-

A l.l.i.A-t.r, 011 vcnde.se, per 14j ftão tnoderna, com tres quarto',XJ.conto3 ue réis, a boa cisa da rua í duas salas, cozinha, fogío econômico,
Coronel Iani.-irutJo ti. 2, em S. Gon- eo;n 22X50, todo cercado c arbori-
çnio, cem água encanada, cocheira e z.vln; tr.ita.se com o proorietnrie,
çapluzal; para trator,, na rua dn Boa 1 Fernando Faria, largi da -Capella,

"\ 
7" líN* I>"-5lí, em Jacarépagua, uma

V chocara eom casa nova, lendo 3
quartos, 2 salas, còainha, despensa e
muito terreno todo p'.a:ita.Ío, perto dó
ponto de ioü reis, praça Secca; para
ver c tratar ua mesma, rua !'.:ailia
n. 1 D. (J 30:1) N

Vl-ÍNDi-IM-SIÍ bons terrenos.
\? .l.'ios ?, c0.:istrni'-. Mover, LoMatto. Proi-ii

Viagem li?, moderno.- (33nTjK

A T.yi.i.VSIÍ n casa dn rua da lha
Xi.Viagem n. 9?, com luz electrica t
banhos de mar :'i poria; para tratar
no 11. 158 da mesma rua, (33(2*0 R

A IT-UCA-Slí
-*Í-Kt tu n. s
tro salas. In.

.-. casa da rua Bõa Via- j
i, rnni ia quartos, qua- TI/lvXDJÍ-SI? -i-
-, etc., banhos de mari V íua Prudente
a líriiiJc ei:r.ca.-.i, l'ara ma; trair.se á r,
U-^ (3313. T) K1 Agosto n^ -,4y

deposito de pio, estação de An-
chicta. Í.I 304-.) ÍM

:Tr'E.Vl>E-SE ':"um.; *om predio,
V rua í-. Januário; com o proprie-

íario, ,itc ág n horas da manhS, te-
! imhtui,. ,1.11.., Villa. («.tu--) N

 . :asa
bradada, com oito oposentoí, eom

todns os requisitos da hygiene, ter-
- ! rena com arvores frutíferas, niitraiin
iíii por duas r-.ia.-. il'rcço Je ncasiüo; na

rua Vaz Jc Toledo, cinco minutos da
r?t;:ç."!o do lí. .N'svo; traia-ic ru raa
Uruguayana n. 31, loja. li.:;..':,) X

lote de terreno,
:1c Moraes. Ipanc-
Vinte e Oito de

(K 3154). M 
' 

n. S-tc».

XTF.XDE-SE um gr-.-.po de seis ca-
> sas na r.ia Barão do Amaiomis;

prom-
. , Joca do

i„ \- , -;!mo fi) bundo de I.insde \ asconctllos. '1 rata-se com o íf.Alves, á rua do I.avradio 22O. Claudtna 78.

T; i.XDI-.S.Ií uma boa líiachiVi.i par»> engarnifar «guaa gazosas: rua -Frti
Caneca n, -lòs. (J sgi.0 O

ViF.\"r)ií-S.!í 
uma boa vitrine de

ee-ntro, com espelhos; nó, ruu'Frei Caiieca, i)í' para desoecupar lo-
«y. -•.''•¦-  CJ 3015.1 O

(J403 N)

\n-NW.M-SI! muito eiv iprsdips, á ma Passo- Domuig 

em conta duis
... , =o da Pátria;

. ftictlieroy, que, com 00-nucnos reparos, dão boas casíis de mo-radia; trata-se i r. C. Câmaradas 9 as lo j|j ou das
ras — Hio.

11. 2'.,

(R 3-55) N'

se nt ru» 1ÍJ.XJ.Í,
zon.-.s

de Mesquita
Jl 3'3'i). M

\7!-M'i.-í!í um be!'o palaccte, com
rJ grande, jardim e pomar. A rua iUr.
Josc Hj-gino, Tuuca, accommodações
ç.-.ra 

t.,r-,:..|- família; trata-se a r-uda Asseaibléa 11. 113, M;, ,, com 0<lr, X„ dn t it i bom, (j 3iU)^

\fifA.l)IÍ-Sl'í uma cadeira de balaii-
* ço austriaca, em bom eslado, .pre-

Ço 30?; rua <D. I,uiza 11. :S, o urr»
engenho de chinellos, completo —
igngenhp de Dentro. (.1 3315) O

TTiENiDlvM-SE materlaes do demo-
T lições, portos de almoía.las de 3íuilias, de 3 metros e 50, porta? dr.

íca-lha, pprtãcs. caixilho3, grades dt
sacadas e outros materiaes; na ra-x
Vianna a, 15, S. Christovão.

(J 30-liv O

\riiXniiiM 
Slí umn mobilia de salí

de visitas, um guarda*!ouças, um
j guarda-comiilas, uma mesa de jaiiutrc uma escrivaninha, tudo eo:n po-ter»uso, por preç.) módico; rua Alice ík.

Figueiredo n, Õ3, esiação do Ria-
diuelo. (j 3030) O

TTÜS-NDB-SiO por j$, eni nualqoei
> pharmacla ou drogaria, uni fr»!-

co de AXTIGAL, do dr. Machado
o melhor remédio da actuatidãde f>:i-
ra carar a typhilis e o rhcumaüsuio.

\7"'íVl>!í-"ilí muilo mi conta ua».> «ja, na rua. íorãiou «1. 3M. _
.0 }t*èl B
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fljjS^i KJ NADO cXS-A- LOUREIRO
Completo sortimento

FABRICA
de

3NTEST.A. CAPITAL PE COROAS

FUORESNATURAES
PREÇOS SEM COMPETÊNCIA

coroas de panno e biscuit.
¦'•¦'. ramos, cruzes

... Acceita qualquer encommenda
lyraà, âncoras e corações

DE jOISC^XTIT
flores de biscuit, comoem

62 RUA DO PASSEI062

i-DE-SE Tafetá de seda, , «4
¦ „« orelo e 13 a*"1'1 marinho

*T7pNÍ7'-:-&E uma casa de pensar, fa-
Vmliar, coro o quartos, todos alu-,

' 
dós di cxeellente renda, próximo 4

Ríi',10 Riachuelo. bondes quasi i

™rió c de cem réis. A .pensio *

Ins mio anliga « tem muitos pcn. .

sSi5o_dj^Oliveira. (:u6i N) S .
'•\riIiNDiI'M'SE! 

om bom guarda-
V pratos, dc vinliatico, «JÍ; um

Kiiarda-vcstidos, 40$; uma mesa elas-
tica. 3 talioas, 33$: ama mobília de
«alu dc visitas, uma cadeira de ba-
lança c mai» moveis; ua rua Mariz
c.¦Borro? n. 3^ casa 11. (J 3°3o)Q

TrfxãÊíi-™ magnífico harmo-
Vnium dc grande -formato; rua da

Alfândega u. =6. ísobrado).^^ 
Q

USINA SÃO GONÇALO

ídeL
edneialodaaqenle
que os DOCES ei
BEBIDAS da
HIHHAU5IHA

ADUBOS POLYSU'

VPNIMvSE 
um gabinete cirúrgico-

denurio completamente novo, com
cadeira "Wilckcrson". por 11500$; rua
Industrial n. 58. <iK335')0

\*nSNÜr*-SE um cavalio russo quei-
> mado, novo, com seis palmos oe

altura c#to de rédeas, andares no-
luracs: passo e marcha, pripno para
senliora; nara ver c tratar na rua
Teixeira de Mello n. 58, Ir*''™-,

(tt 3356) O

SÃO rCITQS POR MÃO DE MESTREI

ATELISR 
de costura — Alugam-

se salas; rua Buenos Aires 118.

\rilJSJ3iE-SE 
uma barata de ifi H P.

estando o motor em perfeito cs-
tado; para ver e tratar rua Chile, 23.

TfT.iiNWC-SI' a parte de um sócio
V de um salão dc barbeiro; <ia rua

Kcal Grandeza n. *;B, Botafogo.
 (R 334*) O

-fri"N"l>BM-BE dois casaes de pa-
t voes-, para .ver c tratar a rua Sm

a*r«ielsco Xavier a. S". U»«3>Q

TÜÍNDE-SiÉ ou arrenda-se um bom
sitio, próprio paru criação e plan-

tacão, cm Campo Grande; trata-sc a
«¦na liarão du Bom Retiro n. 216,
Eiigcnlio Novo, com Chrisliauo bilva.

APOSENTOS—Precisa-se 
para um

casal «6 sala de (rente e dois

Juartos, 
até 80$, tio Estacio e imiue-'ações; 
dirija-se á rua Dr. Pessoa

de Barros 51 — Estacio dc Sá.
(3140 S)J

ADVOGADO 
— Dr. Washington

Garcia — Foro em geral — Pe-
tições inicises e comultas gratuita-
mente; rua da Quitanda n. 20, lclc-
uhoní ofucial. A qualquer, hora. >

(382 S) R

PARA JARDINS, HORTAS E POMARES

MARCA V
Lsia marca 'de Polysu se destina esiiccia.iueiict as hortaliças t outras

culturas, como Tomates Cebolas. Moramos Abóboras. Melancias, lie-

"" 
PáraCtCcssas cultutas i que le rccommenda cspecialmentt o 

ÇmPrcgo
dos Adubos PolxSú porpuo os seus produetos tao destinados a ani™ tacao
mesmo em estado cru c. oor isso. não devem 'f^Sfi
estéreo de cocheira. Os Uwumc» culüvados com este adubo sao mais uclios

C """A 'uósc5- 
a empregar é dc 200 granm.as por metro 

ra"»£do. 
mis-

turado com dotrictos vtgetaea - fo lhas. palhas c mo em 
^"ÇS"1^»Nas grandes plantações a dose a empregar e de 100 a aoo kilos oor

1,00o metros quadrados. , . ir.;„0
Preço—Saccos de so kilos. l6$soo. A' venda cm todas as casas do arugo.
Único dcnositorioi ..

OSCAH RUDGE
RUA SILVA JARHIM, IO

TELEPHONE CENTRAL 2880
Enviam-sc, gratuitamente prospectos, dando o modo dc usar as outras

marcas deste adubo.

—a.__**——————-Trír*"*"""*™-

TEMOS 
diversos'"lotes do terreno

cm 
"liomsuccesso, com frente para

a Estrada dc Ferro Lcop., que ven-
demos cm-prestaçücs c a dinheiro a
vista. Alguns lote» .-«ao esplendidos
para diversos negócios. Trata-se lo-
dos os dias á rua da Capella n. 44,
DorasMCcesso e de lt as 3. a_.n,2
Acre n. 48—ArnaWo| (3033 S) J

~«—• TELEPHONE C^JB93

PARTEIRA - MADAME
PALMYRA

—Com longa pratica, trata de moles-
lias dc senhora» c suspensão, por um
processo rápido e garantido, Acceita
parturientes, em *u» residência, a rua
Camcrino n. 105. Tcl. 44=8,1 Norte.0 -.-.-o

UMA 
artista brasileira desejando

dai1 concertos acompanhados com
conferências, de<eja encontrar um
iUustSdò cavalheiro, para assotaiar-
se, dando o mesmo conferência.
Oueiri deixar carta por favor nesta
redacçâo. a uiademoiselle Uicy —

Paranagui. .... (34°9 i>) II

UM* 
cavalheiro 

** procura uma pcn-
são em casa de familia italiana

ou franceza; escrever a caixa do
Correio 1214. (3426 S) J

PARTEIRA-

a;NDAM quasi «empre innuucios
* .| da Líglit c de varias casas a
offerecer emprego o quem sabe, ler.
escrever e contar. Quem qinzcr
aprender rapidamente, consegue-o. das
G ás 22 lis., c desde 10$, na rna da
Assembléa, 79, »°. Nio é eurso.

XTlíNDÍEM'91í óculos, pince-nez, lu-
V nelas, etc, etc. e apromptam-se

concertos com rapidez; rua da As-
eemblea 11. 5O, casa Rocha. (J 33Q-t)'->

TTENDlJiM.SiE thermometros, de su-
V perior precisão, para febre, desde

5$ para cima; rua da Assembléa 11. 5J.
Saía Uoclia. IJM.S

iix.btí-SK uma bicyclcta para me-
nino, cm perfeito estado; á rua

Conselheiro iPcrcira da Silva n. 54.
laranjeiras. Ü 349>)J>

\T-ÊXÍ>E'SK um salão dc barbeiro,
"?' fazendo 'bom negocio e.bem moti-

tado; á rua ilívarislo da Veiei n. U4-
(J 35-5) <J

GRAUBDEZ Evi-
ta-se

usan
do as velas antiseptioas. São.
inofíensivas, commodàs e dc cf-
feito seguro .Caixa com 25 ve
Ias 5$ooo. Pclo Correio mais Coo
rcii. Depositário: praça Tiraden-
tes 11. 62, pliarmacia Aavarcs

(1504)

pONSTRUCÇõES, reformas, pcniic. 1
\J nos reparos e pinturas de predios
a preços módicos e pagamento- etn
nestações, com o construetor Miclu
lski, na roa Uruguayana a. 8; te..
5336. ('444 h) H

COMPRA-SE 
qualquer quantidadt

dc jóias velhas, com ou sem pc
dra» de qualquer valor e cautelas df.
Moute de Soceorro; paga-se bem;
na rua Gonçalves Dias n. 37- Joallie-
ria Valeotim. Telepii. 094., Central.

