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EXPEDIENTE
Xo edifício novo do "Correio da

Manhã", no largo da Carioca
ii. 13, estão já fanccionnndo to-
ilas ns suas seccôes, executo as
officinns, quo em brevo estarão
também nll instnlladns.

São os seguintes os números dos
nossos iippnrelhog tclcphonicos:

Kediiecão. . . 5608 ¦- Central
Gerenciai . . 5443- "
Eseriptorio. . 5701- "
Officinns. . . 37- Norto

Pobre sacrificado

queira ditar a lei. Reduzem o povo
a um -bando de miseráveis c de docn-
te*; deixam o paiz converter-se num
grande hospital, como o qualificou,
air.da 'ha pouco, illustre medico, refe-
rii:(lo-sc ao estado de decadência, de
enfraquecimento, dc doença clironica
da nossa população ntra'1, e querem
que elle, de mais a mais desarmado,
possa Icvantar-se para repellir solda-
dos fortes- de nações fortíssimas,
cujos governos não esquecem os seus
deveres para com a população, entre
os quaes nenhum prima ao de cuidar
do seu bem estar, da sua saude, do
seu vigor physico e moral. Carre-
guem de mais impostos o povo bra-
sileiroj amargtirem-iha ainda mais a
existência, mas não se surprehendam
quando, desse mesmo povo, da parte
ainda sadia, daquella a que ainda
restam energias, surja a reacção cm
procura de um governo que não o
e.\plore, que não o abandone, que não
viva só para as conveniências dos
pioprios governantes, c que, antes
dc tudo, cuide do bem estar delle
povo, dos seus interesses, do interes-
se geral e da grandeza e prosperida-
dc da nação.

Gil VIDAL
¦ » o m-m*

Tópicas & Njticias
O TEMPO

O dia <le hontem amanheceu sem osrcsplcndores de um sol faiscante, conscr-Kindo-se assim, incolor e de meins som-br», pela tarde a dentro.
Temperatura nesta capital: mininiá, i8",9i

maKima, ai».g.

Desde que se lembraram os nossos
financistas officiaes do augmentò da
taxa ouro sobre a importação, que a
combatemos. Combatcmol-a, primei-
ro, por encarecer ainda mais a nossa
já caríssima vida, como tão cara não
lia em paiz nenhum do mundo, de-
vido á nossa exorbitante pauta adua*
itcira, que chega, como já tão repc'i-
-rias vezes se tem dito, a onerar c:r-
tas mercadorias, algumas de consti-
mo ordinário; com taxas qua corre-
spóndcní a 8o fo, ioo % c 200 % do
valor dc cada uma. Combatcmoi-a
ainda por ser contraproducente ao
íim que tem cm vista os que a avan-
taram c a sustentam — o augmentò
da receita federal. Fatalmente, a
aggravação do imposto alfandegário,
elevando o custo das mercadorias
importadas, diminuirá o seu consu-
mu, e, portanto, restringirá as com-
pras no exterior. Longe de se au-
gmentar a taxa cm ouro, devia ter sido
reduzida, c concomitantemente, a
taxa papel, paia os artigos manufa-
ctttrados c gêneros alimentícios, car-
regando-sc um pouco ao mesmo tem-
po na taxa ouro para as matérias
primas. Isto, sim, faria crescer as
rendas das alfândegas, como o de-
or.onstrou cabalmente o illustre depu-
tedo paulista sr. Cincinato Braga.
Mas contra isto se oppuzcram os
industriaes, c estes poderosos, os plu-
tocratas do Brasil, os únicos que en-
riquecem cada vez mais, embora o
povo também cada vez mais amargue'
a própria existência, venceram, como
sempre, na commissão de Finanças,
o venceram em nlr-rn Ónmari .FhV<i N;1 !* rMFtadoria do Thesouro Nacional(. \enceram cm picna gamara, 'i-ues p.-,K;ira.se as seguintes folhas: montepio civil
que folguem, c 0 resto do POVO que d? Justiça e novos contribuintes deste mi-

. ¦ .. „ ? nistcno.
continue a pagar e a soffrcr. Sobre —:—
elle recairão principalmente os novos j fl 

Na Pr.cf<!i<.u« W-"» a fol!».;!os protes-
impostos, desde o augmentò da taxa
ouro sobre a importação, aüé a do

KedacçSo — Largo da Carioca n. 13
Te'eplioncs: Bed. 5«a8 C. Gerenoi, S44t c. Evtrlnt. 5701'c.

HONTEM

Pmcas
Sobre Londres, . .¦ , ," Paris ......n Hamburgo • . « •" Itália" Portugal (escudos).

Buenos Aires (peso
ouro). . . . ," Nova York. . . ." Hespanha .....

Bancário. ......
C. Matriz

Cambio
90 0IS A' VIST*
12.1164 11 i;|i$

$721 $;si
$7.13 $760

$666
2$947

4$048
4t*it
$S65

ud. a u.ibs
13 1I.13 e 13 111(3

Café — 9$joo a o$5co, por arroba, polotypo..??.
Libras — 30$s5o.
Letras do Thesouro — Aos rebates de 7

e 7 >|2 por cento.

HOJE
lista dc serviço na Repnrtiçüo Central de

Policia o 3° delegado auxiliar.

fores primários, de letras K

pacidade para apprehender, em toda a
sua extensão, a aventura, em que se
vae lançando, com esse salto no des-
conhecido para servir a politicagem do
vice-presidente do Senado. O que é
justo e licito suppor da futura attitude
do general Barbedo é que elle, uma vez
chegado a Matto Grosso, não terá outra
coisa a fazer que garantir a Assembléa
Matto-Crossense, já reconstituída por
força de acto legal do presidente do
Estado.

Esta assembléa não é certamente o
ajuntamento illicito de Aquidauana,
composto dc deputados que renuncia-
ram o seu mandato, e que só se atre-
verani a reunir-se novamente confiados
no trabuco dos facínoras commandados
pelo ex-major Gomes.

Como vê o sr. Wencesláo, não é com
facilidade que elle conseguirá repor
no governo daqueilc infeliz Estado a
gente que vivia a fazer negociatas vae
para muito tempo.

Parece-nos, e a toda gente, que é
inutilmente que o presidente da Repu-
hlica está a sacrificar os dinheiros pu-
blicos com o custeio da expedição de
Matto Grosso e com o accrcscimo dc
despesa, que representa a ida para
Gtiyabá dc um ou mais batalhões do
Exercito.

No fim de toda essa complicação, ar-
mada pelo governo federal, o que ha dc
prevalecer é o prestigio da autoridade
de um presidente de Estado ameaçado
por um grupo de politiqueiros vorazes.

Do sr. Carlos A. Becu recebeu ò mi-
nistro Souza Dantas o seguinte tcle-
gramma, em resposta ao que enviara
aquelle estadista, por oceasião de as-
sum'r a direcção do Ministério das
Relações Exteriores da Republica Ar-
geniina.:"Agr.idezco cordialmente los compri-
mentos que v. ex. ha tenido bondad
de cnviaVinc y me »ermito asegurar
que comparto. completamente sus sen-
timientos y _intencione3 respecto a Ia
union y amistad cada vez iriayor dcl
Brasil y de Ia Argentina, que v. ex..
tan acertada y efc.izmente contribuyo

Os saccos de aaiagem
'Entre as arbitrariedades com | que

o governo inglez, na sua faina dc
hostilizar o inimigo, tem . preju-
dicado os interesses dos neutros,
nenhuma tem, talvez, > affectado
mais seriamente o Brasil do que
as' dificuldades oppostas á. im-
portaçâo da aniagem indispensável
ao fabrico dos saccos necessários á
mais importante das nossas indus-
trias agrícolas. Nas crtiicas que te-
mos feito ás medidas com que, sob
o pretexto de asphyxiar o comtner>
cio allemâo, a Grã-iBrctanha sa-
crif.ica interesses vitacs dos neu-
tros, salientámos, por vezes, que a
attitude ingleza so inspirava. não
tanto na idéa dc combater as poten-
cias do bloco germânico, como na
ambição de aproveitar a guerra afim
dc adquirir um monopólio que con-
ferisso aos industriaes e commer-
ciantes britannicos a ^posição privile-
giada que o regimen dc livre, concor-
rencia nunca lhes permittiria : con-
quistar.

'No caso dos saccos dc aniagem, os
motivos que se encontram por detrás
das manobras com que as autorida-
des britanmcas têm hostilizado a in-
clustria cãfeeira dc S Paulo, são mais
complexos e difficcis de interpretar.
Não parece fácil descobrir quaes
possam ser as razões que induzem o
governo britannico a. crear difticul-
dades ao Brasil, em uma época em
que qualquer aggravação da's crise
econômica se reflectirá fatalmente
nas condições financeiras do Thesou-
ro, difficultando assim a satisfação

nos^b^nLders„mamUen"l1ra.o<:np," dos nossos «mpromissos para com
der asregar un afectuoso saluto de, os credores inglezes. O interesse que

eru relação á testada das suas proprie-
dades.

E'um caso semelhante ao que oceor-
reu em Cananéa.

. Mas, pergunta-se: porque e como se
fazem aforaraentos de terrenos de ma-
tinhas, sem nenhum respeito por di-
reitos adquiridos desde longa data?
Podia a junta de Fazenda fazer a.,m
le aíoramemo? Pode o ministro da
Fazenda sanceional-o, saltando por
cima de direitos legítimos?

Dc Ilhcos se levantam clamores con-
tra aquelle aforamento, pedindo-nos
que mencionemos nestas columnas o
protesto dos prejudicados. Assim faze-
mos, mas ocm grandes esperanças de
que o governo nos attenda.

Também da Barra do Piratininga se
queixam pessoas ali estabelecidas ha
muitos annos, dizendo que ali se
apresentou ba dias um indivíduo, o
qual, allcgando estar na posse dos ter-
reno3 de marinlia, exige dos velhos
moradores que Mie paguem aforamento.

Parece que o patrimônio nacional
anda todo ao desbarato por esse Brasil
afora, a mercê de quem disponha de
mais audácia ou de melhores pistolfles.

Como explicará o governo estes
factos?

NOTICIAS DA GUERRA

fl confra-offensiva dos allemães
na rgrfjâo do Somme

amistad personaí.— Carlos Bccu, mi-
nistro dc Relacionacs Exteriores."

consumo da manteiga e do café tor-
rado.

'Procurou o illustre relator da Rc-
ccita convencer os que o ouviram e
os que-, o leram dc que o. augmonto
d.t' quota ouro pouca repercussão terá
nos preços. O sr. Carlos Peixoto
ainda reconhece que sempre tem ai-
guma, e isto bastaria para que elle
também reconhecesse que a vida se
tomará ainda mais cara. Nem era
possível que o illustre deputado mi-
neiro pretendesse a inocttidadc
medida

M.

A carno
Para a carne, 'hovina jiosta boj» «m

consumo nesta capitar foram afíntndos pelosmarchantes, no entreposto de S. Diogo, es
preços de $7.|o a $780 devendo ser co-
brado ao pub.ico o máximo dc $080.

Porco, 1$ e i$.'oo; c vitclln, $800 e $0.00.

O Supremo -Tribunal -tèsplvèn '; 
nao

tomar conhecimento do habeas-corpus
impetrado cm favor do general Thaii-
níaturgo de Azevedo e do coronel
Bactiry, que sem eleição se julgavam
no direito dc serem governador e vice-
governador do Amazonas, •

j Não podia, ser outra a decisão do

jj. Tribunal. Tratava-se dc uma farça, de

cujos' cffcitos procurou fa- que se Prctendi* torna1"0 participante,
>er crer menos desastrosos. Que o 

sa"i£ií!,»J°-8e • respeitabilidade dc
., , .-,. sua acçao na vida uo regimen.consunudor, cujas renda., nao cre-j ge M poIiti(1Hcir03 costlunassem

scem, restringe a acquis.çao das t.tili-1 prcstar a(tcnça0 a factM wmo 
-,;

dades cujos preços sobem é lei eco-1 naturalmente não continuariam a in-
nòihica que, para se conhecer, não se.l.çpmmòdar o Tribunal com as suas tri-
faz mister estudo profundo de eco- j cas, que de resto só visam um effeito:
noinia politica ou dc finanças. Tam-1 anormalizar a politica da Republica
bem é outra lei econômica que a ele-1 em favor dos seus baixos interesses,
vação do custo das mercadorias im-' ^ra isso, sem tirar nem pór, o que

Em sua sessão dc hontem, o Supre-
mo Tribunal concedeu -o habeas-corpus
impetrado em favor do dr. Clodoaldo
de Freitas, que o Tribunal da Relação
do Piauhy, julgando uma preliminar
num recurso dc aggravo, destituiu das
funeções dc desembargador. Afim dc
continuar no seu cargo, tomando par-
¦te no3 trabalhos daquella Relação e
votando, o magistrado bateu ás portas
do Supremo. E este concedeu a ordem
para esse fim.

lia poucos dias, um outro desem-
bargador piatihyensc, destituído nas
mesmas condições e ao mesmo tempo,
intentara o mesmo recurso, que, egual-
mente, o garantiu contra a violência.
Mas 03 dias haviam passado sobre a

a Inglaterra parece ter em aggravar
a nossa posição econômica, de modo

PtJfjHOS e collarinhos — Especialidade•=- Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.
—"—+i~^**~<W.'*~1t*mmt*mwmwmm i — »

O. ministro da Viaçáo permittiu que
o_ ;.couduetor de 2" classe, da lnspecto-
ria de Obras contra as Seccas, JonasDçmeirio de Souza, acceite uma com-
m;âsão de que lhe vae incumoir o go-verno do Estado do Ceará.

¦ > — mm*
ALFAIATE

Av. Rio Branco, lo>.
'O Thesouro Nacional remetteu aos

nossos agentes financeiros em Lon--dres uma cambial de 6.000 libras paraoceorrer ás despesas com a compra dc
reproduetores para o Ministério da
Agricultura.

BRANDÃO
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BENfiAI.AS _ Elegantes e resistentes —vau Manchester _ Gonçalves Dias 5.
De,# regresso a esta capital, com a.embaixada brasileira que foi a Buc-tios Aires, deve partir hoje, de Mon-tevideo, o cruzador Barroso, do com-

a nos crear embaraços ao cumpri- ™iW*B do capitão de fragata Severino
mento dos termos do fimding, é nm
mysterio curioso e que deveria dar
que pensar ao nosso governo. Mas,
abstraindo desse"'lado da questão
geral suscitada pelas arbitrariedades

• ¦¦ ¦ « ¦ 1 m
^^EUS VESTIDOS e COI.LETES. . EXCELLENTES ATELIERS

Cifgs Nascimento. — 167, Ouvidos .

A htta nos Votga - Um destacamento de caçadores alpinos, guardando uma ponte ao ri! ,1,- Shiimcelt

A PALA?RA OFFICIAL

De todas as linhas de
frente

Áustria — Vienna, 18 •— O estado,
maior communica, cm data de 16 dê
outubro:

Frente do archiduque Carlos: Nada
de novo na fronteira entre a Tran-
sylvania e a Rumania. Continua o
combate no triângulo fronteiriço. In-

Eonferendou 'hontem longamente1 pellimos os russos para além do arroio
da Grã-Bretanha contra nós, resta O c?m ? núnistro da Fazenda o dr. In-' Neagra, aprisionando1 um official e 217
«.^m»«.« .«.,»»; j «.^.... 1-..™ §-?'a. boJ!,.a, presidente do Conselho j homens c capturando algumas raetrada Caixa Econômica.problema urgente dc prover a lavou-
ra dos Estados cafeeiros com os sac-
cos de aniagem de que cila.precisa.
O governo brasileiro não pôde con-
sentir que os interesses commérciaes „ V'ministro da Fazenda, despachando
... . . !?-requerimento da babrvea de Tecido3c políticos, que levam o governo bri- tabor, pedin4o restituição de impostos

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

,0 ministro da Fazenda recommen-
dou ao delegado fiscal em Santa Ca

tannico a crear obstáculos á exporta*
ção do nosso café, triumpiiem nessa
luta, em que se acha ;e^»ÜMra o fuà

memória dos homens c ainda ante-ttiro economiro'-re|9':'Brà]ii|,.iés$^qÜaT
hontem o sr. Pires Ferreira declarou, J depende a solução da crise gravissi-1 tharina que 

"dispense 
um 

"doslgentês 
anVky 7oràm durante todo oda tribuna do Senado, que tudo isso ma cm que nos debatemos. '"""" 

''"" :""~" '"  . . • . .
«ra falso. 'E' textual 110 discurso/ dc I »,,,_. ,.•.•.
s. ex., arguíndo o sr. Abdias 

"Neves: 'A. Um?° brnann,ca- $$&$$%"Como vem ainda o nobre senador fa-|'mult0 acm;a na3 neijociáçoes feitas
lar cin demissão dc desembargadores? com ° intuito de restringir á idípor-
Pois s. ex, não sabe que está falando! tição dos saccos de aniagem c, gra-
para um tribunal dc homens illustra- ças á cooperação dè- uma empresa
dos, que não podem acreditar que dois ibiasileira, cstlá constituído tim ver-
desembargadores possam ser demittidos da(leiro trust ,c só {orncM 5a ssenão pejos tramites legaes?" '

Jha'doras. Nos últimos encontros de
Kirlibaba fizemos mais de 1.100 pri-s-oneiros e capturámos cinco mctralha-
doras. O numero dos prisioneiros fel.
tos no Smotcrcc è de 384, Nos dois
últimos logares os russos contra-ataca,
rarri inutilmente. Batalhões bávaros to
inaram de assalto algumas posições do
inimigo no districto dc Ludova.

Frente do principe Leopoldo: Gran.
des forças russas foram rechassadas
pelo exercito de Boehn-Ermolli, sof-
frendo grandes -crdas.

As posições do exercito dc Terszty-
,. , . • - ¦_, — :-- - ,—ishy foram durante todo o dia vio.Iiscaes dos impostos de consumo 110 lentamente bombardeadas pela artilhe-t-itenor do Estado, visto que a ínte- ria do. adversário. Houve lambem ata.
\ tílJÍSS!f 

d"de <,"c p:ic? ? '"Bar ques-dc infanteria. em ambos os lado»í¦¦nomeado funecionario cffeetivo. <je Zaturcy, que fracassaram com per-das sangrentas. O inimigo soffrcu.unia

que allcga ter pago a maior sobre te-
eidos, mandou que a requerente se di-
rija d Rcccbedoria;

Varias noticias

A Perfumaria Nunes é a casn que maia van.fagen» olièrecc. em qualidade e preços —
L. S. Fuucisco 55.

.Foi hontem exonerado, a pedido,
pelo ministro da Agricultura, do logar
de medico do núcleo colonial Senador

derrota especialmente grave ao norte
da ^referida pqvoação.

. Frente italiana: Fizemos em pequenoa encontros 232- prisioneiros e ca-
pturámos tres metralhadoras.

O julgamento de hontem do SupreJ « «rmas e aos indivíduos que ns au- ^^«"Lan^f 
e"'L^dÍSÍfe ^0 M0S8 6 HO SOnilllemo tira a poeira dos olhos do mais ty&fà- 'nglezas julgam em condições 3'0M.".!. no'ncildo Parí. «*-•

cego, confirmando que, sem ser pelos c'e exportar calfé sem risco para os
tramites legaes, dois desembargadores interesses britannicos. Felizmente ha

o o dr. Aífonso Gomes Dias.
•?1

portadas encarece tudo mais, trans-
formando todo o cstaiâo da vida.
1'óde pensar-sc que o augmentò do
preço das mercadorias importadas é
contrabalançado pela barateza das
mesmas mercadorias dc prodttcção
nacional. Engano. Quando sobe o
proclticto estrangeiro, sobe atitoniati-
cámcnte o pròducto nacional. São
todas essas verdades) corriqueiras.
Impossível seria, portanto, ao rela-
tor da receita desfazer as apprchcn-
soes creadas pelo augmentò da taxa
«miro, apprchensões com relação á ca-
réstia da vida, que interessa princi-
iirtlniente ao particular, e appreiien-
sces com relação á diminuição das
rendas publicas, que interessa pri-
inordialmente o Estado. E' tim sa-
crificio mais que se impõe ao povo
brasileiro, mas de cfficacia ntilh,
pois com elle não terá o Thesouro
-Federal o ouro necessário á satisfa-
ção dos coir.promissos do honra para
o paiz.

A nação, para pagar o que deve o
honrar a sua palavra, está prompta
para o sacrifício. -Mas que os diri-
gentes não 1-h'o imponham que não
dc para esse resultado. Lançam ao
lombo do contribuinte mais carga,
carga que elle custará a supportar, e
ttíinal não alcançam o "dcsideratnm",
que é a restauração do credito do
Brasil pelo pagamento exacto da sua
divida. E isto aconteçu porque 05
narçdrps que tomaram a si a rege-
ncração das finanças nacionaes
et ram, mas não se querem convencer
<1' erro e emendar a mão. Isto lhes
diminue a importância, c lhes fere
o exagerado amor próprio. Nunca.
3''. o povo que continue a pagar o
mal que não fez. .lá não foi elle que
levou o paiz « bancarrota; e, cm-
quinto a elite republicana, qttc deu
cem o Hrasil cm pantana, vive folga-
damente, alguns dos magnata.;, muito
mais que folgadamenle, opulenta-
mente, o pobre povo reduz ao mini-
1110 as suas despesas, diminuo a sua
já minguada ração quotidiana, emma-
grecendò, debilitando-se, abrindo o
corpo á tuberculose c outras doenças
invasoras dos organismos fracos c
enfraquecidos, cortejo infallivel da
miséria.

•Vira, é jtflle qW Se vae fa-
aer, .i experiência das medidas que•fjfdiram á mente dos nossos gran-¦'$. estadistas e ainda maiores finan-
ttiros,!

tinha cm vista o sr. Thaumaturgo de
Azevedo, Se, devido a qualquer cir-
cumstancia, o Supremo Tribunal lhe
désse ganho de causa, o sr. Thaumatur-
go revolveria de baixo a cima. tnda a
administração do Amazonas, c revol-
vendo-a, obrigaria o Estado a indemnl-
zações fabulosas, pelo facto de pór
termo a contratos firmados pelo actual
governo, autorizados pela Assembléa,
que perderia a sua expressão jurídica.

Toda gente percebe que não será
lógico estabelecer tuna situação dessa
ordem, numa unidade da Federação,
pifficilmcntc se poderia reparar um
tal dislate.

O que resta, agora, ao sr, Thnumá-
türgo, é conformar-se com a sua po-
sição de cx-ftituro governador sem
eleitores, é voltar ao Exercito, onde os
seus serviços bem podem ser mais
aproveitados do que á frente do go-
verno de uni Estado.

O' sr, Thaumaturgo bem sabe que
não núds lançar mão dc meios rcvolu-
cionarios. A officialidade do Exercito,
dc serviço em Manáos, não se presta
ao mesmo papel daquella dirigida ha
tempos pelo general Pantaleão.

Do sorte que, dadas todas essas cir-
cumstançias, o tão falado negocio do
Amazonas, está virtualmente morto.
Era o que se esperava, c felizmente c
o que se dá.

Ainda bem.

foram postos para fora dos seus car
gos, na terra do sr. Pires Ferreira.

Com o espirito acostumado á assis-
tencia de todos os absurdos neste re-
gimen, entretanto não nos aeode á
memória um caso tão caracteristico dc

nas kis vigentes meios práticos de
resolver a crise assim determinada
pela pretenção ingleza a desorganizar;
o nosso commercio de café. Todo o}
piano do trttsl, organizado sob os!
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desatino político, de subversão dá lei ;u,5P'eios da legação britannica, gira
c de enxovalho c iiidecoro dc um tri-; cm torno da pauta prohibitiva, que os
bunal. Forque não è á nova situação
do Piauhy que se deve a ignomínia.
Os responsáveis por ella são os mcm-
br03 da Relação, que lavraram a sen-
tença summaria contra os seus pro-
prios collegas, nesse acto de subservich-
cia que os infama c anniqiiila. Aberra
de todas as possibilidades
comprehensão que um tribunal
fins politicos com esse desplante.

a

nossos proteccionistas conseguiram
ettEÇbeiecei? para impedir a concor-
rencia dos produetos similares dc
origem estrangeira. Graças a essa
barreira aduaneira, que veda a cn-
trada de saccos dc aniagem e de ai-

Por portaria de hontem, do minis
tro da Justiça, foram concedidos sei;
ni
saud
ao. dr.
te da inspectorra de saude do
de Belém, no Estado do Para,
.¦¦ ¦ ¦¦ ' ^——^•*$i+<Zm{t-*íç*tn.ta 1 ni

Â LANTERNA
líREVEMlüNTE

de nnwa! 8üdio fabricados na Europa ou nos í-. -.. ,„ „„ -; it.uc nossa _ « Júnior, pediu ao seu collega da Via-
ai sirva a I «tados Undios, e qttc impede mes-; ,ção informar qual a 

'
por

Ai-
' e. ao povo, naqucllas tris-•Jsimi', condições, que se espera a

reacção cootra o estrangeira que nos

Não se teivdo realizado hontem o
despacho collcctivò, o almirante Ale-
xainlrino de .Alencar, ministro da Ma-
rinha, submcttèrá hoje á hssignátura
do presidente da Republica o decreto
de sua reforma, nor haver nttingido .1
edade da compulsória.

Esse decreto deverá ser referendado
pelo nrnistro da Guerra.

O Congresso vae resolver sobre a
volta do almirante Alexandrino de
Alencar ao serviço netivo da Armada.

Noticia-se estar assentado que o go-
verno enviará mais força-, fedrraes
para garantir a gente do sr. .\.::rcdo
em Matto Grosso.

São novas despe;.!? a fazer com o
custeio de uma expedição militar, quo
já perdeu toda razão dc nü permanecer,
desde qui a palavra, ainda oi'i'icui„
do general Carlos de Campos fez ver
ao ministro da Guerra que a situação
politica de Matto Grosso eslava por-
feitaniente normalizada.

A missão confiada ao general Car-
bodo é uma coisa ingrata c deprimente
dos brios do Exercito. Não lia oíficisl
que a justifique, quer se trate'dos que
aqui servem, c que deverão seguir con
o novo inspector da í" região militar,
quer se cogite dos que se encontram
cm Cúyábá, todos accordes em reco-
nhecer que .••: «tá de novo desviando
o Exercito do seu paprl constitucional,
para traiíformal-o en guarda-costas
dos politicos fallidos. \_.

O sr. \\'cnce»'Í9 Ural não tem ca-

. m in
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O Tribunal da Relação de Minas
Geraes tem dado aos outros órgãos da
Justiça, cm todo o paiz, um exemplo
dos mais edificantes, com a punição
inexorável dos magistrados que clau-
dicani.

De commum, 110 Brasil, o que se
observa c o reverso. Por um mal en.
tendido espirito de classe, senão por
solidariedade, cumplicidade, inutiialismo,
os juizes passam a vida a encampar e
sanecionar os desvios dos collegas cri.
niinosos. Em todos os Estados, oceor-
rem diariamente factos dessa ordem,
sem que os tribiinaes os corrijam ou
cõndcmncm. Percorrem-se 05 aniiac;
dos trabalhos judiciários, e entre as pro-
vas mais' categóricas de venalidáide, on
de prevaricação dc tantos magistrado!,
debalde procuraremos sombra -do dis-
sentimento das instâncias superiores,
cuja funeção se reduz á coníiintacin do
apoio cego. Aliás olhando para cima,
a nossa vísão poucas vezes ,cc deterA
niim oásis de justiça integra, onde haja
consciência capaz dc atirar a primein
pedra. Foi-se-llie á justiça que pratica-
mos, o an::go pòplum soleiine c arniL-lls
equilíbrio austero com que ciin, da
olhos vendados, sentenciava. Justiça
de compadrio, dc negócios, de permu-
ias, tirando ao sangue da parte 

' 
qiu

mais d.í cm moeda ou em favores as
differenças do salário exiguo, não s«
espera dessa que abi está senão que
meta na cadeia quem se atreva a de-
nunciar-lhe .15 falcatruas. Os imgii.
Irados lavam r.s mãos com esses obse-
qúios recíprocos.

Assim nos alegra a alma sabet que
ha um Tribunal neste paiz com uma
dúzia de consciências que nãn transi-
gcm. A Relação de Minas processou
recentemente os juizes dc direi.o do
Prata e -dc Cáratinga e um usocesso
idêntico pe?a sobre a cabeça do J-? Ubt-.
raba. E as partes que os denuitciarani,
não foram .1 edeia".

£cid que ainda Im fuhes et) Berlim,»

Doze mil réis a (luzia../ Fui feliz I
O filho de meu pae não mais se engana,
Louçü9 ? Na popular Casa Moniz 1

m*m*tn>+!mm 

n.o a reexportação dos saccos vasips, I ajuste c verba
Felizmente, contra a politicagem! que tenham servido para a rèrnessá ja 

¦despesa 
mtm_l

^;aZrlt.u.d_0.p!lra.lr,ansforlnar este paiz, do nosso Café, as condições são taes ' -„Estas_ .chicaras são .de por.cd-ana!
([tte o friij.' pódc dominar discrecio-
rariamente os mercados, ferindo os
irteresses geraes da industria ca-
feeira.

Mas ha uma disposição orçamenta-
ri,, que autoriza o governo a reduzir
esses direitos prohibitivôs sobre os
seccos manufactttrados no estrangei-
ro. Use o presidente da Republica
dessa autorização, abaixe immediata-

numa Caíraria, ainda se encontra um
anteparo, nessa mesma justiça que se
deseja humilhar, vexar e corromper.,,

Esteve hontem no Ministério da Fa-zenda, cm conferência com o sr. Calo-
geras, o dr. Leopoldo de Bulhões, re-lator da receita na còminissüo dc Fi-nanças do Senado Federal.

O deputado Scnna Figueiredo, estnd.in-
co as finanças mineiras chegou, entre ou-
Iras conclusões, á dc que cada mineiro
gaíta apenas um par de sapatos por anno.

E' prcciio explicar, entretanto, que ai-
mente a pauta, que está servindo dc guns deputados elegantes das Ãltèípzas,
arma contra os prodjictores dc café c'm0 ° sr' Carlos reixoto, por exemplo,
dc S. Paulo c dc outros Estados, c **iam ™is do ql,c is!0'' cm ">m»°*
inimediatamente a situação melhora- „„ c 0- _,is.no.__ão que c.
rá de um modo scnsivel. Os saccos.todo.
fabricados nos Estados Unidos c

A RMCÇÃO DO.S ALLEMÃES
AUOMENf A DE INTENSIDADE
'¦Paris, 

18 — (A. II.) — Uma-notai
officiosa declara :

.-,.•-. --- --.- "Duvido aos reforços de artilheria cezes de licença, para tratamento de | itrapas de ataque, os allemães reagem-»dn. com o respectivo vencimento, ma|s energicamente 110 Somme, fazen-llilion- Cnatean, medico_ ajudan- úo d:asesperadas tentativas para impe-
porto dir que os aluados descarreguem o gol-

pe temido. Não têm, no entanto, alcan-
çadò mais suecessos que com os esfor-
ços anteriores. Os aluados tomaram d'e-
fi-niltivámenlte a iniciativa na frente oe-
cidcntal. Conserval-a-ão, custe o quecustar.

¦Hontem, apezar dos repetidos ataques
levados a -efíeito ao norte c ao sul do
Somme, o inimigo não conseguiu ganhar
uma só pollcgada' de terrono. Em Sail-
ly-Saillisel, os francezes conquistaram
um grupo de casas na direcção de les-
te, sobre o caminho dc, Manancourt.
Os allemães lançaram contra elles vio-
lentos assaltos, empenhando-se em rc-
nhidos combatas, apoiados por tiros d'e
barragem dos canhões de 210, com o
fim de os desalojar das posições con-
quistadas. Graças, porém, ao ardor c a
bravura da infanteria c ao fogo extre-
niament» mortífero da artilheria, os ai-
lemães, depois das alternativas inevita-
veis, foram rcpellidos com enormes
perdas, í» deixaram 110 campo numero-
sos prisioneiros c varias mctralha-
doras.

So sul do rio, 03 ataques não foram
mais felizes. O Ímpeto. do adversário
foi quebrado, por completo.

Ao fim tio dia, as' operações foram
bastante prejudicadas pela chuva".

O ministro da Fazenda, -para poder
providenciar sobre a lavratura da es-

I cr'ptura de compra de terreno na Ks-
I trada Uras de Pinna, Chácara das Pai-

meiras, ajustada com Francisco Lobo

importância do
que- deve correr

Pingos & Respingss

pernetas que so usam meio
dispensam de

saccos servidos na exportação
os
do O professor 'Moreira da Costa fará hoje

nosso café para a America do Norte'usla conferência sobre o "Conceito do Siõdj
fermariam um aggrcgado que, lança- .cdrcatívo" na escola Tiradentes.
do no mercado, desequilibraria im-
mediatamente todo o plano do trust.

Essa parece ser .1 única solução do
problema que ameaça a industria ca-
fteira com uma crise muito séria. A
alternativa proposta foi autorizar a
exportação do café a granel, o que
eliminaria a necessidade do sacco e
deixaria o tritsi cm uma posição in-
sustentável. Mas contra esse alvitre
tèm sido formulado argumentos de
n-uito peso e, antes dc recorrer a um
expediente que pódc affectar seria-
mente o futuro do nosso café e que
determinará também um grave des-
cí.uilibrio commercial pelos seus
e: feitos sobre o mecanismo do com-
tnercio exportador, convém recorrer
ao processo simples e praiico de per-
mittir que os saccos de manuíactura
estrangeira venham competir com os
Ai> trust, formado pela prepotência
ingleza aluada á ganância dos indus-
triaes nacionaes.

Temos conimunicação de Ilhcos, de
que no Estado da Bahia a junta, 

' 
de

Fazenda concedeu no mez findo a
Bento Berillo Oliveira, que . nehlitíns
bens ali po;suc, o aforamento pro viso-
rio dc todos os terrenos de marinhas
do portn daquella cidade, com desprezo
dos protestos apresentados por diver-
sos proprietários e forciros que dispuri
tavarn a preferencia garantida por lei.

Mal escolhido o local, comrncnfa o
Raul.

Por que ?
_ Uma conferência sobre o slodj devia

ser.feita no... Slodgen.

* *
A Noticia ataca os padres eatlio'ico3, a

Troposito do alto preço a que ¦ chegou
casamento religioso.

E isso nâo á nada; como nas festas
de caridade» o entrada c o que menos
curta ; depois do se criar lá dentro 1! que
são cilas...

O
a *

O sr. Pedro Xf-oacyr quer rcduiir a
tres os feriados nacionaes.

Com certeza o 24 dc fevereiro não cs-
capa ao cúrte , e c n descalabro.

Porque, afinal, !á se vae a única r.ijão
dc ser quo ainda tinha a nossa Constitui-
ção i proporcionar um sueto no dia do
seu annivcrsario.

Se lhe tiram çsrn rara que diabo vae
servir o ''pacto fundamental" ?

Por falta Je aliamos fechou-se a lisco-
Ia de Humanidades da Guarda Civil. E
admirem-se depois se os guardas (lerem
agnra para ser deshuman js I

-. ...Um lairlo fatiou íe um e».
tr.mh3ò oitecentos pacote* Se

- massa thospkortca, no valor
di um conto de réis.

• •¦¦, ,i: :,'¦¦'. (Do9 jornaes)
tínd» «si breve noticia
Mo achei nclla surpresa.
<Juiz -o ladrão com certeza
Ia«l '.ua niim» á policia.

.Crruio * O, '

A lota na frente do Somme
Paris, 18 — ÍA. II.) — Communi-

cado official das 23 horas de hon-
tem :" Fm toda a extensão da frente do
Somme, houve bombardeio rcci.oroco,
que por vezes se tomou extremamente
violento. A les'.» de Iiclloy-cn-Santerrc,
repelimos, como -precedentemente, dois
ataques inimigos. As perdas soffridás
prios allemães são multo elevadas. Os
aviões inimigos lançaram bombas sobre
Amiciis .mas não cansaram o menor or»-

AS OPERAÇÕES
NOS BALKANS

OS ItUMAlCOS RETOMAM A
OFPEJÍSIVA

Bucaresl, iS — (A. H.l — Os ru-
maicos moinaram a offensiva na re-
gjão de Predeal e perseguem os teutões.
Nas v-rtentes da Transylvania, coníiiuta
renhidissirao o combate, O inimigo
ataca com extrema violência, mas não
conseguiu ainda o menor suceesso. To-
das as noticias relativas á situação mi-
litar são Iranouilizadoras.

AS 01'EÇõES NO NORTE DA
FRANÇA E NA PLANDRES

OCCIDENTAL
Londres, t# (A. A.) — Os inglezes

estão bombardeando as posições alie-
mãs em Saint-Vaast, no norte da Fran-
«a, e Wystchaete, na Flandres Occi-
dental. Bélgica.

Uma manifestação dos médicos
francezes aos seus collegas

argentinos
Paris,, 18 (A. H.) — Em sessão da

Academia dc Medicina, o professorPozzi eommunicou aos seus collegas a
homenagem sojcnne prestada á França
e seus aluados pelo escol intellectual
da Argentina e deu conhecimento do
documento de alta importância votado
por acchmação, a 10 dc agosto, porin!ciativa do sr. Carlos Madariaga.

Em seguida, o dr. Pozzi pediu áAca-
demia que enviasse ao corpo medico
argentino os seus agradecimentos por
aquelle nobre gesto de solidariedade c
que transmittisse aos médicos signata-
rios do alludido documento a expres-
são do seu reconhecimento. Pediu tam-
bem o orador que fossem publicados
os nomes de todos os confrades ar-
gentinos que tomaram parte naquelle
inoviineiisp, precisamente quando tan-
tos paizes neutros davam o especlactilo
entristecedor da pttsilanimidade.

As palavras do professor Pozzi fo-
ram coroadas de applausos unanimes
e enthusiaslicos. O pressente asso-
ciou-se, cm nome da Academia, á ma-
nifestação proposta e pediu ao sr.
Pozzi que fosse o interprete da corpo-
ração junto do corpo medico dc Bue-
nos Aires, para lhe declarar que os
médicos francezes se sentem felizes
por se verem cercados da sympathia
c estima dos inteüectuacs que sempre
enfijeirara mao lado do direito e da
justiça.

Esta ail.õcução lambem provocou far-
tos applausos.

A nctiriilude da casa Krupp
Nova York. 18 (A. A.) — Telegram-

mas de Berlim dizem que a casa
Krupp, fornecedora do 'governo alie-
mão. vae entrar numa nova phase de
grande actividade, tendo augmentado o
seu pessoal, afim de dar vencimento
ás cncoinmendas diárias que chegam.

Segundo essas noticias, tal facto obe-
dece ao intuito que tem o estado-maior
allemãq de relomar a offensiva na fren-
te occ'dental, logo que entre a cam-
panha do inverno na Russia, o que
lhe permittiri retirar tropas desta fren-
te para aquella.

Os allemães investem sobro
Snllly-Saillisel

Paris, iS ÍA. H.) — O communi-
cado das 3. horas annuncia que hon-
tem, ao expirar o d:a, o inimigo repe-
tin as suas tentativas contra a posi-
ção de Sailly Saillisel, dando tres ata-
quçs c desembocando das suas trin-
cl\<.t-.ii! a nnrtr e léste daquella povoa-
ção. Esses ataques foram, porem, nue-
brados nelo íogo da nossa artilheria,
que causou ayultadàs perdas aos ata-
cantes. O terreno por nós ganho foi
inteiramente mantido.

Não houve nenhuma acção dc infan-
tcri3.

Ao sul do Sommc. ás 5 horas da
manhã, os allemães atacaram unia das
nossas trincheiras, a léste de Berny-en-
Santerre. e algumas fraeções da pri-
meira vaga que avançou sobre as nos-
sas linhas, conseguiram, de facto, pe-
netrar cm elementos avançados da
nossa trincheira. Num contra-ataque
iniiiiediato o contingente ininvgo foi
dizimado, ficando parte delle morta e
parte prisioneira. Ao depois disso, as
vagas nuc succeder.-Mii no assalto fo-
ram colhidas nelo nosso fogo dc bar-
ragem e obrigadas a fucir cm des-
ordem, deixando em abandono 03 seus
mortos no terreno da acção.

Ao sul do Ancre, alguns reconhe-
cimentos nossos penetraram nas trin-
cheiras inimigas da região de Fresnic-
res, de onde trouxeram prisioneiros.

A sueste de Reims, cffectuamos um
novo ataque repentino no sector do
forte de Ia Ponunclc.

A simaçuj ia Grécia

'As chuvas prejudicam ns operações
Londres, iS (A. H.l — O ultimo

conimun'cado do quarídl-gencral das
tropas bri'.ann''cas cm França diz que,
a despeito das fortes chuvas que tem
caido, as forças inglezas progrediram
cm vários pontos entre a estrada de
Albert a Bapaumo e Lcsboeufs e fi-
zeram a'guns prisioneiros.

AS OPERAÇÕES NA RUSSIA
OS ALLEMÃES EM FUGA NA

REGIÃO DO RIO NEVDA
Londres, 18 — (A. A.) — Os russos

piizeram em fuga os allemães, toman-
rloj-1'hes as ipo=ições que tnham na re-
gião do rio Nevda, ficando com os ms-
sos não só muitos prUicriciros, como
algum material bellico.

Os allemães renellidos cm Zubilno
Londrc1, 18 — (A. A.) — Os alie-mães tentaram um forte movimento dcavanço no Zubimo, ter.do sido rechas-sados pelos russos. .

A inteusidudi! da lata em
Sini.ikar.i

Zomír«, ií _ (IA. A.) _ Sesur.do,elcgr»mmas officiaes de Petrogrado, aluta se iDítnsifiía nas arred»res. de6iaiafcava,-

Os combates íe 11 e 12 do cor-
rente na frente do Somme

Berlim, iS — (T. O.) — O critico
militar da agencia Transoccan escreve:"Os combates de u e 12 do corrente
entre o -Ancre e o Sommc. especial-
mente no sector de Courcelettc até o
bosque St. Pierre-Vaast, attingiram a
um gráo de exasperação e violência
absolutamente sem precedentrs. Os
tenazes defensores da frente do Som-
me acredilavam que seria impossível
superar a violência do fogo tamborila-
do, empregado durante o grande ata-
<]uc de. i de outubro. Entretanto, essa
violência fo! superada pelo fogo da ar-
tilheria nos dias 11 é 12 de outubro.
Apezar, porém, da terrível chuva dc
ferro, o9.anglo-francczes não conse-
guiratn. por as oosiçôcs allemãs cmcondições de poderem ser tomadas deassalto. As columnas ..assaltantes ini.
migas iniciaram o assalto em densai
.ondas cerradas; porém; desde que as
çortiruis de. fogo allemãs^ certeiramenteBirjiKin, cemeçara» • varrer » terr«-

Vários motins o manifcstacõèl
contra os alliados om Athcnas
Nova York, 18 (A. A.) - Em «Ia.Cio aos acontecimentos que se estãodesenrolando em Athenas, quiçá emtoda a Grécia, e de que já hontem lon-

gamente os jornaes desta capital se oe-cucaram, chegam novas informaçScs eeacla vez mais graves.Os jornaes daqui, publicam vario*telegrammns de seus correspondentescm Athenas e outras cidades grega*noticiando acontecimentos c dando rio-vos informes sobre a situação de Athe-nas, ao que parece, convulsionada poruma contra-revolução, tendente a im-ptair o estabelecimento das tropas ai-liadas no território erego.
.Os últimos despachos desta manhsaizem que 3.000 gregos se reuniraiuna praça Omonia, em Athenas, levanacaaa manifestante uma bandeira ferciti»ou norte-americana.
Depois de falarem alguns oradorescontra o aecordo do governo feito cor.»os alliados, a massa popular dirigiu-s'.

para a embaixada dos listados Unidos,atim de protestar contra o dcscnilm:..
que das tropas alliadas. Foram ouvidos
gritos sediciosos, acclamados com cn-tliusiasmo pela multidão.

Lm seguida os manifestantes dcsíV
te,n,1„iPOr fícnt,e da '-^íSn ** Grã--Bretanha, vaiando-a por meios de as-sotnos e apostrophcs.

O estado de agRaçâoé notório cmtoda a capital grega, terminam esse.?telegrammas.

O almirante Foarnet vaiarJ
Nova York, 18 ÍA. A.) — Tel».grammas dc ultma hora, vindos díAthcnas, e enviados pelos corfespon-dentes dos jornaes desta cidaide, estãosendo publicados cm segundas c ter.ceiras edições desses jornaes c aífha-dos em grandes "placards".
Os novos despachos informam que arsituação interna 3rcga continua inuit»grave e os ânimos muito tensos, tendo,se repetido os incidentes defront- lilhlegação br-tannica agora cm frente aolheatro Mun çipal, onde estão acání-

pados os alliados.
O almirante du Eournet, que eslicom a força desembarcada, foi vaiado.Os. alliados, cm vista da gravidadeda situação e das depredações que o-amotinados estavam fazendo, deiiv-e-ram numerosos revoltosos, conseguimbassim dominar a intensdade do movi-mento dos manifestantes pas praças e

Saques da soWadcsen no Epiio t.
nn Tlicssalia

Nova York, 18 (A. A.) _ Os jotnacs publicam lelegrannnas da Grécia,dizendo aue os soldados gregos sa-quearam as propriedades no Epiro e ir.llicssalia.

Aggiava-so a situação do paiz
Nova-,York, iS (A. A.) - Conliniij.a. oceupar a attenção publica a actualsituação da Grécia, que se aggravouextraordinariamente, pi ncipalniente de-

pois das recentes providencias ndopta.das pelos alliados. cm represália ao»movimentos conspiratorios dcscobcrto.1em Athenas e outras partes do tcrrl-tono grego.
Athenas está completamente em po-der dos alliados. v

, Os jornaes daqui dedicam columnarvinteiras de cqmmentariòs ao que M es.ta passando na Grécia, graças a ne--sistencia do governo em dar mão forte-a causa germânica, conservando umaneutralidade "sui generis".

Aeroplanos allemães vonm sobre,
Amiens

. Londres, 18 — (A. A.) _ Oe Paris,informam que os allemães fizeram »o-
bre Amiens um "raid" de aeroplanosmas sem resultado, a não ser nenueno*damnos materiaes.

Rochette, o celebre ban-
queiro, foi preso em

Granville
Paris, 18 _ (A, II.) — Foi I10J1

preso cm Granville, departamento da
Mancha, o ex-banqueiro Rochefe que
se celebrizou ha anr.os por varias oj.e-
rações criminosa \

Rochette que ao principio da guerra
se alistou no corpo de aiitomobiüstas.
debaixo do falso nome de Bieiiaimé.
dcsapparccera desde ha alguns mezes e
a policia andava cm seu encalço desde'
então.

ço, cilas foram inimcdialamente deli-
das.

Não olhando ás grandes perdas sof-fndas, o inimigo tentou sem interru-
pção varias investidas consecutiva:-;contra as posições allemãs, Nas cerca-nias de Sailly o inimigo lançou seisassaltos, que fracassaram todos inteira-mente com as mais graves perdas par»o adversário. A infanteria allemã saiudas escavações de abrigo e, fitando dc
pé sobre os parapeitos, anuiauilon ascolumnas assaltantes com o íogo defuzis e metralhadoras.

Segundo informações das nossas tro-
pas, os soldados inglezes mais uma vezse achavam abíDhrtamcnie debaixo (Uinfluencia do álcool. O» combates de11 e 12 de outubro significam um nove
e grande fracasso dos anglü-frauscz, -
na trente do Soitmie. Cada vez se tor-na mais provável que os anglo-íranc^zcs acabem por Sc esgotar até ao anni-
quilamcnto dear.te da inabalável fren-te allemã, como já suecedeu em rela.«io aos russos na Gali«at
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Carestia dos
alimentos

A carne e o feijão
'Temos presente uma carta, na qual

£c nos diz apenas o seguinte:
"Sr; redactor do Correio da Manhã.

«— Não será justo <iue v. reclame pro-"videncias do- governo contra a carestia
da carne? Como poderemos viver,, nós,
os pobres, pagando a. carne a i$ooo c
uÇioo o kilo? Tenha dó de nós, sr, rc-
daqtor! — Uma mãe de familia,"

•O clamor contido na carta referida
póde-se dizer oue c apenas ttm eco
<las angustias soffridas por toda a
população carioca.

IJú dissemos que o preço da carne,
que n.ctualmente é de i?ooo por kilo,
ascenderá em breve a- r$ioo e i$20o;
e em S. Diogo jú têm sitio affixadas
tabcllas de $820, a que correspondem
110 mercado preços superiores a
j?ooo.

Kâo é só a população que amla
Alarmada, e não são somente as mães
<le ifamilia que vivem .-rfrlictas pela
constante carestia de todos ps acne-
ros alimentícios. A classe dos açou-
Bueiros csi'á verdadeiramente alar-
aliada, porque o augmento do preço
ila carne determina sensível reducção
nas vendas e, portanto, reducção
tambem nos lucros,, sem que as des-
pesas se modifiquiitn ou se atlenuem.

¦Ha dias, a directoria da associação
ilos reialhistas de carne verde, repre-
.sentando toda a classe, entregou ao
ministro da Agricultura un* memo-
rial pedindo providencias contra a
isituaçãq actual, niatiifca amente. hos-
1Í1 a todos 03 interesses sociaes c
oconomeios.

A exportação da carne frigorífica.-
da, feita já cm larga, escala, sem ter
•sido acompanhada de- medulas; gover-
iiãmentacst tendentes a acautclar ir.-
teresses muito letntimos da popular
ção, está dando origem á. elevação do
preço das rezes. Mas, note-se isto.;:
a carne exportada, é procedente de
bois, dos melhores que apparcccm
nas 'feiras, e catada por preços infe-
dores aquelles que o povo está pa-
gando diariamente.!!

INo sett memorial1, os açougueiros
cxpiizorami o seguinte: só no espaço
Ac tres mezes o consumo da carner
sofírcn uma reducção de 20 c/c, com
prejuízo dos negociantes e da poptt-
larão, que c obrigada a alimentar-se
mal; por outro lado, o augmento do
preço da carne é devido ao grande
numero de bovinos que têm sido
«balidos para a exportação, c se o
numero, dessas rezes não tem: até á
;liora nresente 'feito dtfífercnça apre-
fiável tia quantidade de gado èxis-
tente é porque lia ainda rebanhos
inventados c promptos para o corte.
JEssh' quantidácle, porem, não • sttppor-
¦ta o desfalque diário que eslá sof-
írcnüo, e dtfhi a carestia que- 9a
accciitúa, e que attinge 'á a cincoenta
por cento sabre 03 preços normaes.

O sr. José Bezerra ouviu' attenta-
mente os reclamantes c- acabou por
iliiier-lhcs ue não está na alçada do
governo evitar o mal' de que elles se
queixam; mas na do prefeito muni-
çipàf, c -que elle próprio tinha sobre
o as-umpto doutrina firmada, como
consta do seu relatório, sendo de
opinião- que um paiz importador não
:>óde exportar o que lhe falta para o
seu consumo.

Ora, a vçrdad.e é que não é ao pre-
tfcitó, municipal que incumbe tomar
providencias dessa ordem, c que o
cqnsclliò dado aos reclamantes pelo
sr. José Bezerra, para que elles sc di-
rijam- ao dr, Azevedo Sodré, é cou-
scllio simplesmente errado, se por-
ventura não representa outra coisa
licor._ De facto, qne pude fazer o
prefeito, que é ttm simples ftiuccioiia-
rio de confiança do presidente, para
impedir que a carne seia exportada
em condições de prejudicar o povo,
que é obrigado a pagar muito mais
caro aquelle alimento? Niiò ha duvi-
da: o ministro esteve zombando dos
açougueiros e lambem dos- míseros
consumidores!

Uns ainda sttecede isto: no relato-
rio qtteo sr. José Bezerra apresentou
ao presidente da Republica e referen-
te ao- anno .findo, faz-se a apologia
ila exportação da carne, nos seguiu-
tes termos:"Seja como fòr, não se devem p.,11-
par esforços para accelerar o adven-
to do futuro brilhante que nos re-
.serva a industria da pecuária, fatal-
mente destinada a figurar de moda
saliente na nossa exportação, annui-
laudo a entrada das carnes -e peixes
que ainda importam os mcicatlos in-
ternos do paiz; — é o ouro que ca-
iializarcrhos para o erário, contra o
ouro escoado na voragem Ia nossa
irirprovideiicia (ou imprcvMcitctu)?"

iH, depjis disto, o ministro men-
eiona que, cm HJ15, foram exporta-¦dos. 8.313.970 kilos de carne e no Io
semestre de 1016, 1^.3^0.405 kilos,
considerando c»se movimento como
promellcdor,

¦Póde-se, portanto, assegurar que o
inimediato responsável pela carestia
ilos alimentos é o governo, que abo-
lulamente não cogitou de nenhuma
espécie de providencias tendentes a
evitar que a exportação se fizesse
sem primeiramente ser acatiteládõ ¦>
liem estar do povo.

íí o caso não é único. Agora mes-
mo.; a casa Matarazzo, de S. Paulo,
está embarcando para o estrangeiro
i.io.ooo saccos de feijão, de forte que
o preço, que ainda ante-hontem era
<je rt$5op por snr.co, subiu hontem.
abruptamente, para 158000 e tíi$ooo,
com tendências para mais alto! Todo
o nosso feijão mtilatinho eslá desti-
natjo a ser exportado para a França
assim como o preto o está sendo para
Cuba, para ond.c tem seguido direcla-
anente do Uio Grande do Sul.

iii' muito bom r|ue o Brasil expor-
le os pencros que possttc cm excesso,
c tiiio sc convertam no ''ouro 

que ca-
nalizarcmos para o erário, contra o
ouro escoado na voragem da nossa
iraprevidencia". Mas não pude nem
deve ser que isso se obtenha á custa
da miséria da população, '.'t custa da
escassez dos alimentos.

O governo sabe muito bem que.nas actuaes condições, sem estradas
nem transportes, as manadas de bo-
vinos saidas de Cioyaz ou de Matto
Grosso gastam seis mezes na viagem
até chegar ás inventadas paulistas' ou
mineiras. E' claro que esse ga.io não
estará cm condições de ser abatido
senão depois de- longa estadia nas
inventadas, pelo menos de um anno.
A primeira preoccttpação governa-
mental, antes de incentivar a expor-
tação da carne, devia ter sido resol-
ver o transporte dos bois goyauos ou
mattq-grossenses, de fôrma que esses
animn.es chegassem ás inventadas ra-
pidamente c sem a magreza resiiltanr
te d;is viagens prolongadas por seis
011 sete mezes. Assim, tendo-sc ga-rantiilo ao povo a necessária abun-
flaucia de carne, por preços normaes,
ppdèr-sc-ia incentivar depois a expor-
tação, com grande e indiscutível va;;-
tágém para o paiz; Tal não se fez: o
resultado abi está patente, agora, nas
justas reclamações populares;

Os feriadosnacionaes
TRES a1"AV0R DA

VADIAÇÃO
Na ordem do dia da. sessão- da Ca*

mara, hontem, ao ser atinunciada- a

continuação da 1* discussão do pro-
iecto n. 33 A, de 1014, declarando le-

.riado o dia 11 de iunho, com sttbsti-

tutivo da commissão de Const;ttiição e

justiça, oecupou a tribuna o sr. Au-

gusto de Lima.. . _
O substitutivo da commissão di

Constituição e Justiça, ao contrario
do projectò, elimina vários dos feria-
dos nacionaes, ora observados.

O sr. Augusto- de L'ma, no seu dis-
curso, demorou-se a analysaro pro-
jecto, procurando, de referencia 10
substitutivo, tirar argumentos- para
provar que a, suppressão- das datas ua*
cionaes eqüivale quasi á supprcssao da

bandeira, lista, na opinião do orador;
nada mais será do que um pedaço «le

panno, sem a mínima significação para
o povo; que desconhecerá as datas com-
imemoratiràs dás prineipaos: rtapas da

nossa formação. Se quizermos encarar,
tudo sr,b o ponto de vista econômico
do projectò, vivamos então apenas bio-
logicamente do café e do fiuuo; da bor;
racha c do cacáo, c varramos_ a idea

,da patriai. porque esta não pódc csis-
tir onde não Houver a lembrança dos
acontecimentos que nos ensinam a
ãiriál-á;

O orador proseguiu nesta ordem de
idéas e, depois de recordar um por um
05 lances consagrados nas datas que
o projectò- supprime como feriados- na-
cionaes, concluiu dizendo que a ban-
deira nacional nada- exprimirá aos
olhos do povo), quando- este não souber
mais associar á- sua. presença a lem-
branca das: datas gloriosas de nossa

pátria. Votará' contra, o projectò, por-
que é antipatriotico c esnera nue assim
hão- db fazer quantos prezam » ideai
da Pátria, que entre nós- esta sempre

presa á- idéa dà Republica;.
Falou,, ainda sobre- o mesmo- projectò;.

Ictrn seguida; o- deputado' paraense Ho--
saimàfii de Oliveira,

O' sr. llosanuali começou declarando-
coneortlar, na generalidade; com os ar-

igiimcntos. articulados pelbi orador pre*
cedonte;

O orador não chegava: mesmo a
.cnmprohenÜLT a. correnlc daquelles: que
são contrários ,io- estabelecimento- do
11 de junho como feriado" nacional,
sob a alienação de que eom'. isso iria-
mos atigmentar. o-numero. dos- feriados
c, sobretudo; Rorqiur W acta- poderia
niasuar o- Paragnny. Süiáttt; ponto,, o
oradbr fcvivoui a lembrança dos prin-
cipaes episódios daí guerra do Para-

guay c, para destruir aquelle escrupu-
lo, lembrou o facto da Prança, depois
de entrar 11a guerra;, acr lado da In-

[daterra, ter considerado como data
nacional a da morte de Jooniia d'Arc,

que foi queimada nas fogueiras: ing)c-
zas. Pssc facto, porém, não mclindrou
a Inglaterra, Estranhava lambem, mui-
to o orador oue sc pretendesse a re-
dticção dos feriados, sob pruiexto de.
combater a ociosidade; Nesta, alturai oi
orador teve phrases de ironia para
"los brasileiros traballtadorcs" e os
mostrou nas repartições publicas, atra-
zando- 05 papeis, entrando ás 11 lioras,
tendo uma hora para café, outra para
fumar c assim por deante... Terminou
0' sr. llosanuali, fazendo outras cr-iti-
cas ao substitutivo e exaltando o culto
dii Pátria,

Por. fim,, quasi ao apagar das luzes
da sessão, falou o sr. .llflelonso Pinto.
Ü representante siil-riograinlcnse com-
bateu vchciiicnlcuieiitc «i substitutivo.,
cm nome. das nossas tradições de ;rIo-
rio de patriotismo.; aponlou-iRu as
iiicohcrcncias c fez a apologia, de cada
uma- das datas que o supprime. prin-
crpalmcnic das de 13 de maio' c 24 de
fevereiro:

TRATAMENTO l>.VS SIOtiKSTIWS
VltLAS GUANDUS MEDICA-

ÇÕES PHY.SICAS 1'EIiO USIfliS
Cl ALISTA
BR'. ÁLVARO ALVIM - Exame

pelos, raios X. Trat. dns tumores inali-
gnos, das moléstia:! da pelle — reze-
mas, das llópòrrlioidcsi. das articulações,
atrophiasí etc., da; asihma, liysteria-,
gotta, etc; largo da Carioca, ri, 10'an-
dar (de 10 i|a ás 4')'t

A Iuspectoria Federal de Portos
eos

Escrevem-nos:
"A commissão de finanças da Ca-

mara, nianifèstando-se favorável á
emenda n. 15, apresentada ao orça-
mento da Viação, foi illhque.idá. ua
sua boa fé. Sem haver estudado o seu
alcance, nem pcrqtiirido os fins que
cila visava, a commissão deu o seu
apoio a uma providencia personalissi-
ma, ihimorál pelo seii objectivo, con-
traria aos planos de economia que O
Congresso se irroga, e injusta e absur-
da pelas preterições a que dá logar.

Em duas palavras: essa emenda foi
apresentada,, só e só, para favorecer
a quatro engenheiros, dois dos quaes
de 3* classe, addidos e dois condueto-
res, que serão aproveitados 11.1 adini-
nistração central da Iuspectoria Pe-
dcral de Portos, Rios e Cãnacs. Afim
de que sc satisfaça esse favor pessoal,
prcjttdirain-se sete engenheiros de ca
classe, addidos, co:n o sacrifício do
seu direito ao aproveitamento, como
ficou approvado pela emenda 10 ao
orçamento da Fazenda, e nove eug:-
nltciros de 3" classe, reis conduetóres
de 1" classe e nove de 2", ao todo
trinta c um engenheiros das differcntes
fiscalizações, que, segundo o decreto
11. 11:526; de 17 de marco de 1913,

juntamente com a refercida adminis-
tração central, compõem uma única rc-

partição: fJ.fl.ueHa iuspectoria.
'Ainda ii tcr.ipo de evitar a injustiça,

resultando da promoção de futiceiona
r;os liicrarchicamcntc collòcados um o
dois pontos abaixo daquelles trinta e
um, com gravame para os cofres pu-
blicos, além do mais."

O caso doAmazonas
a Supremo Tribunal

não conheceu
hontem da ordem de

"habeas corpus"
Conformo noticiámos, realizou-se

hontem, no Supremo Tribunal Federal,
o julgamento do pedido de habeas-cor-
pus em favor do general Thaumaturgo
de Azevedo o coronel Lima Bacury.

Sibida que a pet ção fora assignada
pelo conselheiro Ruy Barbosa c pelo
consultor do Ministério da" Justiça, ju-
rista Glóvis- Bevilácqua, o rec nto do
elevado, tribunal encheu-se de curiosos,
aitraidos pela palavra sempre bem rc-
cebida de qualquer dos impetrantes.

Como se sabe, allcjjsm 03 pacientes
que foram ele tos governador c vice-
governador do Amazonas,, e estão- na
imminencia de não oodér assumir
aquelles cargos, cm vista da coacção
politica.

O ministro OI.veira Ribeiro relatou
aos seus collegas todo o conteúdo da
longa petição e documentos, onde allu-
dem os seus signatários ao terror es-
pathado cm Maiiáos pela 'politicagem
dominante, a par do furto de acta/
cleitoraes, etc, etc.

Tcrni nado o relatório, assomou á
tribuna o dr. Clovis Uevilaqtia, pára
fazer a sustentação oral da sua pe-

.tição.
.Vborda a questão, do litibcas-ccrpits

,originario o condito 3 favor da. sita
concessão; pela victoria do dispositivo
constitucional,, que c amplíssimo; sobre
a limitação do dec: 221; de 1S94.

Discute: amplamente a tlteae consi tu-
:oional, procurando mostrar que essis
: questões políticas são meras questões
de direito-..

Cita Riry Uartiosa, quo chama de
mestre mais autorizado 110 d rcito con-
9titucinnal'„para demonstrar que o ciso

inaa e político-. Cita o dr. Pe.lro Lessa,'.[Ue. 
diz ser ostrclla dei prime ra grau-

ueza rtesso- assunvpto; e todos lha soe-
(correm; ti. argumentação.

Diz qne a Constituição de aS de mar-
ço de iqio dttlára que a sua reforma
não- pôde ser levada, a effeito senão de-
pois de 20 annos.

Dizem, alguns que esse- artigo da
Const tuição do Amazonas ú nullo. e
assim foi decretado- pela Assembléa,
afim de poder levar a effeito a sua rc-
visão.

iBhtende que não lia nullidnde nesse
artigo. Isso mesmo pódc ser assumpto
de qualquer constituição.

Acha qu» a reforma constitucional
foi um manejo partidário.

Não pódc haver confliaro jurídico in-
iiullavel, porque sobre elle cata a Con-
siiluição Federal,

Passando a outro ponto acha que os
Estados não ss -podem insurgir contra
as s.-ntencas filieraés; visio como para
a seu cunirn-iiiremo existe- o que pre-
ciiitua o aurigo 6" da Constituição Pe-
dfcral.

Dessas sentenças iitrâoscabàrám os
pipdcrcs do Estado do Amazonas. Elias
vale.mj porem, ca mo real c.vprcssão do
direito, não tendo •perdido a sua au-to-
ridad1?; pelo faoto do governo as não
cumprir'.

Passando no 3" ponto. Havendo uma
Cons:ituição reconhecida por este Tri-
bunal, que é a ile toioj iodos os actos
jmlificados contra cila s.io illegacs.

Objcctar-sc-á <p>e o Congresso já foi
provocado- para •decidir sobre esse caso
do Amazonas. Mas emende que o Cnn-
gresso não é o poder competente pura
resolver a controvérsia. A própria
eomniissãb dn Sonadb resolveu que a
indicação, deveria ser arcliivada por
não s'T caso que lhe dissesse respeito.

Sobr.» a reforma da Constituição ha
unia indicação á Câmara para sc ma-
riiíesirar", Mas a resolução da Câmara
não pódc ser contraria a que deu o
Senado.

A compeler.cla escapa ao Legislativo.
Não se. trata de dualidade de Câmara,
íícitii dualidade de governadores. No
Amazonas só lia um governador. Para
se manifestar sobre a reforma consti-
lucional, a competência é do indiciaria.

Cita o caso do ririhlatro da Cuerra
cbinccder licença nara o major Pedro
da Citrdia c capitão Manoel Xascimculo
Pereira fuiiccinnarem como cnjigrcssis-
ias dessa Ass.<riililcn, desde io"7. Des-
de que é o próprio governo quev em
neto official. reconhece essa Assem-
litca não sc podWá duvidar da sua le-
galldádc-:

Lè a neta do Congresso que a 3 de
setembro deste anno reconheceu os pa-
ei."•¦•es eleitos.