(5104 S) s

CARTOMANTE 
«cientifica dá. con-

sultas rua Senador Euzebio n.
538, conimodo 8. (2973 S) }

DrNHEIRO 
— 50 contos sob hy

pothecas de predios, precisa-se
juros de 10 »|»; ttau-se na rua 00
Ouvidor n. log, sala 3, eom o sr.
Cândido, (3043S) J

ART1G0S"ÍVÍRA 
CHAPÊOS DE

SENHORA E NOVIDADES --
T. l.obo & C*.. importadores, rua
do Hospicio n. 129. Rio dc Janeiro
Aos srs. negociantes c modistas ao
interior, tcinettcretnos qualquer en-
commcndai. (2*386) J

íNDESE uma cadeira de den-
1 lista c vários objectos dc gani-

tietc ludo cm perfeito estado c qua-
st novo; rua dos Ourives n. 9. i°
nndar. (.I525S)

A'OS 
Dentistas — Vendem-se um

elegante armário, um motor cie-
ctiico, moderno, cm perfeito estado
e alguns ferros; rua do Hospício n.
141, das 5 ás 6 horas da tarde.

(1943 S) S

DINHErRO 
soô hypothecas — Em

presta o dr, Tolentino de Cam-
pos, á rua- Theophilo Ottoni n. 83.
i° aiidar, das 12 ás 14 horas. lei.
Norte, 4350. (3207 S) J

AriKX.Ò-E-SE 
um bom piano grande

' formato, perfeito, garantido, por
jireço módicos rua do §ant A".««.^»g
casa de família. U 3-341 y>

Xrim I) EM-SiE um bom piano Pleycl,
V estylo moderno, grande formato,

pirteito; ura dito 4 bis, P'cyel. o me-
lhor formato; troca-se, çqmpra.se, 

con-
certà-sc c afina-se. Ao Piano de 

,Q"r,°
e ófficina, ha 40 annos, do Guima-
rães, ma do R-achuclo "'.f^v^

rj.'N.OIíM-SE quatro superiores bi-
lliires completo, c com pouco 1150,

í, r. Krcl Caneca ns. 7 « ¦'.<->sa
iKncyclopcdica. (« 353» O

*f TIENDEM SE folhas de zinco usa.
V das. cm bom estado, n i$5o°i .m

irtia I,ulz Cama 11. 4-1. 
'W taS*'*H

«ispirito Sanlo). ; (S 3=7») 
"-"

ViÊNDEÜt-SK 
tijolos de 'boa qua-

lid dc, fabricados a maeliin.-i, a
a;S iwr milliciro, na boca do forno;
oucm precisar, dir!ia-sç 4 -riia% Iso via
S fi- Mcycr, Caria Snl-Amcrica.
Tclcphone 2.264. Villa; toma encoin.
aueuda o Armazém Gato Vft°}'m) 

0

TCrEMDE-SE um hdlo t novo ca-
V vallo, próprio t»ra alta escola.

rua 'Elias da Silva n. 01. estação da
riciladc. O »"' "

BONS 
lotes de terreno em Ilora.

suecesso, vcndcm-se cm condições
razoáveis, cora frente para a Eatra-
da de Ferro. Trata-se4 a rua Acre n.
48, aos domingos c feriados, na_ es-
tação, com Arnaldo, (3Q35 S) J

RAQUETES
InglesEii»! Irancessas

e iinierl"iin •••3

DINHEIRO 
_ Dá-se sob hypo-

thecas de predios, com toda, a
brevidade; á rua Arcliias Cordeiro
n. ifil, portas dc aço, com Ereitas.
dis a ás 11. (3372 S) R

peiKão faria e variada,
para casa dc familia de trata-

mento e empregados do commcrcio.
Preços a começar de 30$ para cima;
nf.o se faz questão de distancia; pia-
tos variadissimos: empadas, pasteis,
etc. Acceitam-so cncomincudas para
kiptisados, casamentos, etc, rua do
Senado n. 206, loja. (3228 b) J

DA'-SEp:

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Keurasthoula,
Espcrmntorrhéa.

Cnra certa, radical e rápida
Clinica electro-medica, espe-
cj,' In

Sr. Caetano Jovine
das Fuculdaiies dc .Medicina
de Nanoles e Ilio dc Janeiro.
Das o ás 11 e das 2 ás 5.

Largo da Carioca n. 10
sob-ado

Mme.
Fran cisca

Reis, diplo-
mada pela
F. dc M.

de Boston, fai appareccr a incnstrua-
ção por • processo «cientifico c sem
dor; trabalhos garantidos e preços
so alcance de todos, sem o menor
perigo para a saude; trata dc^ doen-
ças do utero; rua General Câmara
11. no. Tel. n. 3.368, Norte, próximo
da avenida Central. Consultas gra-
tis. (S 450

TIMA senhora aluga um commodo,
U com ou sem mob"' rua dosnhor s*rio,
161 A

Inválidos o.
(3526 S) J

UM 
bom lole de terreno de esqui-

na, em frenle a esiação de Bom-
suecesso. Vende .so em boas condi-
çõcb própria r*ra flualquer negocio.
Ha também muitos lotes para casas
de moradia, por preços baratos e pa-
garaento» coudicc'oiiaes. Trata-sc »
rua da Capella n ! 4* c rua Acre 48.
dc 1 ás 3, Arnaldo. (3030 !s) J

3BE3XTZOI3M
Hara o eiuue.iezatu;iito do

rosto e das tuüos, tefresca a

pelle irritada pela navalha.
Vidro 4$ooo. Pelo Correio.
S$ooo. Perfuniiria OR-
LANDO RANGEL.

Casamentos'

MOTOkES 
marítimos novos, com-

pletos, vendem-se diversos, para
lancha ou catraia, dos melhorei fa.
bricantes; raa D, Manoel n. 08, so-
brado. (23S0 S) J

DR

MME, 
CICI, cartomante, dia tudo

com clareza que se deseja sa-
ber, realiza qualquer trabalho por
mais difiicil que seja amigavelmente;
na sua nova residência, á rua luva-
lidos 11. 10 sob. (3039 S)J

MOVEIS 
.usados — Compram-se

mobiliários completos, avu so.-,
objecto3 dc orle, antiguidadeã, etc,
ma Senador Dantas 11. 45 térreo—
E. Ribeiro, (ai-io S) S

9 _j-e!-ae£33x=*. S1

fc. £ft JXli/SlBS w> *>

1B mú f"

,. ANTUNES, eu que fiquei a
seus ciúdados, pcço-ilie por fa-

vor noticias suas; travessa Fcrtiatioi;
na 93, casa 9. Laranjeiras, G. A.

(3-5* Sj^yJ

DINHEIRO 
— üá-;c sob bypothc-

cas de predios c terrenos, juros
módicos. Empréstimos sobre -inventa-
rios a herdeiros. Descontos dç jeros
dc apólices, acções, alugueis dc pre-
dios, etc.; mesmo dc menores ou
usofruto. Tratar com E. Ferreirai a
rua do Rosário n. 114, tabellião.,

(2397 S) J

iccas— Em-
 , para cima,

na cidade e subúrbios n juros mal-
to favoráveis c pessoa de toda con-
fiança; rua do Rosário n. 172, ulti-
ma sala, com o sr. Ju.10. (2804 a> J

DINHEIRO 
— Qualquer quantia

a juros módicos, pura liypothc-
cas, anticlircsis. descontos e cauções;
compra e venda dc predios, terrenos,
sities e fazendas; com J. Pinto,, rua
do Rosário 134, tabellião. (2898 b) J

NO 
principal ponto dc Botafogo,

cm cisa de tratamento, aluga-se
a casal disiincto, uma linda sala mo.
blinda; com pensão. Trata-se á trav.
Marquei de Paraná n. 31. Teleph.
1277. Sul. (3224 S)_J

TTMA senhora deseja empregar-se
U como costureira em casa de fi-
inilia ou mais, conforme se comhf
nar. Cartas neste jornal, a M. \.

(3169 S) R

UMA 
senlrqra de tratamento brasi-

leira, of'erece-sc par» dama de
companhia de uma senhora; não fa-
zendo questão dc ordenado; quem
precisar dirija carta para esta folha,
a V, F. (3t37 &> J

TTM senhor vindo ão interior, ten-
do usado um piedicamento ve-

gelai para cura rápida da impolçu-
cia, neiirasthenia e fraqueza, indica

| grátis a todos que precisarem, en-
viando um cnvcloppc. .coin , a dire-

I cção c sello dc $ioOj a Caixa Pos
tal 914, com as iniciacs R^ J>.

*»"TM ex-negociante desta praça, dan
U do as mclhotes informações de
sua conducla c. -üador, ofíerece-,c
para fazer cobranças de alugueis de
casas, contas no "'Thesouro e Prec
tura. Carla, uesto redacçâo, a L. A.

(2231 5} A

VENDEM-SE 
bons lolcs dc tçrrc-

no cm prestações, quasi em Ircji-
te á estação de Borasuccesso, omlç
se trata, até 10 horas c t'.c 1 ás 3i,*j
rua Acre 46, com Arnaldo. (3°34S*.)'
^^_J(BBaHpBaaKaijHpgMnakwn*»«r»4tMU'ssu .'urniM"ÚLTIMOS 

mncios
EuGÃTiíf uireí: sala de frente c

uni quarto, iuntos ou separados
cm casa de familia; á rua do Semi
do 11. 5- (.1324 ''-)

Parteira Mme. Bar-
.... ^^ Com pratica da Ma-
rUSU "T- 

ternrtlade, trata das
moléstias do utero e evita a era-
videz. Acceita parturientes em

pensão e attende a chamados a

qualquer uora. Rua Frei Caneca
89. sobrado. , (1783 J
grátis. (24b9 S) K

Mme. Mari»
joscpha. di-

. plomada pela
Falculdade dc Medicina de Madrid,
trata de todas as doença» das senho-
ras e faz apiurecer o incommodo. por
processo «cientifico e sem dor nem
o menor perigo pa» » Ma(le', °"â*
balhos garantidos * preço» ao olcan-
cc de todos, Avenida Gome» Iretre
ji. 77, telephone n. 3C42, Central con-
sultas grátis. Em (rente mo theatro
'Kcpiib.lica. JÍSJ S)

PiBTHBA

rata-se
com bre-

i d a de,
mesmo

sem certidões, civil, 25$> e rcl"

gioso, 20$, em 24 iie-as na forma
da lei, inventários e justidcaçõff.
etc, com Bruno Schegue, á rua
Visconde do Rio Branco, 32, so
brado. Todos 03 dias, domingo»
e feriados. Attetidem-se a chama-
dos a qualquer hora. Telephont.
n. 4.542, Central. —N. B. Os
noivos que tratarem de seus pa-
peis nesta cas? não '-'rão o in-
commodo de ir à policia; não se
con fundam — 32. (S 1232

ACTOS FUNEBREC

I
João Innocencio Perei-

ra de Lima
Luiza Candnla da Silva

Lima e seus filhos, Cândida
A. Cardoso da Silva, Fran-
cisco Garcia da Rosa Ju-
nior, esposa c filhos, convi-

¦dam os seus parentes e amigos para
assistir ú missa de sétimo dia, qui
mandam celebrar por alma dc seu
inesquecível esposo, pae, genro,
sogro e avó, na egreja matriz uo
Engenho Novo, amanhã, quinta-
feira, 19 do corrente, as 9 horas.
Desde já agradecem a todos qut
comparecerem a este acto de rc-
ligiâo e caridade; R 3.14*1mm ,_

Comichão dartliros, enipin-
geiis, eczemas,
írieiras, sarnas,
brotoejas, etc,
d e s a p parecem

fácil e completamente com o
DERM1CURA. (Não é pomada).
Vende-se em todas as drogarias
do Rio e Nictheroy. Deposito ge-
ral: Phirmacia Acre, rua Acre,
n. 38. Tel. Norte, 3265. Vseço
2S000.