Diz que a ultima hora ouviu levaii-
tar um oulro objecto.; O Supremo não
devia conceder a ordem porque, seria
subverter á onl-:n naquelle listado:
liste¦ nvíjuincnto terrorista não deve ser
erjcaradò s^riaihénte.

'Diz quo uo Amazonas lia uni RO-
verno de f;itJ*.o, oue i\o eürto_ Dera vc-
spciiadbi 111.10 grado haver muitos ados
nullo:; pr.T.icados .nelo ntesmo itovcno.

Acha qu? ou políticos iiã:< nódcm ali-
rar tora, como coisa iiuçjrcstavcl, as
leis do paiz. Einera que o Siinrc.mo
faca voltar a ordem jurídica ao Esiado
dn Amazonas;

O relator, finda a orncão do advoga-
do. levantou duas preliminares — a
•primeira r» o tribunal deve imyiar cn-
iihccimento 'do recurso originário
como é.

A segunda se o caso é ou não essen-
cialnu-tre politico.

A primeira caiu por R vo'.os contra
4, e a s.Riimh venceu pelo mesmo nu-
mero de voltos.

(; tribunal; contra os votos dos mi-
nisü-os Enéas Cjilvão, Saraiva, Lacei-la
e Natal, cupndcu que o Svkrcino não
onde conlicr-T de uni recurso quando

caso eslá ãffectO ao Poder Le-
deputado

Lm

jíté pwagoTOMdor*í)Amazonas, FíFiH3ltí MÊÜ

Pg©gegnin, hontem» a votarão
das emenda» afiresenliádas

em âtt discussão

t
na'. or-A Câmara prosegúitt, Iiontem,

dem do dia de sua sessão, na
do- pmjeoto orçaraenearioi - , ^.-t

Na sessão «Ia véspera, a votação fora,
por f-ita de numero, interrompida na
emenda 11. 23 do orçamento do lutrrior.
Sobn: essa. ontenila, homem, falaram' tos
srs. Alberto Maranhão, j. Salles e
Maurício de Lacerda. Determinava cila,
a suppressão de Iodas as consii;náçõe3
de&iuadas á cons»rvacão, concertos, re-
puros c aecrescimos nos c-diíicios, pró--
prios nacionaes, ou ipárticúlarçs do Mi-
nistèiio do Interior, -passando^ as des-
pessas iicccssai-ias a. sssa serviço: aíía^:.
custeadas pela verba "-Obras" do «i-th
1110 Ministério; |**S

'Dada como rejeilada, o sr._Mattricio
requereu. verificação de. votação. Ver*
ficada foi. a rejeição confirmada .por 05
votos con'.ra 15. O sr. Maurício reque-
rcu, então; que se- fizesse constar.}da
ao:a que elle votara, a favor da medida.

•A emenda 11. ;-t, mandando destacar
da verba 11. 2},. do allttdidb orçamento
a quantia de ¦píáiioíóòo nara auxilio á
Santa Casa do Misericórdia da cidade
mineira de Santa.'Kita do Sapucahy, foi,
rejeitada.

O sr. .Toaquitn Osório aprescittáVn a
seguiníe emenda, que tomou o tuiiero

ÀdnilnlstrnÇão d.i Jn'1'i-Ji no Acre--^-
DesiaiiuciiKi.- d.is ruliü:°cãs "lUiteiiul". 113
verbas pura '•'pessoal"; indicando 0. ii-.iuietp
deste e sc-.ia vciicintcntos. .:. •.

Sobre essa emenda discursaram, coiit
uv.eresse, os srs. .'Maurício de Lacerda,
a favor, e Alberto Maranhão, deferi-
dendo o parecer contrario da cüinmis-
são. O sr. Barbosa Lima, intervindo
no encaminhamento da voiação, pediu
preferência para. a emenda n. 3;-da'
commissão de Finanças ao orçamento
da Fazenda. :

Dada como approváda a preferencia, o
sr. Maurício requereu verificação, sen-
do a préfâfchcia confirmada por -.io.í
votos contra 7, Sttbinottidá a votos a
emenda .17 do orçamento da Fazenda;
falrani, encaminhando a votação os srs.
Pedro Moacyr, e Barbosa Lima, aqtiel-
le assignãlàralo que a «menda da comr-
missão, de Finanças aquelle orçamonto,
dado o sen caracter de peerallzaçãci;
não- prejudicara a «nenda do <ex. ,loa-
(juijn Osório, e o ullimo 'discordando
<tessa opinião. 'Foi, afinal, npprovadli; a
emenda n. 37, ao orçamento da -Fa-
zenda, dãíormiiiando:

Art. — Nas tahellas explicativas dã Ae;-
pesa p.ira o cscixicio ile ipi.S', o povornp
cr-nreificará as verbas stiborilinadás n f!"-
er.-uilie - Material — áttribtiiilan 11 çaila
um des frviços, ilirectorias: qu ilepemleii-
cins nii.ie-iiiier ile cada ministério; . llio
sondo .-•ilinissive:s sub aquela dcnorainaçáo
a> cIoííwôcj í;lobuc3.

Submcitimla a votos, cgualmcnto, a
emenda n. 23 ao orçamento do Intc-
rior, foi cila rejeitada, o que foi con-
firmado .por 70 votos contra 41, a re;

quoriíncwlo de verificação do sr. Jljiu-
ricio de Lacerda.

iSobre a emenda 11. 26, mav.datulo
di-ii-acar 40»oo$'óòo -da subvçnção"rio
nisiensiirio da irmã Paulr. para 011 dar
ao Instituto do dr. Moncorvo Filho,.fa-
liiram os srs. 1. Salles. contra, e V.
Piragibe, seu autor, a favor. Foi afi-
uai approváda a sub-smenda da commis-
são dispondo que a subvenção seja rc-
diizkla de 20 -.onoSooc-, para aquelle fim,
Essa votação foi verificada a requeri-
mérito do sr. J. Salles, suado a appro-
vação coiífir.nmda por 95 /.-otos ç.on-
tra 10.

As emendas ns: 27. cS c 20, manuaii-
do, respectivamente, destacar du verba
11. 38 do a:!:. 6 a quantia de 10iode?
•para subvencionar o Hospital de S>,e2e'Lagoas: 

mandando cgualniente destacar
da mesma v-rbil egual imoortaueiu "ara

auxiliar á Casa de Caridade de Coliçéi-
cão do Serro; ? restabelecendo a sub-
vençaõ de ií:ooo$ooo da Assistência de
Creaficail Pobrci, anncxa ao InstilitW
de Electricidade Medica -do dr. Álvaro.
Alvim;- f>»--:ii-ii todas t-i-s rejeitadas.
Para constituir projectò á parte, sendo,

pois destacada, foi approváda, de ac-
corda com o parecer da conunissão, a
emenda 11. 30, prescrevendo :

\rt. rara cs eiieit.in ila letra d lio ar..
,, do decretn n. 11.5.1", do ii do marco
,!,. 1015, fii'^ coinprehcndida a — oaou-
tapeia — cr.t.-e is disciplinas .que .PA.Iim
sei 

' 
fisca i;:.ul:is pelo Cr.asclno Supcrifr i!e

V-i-iin, an instil'ito.1 quo apcnai tcnllnni
o evr-o de tal mãtcriii, para «azarem (Ia
ooulnaraçSo o rcmiiliêcimentp, unia vez -¦--

conliccidas tuiias as
creto

.... ... Souza, 2" sargento Rradu.ido Pcrfirio He-
votaçífe {'"ctcrio dã NobrciT.i, forriel graduatlo ,\oào"Aiuonio 

Vaa. Icrreira,-, cabos Antônio Car*
doso, lístncio .Manoel de Souíu, Manuel
Josá do Nascimento, cabo firadu^do M.i*
•Miei Ma:tí:i9 de Scniia Zabinntia, :>ol<la-
dia í,vlz Pinto Samitaio, Manoel do Mo*
vcx*. Ifrnaeio fuliito, João Kninc.isco <Í2
Scuna, Aliiiio José de Souza. _ Ahdio Au-i
^nsto, Franciíco Xavier do Nascmtentú c
Jíriqiüm ferreira 'Lima; que fíiUcccram.

A' eonsiguaçáo 
'— "muiumaçào, energia

tlcclíca, etc." accrcscenl-cin-se as pala-
vias': custeio- c coa^ervaçao.

— N. 6 — Casa de Uctoiiçüii; _ He-
deza-se de noooS o crcdilo u.i consiitn.lv

jçíio- —¦ "acíiuiiiçúo- c concerto de moveis,
N.' 7 — Casa do Corrccçio : ~ Rc-

.diua-õe de io:ono$ o credito da consicria-
Víi-i — "riiatcria prinva, fcrraiiu-nns, coiii-
liiistivcl, etc," — , refurçando^c o cre-
dito d.v mcsaia consiMiia^Uü- com .v reiul.i
das ofticiiias, dcdiizida a porcentagem dós'
Dcniu-r.ctarini.

.'— "iV. li — As5lstcncia a Alienados: —
RHitzctm-Be do 7;odo-5 o credito da coiipÍ-
gilaçao do pessoal subalterno de nomeação
do director do líe-ipicio Nacional, engloba-
das «s duas s;;b-con-'-u':iacòc3 em uma só;
de 5iocr,s o augmento de Soioou? votado
para "alímcntaçào o dieta", de ií:qSi$88o
o cre:IÍ;o da toiiiiynação "fazendas calçado,
aviamento, etc."; Ac aiono? o Jo "matéria-
prima para as oífioinr.s": de nooeS o da
de "instrumental cirurcico"; de mais
1:0005. o da, de "ealiineto aiiatoaio.patlíolo.
ifiçO' biolcrio, etc"; de *;ooS. o-da dç "ea-
bincle anatomò ilátlioloiçlco dò instituto
ncuropaííiolosici}": de noooS. o da do "«a-
hindu de psyi:!ioíoKia fx-jcrimcntal" — do
material do Hospital Nacional; de rircã?.
« credito do ncssoal de nomencüo do dire-
ctor <h Goiotlia de Alienados; | <Xe i :ooo$,
C/vUítO da .u.iÈi^.nação — "acquisitjáo ecnn-
certo de .t.owÍs"; cie yooS o da de--"ins-

.Irumcnuii de lavoura terracen-, ele.": e
.do. l':Óoò$; o da dfi "litnpe/,T cotiíCWAtjão c
reparação dor, predios" irò material da Co-
loiiia íIíí Alienados; de $:ni!üS n credito (i
¦-¦>:._ tòmeáçàò dõ director da Colnnia

do Alienados, n Ue mais i tootl^, o credito
da consiynaçío — "comHustivel lubrifican-
tes, etc"; do material da mesma colônia:-"

"i\. o — Saude Publica — Rcduza-sc
de s:noo$. o credito da cmiái^nacão — "li-
vros. 'iornaes, impressões . cie."; de siuoòS,
o da de — "custeio do automóvel do dire-
cto.-,"; do mais isioooS.v o da de — "mo-
veiv material, concertos, installações, etc."
do material 'da Repartição Central; de
.l8:í.í(o$ d credito do pessoal subalterno- da
Jnr-pectoria ilê IVophylaxia, caclobadas ns
stil^iíon-iRnaçõe1; de serventes de ia classe.
cocHeiros de i" c £°t: moços de cnvallariça,
t:^idor c carrorciros com as de carDÍntci-
roà,"pintores, niieaiiico.-i. olecíriei^tns ctc._;
dç vltóooo$,.;o .-credito da consifíiueão — *'li-
vro^Ú, objecto? de exoeiHclitc, oíc ". do ma-
teria do l.alioratorio liacterioloeico; de
2:620$ o credito do nesso.ti snba-terna do
í.asareío da ilba. itrande. enclobadas as di-
versas categorias' de emnrcíos. sem direri-
minação de numero e, de importância da
[iratificaçijes: do 1:7-10$, o erodito do pt'S-

soai siilialtcrno dõ llosp. V. Cândido, engloba-
das as diversas rtterorias de emiircsos. som
(iiscriminacio de rumero e ác importância
de (.'ratificações; Ao iniiõoSi o credito , do
oessoal «ubaiterno do Hospital^ S. Sebastião,
cntilobadas as,, diversas entecorías de empre-
oos sem discriminação de numero o de im-
iiurtaiicia de eratifieacües; de mais iu:m>o3,
o credito da consignarão — IVxpídictite;
asstío tie-iufectantes, custeio o conservação
dos transportes marítimos dos listados, ete."

','N. 10 — Saude Publica —íSubstitua-
pc a tabeliã de material do Hospital S. Se-
bastião pela scütiintc:
Di^ias. ...... > « •
Prnviwes de nliarmacia . ,
Aumentarão do peest-a!. . .
Maioria! clinico. . . ;. • •
Conscr-ação do material . .
IHumiriação, . .( ..... *
Koup^s e utensílios de enter

ioÇ:.io5$ono
t'.3:Goíáono
Cí!si;$5òó
2.1:6,17$3po
r.t:8joSooo
iíj:8tg$5o6

manas. .
Conilmstivel
l*xocdictitc. .
Jlovc:- . . .
lívetituáes c í

tclcplioncs.

Total.

iubrificantes
i(jj83S$íòò
J5!2pt$50Ò
oíi.iíSnoo
1 lõrSíooo

I0:220$000

.... ,i3,i!n,i7Síoo"
a aíi — Instituto llc-.i-

jamtn t*onstan'. : — l-ícJuzam-ü de 3"4°5
,0 .11.credito do pessoal ultcrno, engloba.

Hom Cíifó. Choi!ol"to
— Só nn MOIXHO

o üomhniisuv, omio;

k agricultura do Estado áo Rio' F5%SS

i>,3 as diversas çatesorias de cniprçBáB setn
dise.iiiiinação tle numero e de imporlán-
e:a das nretlficacScs-i ile i :aoo$ o ereiii-
Vb da constelação — "illuminação c neces-
sorion"- e do nooo? o Ao: de " aequisiçio
dc moveis c do instrumental".'7-N. 12 _. Verba 27 — Instituto de
Sufdõs 

'Mudos 
: — .Keiluzani.se de a:io"$

o credilo do ncssoál de nomeação do ,di-
•recrar, cii.Tl^nlas as iliyer--as categorias
de empreRos, sem discriminação i de nume-
ro c de imporiancr;t das gratificaçôct t c
de ^Ú4$?oo peta cürr.inação do credito
"para seguro do predio", qttc devoi correr
pele renda do patriiiunio a <|iie e'le per-
tciu-c.

— X. 13 -- Verba aS _ Híbliotlicca
X,-,c:o:í.-.I : — líerliiaain-sü de aioooS o cre-
•dito dn í'n»slg!Kie*o de "pcrinuaiçõts e

rZ doe-.uncivflla. jini-slipíiaie.;, cto.' o 'uc
";•'-.- 1^ „i,.„i, ,i.; I .-,:Soi.:H .Ia caiisiiinação — "coiilribuiçiio
ndiçues do cttaüo oo-it ¦

O sr Maurício de Lacerda requereu
verificação de votação dessa emciidn'. I

tendo a sua npprov.içãò sido confirma;-1
da por no votos centra 5. :

l'oi cgualmcnte approváda, para ser |
destacada e constituir.; projcçtp 11 par
te, a' emenda

animal c:c., eiiioi, dizerci 
"'devem 

se:
McrcEçJctnadoa

ia
Kislativo, e já entregue a
pnra dnr -párecor.

1 -rrt -m- im 1 ti"São Louranso I) — Cigarros po-

pulares de fumo

Rio N'ovo, para zno réis. com valiosos
brindes. - I.OPl'3 S.V &¦ C.

Attcndcndo ás solicHaijões de varias
zonas agricolís do Estado, o governo
fluminense adquiriu em S. Paulo mais
tres mil l.ilogrammas de scnicnlcs de
a';;oilã». que tem enviado a diversas
Municipalidades,,

A 6 de janeiro próximo será inau-
.curado, em Thcrezopolis, na antiga fa-
zenda da Prata, de nrODriédãtle do so-
ve-.-nu do Estado, um. Hnrfn llo':in:^o.
estando já muito adianladòs os respe-
crivns trabalhos.

K?te estabelecimento não terá, como
o de Nictheroy, nenhum pessoal de
escripta e nelle só estão sendo cuki-
vr.da.j plantas frutifcr.ts de na:r.cs. frios.

de:
lio-

COISAS DO PIAUHY

Vm mf»9'istrado amèa-

O Supremo rilninal 'Federal concedeu
hoittcni n ordem de habeas-corpus. de
mie d .-nus noticia, lia diai, em favor <lo
iür Clodnaldo de Freitas, dezembarga-
dor do Tribunal Superior do Piauhy,
«mtnçado de ser destitnidp dnquclle
cargo por aiiaií-jos de políficasrin. .

A Vlceisão foi a mesma Iprofcrfda

pelo tribunal cm outro recurso, jr.tei--
pos;o por um outro magistrado do

Btcs-.r.o tribunal.

AS MISSAS DE HOJE
l?ozam-se as scstiintcs, nor a'ma
Mercedes Varella Rultcdgc, ás o

raí. na egreja ;le Sant'Anna;
João Irmocettcio Pere;ra de I.ima. ás

9 lioras. nn matriz do Engenho Krivo;
Gustavo Lins. ás g horas, na Can-

delaria;
Del fina Rosa r.'lint. ás 9 horas, lia

egreja de S. CHristovão;
dr. Aiunnio D'as de V

lioras, na Candelária;
Autonia Ribeiro Duarte,

rr,?. na capelia de A. S.
ção:

conselheiro Joaquim José Cerqu
ás o'l- nons. no aliar de ^T03sa
nhora das Dores, na Candelária;

tí-rei dom l.uiz I, ás o horas,
matriz do Sacramento;

José Dias Coimbra, ás 8 hora-
egreia do Sacramento;

d. Leopoldina Angélica da Silva
In, ás o Ha lioras. na egreja da
Francisco de Paula:

Mercedes Parbeilo; de Mairalhãe
9 ho'-as, na cereja de S. Jnamiiiu;

Arlinda Macedo de Araújo, ás ç
ras. na egrria do Carmo;

E cm accão de eracns nelo rest
lecimento do =r. Pedro Tvgnta rln_
va, :'.s 9 hor-.s, na cer. ja Ao Di

Espírito: Santo do Esiacio de Sá.

nin.i, as

ás S 1! : bo-
da Concei-

Solíire a industria dos
teleph «mes

Informações ofiiciaes á
Câmara

Constou; Iiontem, da matéria do- cx-

pedicnle da Câmara ó seguinte of ficio
de informações prestadas pelo titular
da pasta da Viação:

"Sr. 1" secretário da Câmara dns
Debutados. — Em resposta ao vihío
offcio 11. ei.'., relativamente no reque-
rimentn de iirfònnaçõcs do sr, depu-

lo Amaral, cabe-mc in-
que. cm I-' de fevereiro

de 1001), foi celebrado entre o governo
do Estado do Rio de Janeiro e Ed-
ward Dewiglit Poawbrfdgc o contrato
de construcçao e exploração de uma
rode tclemiónica cm todo o território
do referido Estado;

Por cscc contrato poderia o conces-
s:Giiar?o fazer a ligação dessa rede com
a Capital Federal.

De fáeto, por decreto 11. 7.500, de
12 de agosto de 1909. foi-lhe conce-
dida permissão para o assentamento de
uni c-.bo sulimarino entro es:a cap;'al
e a cidade de Nictheroy, havendo sido,

posteriormente, por decreto n. Suo.
de 2« de iulho de 1910. transferida a
alltrlida conces.ão á "InterurUan Te-
lcphonic Comnany of Brasil",

Pela clausuia I. das nue _ baixaram
com o c:tado decreto; cabia á Reparti-
cão Gerhl dos Telegraplioa fazer a fis-
calizacão dos lançamentos do cabo por
nnde se cfíccttinm as respectivas trans-
missões a nua' foi dcsenmenliada. ten-
do sido inaugurado officialmente . o
serviço teleplionico por meio dn reie-
rido cabo cm u de setembro de raio.

Não gozando a companhia de nenhum
outro favor do governo federal, nem

p.-,r:rci".i:rlo csle de qualquer vantagem
proveniente da renda da explorarão do
servido, aliás executado sem reclama-
cão dn publico, iti-eou o governo.;des-
necessária a designação de um fiscal,
cn-1'o 'lie facultava a cláusula IV. nHo

obstante ter a companhia, de accordo
'a VI. recolhido ao The-

31, determinando : ; 
";.„'

•'Viça incorporada an patrimônio da .Va-
011'iNlo iK' Medicina do Kio de Janeiro :;
Maternidade 'do lí.aranjeir.is sendo | ali
insinuadas' as clinicai nbsrctnca c Bj-nçco-
k,.'.Va .11 mesma fiictilüade, fcni outras d:-s-
pesas para a União que as consisnadas, 110

presente orçamento."
A emenda 11. 32, do sr. Cosia l?cS't.

reduzindo de :Sooo a 500, reis o raio-

limiento destinado no oocnvao do alis-
umento eleitoral, deu ensejo a largo

c acalorado debate, a pretexto de en-

caminhaiHcnto de. votação, no qual to-

marain parte o? srs. Luiz Doiniugucs,
Ocincilio Câmara. Pedi) Moacyr, Los-
ta Rego e Alberto Maranhão, bubníet-
tida afiliai! a votos, foi essa emenda
approváda. Tinha ella parecer contra-
rio da commissão, E foi a única cmeii-
da que conseguiu, nessas condições, a

ai.provação dá Cámava, l")epo's de cn-
nliecida essa approvação, o sr. Câmara

ficou de enviar á mesa declaração- 0<-

voto contrario a ella.
A emenda ti. .-,.5. concernente ásvanr

tageiw concedidas aos lentes dos mslif
tutoj de ciisino superior, foi rejcuada:

O sr. Ribeiro Junqueira requereu c
obteve a retirada 

'da 
sua emenda — a

de n. .11 — organizando nova tabeliã
do sesfoal subalterno e _ lo material tio
línspital de São Sebastião.

Entraram, cm seguida, em votação;
as emendas da commissão, sendo la;
das cilas, cm numero de iü, apprnva-
das. Pára a de 11. 1, pediu o sr. Mau-
ricio verificação de votação; sendo a
nporovarão confirmada, Dispõe cila:

Verba 11a — Gabinete òo consultor
d-. Ue- ulilica — Klimine-si! o erciliio do
1 :.••:.¦)$ destinado r.o oífi-ial da Sccicíari.'.
de Estado que auxilia o consultor..

N. a -- Verba ia. — Jnsi-.ça l'c-
di-r.il — Ucduza-sc de CioonS o credito do
ínrtcrlnl geral destinado n "(Kllgcnciafi ali-
nientação. vestuário c transporte dos pre-

I sos nu!)rcí.
_obrc a cmetidh seguinte falaram os

srs. O. Clamará, A. Maranhão e Mau-
ricio de Lacerda. Dada eoino appro-
vatlii, o sr. Mauricio requereu veriti-

rovaçao;

locai

cação, semlu cpntirmatl!
Determina ella:

— X. .i — Verba i.i — Jiietiçi
do Districto Federal — Elimine-se o cre-
dito de 3:000$ declinado .-1 "ohjcctoi do
creduníc pára 05 cineo c3criv.'ics do
crime.

A emenda seguinte foi dividida cm e
/partes, sendo approvadas aiitbas ns
partes. Diz cüíi.:

 N". 4 — Verba 15. — Policia civil —
I\odiiza:n-sc do 4^00$ o da de -* "paga-
n-.eiU? a peritos c despesas cora a cxpul*
s:"ia de estransoiro?" do t ni.itcri.i1 d.i líc-
partição Central: de mais 2:or\r>$, o da
di — "illuminação, combustível, etc";
de mais i:oou$. o da de 'I forragem, fer-
rogem, aiTciaãienio, etc"; de maia 1 :ooo$(
n da de — "ferromeata, ?ua conserva;"^,
et.-.": e de 1:000$, o da de — "e.-.maã
cüJchõJs. travesseiras', ete."; — do ma-
icrial da C*.^n:a Correccional de Homs
RÍdS! de iS^r.iS. o crcdiíu da pcíi'"1^!
Sfbalterna da Kseoii Preimiüitorin Quinze
d" S*ovcmbro, ciiRlobando a~ diversai

jã 'cíliada do periu-.ifa-
coei. c*e.''.

_ >.'. i.| -- Verba 31 — Corpo de'fioniliciroii.: -- RednziJa X: muiíSjo,
relativas «os soldou tlón reformado!] tenen-
te-coronol I.ni:: 1'rniicisco dn Miranda e.
cabo José da Silva Uámalliõ, quo folie-
i-erai-.i.

X. 15 — Verba 3.1 — A-:re : —
Keduza-se do íío:ono$ a credito de ;|_»o:ooo$
dti coiH;Riiae(3 — "Serviços puJ'1'cfls le
obras, mantida a distribuição j.i feita oara
c: ia um do; doij dcpartamentqi.

As emendas 113. i!i e 17 mandam re-
uuzir na rubrica Serventuários da ver-
ha 33 o na rutirica Juizes em disponi-
bilididé da verba 36; respectivamente,
z :ont)S c 5 :tH)oíuoo.

Finalmente, a emenda 1S1 resolve:
Vcrlia ;-'_ (Secretaria do Conselho Su-

rcrior do Kiuiuo) :
Xo laatcr!.': stipprima*sc para psga-

:::cnto de diárias a que teem direito _o»
mcnibcofi do conscilio nas ditas scssües
miliiiarias — 14:400$; siippriina-so para
despèFa? í*o:n o transporte dos referidos
membro;, do conselho. 3:ooo$uoo.

Fiiida a votação do orçamento do In-
tcriòr. foi annunciada a do Ministério
do Exterior.

O sr. Justiniáno de Ser»a occitpou,
cntãr., a tribuna, para formular a sua
opinião acerca do voto da Câmara á
emenda do sr. Costa Rcffo, mandando
rcíluz'r d-: ^?oon a soo réis o ciüolit-
inento de cada titulo eleitoral a pagar
aos escrivães.

'Annunciada. porém,
tia ao orçamento do
como iT.ieiíia\!:i, n
rcu verificação de
não honre numero
do ipeln chamada,

—1

a prnteira cincn-
Kxterior e dada
Mauric o reque-

voiação. Verificada.
o que foi confirma-

sr,

Iccon.-s
da numero c tle
ções: de 5:oonS,
ç"n "alimcníaçíío
ele"; de 110.11}
d«* cxiicdient*

emt»reírauoRlllM. sem discriminação
importância das gratifica*

o credito d.i consigna-
medicamentos, dietas.

o da de — "óbjectoi
tle desenho, etc.'1; de

com » C. isina
na

na

\vi-
São

Uo-

alie-
Sil-

', :-10

souro
etiva
só o

Nacional ra quotas nara .1 respe-
flica'Í7.'peão, de cuia applicacao
Minislcrn d» V.izeu.la poderá

• informações.
Das empresas oue exploram o fer-

vien •e,epbnnico interestadual, nenhuma
se acha ivt situação dá oue ora_ tra-
tamos c, por is;o. não cstSo sujeitas
á riíitrilniição nara o Thesouro.

São eslas as informações oue me ca-
bem prcslar-vos. de conformidade com
o contrato celebrado em 20 de acos;o
de tom eiiti-e n coverno federal c n
"Tntcriirban Tcleohohiò Company of
Urasii". (A.) — Tavares de Lyra.

tle — 'Tluminação e força
inoiri,:": de 6eoS. o da de — "acqilisiç.Td
c concerto de movei."; de maia de 1:000$.
o da de — "ferramentas; sua conservação,
ele.: de mais r.toobS, o da dò — "camas,
cotebões. travesseiros, etc. e de 1:201$, o
ila de — "cralificação nos ajuntnos" —
do materíil fi.» jíseola Premunitoria Qittn*
7.2 de Novembro.

As vagas nue oeiorrerem de escrivães de
ileleiraclas de 1" «ntráncia dcvein ser pro-
vidiiÍJ pelo.- "escrivãea em ^ díspmiCíiiiídade,
ni*-e constam cm numero de nove nas ta:
üellas. >

As demais emendas foram approvadas
sem incidentes.

— X. ; _ Hrignda Policial! — Rctlu-
rida de o:ir,S$.--,o, relativas nos soldos dns
«formados -' sarxciilo I'cdro Cclcstiiio tle

A sorte é nm acaso cheio de
caprichos

ASSIM PEiN&VMiGS TODOS
Pensando (lesta maneira, podere-

mos estranhar quo ao bilhete da
crande loteria de líespanha. do Na-
tal, (|ttc a "Revista da 'Semana"
adquiriu per intermédio do Banco
Ultramarino, pertença o prêmio de
cinco mil cantos? Ou o prêmio de
-.¦,00 contos, ott o de 1.C00 contos,
nu o de Soo contos, ott, emíim, um
prêmio grande? Pois se a montinieu-
tal loteria distribuo cm S.400 pre-
mios mai; de trinta mil contos, não
terá a sorte caprichosa destinado aos
assijrnaiites da primorosa "Revista
da Semana" um -grande alégrüò?

Quem sahc?!
lAssignar a mais hella c interessan-

te Hltistração brasileira e ficar habi-
litado á fortuna ó o verdadeiro ideal.

\ (S. .tfWil

ANXF.XAf.vO UE eOMECEORIA

Acto nggravndn polo ministro
dn Fazenda

O ministro da Fazenda approvou o
acto do dclejrado fiscal em M nas. an-
nexantio a collecíoria federal cm Santa
Anua dos Ferros á ile Itabira d; Mát-
:o Dentro, por ler faljecido o serven-
tuario daquella exactoria.

Palavras do sr. Alcântara
Bacellar

O sr. Alcântara Bacellht, governajlbr
deito db Amaconas, Ha cerca de •dez

dias que se acha nosta capital, onde
veiu combinar, com ns principaes figu-
ras da poliiica nacional, medidas rela-
•Uvas á polilica e á administração da-
mirfle Estado do- norte na Ropnbltcu.
S. cx., ao chegar ao .porto dc*ta capi-
lal. ainda a bordo do paquete oue o
trouxe ria .principal cidadõ amozonen-
se, foi ouvuto pelos Pfprcscntantes de
certa imprensa carioca, que, então, -de-

ante de palavras attribuidaa ao illustre
vinj'.in»c, lobrigou propósitos de viaRcm,
que mereceram reparos desairosos c
criticas de achincalhe.

Aguardamos, por nossa parte; qile o
dr. Alcântara Bacellar, sc rrtemperas-
se dos inrommodos da demorada travís-
siá de Manáos a esta capit.it] combinas-
se- com os- proceres da -política federal-
os moios ife* sua acção: .politiuvndminis-
trativa. ínUira. para; depois disso. 011-
vil:o. K hontem, á noite, avistanio-nos,
de larr.o, com o' governador eleito do
Amazonas, na casa; em Botafogo, ondi
clie sc hospeda.

O dr. Alcântara Bacellar recebeu-
nos gentilmente, com a gentileza (idal-
ga dos nortistas, inltciraudo-so logo dos
motivos da nossa visita. E. depois de
considerações geraes meramente ohse-
qitiòsais, deu-nos a perceber a angusliia
do tempo de- que dínptinha para nos at-
tender V albidiu ás difíiculdadt-s em
que ainda se encontra, para falar do
seu programma de governo e do fim
primordial da sua estadia e da sua pre-
sença no Kio.

Um todo o caso — objectámos —

já parle da imprensa divulgou que v.
ex. declarara ter vindo a esta capital,
para tratar com o governo da União
do recebimento <lc S.I-.000 contos de in-
denimzaçâo, devida em conseqüência do
ganho de. causa, ipor .parte do Amazo-
nas, na questão do Acre...

 luso inc foi. na verdade, attritiui-
do. Entretanto,/ não disse eu as pala-
vras que a imprensa carioca mo doz
na boca. Como poderia, de facto, ter
eu dito que a questão do Acre sc acha-
va liquidada, ouanldo tenho acompanha-
do, embora .1* longe, com dcsvcllado in-
teresse, os tramites nor que tem ella
passado, 110 Supremo Tribunal ? O oue
ou me w-cordo haver ilitb. na lufa-lufa
do desembarque, a representantes da im-
prensa que me procuraram, foi quo 'ti-
nha em vista tratar com o goecrno fc-
deraí sotue a questão, visando a sua
liquidação breve, afim do Amazonas
não continuar a ser prejudicado com o
não recebimento da vultuosa quantia a
que allude. 'Não falei, pois, cm achar-
sc a questão liquidada, .Duvo al-tribiiir
as palavras que me emprestaram a -pre-
cipitação habitual com que falo, ou a
ter sido mal ouvidas aquellas quo eu
proferi,

E quanto no programma de go-
venio de v. cx ?

T.cnlio-o já delineado, mas não o
¦posso ainda ilivulgar. Aguardo o mo-
incuto^ opporttino, que não eslá distan-
te-. Entretanto, não entrado cm dea-
lhes, posso dizer-lhe aquillo que, de um
mn-lo geral, dizenv. i-o'los os chefes de
poder executivo rcccni-clcitos...

Esia minha observação talvez se lhe
afivitre curiosa; mas fõrnutlo-a com
sinccridailí, c com a mesma sinceridade
com que praticarei o meu governo, den-
tro da formula de generalizações, que
lhe vou dar a conhecer.

Assim, farei politica no cargo de go-
vernador do Estado, porque, pela natti-
reza mesmo do cargo, não posso deixar
de fazel-a; todavia, a minha prcoecupa-
ção constante, principal e resolvida,
com decisão irrevogável, Será, sem a
menor duvida, honrando o mandato, que
me conferiu o povo cm cujo seio vivo
ha 12 annos, administrar o Estado do
Amazonas, e adininistral-o de modo a
jamais provocar arrependimentos entre
os meus eleitores, ou desmerecer da
geral syinpatliiã com que foi esponta-
ueamenti: acolhida a minha candidatura,
não í''i naquelle opulento rincão da pa-
Iria brasileira, como ainda cm outros
Estados o por parte dos mais eminen-
tes chefes da ooütica nacional.

Fazendo politica, saberei conservar-
me,, invariavelmente, mima attitude, que
exclua provocações odiosas o toda essa
cópia de males que o partidarismo offi-
ciai oceasiona. Antes pelo contrario:
de espirito naturalmente tolerante, cor-
dato, com tendências accentuadas para
a conciliação, cuido cm envidar esfor-
ços para harmonizar a 'familia amazo-
neníc. E', de resto, 11:11 dos maiores
serviços que. do ponto de vista politico,
se pódc prestar áquella abençoada terra.
E esse serviço, auima-ine o pensamento
de prcstal-o.

A minha administração não se cara-
cícrizará, com certeza, com obras gran-
diosns, commcttiincnios Ecnsacionacs, ca-
pazes de repercussão nacional, E não
Sc caracterizará porque tenho — ignoro
sc é inconveniente dizel-o — a obces-
são das economias, e pautarei a minha
acção administrativa pela mais rigorosa
parcimônia no emprego dos dinheiros
públicos, sem perder de vista, é claro,
o progresso do Estado, Assim, penso
que executarei uma reforma geral nos
vários serviços administrativos do Ama-
zonas, já para os melhorar, já para
llic; aparar os excessos de despesa.
Só essa prcoecupação, de que me acho
possuído, va'e — bem o sinto — por
um programma governamental. Mas a
verdade é esta: a reforma desses ser-
viços é uma necessidade encarecida com
o tempo c pela experiência.

O ensino publico, por exemplo, pre-
cisa de tomar uma nova feição e ter
um desenvolvimento, de cuja falia mui-
to sc recente o Estado. Partirei breve-
mente para S. Paulo, e pretendo apro-
veitar nessa viagem tanto quanto pos-
sivcl no sentido de levar a efíeito.esse
desenvolvimento.

Por outro lado, prcpçcupa-me tambem
a necessidade de sc desenvolver., as fon-
tes de riqueza c de producção do Ama-
zonas, lia tanta coisa a fazer que,
mesmo não saindo das generalizações,
não poderia eu, ainda que estivesse dis-
posto, resumir numa entrevista!

E quanto aos auxiliares de v. cx. ?
— O que tenho eu, a respeito, resol-

vido, não posso tornar publico. Nem
lia necessidade disso. Com certeza, os
meus auxiliares de governo só irão sa-
ber que o são na véspera da minha
posso. E' melhor assim. Ma tantas
solicitações! Aliás, quando ainda em
combinações a minha candidatura, e
dcllas tive conhecimento, uma das con-
dições que alvitrei para a sua acceita-
ção, por minha parle, foi a de que ctt
teria plena liberdade nesse particular.
E essa liberdade; reservo-a eu.

E quando regressa v. cx, a Ma-
náos ?

¦ — No dia S de novembro próximo,
no-É Maranhão. Preciso de assistir ás
eleições para a superintendência de
Manáos. que se realizam no dia Io de
dezembro, E' o que lhe posso dizer.

E com a sua gentileza toda pessoal,
o dr, Alcântara Bacellar oslendeu-nos
a mão, 110 gesto de despedida.

A LANTERNA *
Vespertino do combate o grande

informnçiio
Director: — COSTA RECO

APRVHKCERA* BREVEMENTE
«¦- 

— - -

Em torno da rèdacção
do termo do accordo
A redacção do termo do accordo cc-

lebrado entre Santa Catharina c Pa-
raná, para delimitação das suas fron-
te ras, foi objecto, hontem, de mais
algumas conferências o deu- origem ao
adiamento do despacho collectivo do
ministério, para hoje, á liora- coslu-
nieira. .

Pela manliã, conferencou com o

presidente da Republica, das 10 ás rr
lioras. o coronel 'Fcln>jie Schmidt, fi-
cando assentada a convocação de uma
reunião, cm que- deveriam tomar parte,
alem dos presidentes dos do s Estados
accordiintes, os advogados», dos; ines-
mos,-, perante a Justiça; drs. Epitacio
Pessoa- c 11. de Figueiredo, por hanta
Caühanna; e .Sancho Plsncntcl e tíbal-
d na do Amaral,, pelo Paraná.

Uc facto, ás 3 horas da tardo sc
effectuava a reunião, com a presença
Has pessoas supracitadas, excopção, po-
rém, do dr. Ubaldino do Amaral, que
se excusoti por estar enfermo.

Durante quatro horas, pots sc disso!-
veu a. reunião ás 7 horasdanoitc,foram
debatidas as cláusulas do accordo c
demoradamente estudadas, cjapenklcndo
todos as suas op niões, cm face da de-
licadeza do assumpto, resultando, dahi
a approvação da sua redacção final,
assentada uns bases já divulgadas c
que anteriormente haviam firmado as
partes interessadas';

Annunciada essa resolução c depois
da lcimra feita e por todos approváda,
o presidente do Paraná c o governador
de Santa Catharina sc abraçaram, sen-
do em seguida abraçados e saudados
pelo presidente da> Republica e demais
pessoas que tomaram parte na rc-
un ão.

•A cerimonia da assignatura do accor-
do se realizará amanhã, á tarde, no
palácio do governo, com assistência dò
mundo official e demais pessoas que a
queiram assistir.

Ouvimos que a questão do prazo
para a immissão -de posse do territor o
contestado ficou olcuamentc elucidado
no accordo. conforme o que estabelece-
ra a contra-proposta de Santa Calhari-
na, c que o prazo para a sua aporova-
ção pelas asscmblcas legislativas dos
Estados e Congresso 'Naconal foi mui-
to restringido, deliberando-se seja, feita
convocação extraordinária das respe-
ftivas assenibléas. Deste modo, pen-
sim, não serão desrespeitados os ds-
positivos constitticionaes.

UJMPAiNHlA Lili alMjUKUS VA
UEülSTAS. — Uua Primeiro de Mar
t) 11. 37.

mt m mu ¦

carnes v:s:To
MATADOURO 1)1! SANTA CIÍC2

—• Foram abatidos hontem:
503 rezes, 65 porcos, 9 carneiros c

41 vitcllas,
Marchantes: Cândido E. dr Mello.

3? rezes e 2 porcos; Durisch c> C, ifi
r.; A. Mendes Sr C, 65 r.; Lima &
Filhos, sú r., 13 p. e 5 v.; Francisco
V. Goulart, 72 ri, 1 p". e 11 v.; João
Pimenta ds Abreu, 32 r„; Oliveira Ir-
mão & C„ 96' r. e 34 v.; Basilio Ta.
vares, 11 r. e 17 v.: C. dos Retalhistas,
9. r.; Potíiuhoi e> C, 33 r.; Edgar ds
Azevedo, 29 r.; F. P. de Oliveira & C„
jfi r.; Fernandes & Marcondes, 10 ]>.;
Augusto M". da Motta, 18 r. c o c.; Ale-
xandre V. Sobrinho, 5 p., c Sobreiro
& C, 23 r._

Foram rejeitadas: 15 1I4 r„ 1 p, e
3 v' ...

Foram vendidas: 31 r., com 6.eoo
líllos."Stock": Cândido C. de Mello. 4--
r.;' Durisch ô- C, 223; A. Mendes,
928'; Lima & Filhos, 333-; Francisco
V.- Gonlãrt, 500; C. dos Retalhistas, 18;
João- Pimenta de Abreu. 142; Oliveira
Irmãos & C, 339J Basilio Tavares. aS;
Portinho & C, 141; Edgar de Azevc-
do, 2io;.Norberto Hertz, io(í; Augusto
M. da Motta, 101, e Sobreiro Sr C„
108.-Total, 3.847.

FRIGORÍFICOS — Para exportação
abateu hontem mais 490 rezes os srs.
Oliveira Irmãos cj- C, das quaes 4 fo-
ram rejeitadas.

ENTREPOSTO DE S. DIOCIO —
V.goraram os seguintes preços:

Vacca. .... $;.|o a ?;?.->
Porco . . . • . i$too e t?:c.»
Vitella .... ?Soo a S300

Diplomacia

O DIA NOSENADO
O sr. Irineu Machado

vendeu o Mestre,
mas agora invoca

a memória de outro...
¦ A sessão de hontem foi presidida

pelo sr. Urbano dos Santos, secreta^
nado pelos srs. Pedro Borges e José
Mctcllo.

Após a leitura e approvação da acta
dos trabalhos anteriores, teve a pala-
vra o sr. Alfredo Elis.

Referindo-se outro dia a um tcle-
gramnia do Piauhy, publicado pelo Jor-
nal do Commercio, com a communica-
ção de que se apurara officialmente a
responsabilidade do sr. \ Miguel Rosaj
ex-governador daauclle Estado, no des-
vio de mais de uma centena de «on-
tos, recebida por s. cx. para soecorro
aos fl.agcllados da secca, o orador dis-
scra que se sentiria immensainente fe-
liz. se o accusado se podesse defender
de modo cabal.

Assim, com a maior alegria, s. tx.
declarava ao 'Senado, lendo ás mãos
documentos completos que, pelo menos,
os cincoenta c sete contos entregues
ao tenente Raymundo Burlamaqui, para
applicação naquelle sentido, foram lio-

I nesta o pontualmente spplicados.

j O tenente Burlamaqui não só Hie
| renicttcra uma carta esclarecendo esse

ponto, como ainda lhe rcinettera o ha-
1 lancete de todas as despesas feitas.
I Restava, somente ao sr. Miguel Rosa
i fazer a sua defesa quanto ao emprego

da quantia restante.
: Era-llle grato encontrar ainda lio-

meus que, saidos de postos de admi-
I nistração. respondiam aos seus aceusa-
1 dores dessa maneira..

O geral cm nossa vida administra-
liva, c o contrario que sc vc, Estamos
num paiz cm que os gatunos, os in-
ccndiaribs, 03 prevaricadores são benc-
méritos. Para julgar esta situação, lias-
ta dizer que em pouco tempo houve
quatro incêndios na Alfândega do Rc-

. cife, ires na de Porto Alegre...
Neslc pomo o sr. Soares dos Santos

; irritou-se contra o orador, dizendo-lhe
que antes de chegar a Porto Alegre,
talvez o sr. Elüs encontrasse motivo 1
para svndicancia... S. cx. não sabi.a
de incêndios na Alfândega de Porto
Alegre: só se sc deram 110 tenioo de
d. P^rn I!

Dcnois de responder ao sr. Soares
dos Santos, o senador paulista disse que,
tambem com mídia satisfação, ia ler
trechos da última mensagem do sr.
Benjaniin Barroso no governo do Ceará,
mostrando o honesto destino dado ao
dinheiro dos fingellados, ali. S. cx. os

; leu c com isso terminou o seu discurso.
' Em seguida, falou o sr. Abdias Neves
j lendo e enmnirmnnfln trrrlios '^ "W-
! 1 mensagem apresentada á assembléa

de sua terra pelo sr. Miguel Rosa. -om
a descriminarão do empreso de toda a
quantia destinada aos supra referidos
soecorros e recebida por 1. ex.

Em aoarte " s" '"-1- T'"- ' 'a-
-ou-tlie que ficava plenamente satisfeito.

Afim de tratar da 11 i.iuUi <l 1 ,. .1/.
o sr. Ribeiro Gonçalves inscreveu-sc

1 para a sessão d? hoje.
Por fim, ames de encerrar-se a hora

do expediente, o Senado approvou a
j redacção fina! de diversos projectos.
[ Na orilcm do dia continuou a 3" dis-!
! cussão do projectò sobre o levantamen» |

to das ultimas restricções da amnistia.
concedida aos revoltosos de 93; I

Em primeiro logar, orou o sr. Pires'
Ferreira repisando os .argumentos titie
o sr. João Luiz bateu antc-lionfem. De-
pois de uma hora de parlenda, s. cx.
requereu que fossem ouvidas as com-
missões de Justiça, Constituição e Fi-
nanças. a respeito do proicclo.

Falou : rontra o requerimento o sr.
João I-uiz.

Afinal o presidente mandou proceder
á chamada para a votação. Anenas rc-
sponderam 24 senadores e assim o re-
qur-fintcnio i;ão pôde sc*; volr.tlo.

Continuou a discussão.
O sr. Irineu Machado pronunciou en-

tão louco discurso procurando em lati-
ces pathcticos atirar contra a amnistia
os conservadores que o apoiam. Nc^U:
senlido invocou a memória do sr. Pi-
nheiro Machado: "Onde estás, onde te
escondes, sombra augusta?"

Pelo adeantado da hora, o sr. Pires
Ferreira requereu o levantamento da
sessão.

V. foi artcnriido.

IA bordo do paquete 
"Orissa", devo

chegar amanhã a esta capital o dr.
Páblo Minclli, novo secretario <la le-
gaçãò dn Uruguay, o qual vem sülisti-
tair o dr, .Pedro >Jc Erasmo Callorda,
actual encarregado de negócios da Rc-
ipublica Oriciítal, junto ao nosso go-
verno;

O dr. Callorda fará entrega da le-
gação aquclle diplomata depois de ama-
nliã. ficando assim o dr. Minclli á 'tes-
ta dos negócios do seu -paiz, entre nós.

Está definitivamente marcada para o
próximo dia G ile novíiubrn entraríie a
partida do «Ir, Erasmo 'Callorda. acmal

I encarregado de negócios da Republica
do Uruguay, nesla capital, para a vi-
zinlia cidade de Montcvidép:

1 O dislincto diplomata uriiguayo ipartc
I cm companhia d? sua 0:111a. esposa.

¦a*JV4f>-raa--0^ W'¦ ¦ ' ¦-¦--

NÃO SI', IIjLÜDASI l Comproiu
roupas só 11a CASA PARIS —
líiin iTiisuayana 11. 145.

-BCÍ-0~<C3»-Cf*C3»»'

AS FRUTAS MINEIRAS

Uni nernvdo pnvn a fiscalização de
sua exportação

!\"a Procuradoria do Thesouro Na-
Cicnal foi hontem lavrado e assignado
o termo do aceorJo feito entre o Es-
tado de Minas Geraes c o Ministero da
Fazenda, para o fim de ser fiscalizada
pela Alfândega do -Kio de Janeiro a tx-
portição de frtr.as dáaucllc F,s;aio.

VISTA-SE DEM! Cnnniro um tr.v-
110 na motln por lõ.S ou SOS, I!.
UiiiKiinynnn 1-lí». CASA PARTS.
, 1 ... ii maO—<jjj^O»0B— — — - ¦

IXQÜERITO ADMIXISTUATIVO

Abcrtiiv.i do Inquérito 11:1 Delegn-
ela Fiscal do Pçrnanibiico

O «r. Calogoras mandou rccommen-
dar ao delegado fiscal cm Pernambuco
que providencie^ para que seja aberto
inquérito administrativo, afim de anu-
rar as responsaliilidadcs 0fi6.hta3.is no
relatório da msoecção procedida ua
collecíoria de Taqnarílinea pelo 3" cs-
criptunirio Gasíão Carneiro .!.¦ Freiias
Gama

Eu hélio, t.11 bebes, elle bebo
OAsn.vríviTA.

O ministro do Interior mandou pôr
á disposição da commissão esnccial do
Cofre dos Orphãos o funecionario ad-
ilido ao Ministério da Agricultura Cel-
so Rosa. ova com exercício na Biliiio-
theca Nacional.

— -~~«~'4*-^m>*++*>*mi 1 — —.

fnfp filnlifi — Chocolate, benbr.11;

colate, só Ae Bliering S: C-», r. - Sct. 103.
—— ¦¦¦¦MB 'Tu igfi m*tm\\ ¦¦¦¦r —..—.

O caso do intendente da Bahia
volta a baila

EM TORNO DE UM
CONTRATO IMMORAL

A idoneidade do contratante
JTeisel

Hontem, ao ser posta cm discussão a
acta da sessão anterior da Câmara, .1
sr. Mauricio de Lacerda oecupou a
tribuna, para tratar da idoneidade do
sr. Charles Meiael, contratante de for-
necimento de carvão á Central do Uva-
Sil. „ .

Disse o representante fluminense que
desejaria que o presidente da Câmara
fizesse constar da acta, afim de quo
não pareçam mais ou menos aligeira-
das as suas informações á Câmara, —
uns dados que apresentava sobre a ido-
neidade do contratante Meisel, que
perdeu, na Estrada de Ferro Central du
Brasil, a opportunidhdc e o ensejo de
contratar com áquella via férrea certo
fornecimento, por não encontrai-, não
ter ott não dispor da caução de dez con-
los dc reis, bem insignificante .para cum-
prir o seu contrato.

O sr. Meisel.— proseguiu o deputado
fluminense — tem na 4" pretoria eivei,
desta cidade, as seguintes acções exc-
entivas:"Acção executiva — Por nota pro-
missoria vencida em 30 dc agosto de
1QI2 — Valor, jtsioSooo — Autor,
Silvcrio Cootieiro — Rco, Charles Mei-
scl. —• Advogado do autor, Edgard
Costa.

Houve penhora nos bens que guarne-
ciam a residência dt Meisel, á rua
Nossa Senhora de Copacabana n. 51'»-
Essa execução parou na avaliação."

"Acção exccut:va por titulo. — Exe-
quente. Cincinato Nascimento; executa-
do, Charles Meisel. (Promissória de
1 :ooo$ooo vencida cm is dc junho dc
íoi.!). Foram penhorados os bens que
guarneciam sua morada, á rua Nossa
Senhora >Jc Copacabana n. 519; fi-
cou no auto de praça. O exequente
arrematou. Advogado do autor, Padtia
Vasconeellos.""Acção executiva. — Por nota pro-
missoria do valor do 3:ã'io$ooo, reque-
rida nor Silvcrio Coqueiro contra Char-
les Meisel. O exequente desistiu ila
penhora e nesta época já o executado
havia transferido sua residência para a
casa n, 124 A. da rua Hilário de Oou-
vòa.""Acção executiva. — Por nota pro-
missoria de 1 :Sg3$ooo, vencida cm 19
de; março dc 1915. Autor, Gasmotn-cn
Fabril; Detitz; rio; Charles Meisel.
Foi expedida precatória para a i* vara
eivei da Comarca de Nictheroy; foi
feita a penhora na casa n, 13 da rua
Sagração, recaindo 110 seguinte: um
motor Otto de 4 P. ; um modelo C.
M.; uma bomba centrifuga, completa,
de So. e mais accessorios constantes,
etc. Charles Meisel entregou esses
bens cm pagamento. Advogado do au-
tor Bento Eiincnlcl,""Acção executiva. — Por notas pro-
missorias. Valor total. a:ooo$ono. A
Moroni, c executado, Charles Meisel,
oí qual já foi intimado cm sua residen-
cia, á ladeira da Gloria n. 14, não ten-
do cffcctuado o pagamento, motiva
pelo (|ual_ o advogado do exequente,
dr. Rodrigo Thcophilo, vae requerer a

penhora na quota de um contraio que
Meisel tem com o governo". Esta
acção é recente, foi requerida a iC de
outubro de 1916."

Sabe o sr. presidente — concluiu o¦representante fluminense — qual ó o
contrato que Meisel tem com o gover-no. sobre o qual vae requerer a penho-ra o advogado do exequente? V,' o con-
trato do carvão, que o honrado sr. Ar-
rojado Lisboa, dc parceria com n hon-
rado sr. favares dc Lyra e de par-cena ainda com o probo c honrado sr
Braz leroira Gomes, acaba de faze:
na Estrada de Ferro Central do Era
sil...

¦»f«a» 

A venda do Lloyd Brasileiro
O presidente da Republica recebes

Irontem o seguinte telegramnia, endere-
çadp peias associações marítimas desta
capital;

"Ukiian-o, 
:8. — Tendo 05 nossoi

consocios dc bordo do paquete "Rio
ds Janeiro nos avisado de que o sr.
commandante Manoel Pacheco dc Car-
valho Junior, funecionario do Lloyd
brasileiro, quando cm viagem dc Nova
\orl< para este porto, declarou fran-
camento que traz uma proposta ,-mrr:-
cana, amparada pelo City Bank, paracompra do Lloyd. vimos a.ppellar para
o reconhecido patriotismo de v, ex.

A altitude: patriótica que v. ex. tem
assumido em defesa do progresso da
nossa marinha mercante, a prova pra-
tioa agora tirada dar, vantagens que
", Lloyd tem proporcionado á indus-
tria, ao commercio o á agricultura de
todo o paiz o o empenho de v. ex.
cm amparar os nossos lares, são a ga-
ranlia absoluta da mais formal recusa
a tão iinpátriotico c audaz intento.

Confiamos, como sempre, no ampara
que v. cx. tem dispensado aos traba-
lhadorcs do mar. que, ao lado do go-
verna honrado e patriótico de v. ex.,
estarão cai qualquer emergência. Res-
ipeitòsas saudações."
¦ —— iii«BVaE-<«SXHEM

AS COMISSÕES 10 SENADO
SO' A DK VI.VANCAS TI5A-

ISAMIOU

Sob a presidência do sr. Viclorina
Monteiro c com a presença dos srs.
Leopoldo de Bulhões, Erico Coelho.
Francisco Sá, A. Guanabara c João
l.yr.-i, esteve reunida, hontem, a com-
missão de Finanças, do Senado.

A commissão assignou os seguintes
parecerei:

Do sr. A. Guanabara,, favoráveis ás
aberturas cios créditos de 5:061$" 18,
para pagamenti a d. Maria Augusta
Nhylor, fiiha do fallccido dr. Cirlos
Augusto Naylor, director aposentado
do Thesouro Nacional; de 2o:sÒ7$i50,
para pagamento a dd. Cecília. Toledo
de Oliveira Lisboa e Alzira Lisboa
Moreira da Fonseca, viuva e filha do
cx-miliistro do Supremo Tribunal, Ac
Bento Luiz de Oliveira Lisboa: de
5J1Í050, para pagamento a Joaquim
Pereira Bernardes. vencedor numa

j acção dc despejo que lhe mói' su a Sa

O Supremo Tribunal Federal, por
unanimidade dc vOies. concedeu hon-
tem a onlem de habeas-corpus impe-
Irada em favor do dr. Eduardo Ouinlc,
pronunciado 11,1 Bahia como cúmplice'
do dr. Juiio Brandão Filho, iiitenden-
te mtmicipal, processado como pecttla-
tario.

Como se sabe, prende-se o -fado ao
caso do empréstimo do município d..
S. Salvador, cuja con>a corrente deu
lògar .ao pedido da faüeticia da firma
Guinle & C, nesta capital; sendo afina.'
levantado o saldo depositado,

O Tribunal debaku o caso c c,-.p.-
cedeu a ordem, considerando que fora
o paciente processado por jirz incom-
potente, assiia como falia jusla causa
para o processo, visto _ ler sido intc-
;.;r.l!mente ris.n-.-i.la a inipo:'.i::c:a d.
lesão. 

de Publica; c dc 3o:3a7?a66, para
gamento a dd. Amalia :1c Figueiredo
Kai-iia. Elvira dc Figueiredo Guidão,
Gcorgina de Figueiredo Barccllos,
Francisca de Figueiredo de Souza Fer-
nandes. .Sylvia Figueiredo de Souza
Fernandes o Angelina Figueiredo >i-
Souza Fernandes, filhas e netas do
fnllcciclo ministro fio Supfcmo 

'l*r:)>i;-

nal. dr. Carlos Augusto de Oliveira
Figueiredo:

do sr. João Luiz Alves, favorável :'i
proposição que autoriza a concessão
de um atino de licença,*ein proro ::
ção e com ordenado, ao praticar.!,: _du
i" classe da Directoria dos Correios.
Paulo Feval:

e do ar. Erico Coelho, favorável
proposição que abre o credito •!•;
a:40i.$ooo, para /pagamento de a'r... '¦-'

'de 
salas de audiências das preíorias.

\
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PROEZAS INGLEZAS
A censura opera nas agnas brasileiras

rv-W.'*^-^/.';:''
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fV-fí tt» iw.ro /tar/.? rfo rim.;! fo ««mo fi?/u censim íngúsa
Trazemos hoj-e ao conhecimento do

publico um novo caco dc arbitraricda.
de pulas autoridades britannicas. 'Pra-
ta-se de uma proeza do censor, que já
não se limita .1 violar a corresponden-
«¦ia internacional que é obrigada a
jiassar pelas águas tcrritori.-ics inglc-
vias, nem se contenta em examinar em
kilto mar, .ti bordo dos navios britahriicos,
<.s cartas rciuettidas de um paiz neutro
liara outro. Mo caso dc que hoje nos
occiipamos, a violação assume útil cara-
eter tão grave, tão offçnsivo á nossa
Koherania e tão hiiuiilh.-intc para os
nossos brios do nação independente, que
Jião nos parece, possível que ;i clian-
«icllaria brasileira se abstenha dc in-
íorvir, reclamando da Inglaterra a sa-
tisfação a que lemos ilireilo e obtendo
carantias dn que semelhantes .incuta-
<los não mais se repelirão.

Como o-; nossos leitores poderão fa-
tilincnte verificar pelo exame das pho-
togravttras que publicamos, a carta cm
«jiicstão havia sido posta na llabia e
era endereça.Ia para o Kio de Janeiro.
A mala cm filie essa missiva eslava in-
chisa foi, rUluralmçnle, confiada a um
jiaqiiete inglez. Logo que o vapor se
fez ao largo — e quem sabe mesmo sc
itntes de sair d.-.s águas tcrritori.tcs — o
teiisor conieçoü a sua tarefa, violando
correspondência que -lhe fora entregue
|.elo corri io brasileiro c que ia dc
mu porto brasileiro para outro.

posição de preoecupar a Inglaterra, oi
direitos cuja violação poderia mais vi-
vãmente ferir o amor próprio daqitcl-
les paizes. Por que não mereceu ainda
o Brasil a niinima consideração nem a
mais ligeira concessão no tocante aos
rigores das meJidas adopíadas pela In-
glaterra?

Nesta iilliriia violência íngleza não
ha uma única circumstancia que possa
ser alleguda como aticnttante da arbi-
trnriedaile. Uma caria expedida da
Bahia para o Rio du Janeiro não apre-
senta nem o mais remoto interesse mi-
lilar para qualquer dos belligcrantes.
Trata-se dc correspondência puramente
local, que evidentemente não contém
qualquer informação capaz de ser apro-
veitadn em beneficio da Alleniãnha ou
da Inglaterra, Violar uma inala postal
nessas condições é uni aelo, além dc
violento, estúpido, porque não se pode
comprclicndcr que motivo lenha o go-
verno britannico para irritar o povo
brasileiro com tnen medidas vexatórias.

Mas sejam quaes forem as opi-
niües professadas pelas autoridades in-
glez.ts sobre este caso, ao nosso go-
verno cabe agir afim de fazer cessar
esse estado de coisas humilhantes para
o Brasil. Xão é .tolerável que a corres-
pendência cai transito de uni porto
brasileiro para oulro seja violada pot
uma autoridade exercida em nom» de

¦:'.'¦ 
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'A 
fcytj reslanle dú catimbó do censor

Sob qualquer poníò dc vista que se
encare o f.teto, cllc .': indefensável.
ÍNão ha nenhuma convenção interna-
cional que autorize a censura nessas
condições. Mas como a Inglaterra já
revogou pelas .-nas proolamaçóes rcaés
todas as convenções, trata-los e praxes
civilizadas, que podem embaraçar a sua
tti-Ção bcllica otí que lhe difficuttam a
vxeeuçâo do plano de auferir da con-
"intuição dn guerra o inodmó das van-
tagetis econômicas, é ocioso lembrar
essas subtilczns jurídicas quando se
discutem actos das autoridades britahui-
cas. Xão querendo submcttcv o seu arbi-
irio, apoiado na força da sua formidn-
vc! esquadra, aos princípios jurídicos
ilações poderosas, ou coIlocaJas cm
netos solenúcs de que a própria Grã-
Bretanha foi signatária, não tem, com-
tti.lt!, o governo de sua nragestaJe dei-
sendo tle respeitar nos casos de ce:;.vs
nações poderosas, ou collocados em

uma potência estrangeira, c em franco
antagonismo a Iodas as regras que fo-
raid estipuladas sobre o assumpto pelos
actos internacior.áes. Se a nossa fra-
qtiezá não nos uerinitte obter justiça
d.i Inglaterra, que ao menos lõnh.i o

governo a dig-ii lane dc dar urdem a
Repartição dos Correios para que a cor-
rcspoudcucin interestadual nao stja
confiada aos iu-, ios iuglezes ciiiquanló

perdurar esse regimen dc violência o
de arbítrio. Pelos prejuízos que dcss.t

providencia ícsultarcm para o comutar-
cio, ficará sendo responsável a tngla-
le-ra, que talvez sinla os cffeitos des-
sa polilica de systematica humilhação
a um paiz amigo, quando mais tarde

ti paz vier restabelecer o regimen da
concorrência livre, c acabar com o ven-
ileso monopólio (pie pcrmitlc neste mo-
mento aos iuglezes fazer da maior dai
guerras o melhor dos negócios.

No Supremo Tribunal
o caso dITmatto-
GROSSO ARMA UMA
DISCUSSÃO AZEDA

O decantado caso kle Matto Grosso
forneceu hontem, no Supremo Tribu-
nal, um .prato bem condimentado.

Como se sabe, o advogado Astolpho
Rezende insistira .pelo julgamento do
pedido de habeas-corpus em favor do
presidente Caetano de Albuquerque.

Honteni, apregoado o julgamento do
feito, quando ac dispunha o ministro
Guimarães .Natal a relatal-o, o advoga-
tio pediu a .palavra pela ordem para
pedir sc adiasse o julgamento, afim de
poder obter uma certidão importante,
que a Secretaria do Supremo não podia
dar imniddiatamente.

lí assim dizendo o advogado mostra-
va da tribuna a petição despachada
pelo próprio presidente Espirito Santo.

O que se passou cnlão íoi uma coisa
inacreditável.

O ministro Oliveira Ribeiro inter-
rompeu logo, aos gritos, que era uma
manobra immoral «lo advogado, que,
assim, punha o tribunal á mercê dos
seus interesses.

Acompanhou-o nesse -modo dc sentir
o ministro Viveiros de Castro, emquan-
to outros, commedidamcnle, guardando
a compostura dos seus altos uiinistc-
rios, ponderavam que, se a causa do
adiamento era a apontada polo advoga-
do, o tribunal a remediaria, fazendo vir
em original da Secretaria a. peça pedida
por certidão.

-Como a discussão so avolumasse, o
advogado declarou então que desistia
Uo recurso...

-Então a discussão azedou-se de
vez... O ministro Oliveira Ribeiro nta-
cava, o advogado, dizendo que offcndia
o tribunal, especulava eom as maiorias
occ.-isionac.-s, negando até o direito dc
desistir do recurso por não ser -parte
nelle.

15, acompanhado pelos ministros Vi-
veiros, Mibiolli e Godofredo Cunha, ba-
ti.vso senrpre pelo julgamento inimc-
diato.

O ministro André Cavalcanti consc-
gitiii então falar sósinho c, cm phrases
enérgicas, declarou a seus collègás que
nunca vira semolhanto coisa no tfi-
limial.

•Mostrou o absurdo de compellir o
tribunal o impetrante de uma medida
a lcl-a julgada, contra a sua vontade,
consistindo a seu ver em uma violência
nova, nos annaes do tribunal.

Evidencia que sc tem .feito isso ali
inuumcras vezes, o ha poucos di.is,a;n-
da cm se tratando do mesmo paciente
c do mesmo advogado impetrante.

¦U ministro 'Enéas pediu que o .pre.
sidente subn-.eltes.se o caso á votação
iniuiodiata. Foi o que se fez, decla-
rando logo , esse ministro que concedia I
a desistência, porque isso era direilo
<la parle, a que se não -podia recusar o
tribunal.

¦Com, elle votaram os juizes em gran-
de maioria...

F, o advogado desceu da tribuna, cm-
quanto em meio a grande multidão que
enchia a sala sc recordava, em grupos,
á meia voz, o .primeiro julgamento do
caso, cm que o presidente Herminio
passara a -suai cadeira ao .ministro
André...

E entretanto ninguém protestou...