Professores e professoras
. -- ... : íi

CURSO 
cm Laboratório — AulfS

diárias dc chimica. phjrsica, e H.
Natural preparando para o»-exame»
no Collcgío Pedro II e vestibutarna
Faculdade dc Medicina. Informações.
na Academia de Commercio, a praça
15 de Novembro. (349 *>) K

fifGrÊZrpRANCEZ e PORTU-
1 üUEZ, pelos professores! Rodger

c Henri (methodo Berlitz); preço
módico; rua da Alfândega n. 19».
sobrado^ (340 S) M

{iratico, 
Mr.

•cter garan-
— __ te ensinar

in seis iücies i-ino de S. Fraucis-
co 36 c rua da Carioca 52, 10 andar.
Vae a domicilio, por preços medicos.

(1421 S) J

1~)1AN0, 
violino e bandolim —Pro-

lessor — Carta-5 por_ favor, nes-

TMNHE1UO sob hypptlu
U presta-se, de 3:000$

Ccnstipação
Tome

PEITOlíAL MARINHO
Uutt, 7 ile SetHubro, 18»

LUGA-SE uma.boa eala de frçn
£% te e um quarto cm casa dc (a-
inilia, o casal sem filhos ou rapa-
zes do commcrcio; ua rua do Lavra
dio 11. iBú. C'-'

PRECISA-SE 
He,uma boa cozinhei-

ra, á n.va Ferreira Vianna 51 í".
Prcfcrc-sc dc cor branca. (.1526 II)

MÉDICOS

IMGLEZ

redacçâo, para MONTEIiELt.O.
(10S5S) R

,_ mactónas Singer, feitio gabinete,
5o de mio e de pe, liquidam-se
a aot, *o$, 50* até 200$. Bancadas
para industria de oito e dez machi-
nas Oíficioa para qualquer concerto.
Piáca da Republica 145. (2548 S)J

Evitar gravidez ™ &.
dicamentat, nem operações, leiam o
•Pharol d» Felicidade", que se ven-
de a 1$, no engraxate do Caie Cri;
terium, m avenida Passos, junto a
praça Tirsdentes e em todos 01 ven-
dedores e agencias de jornaes.

CAFÉ»

GAMARA
Moenth) sempre

f

í

Ser Bella

O melhor remédio contra lombrigas,
oxyuros e solitárias é o

AMBROSIL
Viifro i$soo — Dep. Andradas, 43

e S. José, 51.

(d
Cas»

Grilo Turco Tel. Ntvriemi

171EXDEM-S.K cavallos de trote c
\' marchadores; ver c tratar a rua

Elias da Silva n. oi, estação da 1 ic-
dade". (J gjfjj -

IHICYCLETAS 
011 tricyclcs — Nao

J mandem concertar, pintar on rc-
montar, sem primeiro ver os preços
de casa Brasil, rua do Cattete 105
Teleph. 1734. Central. (2310 S)K

*V7T.\TU'.SE uma machina registra-1 /CARTAS do fianças par.a casas
dora cm perfeito estado; rua Sc-1 \j nn;s barato qne noutras partes

le dc Setembro u. 93. Casa Madu- rua dos Ourives 115, 1" andar,
s-clra. (S 343") (3150 ei) a

T"r*ÉXPK-9E um doposilo dc pão.
fazendo bom necocio. O moino

í o dono ir para fura; .rua(|am.Anj

^yspassES

DINHEIRO 
— Empresta-se sob

hypotliecas de predios mesmo
que precisem de obras, pagar impôs-
tos, sob nlugeis mesmo cm usofruto,
dotal, heranças, apólices, etc.; _Jitros
c condições; tratam-se das 9 as 5;
rua Theophilo Ottoni n. 83, 1" an-
dar. (ii>22 S) S

ESCRWTOWO 
commerciaí—Alu-

ga-sc o 1° andar da rua lluc-
nos Aires 11. 1 tS.

EM 
casa dc uma senhora só,

ga-sc

mi; \S1'ASSA-SE um bom armazém
1 dè seccos c molhados, tendo

vantajoso contrato;, trata-sc com
Osório, á rua Frei Can^^pJ33^

COMPRA-SE 
uma victoria c uma

aranha c om caminhão a gnzo-
lira qpe pcituc 50 saccos; informa-
ções a rua de S. Josc 11. 79 «•
andar.  (3209 S) J

(1ACHORR1XHAS 
— Vendem-se

J duas pretas, cruzamcnlo Ln.u
da Pomcranca e Japonez, bello liro-
duelo, na rua Emcrcnciana n. 43 —
S. Umstovão, bonde Jockcy.

(3391* S) A

cansar;
Elisa

uma
cartas

._ _ . alu-
boa sala pata dcõ*
para- esta Íü'.1i^. •'

(34S1 S) 1

ODY 
c Orobõ fresco, Pcmba e

Pimenta da Costa c figas de.ma-
deira de diversos tamanhos, vendem-
se na casa de hervas e plantas me-
dtcinnes, na rua Senador Euzebio 11.
210. praça 11 dc Junho, (3057 o) K

PENSÃO 
— Forneccse á mesa

60$; a domicilio 70$ e avulsos.
i$300. Tratamento de
rua i° de Março, 23,

ordem, ..
(3530S) .1

INGLEZ 
üíí Senhora Inglcza

esle idioina cm aula ou
cularmcntc; riia S.

ensina
pirli*

José 79, 2" and.
(3107 S) 13

DR. ÂLVIUO AGUIAR
MOLKSTIAS^UÍTEUXAS

ESTÔMAGO?!— FÍGADO —
IMTESTINOS 4 RINS — POL-
MÕES, etc. fCoilíllItorio: rua Ro-
drigo Silva 11. S. ,Teleph. 2.27,1,
Ccnt. Das a-ás 4 lioras. Reside»,
cia; travessa Torres n. 17. Tel.
4.2C5. Central. '» O S302)

Creme de Rei-
lcza "Oriental',

ttnico sem ri-
vai, para man-

ler a epiderine cm perfeito esta-
do tle hygiene e belleza e pelas
suas qualidads emolientes e re-
írigerames e cnibraniiuece « as-
«tina, à cutis, dando-lhe a trans_-
íafencia da juventude. Não e

gorduroso, é o melhor para mas-
agens e faz adherir o pó de ar-
roz, tornando-o ccimplelamente in
visível, 3$ooo; pclo Correio, reis

3?500. Vende-se nas pcrfunianas
• pharmacias. Deposito: Pcrfu-

ninria Lopes, Uruguayana; 44.
Uio. Mediante um sc'lo dc 100
réis, ciiviatjios o catalogo dc Con-
solhos de Belleza. '"

Lustre para engommados
O "Brilho Mágico" communica

um extraordinário lustre a camisa,

punhos, collarinhos e a qualquer
peça de roupa. Endurece e prolon-
ga a duração dos tecidos.

Vidro 1S000. Pelo Correio 2$ooo.
Na "A Garrafa Grande', rua Uni-

guayaua, 66 c Avenida Pasos, 106,
A 3217

Gonorrhéa

riTOÀSSPASSÀlSE um bom armazém
t de seccos c molhados faircndo

',',.,11 uciiocio, cm loíar dç grande
movimento; por preco muito ra2oa-
vet livre c desembaraçado, com li-
ccnçflS c impostos paços, quasi que
r-.ão paga aluguel; informa-se por la-
vi," cem Almeida Chave & C»; sr.
Abel; brRO da Sé. (2913 1') J

rpRÂSPASSA-SE 11111 botequim tçn-
1 dinha; trata-se ua rua dos .In-
validos n. oS. (Mg P) S

[ÍFEfflIOfèS

rrs « ««, tuu sobrado «aTraspassa-se rua Sete de se.
tcnO.ro, completamente mobilado _c
dividido" cm cscriplorios, que es'ao
todos alugados, dando os alugueis
rara pagar a renda do mesmo fican-
¦ 'o <lc graça para o nlugatano, sala
v'.c c.-pcra, qivuto. sala dc jantar, co-
r,.i. cozinha, dispensa c arca. A sala
«lc jantar ó espaçosa podendo servir
I>ara pensão. Vcndcm-se algumas ma-
chinas c accessorlos do massagens c
cmutillczaniciito do rosto cnsinanilo-se
•1 trabalhar com as niachin.-.- c outros
misteres deste genern Motiva este
trasnasse o dono rctlrar-se .lesta ca-

. vital- Cartas a Estreita •neste cscri-
ptorio. (gjg; Pl J

empi-

jens.
dartliros, eczemas, sartlas.
pannos, comichões, etc, des-
appareceni irapidamente usan-
do Pomada Lusitana. Caixa
líooo. üepo3Íto; Pliarmacia
Tavares. Praça Tiradentes
u. 62 (Largo do Kocio,

•\ min

TTiM casa i.e familia, aluita-se uma
Lj sala de frente, Independente, a
um senhor de todo o respeito e um
quarto a uma senhora; rua C.ciicra.
Silva Tollcs n. 17 — Andarahy.

(3*1.1 S) R

i:n»

cúru-se era 3 dias com

Hll-ill iFlO
1 dc Sctitinbro, I8<>

pura o dia-iiiosti-
fco c tratamento
..-.s.ilneuçor do cs-
t-oniago, intestinos,
f gado, pulmões,

coração, rins, oásos, etc, pelo
DR. RENATO DE SOUZA LO-
PES. Preços módicos. Rua S..o
José, 30. das 2 ás • (menos ás
quartas-feiras). A 20a

IU

ESCRIPTORIOS 
—Alugam-se bons

c«criptoricrs. com divisões cie
luxo; rua do Rosário n. 148, entre
Avenida c Gonçalves Dias, lado da
sombra. (3°i= *>> M

TTYPOTHECAS desde 8 »|», con-
IX forme localidade e garantia; I.
O. Dart; rua da Ouitiinda 63. lei-
teria, (fjg". b> ]>

HYPOTEECAS 
fozem se dc nre-

dios uo centro e uos suburhios,
com brevidade; na rua da. Quitanda
11. 71, alfaiataria, com Freitas, ila 1
ás Choras, (337» S> K

HYPÒTHECÀS 
bem locatisadas,

capitalista fas dc qualquer quan-
tia a juros módicos. Informa por
favor, o sr. Chaves, liai do Rosário
147, sobrado. 'iíüJ?1

PENSÃO, 
_

a domicilio
Forr.ccc-se á mesa c

^ „ , farta c variada, ga-
rantindo-se cozinlia de 1» ordem; rua
da Carioca 8, 2" andar. (35 lú *) J

Doenças dos Olhos
DR. RODRIGUES CAO'

Com longo cstugio da Eondation
Rotticlild dc Paris. Assembléa, 56.
das 2 ás 4. Teleph. C. 3376." 

J 131R

Mr. Edmond-eSrC
üimi" elarividente, distinguido pelas
mprensas brasileira c estrangeira, pc o
xerto das suas predições, conlinu a

dar consultas para descobertas de
qualquer especie; na rua do Matto-
so, 217, «obrado. Mr. Kdmond tem
sido freqüentado c admirado por nu-
morosos clientes da mais alta cateso-
ria a nu cm predisse o roubo do ; Mu-
seu Nacional", o inorlc da «ua trma,
a ccicl.ro "Madame Ziaina", c ou-
troa acontcciiiicutoj noiavcií.

""LUSTRES
PARA

ELECTR1C1DADE

•e^

Francisco Cardoso
Machado

Í 

Maria Gonçalves Maclia-
do, seus filhos, noras, netos,
irmã, cunhados, sobrinhos e
mais parentes conimunicam
o fallccimcnto de seu çxirc-

moso esposo, pae. soarro, avô. ir-
mâo, cunhado e tio, 1-RANCIbt.u
CARDOSO MACHADO, e convi-
dam os seus amigos e parentes pa-
ra acompanhar o feretro aue sai-
râ, hoje, quarta-feira, iS do cor-
rente, ás 8 horas da manhã, para
o cemitério de S. João Baptista
da Lag.*a. ,~m^mlJmJÉm'

Gustavo Lins
José Ribeiro Ferreira de

Meiretles e Meirellcs, Za-
tniih & C, tcstainentciro,
ex-socios c amifios do fal-
lecido GUSTAVO LINS,

profundamente penal zados .pelo
seu passamento, mandam celebrai
uma missa de sétimo dia por sua
alma, amanhã, quinta-teira, 19 do
corrente, no altar-mór da matrií
da Candelária, ás 9 horas, agrade-
cendo penhoradissimos a todo»
aquelles que comparecerem a este
acto de religião. (R 33o6)

Delfina Rosa Eüiot

Í 

Maria Rosa Elliot, João
Francisco Elliot e familia,
cap.táo João Elliot e fami-
lia; Álvaro Elliot e familia;
capitão Francisco Elliot e

familia, c demais parentes (ausen-
tes), agradecem ás pessoas assis-
lentes e as que acompanharam a

sepultura o corpo de sua inesque-
eivei e pranteada mãe, sogra, avô,
bis-avó e tia, DELFINA ROSA

ELLIOT, fazendo seiente, que, a
m.ssa de sétimo dia, pelo repouso
de sua alma, rezar-se-á amanha,

quinta-feira, às o horas, na egreja
matriz de S. Christovão. E por
tão assignalado acto religioso, an-
tecioam nua gratjdão^^aKU33t^

Amélia Rosa de Car-
valho

Raul Vicior da Silva Car-
valho e filho, Ralph da Sil-
vã Carvalho, esposa e ti-
lhos, Luiz Antônio de Ma-

galhães Fonseca, esposa <•

filhos, participam aos demais pa
rentes e pessoas de sua am zade •)

failecimeiiio de sua extremosa mãe,
sogra e avó, AMÉLIA ROJA Dl:
CARVALHO, hontem, 17 de ouiu
bro, e os convidam para o seu cn-
terramento, hoje, quarta-feira, 1?
do corrente, saindo o ferciro da
travessa Patrocínio n. 26., Anda-
rahy, para o cemitério de S, Fran-
cisco Xavier, ás 9 horas da Tianhã.