SELVAGERIA

E' de grande vantagem que as
senhoras leiam com attenção o
seguinte:

jfí Saude
•¦f»*f—f———«i—atatr—t—_*¦_¦_¦f———*- r_

da Jtíuther
cura todos os mcomriiodos uterinos
desde os accidentes da puberdade
até os incommodos da edade critica.

para os commissarios
de policia

No expediente, lion-iein, <la s?ssão da
Câmara, o sr. Octacilio Câmara apre-
sentou e justificou, da tribuna, o sc-
guinitc projecto :"O Congresso Nacional resolve :

Art. 1° — 03 commissarios de .poli-
cia da 'Policia Ido 'Dintricto Eederal são
contribuintes do iMonllopio dos Eniprc-
gados. Públicos « têm direito á aposen-
tadoria nos termos das leis que regulam
sua concessão para os dentais fuuccio-
nariií .públicos.

Atlr. a" — Ao «ommissario de 2a
classe da Policia do Distrioto Eedoral,
-Manoel Rodrigues de Aniorim, será con-
tado como útil .para a aposentadoria e
calculo do vencimento dc inactividade,
de accordo com as leis em vigor, o tem-
po de serviço publico, remunerado ou
não, que desde 1860 vem o .mesmo ser-
ven-tuario, .prsstando á administração
publica.

Art. 3o — .Revogam-se as disposições
em contrario."

f m* » a»

Uni menor espancado em
GnscMlririt

O negociante Domingos da Silva é
estabelecido á rua Florentina n. 51, cm
Cascadura. Hontem appareccu na sua
casa de negocio o menor de 13 annos
Nelson Rezende, residente á rua Ita-
qnaly n. i6.|, e que procurava comprar
qualquer coisa, a mando da sua pro-
genitora. Entre o pequeno c o nego-
ciante houve qualquer zanga, e dalii
Nelson offcndel-ò com palavras fortes.
O sr. Domingos Silva, indignado, sur-
rou o menor, deixando-o com varias
echymoses peio corpo.

A policia do,--o° districto fui infor-
mada do oceorrido c abriu inquérito.

*>ta•A Lanferna
Já começaram a sicr feitas,

Ouvidor i6j, as inslullãçõcs <la reda-
cção do novo jornal da noite

A LANTERNA
dirigido ciclo cx-rcdacJtor do Correio da
Manhã, Sr. Costa Rego, e que deverá
appnrecòr nos .primeiros dias do pro-
ximo mez de novembro

A LANTERNA
será um jornal absolutamente moderno,
com commcntarios rápido:; .los factos
do dia c um serviço dc reportagem mi-
nucioso, á maneira das mais acredita-
das folhas parisienses.

O programma da

A LANTERNA
será orientar o informar so.in paixão,
.para o queimo esiiará ligada a nenhum
partido político. Terá uma desenvolvi-
ila secção de tclegrammas, com as noli-
cias, mais enspolgánlíes da guerra ou-r0?L'a" 

A LANTERNA
publicará um lindo folheíun romance,
que se destina ao mais franco suecesso
entre os amadores desse gênero litera-
rio. Terá secçõcs de sports, tltrf, foo1!-
bali c remo e -.una -palpilaiile secção de
theatros, co:.i a apreciação de todas as
¦peças novas.

liuifim, es])Crcui alguns dias e verão
o grani!? triumpho jornalistico da

MOVEIS A PRESTAÇÕES

S. JOSÉ' lí
NI. GOMES DE ANDRADE

No Instituto Benjamfin
Constant

Lanterna

VEIA DEFESA NACIONAL

Uma conferência dedicada aos
reservistas navaes

O capilão-tenente Manoel |José do.
l''ar:a e Silva realizará quinta-feira
próxima, na Associação dos Emprega
«los do Conimercio, tinia confcrehcia
•Jedícad.i aos reservistas navacs, sob o
seguinte thema: "A paz é uma eiiime-
ra. A guerra é uma fatalidade. As.
nações «mc de-ícurniu a s'Ja inviiaru^io
militar ficam á mercê dos seus inluU-
•'''.'.'•

Essa conferência será a primeira da
série organiza-da pelo ministro da -Ma-
It-biha. em propaganda -.ia defesa na-
çiónãli

gFÊX^SiÇÃo"
X.i Cisa I.e Mobilicr.á rua Chile

o (|uc lia de bello rui 11:
vni.-ús. Condições faciliui:
ínerit».

O "scout" "Bahia" foi via
toriado

1

Licenças na Prefeitura
Pelo prefeito foram cone. didas l:--i:i-

fetii as seguintes licenças: de seis me-
z.-s, ú adjunta Xiobe Couto; de Go
dias, ao professor da E.seola Normal,

.-:1:1o iiiiuborím Peixoto, c ás

Instituto Histórico
Sessão cominemorativa do

7S" aiinivcrrariq
Rcaliza-se no p.-oüimo sabbado, ás 9horas da noite, a sessão magna coiu-

mcntor.-itiva do ;-S" annivcrsario (lo In-
süttito llisíorico e Gcographico Brasi-
leiro.

-Nessa sessão,, que terá, como é tra-
dicional, a maior solcnnidadt-, o pre-sidente do Instituto, conde de Affonso
Celso, fará uma pequena nüocttção: o
secreta.rio perpetuo, sr. M. Eleíuss, lera
o relatório social do ultimo anno. e
o orador, dr, Ucnjamin Eranklin Ra-1
iniz Calvão, fará o elogio dos soeiosl
fallecidos ik'3.!e a tillinia sissão ma-
gna, cm I-.IS. e que foram os seguiu-
tes: dr. Orviile Adalbert Derliy, dr.
Bernariio T.-ixeira de Moraes EcileVc-
liio, José Veríssimo Dias de Mattos,
dr, Affonso t-Vrinos de -Mello Franco,
dr. Arthur Orlando da Silva, padre;
dr. Júlio Maria, conselheiro Jusé Fran-
cisco Diana, dr. Alfredo Ferreira de |
Carvalho, dr. Manoel de Mello Cardo-
so Baraia. A' sessão .comparecerSo as
mais altas autoridades do paiz.
——-. iii**irj|^«>.iraB O) |i» ¦

NÃO HA ROMBO NO SEU CASCO
O sçotit "Bahia" passou hontem por

uma vistoria rigorosa, no dique da ilha
do Vianna, onde ficuti coinplelaincutc a
seceo.

Assistiram a esses trabalhos o .-ibni-
raute Ki.-ippe Rubini, inspector do Arse-
nal de Marinha, e o capitão de fragata
engenheiro naval Alberto Rocha, dire-
ctor das construcções navaes desse esta-
belecinietito.

O navio, segundo ficou verificado
pelos engenheiros navaes. não apresenta
rombo algum no casco. O "Bahia"
apresenta apenas, ondulações, ou ames
rugosidades do chapeamcnlo do fundo,

A representação contra
actos da sua administríição

0 ministro <lo Interior proferiu o sc-
guiiiie deslpaoho na repres»Hlação quelhe fui dirigida por- vários alumnos e
aspirantes do .magistério do Instituto
llenjamin Constant coriitrá actos da ad-
ministrnção «laquello estabelccimlento :"Satisfazendo informações -prestadas
pelo -direotor do Instituto Üenjáinin
Constant a respeito da queixa offerc-
cida pelos seus alumnos, .menos em dois
pontos :"Parece certo, c o direotor dc algum
modo o coiiif.rssa, que professores assi-
gtiaiu o ponto c retiram-se ant-es tle dar
a lição, prevista pelo horário.

0 director allega não ter autoridade
; para chamar a ordem., o iincstre queensina aos seus discípulos pelo possi-

. mo exemplo, a illttdir a lei, coinm-etitt-ii-
?! ,rU*„i1,° li,J ^l!.ta intolerável, -o -talvez semi exeni-

pio cm qualquer secretaria, .falta clamo-
rosa em uma casa dc educação,

O artigo 65, i). 1 do regulamento
declara , competir; ao 'direotor —"Distribuir; -fiscalizar do conformidade
com o mesmo regulamento, todos os
serviços Uos diversos empregados, do
mesmo magistério."

'E' inilludivel o artigo 69:  "Os
professores <tove.ni comparecer ao In-
stituto, no3 dias c horas designados
para ;:s respeativas aulas, e uão se reli-
rarão sem que esteja findo o tempo
mareado para as lições".'Não 

procede a desculpa offerecida por
um professor em falta, e pelo director
acceita 'o tratisuiilliüda ao Ministério, de
haver o regulamento.'de 1911 sido -elo-
boiado sem audiência •delfc professor.
Não eslá o governo obrigado a ouvir
mu por 111», todos os mestres do insti-
luto, quaiilo haja de reformar este.

—. Parecem procedentes tm par-
te as reclamações contra a comida.
Penetrando inesperadamente no refei-
torioc na cozinha, como é .meu habito
nas inspiícçõcs, achei parte do jantar
mal preparado conforme declarei logo,
c as pequenas muito .pallidas denotando
fraqueza geral, Parece ter alguma ra-
zão o director quando affirina haver
alguém 1:0 Instituto conci-tando os alti-
limos a revolta; porquanto estes era
audiência quis me pediram, falaram do
ntáo emprego dc .pedras e de outras
coisas que lhes não interessam e d-e
que sendo cegos não poderiam ler co-
nhcclmcnto próprio. Caba ao director
apurai- ou, p.:Jir que s-- apure do insti-
gador de indisciplina afim de ser exem-
planittjiito punido. iVrovidnciiir para
a punição inuuediiaía xlos mestres
que sc retirarem sem que esteja fin.lo
o tempo .marcado para as lições c para
quo soja confeccionada escn.rpulosaiiu.-ntc
e com emprego d-e gêneros da primeira
qualidade a alimentação dosj alumnos,
vigiando -também, os inspeeiores des:-
diosos em conduz':- as aulas o-; cegou."

des. proa até á altura da 2* secção
das caldeiras,

Vê-sclli-e lambem -una pequena fçnda
no po-htilhão (parte da roda de proa que
faz a juneção com a chapa da quilha)
c vinte e poucos arrel.ites arruidos, o
que também se dá em algumas das cos-
turns.

Os profissionaes que estiveram exa-
minando o "scouf." mostrarain-se ad-
mirados, dada a natureza do choque,
que o navio não spffrcssc rombo algum
110 fundo, o que veiu, provar (|ue o
material empregado cm sua eonstrucçao
é. de primeira qualidade.

Hoje,, alé á tarde, o "Bahia" (orna-
rá. a deixar o dique da ilha do Vianna,
afim de concluir os trabalhos dc veda-
mentos das águas.

Os so-.;s concertos radic.-.cs serão foi.
tos pelo pessoal do Arsenal de Marinha,
uo dique Affonso Penna ou Guanabara,

GUNKIHIA MfO HOLIjAMU-IZ
tin Usina S. (üonçiilu ó h melhor
Deposito: rua da Assumbléii, 21

Maria Sabina
Albuqueni

C impôs
Eulina Cou-

arques e, Elisa Senão A. de
¦!," ;í dias. á adjunta Çarinen
Souza, o -Io 30 dias, :i adjun-

isca de P.iiiia 1'cssoa.

Só NA CASA TOKtUCÜKSIil .101-1'

i-.-ir.
.-inscmuiça, .:o — c que sc en-
manteiga ír.-s.-.i mineira siipe-

-=" as-í.-o-o-fi»-
DKSASTlll-l Dli AVJAOÃO

O entcri-o 1I0 aviiulor Petlrossl
•';•'.: s Aires, iS (A. A.) ¦_- Realiza-ii¦;-.- o^eiiterrantcnto do aviador pa-¦'¦-.¦• i:-v'> Sylvto Petirossi, hontem ti-' - - por um desastre cm Pümá

.ara, quando ai: realizava um arriscado

or.: -

Sr».;,

1 governo do Paraguaj
iladação do scu corpi

URINAS 5S:__è*5f
DR. MAURÍCIO FRANÇA, da Facal-
dade do Medicina — Uruguayana, 35.

."«< tm> f>*——

Aviso aos srs. caçadores
O prefeito sanecionott hontem a ro-

soliivão do Conselho Municipal que o
autoriza .1 suspender por deis anuos t>
exercício d.i caça 110 Districto Fé-
deral.

«*C&-'Q.~*iSb'<Hm\m*>

TOSSE ? Use
XAROPE DO BOSQUE

Dep.: Drog Pacheco — Andradas, .15.

Jübilàcão de uma professora
CaiDCUia

Foi concedida hontem pelo prefeito,
jiihil.ição á professora catlicdratica,
d. Corina dosSaato) Bittencourt,

OS VOi.LXTAltlOS P.lülJISTAS

O seu eiiibat-quo pnrn o Itio
S. Paulo, iS — (A. A.i — Os vo-

Unitários dc manobras 'reimir-se-ão

hoje, novamente, ás 8 horas da noite,
na sédc do Tiro 11. 35, á rua Onze de
Agosto para juntamente, eom os so-
cios deste c sob a direcção do maestro
João Gomes Júnior, proseguirem os cn-
saios dos hymnos patrióticos.

O ministro da Guerra determinou
cjue o;» voluntários de manobras paul:s-
tas sejam embarcados para essa capi-
tal, amanhã. Antes do embarque se
effectuar, ás S i!j horas da noite, na
c.-lação ila ,i.;iz, os voluntários fario
uma passeata pela cidade.

¦ -3 » «a-j » a», ,

XA ESCOTiA SUPKRTOnAcnroui/cüKA, DE

.Suspensão th- 11111 funecionario
A', vis:.-., do resultado do inquérito

administrativo a que se procedeu na
Escola Superior de Agricultura e Mo-
dicina Veterinária, o dr. José Bezerra,
ministro da Agricultura, suspendeu por
.ío ilia^ o conservador, a.ddiJo, cUy rc-
ferido estabelecimento, João Antônio de
àíacedo.

Os casos vergonhosos
MAIS UM~RÈO OUE
FOGE DO "FORÜM"

Mais um caso de fuga que se obser-
va no velho casarão da rua dos Invali-
d03, a que, embora com repulsão natu-
ral, a gente não tem remédio sinão
chamar de "Fórum".

-Cascniiro Monteiro, fora processado
pelo faeto tle haver penetrado no dia
28 de setembro do anno passado cm
companhia de outro, qtre se evadiu, na
casa «Ja rua Paraíso n. 5, roubando
jóias e um revólver avaliados em
6ia$soo.

Hontem, Monteiro devia comparecer
a plenário, perante o dr. Albuquerque
Mello, juiz ila ,1* vara criminal, c de-
vidamente escoltado, subiu as escadas
do edifício, entrando em uma pequenasaleta onde aguardaria a audiência.

Minutos depois, Monteiro saltava da
janelln aberla para o telhado dos pre-dios contíguos, galgando-os a correr...

Uma das praças imitou-o, refeito do
primeiro espanto.

Tudo levava a crer que o Monteiro
fosse afinal preso, por não poder ven-
cer um grande espaço que se defron-
tava...

O homensinlio, porém, não perdeu ti
calma e parando junto a um sotão
existente em um telhado deu um forte
murro na janellinha que o orna c des-
lisou por ella a dentro, siiníindo-se
num ápice.

O caso serve aimla uma vez paraattestar o descaso dos, poderes publi-
co3 por todas essas coisas a que 1103
outros paizes sc liga particular impor-
tanciti.

Já não é de hoje que nos vimos ha-
lendo pela eonstrucçao de um " fórum "
condigno,, na altura das exigências do-nosso meio.

Os soldados da escolla dc Monteiro
naturalmente serão recolhidos ú prisão
até que se o prenda: — essa é a praxe,
ao que se diz seguida na Brigada Po-
licial.

Nada mais injusto, comludo.
Não lhes cabe nenhuma culpa no

caso, desde que era elle inevitável. Não
se còmpreliéride um "Fórum" sem lo-
gnr -adequado á estadia dos aceusados,
isto ét com as condições dc segurança
que -não constituem mysterios íi-eui des-
cobertas, scientificas.

Demais, a esses homens naturalnicti-
te havia sido dado o "descanso" de
conduzir o preso, tendo passado a noi-
te na -ronda.

O faeto deprimente para OS nossos
foros de cidade policiada, estigtnatisa
apenas os sucoessivos governos que se
obstinam em não providenciar como
convém acerca do assumpto dc tão alta
monta.

O projectado augmento
. de impostos

UMA NOTÁVEL RE-
UNIÃO NO CENTRO

INDUSTRIAL
Afim de receber informações sobre

a recente conferência que sua directo-
ria teve com o presidente da Republica
e assentar o ponto dc vista das repre-
semações que a mesma dircctoria tenha
de dirigir ao Senado sobre o orçamento
da receita para o exercício de 1917.
reuniu-se hontem o Centro Industrial
do Brasil, em numerosa assembléa.

Aberta a sessão pelo presidente in-
terino, dr. Gabriel Osório de Almeida,
çxpoz s. s, os fins da reunião, man-
dando em seguida ler pelo secretario
geral o memorial que foi entregue ao
presidenie da Republica, sobre as esti-
mativas adopíadas pela commissão de
Finanças da Câmara dos Deputados
para a confecção daquellc orçamento.
Np referido memorial o Ccnlro Indus-
trial ponderou que se não devia tomar
para base das estimativas orçamen-
tarias o anno de ic.14, um anno de
pânico mundial devido á guerra, tendo
como corollario o rélráimento de todo
o consumo, um mundo de incertezas

O caso da Standard Oil
A reorganização da antiga Empresa

Industrial do Petróleo constituiu
um* assalto ao Thesouro

Com a entrevista que publicamos,
levada a effeito na Casa de Detenção,
e «m que Wellemkamp revelou uma sé-
rie de factos interessantíssimos, deixa-
mos esboçado um verdadeiro program-
nu & que daríamos cumprimento cm
notas subsequentes.¦ Aos que se incumbiram da defesa
systematica da poderosa , companhia
americana, pareceu essa série ariiiun-
ciada unia evasiva, de que lançara
mão o ex-sub-gerente geral, para nada
dizer, visto que nada linha a revê-
lar

Wellemkamp, comtudo, prometteraque
o jiosso publico nada perdia por espe-
rar, uma vez que cada um dos factos
sobre que o arguiramos constituía por

publicaçãoa ,:uasi parahsaçao das fabricas l.ntsi-1 &,£&""X^^^^^ít
ininosa, ou meramente escandalosa, na
rápida resposta em uma entrevista
geral.

Agora, começaremos a dar cumpri-
niemo á promessa. Xão nos .preoecupar
rá então o pleito judiciário nos seus
múltiplos aspectos; apenas o interesse
directo. da noção, o interesse publico.
E, hoje como liontcm, a nossa narra-
ção será imparcial, sem paixões nem
rcscntiinenlos, apenas com u preoecupa-
ção dos que põem o apito na bocea ou
a mão ua gola dos trapaceiros c lesa-
dores.

O publico que julgue dessa primeira
revelação.

Polo simples nome Standard Oil se
tem por longos annos designado uni-
versalmentc as numerosas companhias
subsidiárias da grande mátria das tua-
trizes a " StandarJ Oil Company oi
New Jersey" que todos, mais ou me-
nos, conhecemos como um dos maiores
trtists do mundo.

Uma das suas ramificações, a Sían-
dard Oil Company of Brasil, funecio-
na na nossa terra ha alguns annos,
coniqtianto a sua actividade industrial,
as suas operações commerciacs- dentro
do paiz, tenham sido inlcrropidas por
longo tempo.,.

Foi polo decr. 11. 24?i. de 8 de março
de iSy7, que o governo federal deu au-
toriznção a " Empresa Industrial de
Petróleo" para funccioitar -na Repúbli-
ca c com essa autorização, também im-
porlantcs privilégios c regalias.

Vamos nos oceupar aqui apena3 dos
mais consideráveis, porque a ella, está
presa a primeira negociata, que a
actual Standard Oil concluiu no Brasil,
assim como a primeira lesão ao fisco
federal, as-primeira^ "despesas lc-
gaes" o primeiro gesto corruptor...

Como se sabe a "Standard Oil" o
a coniinttadora dos negócios da antiga"Empresa Industrial de Petróleo", ob-
tendo, autorização para continuar a
fiincciónar aqui por decreto u. 9.335,
de 17 de janeiro de iniz.

A "Industrial de Petróleo" fundou-
se nos Es:a.dos Unidos, ha 10 annos,
com um capital de 500.000 dollars para
explorar uma concessão dada a tercei-
ros e còtiipetcntcincnte transferida. Scu
objccíivo era 11 refinação, uo Brasil, de
petróleo americano c sua conseqüente
venda no paiz. tornado o negocio cx-
ççssivàiucnte lucrativo pela diífcrença
sensível das tarifas alfandegárias entro

O problema de mobiiiar uma casa com
arle, conforto e modicidade foi re-
solvido pela firma I/I3ANDRO

MARTINS & O.; rua do Ouvido* 03
e os c nos antigos armazéns, rua dos
Ourives as. 39 a 43.

NA GUAKDA-CIVIIí

Dois guardas condecorados

fresco
:ómTALHARINS ,,.,.

mente fabricados per C-IORET.U s C.-',
A' vendi-. 0:11 sou nriii.n:rem. RUA LAVRA-
DIO 18 c 20. Importadores »:c _cíí'jioíit«!iano'.*>, Tcíc|)!ionc 3756, Central.

mt li f» > lur-.

A rua dc Santa Clara reclama
uma visita do pleito

Agora que o governador -da cidade,
iniciou suas visitas aos bairros, pura
dc vistt verificar as suas necessidades,
é conveniente lembrar a s. cx. Copa-
cabatta, q-.ie embora tr-nha recebido
grandes melhoramentos nos tempos do
general Scrzedello Corrêa, ficou com
algumas ruas, aliás, populosas, comple-
lamente esquecidas.

Aíisini c que, cmquanio cm exlcnso?
areaes foram os terrenos beneficiados
com illuminação clcctrica c collocação
dos, meios-fios nas ruas que os cortam,
c lá se encontram ainda sem inicio si-
quer de eonstrucçao, á rua de Santa
Clara, uma das mais antigas do bairro,
quasi toda edificada com predios moder-
nos c elegantes, até hoje continua sem
calçamento em sua maior extensão, sem
illuminação cleclrica e sem os meios-,
fios.

Vá o dr. Azevedo Sodré até Copa-
cabana c terá oceasião de verificar essa
injustiça com aquclla rua, que tanto
concorre já para os cofres inunicipacs,
cniquatito que cm outras, complctamen.
te dcshabitadas, os meios-fios oue fo-
ram collocados estão a cair, devido ao
abandono cm que as mesmas se cucou-
tram,

HOTEL GUANABARA
RUA DA LAPA, 103

Excellente, occommodaçõcs para foihi.lias. Esplendida vista p-ir.i o nitr. Com-
pletomenfc reformado e cem mobiliário 111c.-•icriio. Cojinba dc t" ordem. Si:r-ido nomelhor ijuuío C\ capital-.

Oi rfitãrdas Auçrusío M. Foiisma
c J, J, da Rocha

O .presidente da Republica, conforme
noticiámos ha dias, resolveu condecorar
com medalha dc distineção aos guardas
civis Augusto Moreira da Fonseca,
11. 577, dc ca classe, e reserva 336,
João José da Rocha,, que com risco de
vida salvaram, no dia 22 de julho do
anuo passado, por oceasião do incêndio
que devorou o predio 11. 50 da praça
Tiradentes, salvaram um, doente que se
achava num predio vizinho alcançado
pelas eiianiiuus.

As medalhas foram entregues aos
dois zelosos, policiacs com ejerla .oe-
rimonin, assistindo ao acto o, inspector
da Guarda, o sub-inspector. fiscaes, ou-
lios guardas e fúnecionarios da seere-
(afia.

O chefe dc policia fez-se represou-

leiras, trabalhando muitas dellas tres
quatro dias apenas por semana. Devia-
sc, portanto, adoplar para base" das
alludidàs estimativas o anno de 1913,
melhor que o de 1914, posto que menos
bom que o de 1912; Em 1913 já a crise
Se delineava em traços que aconselha-
vám a prudência quasi reiraimento.
Era o prelúdio da crise que no anno
seguinte veiu envolver nos seus ten-
taculos a balança commercial e indus-
trial de todo o mundo. 15 o fiel dessa
balança não se inclina para o anno dc
1917 com promessas de melhores dias.
Eis porque, adoptando uni termo médio,
a dircctoria do Centro Industrial rc-
solveu aconselhar o anno de 1913 para
base do orçamento da Receita do pro-
ximo exercício financeiro.

Como allega o Centro, dos dados por
elle colligidos, rhega-se á conclusão
que só cm relação aos impostos de
consumo sobre bebidas, tecidos, cha-
péos, calçados, conservas c fumos o
fisco arrecadará mais onze mil e tan-
tos contos de réis do que a commissão
de Finanças da Câmara espera, bascan-
do os seus cálculos no anuo dc 1914.

Verificada a exactidão dos cálculos
do Ccnlro Industrial c se 'da parto do
governo a elevação tributaria lem em
vista senão evitar pelo menos diminuir
o "déficit", fflizem os industriaes que
tudo aconselha seja adoptadõ o alvitre
daquella associação,.

Isto quanto á aggravaçao dos impôs-
tos. Relativamente á elevação da quota-
ouro. pensa o Centro que a industria,
nacional não será favorecida como
pensa aquclla couimissão. Antes pelo
contrario, do pomo de vista da sua de-
tesa, a industria nacional não carece
ahsolutaniçine do projectado atígnicrito
nos direitos de importação, fal thera-
peutica em vez de curar o enfermo
tjrar-lhe-á o pouco que ainda resta dc
vida...

Discutidos esses assumptos, o dr.
J. A. da Costa Pinto leu o memorial
relativo ás cervejas dt! baixa fermenta-
ção. procurando provar a injustiça da
medida, que, segundo pensa, exigia uni
imposto duplo para aqüellas cervejas,
ao passo que elevava somente cm 12 "|"
os impostos do concorrente, isto é, da
cerveja dc alia fermentação.

O sr. Osório de Almeida propoz cn-
tão que o sr. Costa Pinto desse á as- jsctnblcà as impressões da conferência
havida com o presidente da Republica, j de, que tratamos 110 começo desta 1:0- õü'elevados direitos sobre 

"o 
IterozcneílQ'J}' .011 petróleo refinado c as taxas direi-

O sr. Costa Pinto resumiu tacs mi- miii!5 so>jrc 0 ,,etroieo bruto,
pressões declarando que o sr. Wences- Ussa concessão'fora o produeto de
láo prestara muita attenção aos dados desenfreada politicagem. A poderosafornecidos nos memonaes que lhe lo- Empresa vencera os escrúpulos de unsram entregues c que julgava que, qtian-
do da discussão do orçamento da Re-
ccita no Senado, o governo não pediria
dos contribuintes novos sacrifícios além
dos ji por elle solicitados á Câmara.
Aconselhava, porem, que o Centro sc
conservasse na estacada.

De conformidade com essa orienta-
ção ficou assentado pelo comício que
o Centro Industrial enviará ao Senado
duas representações moldadas nos mc-
moriaes cm questão,

Foi ainda ventilado o orçamento mu-
nicipal.. ficando estabelecido que os in-
dttstriaes dirigissem ao Centro suas re-
çlániaçícs no que respeita aos impostos
sobre motores.

Pouco depois foram encerrados os
trabalhos.

BISCOITOS não CONDEMNAOOS
reçam a marca "JACOlí" 

que offc-
1-cc'e toda a garantia do pureza.¦tK, ¦ » f»

Eleição de deputados á Junta
Conmercial

Rcàlizou-só honlem a eleição para
tres vagas .dc deputados lá Junta Com-
mcrciãl, por tenninaçáo do mandato.

A votação -deu o seguinte resultado:
Joaquim José da 'Silva Fernandes Cou-
to, 507 volos; Jorge Conceição, 490;
Guilhcr.no Diniz .Rodrigues, 464; e
éonimchliador Arthur Ferreira Mucha-
do Guimarães, 111.

'Forarii eleitos os tres primeiros, que
servirão na quadriciinio dc 1917 a
1920.

Compareceram ás umas 55" ciei-
tores.
—— <*m * m* ? 1—«

Hygienic Rainproof
('C a p a ? impermeáveis

51:111 borracha) Hspeeia-
lidadc da "Casa íngleza"-

UUA OUVIDOR 1S1

ROUBO APPREIIENDWO

Voltam para a egreja de
N. S. de Lourdes os

objectos delia subtrahidos
Na casa do Boulcvard Vinte e dito

de Setembro n. 140, de' Francisco f.a-
nira, foram homem encontrados e ap-
prchendidos pela policia do 16o distri-
cio, os objectos que ha Jias foram ro-;.
li.-.Jos na egreja de Mosío, Senhora dc
J.oitr.hs.

Foram elles adquiridos por .çoÇooo,
tendo sido vendidos pelo conhecido la-
drã-i Alfredo de Barros, que está sendo
activame-ute procurado.

DR. ALBERTO DO REGO LOPES -
IJ-) Hospital dn Misericórdia. Vias uri-
n;uÍ2s, upcrdi;õc:; cm geral.
DS. APRIGIO DO. REGO LOPES _

Do Hospital ila Misericórdia. McnCüiÍ_á ca
£-ivga:Ua, narií c ouvidor.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES —
Ocülista, prof. da l'"aen'(lacle de Medicina.
Consultório: rua Sete dc Setembro 11. 99.

(A Si.11)

O SOVO (.iOVKUXO ARGENTINO

O di'. IrlRoyçii iiâo quer coutt-
nciu-ias militares

Buens Aires, 18 — (A. A.) — O dr.
llippoliio Irigoycn, presidente da Re-
publica, deu ordem para que, tle ora
cm deante, não lhe sejam prestadas
as continências pelos soldados da guar-
da, á sua entrada e salda do palácio
presidência'.

Buenos Aires, iS --¦ (A. A.) O dr.
Hippolilo .Irigoycn, .presidenie dn Rc-
publica, ordenou une se proceda ao
inventario geral dos bens pertencente?
ao listado proliibin aos fúnecionarios
públicos que acctimulein funeções, tan-
to officiaes, como particulares,

Nós bebemos, vós belx.-is, elles
bebem HA.VSKATICA.

1 > a» * um. —
O .Ul-VISXilO ALLI5MA0

Seu regresso ao Rio
Santos, iS — (A. A.) — O dr A.

Paoli, ministro da Allemanha, que
desde domingo ultimo se encontra no
Hotel do Guaritjá, regressa hoje, a
S. Paulo, pelo trem das 5 horas e so
minutos da tarde, partindo para o Rio
de Janeiro, pelo nocturuò de luxo.

 —- mmmttfy^^-«Stt>^^iestmmmmm, ... ..._.^

CASA ALVIM
Agencia do. Loterias
Fagamento inimcdiaío

Rua da Asscnililén S)3
Teleph., 5ÓS.Í. C.

EJI FLOniANOrOIíTS

o vice-tado de saude do
governador

Florianópolis, 18 — (A. A.) —O co-
ron-l Pereira Oliveira, viec-governadjr
io Fstado, era exercício, que ha vários
.lias se oiicòulra doente; esla passando
:.ie'üor-

Um desalmado
FERIDA A' NAVALHA PELO PRO-

PRIO IRMÃO
i\ menor Brasília Hsperança da Ca-

ridade, kle 18 .-in-.io.s, preta, morava
com o irmão Antônio Baptista, grande
malandro, num casebre do Morro de
Sanio Antônio.

A rapariga trabalha para o sustento
da easa. curquunlo Baptista- se entre-
ga á boa viria, dormindo até -ás tantas
e pouco se importando eom o" trabalho
estafante ila irmã. Cansada- ji. esta
resolveu protestar, e homem chaniou
o irmão ,-'t faln.

— Aquillo era demais, disse. Elle era
um homem; devia trabalhar.

O patife se exasperou com a incri-
minação de Brasília c, sacando de unia
jiavallin, íivançnii para a iiTícliz, ^Iccn-
pando-lhe quasi. com um certeiro gol-
pe, o peiio direilo. Aos grilos da ra-
pariga acudiram -visinlios, sendo o nii-
seràvel preso e auloado no 50 distri-
cto, a cujo xadrez foi recolhido.

Brasília recebeu curativos na Assis-
tenda -e foi cm seguida removida para
a Santa Casa.

» —».» »»"-
Todas as Noivas
seus cnx-uv.Tc5! no PALÁCIO
VAS. rua Uruguayana 11. 83
Peçam catálogos.

is c cicfjan-
-:, rompram
DAS NOI-
- Rio -

ÜZAE * tinia Sardinha, actimbncnt*
a irtíPior fio n-'j"5o mercfülo.

UM ESCRIMJSTA NOTÁVEL

O barão di San Malato
'Deu-nos liontcm o prazer via st-a vi-

sila o notável esgrimista italiano liarão
«li -San Malato, que,vem ao Brasil na
intenção -le introduzir, entre nús, o seu
métliodo especial de esgrima, cujo bri-
Ihaiilisiiip e ef.íiciencia elie tem de-
monstrado em vários torneios de ar-
mas, tanto no velho conto nu novo
continente.

IOUMIOIDA 1'ASOMOAIj — 0
maior amigo da lavoura.; encontra-se
o-u todas ns casas de primeira ordem
icSta r.ifjííal * di» tmlnn r,s Kf;rado3.

As visitas do director da In-
struecão ás escolas

O direotor de instrucção, dr, Afrauio
P«ixoto, acompanhado do inspector de
instrucção, dr. Velho da Silva, visitou
a 141 escola ír.ixia do 50 districlo, di-
rígida pcia iproiicssora 'd. Leonor do
Rego Barros.

Inesperada foi a visita, s-ndo encon-
trado. lo.lo o pessoal docente a postos,
a mais pcrfciía ordem eih todo o esta-
bclccimcnto de educação, sendo as :.!-
Ias .autoridades -Io ensir.o municipal re-
cebidas com brilhante saudação canta-
da pUo grr.rrfe nurríero di alumnos'.

c os interesses do paiz.
Xão é difficil perceber a significa-

cão do favor obtido do governo fc-
deral; — basta refjeclir 110 desfalque
annualincntçf soffrido pelo 'fhesotiro
com a diniihutissijna importação dc ke-
rozene estrangeiro (c fácil é verificar
pelas estatísticas aduaneiras daquflles
períodos) em conseqüência do3 eleva-
dissimos impostos de consumo, taxa-
dos pelos legisladores, para proteger o
produeto nacional (|) da Emprcãa In-
dustria-1 de Petróleo...'Isso evidencia desde logo, que a
questão , de concessões escandalosas,
obtidas á custa das tacs "despesas lc-
gaes" cm pagamento a "advogados ad-
thinistrativos" etc, já era negocio ve-
lhò."para a Standard Oil cm 1897,..

Jí, nesse tempo, não havia cá Wcl-
lcmkaiup moilobrando.,.

'Mas, o ponto capital não é esse,
O governo do Brasil, outro os favo-

res que concedera á Empresa, incluíra
a isenção de direitos aduaneiros sobre
iodos os machihismos, necessários, ma-
teriaes, etc. etc, que fossem imporia-
dos pata a refinaria installada ua iPon-
le da -Ribeira, ilha do Governador. oiíJe
hoje a Standard Oil tom montados os
seus grande; depósitos, ianques, pontes,
caos cie...

Em troca de todos os favores o go-
verno tinha vinte por cento dos lucros
animaes realizados...

Isso poslo, \amos adcanltc: A reor-
ganização da antiga Empresa Indus-
trial (escândalo quo consíituirá um se-
gundo capitulo) era consoauto com,um
.plano geral da grande matriz, em Nova
York, ide esíubeleccr-se em -todos os
paizes !:!n Amot-ica do Sul: —, Brasil,
Uruguay, Argcnltina, Chile, iPcru', Bo-
livia, Colômbia, Venezuela, ramifienn-
do-se- em todos os .principaes centros de
cada um dellcs, plano esse já agora
consumado.

ilí' claro que a esse propósito não sa-
tisfaziá a refinação de petróleo eStabc-
lecida. Por outro lado, implantado que
fosse 110 Brasil o novo plano, a movi-
nfontaçfio ¦cammevsial formidável, com
o correr dos 'tempos, o enorme capital
necessário ipara os negócios em gran-
dissinta escala, dariam logar a fabulo-
sos lucros...

.Pela concessão tm vigor, como vi-
mos, o Brasil tinha 20 "l" nos lucros
até 1940... Continuar a dar essa quo-
ta au -paiz, grandemente avolumada com
o novo .plano, era uma tolice... O pri-
íueiro problema pois a resolver era des-
ligar da cousa o governo brasileiro,,.

Além disso, não podia convir á 'Com-
panhia a directa fiscalização do gover-
110, como sueeedia, interessado que
fosse uos lucros...

iFoi euíio vibrado o. golpe do anes-
tra : — renunciar a Empresa tios fa-
vores da concessão, c isso foi feito por
meio de um.-, patição endereçada ao mi-
nistro da Fazenda.

O ministro deferiu. 'A companhia es-
úvera inactiva, algum, 'tempo; não -ti-
vera lucros a coiu-partir com, o gover-
110; naturalmente isso succçderia alé a
expiração do .praso... -O governo caiu
110 plano...

De modo que em iqu achava-se a
Standard Oil. livre da 'tutela do go-
verno, livre da sua sociudade no3 lu-
cros, onerada apenas com algumas"despesas légaes" (não é com vinagre
qw. sc íijiaiihaiii moscas.)

lEnlretaiito. a Standard tinha assumi-
do, com o despacho do -ministro, a rc-
sponsabilidade polo pagamento dos di-
reitos, por tudo quanto fora despachado
cum isenção para a Kmpresa , Indus-
trial, porquanto fora cila própria quem
renunciara aos favores da concessão,

Pois todos i-.sses mecanismos, acces-
sorios, material, etc., liavit-m sido des-
paehados pela AlfariJega do Rio, livre
de direitos, 11.1 valor superior a )»» c
quatrocentos contos de rcis\'...

Era sobre isso que a Standard teria
que pagar' agora cm vista da remiu-
cia...

.Ssria um verdadeiro cravo para (piai-
quer outra; a -Standard uão se aper-
tott.

A' Companhia não conviuha miais
refinar .petróleo bruto; não -precisava
da refinaria portanto; não conviuha,
outrpsim, vendel-a .montada, pois con-
sistiriá -em, apiparelhar um concorrente
perigoso...-Xa oceasião, em que foram despacha-
dos os mecanismos, el.c, na Alfândega,
o cambio oscilava cm torno de "Seis"
sondo o pagamento cni ouro -de 15 "Io
e 85 °ju cm papel e os direitos 15 "|0
ad valorem. ¦.

Isso quer dizor que a Standard tinha
que pagar quantia superior a trezentos
c vinte contos de réis !...

Que fazer ?.., 'Muito simples...
voltar aos inseparáveis advogados ad-
ministralivos, fazei- algumas daquellas
celebres "despesas, legaes," e as peti-
ções da Siandai-.il teriam) deferi-
mento:.,

lEiilão, a -.-"-finaria não tinha serven-
tia alguma, as machinas, accessoriòs,
material eslava .tudo enferrujado, im-
.prostavel; a 'Companhia é que teria dc
arcar com grandes despesas para des-
manchar tudo, transportar tudo dali,
afi.ii de construir no local os sons ar-
íi-.zons para. os produetos envasilhádòs

- ,-.e constituiriam o scu commercio de
então em dcacre..,

. iE, depois, dessa gcitosa cantiga a po-
I Ccrosa Companhia ped-a ao ministro a

riahilsàçãò de peritos, cjue avaliassenj 1
refinaria...

E assim foi feito, e a refinaria foi
avaliada, em 1012, cm des contos dti
reis, o que conforme o laudo,' talvea
desse, vendida como ícrrò velho...

E foi essa quantia a base para o pi-i
gamento em ipte dos direitos devidosao ihesouro Brasileiro, sobre esse nuwferiai, importado em 1S97, num valaj
total superior a 

'mil 
c quatrocentos com

tos^ de réis. . .
V. a Standard Oil, muito liohesíahicií

te, recolheu á Alfândega «in 23 de juneiro de 1913, pela guia n. 13.JIJ,-
cinco contos a iusentos mil réis, , . ,
(i:q5o$ooo cm ouro c 3:25o$ooo, p"í4
pe!) do imposto, com acerescimos dá
despesas de avaliação, ele, 6Í540S00OÍ.Ícm subslitltiçáo aos trezentos e vinlo\contos de réis que, por lei, por justiçaie por equidade, tinha de pagar pouaquclle direitos:..

A verdade é oue não pagou, graçajnos serviços inestimáveis dos seus adi
vogados ailminisírdtiiws o ás conseqticiii
tes despesas lfga.es.,. "

A Standard Oil eslava assim cirjj191.-, senhora do mercado, sem a so-
çiedade do governo brasileiro ues seuílucros (20 »|" até 1046), com o mono.
poho do kcrozene e da gazolina, ne-
gociamlo em grande escala eom pi-.-.-Ju-
çtos congêneres, óleos para combustível,lubrificantes, lâmpadas lanterna.--, es-
quentadores ,1 petróleo, etc.... e semnada dever dc direitos...

Mas não é só; além do lucro de tt.,contos de réis na liquidação dos direi-tos, ainda a {standard obteve mais d»'cem 
contos de réis, na venda, aipii 110Kio, da refinaria, que desmanchou.

Compunha-se essa installáção de ciin-
tenas de loueladas de ferro e aço, bom-
bas, caldeiras, motores e níachiuns avapor, tanques de aço e de cobre, ca-nos de aço c de ferro, distalladotcs,
chumbo, cobre cm lâminas, etc.... li
tanto se achava em bom estado que aStandard guardou para scu uso, ttn-
qncs dc aço, bombas c outros apparc-
luanícntos, que ainda utiliza hoje norecebimento c deposito de cleo, 110mesmo logar.

, Esse material foi vendido cm parti-(ias diversas a varias -casas desia cida-
de, cm 191,; e 1014, produzindo centoe dezoito coutos de reis, tle que dedü.zireinus cerca de 18 de idespesas, para;obter o produeto liquido ossignaliilo..-.

Agora, que temos denunciado tlclá-
jliailainciile 

-esse primeiro assallo ao'thcsouro 1'V'deral, rcvcsiindo uma ma-
nobra , escandalosa, importa rcsaltav
unia, ciri-tinisiancia .significativa...

Woltmann, o gereule geral da Staml-ard 0:1, e só cllc, conduziu essa ano-
jada. transacção... e de que ella eu-
volvia um negocio pouco licito, deu
elle provas, occultando os resultados
da venda dos maleriacs, furtando-os á.cscnpta da Empresa, onde só fez íi-
gorarem dezoito^ coutos de réis...

Mas, não deixaremos sem que o
publico saiba quanto oceorreu cm re«laçan a esse ponto. A' medida (pie os
produetos das vendas iam entrando,
yVoIlmanu os ia depositando no Lon-idon Bras.üau Bank Limited, do Rio,
ao credito da sua conta particular —
(Conta n. 2) mais tarde transferidos

por essa easa á sua filial em S. Paulo,
a credito da mesma conla, c, periódica;mente remeítidos para Novj Yorí,
como fácil será constatar dos livros
Contas correntes do mencionado l.anco,

Essas cautelas, esse- sigillo, do quese cercou o gerente geral, dciiiincintw
o intento premeditado que assigualá-
mos.

Ahi fica o primeiro faclo escândalo,
so. envolvendo unia lesão flagrante %
proscgitircniòs na empreitada.

A seguir nos oecuparemos de oütíS
grande fraude, de uma lesão permanen-te ao thesouro Federal Brasileiro re.
sultantc da reorganização da aní;g.>
Empresa,Industrial.

O ministro da Fazenda que acompa'-
rihe as nossas exposições documenladás,
Ha de achar proveito a tirar dellas.

a "Casa Cintra"
, A transformação por que passa dia'-»

riamculé o eonimercio do Rio de Já-neiro constituo uma das notas mais
flagrantes do nosso progresso e da lin-
da melamorphosc que se opera na sc,
lha Sebasliauopolis.

As casas que se inauguram rcvelairi
o cuidado dos seus -proprietários em
dólar a nossa cidade eom estabeleci-
mentos de bom goslo e onde a fregnc-
zia encontra, além do sortimento variar
do e cxcèlleiile do ramo do negocio, queexplora, o conforto mais solido.

h' o que acontece com a "Casa Cih-
tra , da firma B. Nova íi C, á a,c-
nida Uio Branco, 11. 108, cujos sócios
componentes são os srs.: llcrnafilinc.
de Sá Nova, José I.opes Qtiinieila e
Alberto Caslro Gomes, tres iuJuslriacs
competentes o com larga pratica do ne-.
gocio.

A "Casa Cintra" acha-se installada;
no predio da amiga "Confeitaria Cas--leilões ', c tem como especialidade bebi-
das finas, frutas, conservas, doces, que!-
jos de todas as qualidades, sorvetes, rc-.
frescos etc.

Dispõe dc um amplo salão, mobilado
eom fino gosto artístico, c onde õ"s
nossos elegantes podem fazer o five o
eloh-tea como nos -mais afamados esta:
belecimcnlos do gênero, em Paris 011
em Londres.

Os srs. B. Nova £• C. não poupar»esforços para tomar a sua casa com,
mcreial uma das mais importantes cbem sortidas do gênero.

Do faclo, nada falia ca "Car-i Ciii-
tra", desdr: o doce mais saboroso, :i
írula mais rara, até a bebida n-.aij
rafinéc. *

A direcção do importante estabeleci--
mento comnicrcial não poupa esforços
liara tornal-o um dos mais confortáveis
c bem sorlidos da nossa capital.

Accrcsce que o ponto cm que se acha!
installada a "Casa Cintra", na nos=a.
mais bella via publica, foi o mais bem
escolhido, tanio sob o aspecto comuicr»
ciai como csthctico.

A casa dos srs. B. Nova & C. tenij
pois, o seu futuro garantido, uão só
pela magnífica direcção, que lhe asse-
gnra a vida commercial, como pelo lo-cal, que é o preferido tio publico, 110
mais concorrido trecho da linda ave»
nida Rio Branco.
' 11 ¦ ,f» ¦ .1 .1

Centro Brasileiro de .Regenera*
ção Republicana

Haverá hoje, sessão, tis 7 horas daí1101.e, para posse do novo ãircctoriò eleitura do -esboço do imaniícslo con;
qu> aquclla 4 agremiação explica a s-.-.a;altitude e os seus fins. —¦¦»¦«—» »1

CANELLAS DE OSSO
_ Con:pra-se grande quantidade,'crias á caixa do Correio 11. 51.m* o o am.

oU

NA OBNTRATj i)0 BRASIL

Pai-íida reaberta 110 tráfego
O dbecior da Central ordenou

a parada Engenheiro Caetano Lc... ,situada no kilometro 498 seja rcab --ia'
ao trafego.

¦03T».

que

CSSVIENTO Gibbs. í o -
ir 1 o z. —

Iclcijhciio 8!í-í, Central. —- Rua
Santa laizln 202

— PAULO P.VH-SOoi ii O. —

UMA A POSM.VTADOÍÍ I V

Rcqucrimento iniloferldo pelo
sr. Oalogcras

O ministro da Fazenda, á visia d,
laudo da junta medica, indeferiu o re-
qucrimenlo do 2'' csçripturario do 'rbe-

souro Nacional, frenic Pinto de Ai-u.ijcjj
Conèa, pedindo aposentadoria.

'-J

¦¦lZ/s.J^$\&.-u:>;



ií.'
ggww^^^ '^¦;i.i,v^"»""-r)" .¦""¦" ¦ * m_W_tmVZim!!m**>, -—*m»^mr»—w'»—&~)»XW1»mm

itfV. ', ':¦¦'_'
®_}VW*'^W^*^^i^V-- ^^^"^^Jy>r^

^«¦fgti?^**-^^^*^

Correio d^jmauhí pÍ»ji»^^ji|gM|^^^

wi&m
||{ ||[[_____.^^|^^i^^M.^iM»»M»^^B»»»«»«»J.^»»tM»,»«»»*»^*»M,»^,**^****"~*'*1,,,~ ~

i rurnnii I PRIMEIRAS'
ÍI II U L II li i» "tA DUCHESSA DEL BAL íMam!

f M ESCOIA Bimití
MfiTAR

.., 
-1—*

Festa cõmmcmoiativâ do anui-
veisario do inolvidavel

. educador
' Na Escola modelo Bcnjamiii .
atant, realizou-se homem uma festa in-
fatitií; commeinorativa do ¦J»'v«S0?
riàtalicio do inesquecível evangchzadoi
dARfclslt.-i)1'íÔi* 

iniciada pela cxcciiijfio do
iiviiino Bciijamin Constant, letra il
Alipio Bandeira, musica do -maestro
Custodio Coes c que íoi cantado por
S* 

'aluamos 
presentes, junto ao

busto do grande educador, no salão üe
iionra da escola. •_:;•._,_,•A' execução desse ca.uto patriótico
seguiu-?.: um discurso da directora ua-
MÍietle estabelecimento de ensino, d.Zul-
mira Miranda, sobre a individualidade
de Ilenjnmln Constant. ... nn

Houve um aeto do variedades,,-no
qual tomaram parte as alumnas hyUa
Sombra de Albuquerque.. Porcina Çoli-
,-ilvcs Maia e Marta Peixoto."Os alumnos, com *«¦*
de piano pela menina Judith Mornson.
alümiia do Inslilulo NacionaUc Mu-
sica, entoaram em coro o Hymno no
cim,ri!* - - ¦ a escola desfilou

iauiin Constant,

r^j^^iaL^^iii-"*! .uxmzmim^

A Guarda Cíyü e o alistamento

m
m.iam

m

Emulsât de Scott
Ni» ente» árt-H aoeim
Nio coDlea oito aiukendo
Nio conlem edmtl

Mais sim contem, todos
os elementos necessários
para dar saúde e robustez

I.ogo apo3, toda
ileántc' do" busto dc üenj—
arrc.,.Msando-lhc flores c cantando o

liynino escolar.
A's 4 horas da tarde, um grupo d;

mcnhU tendo à «rente, o .respeeno

inspector escolar, sr. Virrjilio Várzea,

directora da escola e0,c-^«ead.
em romaria ao

fundador
ramos dc flores.

Unia da3 alumnas ptoieriii
qüeriò discurso, enalleccndo a

do patrono da escola,

juntas, foi- em ií,..,..,... ¦ •-.- ,";;..•,„,,,.-' 
da Hcpublica, ali: depositando

ttm pe-
memória

Uma reunião de auxi«
liares de ensino

Na sede do Centro de Professores

Primários Miitiieipacs, rcu uram-sc

àXVontcm cerca de . o auxi!iares de

ensino, para tratarem dc inlercascs da

classe.
Frcúil deliberado

¦coti-.tiiissão, que devi
poderes competentes. ,,„.„,,.•. ...

A comtivssão nomeada dev.er.i rc

unir-se hoje, íi i 
;hora 

da tai'de, .1 rua

do Hospicio n. |S7.

A Irente ingleza n França
Londres, ÍS - (A. H.) - Uma alta

personalidade, sempre bem inforniafL.

cm questões da guerra, descreveu hoje,

cm entrevista, o novo catiipo.de nata-

lha na frente inglcza
accrcsccntou: _

"Os ganhos dos laglc-cít no Somme

são bc:n mais ímporlaníos do que. it

sua extensão parece indicar. Una

crista de cerca de quinze kilotnelros
está agora inteiramente cm nosso po-
der. Esta crista forma a principal li-

nha de separação dos dois campo.-, cn-

tre o Soinme c a planície c estende-se
de 1,'ciis a Cailibrai, 'Entre Iodas as

outrajs cristas parallelas, nenhuma o

tão alta, nem láo importante como
esta ha outra que tão bem se adaplc,
natiifailnicntc. aos íins de defesa. Foi

justamente isso que induziu os alie-

mães a fixar a sua frenlc neste logar

eín 1014. A sua posição e caractçristi-
cas eram particularmente titci3 aos ai-

lemães. Por detrás dessa crista encon-
mais importantes linhas

do seu systema, de

"LA DUCHESSA DEL BAL
TABARIN". NO PALACK-

THEATRE
Após uma feliz e rendosa têmpora-

da na. capital da Páulicéa, voltou r.o
Palacc Thcatre a Companhia Vitalc,
attraindo com o scu reanpáreçimento,
tal concorrência tine nâo ficou dcvol.11-
ta, sequer, uma cadeia na platéa.

O nispcclor da Guarda Civil fez
baixar a seguinte ordem do dia:

'•Tendo o jornal .-I Rua; noticiado

que o sr. general Lattrcntino Pinto Ei-
lho. com escriptorio á rua LavraJio

2, estava exercendo pressão sobre
corporação, cm pro-

nòmear-sò uma
agir junto aos

Bf^sHsH»»^--

A \em

»o'itm èomclhor o

CSSc ttm é o calçado

M3
Rio 8 c 40 Carioca -134 Rua Itorgu e
outras.- Nictheroy 451 v. Kio Branco
em Trente ás barcas -S. Paulo, San-
los, Porto Alegre, Bahia, etc,

A iffiifÔ M MUS
PARA 0 EfflO FEDERAL

0 st. Seirna Figueiredo discursa
a propósito, na Gamara

•loulem, no ™l'S!em;jU
Câmara, nas consiüiraço-
,,o discurso da véspera,

Iribuiçãq do

encetadas,
sobre a con-

^l^F-Minas^cque
i"r(.r'rrse.,taule,,apÉTheSm;.;^c--iid;.

Nácioiia
iretlo começou,

O sr."Sciina I*y'iie------ 
Frnllcisco

Mttdo mie,, no. -Senado, c sr. i»

Salles á havia O.iuo c"u'!;rr0.Ja'ç8o

Aquelles que y™""t c, Minas,
dos impostos i^SfSSSièSo senador,

iRcsuniiu a
que, quando

resposta daquelle senMresposis u...,--.- ,¦.,-.,.
ministro da 1 '.*--"Ja*

o contingente com
o orçamento
xnlicação.

Ã^ellaéen*~d°s stocKs
UMA REPRESENTA-

CÃO AO RELATOR"DA 
RECEITA NA
CÂMARA

O sr. Carlos Tci-toto. relator da Rc-

ceita, na Câmara dos 'Deputados, rc-

clberá hoje do Centro do Commercio

c Industria do Rio de JW«*.V*£
rcprcsenlação que, e da maio. ¦ m por

tancia e da máxima justiça. V'»'»*:5?.
tios "slocte" existentes nos csLbele-

ciiiientos e armazéns de mercadorias

sobre ar, qur-.es vão incidir no anno pro-

ximo novos impostos- de consumo.

Êslá na memória dc toda a gente o

mie: suecedeu no anno findo com um

ritso análogo. Porque nao houve o

cuidado de deixar bem esclarecida .na
lei orçamcnlal a situação

travam-se as
c enlronciimcntos
viás-ferreas na França. ,

Os allemães declaram a cada ínst.-.ti-

te que a sua frente na Picardia uaO

foi quebrada; 
'fopograpliicamentç. íiao

BÓmcnte foi quebrada como r.lé j:i nem

mesmo existe. O exercito alletnao foi

batido numa linha qUe os seus cltctes

julgavam a melhor de todas e a es-

colha, foi, sem duvida, muilo acertada.
Agora, porém, devem procurar vencer,

se puderem, d claro, numa linha csseil-

cialincnte fraca que certamente nao foi

por elles escolhida.
A occtipaçiio de Sailly-Sailliscl pclo^

francezes tem unia imporfancia , egual

á da crista occüpada pelos inglezcs.
d

Os aeroplanos capturados
em setembro pelos

allemães
Berlim, 18 (T; O.) — As .-uitorida-

des militares nllcmâs fizeram uma lis-
ta detalhada (lc todos os aeroplanos
inimigos derribados e capturados pelos
alleiunes 

"durante 
o mez dc setembro.

O tolal obtido é de 74 apparelhos; dos

diiacs ?i são fraiicezes o 53 íiiglczes.
Entro 03 'francezes ha nove Ciutdnn,
onze Nicuport e um Moràiij entre os

inglezcs ha um Nicuport, um Uristol,
tres Aoro, sete Vil;Ucrs, sete Alar-1
liitsyne, um Sopritk, onze typo B. onie

typo (illogive!.); dois Forman c; um.de
marca desconhecida. Ficaram inteira-
mente destruídas ou incendiadas oulras,
i", machinas, sendo impossível restabe-
lècer os nomes de todas as restantes, |
consignadas com todos os detalhes nas.

listas allemãs. Esta publicação, serve;

paia farer uma idéa do valor dasrc-
dentes declarações do primeiro niuiis-
tro inglez, sr. Astiuilh, na Cantara dos

Cominuns, asseverando qite os acropla-1
nos inglezcs tinham conquistado .a su-
.premacia no ar. As potciicins da
lente jamais forneceram inforniaço

pormenorizadas acerca dos cx-.tos

que sc vangloriam nos ares.

A onereta dc I.êõll Bard, que dizem membros desta

»cr 0S0Í™* do maestro I.óin-jveito próprio, quanto ao «ervieo

bardo, "A Duqiteza do Baile Tabarm ,
teve. com excepção de uma tlnn.a, os

mesmos interpretes da vez passada. ,
Foram elles Pina Giohna, ucrtini,

Ciprandi c l'om|".*i, nos pfincipaes* per-
sonagciis. 13a telepltonista _<h, i-wiiin-
liiu-se a mczzo soprariò Marta Eufsa
Gionna, a quem a sra. Cesti Sfintól-
mente cedera o papel. ..'¦.-.

O exilo dn estréa de antemão eslava

garantido, com as (piinzc representa,

ções que a cudiabrada opereta cilttse-

gttiu, ha pouco, no mesmo palco, e 110
curto espaço de seis semanas.

E 4ão cedo, parece, o publico não sc

fartará de applaudir essa miisiqtiela
leve, por vezes original, c cheia' d.e
vivacidádc, ornamciilando- uma fábula
bem urdida dc scenas divertidas' c
diálogos desopiláliles.

A plaléa desatou cm gostosas carp-
lliádas aos surlos cômicos de Italu Ler-
tini; applaudiu calorosamente , a sra.
Pina (Jicraiia, /gràciosisãtmn 1-roti-1* roti,
o cantora tle mérito nada vulgar, c sita
irmã Maria Luiza, apreciável Itiezzo.
soprano c u tenor Ciprandi. nue citul-
titi vigorosas nelas sobreagudas.

O guarda-roupa eslá renovado;,.»'!
coros muito certos c a orchestra regida:

pelo maestro Luigi Roig, poderpsarnon.
te concorreu para o equilíbrio do espe-
ctaculo. ';

A sessão de bontem na Liga
Metropolitana de Sports

Aüileticos
Sob a presidência do sr. Notl dc

Carvalho, áceretariado pelo dr. ;Mano 1

de Castro, é aberlu a sessão, sendo lula !

a acla da sessão'anterior, ouvida reli-.!

siosametite pelus srs. teiu-iiic Cosia, do
V. Isabel, que; ao lado da mesa sob o
mais rigoroso silencie, olhava commo-
vido, o secretario..;. ,., _;

¦Depois de uma pequena rcctiíieaçap,
é ãpprovada a acla.

Do expediente consta citlrç oulros p.*i-
pois. um oííieio do Boqueirão, kOIici-
laudo as datas da fundação de todus os
chibs filiados á Metropolitana.

Os srs. Leito Ribeiro c Álvaro de
Castro, novos representantes do Giianii-
baia e do S. Chrisloyãó, são introduzi;
dos 110 recinto.

cm
dc

..listruiiemo. cabe-me tomar publico
que aos srs. guardas, que se julgarem
prejudicados na livre, expansão das
suas convicções políticas cm virtude
da pressão a que sc faz allusio, com-

pele recorrer a esta Inspcctona, fazen-
do as reclamações que julgarem tieces-

sarias, -para rute sc tomem as devidas

providencias.
Aproveito a oppôrtunidade para tor-

ti ar egualmente jnibüco que esta inspe-
ctoria nã 

'otem 
partidos politicos, mo-

tivo por que deseja, aliás, de accordo
com a orientação do sr. Ur. chefe de

policia, que os seus subordinados- sc
alistem eleitores ocm toda a liberdade
u assim exerçam o direito do voto.

Tenho por opportuno tiinibem cha-
mar a altcnção dc todos os membros
desta cor]ioração pah.r a circular nu-
mero i.soy, 'baixada pelo sr, dr, chpfc
de jibltcia, regulando a altitude das
autoridades policiaes em face do ulti-
1110 pleito eleitoral, porquanto cor.liuúa
viu pleno vigor a. doutrina nellã con-
tida. firmando o respeito legal pela li-
bcrdaile política.

E' dessa circular o seguinte trecho:
'• Tara ser melhormentç assegurada

t.-:l tieiitralidade, previnircis aos vossos
auxiliares que lhes ú. absolutamente ve-
dada a cabala eleitoral, e que será im-
mediata e rigorosamente punido todo
aquelle, que, para fins .partidários, se
valer da autoridade de que está invés-
tido. fazendo ¦concessões iilegacs, 011

praticando abuso de poder,
¦Ao governo o que interessa t: que-

Iodos os funecionarios, como os demais
cidadãos, exerçam com a mais ampla-
liberdade a ttlticção poütica do voto.
— O inspector interino, (a) ATitrio" Lr
mociro," m* «ap-»—
Reina a calma em toda a

Hespanha
Madrid, 18 — (A. It.) — Regres-

sou hoje do norle o conde de Konia-
noites, chefe do Gabinete, que. réspqn-
(lendo ás perguntas que lha dirigiram
os jornalistas, declarou reinar a mas
completa ordem em todas as provm-
cias do Reino

0 s;- Costa (Villa Isabel) diz

— t iig» « a»

NOTICIAS DE PORTUGAL

Eu-
UlíS
de

achou bem pequeno
i; Ío Minas concorre para
íederal, enconírando 

*o£p 

^^ ,,,,- s5cs de

dos "stochs

de irteVcadorias 
"dadas'jú 

a consumo, o

ministro da Fazenda viu-se na neces-

sidi.de dc corrigir a insufficienc.a dos

dispo:

A arrecadação dc Wç

ro 11Ò Districto Federal como nos - -

íSdos, longiiiquej. muito deixa a desejar

„l,a ,1o senador paul.s a at .rmou «

:ir,SMÍSrdo°l?S^dcr;il do
«stàdd da Bahia ¦'« ^ointo Santo

le Sde «tensão territorial, j
ções arrecadadoras estão priv,,
ties-âo das autoridades fiscao.-

diss.i os
imtarios dos Esta,'
sc dá a hicidcncia
eoiisiiinü,
(rendo
para elevar-llies a

,s esta-
das da

, Além

Estados centraes, sciulo tri-
dos aduaneiros, om ¦

dos impostos tle

nc-llcs vão se abastecei', soE-

, repcrcüfsrio, que concorro
¦lhes a massa global o- ¦

sidiiile dc corrigir .. .
sitivos legues por meio de conc.es-

prorogacão do prazo para a

scllagem desses "stochs", ate ,qtie se

chegou ao final dn atino c o CotieicSoO

resolveu o assumpto.
- Agora, a experiência
sina que é mister que fique

consignado na lei, que
os í's'tocl-3", afim (--  ,,.
mino nroximo as ciinseiras, as de-

marclies, ar. porigrtnaçocs , a que o»

coiunierciaiitcs c industriaes

adquirida et*.,
desde já

í3ta não àttinge
dc se evitar 

' no

loram

Morre um dos assassinos
do archiduque Fran-

cisco Fernando
lu-nna. iS (T. O.) — üin lelegra-

ma recebido de Scrnjewo iníoriiia-.quc
11111 dos assassinos do archiduque l*ran-
cisco Fernando, de,nome Iícr-evic, tal
lecett na prisão militar c
pena.

¦»*<

Explosão a bordo do "Re-

gina Elena"
Bitdapcsl, 18 - (T,, O!) — -O

jornal 
"'Ar Est" annitncia ter constado

que n bordo :Jo couraçado italiano'''-.'"»-
i-iiia filena". que se acha fundeado no

jportò de Spczzia, •dcã-se uma' violenta
explosão.

arrecadação.
.Mesmo alguns, i*

c-uno o do Kio dc Janeiro
iiade de condições com

quanto á importação, -

maior do que neslc

¦ ridos centraes
cm egual*

o de 
'Minas

-. arrecadação '
(Estado, onde

mais escassa do que
a

ua-

da
industria
'"'.'uiiVmou. ' ainda, o <rK-niimsl.ro
Fazenda que nos Estados centraes

arrecadação ha de ser sempr
•1 dos listados aduaneiros, ilaua
cideucia do imposto no Potilo ue on-

' 
i.*.',,:;i!-A!i o orador q'.:e a resposta

mas como a repercussão na
collocar o Fsl.ulo dc

inferior
in-

foi cabal,
imprensa pareceu
Minas em posição pouco airosa, viiiua
demonstrar a sem razão de tacs allega-

]í,' no tempo do Império, o eoiisc-

Iteirò Andrade Figueira fizera irtçnli-
á província de Minas,

1
e,i iiminaçao

t.ve immcdiãta contestação, pa-
recut ao orador, que pelo finado con-

sclliciro Aílfoiiso l'""'»'-. 'Iara que ,0
caso não passe cm julgado, o orador ia

aiiüla analysál-o, coma .rmdessc, em
arrecadação do Jlicsouro nu-íace

neir
.,':¦ecott por cotejar, a arrecatlaçuo

Ilo imposto dc industria e profissões
du Fstado, cujos contribuintes, cm

numero, são os qv.e. concòrre-ui
„xa do rcgislro federal.

Tompu a média da? l.-.xas daqueilc
i-iiDOsló e comparou-as^ -com .1 media
(Ia) lax.-.s federaes, c Chc*g0tt.a conclti-
são de que a arrecadação

maior
com a

da União
do Estado,
Minas tem

muitas pro-
c pequenas

pelo Estado c

run.

.. parailclò com
iiolandò que o governo di
adíiva fiscalização e -ri'.'.-
•fissões, como as liberaes
iivduslrias, São taxádílS
,, não são pela União.