(J t-tofi'

Pedro de Souza No»
gueira

Merbela de Souza Nor;ueI.
ra e filhos, Benedieta ^da
Conceição cfilhos, JoséÇui-
lheriiie de Souza c familia,
Gcracina Nonttcira, Juüc

Chaves e familia, Daniel Pardal *
fani lia, João dc Andrad-e c faini-
lia, ciinvidum á todos os demais

parentes e pessoas de su:is amiza-
des para assis.ir i missa de trige.
simo dia do fallecimento do seu
sempre lembrado c querido mando,

pae, genro, irmão, tio, 
: ctuibado,

compadre e padrinho, PEDUÜ 1>H
SOUZA NOGUEIRA, a qual será
celebrada sexta-feira, 20 do cor-
rente, ás 9 1 |i lioras, na niatni
deste Cur.ito; desde já a iodos an-
lecipani os seus agradecimentos.

J 34Í?

i
Conselheiro Joaquim

José Cerqueira
Manoel Duarte de Bclfort

Cerqueira, d. Maria da Glo-
ria llclfort Ramos, dr, Pau-
Ia 'Ramos Júnior, dr. Hei-
tor de Bclfort Ramos, d.

Antonictta dc Bclfort Ramos e
Armando de Bclfort Ramos, íi-
Ilio cunhados e sobrinhos do fal-
lecido conselheiro JOAQUIM JO-
SE' CERQUEIRA, convidam to-
dos os parentes c amigos para as-
sistir á missa de sétimo dia que,
pc o eterno repouso de sua alma
mandam celebrar, amanhã, quinta»
feira, 19 do corrente, át 9 iju ho-
ras, no íiltar-iuór da egreja da
Candelária.

1

i

}>ÉNSAO 
de 1» ordem, farta varia-

da c com toucinho; da.se a nic-
c-i c a domicilio; ua nt.-i Anstidcs
Lobo 11. 23. Tcl. 258-'. Villa.

(33t>'.S),K

PENSÃO 
-- Fornccc-sc bem feita.

de casa de familia; na rua do
Cattete 11. 2S7. (.1457 SI S

P1*N*;SAO 
— FõraecMC de 1a or-

dem, na rua da Alfândega C,s. 2°
nndar. <-3ii7 i>) J

4-

íansoitas Sutis I
FiiíuMade dc ^ieliit

, niedico e operador

COMPRA-SE 
uma licença para au-

tomovcl Humber, de 20 H"P.. in-
formações, r.a avenida fionics Freire
ii. Bi. com o sr. Adol^ho. (333° S)J

CtONSULTAS 
espiritas — Mmç.

.' M.arie I.ouisc só acecila gratili-
cação denois da pessoa con«cgu!r o
que deseja— MattMo 33. <:-'si s' ¦'.

rÜRASPASSAM-SE duas portas, na
X Avenida Kio Branco, com tre*

nnnos <!'¦' contrato c meies, em ponto
bom; informações á rtta da Quitaii.
da 11. no. (30^7 V) R"achados 

f. pesoioos

/~1U?TNS — A termerida i o mais
KJ forte destruidor destes iusectos.
O nulor iler-ic preparado, incumbe se
tltí mardar fazer extineções dos refe-
riilo-â iusectos em predios c viveiros;
carta para a rua Ernesto Ribeirp n,
31 U, — Nicthcroy—A. Silva Nícco.

(3100 
S) II

CIOt.I.F.TF.S 
de senhora sob medi-

' da, lava c cont-ert?., e3pccÍflHda'lc
p.-,r.a gravidez; n-.nic. Bouharde dc
Freitas, rua Vpiranga n, .';.

(3130 S) It

TNGLEZ, (rancei,
1 10$ e 15$ men
a ate ás 4 noras;

íS.

allcmiiu e «um,
sb. Trata-se (las
heceo da Cariòcfi

(3t77 S) R

TM POTÊNCIA — Cura-se çom as
1 garrafas dc c.miába. remédio vc-
rcial vindo do senio dn Ceara, bu-
contra-sc na rua Santo Clinsto n (10.

(2.130 S) K

Commento*
Curam-*'-'' oro 3 difis cnm

v * 1 .

Kua 7 <lc setomb o, ltjt> \

PENSÃOde casi
Cattete 11.

-_ Fornccê-sc bem icita,
de familia; na ttea do

.3. (3Ó64S) S

OENSAO dc casa

ÍNFORM 
U;õF.S. syndicancias pro' 

pagandasi cobranças, professores
dc magnetismo, poesia, c.c. i.at.-,.a
do Correio n. 1827. - «8o,i,) J

TOVF.N estrangeiro, precisa de um
O comino.Io cm casa dc bimíba 011-
dc não luija ostros wuiuilmoSj Lar-
tas para V. 

*M.. nesta rçdacçao.
(3331 S) .1

A PPAUF.rEU um burro lia V:ir;
li\ f.cra Pequena, cm easi de José•flautista, entregar-sc-ã ao dono, cx;-
gindose á prova. (31-10 Q) U

C~VÍÃS 
& MOVSf.S; 11, rua Barba-

I •:.: Alvarenga, n- 1'erdeu-sc a
cautela ti. 61.041, desta casa.

3.163 01 J

ESAPPARECEU dã rüT Silva
Uuiiuürãcs 40, um cão vermelho

com \:v.v.\ malha bratica cm baixo do
pescoço, dá pclo nome jie Tu]iy, pede-
te o favor a quem o liver, cntrei?ai.o
na citada rua. (2233 0) S

\m\
Teme PEITORAL MA-

Kl NU»
Uua 7 (Io Sutembro ISO

IICúES 
dc òc ciibo; á rua

J 
¦
Ara-.ijos n. t,-

 dos
(.iic-i S) J

c familia; dá-
jl se avulso" ijcoo; mciiial 60$. e
a domicilio ;o$; na trav. dc São
Francisco 11. 6, :" andar. (3.191 SI K

Compram-se dc qual-
ctor dc 1I2 armário; pa-

garh-sc bem; urgência; cartas nesta
redacçâo, com iniches L. S. r.

t35I5 3) J

PIANOSquer

TOONTO ajonr. desde 200 reis; rua
JL 7 dc Setembro 11. 95. i" nv':-r-,

(3018 .SI I

ClAl'TOMAN'lV'* 
habilitada muito

I conhecida e considerada pçlo ac-
certo dc suas proíecias. tendo por
motivo de iorca maio- deixado uc
annunclar, novamente espera merecer
a confiança dc todo; que .a quizcrcm
cocí-itar; na rua dc S. Pedro 331.
sobrado. '2237 S) S

1 A'1'iM — lace" particulares 1 5,-
iJ por hora. Grupo uc 5 alumnos;
isS <i -oS mensaes. Inlormaçocs; lar-
co da Sé 32, 2" andar. (32bo b) J

LAVANDER1A Mo :!o, ha £0 uma,
a única que lava c engom-

ma toda a rreipa. tnnlo de homem
como dc senhora e cisa, com espe-
cH:dadc de luxo. com a máxima
perfeição sem o perigo dc contaçio;
manda buscar c levar a nonuci.10.
Teleplione Sul sro. (230SS) M

ÍTV"U).«I E_"l"u 17.A~ avenida Hçii-
Dl rique Valladarcs u. 33 <Ç*«"
terfeo. t3;2bSI J

1JERDEU-SE 
a ca-etcln 11. 30.016

o;i casa do penhor rs du Adal-
licrto de Andrade, sita á rua 7 dc
Setembro 11. 227. As providencias |á
íoráui daílas. (3253 Q) S

fJKltUKUA.MSl" 
cinco npo1!ce3 dc

um como dc réis cada uma, de
r.s. .;;.<?;7 a 3.V051, luiiforntipatlas,
dc jiirus dc 5 "Io ao .armo pcrtcnccii-
tes r.o menor Armando, íiüio d.a d-
nada .luililh de Magalhães Godoy r
ti; Armando Augusto fie Godoy, —
Kio dc Janeiro, ,1 de outubro dn
101G Armando Augusto Jo Ho-
ri;.)-. (Q)

PKUn!-:i!A.M-SE 
duos cautelas do

Mu.iic dc Soceorro do Kio du
Janeiro, sob os n-".. (<<)2 c Cí)3«

5^ ('KltnUEtKA: ?i ma I.uiz de
XV Cr.iuõcs. ". Pcrdcit-so .'. cautela
destó 1 sa de"n. 67,Sj7. (33C.5 Q) !<

/CARTOMANTE, mme. Couccpcion
V — Kua Frei Caneca n..ioG. so
lirado. Preço 2S1100. (3233 S) J

1f1H.VPi.OS ul'"mos modelos, em se.
\) da, palha e vclludo a 10?. ics_
15$ e 20$; tinee-sc. rcloroia-sc_ a 5S
e' CS; mme. lios. á riu da Carioca
11. 10. Acccita alumnas, (3036 S) J

/ lAltTOMANTE e faz qualquer tra-
VJ balho pira o bem. não usar dc
cerimonias cm fatar tio que descia-
i\; c Ir.ata dc feridas , chronicas c
ounas doenças; rna Oliveira «, j8(
fundiu da capella do Amparo —Ças-
cadura. (2904 SI J

TIÜTODISTA perita dc vertidos
ul. tailleur, ensina a coriw c cr-
tu-.r no manequim, sob mcd-Ji e pnr
figurino. Vae a domicilio; preços 

ba-
iV.issimos; rea da Assembléa n. 7
sobra-do, (.ín.>- * J

\wm DQS P
¦."uriv rnnlilá e >ni o

PKITOUAL M\ 1NHO
Uua 7 tlü Setembro, 1 >i\

UMilS

niltencourr, da
citia da Üâhja,
r»ç«pe a':SM "^

mo't}sths dos Olhos,
ouvidos, garganta,

nariz e doenças ner-
vosas*

Todos os dias,.'-das 3.„«-* O boras
da tarde. Itua UOdrigo Silva 11. 26,
1" andar (entre Assembléa c bete de
Setembro), Consultório .pcrfeitamcn t
.piiarcihatirj Attende também chama-

¦.'.os a domicilio, pclo tclp. 2.^11. \1I1a,
ou ç.òj'. Central, ou oor escripto.

(23"8 .1)

Moléstias das senhoras,
pelle e sypliilis tJí,„" nu.
tencourt, parteiro; cura os tumores
dos <cio3 c do ventre, as moléstias
das vias urinarias e gcnilacs da mu-
Iher, as metritcs, os corrimentos ulc
riuos c vaginaes e.'regularizaia inens-
truação por processo-seu. Anplicn o
(Í06 c 014. com ou sem injecçao c
esta sem dor. trata a tuberculose c
hérnia (quebradura) . sem operação.
Consultório perfeitamente apparcUia-
,!o; rua Rodrigo-Silva li. 26, esqui-
na d-i rua da Asicuiblca, das 11 as
2 da tarde. Teleplione 2511; rcsiden-
ci.a á rua Sciiadon Euzebio .342. lon
sultas grátis. '¦ < O -l^>
em^m4màmãmz^mrtv.r^È'mnit1XllVáa^<V^^* 

'* w-l~'^l!S»t»mam"DENTISTAS

Moléstias das Senhoras
—Dr, Octavio de Andrade, com pra-
tica dos hospitacs da Europa, evita
a gravidez por indicação sçicntit.ica,
sem prejudicar o organismo. Hemor-
rbaglas, suapensão, etc. Residência e
com=.: rua Sete dc Scicmbro n._ iSG,
«hbredo das 9 ás 11 c dc 1 as 4.
IVcphonc 159'. Central. Consultas
grátis. fi.. 3i'52

Doenças Curnsaranlída
ijg erntartnt «lo

garganta ozeíiva.
lia\'iZ (fetidoz do iirtriz)

OUVidOS processo inteira-
bOCa mente novn.

Oi*. s*.urico <le I.emos
profôssoi*livre (Ipssh esprein-
Hdiidenii Faculdade de Modi-
pina do Kio dn Janeiro. Con-
sultorin rua dn Carioca 1?.,
sobrado, das 1*2 ás O da tarde.

3 I31"1 J

RUA 7 DE SETfiMBRO 161
' -SUOR FÉTIDO
dos pés e dos sovacos, catinga; fri-
ciras comicliões, etc, desapparc-
cem rapidamente com o uso do
"Suorol''. Preço a?, pelo Correio
C$300. Vende-se cm todas as dro-
frarias, perftimarias, fliarmacias c
á rua Uruguayana n. 66. Feres-
trr-llo & Filho c Avenida Passos,
106. A 321S

ARMAZÉNS novos — AHcgam-se
* juntos 011 separados no opuiíio
ponto commercial, á rua da patretla

A — Uio Comprido' -•
 47 - ..

chaves no n. 45 • (.1230 S)S

COLORINA, Tintura ideal
garantida, para

restituir ao cabollo a sua cor, ori-

ginal í>rcta ou castanha. — Pre-
ço io?oco, pclo Correio, Jnai-s 2?.
Deposito geral rua 7 de Scticni-
bro n. 127. R. KANITZ;

Cura cc-icmas, moléstias
da pelle, arthritismo e pre-
vinc as lesões cardiacas ei
dc todo n annarelho circula-l
torio. Agentes geraes I
CAIU.OS VMV7, & C. I

1 7 de Setembro SI—Itio J

i
Dr. Antônio Dias de

Pinna
Maria J. de Oliveira Pin-

na e filhos. Pedro V. de
Mello P.nna, senliora e fl-
lha, José Vicente Je Souza
Netto, senliora e filhes, Paiv

lino Soares de Pinna, senhora e

filhos, João Soares de Pinn,V se-
nhora e filhos, Joaquim da Costb
Vieira Mendes c senhora, profuii-
damente pcnhorados, agradecem a
todos os parentes e amigos tjiK
acompanharam á sua ultima morada
o seu idolatrado esposo, '-ie, avô,
lio e sogro, dr. ANTÔNIO DIAS
DE PINNA, c novamente os con-
vidsni para assistir á missa dc se
timo dia que, por se.i eterno rt
pousu mandam celebrar, amaniui.
quinta-feira, 19 do corrente, ás ie
lioras, 110 altar-mór da egreja «a
Candelária. (-M 1391

COROAS OE BRONZE
BUSTOS, MEDALHAE9, IiB

TKAS o uttiiluitos fúnebres
pnra monnmentoa

PUNDIÇUO INDÍGENA
150, rua Cnmerino — RIO

AVmmÊtmmmJãwmBB^mmM*-- 
-qg)

ANTONIA GALDINA DOS
PASSOS MACEDO

Sens ftllios, filhas, Rem
ro», nCirns, netos o IrmS
«Krartecem profundnmcn-
te penhorados n toilns ns
pessoas que se di^uarant

de acompanhar os restos mor-
taes de soa idolatrada mãe,
socra, a-rfi c Irmã ANTONIA
GAIiDINA DOS PASSOS MA.
CKDO e dc novo convidam pn«
ra assistir á missa do 7° dia
que pela sua alma será ceie-
tinida, hoje, quarta-feira, 18
do corrrente, ás 10 hora»,
na egroja de S. Francisco de
Paula, e desde já ficam sntn»
inaiiieiitçgrntos. P> ^l,

El-Rei Dom Luiz I
O Conselho Adininistrati-

vo da Real Associação <je
Soccorros Mútuos Memória
D. Luii 1°, faz comnieuio-
rar o 27° anniversario do

passamento do seu inolvidavcl pa-
trono EL-REI D. LUIZ 1», man-
dando celebrar tuna missa na egre-

ja matriz do Santíssimo Sacra-
mento, amanhã, quinta-feira, 19
do corrente, ás 9 lioras; -listrl-

bniudo eni sua sede, á rua do
Núncio 46,' após esse acio, dona-
tivos e vestuários a vinte sctc(0rt
pliãos, filhos dc associados. Con.
vida as dignas co-irmãs, cxnias.
famílias e mais srs. associados,
para assistir a esse acto «lc reli.
gião e caridade, pelo que se con-
fessa agradecido, (I 3-1

t

í
José Dias Coimbra

Jttstina tle Jesus Dias,
Adelino Dias Coimbra, Ly-
dia Dias Pinheiro. Albano
Freitas rinliciro mandam
rezar, amanhã, quinta-feira,

ro do corrente, ás 8 horas, _ na
egreja do Sacramento, uma missa
de sétimo dia. pelo eterno repou-
so de sua alma, convidando para
esse acto todos os demais parcn-
—<s ,. -"ilgns do finado. J .l.toa

SITIO

PENSÃO 
MONTEIRO — E

melhor tio gênero
DOMICILIO;

tamlicm for-
Rosário, 105,

(lú!) S) II

QUARTO 
— Aluga-se um csplcn-

dido, com ou sem pensão, na
.--....i l!crii.irnm Constrsnt n. 31.

(j.-SoS) R

¦arOCA dc co annos, chegada 
- re-

lTicéaremente o esta capital, pene a

proteccõo dc um senhor dc tratarnen.
to; cartas para esta folha, 1 

\-'f2l„>jl:.' p

¦BffÃDAinT"*ÜUHÀMÊl. - I'»W-
i?i ru diplomada pclo Ken iiisimi-
to dc 1'lorcnca neccita clinitianoa a
oualoucr hora. Tclcphone VUa .tico,

h s- Mi^d "•£o -&% r

QUARTO 
— Aluga-se com eu sem

mobília, r. cas.il ou senhores do
commcrcio; á rua Uucnos Aires 236
1» andar. O-W s" s

OEMIIORA sú aluga uma boa sala
tapara descansar; cartas para esta
folha, 

"para Helena. (33tj) S

CO' \c\7. economia quem comprar
ò rr.r.nt:in:nto5 dc 1" qualidade que
«c vendem r.r.i Dois Mares; largo do
E>,t.ic!o do Sá n. 70. (IQ^-S) 1!

R; IJuldns Von riiinckcnstein
Esp. em obturacôes ;i ou,o, p..i

una, esiualic e extracções com
* 'aiucntc sen-, dúr; colloca ucn

cs com ou sem chapas, a preços
reduzidos. Garante todo c qual-
iiicr trabalho c r.cceila pagamen-
ios parcellados. Das 8 da manha,
ás 6 da noite. "Aos domingos so

1; • ás-.t horas. Kua Marechal Fio-
•inno Peixoto n, .f (sobrado),
'ii-ox'iiio á rua ^Uruguayana.

DIVERSOS

mmm ns inei |
Cura rapi n com '.\

1 >:JI-HÇÃO 31AIII>*11 ">

Kua 7 (lo Si'íe:ni)l':>, 1H'1

*H rOVEIS usados — Família que «e
HE. rctlr.i vende molu'ia de pcr-.ln
ainarcila. para quarto dc casal, t;nr
preco mo'üco e nwls alguits moveiji
,„.-, Carioca, 49 *" and. {.100= S* M

H mr Clara Coiiderc — M-inlcnra.
iti pedicura. masragistá diplomada;
rua S. Gemcnte n. '°5 *'"fl- I-,''tí¦
<í 1 V.ie a domicilio. Só ás eenho-
ras. Ca6»4 S) R

QITtO — Cumpra-se ou arrenda-
Õ *c uni, cotn hoa-s terra?, frntei-
ras, rr.nit.a acua e ca=n de moradia,
*;mr preço módico e perto tle eitra-
ád dc terro. OHertas ci,!n detalhes
a J. Franco, escriptorio íeste jor-
nal. (jcsoS) .1

CJAI.A c quarto — Alugam-sç cs-
O plcndidós rodeados de jãhcVas c
dc um grande iardira amplos e areja-
do?, a cns.il t>tl pequena (amili.i, em
casa de família tle rodo respeito c
seriedade; rua MarÍ2 c a-.rro? n. 2«p.

(.13*7 S) J

DENTISTA 
a jíooo mensaes para

obturação a r/ranito, ptatina,
curativos de>úe ò primeiro .tiia. Ira*
balhos dc chapa; coroas, pivot, etc.
por preços mínimos c trabalhos e-t
rantklos, na Ai-xiliadór.a Medira, na
rua dos Andradas n. 83. sobrado,
esquina da rua C-cneral Câmara, lc-
'.cphcnc, Norlc 3157. (1381 S) J

PARTEIRAS

PPCRGAS113 AFPARELHQ Dl-
EESTlfl E Ml SISTEMIKB-
«nÇfl .DR. RENATO
«ÜOÜ- DE SOUZA LO-
PES, dooente tra Fa*
cuidado. Exames pe-
Ios raios X, do esto-
mago, intestinos, co-
ração, puSmõos, eta*
Cura da astttma. —
Rua S. José 39, de 2
às 4, (mernsás partas-
feiras). Grátis aos po-
hres ás 12 horas.'vw:

c suas cotise*
((uencia-s. ¦ Cura
radical, itijecções

completamente

 nua INDOLOUES,
Uc sua prcpãraçtio. Appl. 6o0 o 914.
Assembléa 11. 54, i!íz,<*i? .',". J'f*
ras Serviço do Dr. PEDF.O MAjA-
LHAES. Telephone 1009, C.

(R 9=43)

Em S. Gonçalo, vende-se tim
sitio com g'ande terreno plano e

uma pequena capoeira, muitas ar-
vores frutíferas e uma bella casa

prestes .1 concluir. Tem bonde _a
porta da 'framway Rural Flunii-
nense, passando próximo luz cie-
ctrica c o encanamento peral das
águas. Ver c tratar, rua Xilo IJc-

çanlía, 3t A, com o proprietário
Antônio Soares, cul S. Gonçalo
de Nicthcro". J 

'6-53

SYPKSLIS

Collarinhos,
punhos e

peitos d c
I a mi su

fceni cii.gommatlos
d lustrosps dura ti;
ie todo anuo \ v
v. nf a" verdadeira
maravillia, mas c
só com o Lustro
Americano, á ven
da cm todos os
armazéns.

(R 3379)

pusi-res

G<01.!.KTF.S DE SUNHORA SOI
_ MEDIDA a irj - Mme M-ric

' * CCE1TAM-SE alguns pensioni». Lemos, colletclra diploranda pela Aca-
lüi ;. •> incr.a em casa dc peqee- demia de Paris c çom caa cru la-

'ris, montou seu alclicr 11 rua da. As-
sembléa 35, 1" andar. (103 S) J

aa familia, 5 avenida Gome* Freire
01. JO, 1° r,ntV.r. (.li ,1 S) lt

A CCF.ITA-SE roetia para lava:
LíT. com perfeição, a nio Fernandes
fGttnuríítra a. ,39, Wit IV — Bo:ii-
»»fo. (3i?4S) K

r*iOMER bem a i$coo ?
\J taurar.t rcr.iion; n-.rr.t

. só no res-
imc. Pofemje;

Buciioé Ãsres 158, loja; asfignameí
á uicsa 00»; iú.'a, 70}, (iS:c oj S

TÍTASSAdTSTA, Aíptomido na Eu-
iti rop-i. Totlas as massasen". tra-
tamcnlo especial para cmairrcccr —
Cooacaliana, rua Hilário Gouvo Ss.
Tcl. CJ20, Sul. _ii2i?j'_ü
*n TMI'. riara Cotidere -
iiA. peJictira, massagista
rua S. Clemente v.. 1&5
Sul. Vae a domicilio. S
ra*.