Passou cm scgtt-da .1. estudar a
,' ,-:ío prcsuniivel ma:;nna co l*.

relativa a produclos sujeitos ao mípos-

10 <!¦- eónsiaiio. Comparou a massa fx-
portada, que sóffre a incfdcncia do ."¦'.•
rpoato. ¦• a consunvda no Estado, sa-

1ionl ;¦ i 1 que a principal industria de

Mina* <- a de teciiU.s. mesmo assim
, ¦¦ ror ú dos oulros Estados prodtt-
etoi-e?, comparou as Lixai stíbre Oiilt-os

produetos c chegou " cr.nc.uiao do
to a laxa de sello do comu-
produzi:' no listai! • Sgricol.il

 e dc iifdttstfia niuilo rudi-
e ii-.cipictilc. c concilie atur-

, com algarismos, que a aireca;
ciltiivale a'pproxiuiadauiente a

Simattva.
sentou, çoc algarismos, o max:-

c Minas pi'"l!' produzir cm reg s-

sello de consumo, c veri-tica que
d.i-los apurados cm . annos ante

corrente cxercicio. foi ess;
uo cor-1

compellidos cm 191.'. .
A representação é do teor seguinte.
" O Centro do Commçrcio c IliuitS:

tria do «ío de Janeiro, cm nome das

classes de que i órgão, vem a.lencio-

saniente, -chamai- a esclarecida .{.tcn-

ção de v cx. para o facto seguinte:
' 

No ofçamcr.i.o a ser votado paia o

exercício próximo vindouro sciuo, sc-

Blindo tudo indica, feitas diversas mo-

tirficacões no actual rcgnncn tributai 10.

Certos iiripOBlos de consumo Soruo, ao

nue sc ¦projüota, augmcnuilos c. ao mes-

mo tempo, determinados artigos,jiao
stii-fitos hoje a es^e ônus, sof-frorao -a

sua incidciieia. Ko orçamento votaito

«ara o cxercicio vigente lambem isso

suecedeu, e, como a lei de meios entra

cm vigor no primeiro dia Uo anno. logo

surgiu .1 -chamada questão da sellageill
do stoch, que deu motivo a tn.o longos

ükbatcs dc que afinal foi resolvido como

jera do esperar, dada'accordo 
com as .iirsias .

tas ipelo commeroio c 'pela

rifiVcí-ivanic-ntc, as mc .
teitles im slòch-, nos estabelecimentos
ou aranazens, são, de conformidade com

n boa (loiittiua c com a própria lei, con-
siderados como uWíí.'; a coitiltliio e.
noisl já por completo desembaraçadas
das exigências íisc.ies, pelo pagamento
dos -direitos aduaneiros — sc inip.or-
ladas do exterior ou xle impostos de
consumo pago por klia nas.fabricas, sc
nacionacs. As alterações tributarias cs-
táliclecidas para o cxercicio seguinte,
não pniUm, assim refluir sobre as mor-
cadorias cm íJiock, forque lauto 1111-

portaria nn retroactividado da lei e

conseqüente violação de. direitos adqui-
vidos, com flagrante infracção do 10x10
constitucional que veda aquclla retro-
ad'.ividade e nsseettva. em toda a sua
necessária (íleniiiKfo, esses .mesmos dt-
reinos. Essa iiiaSevia foi, aliás, tão rui»-

plaincnto dcbalitla c a jurisprudência
que, nessas lermos, afinal, se firmou.
astsohtou sobro tão sólidos alicerces jit-
riiicos. que esle Centro se julga dis-

pünsndo ije addtizir aqui mais -commen-

tarios. -Iivocando

Grandes forças russas na
fronteira rumaico-

húngara
Londres, i-S — (A. 11.) — Segundo

um despacho railiograiphico, procedeitte
de Berna, o jornal 

"Azes! , de buda-
¦pest, publicou 'tinia noticia de tonto oi-

ficial, ahnunciaiído a apriariçuo de for-

ças russas Ue grandes 
-efiectieos em va-

rios poi'.,"os da fronteira nimaicorltuii-

gaia.

VESTIDOS MODELOS''

La Maison Nouvella
O, RUA GOXÇAIiVIiS DIAS, O

Actividade das forcas
inglezas

Londres. iS - OA. l'í.0 .
„ evidente nola 0ítici;tl hoje contmmiicail .

lotüdcrações fei- .prensa nnmincia que as torças inglcza.-
industria. ;mc operam 110 'Slruina bombardearam

cfcadoriaa exis- c,)m vantagem a aldeia de Baral.ltjuma,
otide so haviam observado movimentos
suspeiiíos das forças inimigas.

Tim Doiran, as nossas ipalrulhas que
nos iiltimos dias desenvolveram grande
activid.ule, descobriram diversos grupos
de trabalhadores inimigos o dispersa-

ram-11'os.

faz parle do orçamento üo Conselho
Municipal a taxação de iòo$ooo por
jogo de football, pedindo providencias,
á direetoria sobre o assumpto. |

O sr. Marcondes (Flunijneiisc) faz
tuna consiilla á easa sobre o sr. Luiz
Moraes e Castro, pedindo urgência para
a mesma consulta. _ ¦ . 

'¦

Passa á ordem do dia. A sc-ssao c.
suspensa para que se proceda ao preparo
das cédulas para as eleições.

São eleitos: ,. . .
CommissãP de football da 1' (íit'M«o

(; membros) — Andrcw Protcr ("Ba«:
gu'), Joaquim (iuimarães (Flamengo), c
Antônio Lago (S. Christovão).

Commissão de football da ;,' (1 mem-
bro) — Arlindo Bastos (^. S. Brasil).
lista eleição foi ainuillada por nao ha-
ver maioria de votos.

Commissão dc informações (1 niem-

ctin-.nriaibro) — Dclphim Espozel (Carioca). .An-
* nitlíáua por não haver maioria dc votos.

-'- ¦ • methb. .
Anui'.!

tada por não haver maioria de votos. .',
Commissão de 'Jasket-ball (t membro)

-- Alexandre Mòiliiího (S. Clinstovuo).
AtiniiUada por falia dc maioria de votos.

Commissão de estatutos (3 membros!
— A. Antunes de Figueiredo (Icai-aliy)',
Mbcrlo Borficrlli (Flamengo), Jpao li-
zat'1'0 de Almeida (Botafogo), Aninhai
Peixoto (Vasco da (lama) e M.infrclo
Liberal (Fahi-.eiras).. O sr. presidente
ilccíara 

"que, 
por equivoco da secretaria?

foi aniitiucinda a votação de cinco niem-
bros, quando a volação deve versar so-

bre dois membros, apenas ouc faliam |- tf
á commissão de estatutos. Por isso; an-

niilia tambem esta eleição. , , 
'¦

(Js representantes da minoria vola-
rani em branco. ;¦'..-

A uma proposla verbal dn represen-
ianle da S. C. Brasil, sobre sçrcm va-

iidas as eleições para cargos das com-

missões tcolinicns quando reunissem a

maioria dos presente*;, responde o^ con

sclho afíirmativamenle. Assim foi .no<
vãmente dada como valida a eleição

do sr. Arlindo Bastos-liara a 3°'-Mil

¦O sr. Souza Ribeiro apresenta á sua

renuncia dc membro da commissão Uc

CSlíitUtOSt
O sr. Norbcvlo Bittencourt mostra a

irregularidade da eleição ua co.mnussaq
dc informações. Foram os votos rece-
bidos para duas vagas, quando su lia
uma. . . .,.,...„ («jo

Lisboa, 18 — (A. H.) — Foi hoje
Õtílrbgtic ao ministro da Guerra o pro-

que I duelo da subscripção aberta entre os
empregados dos Correios e Tclegra
phos para a acquisição dc aeroplanos j
militares.

Porto, iS — (A. II.) — A ccrimo-
nia (Ia entrega da bandeira á divisão
naval terá logar no Palácio de Qrvs-
tal, na presença do conimandantc da
divisão, olficialidade, autoridades ei-
vis e delegações dos diversos rcgimeU-
los da cidade.

Depois da cerimonia o cortejp.se-
Sttirá ipara Leixõcs, onde assistirá a
algumas evoluções dos navios o depois
presenciará, o içnr da bandeira oífer-
tada e da insígnia, nos topes do cruza-
dor-couraçado Vasco da Cama.
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CDlCÂQ OA GUANABARA FILM
peçaoe OSCAR LOPES
PPRRflDBR

P.BOTELHO
f>05T£> EM SCENfl POR

oe B.ARR05

iiliil
PERDIDA.

Um cego fujão
A policia andou hontem, ;í noile,

íiunin dpbadoura- terrível, Dcsàpparccc-
ta dó maneira niysteriosa 11111 cego do
Instituto Profissional dos Cegos, á rua

Coininissõode tennisríi membro).— Real Grandeza. (Jue destino teria to-
Wusto Fonlcnclle (Botafogo), Aniuil- riiado? Movcu-se o 2" delegado auxi-
¦ ¦' • • -. 1 . ........ j|ar) moveram-se os agentes do Corpo

de Segurança e depois tudo sc des-
cobriu. O ce;:o, José Matança, azulara
p;1.'.'.-., S. Paulo no trem de (i c 33 da
tarde. Como conseguiu fugir o cego
José? O director do Instituto explicou.
O cego pedira permissão para sair com
um amigo, afim de ir a umrclojoeiro
mandar concertai- uni relógio. Àcom-
pauliava-o vim amigo. Mas, muito cm-
hora lenha, a familia rccommcndádo ao
Inslitiiln que não o deixasse sair, o

saiu e embarcou para S. Paulo.
O dr. Osório d.e Almeida tclcgrapliou

1 liontem ao delegado Fraiiklin Piza, c
íé' bem possível que a eslas horas, já

fugitivo esteja seguro.
lí .'il" 'Ml1*' '*H*\t*

Uma
im- novamente eleições.

-NO AKSliXAIi DIO MARINHA

Ajtpareccn boiaiido um cntlnvcr
lloniem, perto de 6 horas da tarde,

apparcceti boiando, nas proximidades
do Arsenal de Marinha, um .cadáver,
do sexo masculino, de cor preta o ves-
tindo .pobremente. . ¦

iScieti.fiificida ri Policia Mru-itim.i,
partiu para o local uma das suas ,pe;
(lucilas lanchas, a qual o trouxe até á
rampa do Mercado Velho, onde cm
rabecão foi remettido para o Xeero-
terio da Policia.

a» » m» ¦» St»

ui-rj^MO pia
í\ população do Rio de Janeiro conta mais de um milhão de almas l

Comquanto seja o Pathé o mais amplo l. „a„1fl»a£!,
Comquanto suas sessões tenham sempre estado repletas!

Não lhe foi possível dar ingresso a todos durante estes 3 dias de
exhibição do ülm PERDIDA, por Oscar Lopes

O Pathé tem os seus queridos habitues, que passam sempre antes do
seu interesse , , ..

O Pathé é o Cinema hoje cognoiinado "das enchentesu r*iüC v 
pERJOIDiff0i 0 meln0P fiimaacional, Pathe o exhibm!

Amanhã virá outra obra-prima, Pathé a exhihe i: v .Hontem foi o que hoje e e o que amanha será!
O nosso segredo tia iwfcvencia do pnblico é muito simples: oüere-

cer-lhe os melhores films

A 

a«<iuir -- outro rilm Mieional -^^mr^-e»

Protagonistas os fiiaaosos Railarmos Pnqnc o G»»y

^V^r^^^SSSkzXZ^^

UM 1101.110 XA AVIi.MD.V

Nas Mas ítalo austríacas

Volla-sc
eleitos:'

Commissão dc
ho.iive maioria.

Commissão dc
também maioria.

(.'oi,'ii;:/.«i7o íi)
c .1. Fizarro.

L'ontiiiissão dc
- Novaes. . ,

A minoria conluuia a votar em

branco. Agora, eslá cerla a eleição.

O conselho (kcide, a seguir, eonee-

der o accrcscinio pedido ap nome .10

Liais Moraes, 110 respectivo registro.

informações — .'¦
Nada íei:;>.

tcntiis — Não houve.
Xada feito.
estatutos — Peixoto

Baslict 1>.'U — Itagiba

ja

axiv.io
o póJ.

manuc
dação
stia e.

Apr
mo qi
tro e
pèios
noves a"
¦máximo altingido, notando qtic,
rente anno. em que as taxas uc/egis-
Iro foram 'dobra-las, a arrecadação 110

primeiro semestre foi de 2,500:0005.
esperando que 110 segundo, seja mc

1 -00 :'ooo$ooo, terá o testado unia ar-
rjcadaçãn ele 3.700 

-.oooSooo, approxi-
«íatla-.ncntc a de sei calçulp f eiti
.-a. Quando sc ia re-fcir
iftgüafdcnlo c aVcppI. V"01
mesa aoliav-se estincla a

ãicnlc, ficando para opportunamea-
:.r o scu discurso, que causou

imhrcssão cnírc quantos o
F, não foram poucos dopii-

o prccc-dcnl
soividò, baseado nas mesmas razões que
militaram, r.o cxercicio {Incute para que
o coriiniércio fosse, nttemlido, com» foi,
t,a questão das scllagens dos s.ocks c,

..vulhindo para o sentimento de jus-
ti.-a c- sabedoria de v. ex. o Centro do

Ooiiüncrcio c Industria do Rio de Ja-
v.eiro ..-rn ipedir a v. ex. seus bons of-

ficios paia que do orçamento da recei-

ta para 10T conslle de modo expresso
- formal a declaração de que as altera-

coca tributarias não comprenenderao,
na sua iiieidíticia, as mercadorias cm

stock. Ksse .priltei()io já-,-csUi, e certo,

coneagrado e ¦prabcauo pelos . pixlcrcs
públicos. 'Mas não será de mais -e. an-

tes, afigura-se a csie t entro ii-filissima
•i s-ia integração na lei dc meios, para
òoispar, no anuo .próximo, ao commer-

Uo a industria c ao próprio fisco, os

inconvenientes c íinbaraços que, uo

cxsrcicio fluente foram registrados. ..

Ro,m. iS -(A. IO - A ullrma

parte official Iránsmittida pelo a|io

conunaiidò cominiinica que as tropas

italianas deram um vigoroso assalto no

poderoso reduclo qtte dominava 9 cha-

mado "Dento dei 1'asubio", e fizeram

72 prisioneiros, assetiliorcaiido-sc ao

ínesmo tenipo de muitas armas c mu-

uições abaiidonadas pelo inimigo.

Primeiro Congresso Na-
cional das Estradas de

Rodagem

sr.
relatório

li l.-i so foi o ncitlo-plios|ilioricó !
. O carroceiro José de Almeida, da

.firma Teixeira >* )CX, cslabelccida á
rua S. Luiz Gonzaga 11. 115, procurou
lionlcm a policia do i° districlo c quei-
xott-se de que deixara a sua carroça
na Avenida, esquina da rua do Ouvi-
dor, c, ao voltar, deu por falta de uni
voluiue nue continha acitlo- phosphovi-
cn, no valor de 11111 conto de réis.

A policia prometeu providencia:',
mas até á ultima hora,
teria sido o autor de 1

QTJKSIÃÒ 1)11 UM ESI'0I(T0

Andnmciito tle uma envia
rogatória , ,

O ministro do Interior transmiti;ti
no presidente do Estado dc S. Paulo,
cópia do aviso do Ministério das Rela-

ções Exteriores, relativamente ao an-
damento da carta rogatória expedida
ás justiças da Itália, concernente ao
espolio do çoiicgo Núncio Gréco.

Sociaes I cão, para
1 de, dc sei.
1 caila wnin,
I COUtOS D I

| centes á ti
i ai .1 risceiid'

i patrimônio da raesiua focicda«
apo'ice-i dc uni conto dc rcu

elevando a quarenta o quatro
nlor dc títulos idênticos, perlen-
csina soclcdadci o que altesta o
tilc proRrcssp.

ignorava
:il roubo.

liicm

Entra cm discussão
coinmissáo de contas-. , ;

Foi üóprovadó um requerimento üa

i-ept-csctllante do Villa Isabel, pedindo
preferencia para que entrasse em (lis-

cussão uma proposta do representante
do Botafogo, no sentido de serem no-

meadas novas commissões; uma, para
udar as contas do antigo tliesourcl-

BOLSAS para senhoras só na Casa
Uavid Ferro, á rua Sete

de Setembro, i_. (-R ÍC_2
„_ «ao »» + —
OS DESESPERADOS

MELISSA liüillVli
; ásM&à Erneslo Souza

DAI AS INTIMAS
Fazem .-itihos hoje .,
(.3 sr. leiillierinc dc Almeida, funectona-

rio da Alfândega ; _ ¦ • I
-- a rtr.i. d. Antonicta da Cantara toe-

lho Franco, digna esposa du professor dr.
Chri.-lir.uo uranco, cscriptiirario uo lriuuniil
do •C!ü»lfl3

n t,-. .Arnaldo Monteiro, funcclonario I sexta-feira, todos 0.1 tiiczes, a
d.i Ilibliotheca Nacional c nosso collega do| .S. Ccrahln, uo dia -4 dc

GERVAO

da

•Realizou-se hontem. na. secretaria do

\ ftomoi-el Club do BrMll. sob a pre-
s lei-.cia do seiufdor M. d, Almeida,

maisuma sessão «lena Jo r.meiro

Congresso. Nacional _das l.M.idas <e

Rodagem para discussão c votação U.is

conclusões das,. 1-çsj'oclnvas sc^ca.-.-.-.
Ficaram dcfinJlivamciite approvadas

entadas pelas cie.c-

cslunar as comas uo .i.i,--, ...----
ro, outra para examinar as comas
embaixada ú Argentina;

Foi rejeitada a proposla. _
A seguir C- approvado rclaiOf

coininissão.

svo ciuiisxovÃO ATiíwrnco
CliVU

apresças conclusões „,—-•-.--— ,- . ¦ ,.
cões iJcgislat va. «ícsidula pelo Senm.or

de Souza: 
'1'echiiicn, prestditlíi

tir. Sampaio Corrêa,
Kloy
pelo -- .
va, iprcsidida pelo

¦dr. C

ás taxas dc
,-,-. .s.-.do pela
hora do cx-

pa
te ei,
a 111
fittv'

Tendo por certo que v. ox. sc «11-
aliará tomar a presente cm justa çonsi-
licração, prestando assim as classes <te

nue osle "Doutro é órgão, assignaladps
serviços; sen imo-nos do ensejo para
reiterar a v. cx, a segurança dc unia
mais alia -estima e muito dtstiiiclo cpio-1
co, r-Miilac-ic».;,,,,^, *.|

>0 TIIISOIT.O

Oi nagamoiitos crfcctiiailos
0 Thesouro Nacional cfíecluou hon-

tem vários pagamentos, na iniporlancia

de 300:000$, approximndamciiiC, prove-

niente de fornecimeirtos aos nimisic-

110 corieulc atino.
-tava*

tados.
—a*

As caiiiisns ni"'s luxuosa
Jionions são

CASA MMK. fOlT.ON
nua (ioncalvos Pia:- *4T

(.1.-ÍS17)' Telcplionc

pava
cohféocloiitulas na

120S. C.

Empregado infiel
juiz .'a 2" vara criminal pr.orrti
liontem Luiz tonrc.ro, c.x-c,.*.

i. Amaral Sòtlicrláml * C.-ücs
,}* ac-usado i^e haver dano a.i '•

Sesfalque dc setenta e «we ccnos
fanto.

O
«iott
<Ia <

ruis

OS AUTOMÓVEIS

Uma creançà c atropelada
recebendo fractura da

perna direita
"o houievard Vinte e Oito

lembro, c:u Villa Isabel, fo:
apanhado pelo auto
menor Alfredo, de
Antônio Gurbiares, :
boulevard li. 11.

O pequenino 
'.'

direita, razão per qit
curativo:-, r.o Pos;o
ieneir..

O " cliauííour Jo:
nhn foi preso e auttt
cto policial,

de Se-
lionlcm

17 .0lovei 11
annos. filho fie

orador 110 iiicsmo

fr-
foi-

c ji l t*a1

t a perna
landado a
•,1c Assis-

o Báptista
ido no 16'

Marli
Uislr:

Hxcculi-
Mendes."O'-Congresso 

resolveu que o Segundo

Congresso Nacional das Estradas dc

RodagemserV.li::a.-.iem.,.deotihibo
do anno vitUonro, em Juiz de l*ora

inaugurando, nessa oceasião, a.Btt»""*;

òàlrada <le rodagem que. . devidamente

maeadamisada, sairá, do Ro dç Janeiro
¦üé Paviuia, e daln á Kaiz da betra,

còu-.iiiuamlo'l'ela Estrada União .Indus-
tria, complelanrcntç restaurada, ale lc-

,-ot olis b áqiwlla importante cidade ,11-

ròlrn de aecòitdo com as autoridades

publicas das aklntinistraçues interessa-

das nessa estrada. .. , c 
¦¦ ,

Nessa opoca. da Hwiliao do Segundo

, Congresso, os cougressista-s çai;'rao tfo
I Rio de Jamiro cm automóveis ate Juiz
I ío Fora. Nessa mesma dala, sua em
I valide parle construída a grande arte-

das' «iradas d. rodagem que¦ v*

do Kio di Janeiro ú - fronteira nacioiial

ilo Kio Cranue .lo Sul,
es!radas que atravessam
Paraná. Sanla Cvinartua
ido Sul. de um extremo a ou ro 'CS,ar.o

cm grande, parte coilstriudas, assim

como es .-'.radas que ligam feap 1 aulo

com o 'Paraná e Rio <k ane.ro. com

S. Paulo c a .macadaimsada dc eania

C-uz.
0 Congre:

sr realizassem as l nor ,.
até final conclusão das discussões c .0

tação dos trabalhos apresçiitrtdos.^,
lioje serão submetidas á «Jispussao as

conclusões das secções fmançe.ra o mi-

Utar, rCspcctivaaiciiK. presididas ?eb>s
si-1 vir. Ozorio dc 'Almeida c general
^XÍS 

bm-asiio scMa-ícira, a convite

do sr. Josí Kudolph, os congrçssiita»
irão percorrer a eSlrada do ,Ucblon, -1

partiria será da avemda - R» Branco

s-cretaria do Automóvel Club do L'--
' 
sil.

Communica no? este club:
'•Illmo. sr. redactor sportivo 

jtó
Corirío rio Manhãi haudaçucs. — A

direetoria úo S. Cliristova.o A- .A-,
pai-licipa-vos, para que deis publçida.
de, que contratou os serviços prof sio-

nacs do sr. Sanliago Al aro Campos

Foguctt, e o cnlrainctii' do Club _ 
ty

nasio y Hsgriiita de luietio' 
¦Aprovei!,

dir-vos tine pulinq
Uiiintc convite para li-oim«ff

Ficam avisavios
conipüeiii os 1" c e" teams. que com a

presença do mesmo ri.-lriin.nii*. devei-

rão comparecei- á sede, as 4 
^-"J\

tarde, dc nmatilin, digo de hojç,_ paia

um pequeno training. e .amatilia, 
-as

nie=mas horas, para um rigoroso fm»!;
Pela direetoria, /interno Lago.

Tentou matar-se, num
accesso de loucura

Tranquillamentc, estava hontem Fran-
cisco Vílerani a. conversar com sua
irmã Lucilia Meirellcs, junto a uma I

jatiella da casa 11. iSi, da rua das !,::-
ranjeiras, onde residem, i

Inesperadamente, num ,-tceerso d:i
loucura., pois ha algum tempo tem ma-
nifcslado symplonias dc desequilíbrio
jncntal, Vileraui atirou-.-e da janclla
abaixa.

, Soccorrido pelo medico dc serviço
no' Posto Central de Assjslcncia, rece-
bcu .0.; cuidados de que necessita',a, fi-
cando fora de perigo.

»aH.'*t^ã

AN.IZ il

Inappctencia,
Más Hálito, Mi) Disiiü»,
Ztm di CüliEca,

rijaii b9i»iiti<i,
Uiinas Turvas,

Ptipilatfà in Curarão.
TÔNICO DO SYSTEMA

NERVOSO

Bu8Kj3m^Bjlarço,W

TÜRF
v íuioxiMA coinun.v no

JOOKKV-OIjüII
\ organização do progranima:
As inscripções recebidas hontem pa-

ra r. corrida dc domingo próximo de-

ram o seguinte resultado: ,
Parco "S". Francisco Xavier — 1.C00

xooíooo — Pegaso, -Mar

imprensa. Os seus amigos offcròccin-Ilic, ;no
rcMnttrantc Sul Americana, um almoço 111-
'_'n 

ir. Francisco Gomes dc Tanta 1*1-
lho, funecionario da Direetoria Ccral dos
Correios _, , .

a scnliorita 0!;m V. Pinlictro ; .
a sra. d. Maria Uosa 1'yrrho, viuva

do ;¦" cscriplúrario da Caixa dc Amortiza-
ção A! 1'yrrln ;

,1 menina Margarida,
João da Silva Barbosa:

a pr. Polvo. Marins d
nario da políci.i civil;

-- o sr. Melchiadca Dormtind. a" secreta-
rio "do í'cntro dos Curtciros: -

o sr. José Tr/relli. dcspaçlianlo ua Al-
fandcK.i;

.ui honlciit muito felicitado, por n.o
tivo fia passagem do teu annive.rsitrlp 110
(riilcio, ü sr. .losi «Andrade d
limado cmprcBádo da

llIil.KilOSAS
Na Irinaiidade do Divino Espi.-ito San-

to, nò Estacio du Sá, rezam-sc iodei "»
domingos n dias rai tos missas coiivculiiacs,
ás O horas.

lím intenção pelas alnras uo purgatório,
todas as segundas-feiras, .ás S horas; .

Nossa , Senhora da Cabeça, .na primeira
quarta-feira, toilos ,os «iczc3, ás 9 lioras;

do Coração de Jesus, na primeira
> horas i ,
da mez, a»

filliiiiha do sr.

Ca£lro. funecio.

Almeida, cs-
Confeitaria 1'asdlloal.

O l.ora.
Uni. .Ics-.is de Mattosinhps

scxla-fcira, todos os inezes, ;i-j
na terceira

o lioras:

UASAMKVrOa
Contratou cásajílcnto

Rcnca de Oliveira SimSc
diítincta familia de Dois
lo, o dr. Antônio- 1*'( m
lho, delegado dc policia
cidade.

Realiza-se hoje. ria :
enlace matrimonial fln
negociante desta praçí
Jlalvina Kstclla.

com a stnlionta
;. que f:»?. parti; de

Correios i'. Pau-
ira dc. Castilho Fi-
ilafiuclia udcaüíada

pretoria civil,
. Jacob KpiStéii

MISSAS
Realizou-se lionlcm, ás o h

t.-.r niúr da egreja dc Santa Ci
lil.ircí, a itiis?a dc sclimo dia
alma do comnieiidailor Carlos
m?itdou celebrar n sua viuvo.. (.>
fui celebrado por tnonsenhor, .1.
Sahtijs, esteve muito concorrido;
feito í-c.trcfculai- u Junta Commçicial pc.ui
deputados Torres u Fernandes Couto.

í: il: *
TCXTKntt.VMKNTOS

\í ccmitc.no da Ordrn Terce ra i'o Car-
nio, foi*atn tnluiiuados nn-'' •-lionteín o.; rc^ios
niorlacs da scnliorita I.ama Sratneiilo d»
Vi IV -ilha da Era. d. Clinstiii,.
•dc Valle.

.ai» » «m » ¦—•

ai-
Mi:

que. por
Carvalho,

l|UE
dos

tc.id

arniettio

ratou

arco
elros — 1:

ma -ti-- -1"11 tlv'1 
i opporltmidade .para pe-
publiqueis lambem o SC-

jogadores que

';/•

bellas

O general Barbedo pàssã
a presidência

funeral Luiz Barbedo, por..jcr dc

o conimarido da (¦' região mi-
:.-ou .á presidência cr. Club -;'•

Ura girda-íreio da Central
elogiado

' A dirccloriã da Central do Pir.-.ii!
mandou elogiar o guarda-freio dc a1
classe Augusto da Silva, por ter, quan-
do c:n serviço no trem RP i, entregue
ao' chefe do mesmo trem, unia ,bo'?:i
contendo dinheiro Jia iniporlancia, de
i uüiÍjoo e jóias de valor, esquecida
por um passageiro em um dos càrr
do referido trem.

l.«lg-<JK«P »»¦¦

liotts, Cuido 'Spau Alias Bu-

Con
..abei S.oeirp' t

i Vires funcciotià
lcE'.:ápb".

INSTRÜCG&O PUBLICA

1'afeo "Prado Fluminense" — =.orif'

„.ciros — i :ooo?ooo — Monle Choslo,
Goytacaz, Patrono c Flamengo.

Páreo "Guanabara" -- LUpo me-

tr05 __ i ;soo?ooo — Ganay, baman-

t.uio c Estillclc.
Parco "Jockey-Chtn' - o.ooo . 

¦ rne-

tros — 2.:ooo?ooo — Battcry, 1'idalgp
c Mont-Blaiic. „ ,..

üs nareos "Prado Fluminense , Jo-
ckèy-Cliib" c "Guanabara" foram rc-

os l abertos nas mesmas condições e scr.io
' 

considerados organizados anula qu
iciiuaíri novas inscripções,
cerram hoje. ái 411= da

d:. "Th

a iscnhoritíi
.>,.'¦ da Silv;
Weítcrn Tc

nao
lüe se en-
tarde.

¦ Curso
do dr.

plaudtdo

sendo esta
pita liava prova

O
assumir
itar,

listados do ütar n^'c|*pi.|ao a
Rio Grande

eu que as reuniões
odos os dias,

i PlU"»*
nome deslc;

de mar e guerra An-
ç, mj0 =*>:''vicc-pncsideiile', no
nicnlo dó coronel Augusto Sisíon,

iclia doente.
Km palavra- gentis pnra a di "'

o ivncr:,' llarbcdo dcspediu-.íe >

os's":::s companheiros; fc.ni -.-.
falou o commandante -Sampaio que. . ,,
mentahdo ver-sc o Club ícainornriamçii.
té privado da esclarecida pricn.açao <?:

_. i-, fazia volos pela sua fel.cldr.de

ptssoal c pelo bom exito do i.esempd-

iilio da comiaissão de qüc o encarregou

o governo. . , .
O general Barbedo foi

ioda direetoria, sccic

101110
impe
qtte se

' 
iPelo director. geral foram assignados

lionlcm os seguintes aclos :
designánhlo Ida dc Oliveira Zam-itli,

ãdjuncía de -j" para .." mi.xia do o" dis-
Iricto, 'O Atklia Gc/doy de Almeida, Ia
classe, .para rager, interinamcitóc, a .."
escola feminina'do 5° tíistridío;

ilrausferindo: 'Álvaro da Cunha Du-
que Ksftiada, coadjuvante parai" -mas-

''ciüiia, r.ocluriia - do iz° 'districto:
dispansando do logar de substituía

de àdjuucta licenciada d. iHcrmcucgilila
de Almeida BajUsin.

— Reqri.rimep.-.o dcspachalJo pelo pre-

Oliveira Ili-.i-

restt-
s, de

rliado cio di-

por
pes^cal
iíovs a

Con-.:
raes I.
Gabino
liscobâ

l Caídos

pru
admi

rcceruo í;o nan.
:ro Mtillir. Cac
Besoiiro, Herdo

Alcncastrõ, Sc
c Asobar.

acopipánliado
prcsenlcs e

•:¦ Cltib ale a

Kiljelri

pope-
i';,ria,

Tilo
. l.liiz

tliconilla Fernandes
geress — Indífêrido.

Rcqucriiirarítos despacliauos
recilor geral:' Celso Teixeira — Não ha vaga.

¦Xof-mia Pereira dr. Souza. Tlicreza
de Tc's',13 ¦Medeiros ¦: Albuquerque As-
at:n-.pção. e Hliinibcrllo Pereira Goiiçal-
v-aõ — 1,' tardio o iiiedido.

Hi ,'b.'!-,; Canali.-ir.ro Ríiliardt —
A guarde n C'p*po"lunicladc.

Augusto -le 'Miranda — Salisí
| csigeucia dn secçãõ.

lUsrmczitda 'Gónits dos Santos
'C.'f;:ido, \i--,-o a informação.

ca a

O XOYO "STAIITEI!" DO JO-
0KEV-OIiD15

3IarccTUno ilo Mnccilo !
Tendo se afastado do cargo de slar-

ter official do Jocl;cy-Ciub o sr. Ai-

indo Sa-ntos, a direetoria dessa socie-

dade escolheu -para súbstittitl-o o sr.

Marccllino do Macedo, que. djtrante

longos annos exerceu a profissão de

jiickoy. ,., ,
O programma do novo stuter

mc-sé nós dois seguintes topici
uma entrevista concedida a um jorna-
lista carioca:

"Terei a prcocciipaçuo de acertar,
de nao coinincltcr injustiças, procurari:
do ser para os cx-eo:lcg;.s, <iiiu todos
tenlio como amigos, o que. sempre de-
scjéi que os sinrtcrs ,fosM:.',i para mim,
quando jockcy."

Cumprirei rigorosamente os meus
dcvçres. U?pçroí poréht,' que não serei
iforçado a me soceorrev da lei. por -!.=5o

que penso poder cor.tar-.com a boa
vontade dos meus collegas,, condição,
''sitie qua npn". do bom exíto d,i :ii_i-
nlri missão. ,Não farei scb-eçóes,' não
terei predilecções, nem prevenções.

COKPERBXOIAS
'Fifccluou-so hc-i-.tc!'. na sédc^

Propcdculico, li conferência lun-
Tfiiiiicio Üapüso, que foi^muito
aa tcraio íi sua exposição.

Hoje, s S horas da noile, no salão, do
Circulo Cathulico, o paire dr. Jo3o lauaj-
horto fará a *.t';i ultima confcrçncia da 6c
rie "Questões hiolorácas
l,rc "O cvolticionisino (;.
bacteriológica. ;-s precepu-n^s .

Rcaliza-sc bojo. ás'4 hora? da.tarde r.o
edifício do I..'ceit do Aries e Ofiicios. unia
conferência di prolcsf.ir Aumbal Matto»,
em beneficio de .1. ..Tulieta 1'cnua filha do |
comediocranho Martins Penna.

Us bilhetes achar.i-se a venda, na po
ria do I.vec.! dc Artes c Ofiicios, a hera ua 1
conícrciicla.

A
VIDA

RHÜMI
•DE-

Erneslo Souza
Com lodo,

Glycerina c Ilypo-
pliospliitos ile Cal-

cio c Sódio
BR0NCH1TES,

Asllima, Tuber-
ciilose pulmonar,

Racliitismo
TÔNICO PODEROSO

B!illHilB02C.-l.oilsMarçfl,lí
¦íkiitMnãc-kiirw-M

EXTERMOS
V,-r continuar lionlcm licciramcnlo cn-

firmo, não pôde comparecer ao seu _p/t
(lincti! o vicc-rlmiirantc Gustavo (,arnier;
cbcfc da 1'Htado-Ma'tor da .Armada.

AS FIWIAS O.V IMiVIiA

1'ma iiromoíis;*. (l;,s liiivraquciro**
Por iniciativa e promessa du sr. Pa*

ei fico Ccsai' da Gama, dono da barra-
ca "Cabana do Pae Thomaz", reuni-
ram-se os barraqueiros pura levarem
uma promessa a \T. S. da Penha, cm
regosijo de não ter chovido no domiu-
go passado.'—»¦»»¦ »¦ -

XA A('AI»l',MiA DU MlCUfCf.VA

A reunião ilo hojo
VÍA.TAKTBS

o.. "Ceara ,
o dr. í,uiz

Mc

alvo <is -.
ror [.'arte
o scu ca

iiatw

lie M.:.',
Ia noite¦.¦-: para a Dahta, a bordo

ai e.j::...iuhi.i de seu filho;
• Aguiar, professor da Vo-
dícina da lh.hi.-i e que arnii

aridõ parte uo :" Congresso Ura-
Professores dc Odontologia.

luraitlc sua estadia aqui. fui
líútas deitw»atrações dc carinho
da seu;; amigos c collegas teve

ibarque minto íouç-rrido, sendo j 0g DESFALQUES .NAS AOEXI
presença do todos os professores -

nu

A A':a'cV;.niia Nacional
rcurte-se hoje, ás S i:or.-.s
sessão ordinária.

Ordem do dia : — Vantagens e
varitagciis¦•rios'Sports, çíelo dr. Alfi
do 'Nasòiirifirtto : conünuaç5o tdíi àfo
são sobre os perigos do football na
Icscciíciu.

A ses-jão é publica.

de olantològia qe.ç fizeram parle no v.oii-
gtcif&i' co'nparecettáo por i-arie da Associa*
cio C. 11. de Cirurgiões-Ücntislas o? pro-
físsores Frederico líycr, Guedes de Mello,
K.,i!'.'..i:io Barccllos, Kcslor Serra t A. Coe-
lha o Souza.

* * *
ARSO( lACõliS

O sr. Oscar <la ^Icitezcs Pamplona, lhe.

kttalliistas de Carr.cs Verde;, '.ti acquisi-

POSTAES

1'ma fiança quo vao soi' se-
(|li(:-.ti*il(l;i

A' Procuradoria Geral da Fazenda,
blica vae seqüestrar ns cinco apoi
da divida publica qr.c o tltesotirciro
agencia do Correio'de Cãscadura ti
SÍ-.C--.1 :to Thciouro como fiiiiiçu dá

_<! m-.e dcicmpcnliara* s
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UM MUNDO DE OURO
LIBRAS A IO UBRAS
Distribuídas pela casa VEADO aos fumantes dos seus elgar*
ros por meio da Loteria Federal de 98 de Dezembro de IBlft

41 PRÊMIOS constando cada prêmio da
i roa bolsa de prata contendo

10-££BRAS^10
EM OURO

Une serio entregues n quem apresentai1 bilhetes fornecidos pela cisa
VEADO com números eguits aoi primeiros 41 prêmios maiores da to»
Itiia Federal do NATAL d* 1818.

CONDIÇÕES
A quem apresentar na casa Veado a Rua da Assemlilía, 94-99 0 Coupon

«ijiil Junto acompanhado de 10 valen das nossas carteirinhas de cigarros,
receberá em troca um bilhete niinieoado cujo numero correspondendo
uns primeiros 41 prêmios maiores da Loteria Federal de 29 de Dezembro dr
itiiti terá direito a uma bolsa de prata contendo dez libras cm ouro,

A troca dos bilhetes para o concurso terminará em 15 de Dezembro de
I9lt). Serão attendldas as remessas pelo correio quando acompanhadas d*
um acllo dc 100 reis para o porte.

Os prêmios estão em exposição ias vitrines VEADO

»*K NATAW3IG
A GRANDE CONCURSO

í VEADO'

Corte este coupon,
junte-lhe 10 vales

¦ dos cigarrosnu

,mmm ' - ¦¦ — '— •" ~" -—.—¦--— — •- »-¦'-¦ - ¦

CARTAZ DO DIA

Theatros

3'U"..
" Dominó?CAKI.OS COMIC3 -

(revista); -Vs 7 .111 a 9 .. • .
PAI/ACí-OTIÍATUH - "A ((¦;•

queza do bal Tídrarin? (aiicreta). A s
1 .114;

1'ÍllvNJIX — "Matinée" dos poe.
tas. ..Vs 3 !|n. "Cocard & Blcò<|uçt,'
(vaitdcvillei. A's 8 e io horas.

RECREIO -- "O Canário'' (come-
dia). .V.1 8 c io liora.i.

R-EI'UB)UC.\ — "Novo 1'ig.iro"
o "Apuros dc í,isett;T, por 1'átuna'Aíiri.i. A"s 8 j|.|.

S. JOSÉ' _ "O pistolão'
ta). A's 7, 8 ,l|.l o io l|s.

* * *
(revis-

Cinemas
AMERICANO — "A muda dc Por;

tiei" (drama); "Universal Jornal" (do
natural): "A suecor' (comedia).

AVENIDA — "Amo: entr; neve
gelo (-drama); "O joven afortuna-

du" (drama).
CI.NH PAI/AIS — "Na capital"

(cumedia).•IDEAÍ* '— "As Johi» Touliadas
(drama); "Senhores jurados" (dra-
ma); UA confceçãí] -do um busto cc-
lcbra (do natural).

ÍRIS  "Os celebres ladrões (dra-
nm); "O criinii do batelciro (drama)*"Cinda c o papagaio (comedia);* Freiirnac e as margens do \'c:ie.
ir-j'1 (do natural).

ODEO.V — "Miss Cyclono c os fc-
to ptiecadpf) mortaes. (drama)

empolgam c seduzem. Tv. por ultimo,
como extra, na «iflliilíí, a delicada
comedia — "Gigeta c r> napnsaio", je"Treign-ic c an margens de Veneza ,
fita do natural. *

Um bello f. sediictor espectaculo te.
rito hoje os habitues do conceituado
cinema Americano, estabelecido cm
Copacabana. F,' nue a empresa orga-
nizou um prouraimna attr.iiiente, jtitfeconsta do seguinte: "A muda de Var_
tici (drama), "Universal Jorn/il (do
natural) e "A soecos" (comedia).

* # «
Varias

PATUE' — Perdida.
* * *

Circos
SPIXEU.t -

Cinemas

Knticçãa
« Si

(drama).

variada.

« troque por um bilhete numerado da csan

para se habilitar ao GRANDE CONCURSO do

UM MUNDO DE OURO
bolsas m nm chiem m\ w\I11.

IO
A Equitativa realizou

novo sorteio das
suas apólices

realizou á tarde, na
sorteio das suas íipo-

di-
lfo-

dc Almci-

Senado
Euclydes

,\ Kfiuilatiya
sua sede, o -|i"
ttees. „.

U acto foi presidido pelo sr. (.llyiu
pio dc Niiiiicyêr, secretariado por
versos renreseiilantra de imprensa
».tni sorteadas as seguintes apólices-

8.1.178 -- João llnrhosii
da Sobrinho, Corilyba: Paraná! ijii.M
. . JosO l'ait'.'llo Pinheiro;
J'oni|icu, Ciurú; 10.111(1 _
li. dc Souza Aranha, ltaotiy. Kio 1..
<!.) Sn!; 6.431, Antônio de Amorini,
JIiiiiAoi. Amazonas! 07.313 — J0'10
dc Sou/a Uorgcs, Maxaniboniba, i;..
é> Kio; 93.2b', — José de Aguiar l<is-
boa, Lidaria, Mntto Grosso; 11.79.1 —
JJr. losé A. de Almeida remam-
Inii-o, Rioifc. Pernambuco; 84,. 906 —
l.olbario liélil, Jaraguá. Maceió. Ala-
«or.*; 51.390 —' Joaquim Mendes uc
Souza, Santo Amaro Bahia; n5..|oo
_ Alfredo Dias Carneiro, S. Paulo;
;,l..|jS — Gustavo Itibeiro de Souza,
Santos! S. Paulo; 03.0.14 — Joaquim
Machado, Ouro Fino. Minas Geraes;
117.25-, -- Viriato de M. Mascarcnhàs,
Jti.llo' Horizonte, Minas; 87.(1(18—José
tinviiio (,omcs da Cruz. Capital l'e-
durai; 1)5.7.16 — Luiz Augusto Dlnus
lunqiifiri, idem; 91.458 — Manoel
Jliaz M.irlincz. idem; 94.303 — ilc"-
liiiuc .Marques da Costa, idem.

Tcrmiiiiido o joncio. que esteve
muito concorrido, offcreccn a directo-
rü ás peseoas presentes cliampaguCi
aguaii iiiineraes e biscoitos finos. O
conde da AffonVo Celso, presidente da
l-iquitativii, brindou â imprensa, agra-
decendo o seu au\ilio c concurso,
respondendo, agradecendo, o nosso
companheiro Souza l.aurindo

ALFÂNDEGA
IMr dcsnncha dc liontcm, o inspe-

ct-.-r julgou orocedente .1 ai.prchensão
de um sacco contendo caixas dc pa-
pelão com rendas, ufícetua-dá -pelo
ajuilantc (lc giiarda-inòr Nunes rires,
l.nr ik-,i;í,',o da btiKi a (irie procedeu

.1 bordo do vapor inglcz, i atavia, em
/) do mez p:is5a«Io.— 1'oram condemn.idos :i pagar os
direitos tmi dobro da» mercadorias
romidas nos volumes que deixaram
ile ilesearrcfíar os comniandantcs dos
vapores Leão XIII. entrado eni abril;
Sargento Albuquerque em iulbo, c
Atr.irul Júnrcgitiben, S^anttma c In-
üWiiíi, '-ii maio do anno t corrente.

Pára proceder á respectiva avalia-
ç"m foram dcsÍRtiados os uicripUira-
li.s Cutilia lunior e Mario Covrca.

-- Por portaria de limitem, o ins-
ne.-tor doleriiiinoii ao continuo João
1'iiucnia da Silva, (|ue intimo, na
Cilsa dc iJctcnçiío rose Loureiro, da
sua decisão proferida «11 processo
instauiaJ) contra o mesmo, de i|o..-
ilumos homem noticia, por liam
tentado lírtssar, em nua tro malas di
fundos falsos, um contrabando (!¦'
Iioisás dc prata.

l-'ui (Icícii.io um requ.-ri.ucnt.) 111
Mendes Silva S C. iicrliniio resi;
tuicão da quantia de 187$ 195, de -!•
ii'tu.s tnii! pagaram a maior pela ti;
ta dc consumo n. ,,-W. do acosto u
límo,--- O commandante do vapor /v*
lirwyli-uiiiiin. entrado em maio ul.
timò, foi rcsponsaiiilizadó pelo p
fjameuto dos direitos da mercador'
extraviada i!e volumes importados p
Wulter 1-'. H.iticr & C.

l-'..i tanibcm icspousabilizado '¦
cnniniandante do vapor Hámmerehiif
murado cm setembro do anno na..!-í
do, pelo pagamento doa direitos t-
mercadoria extraviada dc uma eajs
importada por Rodrigues ferreira
* C.O .filão dc liontcm, de mercado
rias caídas om commisso realizado m
Cães do 1'mlo. rendeu i:nC$oob.

Requerimentos indefe-
ridos pelo sr. Calogeras

O ministro d. Fazenda, tendo
em vistii oi pareceres do tlicsouro
Nacional, indeferm os segmiitca
reiiúeriiiicutòs: - • ,

de iKieardina de Carvalho Mafra,
pedindo revisão Jo seu processo üe
habilitação ao montepio, -por sa
julgar com direito a pensão maior
do que á cjuc recebe;

de Antônio Miguel de Azevedo
& Silva, 'pedindo sejam adinittidoã
a prestar liança em favor de Isaias
de Assis, almoxarifc da Fabrica de
Cartuchos e Artefactos dc Cticr-
ra; c

de -Antônio Gonçalves Knncs J11-
rior, 'Octaviano Xavier dc Si(|tiei-
ra e outros, funecionarios <le va-
rias repartieões subordinadas ao
Ministério da Viaeão, pedindo re-
si.iluiv.ao de coiitiibuiíõea para o
montepio.

A freqüência dos do-
centes da Escola Naval

A ordem do dia dc anlc-lionteni do
Bstailo-máioP da Armada iiiscríii o
mappa da freqüência dos docentes da
Escola Naval.

Por esse ínappÜ verifica-se que os
lentes, almirante Fonsceti Neves, ca-
pitão de fragata Tlicopliilo Xolasco <lc
Almeida c os instruetores Mario L'\
ma e dr. Armando Hulcâ» c os }°s
tenentes Henrique Jacques o .Monteiro
de llarros deixaram de dar uma de
suas aulas, por motivo dc atrazo da
eonducção da 'Kscola, o mesmo aeon-
tecendo em relação a duas de suas
au'as. ao mestre Jaeoli Nogueira.¦Os instruetores. capitão-tenente Paes
do Oliveira o Io tenenu Henrique
Santos, deixaram dc dar ttm do seus
exercicioa por motivoi d<; mão tempo,
aquelle, c 'por licenciamento ^o Cor-
po dc Alumnoj, este._

Os adjuntos, capitães t de çorveta
Susstkind e iGalvãa Areia-*, deixaram
de comparecer, t-ste unia vez c aquel-
Iu duas vezes, ás mesas examinadoras
dc pilotos u íráicltinistas.

Essas faltas foram no entanto jus-
tifiea.bu.

O elite Odcon obteve o mais grin-
dioso süccósso eom o sensaeíunal íüin
— ''Miss Cycjoiie e os sete peccados
mortaes" peça de trratulu intensidade
dramática em seis deliciosos actos
twtrrfÕrdijtaVia incute movimentados,

cheios do espirito, lentlo t como ma-
jzistrãl interprete íi festejada octriz

Suzaiínc d'Ar|)tf)tte* Km attenção a inuu-
meras solícitaçõeíi reccl/idasa direcção
da Companhia cihemãtotrrauliica Hrasil
leira vé-su obrigada a manter ainda na

teta o bellissimò espcctiiüdo que con-
stíluè 'íMyss Cycldttc e os sete pecea-
dos mortaes'', não opera tido boje a sua¦costumeira mudança dc programma.

Tcvj n maÍ5 Hsr.i^eira e brilbánto
| CDtiàagrtivío puUi-i a tentativa da
t fundação .dc tnats uma fabrica nacional

de fí-is eitie:;a'Mí.,:",plu.'ii-\ A "Per-
dida..,". a peça e»m que pc estreou
a Uuanabara-Fiiin consifíuiu interes-
sãr o twis.io publica tim; durante tres'dias prjjíirou os. iHlões ao luxuoso

I Patlvé, tneliendo-oa Htrratmoiik^ cm
|.todas as sessões a'i reiilizadas. Isso,
! aliás, iá o linhamps nós previsto, pois

a delícadt c emocio ante nroducçlo de
Oscar I.ppcs está tradu:íiti**% com a
maior nitidez tta *ita da Guanabara
Tilm, (imo a tíabulhou com esmero,
montaudii.a eom rigor e dríndo-lhc o
mais brilhante desempenho. Ainda ho-
je, taremos, no ecran -Io Patbc,' o
encantador film nacíotiaii

O elcjíántc cinema nue t; o Cine-
Palais, operando hoie a habitual mu-
dança dc cartaz, vae ler ensejo de
proporcionar aos seus iimumcfos ha-
biiuês mi surprebei.dcnte espectaculo.
Aiberlo Collo(> o apnlaudido artista fluo
o nosso publico tanto aprecia apre-
sotitãr-sca cemn protoponiáta da em-
poluaiítc comedia — \'a cnfcital de
admirável enredo c de rcção cheia de
vidOr e colorido.^ eòm lances os mais
arrebatadoies. 15- uma poça tlc gran-
de c deslumbrante montagem, cuió
desempenho está confiado aos mais
apiilaudidos ariistas dos theatros eu-
ropeus. *

O confortrvd cinema Avenida des-
tina snás exhihiçôes de hoje a betie-
fieio da Unifio dos IvunrcKndos no
Commercio. Para os, eipectaeulps que
reaüzará durante o dia e á noítò, or-
ganizoil a empresa rlannelle cinema ifln
proRrãmma cheio de attiãctivos, que
deve agradar immcnsnmcnle c que so
acha assim constituído: "Amor entre
neve e ctlo". comedia do interessantes
peripécias repleta de lances comiená
emocionantes; **0 jovciv afortunado",
drama de scenas arrebatadoras.*

O pooulnr ,cinema Ideal estreará
hoie um prwramma que deve orno-
cionar nrofundamente o nosso público;
Dentre os enioolsantcs films ,uue. o
constituem, dcstaea-se a continuação
das cclòbrea façanhas do homem de
ferro, o SiiRaz "detective" Hc.ttòn
Black, no segundo film d.i sua série
sob o. titulo — "As ioias roubadasV,
em 5 actos intensamente emocionantes,
de» episódios os mais estonteadores, tA
esse fiith sciruir-se.fioi "Senhores ju-
rados!" extraordinário drama em 7
actos. do lances os mais emocionantes.
c "A confecção do um busto celebre",
este somente na matinée. extraordina-
riamente, *

Tela cinfeccão do orogranima cuja
prcmlére terão liojc. c caso de dar-se
parabéns aos freqüentadores do une-
rido cinema íris. Ncllc 'figuram films
03 mais sensacionaes salientaiulo-se os
seguintes: "O millionario devasso",
drama de cnisodios a.rcbatadorcs; "Os
celebrei ladrões", drama do aventuras,
em 4 ejcctiizantcs aelos. dc peripécias
inenarráveis, de situações as mais Im-
previstas; "O crime do batolciro",
grandioso film incòilo. de scenas que

"A DUQUEZA DO BAL
TABARIN"

A estréa da Osndc Companhia Ca-
rainha Scognainiglio, rcalir-.n-sj como
se salw 110 próximo dia 25, com A
Duque/a do Bal Tabarin", (]m, tem
uma montagem simples-menU dcsluni.
branie, e a i;so nos habituou ja .a
eua direcção artisiir.» no repertor.0
que nos deu a conhecer lias suas an-
t-criorca visitas ao Brasil. Ha accre_s-
contar o nome dos artistas quo a vao
desempenhar;; Stcfi Csillagi a graçio-
sa artista que no Brasil como na lt.v
lia e na Argentina goza do brilhante
renome, interpretará a protagonista ;
Marin Ivanisi, terá (encanchas par.
mais uma vez demonstrar o seu alto
valor, desempenhando o papel da tclc
pianista F.di; Walter Crant. será uni
apaixonado Octavio, e finalmente o
cômico "Sofia" terá em Knrico Valle
•uni magnífico interprete.

Na cadeira da regência sent'ar-'C;a
o maestro Itcllrzza, cuja õòmpetcncla
musical muito concorrerá, para u bil-
lhantisnío da noite dc -estréa.

A assigiiattirn que tem estado nuir-
to animada será em breve encerrada,
começando então a venda avulsa para
a qual lia unira verdadeira àllúvlão de
'Pedidos;

_ Tclcgrauima da Agencia Amcri-
cana :

Florianópolis, 1S -; O sr._ Julro
>roura arrendou o Cinema-Casino.

llrevemcntit %\wc chegar aqui, a
companliia aiologica do circo Foürcaus
r.Manctté;

Por estes dias estreará no the.itro
Álvaro dc 'Carvalho, uma companhia
lyrica italiana.

*
O Canário representa-se hoje apenas

muna séssSB", ás 10 horas. Completa
50 representações c sáe de scena cru
píciio exito nara dar logar á comedia
iiiylesa de securò esito — Mentira^ de
mulher, deheíosa c cnjrraçadissima
farça de Pinero, nue será ijitcrprc-
tada,; no nanei, dc protagonista, por
Crcrilildã de Oliveira,

? A 'eapnarlção da conjpanhia Vítaje
fc7..sc hontem com o mais ruidoso
suceesso no Palace-Tlieairt-,

l'ol representada a linda c appara-
tosa opeteta — ,-i duqueza do Bal
Tabarin. aue teve as honras dc um
triumplio para a annlaudida troitpC;
que hoje repete a bella opereta,

+ O Theatro Pequeno dará hoje
uma tnaihiéc, uo Phcnix.

Além de recitsção de versos, haverá
a representação da peça — Ihitrc a
,-rua e caldeirinha. pelos artistas do
Theatro Peiluenõ.

A' noite, realizam-se as duas. soi-
süos do costume, com a cnuraçadissi-
ma peça — Cocard c Bicoquet,

Fátima Miris conseguiu empolgar
o publico. Só quem ainda não assis-
tiú r.os espcetaculos da afaniada ar-
tista. no confortava! lheatro da ave-
nida domes 1'reire, pôde duvidar da
:ios;;a affírmação

Na ve.dadc. lratima ó uma trausior-
mista comnlcla, checando o publico,
nor vezes, a duvidar de aue seia a
mesma ..ríista (|uo liie apparece. dc
um momentd para o outro, completa-
mente transformada.

Fátima o uma aullieutica celebn-
dade.

lloj'e eslvía a rcvi.ila cm 1 ado —•
O novo /ri(/iir;) etn nuo ella dosctiir
penha todos os papeis.

Tiiiiibeini faz parte ,1o iirograrnma— Os apuros dc Jüclla.*
O Pistolão. a esplendida revista

carioca, cõmmemôra hoje, no S. José,
o seu meio centenário.

H' um dia de festa oara a nympa-
thica cmi.rcsa 1'nselioal Scgreto, nue
tudo envidou para o suceesso obtido
pelo — O Pistolão.

Augincnlada. agora com mais ura
quadro — De relance a querida re-
vista vae ao centenário, entre flores
e palmas.

Amanha realiza-sé a festa artística
dc Tjüincio Raposo e líestier Tumor,
o-: applaadidos autores do O Pistola''.
Além de números extraordinários, que
fiottrarãD no programma, a revista te-
rá um numero novo, intitulado Um
adultério na Silvestre.*

Kstí fazendo novo suceesso,, no
Carlos Gomes, a revista — Bomino.

A sua reprise tem dado a compa-
nhia do lídcii-Thcátro, de Lisboa,
íiiagnificas casas, não faltando 05 mais
calorosos applausos á luxuosa peça,
iá cogn tniinada — a revista da ele-
ctricidade. „ . „

Hoje. teremos ainda o Domino, nas
duas sessões da noite. .

Kslreará amanhã no Municipal,
a companliia dramática fr,v.icc7a rliri-
cida nelo festeiado actor I.ucicn
üuilry. , „Será r.:prcscutada a pesa dc Jjotir-
gel — Le tribinii

4* Sreunda*feira nrnxinia, no tlica*

tro Republica, dará um çraiids con-
corto a eximia violinista hiuilnt riu.
sinesi, irmã da celebra transformista
Fátima Miris.

Para essa ..^concerto, esta sendo or-
ganizado uni .brllbanta, prbgramuia.

"A muda de Portiél", empolgante'film dramitieo em 8 arrebatadores
actos; "Universal Jorrail", ultimo
numero; "A socoi", liitiriantc co-
media pelo reputado artista cômico
Bcllie ltirchi».

"Cinema Americano"
(COPACABANA) '

HOJE — Mais um gruude sircces-
so, mais tini programma sensacional,
fazendo parte do inosmo, o enipol-
gante film dramático em 8 siírpròjién-
dentes actoa "A Muda de Fortici",
(«le Mascanicllo). A grande operei do
compositor "An-her", como comple-
mento do programma "Universal jor-
nal", "A Su^eila , do Bill" e "Hn-
cot>trÒ3 e Enganosi". pelo Rei dos
Cômicos "Ilillie Kilcic".

Sabbado —"Dia ciiic" —Duas ma-
rávitea oiiien-.atograpliicas — "Sura-
na" ou "Amores de 1'rincipe" c a"SoimUi Jc Krculíèr", em 1.1 actos
arrebatadores. (J* 3624)

k Caixa Econômica e as
casas de penhores

Escrevem-nos:
"iExm. sr. redactdr do Correio da

Manhã. — I.i, n'/t -Vci/c dc ante-
he/itcru, o manifesto do gerente da
Caixa ¦Econômica, com referencia ás
casas do" penhores, e, -na qualidade
dc representante do uma pequena
parcella ^lo elemento -popular, venho
abusar da vossa bondado, fazendo mais
luz ainda sobre a juatéria, da (jual
tenha absoílito c perfeito conheci-
mento, trabalhando, ' como trabalho,
lia muitos anno?, nesse ramo dc vida.

Notando que ,o gerente da Caixa
Econômica experimenta o prazer im*
menso de trabalhar zelosamente em
beneficio (lanuelles que, abalados pe-
Ia necessidade, correm ás casas de
¦penhores, venho lembrar mie 03 gran-
des desfalques proporcionados aos
bolsos dos mutuários -não são moti-
vados por afastamentos illicitos ;le
saldos que deveriam existir, e sun
pelos exorbitantes juros impostos pe-
Ias casos dc periliorcSi ttiuVó meio
(lc que se servem para frulrcrii greii-
des lu-iros pois algumas cobram
4»j» e mais' ao mez. Agora, já que
a oceasião ú propicia, vamos icm-
brar a verdade das coisas e estabe-
lecer o -principal objectivo da quês-
tão. ,. ,

Milhares de contos de reis ganham
anuuaimouté todas as casas do pe-
nhores da Capital Federal, produeto
espontâneo da enormidade dos juros"contratados" entre niultiarios c pc-
nhnrislas em prejuízo dos pobres in.
felizes, que, na hora do apertado no,
nem se lembram da que fnücm, Indo
isso por culpa, pela grande culpa Jo
Monte de boceorrol

Kssa casa dispõe, para attcniler nos
mutuários ouc' ali vão de dois a\v-
liadoresi dois ajudantes dc tlicsourei.
ro e muitos escriptufãrios para n
oxtracto de cautelas, não st falando
«11 mais alguns (|r'.c trocam as per.
nas dentro do estabelecimento, c, com
essa porção -de empregados, o pobre
mutuário gasta na Ia menos de duas
horas para fazer um lu.iihor qualquer,
quando, -numa casa dc penhores, n
rapidamente attciulidò, dentro do cinco
minutos, tio máximo, dispondo esta
de um só avaliador c um escriptura-
rio dc cautelas, tendo exactamonte a
metade dò movimento .do Monte dc
Soccorro. o nue se dá com a casa
onde trabalhei o trabalho! h que,
nas casas dc penhores, não se fuma,
não se tem palestras animadas na
oceasião do serviço, sob pena dc
olho da rua, o quo . não

MNlITTi
Cura radicalmente a queda do cabcllo, destrde

a ca«pa, evita o embratiquecimento e faz nascer
novos cabellos - VIDKO 49000

Vende-se nas Perfumarias c Drogarias. —
Em São Paulo: Casa Lebre, e Baruel & C.

COISAS DA CENTRAL
Mercadorias que não

chcgiam a destino
A firma' Brinz"; Torres 65: C, es-

tabeleeida á rua Primiro de Xlar-
ço n, 20, queixa-se do seguinte
facto: a 30 dc setembro foram-
lhe remcttidos de Maria da Vi,
Minas. 134 volumes contendo ba-
talas c despachados na referida
estação, sob conlieqimcnto nume-
ro L2S2.

Até hoje, porém, não . cheaou a
mercadoria ao seu destino I

li' fácil de avaliar pela demora,
ou antes nelo relaicamento da K.
V. Central, o estado em que se
encontrará a alludida mercadoria,
sujeita como está a deterioração
com tão ionga c mysteriosa via-.
SM"!-Para a coiulcinii.ivcl irregulari-
dade cli.uiiamos a attenção dc
quiuii competir,

EVSIXO DE AGMGUIiTURA
rilATlOA

Xo campo do demonstrasiio
de Ueodoro

Cómnutiíica-nbs o dr. Dias Mar-
tins que sexta-feira, 20 do corren-
le, serão feitos os últimos exames
do curso de agricultura pratica,
no Campo de Demonstração de
Dcodoro, entregando-se nessa oc-
casião os attestados dc. capacidade
de trabalho aos aluninos que os
solicitaram e merecerem.

Fluminense-Hotel
Reformado sob nova direcção

—— Aposentos para 200 pessoas
O que mais convém aos passageiros

do interior — Prcçom
Quartos" com pensão 7$ e 8$ooo.

diários. Quartos sem pensão
4$ e 5$ooo diários.

Praça da Republica 307 — Rio de
Janeiro. Em frente ao Campo de
Sant'Anna e ao lado da E. P. C.

UX1AO IM)fJ ATIKAÜOREâ
DO íatASlIi

Tiro n. 6 ütx Confederação
Realizou-se sesunda-feira nwis um

proveitoso exercício tie iiifaiitcrta nn
sódi; desta veterana sociedade, sob a
direcção do respectivo instrtictor, 2°
tenente Jorge Américo <la Üouvea,
auxiliado pelo director dc Tiro, sr.
Ernesto Kops-cliit:.

•Comimreco.! crescido numero ne so-
cios, tendo sido incluídos na s* tur.
nu vários recrutas que fizeram exer-
ciclo pela iprlineirá vez.

—Hoje, ás 7 i\2 lioras da noite,
haverá exercício mi sede, ii»i Confc-
deraçáo do Tiro Brasileiro, paia am.-
Iras as turmas, devendo comparecer
todiis os sócios inscriptos nestas tur-
mas de evoluções, A primeira tur.
ma jS-cstrá muito adeantada na in-
slrucção á pé firme, dc fôrma que
nos próximos exercícios- ji vae eii-
trar cm evoluções.

—Pela directoria esta sendo clia-
mada unia asremtlóa geral exlrnor-
dinaria, para quarta-feira, as. do cor-
rente, ás 7 i|3 lioras üa noite, para
eleição do membros da directoria.
para os cargos aclualincnlc vasos.

Todos os sócios quites estão con-
vldados a comparecer a esta assem-
bléa, devendo os que não estiverem
ctoitcs, <iuitar.se com ¦ o «r. Armo
Santos, ciicsou: ciro, olé o dia da as-
sembléa, afim do poderem tomar par-
re na votação, , ,

_aOs sócios que desejarem mandar
confeccionar uniforme, deverão euten-
der-sc com o sr. Armo Santos.

—O diroctor de Tiro esta toman-
do «9 ultimas providencia-s para que
domingo, aa 'do corrente, haja exer-
cicio de tiro.

¦—Brevemente scra aberta o inseri-
pção para o concurso de vogas de
oiíiciacs, inferiores e graduados exis-
tentes na Companliia de Atiradores,
conourso este que so realizara cn-
tre todos os sócios devidamente ba-
bilitados r.os vários, exercidos que
estão sendo dados c nas aulas Jlico-
ricas que também vão ser ministra:
das;

m+~mm-*+m ¦

COMMERCIO

NA ALFÂNDEGA

Manoel dos Santos; i° secretario,
João Pereira do Nascimento; 2"
secretario, Messias José 1 elles;
thesourciro, Aduzindo I'"errcira de
Si; procurador, 1'rancisco dc Sotl;
za Caldeira': bibliotliceario, Josc

acontece Virgílio da ailvju
aos funiiciõiütrios da Caixa l-ieouoini-
ca c Monte de Soeíjrro. Acabe. sr.
gerente; com a fastidiosa morosidade

MOVIMENTO 01'EUA«IO

Associação do Marinheiros c* 
Komadoros

Km 16 do corrente foi eleita a
nova directoria abaixo menciona-
da, a qual tomará posse no proxi-
mo dia 23. afim de dirigir os seus .  , ,,.,„,„„ «-,„¦
destinos uo período dc 1016 a sempre c-feito regularmente (Tor
1917: presidente, Manoel Quiriliò | oceasião de terem saída doa arma
Bezerra; vioe-prosidente, Antônio

A sellagem do produ-
ctos estrangeiros

sujeitos ao imposto do
consumo

Sobre este assumpto o inspector
da Alfândega baixou a seguinte
portaria: ."O inspeclor, tcvtdo observado
que o estampiHiamento dos produ-
cios dc proccileiicia estrangeira, su-
jeitos ao imposto dc consumo, nem

Kio, 10 do outubro de iqi6,
NOTAS DO DIA

Hoje, á 1 hora da ur.ic, deverão
reunir-se os credores da fallcncia de
J. Alves & Andrade e os da con-
cordata preventiva dc Zarzur & Ir-
mãos.

ASSEMBLÉAS CONVOCADAS
Banco Hypothecario do Brasil, dia

33, ás 2 horas.

CONCOUUENCIAS
ANXÜNCIADA.S

Kstracla de Ferro Central do Bra-
sil, para o fornecimento de 0.000
harrieas de cimento, dia 20, ao meio-
dia.

Estrada de lfcrro Central do Brasil,
para o fornecimento de artigos divcr.
«os. necessários para a officina amo-
graphiea da intoiidcncia. dia ai. ao
ineio-dia. , .,

Estrada de Ferro Central do Bra-
sil, para o fornecimento dc óleos,
lubrificantes, estopa c giaxa, dia 23.
ao meio dia. ..-. ..

Estrada de Ferro Central do B*i-
sil, para o fornecimento dc niacainas
diversas, dia 24, ao meio-dro.

Administração dos Correios do l',s.
tado do Kio dc Janeiro. Para o forne-
cimento, dc material, dia 31, as ; 4
horas. , ,

LloyJ Brasileiro, para a venda dos
cascos dos vapores Estrtlla- c Onou,
dia 31, ás 2 lioras.

ItEUXIõES DE CREDORES
Fallcncia dc A. Coelho & C, dia

so, á t l'ora. ,
Fallcncia de Emygdie Pereira de

Irfmos, dÍ3 23, 4 1 Jiora.,iVallchcia Je José Teixeira, dra 3't
á 1 hora. 

CAMBIO
Ilontnn. este nurcado abriu des-

orientado, declarando os bancos sacar
a 12(1.. 12l|l2 c izilitid

O papel particular achava collocaçao
a ia 1I8 d.

Momentos depois do iniciados os
trabalhos, o mercado tornou-se esta-
vel, vigirando. nara o 'fornecimento
do cambiacs, a taxa de i-'i|i6d., e
para a compra das letras -de cobcrlu-
ra ns de 125I32 c 13-3)16.d.

Ko coirer do dia. o mercado at.
frouxou. sendo feitos os saques a
121I32 c i2i|i6d.. e a acquisiçao do
papel oarticular a iai|8d- ,

A' tardo, o mercado continuou a
nffrouxar. vigorando, para o fome-
cimento dc cambiacs, a taxa de
I2i|32d. e para a compra d.is letras
dc cobertura, a de I2 3l33d.

Tara os vales ouro o Banco uo
Brasil conservou a taxa dc 12 d.

(Js negócios conhecidos loram des-
envolvidos, fcclianno o mercado em
posição estável, com saques a 121 lio
d. e diniu-iro para o papo] particular
a I2.5|32d. :

Foram mfixadas sas taticllas dos
bancos :

A 00 dias
f.andrcs

acções tlc J.671 saccas. nas bases ric
0Ç400 d 'íÍjüo. a arroba, pelo typo 7\

A' tarde foram' rcilizadus negociei
dc certa tio V.suo sacctis aos piemos
tlc 9$3»o o (i?too. "tecliando o mer.
cadc._£!ii posição frouxa. ,

A Bolsa dc Nova Yorfc abriu eom
1 a a nontos Je baixa.

rassar.aiu por lundialiy ^o.c-o
saccas.

Não houve entradas

Communica-nos
das Cooperativas
do de Minas Geraes:

Ç-S700 .1 1J$?00
C$400 a o$.;oo
0,$ 100 c õ$jbo
6$Soo'' SÇçoii

a Agencia Geral
Agrícolas do Esta"-

T Cafés do sul c | Cafés dc outras-
| oeste dc .Minas | procedências

Ç. Conimiiiii Còr
9 I

|io$S--5 io$p2r|
io$5n; ti ia$6-*ij
10$-M2 I0$,!15
<i?pi)d lojooS
jíòoo tifro-''

Céiiimitm Còr

io$S.--j a io$oJ7
ip$5|g a io$t»ji
io$l*iJ a io$jj>
9?oü:. a io$ooS
OÇtiuc a 9?7"J

Obsèrvasües
Mercado: calmo.
Cambio 12I frouxo.
1'auta: S660. ¦_
As dualidades acima dc

panliam relativameiite os
não acofli-

rcços.

TypM
I

Por- i; kilos

5,
6.

8.
9.

.1|.1
:.'
.1.1
¦i

105700
1oí(00
7 .Sion
y$8oo
q$500
0$200
8S900

Io servi .-o do Monto de Soccorro, |io-
nha na banca dc avaliador homens
competente», que não façam avalia-
ções inconscientes dando diversJ3 va-
fores ao mesmo objecto como. pnr
exemplo, aconteceu conunigo. mie com
o mesma anncl, levantei, cm certa
oceasião, 100S: dahi a 22 dias 60$:
mais tarde, 555, c ultimamente isç$ !

Termine a morosidade do serviço,
haia brevidade, c estarão fechadas
todas as casas de penhores.

IVlas as casas dc empréstimos so-
bre penhores, avisam dias ames. no
fiscal une vae se preceder ao leilão;
esto 

'se 
fa/. cm sua presença, toma

nota das arrcmataçOes e vae. dias
depois, confrontar 10:11 o livro de
registro: as cautelas discriminam , ca-
pilai, ítiros e daia do empréstimo,
conta (|ti2 qualquer criança sabe la-
zer. cuios saídos são recolhidos a
Caixa Econômica, o esta so executo
o pagamento depois de nassada a re-
ferida cautela* pela contiidoria c «rs-
crupulor.anientc examinada ini'0 seu
contador. Ora. f,c o preço de arre-
inalação foi verificado, a cautela r.icu-
ciuna o capital dj empréstimo .nirus
convencionados e d.itd do euiprcstinio,
onde, em que niiiudo se escondem cs-
ses saldos, ouc '(kvrfliam existir "
nue si o
Rio, 10

roubados nelos ncnboristas i
10 — 16. — F. B. A."

GUARDA CIVIL
Por portaria do ministro

Justiça, foram cor.ocdidos 0.0
ile licença, com dois terços
vencimentos, para tratamento
saude, ao guarda dc a" classe
mero 3Qct, Lcocidio Eugênio da
Rosa',

da
.lias
dos

do
nu-

Ò associado Manoel Quiiino Be-
zèr-ra não poderá tomar posse do
cargo para o qual foi eleitor por
sor attingidj pelo arr. 26 dos es-
talutos. , .

Pedem-nos a publicação do se-
gtiintc:

Aos ínotoiistas marítimos
Cõnvida-sc todos os -motoristas

miitriculados lia Capitania do Por-
to do Uio dc Janeiro, a comparece-
reiii na -sédc da Sociedade P. dos
Mestres Práticos da llaliia do Rio
de janeiro, sita á rua da Saude,
n. 159,«,domingo, 22 de outubro
corrciitc, as 7 horas da noit". anui
dc tratarem da organização de uma
sociedade defensora (los interesses
da classe em geral. -- A comuns-
são."

Sorriedado União dos Fogulsras
São convidados a comparo *• ¦»

membros de directoria a reunião que
se rnalÍ2ari hoje, ás ; born-i d-, iioi-
te, para se tjatar da assumptos '.lc
interesso tirgcnto da classe, a rua
Buenos Aires ti. jj^'
MÍXTSTÈRIO DA AGIU-

Clir/fCItA

Concessão do licenças
O sr, José Bezerra, ministro da

Agricultura, assignou lionlcm as
seguintes portarias de licença:

De 120 dias, para tratamento dc
saude, ao auxiliar de 2a classe da
lnspectoria da Veterinária, Mano
da Silva Lima, c 3« 'ü'is. Pari' ír''!"
tamento de saude, ao servente, ad-
dido, d.i lnspectoria de Protccção
aos índios, Paulino dò Almeida.

srens, tem por muito rccoimiiciiila-
da a disposição do artigo 51 do
Regulamento approvado pelo de-
creto n. ri.051', de 16 dc fcyc-
reiro do corrente anno, assim con-
cetiida: "As cslampillias serão ap-
plicadas:

a) na .primeira e na terceira vias
das guias a que se refere o artigo
40 A, collocando-se as cstampillias
de fôrma rectangular, partidas ao
meio, metade «a que acompanhar
o .produetò e a oulra metade na
que acompanhar o processo do des-
paclio, quando se tralar de fumo
cm cordi', 011 cm folha, tecidos, pci-
xe .1 granel, louças, vidros ou fer-
ragens."

Hamburgo, ,
Paris. . . 1

A* visra :
Londres. • .- -,
Paris. . . .-
llaitibiirco . ,
Itália. . . •
Portugal • ,
Nova Yprk .
Mohtcvidco »
ílcepanlia , .
Iluciios Aires.
SuiHsa. . . •
Vales tio café
Vales ouro •

12 d. a 12 i|iti
S"? a $;6s
$720 a Í.-2S

11 ò\4 J 11
$73i a
S:6o a
SC60 a

íSqoi a
4Í230 a
4Í410 (l
$803 a

i$66o 11
SSio a
$;-¦() a

20I32
$741
$750
$üSS

($0.1.1
4S300
4*105

$s,o-t
líono
$825
S738
:$250

Notas da Caixa, praia, nicliel, lc-
Iras do Thesouro, compram-se c ven-
dem-sei Casa Kcis, Candelária, 32.

O 1:03)
T.age Irmãos coniinun!cami que (is

cotações de café são ai seguintes :

UBRAS
Os soberanos' foram colados

2ÒS550Í ficando com compradores
aorfjòo, • vendedores a 20$6oo.

SANTOS
Em 17:

Entradas: S0.570 saccas.
Desde i°: uóS.71.1 saccas.
Média: 39.33(5 saccas.
Saidas: 1 77.1 saccas.
Existência: 2..1S2..166 saccas.
Preço por 10 ltilos: 5$(ji>u.
Posição do mercado: calmo.

ASSUCAR
Entradas cm '17: ">•<?.''> saceaí,
IJcsde 1°: $9 106 ditos.
Saidas em 17: 3.68= saccos.
Desde i°: 30.S00 ditos.
Existência em iS. dc tarde: 181.61O

saccos.
Posição do mercado: tinn» ¦

COTAÇÕES '
Hraiico ervstal .... $M0 » }•«"
Crestai amarello . . . Í4O0 a J4S0
Mascavo W° a »39*
Branco, 3 serta • • • í000 7?,„
Mascavo . . ¦ . ... • 5-M" a <4!o

AtUÓDAO
Entradas cm 17: não houve.
Desde 1": 0.42'i fardos.
Saidas cm 17: .«4 ditos.
Desde i": 8.222 fardos.
Entradas ecn 18, dc tarde: ».o?7

ditoí. .«11
Posição do .mercado:. ParalysauoPosição <h>$£$y

Pernambuco ¦
U. li. do Norte. . . .
Parahybá. . . ¦ ¦ •

Nominal
Nominal
Nominal

NOS C0LLEG10S MILITARES

O ministro da Guerra
regula a situação dos
regentes de turmas

Ao diroctor da Contabilidade da
Guerra baixou o ministro da Giier-
ra o seguinte aviso:

Declaro-vos para vosso conheci-
nicnlo na parte relativa a essa di-
rectoria, que as gratificações abo-
nadas aos docentes dos ColUvios
Militares pe'.a regência de turmas
suppleineiiíarcs deverão -ser pagas
apenas durante o fiinccionaniento
das respectivas aulas, excluídos o
tempo de exames c o dc férias, o
que se observará também em rela-
ção ao preparador conservador do
gabinete de physica do Collegio
Militar do -Rio de Janeiro, quanto
á gratificação por serviços extra-
ordinários, sendo que esta ultima
cessará "definitivamente com o eu-
cerrainento das aulas do corrente
anno leciivo, Saude c frateuii-
dade."

Caixa de Conversão
roítTO & o,

São quem melhor ágio pagam.
— AVENIDA RIO BRANCO, 40

CIIKONK A QVrfiZRXAIi DR
DlVBItSÒS MERCADOS

ARROZ
O mercado deste gênero nnnteve.se

estável c sem grandí procura, cotan-
doso o glacè, do ?o$ o 3.1$, o« «»
peciaes dc =8$ a 29$, os bons (to »3l
u 25$ o 03 regularcs dc i9$ooü »
2i$ooo, por sacJ?,:jj^0

Mercado firme 
'o 

com procura par»
os artigos especiaes, vigorando os pre-

dc 10$ e 12$ para o preto « der
ÇOS

LETRAS DO THESOURO
As letias papel focam cotadas aos

rebates de 7 e 71I2 por cento, fi-
can.lo com. compradores conformo a
data dc emissão aos extremos de 7 a
81I2 por cento c vendedores aos de
6 a 7 1I2 tior cento.

Os necocios divulgados foram de
pouca importância.

Massa de Tomate- A nic-
lhor é

a da Comoíihlrirr Manufactora dc
rntieoTOe A'imp"':* ¦

PINTO, IiOPKS & O.
Rua Floriano Peixoto, 174

Prestam as melhores contas
café.

dc

CAPE*
MOVIMENTO DO MERCADO

JwVoj Saccas
Existência cm 16, dc tarde. 340.128
V„ V. Central. . 213.480
E. 1'. Jeopolilina. 408.480
Barra a dentro, ¦ 9-720 n.328

20$, para de còrc?, por

Total 351.656
Embarques em 17:

Europa. . , ¦ • 12.967
Cabotagem ... 100 13.067

Existência em 17, dc tarde, 338.589
Entraram desde o dia 1 de julho

até- hontem. 957.628 sacas, e cmhar-
caram, em cgual período 784.384
tas. ,

Hoiitrn, este mercado abriu cal-
inn, com regular auaniidade de café
nxposla á venda c pouca procura, ten-
.iti Ku\n pffrcUndas de ninultã, trans-

n$

BANHA
Mercado muito firme o r.or.i reg*

lar procura, vigorando -para as latas u«
2 kilos os preços dc i$.]"o a -IJ44»
e para as de 20 kilos os oe i$4on
a i$4So. e para a dc laguna, ai o»
i$3-'0 n i?j6c POt kilo.

TOUCINHO
O mercado .leste gênero manteve?»

firme, lendo sido pequenas as entra,
das, correndo as bases dc 860 teu »
i$ooo, por kilo.

CARNE DE rORCO
Mercado firme, com escassea do ge*

ncro Mineiro c dc laguna, cotandose
respectivamente dc i$25o a 1Í4001 •
de -i$ioo a i$iúo e a dc Porto Ale-
erre dn roo n 7Íio ríii, «por kilo.

VINHO lUO KIO GRANDE
Mercado estável, vigorando oi pr«>

cos dc jsqS a .it$ooõ; por quinto»
ll-ATATAS

Mercado multo firme, vigorando ai
bases de, 35" a .180 réis, por kilo.

VARINHA DE MANDIOCA
Mercado ainda mais fraco, devido í»

grandes entradas de Porto Alegre «
de não haver saldas para o Interior,
Còtando-sc as especiaes de i5$8o« •
ió$ooo, tis finas dc i.i$7ou a is$ooo,
as peneiradas de- 13$ a i3$aon t ai
grossas do 9$ a o$;oo, por ítacco.

M.ANTIrIGA
O mercado tem-se conservado eu

posição firme devido; a rCRulaf pro-
cura, cotando-ss n mineira c?pcíiaí Ht
3S200 a 3$30(i e a regular da !$qoo t
3$ooo, pof kilo.•milho

Mercado eslavo!, sendo de c-ncraí t
alta, virtude da diniiimição dar

USIHASiOGOHÜLO

j^ffla^jj fflfflüJBfflH

-Teloplionc C. 1937 1
:» lIOJB }

m
exnoção 1«V. È

Dlí FERRO», B
pcssíõjVánto fllm policial sob o titulo K

mmWMmWmmWMBmmVmV3XMl*?.;-L-^ ^'.r^VdHnaMHBHEiaBiaBMBaiM HA venda em toda a parte e
no

Deposito e Escriptohio
Rua (Ja Assembléa, 21.

RIO OE JANEIRO .

CA51H0 Pgjig
TUca t ro l^equ e no

Unico theatro por sessões que func-
ciotia na Avenida

llíi.jc- \*s fí li3 horas-Hoje
MT1NÉE DOS POETAS

(HOMENAGEM A BILAC)
MEDEIROS E ALBUQUERQUE

COELHO HETTO
Albcr/o dc Oliveira, Goulart de An-

draile. Os'.-ar Lopes, Emílio dc Mc-
nezes. Bastos Tigre, OlcRorio Maria
no, Viriato Corrêa, I.ecl de Souza
Aífonso Lopes dc Almeida, Luiz Ed-
mundo, Humberto dc Ccrnpos c Mlle.
Rosalifia Coelho Lisboa recitarão ver-
sos de OLAVO BILAC.

A comedia de Do Flcrs c Caillavct
ENI UIO \ Cii&A K

A CALDUIKINIIA
(L'ane de Buridan)

Cirande concerto pela oroiicslra
a direcção do maestro Andolii,

Orpltéc nirx ..-iifer.; (OffcnlKieli) —¦
lílécie (Masõscnet) "Au Printenips'
(Gricg) - "Lakmé" (Délibcs).
A' NOITE — 2 sessões — A's 8 «

ou io horas

Entre a Cruze a Caldeirinha

lVua da Carioca ns; 60 0 0*2 -^Proprietário M. IMnlo^

ITOJÜ -!- Surprchendentc prog;ríxi

Duas otoras sensasionaes e arrebatadoras num só espectaculo

O i n tro pi íõ~eíclecüvG Scxtõn BÍãcU, cognpmiiíado -O líÕMEM
da sua nova soric apresenta o segundo imp

CIRCO SPINELLI
Grande companhia eqüestre nacional

da Capital Federal
Empresa Aftonso Spinçlli — Compa-

nltia Benjamln (le Oliveira
iio.ii: ,— uo,™
VAKIAH1SSIM0 ESPECTACULO

(iil.VNDK SWCOKSSO DOS
IJtJUOH 1'KiJY

Terminará <i aa parte do program-
ma, com rv teprcsontn^Aü u;

diahiatiea, em 1 acto, c -• qi
iniitulaiia:

THEATRO EiBPUBLICA
IDftíIÍITlCSSA OMVEIÍtA & O.

Orclicstra de 24 prol; ARTIICRO

uiroa

OLO
DA FAZENDA

^,;irt.v.i nü-e c:.'•-'-i.c i:c lícnja*
m . dc Oliveira.

Preços e horas do costume.
Km ensaio a peça tle enredo poli-

oòí. mnáiea do maesiro üosta Ju-
i,ior OS MYSTERIOS DE NEW.
VORK.

IsAIIBADO .- MAUAVIL110S0
KSPECTACULO. — Todoj bojo ao
CIHCO SPINELLI, UySíílS)
¦1 llll ¦ ¦¦!» MIIWlilKlH lÉIIWlin—

essores sob a regência d
KRASSINBSI „.^ ,._

IIOJR A'S 8 3|4 HOJE
Grande exito da genial artista Je fama mundial tfATIMA MlRlt>

A comedia ral 1 acto,

OS _S_.--?TJ-F_OS X>E2 LISETTA
4_ 'JYunsforiii 'Coes 0111 SO minutos 4ÍÍ

Máxima celeridade _„„„..__
ESTBÉA da orandiosa novidade - O NOVO FIGARO

Preciosa revista cômica cm 1 acto, çom musica de todos para
t0d0l%1tfÒxVÒlvNP: — O Conde; A tia Marianna; O novo Figa-

roí Tltcrcsita (sua sobrinha); Um cocheiro; A professora; Ires mu-
'"¦""kiioci 

intlefinivel — Trajes- tia mesma época.

SBMPBB FÁTIMA MIRIS 

PARIS-CONCERT
Coiii ioRos (le prestidigitacão c novos e .ittracntcs números
Luxuosissima misc-cn-scòne— U/lmias iiovidadci

' Camarotes e fruas .iv?; lognres di.linctos, 3?, ca-
2$; galerias numerudas e entrada geral,PREÇOS:

balcões, .iídeiras, ... . , -,
1; — Bilhetes á venda 110 tlieatro. _ .'" 

Domiiipo Unlíiiíc. Segunda-feira
violinista Kinilia Irassinesj.

Concerto pela

f ^if^S'^ '^^W^

...._J_________________¦_¦¦—¦¦¦¦~M~~gJ"~lmmmmmmmmmmmWmm?-

I Longas parles do lutas o raçanhas...
Vorificacío o roubo começa á pcrsegiiição aos bandidos. Vcrois então: Uma
escalada arriscadissima — O arrombttmcnto do cofre por meio dc perfurado-
res clèctricos — O snliresalto — A uggressão — Ü narcholico cm acçuo — A
errando festa docábaret—Scducções e cliampugho,—'. Oalcouco dos ladrões
i-Afüia'— Soxton Black em perigo- Falyò pelo ajudante —Uma nova
luta no alto de uma tor re — Arrojado ao rio - Levado pela correnteza- A
explosão dc uma lancha-A innominavel I11I.1 dentro dágua - O desfecho
Sinal com o triumplio... 

TTmi neca do amor e aventuras i.v/. parte ainda do pi-ogrniiiina.' 
Seu titulo é singelo porém de grande emoção :

SEUHORES JU^AOQS!..,
t — Hxlensas parte» — 7

Assiimi)to moldado sobre a ironia da. .fusliça, quo empolga a pinica
Film de grandiosa misc-nn-sceno dcMiuailo ao mais ruidoso suceesso

Como eacUr» na na.a.tJiia.ée
O instruetivo film do na.tut-.il

A confecção de um busto de cera

Cinema Theatro S.
EMPRESA PASCH0AL SECRETO

Companhia Nacional, fundada em i de Julho de 1911 — Direcção scenl.
ca do actor Eduardo Vieira — llaestro da orcbçsfra, Jo:-e Nunes.

A maior victoria do theatro popular
JE3CO_ri3 19 dc Onttiliro de 191G HOJB
3 SESSÕES — 7, 8 3^ e io i|a — 3 SESSÕES
CiraiKiipso espectaculo commemorauvo no

rev
meio cénlOnirid da iriagoifiw

O PISTOLAO
Hxito ertraordinnrio do novo quadro

r#;»s»;«r«r-í*»-»',»:«r«c«--»r»_«r'»„»P«5«i»c»n« •:t&»-"'f<^_fÇt_«f<o*ó*c»^rtf-»;»í»_f_t^»'l___Í

1 DE RELANCE...!
'•"è.t%%%!»'t%%-tL'é.».t^*.«.«:»-«-» •¦-•-•- •-§.»,#-•-•..•.t.èr*.» #.•••• *.•>¦•"!!•?

Ü espectaculo começa pela exlitbicão dc ''films" cincnidtoarapliicos.

Amanliã — Recita .dos autores ,i'"0 PISTOLÃO, com uni aUraenlo
programma, _______________________-_______^___________»«____-.

Saliliado —
SOLTA.

"rrcmiórc" d'0 CARIMBAMBA. A A' RÉDEA
ilí 8689)

M0099seeooosooBcaeaceaccceceoaxaeotysa3ceM

CINEMA
Empresa .1, Cruz Júnior—Kua du Carioca ns. •i'J e 51_

8 HOJE • Novo prògriiinmá - HOJE S
EM MATIM.Ji E SOIRBIE §

S Um novo prbgram.mq, isto ú, um conjunto de b
h fllms que vale mais do f|uç um programnla, bcllis- 8
K fcihios1—Que todos venliam ver para so cerliücur. 9

SÜ UIIIIAYIIIIA IIVVtWA I

i"ft_dS( fc i-wr-y-«-M

El PALACE THEATRE.
$)" Clelo Theatral Brasileiro
Si CUaiHle Conipaiihlai Italiana «Io Oporetas

KOJE O As 8 3i4 da noite • H°JE

í
'1 ín Ultima rc.ircsentaçã"

iLiiilliJ
"¦ ;rrir'"- 1

IÍ

da celebre opereta cm '..-cs actqslllii
ÍTALO BÈRTINI,por PINA G10ANA

C1PRANDI e MARIA^UIZA OIONA.. 
ÀPARTE TODA A COMFANnifl

òléssorcs, sob a direcção do maestro

I

CAKbO
TOMA

Grande orv^.cstra
I.UIOI R01G.

1-r

a - '
ii;iiicii-i
UC 5/J,

.1$! >"'<

Ilil;t ventía
CcnlrdU '.'a?«'t

caniarotcSt 35'
lias, ,?ii>.i.

Avenida Uio llrai :•, 11..
!•(¦:: ides ív

S; irádeii

ij-s. Tcejilio-. _. ruKços
s, li; salericiá

THEATRO MUNICIPAL
^7"l^ÕlTÃS-DD"DD8lfBDIDA-3

DA COMPANHIA OBA^ljr^fcJW^Çjg*

eom as seguinte^ peças
LE TRIBUNf DE PAUL BOURGET

MADKIOISELLE DB U SHQUBP
HK JÜLES SÃNDUAIJ

LÜ CÜ^TELaiÜE docííSd
Esto-èa Sexta-feira, 20 do corrente

Com a pofia do l'a\il Hourget

LE f RIBUN

| j.

AMANHA —
^ANNA - - Oram

SABBADO

1': ¦ ia CASTA SU-
llll¦ Reprise " :m S. 1'aulo'AJdio üiovineiza

A seguir: Ciüíjnia Star o Champagiu» OhU»
tSSi

í
;l

.;.i i'.i..i ArUim
3.1 siaia :.--::. r.inv, |,ar
f I 

' !• s c ur;¦-.
1, r.-.l- .-,.•; A .- II,. -ir

í localidades nij !i"i
1'rcc.oa avulsos

% poltrona?, '5?i.l«l
outras filas, :?oqo

._!_

Theatro Recreio
Companhia Alexandre AM-

vedo - Tournco CHEMILDA
D0I.IVK1HA.
TIOJI! - HOJE

A's 7 1i«J cm ponto
MOCIDADE

A's 10 lioras
Ultima reprcscntao.So <le

^^g^B^^^^^^^^^^^^^ggggg

Sapolçiiõ, Avenida Uio üraaco n. r-'-. a.
cisas ins r-iriraí aos seguintes preços i.
s ,lc i», ?e$; camarotes dc -:a 3 ->: 1""-
utriis filas fifooo.
es da temporada d: 1.' aiirro lerrid prclcrci.

c. qiiinla-feira, 19- '¦•• 5 iam 'I-1 '-"r-'-'":
_ J-'ri/.;,s c camarotes dc i", •¦-.';¦: «'tas

lão A c li, io?; outras íi!*>, ;$; galerias
do
A

:\ so»;
li. 3$;

.(.K SiisU

ii om

THEATRO CARLOS COMES
Companhia^cic spssOcí, do Kdcn-.TIieíilFÕ, dc l.isbüii

Kmpre ;i Teixeira Marques — Gerenciajle_ A_. Ocrjfio

2 SESSÕES 2
A's 7 3'i4 c 9 3i4 tia noiíe

DOIS 1MVOJN BNTKS ESPKl-T.iCUM »S
com a celebre, ciuerida o popular revista-fantasia; em dois

acios e oito quadros

HOJE HOJE

Briiliánlfi ijrcnciio rlcCl'6-
milila crülivcira

Atnanliil—A'3 seio lioras—
Primeiras rapiesontaçOos da
coméiila intflivri do 1-inero :
MENT1HA DE MULHER, líxito
absoluto. R 3C73

Esito brilhantíssimo dos artistas CARLOS LEAL, IIENIUOUI
Al.VES, JOÃO SILVA, AUGUSTO COSTA, LUIZ BRAVO

BElVrilU BARON, MED1NA DE SOUZA, ELISA SANTOS
MARGARIDA VKl.I.O.SÜ o TINA COELHO

TOMA PARTE TOPA A COMPANHIA
Cirandiosos clicitos »lo luz

comum onrçdo bellissihió o scr.sacional, cheio de
situações as mais estniiiliiis o impressionantes.

OS CÉLEBRES LADRÕES
com scenas de enredo emocionante, com peripécias

as mais commovenles, e desempenho admira-
vel, em continuação ao grandioso fllm

Os -Piratas Sociaes
•i actos longos, do v.m drama brilimuin.

O Crime do Balclcíro
Grande drama, film soberbo dc fabrica liollandcza,

com um grandioso e emocionante enredo,
om i longos actos — E' o amor na desgraça, é o

amor na ventura. ,-J""

A rcylstn «la-clcctrlcldaclo
Scénorios moravUliogog -__— Guaida-riiiipa doslumbrárité

___,, dktrn u MATIXF, i::

Mimosa, comediu do Ambrossio.
Treignac e ns margens do Vegero

Nal arai.

(R8099

SBGUNDA-FlíiriA — Ainda um trabalho de
8 nome, um film de tensação — MISS CYCL03ÍB
fi e <Os seus SET13 pcceiulos morlaes».



'ujf -V-.-.,...-. .(+¦ in.-.- -_: - — ,-.^.^-y-r;y;ff«.-;;_tc-;. ¦-¦ -»-¦«¦;•-•¦¦-' -.V- ______________rn______________________n____TrTI«^<~M*B'M___M——BBSB—B^^----*-*--^-*^^^^^^^^^ -^

f-iivItfÂn _***>_ recebendo raipre_cs atò.is 8 hora- da  - _>*¦¦__¦__ _M -<% <B ti <¦ V 1HI _F% fÊ T ít\ _rt __¥ -L 1 I 1 I I ¦ A I ¦ A I IrPDiMfW *^_r__*» — "¦»-. *L* _ <_.__ áP-f #% *A V _r% 1 __T¥_rT È flnlMAl ¦¦ IIII111 !_¦ Al II II L _____ I II _ II nmll/i W_VT ^s. 8._. Mem com oortt duuio _fiR_Jl«-«_A li 11 AA'II A Al III A 11 ¦ I üfl H|l L1 U I 111 l_ H n u l"l _P 11 || U IIimnu- ^r__t\ «.„_.*-. jR9l 
uUMi Afifí'1- uUHHIjinulu d nfli-uu-iü-iy

tjilluul. «UUliZd ___H_?-|__U___14___I Aiuni. 
™rf«#v£»>_í_ 

\!íS.rIa-üf.: *^^>Sr^@'|V

,/"Ifeü:.:
.._ 

¦

__#^MkW)S^i^^l^_.

Tratamento do \ppa««
telho Goiífii-lnteatt»

nal. lnappoienoia,
| língua siibitrrosii,
máo hálito. gn~.«s do

« estômago. Miinno-
lencia após a reloU

cão, dores de
cabeja.

Tônico <to
Systema
Sorvi so

Dosob-
strueiite
do Figado,
Calmante do co-

ração o
Rcconsti-

tuinte de
primeira
ordem

GRANADO
r de \m k

CÃES DO PORTO
Kela-ao doj vapores embarca ções aaa so. «''"«'V*^""™'

Cães do Porto (nu trecho entregue h CompaRiu" «Ju lati) u«i
¦18 de outubro de 1'jifi, óíi 10 horas da manha.
__=

rcccbcndií-Tniprcísos ali 4« 8 lioras da-
manhã, cartas para o interior ate ns
81Í2, idem com 'oort*í dutjlo ate as
o horas. _.

Orissa para S. Vicente e Europa,
via Lisboa recebendo impressos ate
ás 2 horas da tarde, cartas par» o
exterior até .ás 3 c objectos para rc-
«istrar ale" á i.

Aracalv para Santos. Victoria, Rc
cife, Barbados c Nova )ork. reco-
liendo impressos até ás 8 lioras, da
manhã, cartas para o interior ate as
8iU, idem com porte duplo e para
o exterior até ás o.

Amanhã: .
7/oliiiiTi nara Victoria, Bahia. Ma.

ceio o Recife, recebendo impressos
até ás * lioras da manhã cartas para
o interior até ás "iiU. idem com
norte dunlo até as 6 e olitcclos para
reeistrar até ás 6 da tarde de hoje.

jfrtla
CAPITAL FEDERAL

Resumo dns promios d«i plino
n. '_i0 renlisadn om 18 uutu-
lirn fie llilG.
PUFIMIOS nií lfi:0003 a snnsooo
5II8R7 vond. na Capital. ldOOiiROOO
¦j-ip/jfi  'iifinoíono
Í6S7I.'.'.'!.'.."...'.'
4885
2.Í.7.M
1iiO:H
4BBR7
354.18....;
250SS ¦-.

PP.RMIOS nH 200?00.«

35S71) fiiiü',1 44s*02 4'Míi7 34107
11858 587HU ííKuiü KiliíO 37634

7-ii 2202 84ii6i 379.3 4'.»aiG
5(121fi 27»04

PRÊMIOS Dli tOüSi'00

41II7C 47H50 3ÍI0IW 13174 1548
13671 448".IG 5 V.'S 27027 3'SXI
BUMIJ S8.»8a 16105 2-072 üi'S07
4U5U3 2;;0."V7 4'.''3 5K6W 14'«Oi
1505-4 loOaG ESHH5 51si"i S0í7
53044 10487 20645 42050 38043

Movimento dc vapores

ao -sr____po_=__-íS
Serviço regular de transporte de car,

i : Estados do paiz
_? __ ^_!:-u««««-::-««".'" ..*•_«•»"«¦«•'"'•••••«;

O PAQUETE

- sssoo TÓJí_ra*_3?-^
saS entre cm portos de todos os

IDA

JACUIIY
o entrar cm Natal

piauhy
a entrar cm Xatal

P1RANGV
a entrar nn Recife

MOSSOKO-
a entrar riu líueuoõ

TinACY
a entrar nò Recife

CAPIVAKY
a entrar na Pará

TI.) U.CA
a entrar cm Lí__o;i

hoje

Aires

"VOIj TA

TAQUAUY "'"
a sair de Marselha

PARANÁ"
a sair de Nova lórli

ASSU'
a sair «tle Porto Alegre

GUAIIYBA
a entrar no Kccilc

RIO DE JAXtimO
í } 

'.

ASSU11
esperado do Sul

AHACUAKY
esperado de Xoriolk

hoje

hoje

a só

a 29

MMm
Salr-i Hoje 19 do cor-

rente para
Rio (írande,

Pelotas e
Porto Alegra

O PAQUETE , •

MÜCORY
Sairsí amanha, 30 do

corrente, para

Pernambuco

O PAQUETE

ASSU
Sairá no dia 20 do

corrente para

Bahia e
Pernambiacn:.

n. 14^CÃES"DO 3PO_=-TO

«_:nnii nn
ItOOOSÓOO
líOliOüOOO

r,u si:0'i
r.oj? oo
no s0"0
500SOUO

——- -~— 
careas desde já pelo Armazém n. X* — v- _

. Kece-em-se cargas uc_ j r reCebidíis até á vespem da saída.
Atldiiçi
Ordens de embarque e mais

¦ 
'( "

VPI'll «MMAVOlis
_______ 

" '
' '" '" :" Í6J''o

fillBARCA CAO 1

uvl,itlt ___ J OM»V*-M9 5IÍSGI

CI.AS3S NAÇÃO NOUÍ _Ò_~X

»"¦ «rvâ» ;fi':. V.V.V.V.V.feo.

à Chatas.'.','.'" Nacionais"  Diversas .-..Cie. do '•SiiCioIIí'
I (carvão).

,_8 Cliates Nacionacs ....; Diversas C|c. «Io ' Craster

I Vaiiò
^_i! Òhntí»i.'.'.: NacioraeV".'.'.:/ Wvcrsãs.V.'.".'.".;.'. C.c,.' do "listrclh"

B—i \"ii|>or Inglez "Çanioens .......I. . ¦ ¦
0-8 Voiior Nacional .......P_°__b/_a,™r.'.,"'.,,5,.. <,,, cca. da

iNacionacã

,5868:
211047.
l«j_7^.

20IKHI10
10l"«iiil
503000

3
P,it. «J
S|a|j.

I Chutas...
Chatas

P. 10 (Vapor,.10 (Vapor..
10 |Vapor.

I'. 11 | Vapor.'.
11

P. 13 '|Vapor.
is «Vapor.

.INãcIdiiacs

,| Nacional
.IXucional
,,|N:ictonal
.| Nacional

.(Nacional
,';| Nacional

, IDiversas....
, (Diversas...'.
. |".\'ilí« Peçatilia

Desc. de
tal). II.

lix|i. de mancanez.
C|c. dc div. vau.
VuRO.

ICniiotagoni.
leio da Bãrrn ICahotogcm;

, ]*'Urutu/1..
|''Uorhorciiiu".

;|"MaiitÍ!|Ucira"

„:'
Maua i.

,| Cabotagem.
..|Dese, du 1:
...jVago. ,...|l)csc. dc
..IV.150,
..Vapo.
..vago,
..Vago.
..-(Vago.

I

trigo.

eiitrailas, cotaiido-so ns vermelhos «lc
.wí$tiiiii a (if.'«ii« e oa mesclados ue
i.i$8qo a 5$(>oü: por sneco.

Atl'APA
.Merendo estnvcl, vigorando para ;a

(nacional in preços de .160 a .170 ruis
e a estrangeira, dc 3-1" a a;o reis, por
Itilo. '

TI-TOLO DE ARílAK
Riraliztindò com o dc procedei!-

cia «jstriiniíeir.i. Preços cxrupciu-
r.aes. ]. A. Gonçalves fi C. bão
Vedro, 49, sob". ^^

BOLSA
Ainda liontem a Bolsa ftinccioiioii

iinimadissima, lendo sido realizailu rc«-
milar numero de necocios.

As anoliccs Keraes as da C. uc
V.. dc Ferro e as do C. do lliesouro,
Ifisaram firnies; as uopularos. fracas;
as municipaes. as accües do lianço do
Urasil, as das Terras, ns das Minas
H. -jcronymo e as da Reuç bnl-Mi-
íüirà. uiantiÜas.

VENDAS
Apólices:

Cernes ile _oo$ ío a, - •
Ditas idsm. ia.....
Ditos dc iicooS, 1, 2, 7,

co 
Imitas id«in. ia
.S. Judiciarias ío a. , • *
Ditas iilcm. ma...
«O. dc E. de Forro, i- r, 1,

3. 10 ío 
Ditas idem, 2. fí a. . . .
Dins idem, 4. 10. 2ít. 20,

4, 20 11. ......
C, do iriiesouro. i, 4. 10.

20, íd, 100 
Municipaes de £ 20 port.,

3, 1. C as 11
Ditas Ue ini-t. por:., 33 a .
Ditas nonii. So 
Dita» dc i«)of>. port.. 29 a.
Ditas nom. 2. 36, so 11. .
5'. ilo l_o U"l"). >. 1, 5,

3. 4.,S ní 
Ditas idem 4. *l. 5 a» • * •

Var.coi :
Hra-sil, 24 íí. • . • . «s • •
Dilo, ío 
Dito. 10 n. •••*••

Cõhipdühiái' 1
Alaniil.iciira Progresso 20 a
GoiiEinnca hiütistria! *¦; a
Hcmiros Garantia, ia . .
Docas de Bnutos. tiart,, i.

5. 70 
J.'cIj.'11/iii'iM ;

'Antarctica Paulista. 50 a .
3)oms tio Santos, -;o a. . .

VI'.NI)AS POR AI.VARA'
S.noo acÇõcs da Tecidos Al

liauça. 

77050U0
R10S000
riu$ooo
700Í000
795J000

7q8Sooo
799Ç000
8oo$ooo

6oo$ooo

3i8$oco
187*500
ir)o$oco
I93SOOO
r955000

Eríooo
8SÍ000

cooSooo
200S500
20:$ooo

4S5ÍICO
rÍ3$oop
3lD$0bÒ

46t>?«.'00

MAni-OJAS
VAPOKIiS ESPIÍRADOS

Portos do norte, Murtinlio". . .
Portos do luirii:, "Olinda" . . .
Portos do norte, "A. JaccRUay" .
Cállao c csr.s., "OiTs-a". . . .
Põríos do sul, "Kuy llarbosa'. .
Rio da Prata, "Desna". . . .
Portos do sul, "aMavrinh" . . .
Ki«) da Prata, ''Leon XIII". .
Ndva Vurlc c eses.. "Vasari'. .
Uio da Praia, ""Araguaya . . .
Uio da Prata, "Vaubaii ....
Portos do norte, "Urasil". . , .
ll«irdcos o eses.. "Carona . , .
lüo cia Traia. " MDllandia'. . .
Rio da Prata, "K. Victoria . .
1'ortos do sul. "Assa" . . ;, .
Giithcmliurgo c eses. "P. Chnsta-
phesen" , •.,•••

Liverpool e eses.. "Romhrant'. .
Nolfólk e eses.. ".Aràguarv" . .
Inglaterra o eses.. "Dritta'. . .

Portos do norte. "Minas C.cracs
Inglaicrri c eses.. "Orita". . .

VAPORUS A SAIK
Portos do sul, "Maroim". . . .
Ilhéos c eses.. "PhilcdeltiüiaV. .
Portos lo sul, "lláPfina" - . .
Inglaterra c eses;, "Orisa". ., .
Rio da Prata "Guajaiá" ....
Pcrnamliiico "Murucv". ..... ,-
S. Fidclis e eses.. _ cixcirinha
ltoife e eses., '"llatinen". . .
Portos do siil; "ltatiucra . • .

Portos 3o sul. "Ita.oloiuv.".. . .
Rio da Praia. "MantiquoiraV. .
Inglaterra c eses., "Dcsna . . .
Rio da Prata. "Aracuava".

Rio da Prata. "Vasari". . .
Inglaterra c secs.. "Aracuava . .
Nova Yuri: c eses. "Vauhan '. .
Santos. "Uio dc lanciro . . . .
Itnjaliy c eses., "liaocruna. . .
Rio da Praia. '•Garoima". . . .
Portos do noite. "Olinda '. .. • .
\111stcrd11n1 e eses.. ••Hollandia .
Recife eses.. "A laçesuay . .
Hahia e Pernambuco. "Assu ,( .
Montcvidéo e eses., "Ruy Uarüo-

Nova'YÒvli'c'cs'cs., "Acre";, • • •
Lacuna .• eses.. "llavrink . . .
Rio da Praia. "Driui'

iií«:ZENA3
ri5«70 t'''1,,inno0,i) .'i':T'ii0
103MI üOSOJO

ÍCKNTICNAS
5SÍMH) 203OOO
237U0 IOíOIIO
16400 >%0U0

Tudos os números terminados
0111 07 16111 «IS100

55R01
S:ili '1
10301

99

SOÒIGDADE MITIJA Í)E SKCUaOS E PECÜIiIOS
— «IO 1)10 JANEIRO —

-8° PÁlitECI.MEXTO NA SÉIÍIE DE IO COXTOS
Tendo fiillecitlo em Amparo, listado do S. Paulo, cm

13 do julho do Iftie, o nosso cousoclu si: AXTOXIO XAU-
1)V, inscilpto 1111 súiie de 10 contos, sob o numero 028,
coniiiiiiiiiniiiios tios srs. inutnalistas desta série que se acham
11a sorte dn 'fí 1,0150", ti rua Ürugnayann 11. -17, o em poder
dos nossos banqueiros Ioeaes, os respectivos recibos de 7$,
paru formação do novo pecúlio, que devem ser resgatados
dentro de um mez, isto é, ate 15 do novembro próximo
vindouro; nos termos do estabelecido lios nossos planos,
approvados pelo Cioverno Federal.

_:;'• PAIiLECMENTO NA SlSWE DE 20 COXTOS
Tendo 1'allccldo cm Curltyba, Estado do Paraná, em 18

do Junho do 1916, a nossa cÔiisòciii sra. D. AXTOX1XA
01EI1P1KOWSKA HHÜOSTEK PEXTEIt, inscripta na sírio
de 30 contos, sob numero -17, communiciimos aos snrs. mu-
tualistas desta série que so acham 1111 sédc; da "(JIiOlíO",
á rua Uruguayana 11, 47, c em poder dos nossos banquei-
ros Ioeaes, os respectivos recibos do l-l.$O00, para forma-

devem ser resgatados dentro de

R. S.

Club Gjmriastlco Portugnez
Grande baile era 3; dc otmibro

corrente, commeiaoruiivo do •!«>
anniversario. , .

Acha-se aberta a ínscripçao pa-
rã convites até =0 do corrente,
não se attendendo a pedidos üc-
pois desta data.

A entrada dos srs. sócios scra
com o cartão fornecido pela bp-
cretãrin; mediante a apresentação
do recibo do mez de outubro. _

Clíama-se a attenção pap o avi-
so collocado na sédc do Club

Traje de rigor. -
Taborda. i" secretario

" ò 1

Humberto

^___n

mmok
w;5wi &3&'>M+<*tte9 ¦;;¦%•; y

MONTEPIO DO CLUB

MILITAR
•Retinião do conselho fiscal, no

di-i '5o do corrente, as 10 horas.
_ 5" tenente Mario Guedes, sc-
efotárioi *-( 3Í33

mbl iLm '»»'"''• 
,„„,,,in.,,i,,3 cão do «ovo pecúlio, que devem ser resgi

^«'^''e^lntS™ os "«. ".«, isto'é, até 1_ de novembro proxi
'imniiidos ijju O?. termos do estiibclecido nos nossos planos,ei

lermm
O fiscal do governo, Manoel Cos-

me Pinto.
O director-asststcnte, clr. .'Info-

Mio Olyntlto dos Santos Pires, vice-
presidente. ,,, ,

Ü direclpr-prcsidentc, Alberto
Saraiva da Fonseca.

O escrivão, Virnuno de Cantua-
ria.

PUBLICAÇÕES A PE0C3
ÃxVlGAL DO DR. MACHADO

K' o melhor remédio, por via
gástrica, para curar a syphilis.
|f de gosto agradável e não tem
dieta. Vende-se em mialquerpliaiv
macia.

? _¦ ""¦

rpGSooo
soGçodp

1.10Ç500

?q5$000
BSSdoo

8oqSooo

tpbÇUOO
iSiiSooo
iqoSooo

3i8$bo.u
íGsSooo

OFEEUTAS'Apólices I'«"'(.'.
Cernes rie 1 loooS 8ií'5m)o
O. do Porto . . . BonSooo
*.'. de Ti. «le Ferro SooSooo
<.!, do Thesoüro. . í;oí$i)üo
S. da Ilaixada . . —
Vrovisnriii-. . . .
_liuüci_ii.i.....
iK. do Rio (4"i")
j-;. do Kio. de 500$»
nom

T)itu dc M, (icraes
3lilás do Ií. Eaiito
Municip. de 1906,;JMt„s nom. . . .
Ditas dc i«)'..|,tiort.
Ditas, nJin. . . .
3'ilo dc i90«l • •
Ditas de 101.1 t«art.

£> Atiro.:
Oòiiiiticrciíil ¦ • •
:i ira síl. ...¦•••
3,,.iVj0ura.i . • . .
i^onitncrcio- . « «
!X,i:'o:i.i!. ....
Mercantil. . - . •

(.". u.- Seeuros:
iRrasil
Minerva
Argòs
Cõníiaína ....

Est mias Je ferra:
M. C. .lcroiiynio.
ííüroeslc
Coyai. ....
lit-it; Mineira . .
Kortc do Brasil. .

C. .;..• rondo":
Jlrasil Industrial .
S. Kelis'Allíançíi. ....
Corcovado. . . .
IPeiropolitana . , .
B. 1'. do Alcântara¦.'Carioca
.-\n;«'!0a !\:!iril. .
rÃIagccnsc
Cof. Industrial. .
Mnaf. Pliauiurnse
Cometa
Tüuca

t. Diversas'.
31.«c.tí «Ia Bahia. .
II). dc K.-.ntos, nom.
liii.-.s ao port. . .
tL('.«r;.:,s
T. e Carruauens .
Centros Pastoris .
IMclii. do Maranhão
C. Rrahma. . . .
í^\ c Coíonização •

Dehcntnrcs:
jMns de S-intoa,
America Fabril . .

niraiil Industrial. •
Tecidos Carioca. ¦
Jh:.-. Municipal .
iS. Aleixo. . . .
S. llcltna . . ¦

Tr.)',' Industrial. .
5. Rosana. . • .
ilManut. 1'lumincnse
Tecidos Eínrr.in-a
lAntiirctica Paulista
Tew:'lo.; Allianw. .
5. B. Fabril. . .

IR. I'. dc Alcântara
Hnd. Campista.. .
ííít. U S. Paii'o. .
Tecidos MnRÍensc.

(í'niliistrral Mintira .
fcalçado Clevtlárid
pir.ii: Vastir. . . ¦
.N. Costeira. . . .
J.inii-. íjpopemh» .
"T:i-.'cn. ....
i_ivrc. Municipal •
•A sVRlt". ¦ . «

Comp,
816S000
7_«.Ò$òòo
7"q8?ooo
7q8$üoo
7ijj?ooo
7iio$ooo
7«*íu$ooo

S6$ooo

.|35$OOa
fTjo$000

720$0D0 CooSúOü
IQ4S0OU IP2Ç500

l^SÇooo 170Ç000

^osním

Gottas Virtuosas „ so"'ã.:
Curam hemorrtioidcs, males do utero.
ovarios. urina» e o própria . Cystitc.

Diversas noticias lio Mi-
nlsterlo da Guerra

Ao chefe dn Departamento do
Pessoal declarou o ministro da
Guerra que ai praças (|t'.o_ «que-
rerein reforma não deverão sçr
excluídas, senão depois da decisão
final ile seus requerimentos.

f) ministro da Guerra conce-
deu mais seis mezes de licença ao
i" official «lo Arsenal de Guerra
do Kio dc Janeiro Américo Joa-
(mim Lopes.

Knrani exonerados, a pedido,
dos carRos dc assistente e ajudan-
to dc ordens do commandantc da
o" brisadn de infanteria, com sédc
no «Rio Grande do Slll. respectiva-
mente, o capitão Manoel Vianna
dc Carvalho e o i" tenente João
Augusto Mendes.

O titular da pasta da Guerra
declarou an dircctor do Collçeio
Militar de Rnrlincena nue o capitão
AurusIo dc Araujo Doria, que ne-
cuiirviltni no neriódo de ío «lc abril'
dn anno passado a t de janeiro 'do
corrente anuo. o exercicio de
adjunto «lc allemão com o de por-: tusttpz. tem direito a mais unia

corÇooo ! gratificação de posto,_ nor sc tratar
I de acciiniuiaeão permittida uns ter-

•'í.?""1.! ! nios do aviso n. oi, de março de 
1015.

, , ¦ 1 ¦mn^r^.mytf,, ,m, m9m

TUAXSI'0'líTE DE ANIM.VKS

JOCEEY-OliLB
lllnio. sr. lonatlias Pereira.
Os proprietários abaixo, lendo

conhecimento pelos jornaes que
acaba V. B. de tomar a lastimável
resolução de abandonar o inrt,
fuudando-a no desgosto que Uic
adveiu da ultima deliberação do

Jockey Club. facto aliás gcralmen-
te. condeninado por quantos sc in-
teressam pelo hipptaino ; nacional,
vêm, solidários com esta justa coi-
rente dc opinião, trazer-lhe o pos-
sivt-1 conforto do seu apoio.

Ri0 de Janeiro. ío Se outubro
dc 1016.
Dr. Renato Pacheco.
Alexandre Luiz Dyott FolUencUc.
Augusto Cordovil C.^ Monteiro.
Accacio Antunes Pereira.
Eduardo Antunes Pereira.
Kelix Sanz Serantes..
Avelino T. de Mesquita,
Antônio Zeferinn Bastos.
T. A. A. de Almeida.
Aluizio tle Siqueira.
Ignacio 'Kalton.
José Maxwell Jones.
Antônio Tlelmiro Rodrigues. _
Cel, Antenor Alves de Araujo.
Manoel da «Silva Peixoto.
lidgardino Pinta.
Coiule de Carapebus.
Antônio Joaquim da Costa.
Valero Piieyo.
Dnmiitato Pinto Ribeiro,
Túlio Nicolas. .
Domingos José Pereira 1'ilho,
Bandeira & Vieira.
Roberto Bandeira. .
Cel. José Cândido de Barros.
Rarros & Uma. -, _ ,
Dr. José de Souza I.'.ma Rocha.
Antônio José Leite. _
Antônio Damas Tunior.
Oscar Augusto Renato Lopes,
José Moreira dc Souza falho,
D«-, Tobias N. Machado.
Dento .\r. Machado.
Manoel Gomes de Andsodf,
Arthur Antunes Pereira t
J. ]!. Cainnn?.
Dr. Alfredo Kovis.
Cel. M. T'. dc Aeuiar.
loão da Silva Braea.
Dr. Carlos A. Naylor.
Manoel J\ Domingos Souto.
Hamilton de Souza.
Manoel Guimarães.
iqtianim Alves Ribeiro.
Mar.nrl Vernandes de Aguiar.
¦Eduartl B. Mendes.
Alhano Gomes de Oliveira._
Mme. Cândida de Mesquita.

(S 3664
ii » — i —'

Governo Federal
36" EAÍ.LKCIMEXTO NA Sí;HIE 1)E 30 COXTOS

Tendo fiilleeido lüi Cntiititl ilo Estudo de S. Paulo, cm IT
tle agosto de 191«. o nosso eónsocló sr. BEXBDIGTO OOH-
'FA, inseripto ria série de _0 contos, sob numero 75S, com-
muiiicainos nos snrs. mutual!sins desta série quo so nchiim
na sede da '"OIjOIíO", á rua Ufuguaynna n. 47, e em poder
dos nossos banqueiros locaes, os respectivos recibos de
1ÍOSOOO, para formação do novo pecúlio, que devem ser
resgatados dentro de mn mez, isto é, até 15 de novembro
próximo vindouro, «os termos do estabelecido uos nossos
planos, approvados pelo Governo Eederal.

30" EALliKCIMEXTO XA SÉ1UE UE 50 COXTOS
Tendo fallccido nu Capital do Estado de S. Paulo, em 27

de agosto de 1ÍÍ16, o noso consoclo sr. dr. MAXIMIE1A-
NO IIMIIAO llllill;, inseripto na série de 50 contos, sob
numero 297, commmilcanios aos snrs.inutnalistas desta sé-
rio que se acham na sede du"(iljOBO", á rua TJrttgtiayüita
n. 47, o em poder dos nossos büííqnciròs locaes, os res-
pectivos recibos do 30$000, pnrá formação do noyo poeti-
lio, que devem ser resgatados dentro de um mez, isto é,
at«"; 15 de novembro próximo vindouro, nos termos do
estabelecido nos nossos planos, approvados pelo Governo
Federal.

Ilio de .Tanciro, 14 de Outubro do 191G.
(A 25S5) A IlIKECTOniA

A 1ÍIO DE JANElltO

SOCIEDADE DE SEGUROS DE
VIDA

'oxiuio vindouro, nos ' Rua Visconde Inhaúma n. 5
approvados pelo

sob .

Conforme annunciámos em 14 do
corrente neste i'Pn!,al;.tp;27 _sor-
teio da SECÇÃO PhCbLIO PRE-
DIAL terá logar ás ij M=. "oras
de amanhã.

«E' solicitada a presença dos srs.
mutuários c do publico cm geral.

Rio dc Janeiro. i«) de outubro
de .101C. — A directoria.

EDIÍAES

(em iórma de pílulas)
O mais poderoso especifico para a cura da Sy-

philis c cie todas as doençtts rtóiil(«antes dn ira-
pureza do sangue. O DEPUUATOL 6 im-
minentemente superior nos seus clíoilos a todas
as inieceões. Garante-so a cura.

Ti.bo com 3> pílulas, S-alOdia» de tratamento,
5*000, pelo Correio mais 400 réis; ü mbos, íiTSOOu, pelo
Correio mais t„0,iO.
DEPOSITO 0ERAL: Pharmacia Tavares
62, Praça Tiradentea, 63 — Rio de Janeiro

TINTURARIA RIO BRANCO
29 --- AVENIDA MEM DE SA' -- 29
Attende immediatamente aos chamados pelo telephone —

Central 4934. .para buscar roupa nas residências — Limpa o
terno por 38000, lava por s$ooo; tinge a roupa sem desbotar —
Especialidade em trabalhos em roupa de senhora.

PREÇOS 2IIODICOS

SImmi
1>H. Sir.VlNO MATTOS

Laureado com Grandes l'i«
mios u medalhas! de 011111 em
Kxposições -liiveisiu-s, 1iii«-i-
uaeiuitues e Nacionacs,

Extracçõcs de dentes, sem
dor, ~i ¦.{

Dentaduras de vttlcanite,
cada dente  sSou*

Obtufaçücs, de s$ a. . . i.í'«i
Limpeza dc dentes a . , 5;. :i
Concertos em dentaduras

quebradas, feitos cm
quatro horas, cada con-
certo lóÇnut)
E assim, nesta proporçãj «:«•

pregos razoáveis, são lei ««s t-
mais trabalhos cirurgico-tlcntarios,
no consultório clectro-dèntario «.ii

UUA UHUíiUAV.WA, II,
esquina da rua da Carioca e em
frente ao largo da Carioca: «Im
7 horas da manhã ás 5 da tatilt,
todos os dias.

Xelcphone-—1555—Central
U :¦'

A EQU1TATIVA DOS ESTADOS UNIDOS DO BBASSL
(SOCIEDADE DE SEGUROS MÚTUOS SOBRE A VIDA)

Sédc social: Avenida Rio Branco n. 125 — Kio ile Jaiaciro

(Edificio de sua propriedade)

Ke_í;5o das apólices' sorteadas cm dinlvciro, em \iii du seguradüi
'41» 

SORTEIO — 16 DE OUTUBRO DE 191G

IMEXBBXCIA UA GUERIIA

COSTUKAS

Distribuição do peças de farda-
mento a inanuíactutar, ás coülti-
reiras matriculadas sob ns. 1C01
a 1900, nos dias 1 £>, iS c =o, ate
ás 4 horas.

Prcviuc-sc ás sras. costureiras
que só serão attendidos os mune-
ros annunciados, assim como o não
coiíiparecimento implica na perna
da distribuição 1. nue tem direito.

I. ü., 15 de outubro dc ipoú.

Èl'A_INÒ.\'DAS Ci;Nl!A.
Capitão.

NÚNCIO

i«P3$ood
IS7S5ÒO
1895000
.lioSoOo
310Ç000
I-OS006
_toò$ooo

«tluritylxi, Parâhfi,
i__iwdor IVvinpca, Cèarf,
It,i(-;My, Kio Gmtt-C lio Sul,
ManAos, Amazonas,
M„xnnil)onv!a, E. do TÜo,
Latlario. «Matto-Gro3at>.

-íscife, Pernambuco.
Jaragiiá, Maceió, Alagoas;
Santo Amaro, llalua',
S. P-iülo.
Santoi. S. Tatilo.
Ouro l;ino. Minai Gwacs.
IlaMo Iforb-Liiti-, Minas,
¦Tafútal Federal»
1'lein.
I li 0171.
Idcnl.

Xota — O Sr. EucUtlcs K. de Soitra Amiíha', T-w ora tem sorteada
sua apoVicc n. ro.ioii, já cm 15 «Ijj outuhro de 1008, teve -orteada su;i
apólice 11. :u. iii(>.

Também o Sr. Join^im Macliánò, cuia npolice 11. 93.044 íoi agora
sorttndà. teve-a j,\ sorteaila em 15 de abril do corrcnlt 1111110.

O Sr. I.uiz Augusto Diniz Junqueira, cm 15 (le juliio deste anno.
teve sorteada sua apoMcc 11. «j(k3-I5 e .agora a «lc n. C$.720.

O Sr. Manoel Diez Martíncr, teve sua apólice n. 92.659 _ortca<Ja,
em 15 «le abril deste anuo, c agora a de ti. 0.1.458.

O Sr. Henrique Marques da Cosia, que aporá teve sorteada s\ia apn-
lice r.. 94..T13, já leve sua apólice n. 43.607, sortenda tres ve„'s; 15 de
abril c 15 ^ julho <le 1912 c 15 di janeiro íIc i')M*

S4.S/S—Juãj Barbosa de Almciila Sobrinho;
96.679---JiOflc Oistct.ir Pinlieirdr'
10.106—Kuclj'«jos K. de Siniza Aranha
6.431—Antônio de Atnorim

97.313—João dc Souza Horges
OS.ífí.í—José dc Ainiiar Lisboa
11.7OJ'—«13r. José A. de Almeida Ter-

namliuco
8.1.9^(7—i-otiiario Hehl ¦.
5; .390—Joaquim Mendes de . Souza
95.400—Alfredo l^as Carneiro
5ji'.428«Giistayo TUlieiro .de Souxá
£)3.6_4—Joaquim Mn.liado,
98.255—Viriato de M. Másearcplia5........
37.60R—José Gavitto Gomes da Cruz
05.7:6—I.uiz Augusto Diiiiz Junqueira
«ji.,158—Maneei Uiez Martiuez.
94.3o_ Henrique Marques da Costa ,

RODA DA FORTUNA

Agava
A Hora
A Real
Garantia

457
996
260

Marca
*

Registrada

S3C3C

Áineriçaua
22B

nio-if-io-wie J 3633

" «ÍÍ31 53 íjs

Í31 39S

31 í)8

Caridade
164

Fluminense
0803

GARAGE AVENIDA
Reputada a i" desta capital

Auto de luxo para casamentos e
passeios

ESCRIPTOKIO
Avenida Rio Branco, 161

le' 474. «-enfiai
GARAGE E OFFICINAS

Rua Relação, I6el8
Tci. 2464 Central

RIO DE JANEIRO

c«««ee»_e«*«*<i>09«8®»eo

0
IA0 MONOPÓLIO

i DA FELICIDADE!
flilLHUTES DE I.OTEUIA

Kemettoin-so liillictos pu-
Sra o íiitcrlòp mediante o

porte do Correio
% riiANcisco & c. a
Jl- — Kua Sachct — 1-1 §
ONMMNMN(NMMM

QDEIFL
o mklhou pó di: roíAn

1'XHAS, rivaliiiando com o
mcllio!', estrangeiro.

V13XDK-SK nus pliariiutcilii.'
de GRAXAUO At C!., o ouüw
easas <Jo primeira ordoiu.

Uiiicos agentes:
J. PAULINO & BRONZE

Rua Visconde de Inhaúma, 48, s»
Tclcpli. Norte .WS (H 3m)

mmaam'm ^"^jt

Operaria
6042

Variantes
ti3-H-C4-'.)fi-!

Mo-lS-10- 010 s seco

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quitanda - 72
— A. P1XXO & O. —

A EQUTTATIVA tem «orteado, a;é esta diàta, i.n.i,*- apólices, 1:0 vil-
lor ile 4.;!i5:5ll"$n«1r', importância p:«frn, BM DINHEIRO, .'.o- respeetivos
segurados, coiiieiuiaiido •'!-. mâ-sinas upoíices em vigor, com direito.aos sur-
teios ttltcriurcs, dc conformidade com «_ clausiílas respectivas.

?_G
740"4G

8G3S
«3S" 

»8

«OQÜAüUO»!
Hcsullurlo do- hotitcm:

'?

:C?;so
35$»™
30$OOQ 2,l$O00
3.1S000 :t-'55"«
lS$UOO I-SviüO

iSoSooo
5S$000 48Í000
i0o$ooo I55$ooo
[6o$oob i3Q$õoo1505000
_oii$iin_ i0t_t$noo145S000

300-000
30$ooo135S000
8;?eco suSecn1— j _uSooo

iscsooD

MKIJiK. 3I.VTTOS
MAN I CURE

r.ira senhoras e cavalheiros
Quitanda. ;m.

D;aWcos! Tü-

Saoo
Sood

únS «

2l?no«_
4Go$ooo
iiSsno
588000
ínS mo
4i$ooo
IqoSooo

200$000

toCSooo
10 iS 'nn
_io$oõò
2'V > 1CU

2O5?50a
1 tjaSooo

• 9.- noo

l8c.f.'.«oo

:go?ooo
100S000

If)r,;. [OO
T 3O?O0O
1705000
20(>$orio
1 o6Sfioo
igi$ooo

roSSooo
195?í«')i)

, i8o$0fto —
SQoSfioo iQoÇooa
I^l$ü10 —
SoSooo

ijoSooO' ¦***ujS"Oo
2o:SuOO r;IOt)?Of>[>

I8..ÍWO
6*;SiO'i

I5OÍO00

TSndiicçfio il«> fretes indeferida
pelo ministro dn Viueiio

O ministro da Viacíío comnunücoii
ao sen eollcea «l«i Aericultiira. nue n
ieiliiccão ie fretes nuc solicitou, nn
rede de viação ferren do Uio Grande
do Si'!, para o transnorie dc animatfS,
mie f-e destinam á feira de aniinaes
renrodiictorcs. ciii Hr«Ré. _soli o ni-
irmi.im da AssocincSo Knr.-il desFn
cMatle. não oòiln ser attcmlMa. im
ní«) li.ivi.'.' nn contrato ile nrrçijdamcn-
l„ «l:i referida n-ilc. ili«nosiiivo cm
virtude dc (ria! hnsse aiitorirar a re-
ttticçãn dc tarifa?;

MUSEU NAÇIQXATj
|",ií a scKuinto a estatística <lns vlsi-

tantes do Museu Kacional. durante a
gcm.ina lindo:

Tcrcá-feira '".
11, 110: sexta-feira
1.1. 51; domingo, 15.
pessoas

XI» IWKA'

Isetiçiio de imposto o rodu-
ccãò de fretes

Delem, (7 - (A. A.) — (Rc-
tardado) — O governador clr> 'bs-

tado sanccionoii a, lei c|«e isenta
o assitcar produzido na região
ntravesir-la pela Estrada de rerro
do BrnganQn de imiiostos por cm-
co niinoi e redu/. tanibctn os fretes
da ranna. da mesma, região, para
ser beneficiada na usina «.ta Gran-
ia Eremita, até 35 "1°.