. MunicuRti
i".l>" ni.-.il,-.;
Tcl. 1:70,

mOiIA-SE roupa dc homem e se-
5 nhora para lavar c cngommàr,

t:n casa; ma redro Américo n. no.
casa II. (335ÍI S) J

moléstias
de mulher, o
DR. II. DE

AXDIiADA cura corriméutos. lic;nor-
rliagias e Fusncmsõe?; dc modo sim-
lile*S evita a gravidez "03 rasos indi-
cados. fazendo appareccr o incommo-
Jo som provocar li cm or mania, tendo
cr-rne enfcrmcirti mme. lOSEPUINA
G/U.L1ND0. partoirá do Hospital
Clinico dc Barcelona; consultas dia-
rias. grátis nos pobres. Acccita >cHen-
tes cm pensão. Consultório c resi-
deiíçia: rua do Lavradio n. m, so-

2:$ uo ei*
vil o aoS
rcl igiosi.
com ou
sem cer-.

tidões c cm C4 horas, todos os dias.
para provar quanto esta casa Ü íúrial
só pagam depois dos papeis prom*
pios; irata-se i rira Barbara <ic Al-
vareuga n. za, cm frente á 2a Pre-
toria, próximo ao Thesouro, com Ca-
oitãi Silva. (7af"'S) J

c li r onicas e
recentes.
Quer eis fi-
car radical-

mente curado ern poucos dias?
Procurac informações com o sr.
Fcijó, que gratuitamente as offe-
rece, não conhecendo caso ne-
nhuin negativo; rua Tltwpliilo
Ononi 167. ô/o'1 J

Oonorrlié.is

UNHAS BRILHANTES
Com o uso constante do Unho-

lino, as unhas adquirem um lindo
brilho e exccllente cdr rosada,

que não dcsapparece, ainda mes
1110 depois de lavar as mãos diver-
sas vezes. Um vidro. i$50°.s Re-
mette-sc pclo Correio por a$ooo.
Xa "A" Garrafa Grande , rua

Uruguayana a. CO, cavenida Tas-
303 1061 A 3221

1MAX0, VIOTiT.VO, ll.VNDOtilM
B XHBORIA

io?ooo mensaes, duas
semana. Assomblia 6o.

vezes por
2° anrlar;

brad-,v!o. (814 .1)

UM 
cmpre.-ado publico aposentado,

com vont.-.ilc ifc trabalhar alue-
mas lioras durante o dia, procura,
mediante fbiica dc 61000$, cm esen.
ptomra de Comp., Uancos c casas
commcrclacs, uma collocacüo com
ordenado <!c 150$; cirtas mala rcxla-

.(-•6iji; SVcçio, a B, 1'.. .(3-190 S» J

mmPartas. Mo.
lestiaã d:..,

Tratamento
ios abortos
eyas conse-

quencias. dos
corri ntentos,

das eólicas utoro-ovarlanas c daç rccr.-.s
irrccuíãrcs e proloncada?. Assembléa,
54 das 12 á« íS. Serviço do dr. Proro
Magalhães- Xelcp. íosa, Ccut, (lto:u

Perolina Esmalte ~,p"t;°
qtie adquire e conserva O Iilüc^í; d;i
pelle, npprovado pelo Instituto de
Belleza de Paris, prcmir.do ua Hx-
posiçüo dc Milnno. Preço .*?ono> PO
DE ARROZ PEROLINA. suave e
enibc!'.c2ado.-. Preco 4$. Exijam cs-
loa preparadas, á venda cri-, tinas as
pcrliuuarias e no deposito deste c
de ostros preparado?, ú rua Stte de
Sctcat*;;o n, so?, sob, (589 S). A

110 É!10!f-a
15. AVENIDA CKSTIíAL, li

— SÒIíRADO !
Coinpletnninntc refnrniiula, |

tlisiiôe tle '10 quartos elegan-
tomente mobilados parn fiimi-
Uns fi cavalheiros Oe trataiuen-
to. Hanlios frios o quentes.

lloa coziiilm, lioin tfiitaincn-
to; transo o peixe todos os
dias; almoço ou jantar 1$500
—Diárias de 4$, 39 c 6ü!OÜO,

Antonia Ribeiro
Duarte

ÍJoão 

Rodrigues Duarte _ c
filhos mandam rezar a mis-
sa do S" anniversario do
.passamento de sua saudosa
esposa c mãe. amanhã, ás

8 t|2 horas, 11a capella dc N. S.
da Conceição, ú rua de S, Janua-
rio. 33-4 J

Margarida Teixeira de
Carvalho de Giorgio

ÍJosé 

Augusto dc Giorgio
c seus filhos, convidam a
todos os parentes e aniifio?
para assistir á missa de se-
timo dia, que, pclo descan

so eterno da alma dc sua saudosa
esposa e mãe, MARGARIDA
TEIXEIRA DE CARVALHO Dl:
GIORGIO, será rezada hoje, quar-
ta-feira, íS do corrente, ás 9 11-
horas, na matriz de S. Francisco
de Paula. Antecipam os seu?
a iiradecimcntos. .-m. m-..TmiTi*,

D. FÍorinda Bertão
Soeira

FALLECIMENTO
Antônio dos Santos Soei-

ra, d, Anna Bertão, João
Alves Corrêa e faniilia,
participam o fallecimento
de sua extremosa esposa,

filha e cunhada, irmã c tia. c con
vidam os seus parentes e amigos

para o enterro, hoje, quarta-feira.
íS do corrente, ás 4 boras da lar

de, saindo o feretro da rua das
Laranjeiras ti. 180, para o cçmi
lerio de S. Francisco Xavier.
Desde iá Sj C»llfl'l'"'"l c-a'ns.

Conselheiro Joaquim
José Cerqueira

tf Cerqueira, Soares & C. e
«>» Francisco Joaquim Pereira

1 Soares, extremamente pena-
.i lizcdos pelo fal'cciincnto.

cm Portugal, de seu sócio c
compadre conselheiro JOAQUIM
JOSÉ' CERQUEIRA, convidam
•odos ns amigos a assistir á missa
de sétimo dia que, pelo eterno rc-
pouso de sua alma, mandam ceie-
brar, amanhã, quinta-feira, 10 do
corrente, ás 9 iU boras, no altar
de Nossa Senhora das Dores da
egreja da Candelária.
aa-sç-fsSrSEBwas"' *^PSH«^affl
Sezinio da Penha Jun-

f

í

t

t 

Maria
Junqueira
Novaes <

queira
Maria Lydia Pacheco

a e filhar-, Mario
e senhora e llonr,

rina Rosa Junqueira, parti
ripam aos seus parentes t

amigos o fallecimento do seu et
trciuoso esposo, pae, irmão e so-
Rro, SEZINIO UA PENHA JUN
QUEIRA, liontcm, ás 17,10, t
convidam para acompanhar ao en
terro que se realizará hoje, saiu
do o feretro de sua residência. 1

D. Leopoldina Ange-
lica da Silva Ávila

Alfredo da Silva Ávila,
Oscar da Silva Ávila, Edu-
ardo da Silva -Ávila e fami;
lia (ausentes) e o dr. José
Heraclilo Uias agradecem a

• odas as pessoas que coniparcc-
ram ao ciitcrramciito de sua ve-
neranila c idolatrada mãe, D.
LEOPOLDINA ANGÉLICA DA
SILVA ÁVILA, e convidain todas
as pessoas amigas a assistir á
missa de setimo dia, que pelo
eterno descanso de sua alma será
rezada, amaiiliã, quinta-feira, 19
do corrente, ,13 9 i|a horas, na
egreja de S. Francisco de Paula;
confessanilo-sc desde já sunima-
mente gratos a quem comparecer
a esse acto dc religião. 3132 J

,g(j ¦ «SRatena»- '>n^muíy"t

Mercedes Barbeitos de
Magalhães

Ircnio Magalhães, Virqi»
nia Magalhães, Narciza liar-
lícitos, Arnaldo Barbcitos e
lenhpra, José Carbcilos c
senhora (ausentes), viuvo,

irmãos e cunhados tlé MERCÊ-
DES B.MRIffilTOS DE MAGA-
LHÃÈS, convidam os demais pa-
rentes e amigos nara .issistir á
missa de sétimo dia, que por sua
n'ma fazem celebrar, amanhã'
quinta-feira, in do corrente, ás o
horas, na egreja de S. Joaquim.

mt 1111 ¦¦¦111. .lãiíiM

Missa em acção de
Graça

Jtttlith Sevcrino dos . Santo»
manda rezar, amanhã quinta.-fci-
ra, 19 do corrente, ás o. horas, na
egreja do Divino Espirito Santo,
r.o Estacio de Sá, uma missa cm
acção dc graças pelo restabeleci-
mento de 

"sai 
irmão PEDRO

TYGMA DA SILVA. Para este
acto de religião ambos convidam
todos os parentes e aínigos,

Arlinda Macedo de
Araújo

„ Sebastião rlt- Araújo c ft«
r-Jw» lhos, IrmS Thereza Tcíxei-

I ra. Ubaldina Gouvêa tio
A, Anuijo, Herc'lia dc- Araújo,

Eniilio de Araújo e família,
Sérgio dc Macedo Moura, ponho-
rado3, agradecem a todos os pa-
rentes e amigos que acompanha.-
ram os reslos mortaes de stta cs-
posa, mãe. irmã, iiúra, cunhada-,
tia e sobrinha ARLINDA MACE-
DO DE ARAÚJO, e de novo 03
convidam para assistir á missa de
st-liino dia, que s^rá celebrada
amanhã, quinta-feira. 19 do cor-
rente, ás 9 horas, na egreia do
C.-irmo. S
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rua do Engenho Novo, 4S, Sani-
paio, ás 16 i|s horas, para o ce-4i 30Ulí) juit.c.iip ide. S. Frauciscu Xavier.

3J73
...__.„.__.__„ •¦'*í^5:33í

Albertina de Almeida
Rego

Hoje, 18, primeiro aim>
versario de r-eu faliecimen-
to, cm sufftagio de sita
alin-t, será rezada unia missa
ás 9 e uu-ia horas na egreja

de S,. losié U 3i<«
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CAFÉ E BILHARES
''Trespassa-se no centro commer-
Uai, tem contrato, recebe de alu-
nel vais do que paga, ou admit-
fe-se nm sócio para tomar conta
4o negocio, Trntta-se, «das to horas
M meio-dia, com o sr. Martins, á
na General Cantara n. 258.

R 334»

TJOWtiEIO HA MANHA - Qu_rt»-Í_i^ 18 dc Outulíro de 1916
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NEGOCIO VANTAJOSO
Pessoa dc trato c podendo dar

fiança, offerece mensalmente trin-
Ia por cento dos seus vencimeato1)
a quem lhe arranjar uma colloca-
(3o; cartas neste jornal a F. X.

3"'8 J

CAVALLO
Dcsapparcceu na noite de 15 a

Í6 do corrente, do silio do sr.
Josí dc Souza Barradas, estação
de Vicente Carvalho, E. F. Rio
d'Ouro, um cavallo branco, peque-
no, com signal de cangalha, ore-
lhas pequenas, cauda pintada;
gratifica-se a «piem o levar 011 der
noticias delle. R 3336

CASA PARIS 145 URUGUAYANA I ^5 as-
mm ¦ —SW oenhor

Jh|l__!X_-l__wS
Temos para rapazes a 26$oòo-35$ooo—e 39Jk>oo

Costumes de brim <i 12fooo — e 15$ooo
Ternos pura homens a 33$ooo — 39$ooo — _5$ooo

effo$ooo
fazenda o feitio no rigor da moda»

Terno de Tusesor a 28$OUO.
Costume branco a 15$000.

-_E__.X>Z_3_-_S
60$ooo — 70$oo<» - 80$ e 100$oooULTIMA MODA em tecidos de pura lã para ternos sob

medida.
?0$ooo e 8<)$ooo — Ternob do brim de Unho Tavllor

e H-J.
Officina de cdrte dirigida pelo conhecido contramestrePereira.

Esla casa não tem filial Não confundir coni os Imitadores

Pomada de R. L. de Brito
(ANTl-HERPETICA)

Approvada e premiada com meda-
lha de ouro

Infallivcl nas empigens, dar.
thros, espinhas, frieiras, sarnas,
lepra, coinichõcs, eczeinas, pannos,
feridas e todas as moléstias da
pelle. Lata i$5oo. Deposito: Dro-
garia Pacheco, rua dos Andradas
n. 45, e Sete de Setembro 81.

"09 J

MALAS
Artigo solido, elegante e bara-

tissimo, só na A Mala Chinesa.
Rua Lavradio, 61.

PREDIO
Aluga-se um á rua Francisco

Muratori n. 7S. <we tem 3 salas,
4 quartos e mais commodidades
mtlispensaveis. 31-4 J

13, SENADOR EUZEBIO, 13
Onde vende moveis a presta-

çSes e em boas condições por pre-
ços baratos; entrega na 1* presta-çio sem fiador. Telephone 4113Norte. (S «31

Pensão Abrantes
Tem bons commodos desoecupa-

dos. Rua Marni.ez de Abrantes,
16, Telephone Sul 151. (B Soo

BOM TERRENO
Vende-se, 10x50111, na rua ba-

rao de Mesquita, canto da Ernesto
de Souza. Trata-se nesta rua nu-
mero ai. (R }i7J

COSTUREIRAS
Precisa-se de perfeitas saieiras e

corpinheiras.
Casa Nascimento, R. Ouvidor,
167. (S 2234

EMPRESTA-SE:
dinheiro sob hypothecas. avisos_ ou
contas do governo, promissórias,
penhor mercantil, caução de apo
lices, alugueis de prédios * todos
os negócios commerciaes. Run
da Alfândega 42, sala 9 (entrada
pelo elevadorl. dé 1 ás 2 c 4 a>
5 horas. 3«"39 J

AOS PADEIROS!
iRecommenda-sc uma excellentc

amassadeira para pão, completa-
mente nova e o que ha de mais
moderno c hygicnico no gênero,
com cuba de tombar c para 300
kilos de massa. Aproveitem a
oceasião, porque durante a guerra
não vem mais. Trata-se na rua
Sete de Setembro n. 141.