TAVRAlílA KDITOKA
Coiii rusoiuLu dedicação vou vol-

tar á minha antiga actividade com-
mercia!, abrindo muito brevemente
nesta capital, associado ao sr.
Mattrillo da Silva Quaresma, unia
livraria editora; assim, aos srs.
escriptores, traductoics, editores c
adgnirentcs de livros peço a pro-
tecç.io que o nosso estabelecimento
lhes inspirar,

Meu sócio olferecCj como ga-
rantia do seu procedimento, tc:
passailo cerca de írt longos annos
na casa Francisco Alves, onde só I
i cultivado o trabalho honrado;
de mim penso falar bem alto o
carecer eu, depois de oecupar, re-
petidas vezes, altas funeções pu-.
lilicis. algumas de eleição popular,
sem jamais decair 110 conceito de

CAIXA MUTUA !>K l-SXSuES-Uingiiesn, volver, na quasi Itorn dei
Ví'1'ATjIOIAS repouso, ao trabalho da minha mo-1

«ÊSBütHb DIS PENSÕES ! cidade, no qual, para grande or-
1'5"-',n. nullio meu, sempre me vi distm-

Convite aos socws ..|guido com o melhor conceito. |
Como seja necessário desde Ja, rjtrvcndo ser organizado, muito

lavrar enérgico protesto contra o I proxini.ainentc, o catalogo geral do
acto da directoria desta Caixa, aç- estabelecimento, faz-se in.lispen-
ccitando ingenuamente o accordo j s;lve] (llR, promptas ordens sejam
do sr. dr. inspectòr geral 'le Sc-1 endereçadas á nossa firma — Leite
guros, accordo que é uni assalto j [{j],c;ro & Maiirillo — por todos
aos direitos dos sócios, isso con-1 <m_nios entenderem a esta confiar
fessado em palavras bonitas pela a colloe:-.çíio de suas olivas, _em
directoria, no artigo publicado no Cuju divulgação comamos applicar

Correio da ManhS" dc 17 d«> cor- j novos ,. _teÍ5 processos.

tENTUO DOS CHALTKianS
DO RIO DF, -AM3KO

Sede: rua da Quiuttda n. 0, so-
bra-do.

Assembléa geral extraordinária,
cm 20 do corrente.

Ordem do dia — Interesses so-
ciaes.

Kio, 17 dc outubro de ioiG. —
O 2" secretario, José Alves dc
Mesquita. S 341"

DECLARAÇÃO
José da Costa, electricista diplo-

niâdo, residente á rua São Valcji-
tini u. 55, vem, para todos os cí-
feitos de' 

'direito, 
declarar que, exis-

tindo antrns pessoas dc nome
egual, passa d'ora avante a assi-
gnar-se José Hrdcir0 da Costa.

Rio de Janeiro, 17 dc outubro
dc 1016. — José Erdeiro da Costa.

(J.3—"
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Moderno
Rio. . . .
Sulleado.
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Urso
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Cnmello

Variantes
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!. AOICUU
706

nio-iSr-io-iíio n

GRANDE HOTEL
— LARGO DA LAPA —

Casa para famílias e cavalheiros
dc tratamento. Optimos aposen-
tos ricamente mobilados dc novo.
Accessorcs, 'ventiladores c cozinha
de :" ordrin.

End. Telegr. "Grandliotel"

üCURA D
TUBERCULOSE

A "Âliciiia", cm cuja coiupo-
sição figunuu o allio c o iis:i"'v
dois vcRcbes rec«valiccidos por
vários ECienlistas enrao verda-
ociromento maravilhosos n a
»mr,-i da liiberailose, «iiroduí
resultados seguros cm todos o*
períodos desta terrível cnfcrini-
dade e cura completamente _no
,0 c ^o gráos. Nu bronchito,
tístliTnK) iinluenza, coquolüche c
priiiclpülmciitc na broncoipneu-
mania o resultado 0 inía livcl.

«Depositários: Silva 'üomès R
C. Kna dc S. Vcdro 4" e .;?¦

TENDINHA
Vende-se uma no centro com-

inércia), com muito boa fresuezia.
própria para principiante, á rua
General Câmara ií. 19, j' loja.

(S Sfijjt

Sala e gabinete
Altigam-se uma sala grande e

1111-1 gabinete, de frente, cm espiei;-
dido predio, com todas accommo-
d.i«;ões para familia ou cavalhei-
ro de tratamento.

'Rua Carvalho de Sá, 14. (S,3i"íg

DEUAM HONT.KM

Anligc
Murierno ,..
IVri
Salteado...
£• piemifi
3' >
4- »

SG7

031

Maciço
Catnello
1 amellò
Macaco

ou;
371
Ssil
731

AVISOS MARITi S

Aguiia de Ouro
168

17—23—18—IS
Rlò-lS-iO-DlG

PM111P llkülWiHlhil
751

cujo deiiciooo tópico trans

¦1; quarta-feira,
;, 84: sabbado,

úo. tfotat, 715

rente,
crevo:"A digna e illustrada Inspccto-
ria Geral de Seguros, no propósito
de unificav as pensões dos vario»
institutos similares aqui estabeleci-
dos, mandou fazer uma revisão d
cálculos da CAIXA MUTUA
PBXSOES VITALÍCIAS;
zar de reconhecer que el
poderá pagar, n.is dois annos que
restam para o qtiinqticnniq ante-
dormente estabelecido, — a pensão
de j-,o$ooo annuiies. determinou
que os calcules abrangessem um
período dc novos cinco
como medida dc salutar cautela
com o propósito dc não desfalcar
o fundo de pensões. Em canse-
quencia dos estudos c exames fei-
ms e usando dc aitribuição legal,
fixou cm i_--$ooo aiiiiuatís a pensão
a /'<• gar." .

1 Convidamos (odor, os sócios ria Ul-
xa victimas do esbulho de suas
pensões, a comparecer pessoiilnien-
tc ou por procuradores, no dia 5 «
de novembro, á 1 hora da tarde '

DE
, iipe-
ainda

annos,

A correspondência deve st'r dtn-
gida á sédc — Kua Santo Antônio
11. 3, ou á caixa postal 11. 800,
sondo o nosso endereço telegra-
Tiliicü "UHcl ,

Carlos Luiri: Uihf.iko.
Outubro dc igió.

(C,*5S«|)

l'ATi;\TI'; UR OFFICIATj
O capitão José Thomaz Gomes

agradece c louva a pessoa que en-
Iregòu na delegacia de policia dc
Xicthcroy 1 carteira juntamente
com á referida patente.

Kiu, ig—10—1916.
(B3620)

F-«T_rs_____lsllá^ g! h

Rio —13—10—'J1G S 3Ü71

Piopíi^anda
914

; GONORRHEÍS
K cura infallivcl em 3 dias,
&j sem ardor, usando "Gonor-
•g rhol". Garante-se p. cura
í| completa com um só frasco.
fj Vidro, 3?ooo, pelo Correio
« 5J500. Deposito geral .
§J Pharmacia' Tavares, praça
V' Tiradentcs, 62 — Kio de

Janeiro.
__

BOLSA LOTERIOA
QUEREIS TRAVAR RELA

_ÕES «COM A FORTUNA?
Comprno bilhetes na ROTiSA

LOTERICA. Av. Rio Uinii-
cn 11. lia, csquiiin da rna dn
Assembléa. „ii onconl rnreis a
i-oali/.iição dn vosso ideal.

i!BI:i:Hi:;!:~l!ffllí!lilll:l|i_[!li_i;!lfli;!li_l!Íi!-í:!!!-|i

IA CURA !>A I
SYFMíLIS I

todos um meio 0
se tem syphilis g

Cautela perdida
Perdeu-se a cautela u. 3S2 ":"

prcsciitátiva de i« apólices .ao
portador do Empréstimo Munici
pai dc rgi-t. Koga-se a quem a
tiver encontrado entrcgal-a ú rua
da Candelária n. 4^. loja; graiifi-
cando-se. l"stão tomadas as provi-
dencias para evitar negociações

com a mesma. (J 3.1b

Rio -IS -10-016, II 3GS0

PRAÇA DAS MARINHAS
(EVCRK OUVIU OU V) ROSÁRIO)

AVISOS

ibtMOS. sus. WQinnAXTES
DA "A r.M.M) lXiEl!

NAOIOXAL" í
Na qualidade dc beneficiário do

pecúlio da .serie C constante da
apólice 11. Ho da Sociedade Ano-

I nymn <1«- Pecúlios "A 1'nião lnter-
nacional ", ora em liquidação, e a

em local que será nas veperas de-! nv~ legado pela fallecida sega-
" ' rada sra. d. Antonia de Mendon-

ca, do Maranhão, declaro que meterminado, liara resolver o meio
pratico c ureente para, pcrahtc os
tribunaes, salvar nossos direitos.

Iremos até ao uliimo extremo, na
defesa dc nossos direitos.

AORUSTO GoMKS QfKIKOZ.
P. p. de diversos sócios. Uua

Martins Cosia, uo. Kio.'Micum. Kurpo.
'Rua Cezaria, 241, Rio. (13 3595

roííRiÁIO V.sia rcp-irticHo expe-
«lir.i malas pelos swuintcs paquetes: 1

Itoie: , . 1
//-(i-mo pura Panlos. Paraná. San-

ta Csthjrins Uio Cnnic á» !>ul, 1

FOJtMlOIOA 5IERIXO
O uuico extcrniinador das for-

nilgas. Merihõ & Maury, ma dí
Ouvidor a. 163.

foi pago " sa'"i° «l05 .direitos a
mim conferidos pela referida apo-
lice.

Pelo presente, em duplicata c
.para um só effeito, dou p'ena e
geral quitação do referido pecúlio,
passando o presente para não mais
repelir o pedido.

Com os meus agradec.mcnlos,
subscrevo-me

Rio dc Janeiro, .? dc agosto de
101 («• , ,,

loAfjrtn EiittREiRA FotiTKs tass.)
Testemunhas.: Solto Maior & C.

LIXÜA DO SORTE
O paciuete

do
para

OLINDA
Sairá

orrente
Victor

quarta-feira,
ás \2 horas,

. Bahia, Maceió,
rife, Cábedélio, Natal, Ciará,
Tiitiiya. Maranhão, Pará, San-
taréin. Óbidos. Parintins, lta

L1S1IA DF. LAGUNA
O paquete

Iraiitia Feie

Vias Urisaa8«I»s
Sytiliilis o moléstias do

senhoras

DR. CAETANO JOViNE
Formado pela Faculdade dc

Medicina «,'e. Nápoles e habi-
lilado por titulus da do Kio
de Janeiro

Cura especial c rápida dc
estreitamentos urelhracs (sem
operação), gonorrhéas chroni-
cas, cystites, hydroccles, tu-
mores, impotência. Consultas

das 9 ás 11 e das 2 ás 5 —
Largo da Carioca, 10, sob.

Ilio- lS-tó-ülC sscj:

cDatiara c

L1XU A
Manáos.

ÁMIÍKICA-ÍÂ

tio
Sairá 110

icalamlo em

1 a dc novembro,
-.ira Nova Vork,

Bahia, Recife,

Vi
Sairá terça-feira, 31 do cor-

rente, ás 21 horas, para Dois
Rios. Angra dos Reis. Paraty,
Ubatuba, Caragiiatatulia, Villa
Pelia. S, Sebastião. Santos.
Cananéa, Igttapc, Paranaguá,
S. Francisco, Itajalty, Floria-
TU'"'"'i-: e Lajçtma.
LIMIADIO SKKGIPE

O paquete

Ensina
dc saber
adquirida ou hereditária, in-_j
terna ou externa c como __3
podem cural-a façilmeirte |j

ja cm todas as manifestações g™ e períodos. Escrever: 'Cal. (9
S«j xa Correio, i(5S(i. enviando ã
ss selio para resposta. W.

€_-F£. B»asS5cffii
Da GOXÒRRHtiA CHItOXI-

CA 011 RKCK.NTI'., c«n poucos
| dias, por processos modernos, sem
I d«3r, parante-sc o tratamento. Tra-
j lamento da syr«!iili;._ App. fio6 e
| 01.1. Vnccinas dc Wright. Assem-
I bl'"'.i ei. das f ás 11 «• i.i ás ifi.

SERVIÇO KOCTURXOi S ás
I IO. — Dr. Pedro Magalhães.

(i< OC45

PENTEADEIRA
«Mme. Augusta, especialista em

penteados para noiva, soirce, etc.,
com ondulação Mareei. Tingem-se
cabellos c«.m creme especial. Ira-
balha-sc cm cabellos postiços. -•
Preços sem competeucia. Rua S.
José 1--', 1" andar, tel, 31'fi O.

IJililI

II o1
cf, dc cor-S.:irá quinta-feira,

rente, ás ifi horas, para Cabo
Frio, Victoria. Caravellas, P.
Areia, Ilhéos, Eahia, Aracaju',
Penedo, Macciú e Ucciíci

AVISO — As pessoas que
queiram ir a bordo «los pa«;ue-
los Uvar 011 receber passagei-
ros. deverão solicitar cartões
dc ingresso, na Secção do tra-
fego.

__ Craaêeiro
182

UiO, 18-10-016. 5 S :

KlBEML
930

nio-is- o-*jic j sso

ÕLOPES
ê quem dá a fortuna mais rapí-,.-. ~
da nas leterias e offerece mai-1 lclel"'- d'-- ¦•-
ores vantagens ao publico. I

\ Casa matriz, Ouvidor t5i; D II M P fí I (líFRIRÍl
Ouitanda 79. esquina da Ouvi-;0 ««UU LUItniUU
dor; 1" de Março 53. largo da | r. Rosar/o 74 c R. Ouvidor ySEstacio de Sa 89, General Ca-1 ,,-. -n/-,T\TTrV>
mara 363, canto da rua do Nun- —' rvjl\ 1 KJ
cio; rua do Ouvidor 1S1 c rua] i30 _ R. OUVIDOR — 130
15 ds Novembro 50, S. Paulo. | São as casas que offercccm a

maiores vantagens c garan-
tias a«D publico

1C6--.RUA DO OUVIDOR—J06
Filial á praça 11 dc Junho 51—Kit

de Janeiro
COMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — O.i prêmios são pago1
r.o mesmo (Ha da cxtracçâo.
FERNANDES & C."

Tci. =051, Norte

Piano e moveis
Vendcm-sc: um bom

f"1 _ I Plcvcl, í»rvr iiãooSooo; tuna s.u*ianco Sportiío t__^,f?ytís
novo, na Avenida .Mem de ha, !«¦«

Cumprae bilhetes ues'a casa, c
tercis o futuro garantido, forte
certa, pagamento immediato. Kua
da Alfândega, ^2, cs mina da rua
da Quitanda. J. DUTRA õ- C,

Casa Faria.

Pará e San Ju:
B_____flE8_g-_MBp8-MBB^^

GAFE TRIUMPHO
Puro e saboroso, á vendi c:t«

/ toda parte. Torrefaçâo e nioagcm
lP««;a T.iradeutcs 56. „_t_, i -ui

IITOVETS, pínttos. objccto3 dc arte,
j.H me aca, cliríiStaeSt tt-.. etc, com-
nram-se «o becco da Carioca n. __,
C'.«m Fernandes, (3CÍ6 S) S

ALTA CARTOMANCIA
Mme. TAGILü, iiiieiala no"

ntyslerios do occultisnío, possuído-
ra dc grande poder em sciencia
occult.is, diz o prcscnle, o j'.,'-2".^'1
e prediz o futuro. Faz ritial«i'.»«
trabalho para o bem f?'ar. como
sejam: casamentos difíiceis, tt
conciliações e embaraços com"'««"
ciaes, etc; na nu. Frei CahccJ
n. sH, sobrado. ___.

Machina Underwood
Vcnde-sç uma eothpletatnenir '"

va. da ultima remeesa, pira dçÇ0« -
cupar logar. Trr,ta-se com ü *"
Ctuilm á rua Visconde do R"
Branco n. 32, «KÃnwlo,. (S •J11''
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PEQUENOS ÀNNUNCIOS
VENDAS EM LEILÃO^

PENHORES^
Teilão DE PENHORES
KM 26 DE OUTUBRO DE 1916

J, Liberal & C.

fiiía Luiz de Camões, 60

V ikciii leilão dos penhores vcti.

ciJos c previnem aos senhores mu-

liiarios que podem reformar ou res-

Jalar suas cautelas até á hora de
leilão. (S 32-13principiar o

LEILÃO DE PENHORES
l'in 21 do outuliro (lu 1016

U GONTHIER & C.m
lIENTtY & ARMANDO,

siicccssoves i
CASA FUNDADA EM 18G7

.5, li. LUI/j DE CAMÕES, 17
Fnzcni leilão dos penhores venci-

dui. c avisam aos srs. mutuários que
podem reformar ou recatar as suas
..ameias até á véspera do leilão.
._K-vr. ¦'¦¦'1

IMPLORANDO A CARIDADE
AMAMCIA, viuva, cora 68 onnoí

de edade, quasi cago:
ANNA DO AMARAL, viuva, cega

* .ilcm disso doente e sem ninguém
liara sua companliia, recolhida a um
'''Ângela 

pecoraro, viuva, com
80 annos de edade, completamente
cega c paVhlytica;

ANNA EMILIA ROSA, pobre ve
Jliinha, com 70 annos ile edade;

CARLOTA, pobre velhinha sem rc-
fursos.

ELVIRA DE CARVALHO, pobre
•ega e «em amparo da familia;

KNTREVADA, rua Senhor dc Mat-
«_'_ios 34, doente imjpossilbilitadu
4t trabalhar, tendo duas filhas, sendo
¦ma tnhercotosa; .,-„.,._«

FRAMCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega de ambos olhos, c
^JOAQUIM 

FERREIRA CHAVES,
«ntrevado sem recursos;' LUIZA, viuva, com oito lilhos
Menores; ,, .

SOARES, viuva, velha sem poder
trabalhar; .,

MARIA EUGENIA, pobre velha
«tiu o menor recurso para a sua sub-
•istencia! .",. ,

SANTOS viuvo, com CS annos de
edade, gravemente doente de moléstias
incuráveis; ...

THEREZA. pobre cégutnlm ecm
auxilio d' ninguém.

AMAS SECCAS E DE LEITE
l

»__lB__8Paá_BB--B__-ttíi»tt?i6_____W3_

1 K_BlBPJ___B__-t'_j»3lfM
H \jSm\mlSL\wtmmT33
\\\w£9SÊÊm\\\\\\WSss^^'MTavmI
Ha li tasitá
\WÊÊÊêÊÈÊ* ERNESTO SOUZA

^^^^^^ BROMCHITE, I
^^^^^pSJI Rouquidão, f_st_-Si-_i| 1
WÈm ^^^^1 TubarcuBose pulmonar 1^^BBrIÍ GRANDE TÔNICO I

^^ffi^i|| abre o appetite e produz |
^EGm] força muscular. I' ^B GRANADO&ÕTileMarço» §

Lede!
Aqui vae a formula do
conhecido e estimado
produeto Rhum Creo-
sotado :

Creosoto-Iodo,
HypophospJiito de

Cálcio,
Hypophosplnto de

Sódio, .
— Glycèrina —

Vehicuio Calmante

ALUGAM-SE
NA

SBCÇAO DE PROPRIEDADES

"SUL AMERICA"
Rua do Ouvidor 80

Os seguintes prédios i
As chavps nos mesmos ou conlor-

inc indicação nos respectivos cana-

Para tratar das 8 as 6 da tarde.
S. CHRISTOVÃO — Rua Gene.,

ral Tose Clíristino, 44. com magniu-
c-s 

'accommoducóes 
para -família de

trutamento, porão habilayel, luz ele-
ctrica, grande cjulntal, etc. Aluguel

MATTOSO — Rua Campo Alesre
n. 89, com maitnificas accommoda-
ções para familia de tratamento, po-
rio habitavcl, lui elcctrica. granuc
quintal, etc. „.

ALTO DA BOA VISTA -- Tra-
vossa da Uoa Vista 2".. com .( cptar-
dos 2 salas, luz elcctrica, etc.

LARANJEIRAS -- Rua das I-'-
rnnjciras 11. 45.1. com magníficas ac-
comniodações para familu dc trata-
mento, quinta, elc.l-íiu chavei 11 a
mesma rua n. aic Aluguel 300*000.

SANTA THEREZA — Kl» «
Santa Christiila, 104, com bois nç-
commodações p.ra praii.if tauv.ua uc
trawuicr.io, porio, (itantal, etc.

mmmmmmmmmwmmmmmmimmsmmma |i^"">»!^

UVENTUDE AL111
Faz com que os cabellos brancos fiquem pretos, nao quei«

ma, nao mancha a pelle.
A Juventude Alexandre desenvolve o crescimento do ca*

bello e extingue acàspa com tres applicações
VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMARIAM

PHARMACIAS E DROGARIAS — Preço 3^000 rs.
iBMlfiWttÉM^i««

ALUGA-SE 
um liou ipiano n""-

-.endciitc, n um senhor do com-
jne.-ciõ, em -casa dc pcqiiciia fami-
liai iiai.Tua.do Resende n. 150. lanço

vJ-75

A LUCA-SE i> 1"
ítX. Jiúenos Aírtfs

idiií ,i rua
(E)

Ll't:.\M-SI" wlas para escripto
;i Iliienos Aires n. ntl.

O apparelhp respira _
torio, desobrigado de A_<

„ illT.VS!" o predio á rua dc rj.10
muccosidades e gran-. Ai*r.ihc"Sca xaviM n- "«s; »*, f£vis estilo u.i padar.a defronte e tra-

'tosai 10 11. i-l" ~

Torres
usa >la frente ;
:is-a dos fiuidus

i- irhtá-se á rua Jo Kosario 11. i-t';.
lliinco Alliança. <''.

..1.UGA-SI' o predio a rim Maria* 
inririi n. 3i (Botriiogp).; aa;

nrinnnètn da esiiitiuii

demente desiníectado ^';./'A™J» K

pelo iodo-Creosotado, A^énfn,0^^ Ã r""
ij-'t ii-ji-'-! chaves esláo na Ç.offerece ao padeceme , u

um bem estar sensivei, j^
' __ -„,1QI : chaves estão no nrmazein .da esinuiiii

urna calma sem eguai. ^ ^ u^»»™^: ^
O somno é.fíacido, a Adi

respiração fácil e de
excellente tiragem

Pessoas que

WiflliMliBliffiSBIimisMiA»

A LUCA-SK tini quarto iudeiiciulen-
-í»-tc, nrcjatlo c fresco, mobilado, co:n
boa pensão, 11 dois rapazes decentes ;
tom clcctricidade « teleplione, sendo
05$ cada um, ou iao$ i»;ira um bó;
na rua Visconde de Paranaguá 15,
tapa. (.U57 'O 1<

Cattete, Laranjeiras,
Botafogo e Gavsa

,i ÚUGA-SH. |ior 40S um bõin nuar-
XVto independente, com luz clectrica
e telenhune. cm casa de faiiiiin.;
bonde á nortu c perto dos hanhns dc
mar; 1'eilro Américo So (Gattctc).

(1-1.1 6) J

11 pciiiiciia casa da rua
isss n. 9. perto

da avenida Beira-Mar c banhos do
Tltmiengo. (.M-- 10 _J

xccllcnte
AiI.CC.AM-SIv 

uma
de frente c um bm-.i qllartò,

ala
L'l»

casa de t.iiuiliii. para rapazes dç tra-
tnmento ou casal sem filhos; Eerrci;
ra Vianna jo. Í.''3'_L„.-.?

AI.UGA-SU 
uma casa muito hysic-

nica c por preço reduzido, na avc:
uida da praça Duque de Caxias 51;
as chaves estão por favor 110 armazém
c Irata-se ua rua Carvalho de ba
n. Ce. t,ijS7_CO_J

\'LÜGA-Sl'l 
um quarto cm casa de

.f.

\iLU0A-SU. 
próximo aon banhos dt

mar, esplendida sala de frente, 1110.
hilada; ruu Silveira Martins, i-W.

(tlroj (.) H

AT.UCA-Sl* 
por

.11

ALUC*,A-SH 
11 pciiiii

Maclrado de Ass

100$ incnsae.*» a
pequena faniilia de tratamento, um

I10.1 casa com dois quartos, duM sa-
las, cozinha, serviço sanitário e área,
á rua Rctiru da Guanabara 4". .villa
Alice. (36SIG; b

A ll.llGA.M-SK, independentes, unia
ii-sala c um quarto, bem mobilados;
na rua Buráo dc Uuaratlbn ti, 27.
Cattete. t.l-l.i." <->) J

Al.UGAM-Sli 
salas .le frente «

quartos com ou sem mobília; a
boas casas, grandes j casaca ou pessoas tle tratamento^ cm

informação na ! ícasa de Oíiülia, uo ineJIior ponto
(joio G) J A IiUC»ArS|.i no predio novo. apala*

¦— cia presidencial, Uua du Cattete. ij-*.
d LtIGA-Sl' unia casa, baixos (3J77 G) It

i\ fundo», por 154$. cinca quartos.
Ires «alas, grande quintal e outra por
SS$, tem grande quintal. Cattete, 214,

1-53.1 •*-¦'' .'

inilia, com luz. -•;?. pessoa sm;
pies c inte trabalhe fora; na rua l.civ
janiln Constant n (3J98G) A

A LUGA-SE íi.nia
/Vriano il, ioo*,
nccommodaçôes a go§
mesma rua 10S.

Ciciieràl Scvc-

XVfre

UC.A-SI-; o prcil-
dor losí Bonifácio n. 31 \''"

dos os Santos); as chaves esiao no
ipredio visinhn de 11. 35 < trnta-so

rua
Aliiança.

do Rosário 11. 146 — lla.».Ç°

k I.UGA-HF. por noS-o i.rc-lio. pa-
*raba-;^-ra necoein 11 rua General Vedrn

¦_i„llo«»n ' naniia de Administração ..Garantida;
lham com o íntellecto. puiiãiaá 6s. ("í^!l" 

Vi-lo Ale-
sala e um

v e grandes
(3013" 10 j

devem á noite usar
uma colher do Rhum
em leite bom.

riJÜECTSA^SE do uma
12 a 16 annos. para tomar con a

ile uriia creança dc 2 annos,j rim N_.
is. dc Copacabana 592.

mocinha
ornar ei
)S, rim
(3661 A) S

PRECISA-SE 
de um rapaz dc lí pRECtSA-SE <!c uma menina de

r.nnos, que saika ler, escrever X 15 a .7 annos, para serviços lc-
que conheça o bairro dc Villa Isa- ves, em casa dc pequena fanuiia; na
hei, emprego honesto e dc futuro, avenida Mein de Sa 11. ja. «ilinuto.
Hxiríem-se boas relercncias. Cuias Ui-ii C) J
Pereira, nesta redacçâo, para ser pro- —¦—¦¦n—um 111 m» ¦¦¦¦¦»¦
curado. (3354 D) lt

ÍDRECISÃ.SE 
d! uma ama íceca;

á rua Dr. Maia Lacerda 11. 28.
(3438 A) b

CozÜiros e cozinheiras
\ l.UGA-SH uma boa cozinheira

filiara dormir no aluguel; trata-sc
.1 

'111:1 
Kiula Mattos 4?. (.1-125'') 1

^" Casas e commodos, centro
1)UECTSA'.SE 

dc uma làvad
cngoinmadcira c dc uma pequena

de 13 a 15 annos, para arrumadeira;
prefere-se que durma nu nhiguel; LUGA-SE uma boa «ala <!e fren-
rua S. 1'mueisco Xavier n". <j!*o. JtX te e um quarto cm c.-.sa dc ia-

(3.1S1 ü) milia, n easol sem firiios ou rapa-
—— 7.C.1 do commcrcio i ua rua do Lavra-

RECISA-SE dc uma mocinha (|i0 n. 1S6. (W
pnra scr\'i<;o3 dc um casal; na ¦-

rua Luiz Gama (nntiga do Esp. Saii- \ LUGA-Sli tuna sala dc frenle c

A iLUGA-SE o sobrado da rua das
ÜMarrecas 11. 43; as chaves estão

(3-',-i E). bna paüaria.

ALUGA-SES. Dlrigii
predio da rua de

3Üp. Trata-se na
rua do llospicio 11. 41. sobrado'.

(34Ú7 W S

ALUGA-SE 
um conimodõ com pcn

são. 11 uma pe?soa séria, em casa
família;
andar.

rua do llospicio 17.1,
(3463 Ei '

P
rua
to) 11. 14, 1» andar. (.3300 C) S X"X inn quarto, juntos ou separados,

' \ LUCA-SE uma cozinheira do tvi-
xl-vial! na rua Bambina "• 4-t- •

(3424 '•) J

| Ã I.UG.A.M-SE cozinheiras e n;"ci-
lt\.nhas honesias e da roça. ¦ fedidos
;i Agenor Portugal, csljição Ue \as-
tburiis. (Envicinj scllos) ¦ (333-t») J

I A LUCA.SM uma perfeita cozinhei-
.1\::\ do Irivia", iwra cana de fami-
Via de tratamento; lratu-s,c na rua
.".eiicral 1'olydòro 139. (35530) 1}

1>ItE(,'ISASE 
do cofpitilieiras c

Uòas aiudantes; rua <la Assem-
Ijiéa Op, L'arte do Ia Mode,

(jC.ts si S

em casa de familia; a rea do Send.
um coptiro, no do n. 5. (35-1 W

T.obo ». tí2, nuc
durma cm cosa e nuc saiba cuceral-a, \ LUGA-SE unia boa cosa, grande,
Exigem se referencias. (2773 C) j i"l|)ara faniilia de tratamento, a rua
1>RE'CISA-SE 

do
rua Hatldock

AOS DOENTES
CÜKÂ KAIVICAJí du ííouo-

1'1'lión clironica ou recente,
estreitamento ile urçtlirii' em
poucos (lias, -mi' processos mo-
(lemos, sem dor. Garàntc-se

l [UG'\ SE um ciiimiodo mobilado.
Aa' mil 

'senhor. 
distiiicfo pu moça

soccgaiia. na avenida Meui( 
j^^-j

4 1X'GA-S1* um bom quarto, a 1110;
^iços folteiros; tem (elçphoiie; e
bnraio! na' travessa das liellas-Arte-j
11. 5- <É1

':%) 
S

A LUGA-SIÍ o bom nredfo da rua
iXl.eopoldo 13.1 .(Andarahy); asclia-j
ves estão na vcnd.1 ao lado; aluRit •

do Rosário »•
(284S E) ¦**boS; trala-su na rua

ios. i*j ,_

Á-LUi.iAiI.SE bons uuartos. na ca-
Á Ri de cominódos da ladeira do
llarroso 2, proxIniO á rua liarão, dc
S. 1'elUç; nreco baiato. (jw ''.) 3

A I,IÍGA-SE, a dois rapazes 11:11 es-
tíLpaçoSJ quarto, a rua 1".de Mar.

2" andar. (.ít'^1-» &J p

A LUGA-SE, ua rua .ta
J:%.!:re n. .1L uma graiub
quarto c quintal, por 45-
quartos, n 20$i

sem pi»3meirojf5sstaa^_a^
Drogaria Granado I Filhos

RUA URUGUAYANA N. 91
Pesagem çjratuita em balança son-

sivel a 1 gcamma

LUGAM-Si; palas c quarlos A** 
ente» com ou sem iimhilia, a ca-

Faes ou pessoas dc tratumento, em
casa de familia, no melhor ponto da
rua do Cattete, em frente ao palácio
tyi-siik-ul.al. lluà do CíitWtè, 132.

 (3578 G) R

ALUGA-SE 
a casa assobradada da

ntn D, Marciana 67. em Jíota-
fogo, pintada de novo; as chaves no
n. 65. O581G) R

ALUGA-SE 
o predio da rua Vpi-

»an(ta n. 71, (l.aranjeiras, tem
duas salas, sete quartos, com lux ele-
ctrica; trata-se na avenida Kio Bran*
co n. 237, i» andar. (3610 G) J

mnwkl
PARA SENHORAS

E 8ENH0RITAS
maior «»rtla»eato

Sé 11.1 casa

AU HUU1 QES

A LUGA-SE o csplcrididn sobrado
Ü.da rua do Canele u. 0.1. próprio
para pensão; ^3 chaves eslão no 88,
onde se trata. (:otm t.) II

ALUGA-Slidi

CO n. c-'

TÍLUGAM-SH doil Imliii quarlosFrancisco lluratorio 5.1; as chaves,,, tratamento, Illipotisncla", S.V" j A'',,'",,',,,,">,,,' cni casa do faniilia,
pitUC.ISA-SE de boa-, cosníreiras o tstao. por favor, i mesma rua n. 38; .,1.111, p moléstias (Ia pelle, l„„ar ornado o muito socego-, na rua

í .SioTSta-se ts ^t"teL 
ín^ »« rUa '" **: ^^'^] 

| ty^oU «DO C 904. Vaccinns ^QniiÀãa^. ^^^b

\LUGAM-SE 
mágnificos commqdos,

a cnvalbeiros e moços do romuier-
cio na confortável avenida Coiuincr-
cio; ua rua Christovão Colombo 38,
próximo ao largo do Machado-, Ira-
ia-se com o encarregado, a qualquer
hora, ^iüi'- J

yuuda imvitncntò
do predio n. 96, á rua Tavares

liasios, com tres quarlos c duas sa-
ltll'1 ílillli Illvi'S IMlK. -O A las. c o predio á mesma rua 1"; com",lti V.M.jVr.iihvi? 

' 
V> duas salas, dois quarlos. um grau-

1''.IiE.IIIUiM'! -t.oo. ()c sa]j0 c mais . eoiuiiioihdais larii
~—• ¦' faniilia. Estão abertos das 11 ás .1
A LUGAM-SE sala c quarto, juntos Üa^rdei 

^Tavaíes^dtiít»s* iS

inodidades. a casal nu senhoras em-1 l^c'
«.-epadas no eomiiiercio. Aluguel; 7''S
uicnsaes. Invalido3 1S4, sob., fundos,

(3=18 15) J

A LITOAM-SB ctislnliiis n a
^VAvenid» da Gloria, rua do
Cnttete 133. As chaves na ca-
sa 15. Trnta-so com Paulo
russos & Comp., rua Santa
Luzia n. 202. O

ALUGA.SE, por 4»$ um quarto_t_LntóIiiladot com cleetrlcidadc cm
casa do família; rua Corrêa Duir.i 7Ü.

(1341 G) J

ALUGA-SE por Jsí.
i-VfaiiiIlia,

em casa <le
Ia, um' quarto dc frente, mo.

liilado, com gal o roupa de cama.
Rua D. Carlos 1 a. 94- Calleie.

(j68j G) J

ALUGA-SE 
uma casa_ por

<
 . tSií,

.com quatro quartos, duas salas e
grande quintal; ua rua do Cattete
n. 214 e outra por ic.'$; na rna
Itctim Lisboa n. So, com dois quar-
tos, duas salas e grande área, outra
por 87$ c outra por oi?, tem grande
quintal. (-534 <¦') J

(.i5-.;D) Umme. Anuiu.
\ LUGA-SE ura bom ouarto, a ca-

PUECISA-SE 
de um jicqunno para XVsal dc tratamento ou dois moços

serviços dc casa de pasto; rua sérios, cm casa dc família, bem 1110-
bilados, ua rua Senador Damas 11. 19.

(lit- 1'.) R

.._ IÇO:
Vasco da Gama 11,

I ceição.
aniig-i Con-
(.11.-'.) D) S

I^KECIISA-SE 
de unia boa cozinhei-

ra. que saiba couinliar; na ave-
iv da Rio Hraneo 13.1.. 3o. (33'^ 13) J

1>RECI;;a:*E 
dc mus empresada

para cozinhar e mais eervicosj
.pie seja linvpa para casa_ de peque,
«r. f.ituili.i. podendo dormir fora ou
lio atuuucl; rua do Uoso n. 36— La-
innjeir.-a. iiÍ''_JiLj.
'liRECISA.SE dc uma boa cozinhei;
.1 i-a e que lave roupa; rua Jtiij-
t|Ueira Ereire n. 53. (.llnS 1') A

I>RÈ-CISA-S_ 
de uma empregada A LUG.A-SE na rua Senador.; pau-

p.ir.i todo serviço de duas pes- XVtas 93. em casa dc faniilia,. «m
soas, sabendo cngommar; Carolina bom quarto; (35-a b) )
Santos. 56-Mcyer. (3223 D) Y^^T^^ko^aW^

1;R1*CISÁ-SE 
ile Iim bom ajedan- Acscriptorio ou fr.r.iilia, tres quar-

te de terreiro para ófficina de to.«, duas salas; rua Assembléa, 19-
Sègltiroí na riu Frei Caneca u. 3ó- ____._?_——

(3319 D) ,., .
A ILUGA-SE tnn, quarto mobilado,

1>RI5CISA-S_ 
de Mma empregada _A.com pensão, dá-se também pensão

pira todo o serviço'; trr.vesía dòs avulsa; na travessa de S,-.'Francisco
Eêrruiros 15. sem comproriiissos, que 11. C, 2» andar, esquina da rua il.i
seja séria;' ordenado 30$, (3609 D) j* Carioca. (339= ''¦> ¦*¦

antigonòcõccica. Paganieiito
após a cura. Consultas üin-
rins, ;lns 8 ás 12 e de 2 ás
10 dn noite. T. C. B0S1. Ave-
nida Mein de Sá, 115^

,4 LUGA-SE um quarto cm casa (lc
irVfaniilin, a uni casal sem filhos,
a raiia_.es on ;i ectihoraa tle respeito;
na rua Luiz -Gania 11. M, aniigi do
Espírito íaptó, 1" andar. (33011'.) b

4 LUGA.SU n c
iTJLrya Carioca .ti

i.lilcmlidb sobrado da
1. (3110 15) J

1 LUCÍAM-5E boa sala de frenle o
_"_um limii quino a sepsea séria ;
avenida õoincs Freire 129, sob.'_lo.

(3ó.ia ~) I

A LUGA.SK um quarto independei
_\.te mobilado _ (405000), l)a-s«; pen-
s.lu qucreniló.

A lUGAM-SK bons escriptorios, a
X_.rua do llospicio íF. 1" andar, es-
.mina da rua da Quitandas trata-se. na
loja (l'ape!aria 1!"?>L *_ü_

Ladeira do Senado; 7-
(3031 E) J

15) S

A-T.UGA-SU unia loja pnra •peque-!
-t__.no negocio, na t.ukir.i do Castel o
n. 12; aa cliavcs 110 botequim pc-1
gado. ( 3Ò43 '5) J ,

ALUGA-SJi por 120? o predio da
rua Real Grandeza tt. 332, do

lado do túnel, ti ndo tres quarlos,: 2
salas, cozinha, íouSo a ita?, clectrlèi-
dade. cie. As chaves por favor 110
ti. ,1,10, Tratnr nu nm General Vo-
lydoro' 11. 27-', tom Campos Silva
„ Comp. (1230 G)S

AiLUGASE 
um miarlo

cav;alheÍvo
Cattete 98.

decente;
para um

na rua do
(251)3 G) J

A LiriQA-SE por O me/.es ou
•^'Vl anno, por contrato, só a
familia de tratamento, uma
casa nova, mobilada, tendo:
òlcctriüidado c gaz, 4 salas, 4
quartos, cozinha, despensa, 2
W.O., banhos quentes e frios,
griiudc quintal, jardim, muita
agua, etc. Fica A 2 minutos
do bonde o á K dos banhos de
mar. Rondo do S cm 8 tuinii-
tos. Kua dc Santa Clara 94,
Copacabana ou Ourives 75.
Telep. N. _3_8. (It 3567) H

A I.UGA-SE ntrra sala dc
_i"Xci

 frente,
.com entrada independente, sú a

maços solteiros ou n casal que não
cozinhe; no beceo do Rio 11. as.
Gloria. (-40Ú C.) S

V LÜGA.SE um quatto dc frente, por
Z_)iS. cóni direito á cozinha, banhei-
ro. sala do jantar; tua do Rosário.24.
c^_ andar. _____-?

» LUGA-SIÍ oor .oS.o predio á rua
XS-Gcneial redra 1.13-1; chaves no
local; Ir.il.i-sii na Cõinpanhia dc Au-
illliüiistração Garantida. Quitanda 6S.

(177 V ' I

ALUGA-SE 
esplendido commodo de

frente, nu 1" andai' du rna Acre
a. 12.:, esquina Marechal Kloriano.

(,pi>9 1'.) J

Porque não w' a a nossa casa?»»
PRECISA-SE 

dc uma boa cozir.ho.i-
ra, á r"« Ferreira Vianna. st S,

1'rcicrc-se de cor branca. (|5c6 1!)

Í>REÇISA 
SE dc uma creada que

seja Ikm cozinheira de forno c
fogãoj rua do Mattoso <;6. (31C3 II) i.

Í>REC1SA.SE 
de uma boa cozinhei.

ia. á rua Haddoi.-k Lobo n. K-'..
'1'3,-a-se bem, mas cx!b'c-se quem sai-
ba trabalhar, (c/?a 1!) J

w!_!; !_í:íia:;;si: íbiííieiiiIBiSIBiííhhdi
\n nniTAR...

TOMAS UM CAllX Di

Temos muito prazer de lhe mostrar
O lindo sortimento de Moveis, que vendemos

A prestações, e assim poderá Va. Ex3. Mobiliar
Sua Casa com gosto e grande economia.

RUA DA ALFÂNDEGA N. m. 
'$0$&$$$0$$$ MARTINS MALHEIRO & C.

fS_.flA.7Mrtw_-w
VjafíGZM.

^V.'i.**r*;<_íi/jr

«dÍMiÊr*|ifjffS'^MSr
11»

Ourivesmo

EStlPBfl TF __!___ II ,lirii"-sl5 » caixa (lo Correio
BWB.IP.W I H-i-llWI*- iai7 — mo do Janeiro —

lüuviaudo o noinc, residência e o sello pára resposta.—
OURA RtVPIDA K (iAlt.VNTIDA —• CllATíS.

¦inEIliBliBMinMlIBIIIIIB'!!!
§ A'S REFEIÇÕES... 9

UM calix n I

1 GuaráneMa |
¦llBli!l»iiaÍÍlÍ-!llilMll[IIBl[ll»lliWI!lill

X LTJGA-SB um quarto mu-
Anilndo por 608, com cie.
ctticidiMle, em casa de fami-
lia franceza; rna Volunlariiis.
da Pátria 120. (.1 _a_0)0

ALUGA-SE 
um coinniodo indepen-

dente e asseiado, çpm luz; rua du
(Jattcte 8.i, esquina üüaraliba.

(3üU C) S

A il.IHtAM-SH «ma sala e salcta.
XVpi-i-;i.-ir,s |iara pihincte medico .011
dentista-, na rua Sete de
u. líiõ. (

Si tethbr
F.) J

4 H)UA-SE mn tiuorto mobilado, ú
£X avenida Me-.n ik< Sá 11. 2-*. ,(.',13o 1.) .'

i LUCA-SE ura excellente casa.com
__bnas accoininodacões; vara ueiiucna
familia, na rua Nova S. tcoiuildo 11.
-o; as chaves estão na vendn da «-
qúíua dá rua Machado Ucllio n 56,
traia-se na travessa do. «. onimercio n.
24, com os srs. Oliveira Lanes ••••:
va _ Ç. ___!___!-1
ífíi -nlmiiço ou jairtnr coin.!ilcto
V com u sobremesa deulri. da uni

Oi.u íéis, na rui do Itosa-
(-•í-l 1 ¦¦ I J

X hVOMSl-Sli quartos com
^ipensão, corfortavels, desde
4l|i por dia, e uma salit cora
pensão para _ cavalheiros ou
casal, 200$ mensaes, Ihss ele-
cti-icii, teleplione, etc. Pensão
Familiar. Traça .fosé de Alen-
car l-i. Caitóte. (lí _060)

LUGA-SE um
:jueiiu faniilia;

11. U'.'.

rado, para l'C-
i rna xpiranga

(31/5 G) U
M

o...

A II.i;t'.A-SI* um bom sobrado, na
_-.'run General Sevêriano 11. o"-. c"'-"
todas as commodidadcs -ara familia,
defronte ao Uolafogo Football Club:
trata-se na mesma n. 90; (31SCG.1 .1

1.1; ti A.Si*, por i.i-S o nrcilio a
_t_Lrua Humayjâ fio-X; cliavcs nos
fundos; tiata-se na Companhia tle; Ad-
miiústraçâo Gar_,nlid_, Quitanda 68.

(471 C) J

ALUGA-SE 
um bom quarto «em

mobília c pensão, a casal sem d-' 
lluis ou a cavalheiro disliiícta; na. rti»
Iluarquc dc Macedo, 17. (3037 G) J

¦zGnavnnealv |
j_; ii!aa_Bsia_i i;ihhí_déiíéí!I_è_í
__^„,. ... -múwwa

r CREADOS E CHEAOAS

T»REC*1SA-SI". d
I rua liarão d
casa 11. 2.

tuna empregado I
Mesquita n. 795.

(3lS-' I") .1

A.1.UGA-SE uma boa
i_ilo Resende n. uii
mesma, ila i ás .!•

TMIECISA-SE de dois cobradores; A ÍI.UCiVSI'. o
1 na rua do Riachuclo n. 0. sohni-.__.dio r,. fc.t d
do dc 1 Ar, 6 da tarde. (357= ®) il co; trata-se «o

jauei-
;l.í) .1

orniRze:it.

casa á rna 4 LUGA-SE 11 opredio novo, apa.a
tratii.se na | i*.Vcetado da rira do Kczcndo 11.. 103

(iciS lí) J 11111 oplimo quarlo 10dcado.de
.' Ias. J-_:_

nndar do pre- 
nida Ilio Uran- A LOGA-SE. muito barato, o arma-

.__.zeni da rua de S. Pedro u..- 23;
I!) .1 I trata-sc na rua 1'iimeire. de Março

ii. 22. (3501 Li 1*

sçíjtinites

150.

caias

(3,1=6

JPMPUEGA.SE 
uma moca de con-

li dueta níiancada, dormindo fora
<lo alüRiicl. para cozinhar o trivial,
tiu lavar c passar roupa; rua Hento
il.iiiboa 11. 2fij (.1537(11 j

IjUBCISAÍSE 
de unm empregada,

de condueta afiançada, para c.-.su
<!e casal sem filhos; trala-se á rea
5. Francisco Xavier PS'.'. (3040 C)'J

ÍUECISA-SK dc uma creada
toilo o serviço, em casa tle

para
IU1I

..-.íid"; ó rtui loreo Ktldse 11. 110.
cisa '  MaiiBiicira. (.K-S» Çj S

de uma creada para
sem

fiihos, com boas relercncias, q-.ic
durma em casa. Ordenado 30$! ™'"
t'o.;ta lias.101 n, 10S. (:,i.!5 C) .1

"1*>RECISA-SE
.1. todo serviço de um ca:s

ÍtltECISA-SE 
de um empragado *" . i "• -'-*•

r para casa dc moveis e mais arti- A .'LUGA-SE uma grande sala, -iiiic- —--rr—r
gos, nira toinar conta, depositando | j_L-endente. nuntn nrenidn n cl»r_. | A l.t I..Vh
algum iliithciro, ou .li.car
de vez; negocio iS_rto;
uira; iníorim
loja.

¦se a v.

dc soei o 0:1
n motivo fe

<J. Câmara 22.1,
(363$ 1.1) 11

Ti'"- <'3 cnhrlHi' sificrtiu: ) <\n 1fl^ i
to. cnlb v braços. Encontra-se nas
casas : llaain. Ilemiain' c Cirio.

!) uma Fala
Vi-to-sc t- «rigehi se referencias. Rua : __carcjadu. tres janellas,
M-irrchal flori-ma Vcixolo 11. ao" í'ium raiç.i só, a uni"
(em frente á Usht). (.336/E) R | nnc-saws condições

A IjUGA-SIí mini Ixin snla pa-  
_r__t.a giiliinetc de medico 011 ALUGA-SE ujn 1" '¦¦¦•¦< x
advosnílo, com direito á niitnj**'
sitia do ospevii, (liicetitenieitte
mòliiliidii; 1111 rna Coiislltúição
li. 4; trata-se com o dentista

dé frenle,
iin casa dc
01-11. nas

Uni V**'nédiçffl
sobrado. (3543EJJ

: uni .>" anilar por 101:
Merendo Xovo; trala-s

Ilíiin Manoel 3.1. (.'

por ii-'.-..
, nrojçuiio

• 11a rua
5.-1 i E) J

sr. Semi. V.

TíRliCtSA.SE dc uma pequena para
J. tomar conta de uma creança; na
rua llambina n. 53, casa K. (315-AIS

X riüGA-SM umn boa snln, pn-
i^ni gabinete de meilleo ou
advogado, cem direito á uma
sala de espera, decentemente

os lei-es de um casal; rua mobilada ; 11a rnn da Omsti-
Rocha 39—Rocha. Í33S3 V» J ' 

tuição li. '1; trata-se com o~ 
dr.Sémi. (•! 3541)13

PiRBCISA-SE 
de uma rapariga para

ser-vjçi

AtUJGÁ-SE a casa 11. 90 da rua
Ü_Mcnezcs Vieira, com dois pavi-
imuntcs ara família; com bons con.-
modo?, preço 1'>-'$; a chave no ar-
ir.ar.cin du esquina e trata-se na_ rua
li. Manoel ti. 33. (3M° ^ "

,» LUGA-SIÍ uma sala bem mobila-
__.d:i, tendo tclcphc.ic. :'i rua A/c-
vedo Lima n. 150, em -frente ae-
theatro Phcuix. (.iLl-lL) J

A LUGAM-SE
__.para f.i-nilii:
Kua Gc11cr.1l r.-.lr.i 11

riam necocio c fanuiia
Hua Mariz c Uarros tw 2v>,

diversas casas, ivi ?*¦ Vil-
Ia Iviacnie'' desde. . .

Rua losi". Clcnicnlc 11 ât. ¦
li.t-.-i Santo C.ln-isto d;-s aula-

Kres ii. '"*. • • ...•„•
Rua San':- Chrislo dis Miia-

ere?, a l"ifi tio n. ioo. t -
Uua d.j Cunha, a laia uo

11. Cl • • • •
Rua da Alfonilcita. o sobra.

d,i do 11. c-p.
Rua V luva Claudn 11.; 32:.

r.roppio para iic.ocio c
f.-imiiiá , • • ,'•liit-i d" S. feiro, a Lua "¦>

Rua N, S. d= Cooaçabana
n.. o.i.i

X. S. Cdpacabana n. t.5'- •
losé Clc.r.eme n. .11. .. • ..
Ladeira do João Haniem Co MíSooo
1.177. luie (.'ontra-Alinirante

II:,i.tist;i das Ne  ' ' " " "
Frederico Mcycr 11¦Mariz e Uarros ti. :J7- - -->

Trata-sc a rua dc S. l-dri^ 11.
! com Cesta Ur.iga & C.

Ia, a uni casal

1 .íoí-e

lOISpOQ
1^.^000

1ro$uoo

101$000

14CS000

I,(0?0C10

2J.Í$Ü00

354SOOO
1AJ$000
06"

22$ J0Í1
:: íSooo

(U -'f3l*

pao por
rio li. 13?•_ _

A LÜGAM SE csi
/.Vqinr-os niobiladi
á famílias c cav.t '\
to; l''m tciéphoiié
Senadi- 1'i.titas M-

\LUG.\.SH 
uma casa ua rua Ge-

neral 1'olydoru 11. 20, avenida,
¦com dois iiüíirtos, (tuas salas, co?i-
nha, clcctricidade; trata-sc na rua da
1'nssagcm 11. =S. C_->7 G) J

jndidas salas c
,. cr.i» Dcn's.10,

-os ;ie Irr.taincu-
Lamas cja-.tiles-i

li-fo.t I') j

A LUGA-SE, oor i.i-S. a boa casa
i'_.d.i ladeira do Ascurra 130, Aptüns-
Vcrreas. com jardim asua nasccnle c
poimir; a chave eslá com o vigia da
casa em obras, ao Iadi (:-'.l8 G) íi

ALUGAM-SE 
as boas casas da rua

General IVydoro i<i6 c i?e. com
dois quarto., duas _aha c mais :i'>
commodações, grande quintal c fartu-
ra d'acua. Aluguei barau_s'ino.

(33? 
-Cl R

A IjUGA-Sl. por 122?, o predio ú
_í\r«a D. Marianna noj; cliavcs ao
lado; Irala-se na Companliia ile Ad-
inii]tstrn?Ho Garantida, á rua da Qui-landa tiü. (iün G) ]

ALUGA-SE 
a casinha n. 6 da ave.

nida á rua D. Marianna n._141
ns chaves estão no n. t. (ji]9u J>

\ LUGA.SU lindo sobra-lo; ruallen.
jamln CinsUiiit 115. (3242 G) 3

A LUGA-SE. por ac.'.?, o tiredio i
__riiu l). Marianna i-m; chaves^ no
armazém da cantina; trata-sc na Com.
pauliia de Administração Uaranlida, a
rua da Uiiitanda 6.S. [-'^_^ 

'

ALUGAM-SE as boaa casas da ra
.fYlJelphim 109 e M5. casas I, II

VI. Ahtsueis haralisshiios com

A 
LUCA-SK uma s.-.la confortável,
paru descauso, c:n casa de senhora

só; rua Gloria 102, sob. (íS^oG» S

1 otitinias accoiuiuodaçõcs imra pequenas'• • - (8S8G) UI faniilia;

A LUGAM-SE esnleiididos aposentos
_rV.com on sem mobiUa comida,

cm yensão nova,cavalheiros ou casac;.
nrosinia dós banhos de mar; rna Ituar-
oue de Macedo 71. (i.".|S C) S

VLUGA-SE, 
por cc.i$,.

n
predio lt

__rua Visconde Silva 81; chaves i
rua Conde Iraji iso; trata-se na
Companhia <le Administração Garanti-
da, íi rua da Quitanda 08. (4S.1 G)J

A LU-V
_-.VIunlai
as chave.

„f d,.° rí^rí iíoWi leme Copacabana e Leblon
C;.iãü ua casa dc fcrraKCiin |

(.-,-¦9* G) li I

A r,UGA-SE um armazcni, no pre
Adio da rua de SanfAnna ... ii>-
ss cliavcs estão no mesmo .desde ..-
,0 horas até. ás 5 ¦!,. tarde; norma-s
nu mcs'iin '.-_!_

A LUGA-SE o espaçoso predio da___ . _ --¦—-- ¦— „ 1 _Vrua Santa Clara u. 100, Copacaha-
Hoa oppOHtinidadc para .IS pOSSCaS inlOlllgenleS C,,m. podendo ser visto á nualoucr lio-

aolivas. Si v. s. quer vencer dirfiçüldaües da vida, panhar.»» ^If^^^^i^u
muito dinlir-iro em nogocius, ler coragom c audácia, .boa _______"• J
voz. oliinr mngneiico c uUnihcnln, vencer o dominar . i<UGa-si"' uma cxceiicnt» casa
vossos inimigos, ganhar no jogo, recuperara saúde c ser! Acom im clectrica, tosao a «a/.,

i LLT.A-SH mu consultório, pir-i ET"« WB SH ^ ' H «O
rVinediç..; _vcr c tjalar. 

^w 
dj EjJTia VTh S li*»

"¦"" " '"" "» nndar

líREÇISASE dc uma

viços leve?; cm casa tj
tratamento, ua rua Uiac

DRL-
X copetra e nrruniadeiva; n
ra do Uu-:-cli 11. |i. (

para
; ser.

familia de
.0 n, (•?.
(.',011 C) .1

llRECISA.SE dc uma creada, para MÜC1«
C) .1

EMPÍ1EG0S DIVERSOS x>i:i-;iis.\.M-si'i iii'1'i'citiis 11,111-
-J ílnntes ile snins e coi-plnlios;
Srínf. Ijiiurn Gitiuuifãcs, í.nr-

i A LUGA-SE umã moca para todo ; «o do S. ..'iiuctsco 25,1" :m-
J\.a serviço; na rua Aqitciluçtç1 91 • djn', (a 3404)

*f*>RECK>A-SE de uma ajudante dc
.1 saioiras', para tailleur, que tenlia
pratica; rua da Carioca (i. sohrano.

_Lfi__ "*
¦*r>UEClSA.S.E de bons officiaes dc
X cnlçadu, na riu Gonçalves 13ias
u. .1.1. cisi Cadete. (i!__"i'-
"IDUECISA-SE dc moças para pregar
í botões; i rua no; Onrves 105.

(31,1.5 I» S

A LUGA-SE rnr '5=$ mensaes o 2
__Aindar do predio 11. 1

» LUGA-SE uma s"ALUGA-SE 
um bom sobra-lo, naj-"Xscni lillins', nw

Ü.avciiida tleiiriiiue Vullndares 4.|,' sobrado canto Uiac.v
da rua Prefeito Harata. i

» LUGA.SM o mapiiificp s
_SVdo nrcúio li. So tl;i rua do Omi-
dor. prom-io imra escriptorio:
110 iA aiidur S_?J_L_-

í, LUGA-Sli a casa da rua Frei Ca.
__.uc«:a 11. 35.1. com 2 salas; „U'-'--

trota.se. Kl J

i.rlui cosinlia, tantuic; oveço -Sj».
(íoi! 1.1 K

feliz em amores o em mlaçõps dc
tõditá espécie, escreva-mo imníc-

dialfímenie, pedindo o meu livro
¦38 P IW inliUilado TAOSW \N DE PE-

1>HAH DE CEVAK, onde conlieccreis ns virtudes das
maravilhosas JPedriiH do còv»t", recebidas da índia.
Escreva pnra : Sr. Mistoteles Icnüa — Uua Soiilior
dos Passos h. 98, sobrado — Caixa do Correio
60í_, Rio.

etc, s
cliavcs
rinina.

rna da l;grejinlia n.
estão no armazém di cs-

(1671 II) A

» LUCA-SE na. rua I). Maria An-
__Kclica, h«'.s casai a 80$. trel
quartos, duas Bilas. um artuazeni,
iouS: trata-se no 11. 9, casa _y.II.

(-••jj.i II) .1

All.fGAMSE duas bons casas,; a
.__.ru.-i Itoüvar, antin.1 Guimarães tal.
pnra ns. 126 c 142; trala-se no uo.
Copacabana. (*_!5 IO )

S''iado 3.18. |
do. (-1.47-15) S

A l,UC.A.\l-SE salas para Ç-scripto-
. A rios eoiuinei-ciaes; 1" anuar, rua
llucuos Aires 11. .18. cm frenle,- &
praça C.iiçalves, D'as. _ll

\ T UCA-Sfi mn bom quarto, üln-
___.niitA(!o 1; In* elcctrica, para mo-
çus; na rua d. Riachuclo 

fój^) j

CStíUU
(35IJÇI l'l) IIda rua

da \ faildeea,; «111 qu.-.tro quartos.
,.._ s-las' cozliiiiii e banheiro; cliavcs! A LUGAM-SE dois bons quarto!, a
á 

"'-cs-n-i 
rua 11. cü onde se trata, | _*_.nio!os de tratamento; na rua de]

cem o sr. Maia." Teleplione 1870.- Sanla Luzia .'j.', sob. (36061.;) .li
Norte. f3--g. E.S ¦: . 

....—-; —¦ . : — 1

A'LUGA-S1! uma loja eom mora- Lcxoutro pequeno, junto.-., com eu
XX.dia, na i".ta General Cainara 178, seni pensão: na run Julio Cesir U3, -" I
Ciréço I-.0S00D; as cliavcs enfio no ho* nndar, junto á rua do ''Ouvidori ¦
"tcquim 

defronte. (3077E) -1 (J5;!.í '•) »

A 1UCAM-SE bom commodoi
__.rua Presidente llarroso n.

(.1--** JO .'

A l.IV.A SE a confortável ca'a ?.!•
Í_.".oja da praça ria Hçpuhhca, -piii-
tada de novo, cnm eixclleutes accom-
inodacõcs para familia de tratamento.
As chaves estão 110^1.11. loja f '¦< '

la-se na rtta díi Cííi.d
cem l_-.ilo Alvarc:

, TjUGA-SB íiini» porhi !)«i".i
^_inii pwiueno vnrcip, em

ponto muito 
"i-iinsi-mlo' tra-

tit-se cmii i> sr. Dmivtò IiVllx,
largo (In Carioca IU. _/^;

" 
safa

.\J«% .11-*»"» H ^<"" *-•* I '" *,¦"„""'._;.

_*i,õu

:,r:a 11.
de

A iLUGAM-SÉ loja
_*1 St

Souza.
(<;'í; E) J

obrada

onsliutçn

S;mt.i Thereza. c_-»-iÇ) sr

IALUG.-VSE uma moca portugueza.
_"V ,.ra todo o serviço de pequena
familia; na rua Colovello «¦ (•• -'' ]
andar. (340 C) I |

] l LUGA-SE um imço com pralica V
_*.Vdc j.ir.lim e horta e encerar ca-:i., jhcoin carta de fiança; 'anto do Ma-, El
citado 7. Te'e !,u;:^vl4n?)_I.jV
'/SVFKDFfESE -- A. pessoa que 1 §
\J anmincíoíi pfceUar dc «n. homem t g
para lomar conta de um .í:ti..>. pude { K
iirocurar, J. RoíHctiés, á rui do ; £
Ifn=picio 11. 100/sobrado, (.ifn; Dl .1 fl

PRECISA-SEi copciroj ri

:1a rua] li LUGA-SE :i rasa da rua Senador
Senador Pompcu so-, c sobrado da j jTJLPçmpcü í:. 150, par 150$ íticn-

rna Camcriiío 101; trala-sc na rua de ] j_ie_, coniiileínmciuc rèform-ada. In/
S, I'edra 35, luia. _l'u^'_í'' Si«lcctrica; trata-sc na mesma.

A-l.UGA-SE por lio'"., uma grande __ __—1 ÀitÜ.CAfSD
xJLsala dc frente indcciidente, ti cr.-. A LUGi\-Slí um nuarto «lc fronte, I __.coiniiii
E.il stMi» filho on escriptorio; na ri::i I X__.com pens-ío, na avenida üio Braneo rua da

C) S ÜruRuavana 07. sobrado. (,l;-oEi.i ' 155. -" amiar. (iC__ E) S

i 1,LK',.'M-SE bons c.tiarlos cm ca;i
.-*dc laniiliá; prece r.-UMüo,. rua da

\6. so.-. (.'-!'s fcJ ."¦'

par.
r-.ii qn
ein ca;

Candelária,

rin rt .17 do

A .LUGAM-SE /-im esplendida
Iram quarta irnibirido,

B respeito; rua do l'«"Çirs.*»». <-¦•"K'

ICO'Í-IL-1'IM I»0 "GOIUllilO BA MAMl-V 15B

reíl exuo, ctü.o, a iiijciios

A LÜGA-SE n 1' andai
_i.Ituenos Aire:i n. na. t:

da . rna
M

A LUGA.SI! a loja da rua Theophi-
_-_;:, Ottoni n. 101. An cliaves1 por

•r ho 10.1 c trata-se. 11». Secretaria
aitencia. larso da Carioca ;• ('-IV

ie faiinlia' na ]

Õ-'Si II) 1! :

$^&%4?&^^&%<?&&^&&&v^<>^

t. ILUGV-SI! uma bo-i
_-_ rua Via-on-lc de Sn

| perto da avciv '¦
:':•„ novr.,
iculiy 11. :

-..t.iv dc !
Travessa do 1; -

na

—• Ora. meu T)cns! sr. juiz. <lisse Píiispii,
quí não me engane não é Jiííicil de £azer.

líntão diga.
Demais não tem nenhuma, importância,

Oli 1 oh!
•-- O sr. Bcanfòrt, (ítie tirou o cavalio tio carro, cortou as guiai para

ir mais depressa. Ollie, este tirante es tava debaixo do animal, que provável-
mente ,-c- debatia. Estando ?ó levava muito tempo ao sr. Beaufort ipara ti-
rar os arreios regularmente. Klle esta ya com pressa, pois linha a febre dc

uni homem que acaba de ver r.m assassiuato e que ia sendo assassinado Iam-
bem. Em logar dc desativeiar, cortou ,arrancou, aíim de chegar mais de-
prcs*a á Noviça e d,e prevenir 

-o, sr. Roberto Valognes. Acho tudo

K> J

HO

MÈÈÊÊfíxk

OFFERECE-S.E 
um moco com p-.--

liei ile iatilini e 1-,oria c ciice-
r:ir casa. com cuia de ftiiiçn... n^
iirtro do M.ícIkuí. tt, y. Te'c:ih.'Cen-
trai 5:00^  ("¦::, f» K

7 
'

dst*

J

<_

e para as ilOLESTi^S O^ PELLE f i LH.PA E SANTA THEBEZfl

ARISTOLIMO "
lí.srixiiAs.
lafiOSIDADflíi.
lillAVOS.

vi:i;.mi:í,ií.'!)õhs, caspas, golpes;
00J1ICKÜRS, PllIÍIlA DO CABllTiIiÒ CONTüSõE_,
ITtltlTAÇôES, DOriKS. Oül-IIMADIIRAS,
FlUKmAS, ECZilíMAS, EIíVSIPKIiAS.
ERIUUAS. í)A!;Tlíi;OS. IXl*laM-VlAÇOES, \

Dcvc-sc cinpresnl-o sempre tle accordo com ns insl.ueções <ltio
[icoinpuiilitun cndii vidro.