CASA
Compra-se uma até io:ooo$ooo,

de construcção moderna, que te-
riba duas salas, tres quartos, jar-
dim e bom quintal, entre as esta-
cões dt Mangueira , e w&™>°
Novo, dó lado dc cima «ia Estra-
da. Trata-se na rua Carolina nu-
mero .1.1. 9 -463

O Senhor precisa
de um auxilio para augtnentar
suas entradas l Combinação licita,
fruto de estudos mathematicos,
pode-lhe fa«r ganhar alguns con-
tos annuacs, sem sacrifício. Diri-
gir-se a MATHEMATICO. Caixa
i.to8, enviando sello para respos-
t_. NAO CONTESTA-SE AOS
ANONYMOS. -«934 J

A NOTRE-DAI DE PARIS
GRANDES SALDOS EM TODAS AS SECÇÍiES A PREÇOS

SEM PRECEDENTES

CINEMATOGRAPHO
Por motivo de moléstia, vende-

se um, num dos bairros mais po-
pulosos; preço de oceasião. Car-
tas no escriptorio deste jornal a
M. S. _ 3i.-8_J

AGÜA poderosa
Radioactiva de Lfndoya

MEDICINAI., NATURAL, PER-
FEÍTAMENTE rOTAVEL

PAI1A:
Bbeam Usino, ártbritlsiuo,

arterlo sclernso,
mole-tius |-,istro-eiit«*il«_as,

hepHticau, rendes, eto.
Dúzia, 108001. Entrega

a domicilio
CASA CARVALHO

Ave «ida Rio Branco n, 165
Telephone Central, 2.619

AUTOMÓVEL
Vende-se. dc particular, um per-

feito e elegante "duble-phacton ;
ver e tratar, rua S. Clemente
n. 73. (M2975)

COLCHÕES DE CRINA
•Fazem-se e reformam-se sem

mistura, por preços razoáveis e
com perfeição, tendo para isto
«ma machina apropriada; na offi-
cina e deposito da Colchoaria São
José, & rua Frei Caneca 300, pro-
ximo á rua dc Catumby. 3231 j

CASA PARA FABRICA
Aluga-se a casa n. 147 da rui

Visconde de Itauna, em frente á
praça Onze de Junho, própria pa.
ra a installação dc uma fabrica,
pois, além de armazém na frente,
tem mais um* vi»,...,, área dc ter-
renò nos fundos. Está aberta atí
ás 17 horas; trata-se na rua de
São Pedro n. 72, com Costa Bra.
ga & 

CADEIRA DENTARIA
Compr.vse por preço módico,

uma cadeira de pressão para den-
ttsta, que esteja em perfeito esta-
do de conservação. Cartas ncst.i
r«tdacç5o até o dia 23 de outubro
para Souza Brasil. R 3105

a»_^ri>»»TTrr-»_t_T-T_gi:2iiiiiiiiilllllIIIII»nobeon
Companhia Clnemataprapliica Brasileira
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E' o innis bem íeito, o mais interessante
— O mais ónffi açudo —

O mais dramático —O mais humorístico —
O mais movimentado —

O mais sensacional — O bello film

MISS CYCLONE
e os Sete Peccados Mortaes

6 aotos deliciosos, era uma hora de
espectaculo agradabllllssimo
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Protagonista : Uma artista escolhida a capricho,
com o temperamento próprio do papel que repre-
Benta, a seduetora

Mlle. Suzanne Mrmelle
AVISO — Funccionando dois saldos alternada-

mente o horário será o seguinte : ,
SALÃO SETE DÊ-sÊTEMlinÒ': 1 hom —i.!0 — 3,20 — 4,30—

5,10 - 0,50 — 8 horas — 9,10 -I0.V0
SALÃO AVENIDA : 1.35 - 2,15 - 3,5li - 5,03 - 6,15 —

7,25 - 8,35 - 9,« - 10,55
MISS tYOI-O-ÍE seduziu o* SR TB . . mas
seduzia, tu 111 bem, todo o RIO DE JANEI"0

A SEGUIR : FIVÀNClscÃ HFRT1NI era um dos seuA
melhores trabalhos - PIN,\ MEX1C EI.L1, em A CUl.Pn.- MAlUA JACOH1N1 cm CORSÁRIA - MACISTE ALIMN
em üou 2" trab.ilho - FiiüO MARI no film GLORiA, eic.

^>>v*^-?<»>-->»»-_-__n_^^

CIIVE PALAIS
B O Cinema da actnalirtudõ '¦

. ____ O Cinema dn grand-monde
f HOJE - DLTIMO DIA

Um progrtmnia "hor»4igne" |._ Um iilm de (rrindeUm isiumpto morlemn 1 —Um estudo tle p"'c«iologia
eucceuo I
ncial I

| PARA A FELICIDADE D. SEU FILHO $

_______________________¦_____________¦ - * ___t^_h¦ '.' ¦• \w~M w*
WmmT l __M mW^AÍ
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______________¦ ' _____k_____________-___________________________H
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Grandiosa, sentimental e maffnUica acção dranuititxi, cm cinco at-tea,¦'—- '¦'-"  - ji conhecidos da platcaposados por laureados artistas italianos e
carioca.

Ura problema aoetal i o thema deste incompnravel drama, no
qual uma mie assume a autoria de um delicto que não commette.
ra, para a felicidade e salvado dc seu filho, do «nte a quem de-
dica maternal amor...

Devia essa ni5c assim procciler ?
Eis o «tuc os nossos cultos e intetectunes "habitues" terão a

Julgar no decorrer deste trabalho inexccdivcl em desempenho, sum-
pruoso na "mise-ni-scéne" e imjieccave! em *ua magnífica photo-
graphia. Sublime protliicção da A LU A-FILM.

Comil-ctn c-v'. ¦ —iiimi ¦ '•'-" í^Vriftn ,m irm t*o:

A NOIVA DE VILLARES
¦otierba co»cei»çàu ürauiaiica d.. coithec«ia fábrica íraucezív ECLATK.
FILM.

A* MOBÍLIA IDEAL
inaugura-se hoje este bem montado
estabelecimento de moveis e colchoa--ia, officina de marceneiros, colchoei-«¦os, lustradoros e empathadorcs; rua
Maria e Barros 354. T. 3033, Villo.

. (J 3415)

Mme. VAGUIMAR UNZONY
participa ás suas amigas e fregue-
ias que mora na rua D. Laura de
Araujo n. 71. Attenção: trabalhos
em costuras com perfeição.

(R 3153

Pílulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

A«rjproví«_is «o «premiadas com
medalha de ouro. Curam: prisão
le ventre, dores de cabeça, voini-
tos, doenças do figado, rins e
rheumatismo. Não produzem co-
licas. Preço, i$soo.

Deifiositos: Drogaria «Pacheco
rua dos Andradas, 45; á rua Sete
de Setembro ns. 81 e 00. Fabr..
ca: Pharmacia Santos Salva, rua
Dr. Aristides Lobo n. 220. Te-
Irphone n. 1.400, Villa.

Homoeopathlcos videntes
:uer moléstia, esta sociedade be-.
neficente fornece, GRATUITA
MENTE, diagnostico da moléstia. I '
Só mandar o nome, edade, resi-i
lencia e profissão. Caixa postal

n. 1.027, Rio de Janeiro. Sello
oara a resposta. J 7Ii«S, 1

ALUGA-SE
O grande armazem da rua H<_-

risto da Veiga n. 26; trata-se á
rua Treze de Maio n. 9. 2944 J

Casa dos Expostos
Aluga-se a loja do predio n. 9

da travessa Costa Velho, próximo
lo Mercado Novo, própria para
leposito, por preço razoável. As
jhaves na rua do Rosário n. st,
i° andar, onde se trata.

Salas - na rua Ouvidor
Alugam-se para médicos ou den-

«istas. Ver e tratar no 133, l0 —
De 12 ás 18 horas. J 1844

Amanhã — NA_ CAPITAL, comedia de Ignazio tupi,

.->«Wkm^''^-^mm-4K_~_~_n>>-<1^
t_F"
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THEATRO MUNICIPAL
3 RECITAS DE DESPEDIDA 3
DA COMPANHIA UltAM TI \ I RxNCKZA
LTTOrEJ-Xr- G.UIT_=_"__"
RNTUE iíOo 35 l>0 CORK_M_

eom as segulute« peças
LE TRIBUIMl DE PAUL BOUROBT

MAD_Mül_EiiL_ M LA SEIWLIERE
DE JÜLES SANDUAU

LA CHATELAINE
Estréa Sexta-feira, 20

Com u peçu de 1 'aul llourget

LE TBIBUI.
Sn Casa Arthur Xapolcão, Avenida Rio Ilranco n. ias, acha-se absrtauma assignaturu para essas tres recitas, aos seguintes preços :lrnzas e camarotes de i», 70$: camaroteí dc 2" 30S; poltronas, I_$;

b.ileõcs A e 11, 8$; outras filas 6$noo.
Os Srs assignnntes da temporada deste anno terão preferencia as suaslocalidades ale lioiç. quinta-feira, 19. ás ¦; hor.is da tarde. (U 3187)

do Alfred
Capus
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PERDIDA...
AGRADECE EM TER ENCONTRADO

f.,:^ por parte das Damas, Senhorltas e
Cavalheiros Cariocas tão grato e
enthaslasta acolhimento tendo, todos
seguido passo a passo o sen romance
le amor e soffrimento em toda a sna
peregrinação desde qne aporton a esta
encantadora Capital, nas snas rnas
centraes, nas snas grandes casas de
noda, nos sens clubs ch cs. nas snas
praias incomparaveis, nos seus jardins
nnicos, nos seus palacetes aprazíveis
emfim na plenitude de sna exuberante
natureza, onde no entanto soííri.
diverti-me, chorei, palpitei, e tanto amei...

HOIíTESf no flrmamenio existiam estreitas, porém veíu
o .Sol que eom u sua luz offuseaiue fez desappnrecor o

brilho dos outros satellitea.
O sol era o Pathé!

A luz offfuseante era "A PERDIDA"... t
Hoje será eomo hontem !

Amanhã será como hoje

IA 

s«-uir — oufiro Film Narloual i
E_\rT7_rt___ Jm. ARTE 33 O _À._\_CO_r{. 1

Protagonistas os famosos Bailarinos Duque e Gaby I

Theatro Republica
EMPRESA OLIVEIRA & C.

¦"** ESTRÉA QUARTA-FEIRA,25
da Grande Companhia Italiana de Opereta
O099906O90006006-OS¦i__p e

i_ii_xii-X_iiixiiiiitnix_iiii.sii„irxxi___nr-_i

Jl srÊL íM é MmÂ ím
_a^aXv\ SWMfil ffi^às&yf) M_a

Cinema Theatro S. José
EMPRESA PASCHOAL SEGRETO

Conipanliia Nacional, fundada em i de Julho de 1911 — Direcçao sceni-
ca do actor Eduardo Vieira — Maestro da orchestra, José Nunes.