A.AA

i A I.UGA-SE iim quarto c.-.m jaiicl-
_*3Lla; entrada independente, mobiia-

I do mi não, com ou sem pansaoi na
j rua Tavior 47. i_"i_..2-_?

i A 'LUGA-Sli uma boa loja para ue-
1 Jr\ 2 icio limpo, tem morada c a rtims

Pertences de vitrine; na v-.i.i M .r.-ii-
1 

guape 11. 36 (Lapa). (.!.!/" .'¦) •*-

1.1'GA-S1'.. a um casal de fe
eiito tcrrc.i. com salaí<3^ fál* VENT)»-> "^ <?*"TE iieompimlinm «'itini v.uro. f-Aun-

pOPEI-lA; ove, ,-, c««, J&U^éá*&&^
\..' condições, não .c iprcscitc, p-c• ? * + * * _ __v _ __i_    ,1. Glorir; trála-So r.a mesma.
risase de uma P-rn-fe 30$ meu- ~~"iL,\\ 

C,V ," .,„., „._,„,_,,•.. , riT.vCl.' „ ->r,-,i:-v n 1' da ave- ALUGA-SE 11111 quarto .1 uma Fe-, ALUGA-SE uma pequena le.ia, - (uü; E) J
taes: rua do !'•• mdc .to. (--||SS).I pREClS.A-SL dc uma arrimiMcira, Ul-WSl. o 'm,;:\". c„m arma. 1 Ahl.ora séria, cm casa de fami ia --.avenida Kio Hraneo 11. 31. ** 7 I c ma» .serviço», cm casa de pç- ^nida^Sa yadov ae ba.com1 arma iteopliila Ottoni (3223 1) I i LUGAM-SE mas.iificos coniniodos

V]^%)-%^°¥^- ZS£^^<E^ tà 
FS^SCofCS -,6. !_j_ji_íi if___i_.R *üJ5i*rzrE^^

___íj]--___i_!; -•j_i_l__í p5jra___rri=sw i£r* 1jbs-_lj à^jUo^'' étr^ ^t^rzJ^i ssa &Mm' c,r-: :i rvu ,::l U!:a &?•»>
T)1*.ECTSA-SE dc unn perfeita nio- JL varrer »*",'«' '»*,,' 

TTTrrM^TSF õsãs na aveni Ia £$£l0| ,Iu«'- alas M-i m ais c- •'r-'*:-':'-*. Predio rcccni-construido; na 
1 úar.iejç corpinho. 

Pçom 
piá, c;1 viços; rua S. 1'cdio ... ;a ='_..> I 

^__^_^S toiST» r" Men=zÍ- p Xeias"''para 
'umã'1 

família 
"d. 

tf rua do Seindo n 6,. quasi na esqui- k^fet-e ^T TT sobrado"-.=-:;'.. -",¦.",• .. ..- "---'.,. -. . ¦¦-¦_¦ .1. h.v lidas, itan^ó; ^ata-se 
na;. riia^ador^ «h "-^;,'!?;.^-á" J^ &. _U''jff.

V f,c.-\:U-TISA SF. de uma pi
círa, que có"tc, arme c (.'

eiha nratlca dc boas ofíteinas; á r
7 de Sctcmliro 215. sob. (.1540 D)

te- II. 00.

)TUCCISÀ*rSI_ do 11 roa ci»i»t;Ír.t bran*
cit á rui Voímitáríos di Viirti

(30:1 (.¦) .1

\iiira 11. 65, anrga dos Inválidos, | tamcnlò; trata-sc
com dur.s s::!as. dois quartos, cozinha i Ponipea ot.
área c instalação clectrica: as chaves
110 nrmaacm na frenle. (.11^4 E) J

i "ORECISA-SE 'lc um homem dn I « LUGA.SU uma espaçosa sala de
JL edade c de toda confiança, pira | __.frcnte, com ootima pensão, a ca-

•n."msT^-7e-u^^^^ ' 
««ta ,1c „m renueiia 

asi.i0. j 
.1 .» a 

^dist.nctoi ^ ^X c.-.>.-i dc uni caiai; r.a rua i'o piosumo llcsra ci-.n... '.•" .; ..., ——
**"' ______'' -___£) '- '""h,QJT-'ü 

pam Ecr' „_.S! A LUGA-SE rara familia o sobrado
_.,,.„, -„ ''"' L,lL  ' '' ' " 

(_.i- I» jl_Ado predio da travessa das Parti-
pKi.l l.-A SI-, de uma portueucza! ' |h„ n. i6: a= rluves estão na rua
.1 .;i ranariRa de cor, que &>rnia empreitada; Itanio de S. Tclix n. So
«o aluKiiel, para n sere.cr. de um 1JM-.1 ií-a-m. ne nina c... .. ,
«asai: rua S. Paulo n. 40 _ Esta-i 1 à rua Dr. Ili.-.« d.! Cm Sus -| .1

j_ -:_ /...'_ r*. W Wi«Io do Camiuio.

emp.--, . .
11Í.-.S da Cr..c S-S — na rua dc S,

0313 Cl R Eng, dt D«piro. (3"4i bl) J ' «ir».

Frlix
José n.

trarr.-sc
6, com Tei*
{.u:S E) I

* U'C,A'M-SE um uratide salão e
jt_divcrsas «alas nro-rias para es-
criptorios de carr.panhias, cmnrcsas,
etc.: á rua da Quitanda. 21. sobrado;
trata_e uo armazém. (.iM El-

A LUGA-SE o oa\imcnto térreo do
__.prcdio ti. 304 da rua Dr. Carmo
Netto. Cidade Nova. (.13-13 E)J

CR
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A fT.UC-;V-S_. urna boa f ''•;_ -í rua
Jr% X..vr_rr. n. n.i, casa >'. Ahigncl
70$, cum duas entradas. (3277IÍ) S

A LUG.-VM-SE maKtiifieos commodos
j__.mobi'ados, o casai seir. filhos e a
i.nini-íradoü no commercio. com ba-

A LUGA-SE uma cJCcellchtc sala ou I t-.hos quentes c frios. Teleplione._etc.
__.;-.-..i quarto,
M. sobrado.

do Iliaciiuclo
(3306E) j

A LUGA-SE uma
Xi-tno^o^ on casa!;
137. i" andar.

A LUGA-SIS o -iiaiinifico palacete da
XÜ-rua ('"rancisco Miiratori n. 4^, com

grande sala. a ! 4-»Vnias accommodacõcs para ínjnilía
rua Uruguayana dc trata.ncutoi Irata-sc r.a rua General

(33:* El J I Câmara _. 35.. (3->So E'J

d.i Lap-i n. 6o. (-"'o;l') J

4 T.UC.A-SE uma sala dc frente,
__.cm cisa dc um c.-.sal sem filhos,
com ou sem nensão, a outro nal
rr.csa.as cuiidicr.es. ou a uma pessoa
•de imtamínto. Rua on Riachuclo
n. 370. - (3545 VI 8

limito natural.
Oh! oli! o sr. Pinson arranja as coisas depressa.

•!¦' o juiz deixou errar nos lábios delgados um sorrisü imperceptível,
liiis.in pefcebett-o e murmurou:

N:ío o contrariemos.
lí diiíc cm tom em rpic o sr.Lattgicr não podia adivinhar a ironia, tão

habilmente a encobrira.
Pernoite-me <.uc: interrogue o sr. juiz e lhe pergunte cm que difícre

;. sua opiii-ão tia minha?
Logo, sr. Pinson, procure o observe pelo seu la-lo, que eu procuro

r observo pclo meu. Repare com tudo <pic não demoraria mais tempo c (jtte
teria tão fácil 'desafivelar .os arreios como cortal-os com uma faca.

Pinson não replicou. Mas .mentalmente resmungava:
¦— Pois bem, o que é cpie isso prova?
O sr. Laügtcr tinhanse collocado na frente, caminhando muito lenta-

tiviite. insipeccionando. por assim dizer, todos os vestígios dc passos, na cs-
trada arenosa, e cada ramo das margens da floresta. Pinson áppro..imou-se
ue Bertufort.

O senhor deVia estar muito inquieto e muito embaraçado hontem,
nchando-se só com o cavalio caído c co-.n o carro virado. Em semelhantes
oceasiões perde-se a cabeça.

li' verdade c envelhece-se depressa nessas horas.
Ninguém o ajudou a levantar o cavalio?
Xão, áqttella hora o bosque estava deserto. Demais, deve ter repa-

rado que., não podendo conseguir levantar o cavalio c düscnijbaraçalro dos
arreiòs, cortei, rasguei c arranquei a torto c a direito.

li' verdade. Jú vimos. Dá-me Kcença que lhe faça uma pergunta?
Quantas qttizer. Não estou eu aqui para lhes ser útil c informal-os

se for preciso?
Xo momento em que o cavalio caiu c em que o c: rrinlto ?c voltou o

tciilior foi atirado para cima do matto... não é verdade?
li perdi os sentidos.
Pois bem; pude me dizer se ficou desmaiado ntntíto tempo?
Comprehcnde que é bastante difficil... Xão tciiiio ponto dc parti-

«Ia. Comtiido, calculando a hora da nossa saida de ¦Crc.il. o lerhpo que nos
foi necessário para chegar aqui. o tempo que passei perto do cadáver da-
quc-lle pobre homem, tentando chamal-o á vida. o tempo que perdi a pro-
curar a pequena mala que continha os quatrocentos e tfncoenta mil francos.
it <iepois o tempo que levei a chegar á Noviça, julgo poder afíirmar que fi-
quei atordoado, absolutamente privado dos. sentidos, durante mais dc uni
.quarto de ho.1».
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6 CORREIO 1)A MANHA ^ QuiAJ^élraf Í9 fle OuJMbto de íM

c< II 60N0BRB&AFmímFm.
J^^BÉfHjVH^HH ou qualquer corrimento ila ttrethra,
tHHHRi ^B ^P 

^^¦Br *m 4 dias! Com a «'aravilliosa injecção

^rewTiAriA * «**"'« "404". Quando tudo falhar,-este ex-
MARCA REGISTRADA traordinario preparado semípro triumphará. O

uni» allivio da mocidade! Expcrimentac e vereis o effeito assombroso! Não ha gonorrhéa que

revsta a esta prodigiosa descoberta. Vende-se na Drogaria Granado, a Rua 1' de Marco, 14-1»

c nas pnncipacs pharmacias e drogarias desta cidade c de todo o Brasil,

AI,U0A-SIi 
excellente casa, na "Ia

Anuiu Ijaribaliil, Copacabana, tres
ouartos, duas salas, etc; informações
na rua .Nossa Senliora dd Copacabana
»• 5'-' ' " II) J

 -„u$ a magnífica
latas» ila rua Nossa Senliora de Ca-

iácáliíiiio, 53-ti com todas in commo-
ilidadci para iamilia Ai tratamento;
as chavei na loja de ferragem cm
frente. (3403-II) h

Al.UCA-SK 
a essa n. 19 d» "">

Kurquiin Wemeck, em çopaciiba-
na, tem sala de visitas, gabinete, ires
fliiarloF, sala de jantar, despensa, ba-
«beiro, cozinha; quarto para creada,
porão liabitavel, luz electrica c gaz.
Trata-se com o proprietário bantos,
4 ma llonto Lisboa 23. (3171H) K

\I..1JG.\SK 
por 3JÜ? a inagniü

.ra

ALUCA-S13 
um sobrado, no larpo

de Catumby n. 97. tendo sete
quartos, todos cora janellas ç electri-
cidade, tendo uui grand» niiiiital.;

(8/01 ,1) S

ALUÜANI-SU magníficos pre-
-dios da rua Petropolis ns. ia,

14 c 16. Santa Thcreza, couip.eta-
mente reformados. As chaves 'Ç-jtao
tia mesma rua 11. 18, botequim; Ira-
ta.se com o dr. Jair, a rua de bao
1'cdro n- 82. sob. UoiyJ) J

AI,UC.\-SK 
unia boa casa, á rua do

Vau ,\<i; trata-sc à ma Dr. Dias
ferreira ali','. (3j"S5 11) b

A Í,I!(SA-SK o prédio 11. 57.
¦t^tla rua Ipanema trata-sc
no o. 65 <la inesiua iíiV.

(It 281-1) H

AI,UOAM-SK 
as casas ns. i?a e

174 da rua Silva VeVçs, Ipaiic-
ma, ao pé da avenida Vieira bouto,
«111 frente ao mar, com quatro quar-
tos, próprios para famílias do _trata-
incuto. 1'rcço 200$ pari tratar a rua
Seie (lí Setembro 105- W.W" ") 1

1,4 II.UCA-SF, o esplendido predio de
Adois - pavimento* da rua 1'arroso
ai. 244, Copacabana, chaves na ven-
da próxima. Aluguel dc oceasião: tra-
tar, UruKitiiyána ri. 6o.' (35"r)H) »

Saiife Praia Formosa

AI,UCA-S1C 
por 140$ a casa da rua

llr. Arislides Lobo li. 181, tem
tres quartos, mais dependrncias, jar-
dim e quintal; os apparelhoa estao
luiardados e as chaves esião 110 175;
traia-ac na rua ila Misericórdia n. 2.
Tel. 3.13 Central. 1'iaça 15.

• (3045 J) J

,1 I.UOA-SK uma boa casinha, den-
Atro dc uma cbatara, ocm quarto,
sala de jantar, cozinha, eom ngua
nascente; na travitóa do Navarro 11.
25 auliRa; informações na mesma Ira-
vessa 11. St. venda, por favor.

(.171 J)-J

A LUGA-SE o predio novo da
Ama Uruguay 158; optima
vlvcndn para família «lo trata-
monto; trata-so no armazém
da esquina, com o sr. Joaquim

(H 2086) K

AI.UGA-S15. 
por 30.1$. o grandeso-

brado da rua Conde de Bomfiui
240; eom 6 quarlos, 4 salões fogões a
paz e lenlia, quintal, electricidade
mais dependências; (3165 K)K

AI.UOA-SE 
o predio da rua Conde

dc Bomfiin 701. com ¦; quartos e
bom porão; cliavçs no açòugue, o tra-
ta- na rui -Moura Br;tu lo- (¦1-u.lMJ

ALUÜA-SK. 
nor S03$, o prodio á

rua Salgado Zcnba 27; chaves 110
arina/.ein próximo; trata-sc na Com-
panliia de Administração Garantida
Ouitanda 68, (474 K) J

AI.UGA-S15 
o nrmajèni; com 8 por-

tas. do predio novo. da rna de
S. Francisco Xavier 404, esquina da
travyssu Dcrby-Club. I-84H k)K

Novo modelo de Espartilhos, curto.
dc seios, loinio dc quadris droii _.IÇ-
vant .irthopedico, commodo, íutalt-
Havei, elegante: com u doliiinuto |ieso
do iou çrãinmas.

Nâo pode ser
imitado

Confeccionada sob medida em stt-
perior tecido de varias cores, com ap-
plicaeão bordada. c.\pressaii;cnte ar.
mado com baleia e com 4 larretcuc».

O Espartilho
Normalista

está destinado a grande suecesso.; pre-
ços ao alcance de todos

' AI.UO.VSK, o
utlSaüdc a. 107
Informa-sc.

e Mangue
sobrado da rua da

, As chaves no- 109.
(347í D S

A CüftA DA SYPHLIIS
Adquirida ou hereditária, interna 011 externa em to-
das as manifestações: Kiieunwiismo, Kczemas, ulccras,
Tumores, Escrofu Ias, Dores musculares c ósseas, uo-
res de cabeça iiocluruas, Ulccras do Estômago, etc,
bc consegue com o

; Vw-  , -..
Ã\<;o solteiro, em casa de família.
Informa-se i rua Commcndailor I,cn-
nardo 40._ (3iS3 ') "

4 I,UGA-S10 por preço b.vato, boa
J\rasa cem dois quartos, duas salas
.. bom quintal. If.for111a.SD á rua
Cardoso Marinho 11. 7, escriptorio.
Traia Foniir.fa. Í30-I3 1) J

I, ÜETVL

Poderoso entis^*
phílitico. lClitni-

nador das ; impu-
íciáü e micróbios
do Sangue. Cura
tj-pliilis, lauto cx-
terna (pelle, ele.)
como interna (dos
Pulmões, Coração,
etc.) Peçam prós-
peetos. Vende-se
ii-as. boaj pliarhia-
cias. . Preco, 5$.
IJíi'oí!Íto Geral:
Avenida G o 111 e s
Freire, 93, T.
lio.: O.

ALUCA-SI-; 
o predio da rua .Barão

do Amazonas ti. 16a; trata-sc; na
rua Ua'ão de Mesquita 11. 840. l-.sta
aberto das 3 is 10. (304o rO J

AI.UCA.Si; 
n predio da rua Uru-

guay n. 82, com tres quartos,
duas salis. despensa cozinha banhei-
ro, dois W.-C. um bom porão, jar-
dim tia frente a terreno nos fundos;
aliiKiiel soo$. <3.i4J lv) J

FABRICA A'

RUa DA ASSBMBLE4
n. 101

encontTanvse todos
os artigos para ma-
nipulação de Espar-

tilhos

AUJGA.SU 
unia casa, na t-avessa

Ivliza ti. 16; as chaves estão 110
11. 18; aluguel hsS (3i44 1^.) »

A1,UGA-SK, 
na rua dos Araujos

7í, uma easa com todas as eom-,
moçjdades; aluisticl 6j$ por mez;
trata-se Conde dc Uciníim 117.

(.122o K) J

! ALUGASM pur preço barato.
-tlLCiixa

boa
com tres quartos, duas' {alas

e hom quintal. Informa-se á rua Ia;-
doso Matint'0 u 7. c.iciiptone, Praia
Vorniósa.  : (.1044 D_j

1 4 I.U1V \ S ií pa.-a ncRoeio a boa loja
jCTíii, 101, d.i rua dc Santo Cluisto
dos Milagres, ji com armações^ e co-
ua ou pira um bom botequim ou
frinlinlia. fr«ata-se â ra Ide Saoi
)'cdro n. 240. U837 

1) K

a 35$ e 45$, bons
¦.cominodoi, a cavalheiros; na rua

Visconde <lu Itauna 11. 53 (sobrado).
(ja3i I) S

I.UGA.SI'', por tir,$. metade ik
luiiii baa caia, jnrdii.1 na frente,

bondes de 100 réis. a uma scnbota ou
casal ;..ii filhos, de trat.-iin-.-iito; á rua
Itapirú; cartas ti I„ SI., nesta re-
dacç.lo. (:/)33 J) S

1 l-I.l-GAM.SIv
Xs.c

Aí

A I.UGA-SK. nor m3.$, o niedio á
/l.ntã AriitKiia Lobo 146.IV. chaves
no ii. tc4i lrata-se 11.1 Companhia dc
Adminlstraciio Garantida, á rua da
Quitanda 08. (481 J) }

A I^UGA-SR nor ioi$. o predio ú
XVrua Ur. Carmo Nctto 218-A, loja;
chaves ap lítlo; trata-sc na Companliia
dc Administração Oaíanüda, á rua da
Quitanda 63. (470 .1) J

AIvUCA-SK 
tim solirado novo, na

avenida Salvador de Sá 11. 189,
com duas salas, quatro quartua, có-
pa, banheira esmaltado» tanque, terra-
Co e dims latrinas. lVeço, aoaSooo.
Chaves o informações jio n. I170,
nii-sina avenida, iiliarinacia. (jsSiJJA

A I.UC.itM-Slv sala c quarto da Io.
/-Jj-ja. frente, de. tua Aristidcs í.obo
a.i4. bbnees üstrella Uisro c Santa
Alexandrina; trata-se ua rua D. Ce-
cilia 8. (3338 K) 5

A Í.UÇAM-SIÍ. us casas III,

ALUGA-S1-, 
uma casinha com sala,

quarto e cozinha, ua rua Kallete
u, sS; oara iuforiuações, na veiida.

(aro J) S

HADDOCH LOBO E TIJUCA
AI,'.'(',AM-SH 

casas uraudcs. com 3
quartos . a 110$ c 120$: na rua

Conde Bom fim 229; (.1220 [<) J

4 I.UGA- Sli a casa á rua l.ivraincn-
•aSm 217 eom a salas, 1 quartos!
cozinha, quintal, electricidade.

„ _ _i£58 2.L
X I.IJGA-SIC ema irraride casa, com
jlj andares; no nrimeiro tem um
tiom ariiiaroin; ou aHlga-se separado;
cada andar dá para 2 famílias; a
120$ cada uni; rua da America 24.
J_ <a34J D S

' 41(ÜC.\»Sli o liredio novo da rna
XXDrí Maia Lacerda n. 65, Ksta-
via dc Sá, tem todo n conforto mo-
duruo; tr&ta-se na avenida Uio Bran-
«o 11. 257, i" andar. (3617J) J

,1 IÃJGA-SU nina moija para arru-
^Aniadeiia e copcira; na rua Viseon-
<io Silva n. 123, casa IV. Botafogo;

(3337 Sh 3

A I,Ut'.A-SH uma boa casa, eom ar-
.IJuiiiizciii c coniniodos para familia;
na rua Pereira dc Almeida ti. 81 ;
ti»ita-se 110 Eobraào; .Mattoso.

t.t.H'1 .1) J

IV
.da Villa Ypiraiiüa i rua Pereira

de Siqueira ti. 03. com 2 quartos, 2
salas, luz electrica, pequeno quintal,
bonde dc 100 rs. dc S. Francisco
Xavier, por qi$ mensaes; as chaves
ria casa VIII, o trata-se na rua do
Ouvidor 145 easa llevilaiiqiia, eom o
sr. Mario. U3'i7 K) J

Auçusto Freire
X I.l'l',A-Si; o novo predio assobra-

Xldado'. da aur General Antollo ".
233 em frente á rua Areenuna.-com
tres quartos duas salas, boa cozinha,
banheira e quintal; .aluguel 120?; as
chaves; lio portão iunto ao 11. 225;
tratar; liraca du üep-.ildiea n. 221. v.a-
sa Caboclo. Ul»' '-)_J

A^ 
iT't'.\-.>,'l 1"--- >S3$ inciiiaes a eu-
sa da rua Ur. Ciirnier 11. . 53-

A mesma aciia se -aberta das 9 as 4
da tarde.  íiflzJjL.

X I,L'(',A-SH o predio da rua Knii-
Ano dc Almeida 11. 56; as chaves
rsião no 11. 54 c trata-se na rua da
üiiifaiida 139. <3-lr»J ^' h

CBINELL&S
- DB-

LIGA.
Das fabricas :

ilo MANOEL O. SOAI.ES.
ao dixiíb & com*.
dc MÀSXÓS & SANTOS.

"S. Diogo ....
"Oahipu Av IMurto"
"LuV-itaniH". . •

são -.encontradas na easn dos depositários geraes :

Cruz Senna St Carvalho
• 

Suecessores de JOSÉ' DA, CRUZ SENNA

C0M3USSA1U0S DE COUKOS IO 1'BIiLBS NACIONAES
'Xeioplione 

11. 2061

Caixa 1'ostal 848 •Kntl. Tcleg. Esiierança

RI'
!

JÁ DOS OURIVES 92. —*— IMO DE JAXEIItO.

A I.UGAM-SE sala do frente .c
Aquário da rua llclla de b. João
11 100, a duas.senhoras de fainilia.

(3230 D S

A1.UGA-SI-: 
uma easa. para peque-

na iamilia; na rua S. 1'ranciseo
Xavier 569 .(.Maracanã). (357Q'.J «
"i 

I,CGA-Si;.: por qo$. unia boa «-
Asa a rua' Amélia 11. S-'-A, Suo
Cbristovão. eom illtimlnaçao electri-
ca; trata-se na easa dos fnndos.^

(3Sd6L) R

SU ÍÜRBIOS
Al.VC.A-Siv! 

uma casa. com
quartos. 4''113 salas,

tres
lu». electrica,

jardim e quintal;-rua General..Bento
Gonçalves' 33!' chaves rua J use .dos.
Reis 17. (32("'3 M) S

A lilTüA-SE o predio novo
-fl-do dois pavimeutos, 2 sa-
Ias, 5 quartos, jardim, terra-
ços, luz electrica, depeuden-
cias, etc.; n» rua Alice do Fi-
guelredo 5U, Kiachuelo, por
U20$000. (.1 8416) M

AI.IIGA-Si; 
um predio. na rua

Wcrner dc Magalhães ir. 4», I",,r
6;$, tendo a quartos 3 salas, cozinha
c quintal, illiimiiiadn á luz electrica,
próximo aos bondes dc V. Isabel e
K. Novo; trata-se no café Portas,
praça da Republica 223. com Anvier.

(3.164 •'!) R

ALUGAM-Si; 
casas, na Villa Kd-

mundo; 2 quartos, 3 salas, luz,
electrica; aluRÜcl SÓS; na rua José
Uoiiiiiigu.es 113, na 1'iedade.¦ (3360 M) R

Que esteve atacado por uniu
£c-rtu •tuberculose e «le • extremu
gravidade, offcreirjc-sí i]iara iai«li-
car gratuitamente a todos çjue
soffrem de enfermidades resrura-
torias, assim como tosses, bron-
chi tes, tosse, convulsa, aslhnia, tu-
bereulose, .pneunionia, etc, um rc-
niedio que o curou coiiipAtanuMi-
te. Esta indicação pata o uem aa
humanidade, é conseqüência uc
um voto. Dirigir-se por carta ao
sr, líugcni-o Avellar, -Caixa do
Correio, 168J,

AI.UGA-SU 
11111 predio novo. bom

porão, habitaycl, por 140$, <w
para duas famílias; .na rua \\e.ua
.Mngalliacs n. 47-A, IV. Novo.

<J23I JU J

AIUGA-S-l-í 
o nredio da rua Santa

I.uiza 11. 75, Maracanã, com bons
commodos, jardim « quintal: trata-se
no ií. 69. Aluguel 101$. (33u; M

A LUOA-SE o predio d» ru»
Adi» Bbílà Vistn n° 115, En-
genho Novo, com 4 quartos,
duas salas, cosinha, grando
quintal, electricidade, etc.
Para ver e tratar nó mesmo,
com o proprietário. Aluguel
íaaiüooo. (s 3302)

Al.UGA-SH 
a. cusa da rui D Anna

Nery n 313. co..i duas salas, dois
martos, a«uha, et-.; ;oS: estação do
Rocha; (3363 M) R

*T,I'GA.M-Si;, em :asa dc familia
rijspciíaveü um quarto e sala de

frente, a pessoas sérias, com ou sem
pensão; nfio Icm oulros inquilinos;
trata-se na rua Uatào do Mesquita
11. 740. i.14út> I.) ^

X I.CGA-SI-:, por id-'$ mensaes, a
Aeasii 7-'5 da rua Barro de Mesqui-
ta; chaves na padaria á rua I.eopol-

irata-se á rua da Alfândega
(3265 I.) hdo 10. .

98, eom o sr. Maia

AI.UGA-SK. 
por 1.10S. a

travsssa da Universidade
casa

dc 27;
chaves uo 33- (.14-1 K) J

A 
LUGA-Slí. por 1.10$ o predio 52
da rua llcila de S. Luiz. fortão

Vermelho, com jardim e quintal; cha.
ves uo sa: trata-se á .ua do Ouvidor
17.1, dns 3 ás ; horas. Í.IS43 M J

4 LUGA-Si; a c
XJtvcssà D. Mall

ca.-.\ d 10 da tra-
.lllibl» (1'ubrie.-. (Ias

Jbitas), cdmnlcttiiiicntc rijfr.rnii.ila,
bons conimodo.s .para familia abnn-
dancia daj::i;i; prc',*c 120$"; irala.se á
rua Couselhuirü Saraiva n. 24. sol;

(aS47 K)

AI.UGAM-Si; 
casas pintadas c tor-

radas de novo. eom 2 quartos. 3
salas c todas afl conimodidiides; a
rua Visconde de S: Vicente S4, An-
daraby; elia.es ua easa 1: preço 71?.

(3459 D .'

A salvação doB Bezerros
A "FONTE LIMPA"

E' o único remédio veterinário que
cura- a diarrhéa destes, e desinfecta os
intestinos do gado vaceum. — Deposita-
rios no Rio: Alfredo de Carvalho 4= C.
R. i" de Marco, 10.

casas, uma por
...... . ..ra por 06$; trota-se nn

nm Barão do Bem Retiro n. 2.19. K»?
«ciiiio Novo. (3500 M) J

15$, A LUGAM-SU dua.
Le 10». na rua Í'rudentc dc Moraes ' ^Aioi$. e ouirLUCAM-SH boas quartos a 15

n, iiíj. cm Quiiitino üocnyuva; traia-
se na esquina. (3219 M) J

A LftjAM-.SB bons commo-
¦^Vflos com pensão 11 pessoas
dc tratamento; na rna das Do-
res 17, Todos os Santos.

(J 3408) M

4 1.UGA.SU uma easa, na rua Barão
XVlo R0111 Retiro 11. 2i>; aluRtiel,

A 
LUGA-SIÍ por i;õ?. um .prçdio
novo, cuin porão liabitavel; jardim,

palco c quintal arborisado, bondes qua-
si á porta; dispõe du U peças com
requisitos modernos. Ver e tratar das
S ás 11 horas, á rua Visconde de
Santa Cruz u. 15 (Engenho Novo);

(2307 
M) J

A 
LUGA-SIÍ nor 70$. o predio á rua
Tenente Costa 197! chaves no n.

íqq; trata.se na Companhia dc Admi-
nistração Garantida. Quitanda 68.

(471 M) J

rv--*^jti. ?

nu m. iWM

A LUGA-Slí o maKnifico nredio da
i\rua liarão do Bom Retiro 11. 150,
por 140J; as chaves na padaria pra
JíJüiai 11. 15o. (2910 M)J

ALUGA. 
SU, por 90Í. o bello predio

da villa á rua Marcclnl Machado
Bittencourt 04. Riaclmolo: tem todas
as accommodações orecisas para uma
familia Ao rcirultfr tratamento, bom
porão e l.oin quintal; trata.ce no-pre-
dio 10 da villa. (2103 M) b

amSm r9atÊmW eSn

17 A RUA 8. JÜSE"
| Tt Telephone Central 5321

Moveis e Tapeçarias
F. VEIGA St C.

VENDAS ÃlÜGÍRO E PRESTAÇÕES
DORMITÓRIOS DE PERORA BSTYLÓ MODIlllM)

COM 6 PEÇAS A 5508, 5808 o (ÍOOS 00
S\LA DE JANTAR COM 10 PEÇAS 8008, 8508

e 1:0008000

E OUTROS MOVEIS DE QUAL-
QUER QUALIDADE

POR PREÇOS BARATISSIMOS

Rua Tbeophilo Ottoni 173

TBRREN'0 
cm Villa Ipanema —

Vende-se um '10X50, ú rua Dr.
Nascimento Silva, perto «los bondes;
tratar á rua Senador Euzcbio 156.

(5593 N) U

A1.UG.\-S!v 
a casa da rua Cabu-

çn' li. 53. com magníficos .com-
mudos para fami ia, jardim o quintal;
;;<; chaves efatãu uo ti, 56: trala-sc na'( (.-,- ¦ ¦ . .
rÚa ,ia Alfandcca «.. 

's'. . 
(M) (dicao. Pam .in/ornia.;otS,_,_e mais_..«¦

rilEUHAS  Vendem-se por preço
X vantajoso 110 Kotudo tle S. Pau-

lo, niiiiiicijiio dc Parajtiy, ú margem
do Katallta .1.689 alqueires de terras
superioreâ cm mattas virgens, ,pro-
pnas para caíé, cereaes c camia, ten-
do aguatla suifficiêute para mover
iiüácliinisníbs, AeJKim-se mcdiilaa com
medição humologada por .sentença,
sendo uni optimo negocio para qual-
quer lavrador que pretenda abrir la-
voura c explorar os mattas, Distam
sois léguas de Plrajtiy e sete dc
Bauru!. Km poder do proprietário
cm Barra Mansa — listado do Rio,
ciicÒutrani-se todos us documento-
bem assim; plantas e rdaturio de hi

_____ clareéimciítoa, com o .r. Alfredo
* il,U.GAM-SH 

"iio.is 
prediós, na riiiil 1'cdro 1'errcira, Hotel Caríçà;;

_"J_L'(.ii>ellieiro Jobim ns. 10, (338- S) H

Í,ÜGÃ'-SIJ. por 80$. o sobrado da¦¦-•¦¦ do, h. Glirisí
lovão; trata-se r.a rua da. AlfaiidcijáArua S. I.uiz Ocn/.Tga oo. h. Glins-

,1; trala.se r.a rua da Alfnndcn
. Peixoto „ ííüi.-íái-

AI.rCA-SH 
uma boa casa. assobra-

dada, com 4 quartos, i boas salas,
porão habituvcl, Kr.mde terreno arbo-
tÍ7iido e tolas as commodidades; por
112S; as chaves á rua Chaves rarni
?2. fi-itiaseai Cancella. S. Lli.islovao.

'' iI.UGA.SU uma boa casa assobra-
c _\dada. com tres nuartos. -• sa ns c

_ . mais (lependeiicias, ver íuo?; na rua' 
Dr. Silva 1'iiuo ;6. quasi csnnina do
llouleva.-d. U4io 1.) J

ALUGA-SE 
nina sala, i rua Fer-

reira Nobre, iwr _oÇ; trata-se coiu
l.eite. Ouvidor ,97 c üy. (3.|6aM) S

A I.UtíAM-SFl os confortáveis pre-
_jLdios íi rua Anna Nerv J.io c 4.12,
em frente ú I;. do Rocha; trata-se
General (.'amara 89. (35oó M)J

,4 tUíjA-Slvi uma casa. ua rua S.
-"-.Gabriel 11.. 36; trata-se no ri. 38.
Coi',hamby Mcver. •• (.1497 M) .1

gií; traia-se ua inesiua rua "• -J9. | tiom quintal e jardim; trata-so ua rua.
(.1501 M) J

A I.UCA
___lentcs

liarão" de Hom' ltetiro il. u'i- , Aliv
suei oi$ooo. (8098 M) I<

es casas novas, com duas sa-
Ias, dois nuartos, eom jnr.clb.s. terra,
ço, lavatorio, cozinha. W.-t .. eom
chuveiro o bom quintal todo murado,-
cada easa tem duas entradas indepeu-
dentes podendo servir para duas fa-
milias; aluguel 65$ e 75$., c outra,
menor por loS, na rua Silva Kego
.15. viio hu-Ko Jacaré ob.ulc linha I . U,(;A.SK „or ,40$ 0 boa casa(34r°. M)j 1 j\fh tm j h „.,rl,otil .„_ ejj, frente

á csliiváo do Mcyer. com .1 qiuirtus,
com jancllas oara a varanda,; 2

(3afgíÍMJJ..| salas, cozinha.; quarto dc banho, qtiin

A l.UG.VSM por ;iO a cara II dn
ü.ruii Imperial 271, Meycr, çom.
duas salas, dois quarlos, luz electrica.'fifande 

quintal todo murado, a casa e
nova o eslá limpa. As chavesí'catão
na casa I. Trata-se r.a roa do S. ''"
dro 207. lliai utei«. (8;o4-Mj.-j

"l^ili.VDli-Slí um jolido predio, 111 ¦
> teiromente reformado, com porá.*'

Iiabitiivel, na rua lilittcneoiirt \la Sil-
va 11. üg, onde si nata ilC. do Kia-
chíielò), (S 34(14) N

T^IÍNUIÍ-Si; um >prcdio com |i
ha-bitavel, em nm terrena

11X.10, cm Santa 'fherezi, ;•:
ao largo do Guimarães, Preço .
fck*»ida defiuWiva. lÜfíertas : •
M-rào acceitas; trata-se í pr.".M
dentes 11. 7.1, sobrado, sala .1.
phohc 196, Gcntral. (J j.. i L2
ATUNDU-SK cm JHearéptiHiiii;

>' uiiiii easa inteiramente uai
va, eni lugar alto, com 2 sala",
siiMii, i quartos, cozinliit,
AV. C, agiia encnnadii, amorou
trttlilVras, por C:500!jl, tendo
22 metros de frente por 7íí
de tinidos, na praça Secca, a
ÜOO metros do bonde, ponto
de 100 róis. Tratar com tfiictt
do Hio, Kstrada da Kresüe»
/ia 11. 8U5. (It aiOG) M

\^|.;.s"d>i;.M-sn 
dois'.ios, ua rua 1).

¦préílios moder*
Maria, com *

quartos, j salas, cozinha; etc; cad.i
tini, c bom quintal. Preço dos dois,
.10 cantos; irata.se á rua do O-.nidoi'
li, joS, sala .1, com o sr. Can do.

(S 3M- i N

do Casc-ldlira.

AI 
UGA-SE uma boa casa, por 35$; 1 -- -,- 

ííataíe & rua lvúgculio leK Dentro todos eom janelas oara-trata-sc a. rua
2Íí. pliarmacia.

Catumby, Estacio
e Rio Comprido

Vl.UCA-SU 
ã rua Dr. Costa l''er-

roí 11. 10, casinha 11. 11, com
duii (in.inos, duas salas e elcctnci.
liade; as chaves eslão 110 n. I.

(3531 J) J

AI.UGA-SIÍ 
cm casa franceza, por

35$, u:n pequeno quatto mobilado,
¦6 para j.tssoa solteira; liarão de
Ità-pagipi! 41. (3375 .1) 11

Vd.UGA-Slí 
por 23$,^ um arejado

.quarto, cm uma caüinlia, indepcn-
idcnle da casa princiiial; 44. Hnrão
<le Itapagipe. (.1.174 J) II

XAROPE DE S. BRAZ
Cura tosses, bro.ichite, coqueiu-

cite, tuberculoso o astSiiia. Tomai-
o ó t'»e eortoza <le ostar ourado.
KKCÜSB OS OUTROS 15 O IM S
XAftOPülSi quo vos olVoroceiu,

Prci;o do vidro 2/)500
Exija o do «â. 13KAZ

Drogaria Barccllos— Niclhcroy
Dapositos: Uruguaynnn, 01 I n
Marechal 1'lortano, !i3 > lvrrv
Assembléa Vt .' I 1U

AfiUGAlSli 
o predio do campo de

S. Cbristovão n i.l.r, Ir.-itu-sc na
rua Üscobar iKi^ ariiiazem. yjU°}W

AI.ÜÜA.M-SH 
casas nor So$, com

dois (iiiarios ç duas salas, na ave
nida S. Chrlítovao n.
bondes de 100 is.

C-M. pou'o dos
(1.7.15 D •'

X I.UGA-SIÍ o predio (ia rua Club
jilLi\tlile.ico n. 29; as chaves cilfio
no larno da Scgunda-l-'ciia, Armazém
Dragão; trata-sc 11.1 rua do Roén-
rio 142. (3134 K) S

AiUiOA-SU a casa da rua Viseon-
dc de 1'itucirfdo n. 83. comole-

Uinciiu rcíormiida, com tres b'.ns
nuartos, duas s&fos, \)i£ electrica; as
chaves es*.3o lia vinila da ecquina da
mesmn rua; preco iüo$; trata-se i rua
Haddoel; I.obo 37. (.15.18 l\) J

A 
l.UGA.SIÍ
decentes, á

um auarto, a pessoas
á rua da í.uz ti. íio.

(.Tio.l K) J

AI.UGAÍISK 
sala e ouarto com ja-

nella Mattoso noa. Ilondn d.: cem
réis â porta. Junto üe 'Haddock l.oho.

(194.1 K) S

* LUGAM-SE as casas du rua
^^1). Maria 71 (Aliltia Cam-
pista), transversal á rna IV-
reira Nur.cs, novas, <:om «lois
quartos, 2 salas, co/lnliu, ba-
nlielro u tanqno do lavagem,

I todos os comniodos illunilna-
idos ;\ In/, electrica. As cliaves
i 110 local. Trata-se na rua «ou-

j $alvcs Dias !ll, próximo da cl-
X I.UGA-SIÍ. uor 50$. boa casa, ú ' dado, 1» poucos passos dos

x.lriii, Uriujuiiy ,37. com 2 quartos,, t)0Ildí,, l)o Aldeia Campista,¦' salas, electricidade c quintal; ça- "«"«^:' ""

J'

sa VII. (361,1 K)li

S. Christovão, Andarafiy
e Villa Isabel

cuja passagem om duas sc-
cções 6 do 200 rs. Alagueis
100» e iJLqggg?:. i'

t I.ÜGAM-SIÍ casas nor SoS, com
XJVd.iis iiua.tos o duas salas, «a
avenida S. Cbristovão ti, 623. ponto
dos liou'es de 100 reis. ('b-t I.JJ

AO PUBLICO
COLLARINHOS E PUNHOS DE UNHO
Os mais perfeitos e que melhor se engommam, vendemsc na

conhecida

FABRICA CARIOCA
Cpííarilihos: dc linlio vira- | Punhos de linho simules

dos o:; direitos, .1 por. 2$ooo j»ar i$uoo
Idem de linho Santos Du- | Idem de linlio duplos,

mont, 3 imr s$3oo par I$-oo
RUA DA CARIOCA, sa — Próximo ao Mercado das Flores.

tal. cie.; as chaves uo carpinteiro, eni |
frenlc. (3305 M) A |

A1,U('.AM-Slv 
os bons predios , du

rua lláquoty us. Ba e 84 .((-as-
cadura); as chaves estão em frente, ;
na venda' aluniie) 6«$; tinta-se na 1
rua do lidsnrio 11. 105. i". (ÍÍ845MJ?

A 1,UGA-SK, na rua S. Ilraz 23,
j£\.\\ma casa toda reformada; 2 quar-
tos, a salas fíratidc quintal e jardim;
aluguel 75$; as chaves, uor favor, no
27; trata-se na rua do llosario 13a,
uoiii o sr, FiniJ sala da frente.

.. . :¦ -¦ -"(3411 M) II

ALUGA'.Sli 
unia casa, com água,

por ao$. a travessa Julio 1'rnjtoso
u. 3; trala-sc na rua Firnlino Kracoso
ao, Madurcira. (3413 M) II

A I.UCA-SI3 a casa da rua Conse-
Xlllhein Aitostinho 7T. Todos os
Santos, com ,i quartos, 2 salas, luz
electrira, hanliciro etc. par 71$! tra-
ta-se lia rua K. Hr.-iz 24. (,i,i,|oM)R

VI.UGA-SI! 
uma boa casa.

nada á luz electrica. eom
AívUGA.SK 

esplendido cltaler, á
¦travessa Patroconiu $'A (Andata-

hy Leopoldo); trata-se i rua S. Jo- lia de tratamento; a
sc 100. (3512 1.) S cisco Xavier 11.. 537 (V1I.5

cio); aluiíucl

tndas
as coniiiiodiiliidci. para pequena lami-

«ua b. I-ian-
Mann-

í.'6is 1.) J

 1 A I.UCAM-Sl!..¦ eo:n cirta dc fiaii
sa. illumi- -^*-ça, boas casas nara moradia, nn K-

A l,UüA-SU, por iooS, uma casa,
Xi.com 2 quartos. 2 salas, _ cozinha,
quintal c jardim: na rua Silva Gui-
marães •>. Fabrica das Chitas.

(2681 K) J

AMJ.GA-Sh! 
par 35S. um barracão, I

com tala, um quarto e cozinha, j110 morro dn S. Roque; trata-.sj na"
rua Conde dc I.copoluína n. !?¦!, S:1d
Christovão. (J5-*J l.)J

,i(I,'UGAM-SIS bons nuartos c boas
iUsàlas; rua Coronel Cabrita 57. ^-
Januário. (.U'io h) J

A-.iMJGA-SK P«r :'f, = casinha 1\
Ada rua l-'rancisco Itiigcuio n. oi.
Chave ua casa III. (3-173 A.h±

i^/^i^y;/-','-. ';í"'>'' ^ ''''"' -"¦' --'''''¦¦"''¦'< ¦'*'""" í ¦" •''¦''' 'v.-'í:'^r''-.:!- '-¦¦ 
^-'y? '->:®fH:

àI,l'GAM-SH 
bi.ui coinir.odos o sa-

Ias; na ma General Uriice .M.

\ l.l'C. \-SU" a cas-i da rua Gonzaga
Allastos 7.1. com í cciiimodos e ler-

5 10; trata-se UniRuavana
is -1- _ (32">1'1.-;.J

t I.UGA.SI', no Boulevard 2S de
. a casinha "• !5>

botciitiiiii; alusuel
. Í.ln.-S I.) J

rt-iiu
116.

X.tS':U'.l.)ll-
tnila-50 no 11;

! çcSôoÒ,

líamoí, a 50S. Ou?. 6.í$ c 70$; têm
niíua luz, W-C. e quintal; trata-se
no mesmo bifar, a **Vi!la Andorinha",
onde Pitão as chaves. (.i.u.l M)R

AI.UGA-SU 
a loia da rua .Martins

I.ace 13; com 2 salas c 2 nuar-
los; chaves 11a praça do 15. Movo 18.

• (25,1» II) .1

X LUOÁ-SK o predio o riiaca-
^*-ra á Kstrada da Covanca
11. 31, «111 Jiiüarciiagiiá; tuni
todas as romniodiiladps, in-
cliisivo oli'1-tricidade, pintailo
o íorrado Uu novo, porto do
bondr, a mu niiiiulo; as cha-
ves estão á rua Barro Verme-
llio 24; trata-se á rua do Oii-
vldorO-l. (S2I21) M

.4 I.liGA-Slí uma confortável cosa..
Xipara familia de tratamento

VINHO
lodo-phospha fado

Ot: Werneck
Poderoso medicamento no tratamento da

Tufoercmlosc,
Eitscroplutlose,

Xc tirftsthe 11 in
consecutiva a excesso de trabalho

intellectual, etc.
' E' diariamente prescripto pelos Srs. clínicos nus

casosde rachitisino, ljmpliatismo, anemia e
depauiicrainciitu geral dc qualquer origem; as-
siui nas moléstias ligadas ao crescimento do indivíduo.

ua Antc.nio de
do Kiachuelo;
mesmai

de terreno cm HoI'acii"a.^' «i'-nS'aS I TERRENO _ Vcmlc-sc 11111, cinJTJONS lotes, eii.nes csiao 11.1 _£ jj^j, (]e pjmmi ,iuasj ,m estação. | X) suecesso, vcndcin-se cni eoii.li.,.'.ei
v-j-*° 

• * 3 j ua rua Gaepar, com 30* metros dc~~ Mcyer'. 
I frente, _ por _ 2 :ooo$

Corrtmenêos
Curam-se cm o dias com

Kua 1 de Setembro, 180

A I.U<;A-S1'. por ^"Ojleytr j ^àçó^àí-^oo" mcSci.^irifor!'

triiln-se na rua Torres Sohrinlio 10.
j.(.Meycr). (.Í5JJ M) i

racanS. {3096 N) It

VKXDIÍ-SK 
11:11 hoin predio,

rua Presidente Marrofo, com
na

Vl-rfA 
tstí „ ..r-Miile niedio com T rila rrcsiuenie o arroto, com -

'Mf; "„^f"i"?i "ífffJ°'c "o. salas, 2 nuartos, cozinha, etc.; trata-
?i„ln í Uírt '. rua llono " »á r. do Ouvidor, .08, sala 3, eom
rífíi. \t°. -iodos"oS",Santors:a'a3 cim- o sr. Cwdldo. Preço 10 

fcontos,,,ves etlãa 110• inciino; alimuel fai$. '3 J-t" •'

AíI,UGA-Sr-:. por 60$. o predio no-
.sóljradado á ma Vaz da

Cosia n. *7. Inhaúma, com gr.... , . 1 _.. ¦ 1 ,clll
;rande

quintal 
'ícclíáiio 

;e plantado, local apra-
rivel; trata-sc a rua Gencnil_ Câmara

• 1?
'(.r,-'R 

M) 11

11.A I.UGA.SI'". por noVi c.
JX.U rua Costa C.tiitnar.Jcs Kctiro ihi
America, S. Christovac; hondes dc í>.' jves estao na veiula. eu;

(.lo.u 1.1 JJanuário;
frente*.

iumVtXmntmAMàtaW

A l.UGA-HK mu prc.lio, cn cctiiro
ÍXAe terreno, eom tuuilos comniodos;
ver c tratar, Canino de b. Ulirislo-
vüo;-s7.; __.Lv±'LlU

Ar, ru, S. i.uii

ISil O KKAMÍ.IO IjK ja.v-jot JüLES MAKV

O senhor julga que a mala contendo o üinlieiro tenha caklo tio in-
Içrvallo, — desde p lugar do assassinato até o loyar onde caiu o carallo, —
ott acredita ijiiu o assassino tenha vindo buscal-a aijui mesmo 110 carrinho
voltado ?

-¦- Ignoro absolutamente. iConilttdo a ultima hypolhese parece-me maís
verosimil.

Durante o sett desmaio, não sentiu que alguém se approximava do
senhor?

—1 Não, não ouvi nada.
—. Kinquanto o sr. Lattgier exancina o logar cxaelo em que í> sr. Va-

logneí linha sido íerido, quer voltar coinntigq até o logar onde está o car-
r.nho?

Com lodo o gosto.
D sr. I.aiigier, vendo-os afa-slar-sc gritou:_
¦ -- Vaz favor dc me dizer onde vae, sr. Pinsoii? -^
¦»- Volto já, disse o agente.
Vjtiando chegaram. Pinson recoineçoti as suas perguntas.

Onde foi que o senhor caiu, si'. Bcauíort?
Venha, eu lhe vou dizer.
Não, indique-me daqui o logar. Não se deve entrar 110 bosque seiúo

com as maiores precauções.~ Porque?
Porque pode haver lá vestigios <iue a nossa precipitação poderia

fazer desaparecer. O crime teve por cansa o roubo, não ha duvida. O as-
sassiuo, quando se quiz apoderar da mala. deve ter seguido pelo bosque, não
sabendo bem onde o senhor eslava. Foi itesse iado da alameda que o assas-
.sino atirou, foi pois por esse lado do bosque que elle seguiu para se appro-
Mimar tio carrinho... isto é, do dinheiro. lAgora entremos, mas com, pru-
ilcneia. Se vir algum vestígio de passos na arêa ott cm qualquer monte de
terrãj tome cuidado em não o apagar,

Entraram na floresta.
Foi aqui que eu calii, disse Bcaufort,

\ I.UGA-SK a cosa ds v
XiG0n2r.ua iijl, com Iwiis coniniodo»,
as chaves estão 110 107 S Christovão.

X 1 UCAiSU a hoa casa da rua Soa-
XVr.çs 11. do S. Christovão; --
chaves '¦ es'âo na nicsri:, ri.,
trátáisc na rua Gonçalv/''1 1)

(-'.-.!

H V •^•^1 C O

TIJBEROULOSE e mais m«
icsiias iiiroctfi-cüiilagios o
Qluereis
evitar

r»

m
]}$úlm

J Aluga-se. o.ontpra-so o
veude-se movais. Grande

fabrica decolcliòas o moveis
K. do oWttetè Ns. 55 o 57

'releplnuic 531)1 Central

Usac K O
VÍ CORRÊA DA SILVA

Os verdadeiros levam a marca acima. Preços ojinnium

Al.UCAM-SH 
duas salas

quarto, a casal; jilligucl At

(.1500 Al) K
—. , ArEXDE-SjB ou a!ui?a-sc por p.;$

u;n l v um predio coai 7 aposcnlos, í rua
Tavares Ferreira n. 43; chaves no
n. 25> estação do Kocha. (U.müONndeaiuados; na rua Dr. Manoel Vi-

ctorino i'OS; trala-sc na mesma.
(1553 AI) IJ-| ir.KNDIi3I-SE; por üuioouS. na esta.

V çâo do '.\Icycr, Ijnda. cliac.ua

rasoaveis, eom frente para a listrar
da de l-'crro. Trata-se a rua Acre n,-
aS, nos domingo* e feriados, na <:•-
tacão, com Arnaldo, (3035 S) (

li TENDE-SE nm terreno iiega-
\ do ao predio & rna 1'aini

Piitiiplona 49, a onde eslá ti
cliàvçí fica em canto do rua;;
trata-sc ã ruu do Ouvidor 91.'

(S 242^) ?í

A l.CGA.SU o nredio novo. da rua
X.VVíilcntiin da Fonseca 11. .14.
cão dn Sampaio; aluguel 7S$; chave
110 vizinho. (.lüio M) 1»

*—- j í çao uo .ueycr, unoa cna«ira v
rua , grande iiredio, para familia dc traia-
stíi- í mento e 'dc gosto; nor £:ooo$, l'r;,:,:

predio, próximo á ruu .Senador 'Iv.i'
zcl.io; por 4:500$, um terreno çom. | (i íijf 2g ,lle(r03| a rua >i'raücisca

AT.UOA.SIv o nredio da ma_ An- RDúratori; trata-se com -Corria, á rua
-f\tonio dc 1'adua 11. -li, estação <!¦> | i;rci Caneca n. 3S7, Acceitam-se of- informes e tratos rua Buenos' '  (II 35?i) N 11. 193.

\M'.VI)l-:-SK 
uma <

p-rto ila cstoçüo
casa nova, iivmIv

;toç5o do Rlocluiclo, u«
rua 1J. Clara de llarros, 41, tendo 41
salas, í> esplendidos quartos o mais ss
ditos para empregados, despensa, cópii,
cosinha, banheira com água, quente ,«fria, 2 necessárias, tanques, grande
terreno, etc; trata-sc «ia mesma.

(3519 íf) I

A,ri:\llKSl-: 
* rua do Senado, v.-n

terretui do 11 por so, losar alio;

Sampaio;
vi/inli

alúRtiel \áò\ chaves
(1Ó1S ,\l) II (3U" *)

.4 l.UGA-Slv ou vende-se um cha.et
XVtlõ madeira; tem 1 ouartos, 2 sa-
Ias. cozinha, anua c hom terreno piau-
tado; i-.i.i Bernardo i''i. I-.ncantndo.

(.(6:-- M).-.J

A l.rCA-SIÍ. á ma Francisco Fia-
irV-gâso 11. 21 (F.neanlado) unia ça-
inlin com muita anua. nor ni.i.lico

illligiicl,

{ I.Ijr.A-SK. 111

(3(111

i;. dc Dentro, a
.lri.3 Mnrtlia d.i Ivocha 171, coufor-

!'lavei .'-iii nova, nor .iu$; informar, nu' casa V e em Casoadura, á rua Ila-
niaraty at; nutra, nor >\o$ informar

i na casa I: tratam-se na rua dn Qiii-
; inndn 11. ;¦¦-¦ (.ISlS Al) J

VIDALON —- Contra o múu hálito.
VIDALON — Contra dyspepsias.

VIDALON — Tônico forticaiitc.
VIDALOtNT — Contra a impotência."VIDALON" — Tônico estomacal.
VIDALON — Tônico dos nervos.

VIDALON - Faz boa digestão.
VIDALQIsr— Paz bom appiotile:

Kncontra-so em todas as pharrríncins o drosarias desta ca-
pitul e dos Iibtaüos do Norit) o -Sul óo Iit-asil

ri-r.RNDH.SIS á rua Oliveira Kaurlo,', S7.ISXJ)F»1-S1S  continua
T cm Botafogo, um terreno de _ i-

V I IH.A-SH iihiá boa cata; lein ele-
ii.ctricida.-lc; rua Valentim da l'on-
«cca n. a' cstncio do Kiaeluie.o; n:u-
ie.se n metade ilo uma casa na mes-
u-.a rua 11. ?.7 (Joio M) .1

.4 I ÜG \SV, em caía de iamilia um
X\il'uario com pensão, 11 um. casal
le irataiiiciito; na rua Ur. Uias U11

Mcyer. (.ini;M)A6.|. o. I Cruz .".i:
l

; (ja.ta.l.J i' t I,UGA-Sli, 1'or ;o$. a casa da rua
-——  /-Vltitt.;icotirt da Silva 11. 4O. cr.tac.So

X 1.1'CA-Si; a boa casa. .nnra oranilo , «.,m„áio; as chaves estão na ru:
Afamiiia da rua Senador A.cncar A ., , „; .,; (1-„;! .\i) í,

s. . _.. „ 0#t A 1 nt.>:iti'i rt>n I * * —¦

.ti I.IT.A Sli a hoa casinha da rua . .
 ÜCIara de Burros 11. jo: as clinvcm. Jiof 11; lrala-su na rua ]iucno3 Aires

estão no 22; trata-se na rua Ae São' n.. 198. (3120 >).h
h, f.UC.A-SU, para pequena familia, ,1 l-'rancisco Xavier 11 -'ia. \'.. "'",;""_,...,.,,. ..„ . ,.C.Vc.-iNi aioilcriia, ila rua I''ranci>co i chuclo. (.iG.li M) " V 

-AUl-.-SI-, unia lio-a casinha .com
Jfauocl n. .,1 (Sampaio); com varan-   ! * "ols nuartos, duas salas,^ cozinha,
Ia, jardim, nuintnl. cn ,.. electrici.lá-| 4.-l,U'(',A-SE. nor o»S a asi.11.1, n |'des|)cnsa e quintal, por 2-.;ou}; 11.1 r.1.1

?').
Cii!

onde
7 M) K

¦lc; as chaves no n,
Irata.

A 1.1'CA-SK, tia üiiccnho Novo, á/jVrtiá Cciicrnl Hc.lcearda 08. umterreno (le 50 x 66 para chácara de
plantas, flores ou cutro mister.

(,tiS3 M) H
J.IT.A-SIÍ

;6; trau.se 110 SG da im-sma_ rna

AtUCA-Sl', 
o nredio 3 riu São

Cliristovão 11. 1-," muito .eonfor-
taiveli coiii iodas ns f"epcndc:u:uis5 pre-
cisas: esli aberto, onde se infornia.

(.loia 1.) .1

Ai.t:c,.'..\i.si-:. 
. .

sobradados; ns V

mostramlo os ramos que
lirmiu

Já desconfiava disso c
bltil cubei;,! balctt.

..'illl Cí iTCímo ttodoas de sangue, 110 logar

Provavelmente. Perdi muito sangue c estou muito fraco.
-¦• !•', é provável lambem inie estivesse ainda muito atordoado, porque

r:ii logar de ir para a esteada, isto é. paru o lugar unde estava o carriltilio o
teiiiiui" quiz emlirenliàr-se pelo bosque.

Não. setiliof, não, está enganado. I-'ui direito ao cavallo, depois corri
Jogo para Valognes para verificar se elle estava etíecttvameiitc morto.

-— ivstá bem certo do que eitá d:zendo?
—- Cerliswno.
.-- Knlão não posso explicar o que vejo.

- K o que é qne o senhor ve?
• Ora essa! Vestígios de sangue que partem do logar em, que o senhor

' 
que vão ate á carruagem, mas quo voltam lambem: UIIíc, veja com»

r.ie vão até a floresta onde desapparccem.
senão confirinar o que lhe disse. 'Estou certo de não tef

.5, os proatos ns-¦ VII e IX da
uia Uiíihelinau. 31. Cancella: .1 cran-
drs e arejados commodos lirt))lu>lrn,
quintal e luz electrira. (3170 .J,H<

X I.UGA-KI-l uma casa, ua rua Dr.
XiSilva rimo 11. 122; as chaves na
na.laiia da esquina'; aluguel 100S1.. em
Villa Isabel. diCQ U ,K

X T/ÚGAM-SI) bons quaitos á
^Vjiroeo barato; 11a rua do
Mattoso 106. 1

\I,UGAM-SH 
confortáveis casas, de

41$ .1 61?; trata-se com Albcr*
Rocha
ciivípagu

rua Cândida lleuiclo 5'>a. Ja-
(.0.111 M) .r

A!^:

.4 I.UGA-S
X\u, .jo. ei

da rna boplua
com ,j 'inartos, 2 salas, i*orSi?: as chaves estão n.i ria I). Anua

Xery 11. àl.S. Kiacltttclii.. (,ia-'o M) J

AMJCA-SK 
a boa cltacara. da rua

..Miguel AiikcIõ 5*.S .Meycr. com 4(|uai'li -, :
le.. Ioda

iVraa Dr. Ferreira
laves mi 111;

Meyer
quartos, pó

rão liabitavel; trata-te Itodrieo Silva
10. 2" sndar, entre Assembléa e S.
Tose. (3342 M) J

iíiberta dos Santos n.
te ú etsação Prefeito Hento Uibcirò.

<3333 N) J

TrKNMlF.-Sd; um bello .jialacclc, com
V ijiMiide, jar"_. iardim c pomar, á rua d)r.

,4 IjUGAM-SK na rua Braulio.Cor-; Joso llyüino, 'fijuca, accommodações
i"i.iltir,) ii. (io, casas novas, acaba- para grande familia; trata-se á rua
das de construir, forradas e assoa- da Assembléa n. ii.í, sala t. corno
lliadas, Pur preços módicos: trata-se [ dr. X., das .1 ás 5 horas. (íiüi-vN'

y vcmla com grando acceita"
ção «los lotos (ío tciTcii-.M i-in
Ancliieta; hifoi-iiuições na
IMiarutticia líonuirio o n;i l.í«

.  íilm Auxiliar, no esivipiori»
cn fi-en-](,m rrçtlto á çstnoão dc S. :>\:\->

tlicits; lotes grandes 11 ÍOO.*,
um íiequeiias m-estuções, ten*
sitios coiií casa por 800$ o
1:000.$000. (J 3322)X

(tíSo il) 11 | 
-

iVKNl>!--Si!-: c
ÍOOS boa V D. Anua N

AjTiEND.E-&IÍ 
um predio na rua be-

_ nador J. fionifacio, que ainda nü"
( faí habitado, com 2 salas, 2 rjuartof**

o bom .predio da rua I cònuSu e mais pertences, bom quiülal

Ias. despensa, cozinha,
rbòrizada com ar\'0res fru-

I.L'('iAM-S!'. casas, de 55? n 65$; I llfóras; trata-se á ria do llospicio.il,

41jUG\-S13 poi' 100$ boa I Vi). Anua Nery 11. S.í, com duas todo -murado installação electrica, vãrsu
/%.,...é..'. .,» ...... i-....,,l:„n ^'S 'salas, quatro quarlos, cie., cm cen- da ao lado. líondcs á porta, .; iiiiuu--ÍAcilSii; lia 1'Ufl, <-'»,'»lii!« •»•*• „,, de terreno de 10X57. 'Hondes tõi da  ¦'•¦' - ¦ ¦¦ -
CStllÇllO do' lloelia. (JUasU) SI • ,)jrtai jc j. (;iu'j ,. Cascadura. rua Hi.

(J 3603) os Santo

inform-a-se ã n*
rmazciii—Ivstsii;5o dc Todot

(jSíiíi N') lí.

tratar, rua Sylvio n. sobrado, co:u"de 
üaiiler.. (317H Ü)J ' preço !.'..?

(.u..io Ml .1

4 I liGA-SH nor Si$, o nredio a
IVnia Costa Pereira 53: chaves 110
11. -iS: irata-se ua Lomuniihia do Au-
ministrarão Caranti-la. a rua 'la_Q.ni-
landa 68. <¦}>•- '¦>..-[

4 EUGÁ-SÍ5 por 1C0Í. n sobrado do
Áprc-liu á rua S. Cbristovão 107;
chaves 1:0 floulevard S. Chrutovão >¦<>;
irala-,c ua Coiunanhin de Ailiiiiiiiítra-
e,S» tlaninliilai Oiutanda C3; M7lA)

Í.UGA-S1Í. por 2co?, a loia do
predij á nia S. Cliristnvüq 107:

hiivcs ti" Boulvíard dc S. 1 linstovno
ílí; trata-se nn l.'ompaiihiii de Adiui-
nistração Caraniida, Quitanda 6S.

(.173 I.) J

4 1.1
Apr.

Ag?ia Sulfatada Maravilhosa
immmm em tom ji cm de família

Previno e oura aa diversas DOENÇAS DA VISTA
A' venda om todas as boas Pharmacias e DrogariaswSlürf GRANADO I C. RIO DE JANEiRG

Compra e venda de predios
e terrenos

4 l/UGAM-Sh 'as cíí-i-.s da nia Mu. 1 ,4 I.UOA-SI; o prclio da rua Con-
/\rtir.i i6, eS e,.32» Kusei.ho de Den. I ^i-i-licro I-'erra2 £S. duas salas, 4
tro. com dois uuartòs duos salas c \ quartos «• bom terreno; clmvor. â rua
maio do ij eu delicias; :havcs na listrada \ Cuhni;ú 40-A, c trata-sc á ma Dias da
Kcal do Santii Cru/, n. 22;.G. eom o I Criu oó; alUKticl i i-$. (3027 MjJ
sr. Ferreira; nlugiue! di$. (-.uiMlsi

- I ,4 I.UGA-SIÍ, por 160S. o nredio uo"l

/'lOMPRA-SE ale 3:000?, do linge-
VJ nho de Dentro para baixo, um
predio cm bom estado, com 2 quar*
tos 2 salas c terreno regular, perto
dc conducção; Trata-se com D, Au-
rora, á. rua Ba ruo Ue Ubá n. >'.*•
e.is-i 1S. (3404-X) .1

S.-. Ia.-. II.'.
r.í. livre de qualquer retribuição, os meios
VII-.M PKLO CORREIO, em caria fechada
syinpíomas ou manifestações da iiioiçsiia —
sposta, que receberão í.n volia do Correio.
tí!\:lilS — Caixa do Correio, 11:5,

A tr>'!03
os que sof-

f r em de
qualquer
molcslia cs-
ta socieda-
d c envtn-

de enrar-se. EX-
— nome, nior.vl.'.