CINEMA ÍRIS
Empresn J. Cruz Júnior Hua ila Cnrioci n, 49o 31

HOJE - PELA ULTIMA VEZ - HOJE
Um programma composto de dons magestosos films

•® _Lb J_S O j~\ 9*
ou O CULTO TA BELLFZA

Gr.indo roíiiitnce psychulrjglcò «m 4 partes. lixtrahido dü
trnbnlho «Jo Anat<«llu Kamensky

0 ultimo (lia do um coiidemnado
Drama du grando enio<;ao - Vor.líidoira nbra do-arto cmà

partos, da grando fabrica (JNIVF.USAL
Um estudo admirável, om um romimce lhulo, sensacional,

ininres auto e cliciü de onuiçaü
Extra n« m tiní;e:Sacrifício cie um filüo

Mimuso film di OMJMONT, mu 2 actos v

AMANHA -• Mais dois episódios do film do aventuras
PIRATAS'SOCIiVE, o o Orando Iilm inedilo JOtl-, O l!A"l"|-"-
LE1RO. II H51II

5

gsr ELErvco -*ca
MARIA 1VANISI — STÉF1 ColttAG -- NU-I.Y GARRY — JA'FA SELETZKA —

MARGARIDA 'DORIMI — Annitii Pasqulni — Mina Zanaroü, Adcla Raratelli—Amélia Consal-
vo — Tia Siitter — Bianca Saiiri — WALTER GRANT — GIUSEPPE PAS^UINI — RO-
MANO RASPONI — LU1GI CONSALVO — Alberto Marti nelli — Gaetano Tozzi Giani _
Podcrsal — Silvio Furtai — Unido Mussi — Giovanni Burbctti — ENRICO VALLE d" actor
cômico e dircctor da companhia). — Maestros dircctores e conccrtadorcs: VICENZO BEL-
LEZA — EN.RICO GIUS'1'1 e CARMINI QUAR ANTA

50 CORISTAS JS S A1LARIXVT-^S, 5 O

§3T REPERTÓRIO
Cinema Star, G ao-d uque VVIadbm.ro, Anonyma, Potin, Rei do Reclame, Addio Giovinez-

za, Duqucza do Bal Tabarin, Les Mervcilleuses, Garoto de Paris, Bella Risette, Amor de Zin-
garo, Eva, Amor de Mascar». A Menina do Cinematograplio, Las Golondrinas, A Sereia, Ro-

inanza de Rosa, Barão Zing no, Rainha das Rosas, Princcza dos Dollars, A Creola, Capi-
tão Fracassa, Casta Suzanha, Malbruck, Filha da Senhora An got, Capricho Antigo, Conde de
Luxemburgo, Príncipe llolieiiiio. Emfim Sós!..., Viuva Alegre, etc, c LE MASCHERE, de
MASCAGNI

Oi-obestra de 3£S professores

PREÇOS : (assignatura para 12 ospeclaculos)—Frizas p camarotes, 300IOOQ;
cadeiras de l; e balcões de 1-, 60$000

No edificio do "Jornal do Brasil" tornam-se assignaturas.

A empresa pede a todas as pessoas que têm nssignaturas marcadas,
o lavur de retirar os rospeclivos bilhetes até quinta-feira 19.

A maior victoria do theatro popularHOJE 18 de Outubro de 1916 HOJE
A' noite — 7, 8 3)4 e 10 1J2 — 3 Sessões

O PISTOLÃO
COM- _ NOVO QUADRO

| DE RELANCE...
em <iue tomam' parte ALFREDO SILVA, João de Drtts, Laura Godi.
nho, Julia Martins, Lino Ribeiro, Uernarrtino Machado, Ttfbias Roiri-

S«.ies e José Ribeiro.
A PEÇA DE MAIOR SUCCESSO DA ACTUALIDADE

O espectaculo começa pela cxhiliição de "fitas" cincmatograpliico*.
Ainanliã — Festival dó meio centenário Sexta-feira — Recita dos

autores d'"0 PISTOLÃO. A seguir— O CARIMBAMBA c A' RÉDEA
SOLTA. (R 3537)

THEATRO CARLOS GOMES
Companhia do sessões, do Kden-Theatro, do Lisboa

Empre a Teixeira Marques — Gerencia de A. Gorjão •

Hft IP s sessões a" un lü
nUUU A's T 3| _ e 9«i* da noite UVílU
l»OlS9 IMPONKNTKWESrBiTACÜL' «S
com a celebre, querida o pnpulnr revlsta-funtasia, om dois

actos e oito quadros

SSs: CINEMA AVENIDA
FLORES - LUZES E MUSICA p

m lirjTl? _ Resplandecente programma novo comfllmstçK __ _»ü americanos de suecesso garantido é
f OS 1PI_=--3_T___S SOOIAES à

W tiApina ____^í9^ ',;'_Í^Ír__H WÍ _SIK. |IOLluo _H ___K7Í''_P_ji___B;'^^ _¦ _P

_f _B__-^^_i »___i^ ____»*« í_p
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O ARCHITEOTO MILLIONARIO

DOEUIIHO
Exito brilhantíssimo dos artistas CARLOS LEAL, HENRIQUE

ALVKS, JOAü SILVA, AUGUSTO COSTA, LUIZ BRAVO
BERIHE KARDN, MÈDINA DE SOUZA, ELISA SANTOS

MARGARIDA VEI LOSO e TINA COELHO
TOMA PAR ' E TODA A COMPANHIA

Grandiosos clfcitos do luz
s\ revista «Ia elecfcrlcldnd©

Sccnnilos marnvilliosos — Guai(3a-r«mpa (losltinilj«.'anto
Amanhã — OO^tlINU'

____s

fSV
\
_ ... 'Arrebatadoras scenas de surpresa e enganos castigando umM biltre que não trepi«i.i -m roubar uma ve'h;«'hj — 6o enisorlio.

i °m^^m A GIOCONDA
n Aventuras extraordinárias de Mona e Maria para descobri-
J5 rem o roubo e entregal-o novamente no Museu a que pertence,Ta truc._ disfarce, astucia, são postos em scena para desmascarar m
B ladrões.

J Alím destes fllms completará este bello programma um drama S
arrebatador en.ocion-ne que m.interá a platâa mem continuo oxti«se K

â . 1 B8TBÉI DA NOVA UNHA FÉRREA g
f da UNIVbRbAL — Drama cm tres aciòs', traba.bo arriscado K
A em que a bella artista Mane Waicamp executa com maestria, f\rÁ arriscando a sua própria vida para dar-llie o cunlio da verdade, é
- .Quinta-feira — Programma variado em beneficio <!a Jj
1J Lniao dos Empregados do Commercio. —- Sexta-feira — Ornai'; _1# extraordinário film Policial jamais visto — NAS GARRAS DA FS_ vntrri.i a„ .vi  r:i... - _..:  ...,,• , '"l,"." "•'. MUniversal RPOLICIA, da d'Luxo Film. c mais tini trabalhodo amisü da 'ietizãda BILLIE RITCHE. (J .-5>?)

?1***-._!J_«I* ¦<?>mauBr)HaxiraMiAeBii!mm

Theairo §Peqicno •CAS^O-PHEWIX-
u« i:-o theatro per _c-;:.-c5 que luneciona na Avenida

THEATRO REPUBLICA
EMPiiHSA OLIVEIRA & C.

HUJE
L»uus

Moniinieiital OcXÍr:i-
ordinário proj^i-nm itni

grandes obras tliontcucs titiin
cs pec in eu oi...

2 horas cie projecção

MME
HÓ
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Em primeiro logar apresentamos a com mover) to
e maravilhosa acção dramática

ni rEie«-A B-iii

hoje - is âecutubro de 1916- hoje
A's 8 o ás IO liorat
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Tollfnéo FÁTIMA MII«IS
Orchostra de24professores sob a regência de Arturo Frnssineii

HOJE -' A.'s 8 3{ _k — __EO-r__:
Gràmlo exito da precios « operem em 4 quadros do maestro

Fratiz l.etiar, arranjo de Fátima Miris

PÃLAOE
^-_f_^_21A-<_^<_-«__9-«-^^SB-B-B__BWg "3
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itriil Kr.iMÍleir<»fyclo The

lícappa.ição da grande campanhia italiana de oporotas Kltoro Vilalel

PHISIF 1111» li;i Ul
t iirlistleriH partes T

São as scenas palpitantes e sugsroslivas da vida
real. B' a descripção violenta o veriilica d«i ironia hti-
mana. Uma pafiina de amor florescente que finda
num beijo prolongado, onde tivera inicio...

Mise-en-sceue deslumbrante e irrcprehensivel
desempenho artístico.

Na segunda projecção o'sensacional drama de
aventuras

Mlsc-!!ii'>ci'iie
de

JnSo Uiirliosa
Quinta-feira, 19 •

!C0QUET
A ViUVA ALEGBE

FINA GIOANA
____L° _!«pràiidi

HOJE
A's 8 3|4 da noite

ÍTALO bertini
Maria Luiza Gioana

•MAT N'l'".'_ lios 1'OKTAS» - (em nome-
rio gem a BILAC)

A's 3 !|S - ENTIIIÜ A CRIJZ e a CÃLDEIRIWIIA
Acto Iitonirio c cm quo tomam parto todos os poetasdesta Capital

Personagens: FÁTIMA MI -IS
Rica montagem ! k_xito mundin.1!

Pola i.rohestni, f/r.niile iinvidado; a Senhortnha KMII.Ia FIIAS-
SIM-», celebro violinista, rcgoiá na ««rch.istra o Üitermedio da
opereta do itnmortal maestro Uznndlzngãi LAS GOLONDH1NAS.

PARIS-CON(JEHT-Acto interessante

Encommenrias pelo telephone 5621 Central 3527 - §
«•«•••«M9««M-«<8M9.9.>.90«9.'HI»C'»9««MM«<9«e»

Sempre FÁTIMA MIRIS!
PKKÇOS : CaiiiaruteB e irizas 153, locares distintos 3$, oadei-

ras "t, inlcõQs hs e 2$. gnieriiis numeradas e entrada geral It' 0.
Bilhetes á venda nu theatro. 1 3513

Primeira -cpresentaçâo da celebre opereta cm tres actos'
__HBan___n___i ~rimmiS3^iéyr^vss^m^T-ymv<i^>ímvn

I L-A DUCHES5A
 DEL BAL. TABARIN

l___-_B____i__a i ii i mi Tni  a_a__e_iti__-_-a_«MB-baiu^^
cujo suecesso no Rio o em S. Paulo foi em tudo idêntico ao retumbante evito obtido

nn Europa por esta opere tu.
Os principaes papeis por PIXA GIOA.VA, ÍTALO BERTINI. CARLO OIPRAVDl o

MARIA LÜIZA GIOANA.
TOMA PARTE TODA A COMPANHIA. IGrande orchestra do 30 professores sob a direcçao do maestro LÜIGI ROIG.

Avenula_Rio Branco n. ijS, telephone 573, Central. Cisa Lopes, Fsr-'; fautcwils, 5$; codcira.i, .1$; gale-NEMA STAR e CHAMPAGNECLUB.

Bilheto- á venda na
nande-s 4 C". Preços:
rias nobres, 3$; entradas,

Frizas, 30$; camarotes,
i$5°o. — A SEGUIR: .

V^5p^(!^^^:.'.t^_;.^i'_fl^l^-Çb^r^^^!S!-7I -^,*i~vH:
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í» ^raiaüiosns partos

Gipantofcas scikis dn Far West cheias do peri-
pecias emocionantes e de litaiiicns lutas.

Como extra nu miilíiiéo o interessante film
do natural

Us segredos <ia educação physica
5,
í Amanha — Continuação das celebres fa-

cunhas do HOMEM DE FKIMO, o sagaz dutoctive
Sextnn Black, no segundo film da sua serie, sob o

titulo . ,í O mysterio das jóias roubadas
5 

longas partes ^ 
J
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CIRCO SPINELLI
Grande companhia eqüestre nacional

da Capital Federal
Empresa Alionso Spinclli — Compa-

ntiia Benjamín de Oliveira
HOJE 1— IIO.IE
VARIADISSIMO ESPECTACULO

| GRANDE SUCCESSO DOS
IRMÃOS HiRY

Tcrmiiuri a 2" parle do prosram.
ma, com a is representação da peça
dramática* em i acto, c -: quadros,
intitulada:

^i^__P__?^JP-l %J*

QLOBO
DÂ FAZENDA

l.nipresa Palmeira—Copaciibníni—O nuiinr do Kio—Quasi no ar livre; não tem ventiladores
OKCHBSTRA PeT 1- ORDEM

_=£O«X_E0 - tílàis um grande suecesso - 2 films sensacionaes - HOJE
Magestoso prograiiima liovò, merecendo especial mensàoos maravilhosos films dramáticos

FLORES DE 0UT0MN0
Mimosa jóia cincmatographica om 0 arre-

batadures actos, pela Deusa da graça e a 7* e 8- série?
' Rtgornrn misc-cnscícc de Bciija-

min «le Oliveira.
Preços e horas do costume.
Em ensaio n peça de enredo poli-

ciai. musica do maestro Costa Ju-
nior OS MYSTERIOS DE NEW.
YORK.

AMANHA — MARAVILHOSO
ESPECTACULO. — Todo» hoje ao
CIRCO SPINBLLI, ,<H *S30)

B«\ i_l H_r &ri'\fim \\M*r$i v\^p\ím\$\ v(\\ 4: aotoa
maravillaosoB

SABBADO — Dia Chie, dedicado j5s familias^de Copacabana
_n "AMORES DE PRINOIPR» pela craclooaartista SUZANA GR ANDAIS is :j4õ8

1 THEATRO RECREIO
Companhia Alexandre Azevedo —Tuurnóe Cremilaa d'OiivBira
HOJE HOJEJ

A's 8 horas e ás 10 horas
-Últimos espectaculos com a comedia ,

\ O CANÁRIO |
Brilhante creagão de Crcmilda d'01iveira
Amanhã — A*s 8 o lo horas: — O CANÁRIO
Sext.i-imra—A comedia ingleza de Piucro: h

j tira de Mulher. — Exito absoluto. J
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