'• sello para u rc-
Cintas ao3 1X\'1-

(~<ASA 
até 10:000$ — Compra-se

J uma que lenha tres quartos, re-
Kittar terreno c todas os accouitno-
dàçõcs para família de tratamenia.
Prefere-se que seja situada perto da
cidade e exige-se que a eonstrucçâo j *—'-—
srj'a absoJtilãmente solida. Patiamcu- tr;-
to immedtato, Cart.ia a Justino dc "
Araújo, fila llr. liarbosa da SHv.i 11.
.', esuiçã.-) do RiacliWelo. (J3°ú X) J

"l'óde arroz 1JUUA"
"Medicinal, adhereute e
perfumado. Lata, 2$ooo.

Pelo Correio z$soo
Perfumaria

QKT.AMPQ RANGEL

C10PACAI1AXÀ 
— Vendo-se um

J terrena em prcttaçúcs: cart««5 :io
Jornal do Gomincrcio, a '/.. '/¦.

(..(im >:i J

AI.UCAJI-SIJ 
uma sala c. nuarto

de frente, na entrada mdcpen-
dente, cm rasa de u-ua senhora resnji

X UT.AM-SK ! casas,
j\iiü?, tu.';- 65*4(. 7c$

que dc

il-1-Aivu, i!. ií3 da ,.;',i tranetsco M.i
nnel, K. ' do\ Rhçlmclo; C quartos. 2
salas, electricidade; tratá-sc a rua Vi-
nor Mi-irtiJlci ;;-•. (ji.|.| M)R

; 4 I.UCA-SK o predio da rua Dr. i f1ASA — Compra-M
XXBias da Cruz n. /.i;. Mcyer. com V^/liléna família.f de

. ^ í|tiarjos. salas dn jantar, de visitas»
: eteçtricid: de c hom auinial,' para ta-
I níita dc tratamento; as cliavos esião
j defronte. Ú-S5J M)K

¦TT.IíXblí-SK á rua liarão de Mcs-i TW.VDIÍ-Slí um silio com <-,'Y.ifiiiln, um terreno de 33 por nSí » qucires de lerraj cm iiíjlld»
inforiiica o traioí, á lua llucnoa Ai; cens, c easa de moradia, na

(3130 r.) s sem «o noi Stimaiima, fresufi-';- ¦ N. S. da Conceição, 'JJslado deua -Mvaro,
19»-.

\rivN'l)E-SH próximo .i rua
Y língciiho Novo, perto doi bonüc

t r,UGA^r*5K os predios da rua üa-

ca:
«ti,

*l: iiiéni (íeslas iros arvores, deante das quaes iui atirado ao clui»
¦uaii-i.' j cavallo caiu'.

— Kntão, não percebo nada, murmurou nnson preoecupado.
S «mu 0 cq«vo mei» curvado, como ura stlvagem «traz de uma p.sta, 4

dente. 
^ri.VHc-^ra de \í"l'o ua afaiiíada e salub,<rriina Villa Savn. ! -flrão do üoni Retiro, ciítrc oi nu-

tavel rui Coronel liRiicira (lc Jieiio ^ 
i>ctrm\y dos nobres estação da meroí 113 e no e n.i. 2 e 1, com"^..^_ —'¦—— Mai-.Kiici.a. a mu minut? ''o trem c i" bons commodos e bom (iiintal; ai cita-

i ni-.\<|.- umn casa mi rua da cidarfi: rua, V. Xictherov n. Co; vca estáo no n, nj, onde so traiam.
Aí4tu4'eo J-"senio ifi. iendotres aproveitem a :çr.se, t.vnoi.l) It .Aluguel o,í (86o; M) K
iltiartos. duas saias, cozinha, despen-
sa. tauitii" para lavar, um Imm chii-
vtiro c uma boa área cimentada; alu-
(jucl ouS e iS de ta*r.;t apropriada
pam pcssois no commercio: a condi-
eio é uai !)'uu fiador; lein luz elccln-
cn r muita csua; as chaves. Pí.r c«-
pccial favor, no armazém do sr.
Abel. á ni.-snm rua MO. 1.1574 VIR

4 LI.'C.\-Slí a casa da rua B.T.ia-
Ãmin Coiistant ti. M3. com . sul
quartos. !•¦'/ electrica. banheiro c
mala commodidí.dè'* necessárias! as
chavei cstàu r.a pn>P"i;i cata.

uma para pe-
5 a 6 contos,

sendo" metade á vista c o resto, cm
prestações dc 100$ mensaes. Ofter-
tas, Avenida Kio Branco n. uo,
cum, Alfredo — Café S. Poulo.

(3.Í63 X) J

I LUGA-SK uma n^a nova, n rua
/XConz.ana Bastos *tfi: ü."» chave*, es-
tão «o iií da mesma rua (botequim),
e tralã-te na ria S. Frnticiscn ao-

'»Ier 31* (33ii U R

UIO MOURA BRASIL!
CtOMTHA-SK 

bem perto da c-tação
J An iícj-er, cm logar alio, uma

ca.ia dc boa construcçao, bem con*
servada; com 3 ou .t quartos e mais
(lcpeiidcuci,is, cm centro dc regular
terreno, üté io contos .de réis, Oftcr-
tos a E. Dczonne, Altoà dia Cotvfclta-
ria Japão—Meycr. (,159o N") It

(ISOM1C UKGISTHADO)

Cura a inflaniRiação e pus»-fgações dos olhos
Em todas sls j&1isli:ixisl-cieis e arograrias

(f^lOMPRA-SB ura predio perto da
\J cidadCi sendo parte á yista_ e
nano a prestações; cartiis á caixa
deste jortinl, a /.. (3362 N) H

(10MMA-SI5 
.uma casa cm centro

J dc terreno, com ,\ rrunrt03, duas
fialas, etc, il.» e.-itat:;"ti) <\o Meyer
para baixo. (Htcrtàa nesta redacç.lo.
« A. W. (3516 X) .1

por .! coutos; traia-se na ...
ecu lio «ovo, peno uu3 uuiiuw j do Ouvidor u, 108, sala .¦?, com i

o trens, dois prédios juntos, rendem sr. Cândido. (ü -r.y,) ,v)
So$ mensaes cada um, na .presentes >
oundra. dois nuartos, duas f.alas, in- A/KNDKM-SK lia "Villa '','ill«
.staibiçâo electrica ngua, isnuto, ete., \
acoihiiaiiliam-sc os prclendeuteá n não
so a.í.-iitiim 'intiirmcdiarios. Preço
laioooÇooo. Aníandega ijo, i* am
dar, das a ás 6. UoCmX)

tTKÜÍDll-ÇE. na rua Voluntários
> da Pátria, uma grande casa, com

jardim na frente e terreno, com 13
metrôs de frente por 150 metros de
fundos, Preço de oceasião; trata*sc
á rua Gonçalves Diai 11. 6, "A La
Kenommée". (j 3310) N

AriMXDKM-SIÍ 
do'3 bons predios,

Ini Copacabana, (rendendo 400$
\ rua do Rosaria

(.1)3õji).N

ipi
mensaes; trata-se ..
n. 133, Mourão & C,

^J'\•,XD.lvSi; 
por idioooi um bom

predio, á rim il,cnpo!do; tratn-ae
110 11. .2 da mesma rua, Andnriihv.

(II 3<'3-) N

na 1'xci'lleiitcs lotes do ti'i-
rono.s em jiüqucnas iireMaçííe»
du 5$ um dcanlo. Os srs. [ii'c-
tt'ii(li'iitrs iiodciiio tomai' us.
ti'i'iis da Iiialia Auxiliai' do
llio d'Oui'o o procurai' i-iu
frciito á estarão da Paviiua «¦
üstiijitorio ilu Companliia l'i'i:••
«liai. Prospcctos c plantas sütó
distribtiidos ua rua da Alfa»-
üega u. 2S. \
"t^.lv.VlHvSK 

por 3:500$ um pre.1 >
\ achba-tlo de construir, coti-tr-.v ;; t

SÓKda e moderna, de iplatihanda, t- 1
um bom terreno alto c auutta a -.<}-
dancía d'agua, distante 2 :ni:r.u..: ¦
estação *h líamos; Irata-se .*i rj.i ^ ;
dr.i Pinto n, (.5. (It j...;:,' 

''

QITIO — Compra-se ou arrenda-
£3 se um, com boas terra-, frutel-
rtip, muita, agoia c ca?A dc moradia,
por preco módico c perto dc c*tr.t-
ad .io ferro, Offt.rlas com detalhes,
a J. Tranco, escriptorio tlc-ie j'or-Ki), UjíoSj J

LINHO LINHC LINHO
F ar tidas para familiaa

VENDA A PRESTAÇÕES
Leopold Strass

109, aven:oa rio bhaisog -Sala -2

|:£
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CORREIO UA MANHÃ — .Quinfa*>*f^,.19 de Qutubi-o dc 1010 9

DMA NOVA INDUSTRIA PORTDGDEZft
^"^^^^^^^^^^^^^^ — -| f i - - - ii - ..--—-.-.. -^-, -i ¦ —¦ ¦ m ¦ I ¦ ¦¦

"Barba de Bode" - Certa qualidade de capim considerada perniciosa para
a lavoura, é aproveitada pelos Portuguezes para um elemento bem útil.
CAPACHOS bem confeccionados, importação cie &. Paulo
ej-fctsa teleniSesLopes de Castro & C. novos commerciantesnesta praça á

rua Gi-ENEI-tAI- OAMAKA., IO

ATTN-DE-SE 
uma eliacarinlia na rua

'.Maria Çolnion, com 2 «alas,, 3
nuartos, cozinha, etc, c iiiiilt..

5:s. Preço 4. contos; etrata-.
.plan*

i-oni-srrcândiuVi r. do Ouvid^io*.

preços, dc
V,1-N".D,EM-SR 

baratos, .
occásiSoi bonsüpredioj, tios bairros
Botafogo, Tijuco. S, Christovão,

rVillá Isabel, Andarahy e ruas trans.
¦versaes, Iladdock Lobo e Conde de
liiomfinr. terrenos nas ruas Mariz c
I; íros é N. S. do, Co»cr,bana; trata-
... ,.a r do Ouvidor u. toS, eala .1.
com o sr. Cândido. (ájiiQN

\r,l.'XD.vM-SIi 
por 7:500$ c-eii ca-

sinlias: renda 230$, no li. de
TJentro: tratar com o sr. Aftonso,
r-rt do' Carmo 11, 6í, eala 4, Ss 3

VEN.DE-SE 
uma caca nova com 0

commodos, dois lotes de terrenos,
agito encanada, W. C. etc.; iniorma-
se (ia rua Engenho de Dentro '238.
•Preço s :ooo$ooo. (J 3403) í.

ríjTN-Í5iííS K um magnífico predio
assobradado, recentemente cons-

truido, com todas as occomniodn;
ções para familia dc tratamento, a
rua dos Artistas n. 69;, trata-se no
mesmo', com a proprietária. (K 33732.

ViIJN.DK-S.R- 
uma chácara toda plan.

tada de -novo, rua da d-ássagera.
n. 15, antiga Nova do Iguassii ¦ Ma-
xanibonitia. _¦ 33.'-l) •>

\rivNI>i;-Si-l 
um lote de terreno,

rua Prudente de Moraes, . Ipaiiç-
m.v. trata-se á r. Vinte e: Oito do

(S 3453) ièt Agosto n. 145 (li 3154)

A CUBA BA iCoração do
bebedor

I : Coração
¦ normal

EMBRIAGUEZ
*é rnpida e radical com o
SALVINI3 e as Q0ttaS
de Saude, ^"a
Cruz, com 16 amios dc pra-
tica dessa especialidade. Ven*
dem-se nas drogarias: 1-A-
CHECO, rua dos Andradas
45 — Uio. e Daniel & Ç*.tua Direita n. 1 — São
Paulo. (A 718O

«IKiHHfflllíilil.™^

VENDEM-SE em pequenas
V prestações de 8$' 9$, 109,

etc., rnciwaeit, nuiguifiros lo-
tes do terrenos na magnífica
localidade denominada Sapo,
servida- pelos trens da Linha
Auxiliar. O escriptorio 6 em
frento da estação do Sapí.
Ainda existem alguns lotes nu
Praça das Pérolas, muitos nns
ruus Opalas, Turquezns o Sa-
phirns. Os prospectos c»m
plantas são distribuídos no es.
crlptòrlo da rua da Alfândega
n. 28, Companhia Predial. N

\rdvN.DIi-SIi 
uma casa com cinco'

commodos, com bastante terreno,
i or metade dc scu valor, entre as
i-statüès de liamos c liomsiicccssd;
t-,-.ta-se com o dono, á rua Enzcnlin
da Pedra n. 164, Bonisucccsso. Ne-
(.-.¦rio liquidado. (R 3363) N

\TÍENDE-S13 
por 4 contos, ou c-u

-prestações, um chalet <de ctmstru*
"»;ão Imoderna, com tres .quartos,
duad salas, cozinha, fogão econômico,
com s.-Xjo, todo' cercado c arborl-
pado; tratu-se cotn o .proprietário,
Pernaitdo -Paria, largo da Capella,
deposito dc pão, estação dc An-
cliiet.i. (J 3040) 'M

\riiNDE.Slíi 
na íslaçfm d.. Rio das

Pedra., un prcdV. completamente
novo, » j.-.n.-llas de frci.-.e varanda,
no lado. l-iide lima ou'..,i. cozinha na
parte dos fundos, distam*: da estação
ii mir.-.itos, cgua, ir.stt Ilação cleotrica,
mostra-se a pnotograplila do mesmo,
proilio e..lc que ficou quasi por 11
contos dc *.í-s e ac-.et.-.iu.se offertas,
negocio iirginte, devidi ao dono te»
uue se retirar desta cap.toli, 130, Al-
faudega; 135, 1* un.dr.r, 3 ns <j.

\TliNDKM-SK. 
como pechinchai 2

excellciites lotes de tcneiio, jun-
tos ou senarados. tenjo ?õo metros
dc frento eada um. oor 35 de fundos
situado na Boca do Matto (Mcyer),
próximo a 3 linhas de bondes, local
enxuto e promnto a construir. Alfan-
doca. no. 1° andar, 2 ás fi- Proco:
900$ cada um. (b 2to'jj.\

RAQUETES
Inglezas, francezas

c americanas
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Casa
OrSo Tarco Guvid:r St

Tol

\r.I-IXDI*.Slv 
Tafetá di .B^a,' ms., jlrcto c .'--.ijv »íül marinho

o.;o largura, por iii$r 3*7.: MUas da
Sih-a, -Dr. Prontin. (J 3=»7)0

Tr.lv.NKlvSl-; ura gabinete cinirgieo-
V dentário cOír.iiIetrtinmitc novo, com

cadeira "AVilcItcrson", por iij&c.*.; rua
Industrial 11, 58. •' (-113331)0

\^ jriKVDIí-5Í~~üíii 11 bicjcleta para mc-
nino. em pirfeito estado; á rua

Conselheira .Pereira da 'Silva. 11. $u
laranjeiras. (J 3-190 <->

\rií.\'l>M.M-Sl-; 
oeulos,' jibicc-ní:, lu-

' nelas, etc., etc. c apromptam-sc
coiiccrltií com rapidezj rua da As-
s;mb!éa n. 5C, casa Rocha. (J ,1504)0
"TtriiXDIvlíI-S.E tliernio-.uetros, de su-

V perior precisão, para febre, desde
55 .ura ciaia; rua da Assembléa n. 56,
casa liocl.,. -.- .- O 3505) O

Norte
«Oi

VKNDll-Slí 
um grau.

namarque?, com seis
da Senado 33%

de cachorro di*
niczcs; na ma

açougite. (2148OJ S
"TifKKDll-Si; iim piano de cauda,

I f "1-lrarrd", na rua Dois do Maio 8.,
estação do Sampaio. (3'5,"4 O) S

ViliXDKM-S-lv 
uni bt-.11 piano P.oyel,

estylo inoderno, grande formato,
perfeito; um dilo 4 bis, Tleyel. o me-
ilior formato; troca-sty, eãiripra.so, con-
certa-se c afina-so. Ao Plano dc.Ouro
e officina, lia 40 ani.06( d» Ouima-
rães,- rua do Riachuclo 11". .123. so-
brado. , O 3380) O

VMXRE-Slv 
uni cavallo rusiio quei.

niado, novo, com seis paiinos de
altura, certo de redeás, andares un-
tnraes: -passo e 'marcha, próprio para
Renliora; para vc-f c tratar na rua
Teixeira de Mello il., 58. Ip-meuia-

(14 3336) O

Miguel Braga, especialista cm ex-
trecção de callos c imitas encravadas,
sem dór, etc, r. Ouvidor 165; «op-
T. K. 1595. Aos domiii2<is «Uendc
chamados a domicilio, 'lei. Norte
2G50.

IMPOTÊNCIA
»ii«2itJ_ii>.

Bieorasthenli,
EspormatorrhC-a.

Oura corta, radical e rápida
Clinica clectro-niedica, espe-,
ciai do
Dr. Caetano Jovine

das Faculdades de Medicina
dc Manoles c Rio de Janeiro.
Da, o ás 11 c das 2 ás 5.

Largo da Carioca n. 10
sobrado

VESTIDOS 
c costume, 110 nçor

da moda, a 15$, 20$, 25$ e 30$.
rua dn Carioca n, 54, sobrado. Tel.
Central. 356S. (1919 S) J

pAMl'F.LI.0 & C.' rua I-uiz de
Camões n. 

"36. 
Perdeu-se 11 cau-

«ela n. 56.957 desta casai as. provi.
dencias estão dadas. (3004 U> 1

rua Ilarba-
erdJ

tlesta casa.DIAS 
& MOYSiiS; u ,sa Alvarenga, J4. Perd8u;se

cautela n. í 1.041,

da
\j Guiuvarãcs 41, um cão vermelho
com unu malii.i IsraiKa c:n baixo do
pescoço, di pelo nome de lupy, peac-
se o favor a quem o tiver, cutrc-gal-o
aa citada rua. (2233 ü) - o

PEItDRU-SE 
a cautela n. 3J-?',<5

da casa dc penliorcs dc Ailal-
berto de Andrade, sltl i rira . 7 dç
Setembro n. 227. As providencias1 Jh
foram dadas". (3253 Q).S

PERni-.RAM-SK 
(lia, --... . ,Monte de Soccorro do _ Rio de

Janeiro, sob os ivà. 69.

«ittclas
o Ri

Cni.

do

U. rua l.uiz de
*. v ....„-.-. .... I'erV.eu-?e a cautela
desta casa dc n. 67.847. (3303 U) '-¦RCEP.QVEIUA;' Camões. 54.

VXEHDEU-SE a licença da enrroci-
A tiba 11. i?75. ila Comp. Centros
Pastoris; á rua do Cattcte n. 25,
Grátifioa-sc a quem entregar.

(3669 Q_L_?
UlTr-EU-SE a oatitola dc numero

j8i, d.i casa de penhores doPEI41.'-ili..
tiu-lmorãcs ít Sansevermo;
síridre ["crculauo li.
niõea ri* • A.

Me-
5 c Luiz deC.-i-

0553 Q) U

\r4-lv'""--?K 
ir.n chalet próximo A' rua Joaquim Meyer, <-o:n 6X43

por duos mas, por 4:300?; trata-se
ii ruu do liosariu n. 1.J7, com -I'i-
iiicnth. CS 3'9í)e,

;\7|IÍMDlv^E, em Xielhoroy, 'uma
I > casinha coberta dc riucu c ter:
reiio com 20 de frernte c soo de fim-
rjos, dois quartos, uma sala t cozi-
vilia, 110 Ponscca. Preç- i:soo>; tra-
tar i r. 'Nova de S. Leopoldo n; 75.
lítio. (tt 3330) N

rVrtliXDE-SE um bom predio ma rua vi-X.DM-iil-; um grupo de: seis ç.-j: > Dr. .Dias da Cruz, ..Mcyer; Ira- */ sas, para liq-ndar, na ctnçan d.
ia-se com u proprietário, teleplioneI Ciaria: irata-so na rua, l.eopoltlliia
n. 3.113, Vüla, ale ái i' lioras. -. líego 11. 308, cm irr.-ite a nicsma es-

(R 3143) >, I l.içi.o. (l< 33.-.5J «

:xJaã5p7rrrrrvYx xxxrx^càrTrxrrDaxzxixi * mar*;" UNIFORMES MILITARES
OcTusai Azevedo Alves

liMíA juiíio ciiHAit n. r»;j —si— r.10 un janeiro
Rubrica uniforincs para o Exercito, Marinha, Policia, Guarda

Nacional, cliauffcurs e Linhas de Tiro, S
. Bandeiras, Também vende a inaleriíi prima par;
incsinos, — Teleplione. ,1111, Central

Sociedades ,de .-Miisica c
a confecção (los

.ra
CISEMOS diversos lote:
.l'cn Honisitcccsso, com frente p

:i IKstrada do Perro LcopV, quo vou,-
¦Io.inos oiiiproslaçr.es c a dinheiro ú
vista. Aipins lotes são esplendidos
3>:ira diversos negócios; Trata-se... to-
dos os dias 11 uni da Capella n. .11.
Jliimsítcccsso - e dc i ás .1, á tua
Acre 11. 48—Arnaldo. (30.3.! =.' J

do terreno í \T'BXDE-SIÍ uni bom predio para
V moradia própria, pela sua boa

còiiòcaçSo; 11 rua Pedro Américo 10.1;
trata-se eo.11 Osório, á rua l-'rei Ca-
rioo.i 533. 0>: *3'4) u

A^KNIU-IM-Sl-l mis ruas Jnr-
V iltm Botunleo, Oitis.Mngno-

lias, Aceacins c outras, cm
prestações mensaes do 70$
cni deante, magníficos lotes
ile terrenos em ruas recente-'
incute abertas e omlo já e.vis-
tein magníficos pulacetc-s. Os
preços variam desde 2:500$
o lote de 10 metros do fren-
te. Informações na Companhia
Predial, r. 

'Alfândega 28. N

VIBXDE-S.R, 
com urgência, na rua

liarão de Mesquita, nr.s uuniedia-
ções da rua José Vicente, Andarahy;
um predio novo. de estylo moderno,
dois quarlo?., duas salas, cozinha, tryi-
q;ic YV. C, quintal todo murado,
insinuação clcctrica, água cm quan-
lidado, loca! sdliibcrrlmo, bondes a
porta c distante do c.-ntro da^cidade
40 a 45 minutos. Preço 8:4001?; 130, .
Alfândega, 1" a/ular, 2 ás (;. .(S--1Ó.-) N

 |
\r.KN-Dill-SlC 

uma casa com Brando' terreno todo .plantado de arvores
e com um lindo jardim na frente e
dos lados, todo cimentado, tem es-

I golo c ratiitá fartura d'agua; 11 casa
, é nova, liarem, pequena; tem varan-

da do lado. Vrceo 81000$; na ru--
C-uiuezn 11. 78. lingcnlio de Dcntr...
pôde ser vista a qualquer liora.

(Sito M S

fT^TiSf^fffr*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ '" 
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BOA 
NOITE — Ji adquiriu uma

modesta casa para sua residência,
por módico preço ? Kua Buenos Ai-
reD n, 108, Tel. 5575. (110 S) S

HVrOTHECASacipitallfin faz

Mme.
. íuric Louisc só acceita pralifi-

caçüo depois Ha pessoa <onsegttir o
que deseja—Mattoso 33. (3281 S) J

tIOXSULTAS 
espiritas

) Mu 
' " '

COMPRA-SE 
unta licença p*ra «-.-.-

tomorel Humbor, dc 20 HI'., tn-
fòrinaçõés, na avenida Gomes l**rcirc
a. 81, com o sr. Adolplio. (3330 S)J

CACHORKIXIIAS 
— Vendem-se

duas pretas, cruzamento I.ulti
da Pomcraiiea c Japohcz, bello pro-
duelo, na rua Eincrei-.oiaua ii, 43 —
S. Chtlslòvão, bonde Jóckej-,

(.¦,39o S) A

CASA 
cm Pctropolis — Aluga-se

ninilo bom -mobilada c com todo
o cóitfortò jwira fainilia_ dí .tratamen*
to. Para informações á -rua General
Osório 11. 62, nesta cidade. 0391S) O

COM^PIi-VM-SI- 
2 niacliinas, uma

dc ponto a jour c outra de cos-
feira', em segunda mão; á praça tia
Republica n. 2231 1° nud. (3588 S) H

plOM-PRA-M-SE livros novos e usa-
v-í dos; rua, José Maurício 144 A.
Livraria Americana. (-4-° S) S

CAÜTOES 
DF. ,

to 2S- _OuHvcs u. Co — P-ipe-
VISITAS — Cen-

„,.,. . ,-cs u. Go  Pape-
laria. Oscar N. Soares. (1423 S) S

SENHORA 
cilucida, de boa fami-

Ha, procura iim commodo cm casa
de família dc respeito, onde- não te-
nha outros hospedes, na cidade ou
(ídinceucias; cartas nesta redacção, n
SI. I-'. (.Kijo S) S

¦ffnH j9B, _¦_&1

n."\'í:niii;-í-í-1 um bom predio,¦ > r-.i.. S. Januário; com o pr.ipnc-
ir.tio, até ás ii lioras da t-..u-.:i5. te-
leplionò j. 11.-,, Vilia. (lin.r)IS'
"iT-EMDilí-SE por 1:41.0$ li". !o'o d:

V terreno promptu para e.liíicar. roe-
>v.üifo 11 ms. por fui, á rua S. l*«.a*
l.ricl (C.-icliainby). Mcyer; tralar rua
kS'.1 Paulo 11. 49. estação df Sa:ni«llo.

<K-334?) -v

\,rl-'XDl-:-Sl! muito barata a easa da
V rua - Jtaquaty i--8, Cascadura,

cem boas acconunodações e grande
terreno; para vèr c trotar ua mesma,
dns 10 horas da manhã ás f. da lar-
de. Não se acediam intermediários.

(X joji) 1

\r;l-;XUK-Sl-: 
o prclio da

iViilentiiit n. 53: trata-se.mi; me.
(¦Matfóso). (l!.;loO>.'

M-INUUM-Sli terreno--
0$; etn K;

sobrado, s.ila 4.

TT.IvXI -
> fioo$; etn. Ramos; praça Tjradcute

1,1X30
iradenl

(7.3323) N

DR. CRISSIUMA F.u
0|1I .-15, trata,

Cirurgião da Santa Caea
di-spotido dc instíillaçõcs

laliditdc, ns doenças dr, urethra; bexl-
1 i. te-.tioulos, próstata c rins, Ltero e pvarios. Cura radical
l-.ornías, cstreitamonlo d.t urethra. hydroceies e tumores do ventre.
Operações cm geral, Cou-,.: ru.i Rodrigo Silva, 7, «as terças, quiii-
:.-. c rid.ba.los, das 2 ás 4 c diariamente, á rua dos Inválidos Io,
aubrcílo, án 10 lioras.

tNGEHHO OÊCAMNA
"CMÍTAiVOOCfi"

fifQKÇAAlrmH

Não comprem A.raca.os, Des
caBcadores de arroz ou café.
EnseMLiijàis, de canna e nem qual-
quer outra màchina, sem primeiro ve-
rem os nossos, pois são superiores a
quaesquer outros sob todos os pontos
de vista.

.í-

I [j^et/.Trroy [jn

CÕMPRA.SE 
unia victoria c unia

aranha c um caminhão n pim-
Una (tne ptsuo 50 saccos; informa-
ções u rua de S. José n. 79, r°
-.andar, (3205 S) J

o mal,
forte destruidor destes insectos.

I O outor deste preparado, incumbe-se
de mardor farer extineções dos role-

| ridos insectos cm predios e viveiros;
i carta para n rua Ernesto Ribeiro n,

31 II, -— NicUieroy—A. Silva Nccco.
(3190S) B

(CUPINS 
— A termorida c o

J forte destruidor destes inse.

COLLF.TES 
de senhora sob medi-

da, lava c concerta, espeeinlidade
para gravidez; mine. Bouiiardc de
Freitas, rua l"p!ranga n. 37.

(3150 S) R

(CARTOMANTE, 
mme. Coticcpcion

J —¦ Rua l-'rci Caneca n..!!)(., so.
orado. Preço 2$ooo. (3233 S) J

"^Tiíxni-IM-Sl'! em prestações
niagiiificos lotes de tei-rns,

na rua Silva Tcllès, em Copa-
i-iilniiia. Ti-htn-so 1111 rna da
Alfândega 11. 2S, Conipânhü»
l-t-edial. N
TiflíNDI-l-SI-l ua-.ii casa de pensão fa-

n-.iliar, com <i quartos, todos alu;
Sados. dá excellente renda, próximo a
rua do Kiachuclo, , bondes (piasi ;i
porta c do cem réis. A pensa.) -.-
bastante antiga c tom muitos fen-
nionistas. Utirln nesta redacçÃó, a
Sciiasti.iii do Oliveira. (2:01 N) S
¦f 7iÍvNDIvM-9lí bons lotes de 'terre-

V nos a 500$, a dinheiro .á vista
on .prestações; $*'n todos nivelttdçs*
jo^ar seceo, ua 'í. Laurindn, la-.lo
esquerdo de quem entra na travessa.
Tambctn so vendem tres lo'.cs do
irenie de rua e um do esquina, sor-
vo para negocio: paru tratar, rua -l-a-
Blindei) Varclla «, i-.G, E. da ric-
d.idr. (Biliucdlatameute so passa a
esoriptura). (J 3<io3J N

\ l-r, ÍL——--—^*:»I** ftl'
#*_ #<ÍTi % jr'/Sr\IJ_*' «#*•"¦'.-* f,_jB»WTjL*OffRi

-vfctltjvrtvIággWiTO* }h *tSí-^\fW,/A*jHt^'Tâc^5S3ftlf^í

~\tti>«>-c>v.>i* <ÃWF
^V *•¦•*¦ ^F-

JJM
|jl XSGVCMM jn_T^

CIHAPÉOS 
nl-lmoa modelos, em se-

' d.i, palha e velludo, a 10$, tíÇ.
15$ e 20$; tinge-se, reforma-se n 5?
e' C$; mine. lios, d rua da Carioca
11. 10. Acceita oluinnas. (3036 S)J

fmsn.
1 Aí CAAHÂ

«#**?"• *omu*9M

J-SK unta casa oorn . quar*
tos, 2 sida!', cor.inlia, c'.?, iirp-

ii-.i 11 avenida Siilvador do Sa. Pre-
i 1.1 contos; trala-.-.e ã r. do Ou-
iilor d, ít-S, sala 3; ci>:-.i o si. Cm-
-Io. _^_ (/ __) 

-2f

iTEXDE^ti em "Engenheiro Kci-';
va", p r 50$ c 100?, lotes do ler-

•nos com'12,50 metros dt* frente "por
.• c 100 tle ifiindos, nt\k\w ew-ô oã
iM< s c:;i commissão, por falia dn pa;¦mento dia prestações mer.saf». _

(1079 h) R

V^EXÜK-SE um terreno de
» e io.lo

A/IENDK-SK por 5:300? a casa da
*. rua Nova dc Caclianiby -n. 6-1.

i-oin i quartos, 3 talas, cozinha, com
leis l'0BÓ;s a gaz. W. C, afjlt.i c
çrande terreno; trjis-sa ua mesma.-

(li «iS

10-V'IÔi
material, par nOi)o$uqo;

j,i lem alicerce; rua Vâo lfctro; in*
forma-se no ,11. 2;, Inhaúma. Hon-
des 110 -Meyer. (Mi613) J
'\rj-:.Vl»l-:-pIÍ uma esplendida casa,

Y em Santii Tiiororri, In.i.u- satula.
preço barato,; para tralnr na. rua

:.' ns, 4;^ ti í\[), Mercado Xo-"
Pontes. (J 254!) N

\T1-|KD1-|-SE por 26 contos, predio
! Y acabado de construir, no largo dos
iLeOes: trata-se na rua Buenos Aires.
11. ic.8. -iüS 12 ás 18. (2|(-3 M o
'fTKXDll-SE .por 30 conlój, o pre

f dio moderno da ma Duque, dc U-
xli-.s 8S; trata-se na rua Iluenos Ai;
-rei 10S. (2403 N) b

\7*JJX.DE-SE 
uma easa com 3 quar.' los, 2 salas, casa dc baldios c la-

trina, com ogita e hiz por preço oe
oceasião; trata-se na rua Roberto;Sil-
va. 23. estação de Ramos. (2S25 X) K
•Çri-IXIIIilll-S!-: por 23 contos, tres

V predios. á ladeira do Senado, du-.i-
dó boa rendi.; irala-si ,na ru-a Uiic-
11.I1 Aires ri.. 198, 12 as it!.

(2.IC..1 N) S

^xxxuxszxxiVcaxiraaxYXiTixiixxxxxizxtixTXX^ti
H f!»-.«T»-.*—.Aí^ft-^Sc» Òíira «arantidn com o IXIXIK ÇH lm_IOieilCia-vi-j'Ait de mauaplajia k|
»j V0IMH1XA COMPOSTO. Kcinedio já conhecido. l)ciio.«i-
H to: 111:1 <lit Qn-t-MiO" *'"'. o' andar, e li-iigua.vniin «5.
S Ki... — rn— Vidro r.JiOOO. (J 330ii)
ÍXXXXltXXXXXXXXXXaxxXZXXXTXXXXXXXUJLJ^^
"S7KXDK-SE um bom predio no lie:

\ tu2, com 6 quarto?, 2 salasj des-
penía, cor.inha, copa, -?tc. Informa'*
^õoj íi rua Duarquò 4í (I.emc).

(W 2072) J

õfTKXniíM-Slv bons terrenos, prom-
> pí.s 11 construir, Mcyer, llo.-.a do

Matto. Próximo no bondo dc I.ms
.',' Viisconcellos. Trala-se eom « s;-
Vives. .'. rua do i.avrnilio 22 -ou

! 1. C iiiuiiiia 78. (2402 b.) a
¦SrivXnK-SK uma chie easa n.-s.-

V braJada, com oito aposentos, com
t idos os requisitos da li)'gicne. ler-
¦jiat com arvores frtUifetas, cuírada
por diiaa ruas. -Preço cie ocoíiStão; na
-;:a Vi.', dc Toledo, cínco minutos da
.-.taça., do 41. Xovo; trala-se na ria
¦l'.•iu—.t::;-2,i:i n. 31, loja. (.l."'-;i.N

TTMXUK-SE. 
em Jacarépaguá, uma

chacava com «sa nova, lendo ,T
quartos, -• salas, coriulia, despensa e
muito terreno to.Io plantado, porto du
ponto dc 100 réis, praça S-cècí:, para
ver c trotar na mesma, r-ia llinili.i
it. 1 -D. (J 30:1) X

ATENDIISI-SK em pequenas
y prestações, ao nletinei.- de

todos, magníficos lotes de ter-
ri-nos 110 magnífico c novo
bairro denominado "Campos
tios Cardosos". Estes são os
melhores terrenos e que são
vendidos em prestações. São
servidos pelos trens du l-.iiili.il
Atixlliiii-. com tis estações"Caviilennli" o "-Engenheiro
Iiciil", bondes de Cascadura c
listrada de Ferro Central pela
estação do Casctitlura. Escri-
píoWo, rua dos Cardosos 3512,
Cascíidiira. Prospectos com
plantas ntt rua da Alfândega
ii. 28, Companhia Predial. S

miíf/m TtwyJ«_s*gB___. «*"•

ANOSSA
é a única que se dedica EXCLUSIVA-
MENTE á venda de machinas para la-
voura, e importando directamente dos-
fabricantes noa Estados Unidos da
America do Norte, vendemos qualida-
des superiores por preços mais BA-
RATOS do que qualquer outra casa do
Brasil. .;,.

COMf

lr7nss»

CARTOMANTE c foz qualquer Ira-
V^ tiallio para o liem, não usar de
cêi*ithonU§ cm falar no que deseja-
res e trota .de ferida.» chronicas c
biiírSs doenças; rua Oliveira n. 38,
fundos da capella do Amparo —Cas-
cadura. (2904 S) J

C'""ÕLLETES 
-DE~SIi-MJORA 

"sÕÜ

MEDIDA a 12$ — Mme, Marie
I.rmos, colleieira diplomada pela Aca-
demia de Paris e com caso em Pa-
ris, montou scu atelier á rua da As-
sembléa 33, 1° andar. (105 S) J

COMER 
bem n ifcno ? só no res-

taurnnt Pcusion; mme. Solange;
Buenos Aires 15S, loja; assignantes
á mesa Co$; íúra, 70$. (i8i6S)S

Jicm IbenKsada*?!
•de qualuiier quan*

tia, a jutos triodicos. Informa, por
favor, o sr. Cliavés, ilea do Rosário
147, sol.nulo. (3440 SI S

HVPOHIECAS 
fo2Cm-íC dc pre.

dios .110 centro e nos subúrbios-,
com brevidade; na rua du. Quitanda
n. 74, alfaiataria, com Freitas, da r
ás 4 lioras, (3370 S) R

TXGf.F.Z, fraucer-., allcmfio e latim.
J. 1.1$ e 15$ mensaes. Trata-se daa
2 ate ás 4 liara^; beceo da CariòeA
ii. 18. (3477 S) M

mi
Tomo rKITOlíAL MA-

IÍIMIO
Rua 7 do Setembro ISO

TOVKN 
cjtrangciro, precisa do um

còmntodo em casa dc familia nn-
de irão haja ostros iu.qtülinos. Car*
tas para V. M., ncsla redacção.

__ __(JÜ" HJ.
ÍATI.M" 

_ LlçSes partictitares: 5$
i ippr bora. Grupo tle 5 atmiiiios:

155 a 30$ mensaes. Informações, lar-
go da Sc 32, 2'' andar. ('3280 S) J

1IÇ0ESJ Araujos n. 4
,le desenho; :i rua do*

(.Iim S) J

IAVAXDERIA 
Modelo, ha só umn,

i e é a tmic.i que lava c cnitoni-
ma toda a raivpa. tanto de homem
como dc senhora e casa, com ospé-
cíaHdiule dc luxo, min o tnaxim«
perfeição, fera o perijo de contagio;
manda buscar e lever a düitijcdlo.
Teleplione Sul 57o. (2398 S) M

MODISTA 
perita,

tailleur, ensina
de vestidos «

l cortar e ar-
mar 110 manequim, sob medido e j.or
figurino). Vae a domicilio; preços ba-
natissimos; rtta da Asscmbléa 11, 7.
sobrado. (3032 S) J

MOÇA 
de eo annos, chegada re-

centemente a esta capital, .pede -«
protecçã» de uni senhor dc tratamen.
to: cartas para esta folha, a ihlu».

(3314) k
__. 1 ¦ ,» 1 tu M '

TITME. Clara Couderc _ M.inlcura.
iíA pedicura, masMglstn diplomada;
rtta S. Clonicntc n. 10;. Tel. 1270,
S-jíi Vae a doiuicilio, S6 ús «enlio-
ras. (2644 S) R

COXSTRUCÇC.ES, 
reformas, penuc-

nos reparos c pinturas dc prédios
n preços, módicos e pagamentos" cm
n cs tações, com' o cohstruetòr Mictih*
Ir.Iíi, na ma Uruguaj-ana n. 8: tcl.
533<i. (M-lt S) R

WBj| I uy5Jtn_,,f Ir**** -» 'tSi.' "lS_
pCT \ ¦ V|IM*a "Y_jfcj (!•*•»>• lfffff^^>y«fc.
^r?*=*^^Q«K^2gS^

COJfPRA-SE 
qualquer quantidade

de jotas velhas, eom ou som pe-
draa de qualquer valor e cautelas do
Monte de Soccorro; paga-se bem;
ua rua Gonçalves Uias n. 37. Joalhc-
ria Valeiitim. Telcph. S94. Central.

(S'"l S) S

CIAIiTfiMAXTE 
ícieuíiíica dá. con-

' stiltitis rua Scuador líueebio n.

FERIDAS t,
darthros, eczemas, sardas,
pannos, coniichücs, etc., des-
.-ipparccem irápidániento usan-
do Tomada Luzitana. Caixa |
i?ooo. Deposito: Pliarmacia fTavares. Praça Tiradentes |
ti. 62 (Largo do Rocio.

A 4030 |

TirASSAüISTA, diplomada na Eu'
iti ropa. Todas as inassagoui, Ira-
lamento especial parii. eniaitrcccr —
Copacabana, rua Hilário Cotivèa ?¦-.

Sul. (4833 S) K
.opa

Tcl
II.TME. Clara Couderc — Manicur.i,
üí pedicura, massagista diplomada;
rua S. Clemente n, los, Tel. 1270,
Sul, Vao a domicilio, Só ás senho-
ras. (2613 S) S

MOTORES 
marítimos novos, com-

pletos, vendem-se diversos, para
lancha ou catrnia, dos mclliores fa-
bricantes: rua IJ, Manoel n. 68. so-
brado. (2380 S) .f

MME. 
ClCf, cartomante, dm tudo

com clareza que Ee deseja sa-
ber, reabra qualquer trabalho por
mais difficil que sejn amigavelmente:
na sua nova residência, á ma luva-
lidos 11. 10. sob. (3030 b)J

53S, commodo 8. (2073 S) J"

TVXIIIÍlUO -- Uá-se sob hypo-
xJ thecns de predios. com toda, a
brevidade; á rua Archias Cordeiro
11. 161. portas, dc aço, com Freitas!
d.is 3 ús 11. (3372 S) li

ESPECIALIDADE EM : X^M^Ê^m

adores tle cale e arroz, u-orjas, ornai's <le ueuics, .u.rciini.is i-.ua .u/.-i v....-
ci, Machinas diversos, Mocndas dn canna á iniio, .Motores a vapor e ti l;c-
izene, iNiveladores, Olcos, lubrificantes, Vãs de cavallo, Polias dc madeira,
uebradores tle torrões,' Rolos de ferro. Scnicadlèiras diversas, fccccadciriis.

Ealtuiças,
Carrinhos

liversos, Caçadciras. .''Cavadciras, Ccifadálras, Correias, -Cortadores -diversos,
Cultivadores,' •Dcbulha.dorcs ile milho, Déseascadòres tle arroz e café,. lvM-
(ilíljBBtiíl, Desdobradorés dc canna, D csiiitograttoros, Ucsnatadcsras, Encera-
dos -Eiirfcnho tle canna, "CHATTA'X0O0A". Kn.sadões ecun machado, 'l-.sbu-
llíadorcs tle .caie e arroz, Forjas. Grades de dentes, Machinas -para fazer can-
gica, M-iobiii.-ií divor^ns. Mnr-fldna .1.1 rnh.11.-l n mão. 'Motores a vapor e a l.'C-
rozen
Quebn  _.
iSoparadorcs de café ..- arroz. Serras Diversas, Torradorcs de café

tf pis*.j r»**tt&w

ürENDE-SE, nn esta.;',.-, do liamos,
> 7 í.uuutos dislanle u-ti nredio om

centro d- terreno, iilntibanda c con-
strucçáo oMcellcnte; 4:;ooS; 130, Al-
faildcfia. 1" andar, das 2 rs fi.,

(S 2:1. |>N

ou arrcnda*sc um boi1
_,..io pura erli.cá.i c plan
Campo iC.ramlc: trata-se

^r¦.l¦'.^'l)I•:-^l-: 
' 

sitio, próprio para criação c 1'1
t-tça-.. , ,
rua r.nrã.-i do Hom Retiro 1
Engenho -Xovo, com ClirisUano

ESTÔMAGO - FÍGADO EINTESTINOS
Oigestões diffieeis, pi.sli-j.les, dôr o poso no cstbnihgo,
vei-tlgens, asia, entoriles, liepatites o todas ns iiiolestias.,
do njiparelho pislro-inh-.-tin.-il curiim-sc com o 1-ll.lXIIÍ
MlÍJÍIITICO do Professor Di-, Uetiieio do Abreu. —• A'
roiidii om toilns as plinvinmias c ili-ojíiii-ias do l.io c dos
Ivsrndos. — Deposllnvios: Alfredo de Cm-vallio & C.
— 1' de Março 10.

CASA RSSATR1Z
12, Largo <lcS. Bento, 12

S. PAULO)

ti)~k. "«n*
J'**Sps-- rnnf

DU. 
FRANCISCO ABREU — Do-

cento de portügucz, da Escola
Normal, lecciona portügucz, trance;-.,: «ritl-.inctiea, gcographia, Üiisioria ge-
ral e do JJrasii; ú lua da Carioca
n. ?7. 32ii S) J

DINHEIRO, 
quem precisar sob by-

pothècaa. so negócios sérios; rua
Uucnos Aires n. 198, antif.a rua do
llospicio. (111 S) S

MME. 
TIIOMPSOX — Reconcilia-

ções cm 8 dias, rospon6o=, casa-
mci-.tos diificeis. afastamento dc ri-
vaca. -paz -no lar, etc. Remuneração
110 fim. Eiicn.negvsc dc trabalho»
para os Estados. Cons, grati3. Maxi-
ma reservo e seriedade; 73, mia Mau*.
rlty—Mangue. Ao lado da antiga C*
do Gar. (2R40 S) S

Gonorrhéa
cura-se cm 3 dias com

Kua 1 do SctiMiihro, 180

Ií 
iy.VltKIRO ... .

I JL» potliecas de .prédios, precisa-ss.¦ juros de
Ouvidor n. ibí1,
Cândido.

contos sob hy

dotrata-se na rua
sala 3, oom o sr.

(3043 S) J

DtXircntO 
_ Empresta-se por

liypoiheca a jurou de 8 ijo o
ic»|o, conforme logar. Cartas para

i M. A., neste jornal. (3573 S) R

\rivXDEM-SIv 
cm prestações casas

c terrenos. 110 Realengo, nà hs-
tmda lioal dc Santa Cruz; trata-sç
com o sr. Marques, na Estrada Real
de S.mía Cruz n. i.'.j; mais infornia-
ções ,á rua da Alfândega n, 28, Loiu;
pai)tua rr^ii-íii. *^

T7iEXD.liM-.su, na üíoc.i úo .Jtalto.
< duas lindas casas, com 3 quartos,

.- salas e nia;s dependências cada
uniu, com terreno -le 23 metros do
frente por 138 de fundos, por preço
módico; paro tratar directamente oom
o proprietário, sr. Jorge, á ladeira
•Santa Tíicrcza n. n-j. (R 33__>) -^

Casa Filial - Avenida Rio Branco n. 18
RIO DE JANEIRO

_B3 ^

,___^5 ífii_vJto*c

W^âmmmÊâxmPr!» í

'MXIIEIIiO sob hypotbccas— Em-
ÍJ presta-ro, do 3:000$ para cima,
na cidade c suburbíoa n juros mui*
to favoráveis e pc&soa dc toda coii-
fiançai rua do Koüario ti. i;-, nlti-
ma sala, com o sr. Júlio. (.'S04 SI ]

~iTÍU-Q^M

AM-INDEM-Sn em pequenas
V presi ações niciisncs, lotes

do terrenos dc 7 e 8 metros
do frente por 4A do fundo,
situados ua rua Araújo I.im:i,
esquina da rua liarão de Mes-
quita, Àndnrnliy Grande. '.I*ra-
ta-se 1111 Coíipanhiã Predial, á
rua dn AlfantlfRa 28^ \

1 M bom lote dc terreno d-- cstií-
na, um frente ú cstaçim dc liom-

..iiecesao. Vendc-su em boas c;..--'ii-
• 6e.«, própria para qualquer negocio.
1 fa lambem muitos lotes para c;:sr..-
dc moradia, por preços batatos c pa;

• •uioiiks condiccionac?- Trata-si íi
•i.-t da Capella 11. 4! c r.i.i Acre .-.-'.

¦-.- : is .!, Arnaldo. (.i-.-o .-" .1

[/¦JírtUR-SU um KJ.ir-0 do

11. 84o

ruu Uaril
na rua liarão d-.-" Mcsqti

tj JijSj

^^Iv^'IlE•SE. 
dislanle 10 111:1111

estação <lo Uticatilnflo. 111:1
fico predio, completamente novo
Io japonez o que lia tio cld-". 1
rm cctiti'0 dc terreno cuc me
íreatç 14 metros, coiistrnccüo

¦ ¦-.!.;. paredes dobradi.- e tc:r. uni
panoraniív admirável; o diío v"f^'^
nunca fjl hahitiitlo; nc^cú* urgente;"¦.":ç,i ^::oo$ono. AHaudcga, i.*-">. ¦''
-radar, das 2 ás C. (í 2108.. ^

- do
íxcel-

Y UXüliM-SE bons totes.de torro-
no cni prestações, quasi cm ficii-

á citação úc IJomsuexôSaO, onde
traia, ntó 10 lioras e de 1 íis ,1. A

1 Acre 48, com Arnaldo. (303|S>.I

\7EtVDE-SE 
na rua Maçalliães Cor-

to, um terreno o que lia úi *íi;
erior compro, alio, iiiv-i-lido, qltasi
:. esquüia da rua Dias da Cru:, me-
indo de frente 10.40 ,por 50 t.o fur-
...; não sc acceuara liitormcuiarioa;
;-.. Alfândega. i° andar, ? ás-C.

vegocio urgente, 2:4314. (o- 51070.

nr.MXDI-IM-SI! tres magníficos c con-
* fortaveis prédios, situados tia rua

Joaquim Silva, todoi com i-ai.ti.ut-.
terreno, e um grando terreno, (tu
Todos o-i Santo.;, frcpuezia do hü-
gcttho Novo; tratar com o dr. To*
lcntiun do 'Campos, r-,-..-, Tlieophiln Ot-
totii, i*,í, ;'• andar, daa u ás 1; lio;
rus. Tflcpli. Nt.rt.i 4300. u-.v.oX.'S

Placas [alias
POtt NOVO PitÓGESSO

Grande perfeição. Matffdu-
rabilidnde. E muito innis
Ji.-ivntas cio quo as fabricadas
c.í'í hojò.

. FUNDIÇÃO INDÍGENA
Itl A CAMl-llUXO 

é

TfJ-IX
< pliá-

VENDA DIVERSAS
XDU-Slí por .;%. cm qualquer

co lie ANTICAt., do dr. Machado,
o nieili..r re-.ncdio 0.1 actualidade pa-
ra ctir.u- a iyj.liilis e o rlietimatismo.

T7lK.Vím-S)H um iiiagniflco harmoi
> iiiuin de gran Io ínnnato"; rua da

AlfaudcSG n. -oi (sobrado").(lt 317S) o

\rÉXDE-SE. 
na rua Aquid.-iban, Bo.

ca óo Mr.:to. Meyc--, um superior
loto do terreno de esquina, tronte
para duas ruas. tendo ;;» metros
quadrados. Aceitam.se offertas razoa-
veis; 130 Alfândega, i" anjar, s as 6.

(,- 2I0JJ n

-17-EXDJJ.SJ3 um lote tio terreno
» com 10 metros do frcr.le .;-or 3?

metros de fundos, c ura barracão, ua
travessa Cabral n. 14, Inhaúma: Ira-
ta-se 110 mesmo, (R 3130) A

Precisa
comprar

Tf7iIiXl)HM-SI'l: u-.-i bom guarda-
% praius, di' vinhatieo, .,5$; l"-.\

íiiarda-vcstidos, .;''?; unia mc.-.i chã*
a, .1 taíinas, 35Í; uma niouilia *-i«
;i de visitas, uma cadeira úe lia*
-.co e n-.ais movei.-; ua rua Mariz
lti-.rros n. 3-ú, casa II. <J 30.30)0

tio

\7I-Xni;.?!i tuna
V metros c So centímetros,, na rua

Senado: Euzebio li. 2., lojn..
(3209O) o

armação com 2 T7EXDE.SE ura bello c novo ca-
> vallo, próprio |>o:-a alta escola; |

rua .lílias da Silva 11. 01, cslncão da

"IfiEX-D.E-SE um, bom ílano, grand, XJBKDEU-SE no dia 17, ú noite,

\rí!X.DBM-SG, 
á r. Iladdock T.ol-o

«, 417, cas.aes do canários prom-
ptos para reproducção e caos i'0>
Verriers", puro sangue. (K304UU

liT/JEXTOi-SE tudo que possa
y iutet-essar a quem precise

do comprni- barato, instnlla-
ções completas de botequins,
hotéis, btu-lieai-ias o outro
quiiliiuei- ramo cdnwiicrcial.
Graudç quantidade de inoveis
familiares, mobílias coniple-
tas, espelhos de todos os ta-
uianlios, .cofres, macliliias rc-
tsistnulorns e polias, ínanenes,
corroas, etc. Louça c crystaes
para todos us preços. Não com-
preni sem verificai- os preços
desta ciisn ciieyclopcdica. Riia
i'rei Cnueca nos. 7, 9 e 11.
Iclcplipnò 5002, Central.
"r7,EXDE-Si; tecidos de arame para

> ecrct-.s o galliuliciros a $Con o me-
tro '¦ 3-.-1.11.io variedade em viveiros c
gaiolas par.» lados os preços. Rua 7
dc Setembro, 19o. (-'D33 M -u

Picdadt
estacai
(j 342

17d-:Xr.)l-.M-SE cava'
>' marcliadores; ver

Wias da Silva 11. 01,
dade.

)0

I-i dc troto e
c tratar ú rua
estação da F"

t.1 34--

> foruialo, perfeito, giirantido, po:
preço rnodicò; rua do SanfAnna, 120,
easa de família. (J 3-M4) O

:) O

\rKXDt-l-Sil-: 
um deposito do pão,

f.-.zendo bom negocio. O, motivo
é o dono ir l-ara fora; rua Sa:tt'Au-
na n. 3. (2- J-|o) O

T7EXÜE-SE tuna ciideira dc den-
, lista c vários objectos de gabi-

netc; tudo cm perfeito estado c qua*
st novo; rito, dos Ourives n, o, i°
andar. (.1525 Sj

VKXD.l-l-Si; 
uma

dora, etn perfeit
Setembro n.lc d

reira.

maclitna registra-
1 estado; rua Se-

03, C:i=a M.-olu-
(S 34tó| U

¦\7.KX"nE'M-S.E quatro superiores bl
T luares eciiip-eloj c ccf-i

;i r. -Frei, Caneca
líncyclopcdiça.

uso,
a 

"ii. Casa
(R 353Ç) O

TRASPASSES
TRASPASSA-SE 

um botequim ten-
dlubã; trata-se ua rua dos tu-

validos n. p?-'. (34_J I'1 S

RÀSPASSA-SE um bom armazemrriRASPAS:
i de seci
vantajoso
Osório, á

, (nitrato; trata-se
rua 1-rci Caneca 11

(2201

com
S33-

P) Ji

T'.KXnílMr-i-l un-.a mobília de saia
» de visites. 11:1: guard.-i-loitças.. um

guardn-co"niidas, uma mesa de jantar
e unia escrivaninha, t-.uio com-.-pouco
uso, por preço módico; rua jMicc dc
Virrucircdo 11. C3. estação do Rm-
cln-elo. 0:3030) -O

oTTilvNDlvM-SE tiiolcriaca do deaio-
V lições, portas de alraofadas do 3

folhas, de 3 metros c jo, portas te
.e-íliia. porlnes, caisillios, grades do
sacadas o outros niatcriaes; na rua
Viiimiã a. 13, S. Cliristovão.

1EXDE-SE uma c.-.diira
ço nustriacit, em bom o
311$; rua D. I.ui.M o.

ciii-.iílios, c-

3041) O

Uvngctilio de Dcntr

\ casa que mais vantagem offofccc, cm preços c
qualidades 

Moliillávios ttctistylo e pliautasia, nianipwlatlos
com ms melhores i«ntloira« ür> paiz.

Ao gosto do mnia exigente c ao alcance do tonos
Especialidade cm capas paro. mobiüas e stores bordados

TT.lvX-DE-SI-: r-ma boa vi
t- centro, com cspeuios;

'1-i-fl -Car.-.-.:. 'Ii' para desoc.

dc bala::-
todo. .pre-
::', c 11:11
uileto -

_ 3-''i)?-
:r:ne dc
111». rua
•*f>.ir í'>
aoi;i O

r.!:.X|)I'-?ll papel pintado á rtta'do
llospicio Kio. as coiupras sao lei-
,1 uü.i e liada deve por esse mo-

o vende mais barato; ver para crer
.: Araújo Silva. 0.3" O) >

-TTKXDIl.SE um hotel e botequim,
> fazendo bom r.ococio; trata-so a

rua Catumby 11. 2, armazém; o mo.
tivo o aoiio dirá ao crotcn-.lei-.to.

(8701 V) o

i\7"EXlJl-;.SI-| uma bon párclha do
V nizaros c uma carrocinlm, própria

.para cntrcsM dc mercadorias; vo: c
ratar na rua IfaddecU I.obo n. 96,
padaria. (3?« O) b

"\M--,NI)1;M-SK cobre, latao e
» bronze velhos. Informa-se

á rua Sanlo Alfredo 18.
(,T 3G00)O

TTifôl-Wi-Sl!
V.rjar 300$;

11. 2t

vnia
rua
Isuli.

1 dc prata
M Homem"(J 

3120)0
—TiBS-DIi-SE ttraa varra mansa, com

*, cii.'. sendo c.-n n primeira, Fa-
rantii-.ile.se 12 garrafas do leite; «•
ra informacCes na rua Iciscira dc
Mello n. 5S. Ipai-.en-.a. (R3337)0

Quereis ficar com os vo^os
cabellos proíos e brilhantes
sem precisar de TINTURAS
de cabellos?

Usae somente:

os i
:es I
\S|

NJ.0 É TINTURA
NÍO MANCHA NEM SUJA A PELLE
KAO COHTáil NITRATO DE PRATA

iiestitue a cor Tenladeiramenle natural do cabollo, sem deixar
o menor vestígio de pintura. FRASCO 5Ç000. — Tormula
Amorican 1'rod.u-ti Chaialsia C-Xorr York. Nas priociyaes phar-
macias o drogaria*

a*ttll**W» tvmnwimtmnim j
ViENDEM-SiE 

tijolos do boa qua-
liilade, fai.ricados a níachina, a

-5$ IfOr niÜhçiro, na.boca do for.no;
quem precisar, dirija-so a rua Isobna
n. 62, iMcyer, Olaria Sul-Amcrica.
Teleplione 2..-GI. Vilia'; toma c.ioo:-,:-
metida o Arnir-zcai Calo- Preto.

(A 33V}i O

Tt7t-:XI);iM-SJ-: doU «sàcs dc ra-
» vôos; para ver c tratir. á rua í-ao

Frwiciaco Xavier ti'. 515, (J3-.S.0O

armações, balcões, c6-
-.itens:-

a:3iin
r.EXDEM-3E

0:9. mesas p.i.M tiotequi.s -
., nara todos n snegocios-
an-se faz qualquer armação, a gos-

do £r«B«z c a preaç ser-i_ com-
lior; mo rua genlior dos 1'assos,4,.

(S 6133) u

in.lcrior
irv

Remcttom-se catálogos pun o

Rua ám andradas — 27
TELMÍíHONB IN*. 1350

•VrEX-IlE-Sití na fabrica do Cwanuci
t .'.. a Vianna á riia llamfnr., co

2 Christovão, louças de barro de fina
otiatidade, íiHros 11.orin.3ucs,, vasos e.c.
c-.-.. barro branco e veraicino-

moderna
cbáteliii

36 (Es-
(3:60 Oj £

X rjvNDíí-SK t'ni*i espada,
1 •* nova, .-.ro^pan!:-. talin .
,.,., ,,>- 5..í:-na rua 1-ar.
faclo de Si). "¦•

•fr.iòxiv.:-
V tan.!-..

itomíi

• "¦; um
livro

443. ie

negocio de qiu-
c desembaraçado,
na rua Conde ih

ido logar para mo-
Cl! 3334) O

TTKSDEiM-SE piní-is O.
V lí.-co cado. «ni; Ijav

I'iato u. o, ií. Christovão.

tr-:-x:
V lebr,

(R3355)0

K-SE tim boa: piano do ee-
autor '.Ir.-.rd. perfeito, por

toiiico; run Sens-lor Kablieo
Vilia l.-oj--;. (R 3:49) O

\7EXn.K-SE um sálàó dc barbeiro.
> fazon.!.. -bom negocio crbem 1110:1

li 1 , ". r,i*t H^vn-líto íri YiV"a 11. MJ. i _ta...., .. niiM u .... v.b.. .. o 1 
p;t|I| Cartas a Estrt-lla. nc.-te

Traspassa-se rua gct(, .ac snc'.
tembro, completamente mobilado c
dividido cni oscríptorios, que estão
todos alugados, dando os alugueis
nara pagar a renda do mesmo, íican*
do de i;rat;a nara o alugatario, sala
de espera, quarto, sala de jantar, có*
pa. cozinha, dispensa c 6rca. A sala
de jantar 6 espaçosa podendo servir
para pensão. Vendem-se alfímnas ma-
chinas c acecisorios dc massagens c
embollcramcnto do rosto, eiisiuandoific
.1 trabalhar co:n as níachina- e outros
misteres det".c geherp. Motiva este
tra?nassc o dono retirar-se desta cn-

X na Avenida Central, uma cartel
rn contendo documentes c um passa'
porto. Oratificá*sc a quem entregar
nesta rciliicçio. (O)

Constipação
Tomo

PEITOK2VL MAuixno
líiia 7 do Setembro, 180

DIVERSOS
\ LUC!AM*S1C terno.; de casaca, so-

XX. brecaíaca, smocíiinffs e cíaks;
rua Visconde Rio Branco, 30, sob.
Teleph. C. 441?. (5132 S) S

POS íTOS—Precisa-se
casal -só. s-ala tle frenteM

quartos, até fip$t no Ü3tacio
diações; diiija-sc á rim J)t

¦para um
dois

immc-
Pessoa

de ilarfos 51 — Estacio dc Sá.
(3119 5) .1

A RTfflOS iTiARA .aiAPÊÕSDE
XI. SEXHORA E NOVIDADES —
I. I.obo S C0,, importadores, rua
do Hospício n. ioo. Itio de Janeiro.
Aos srs. negociantes c raodistcs do
interior, remeiterciuos qualquer cn*
tommcuda. (2C38B) )

A .C-CEITAM.SE alguns pensionis-
XX tas dc mesa, c:-.i casa de pçqçe*
na família, á avenida Clomea Freire
n. 39, 1» andar. (3--01 Sj li

* LFATATíl — Aluga-se ura
U\i brado, Io andar; r,.:a Bu;
Aires 11, nS.

D.t.N'11 
El RO — Qualquer quantia

a juros módicos, para hypotlie-
cas, aritichresis, descontos c canções;
compra c venda dc prédios, terrenos,
sítios c fazendas; com J. Pinto, rua
do Rosário 134, tabellião, (zSqSS) J

DIXIIEIKO 
— Emprcst.vEO sob

hypothecas de prédios mesmo
que precisem dc obras, pagar impôs-
tos, sob olugeis mesmo cm usofruto,
dotal, heranças, apólices, etc., juros
c condições; tratam-se da? 9 às 5;
rua Thcophiio Ottoni ii. S.1, i° on-
dar. (1822 S) S

IXIlEtliO sob hypotliccas — Em

pos, ú rua Thcophiio Ottoni n. 8,\,
i° andar, das 12 ás 17 horas. Tcl.
Xorte, 4350. (3207 S) J

Cura certa, rápida
qualquer mnlt do

estômago ou intestino, na "i;loro
Jtra^i;", largo do líosario n. 3.

(333-t S) .1

T'STOMAf.0 •
J J e positiva

MOVEIS 
.usados — Compram-ss

mobiliários completos, avulsos,
objectos dc orle, ahliguidodcs, etc,
riu Senador Dantas 11. 45, térreo--
E. liihciro. (2140 S) S

O melhor remédio contra lombriga»
oxyuros e solitárias ê o

AMBP.OSIL
Vidro 1Ç300 _- Dep. Andradas, 4J

c S. José, 51.

OLARIA 
— Vm moço com bãstan.

to pratica do serviço, offcrecç-sa
n.-.ra tomar conla de uma olaria, cou-
formo sc tratar; na rua Silva Co-
mes n. .110—Cascadura. (3G07 S) J

f\VVl\_/ nn
FFERECEiSE ttm rapaz com iG

..mios, sabendo ler e escrever,
om pratica commercial, dando boa

condticta, Escrever oom as inioi.-.es
J. i'., neste escriptorio. (3390 Si J

r\CULO. _ Vcnde.se barato uni cm
perfeito estado, marca Parker ,«

Lialey, para ver na rua S, Januário
n. 15's ou carta com endereço parii
ser procurado. C3338S) J

OBY 
e Orobó fresco, Pemba e

Pimenta (fa Costa e figas de ma-
deira dc diversos •tamanhos, vendem-
sc na casa dc herva5 c -plantas me*
diciuaes, na rua Senador Euzebio n.
210, praça ii dc Junho. (3"37S.) lt

GRAVIDEZ usan-
do as vei.-.s atítisepticas, São
inòffcnsívas, commodas t; de cf-
feito sc„uro .Caixa com "5 vc*
Ir.s ;$..ao. Pelo Correio mais (¦< a
n':ií. Depositário; pr;.*;a Tiraden:
tc3 n, O2, pliarmacia Aavares.

(íjou•>M*tTfT*fTffTf*ff**fTMffTfj*fTf«f^

I^M 
rasa de familia, nlnea-sc uma'

h cala do frente, independente, a
ur.t senhor de todo o respeito, o uni
quarto a tuna senhora; rua General
Silva Tollcs n, 17 — Andarahy.

(3213 S) I!

I^XSIXA-SE piano cm casa a 10^
ili mensaes, duas lições por semana,
.polo mclhodo do Instituto. Vae-se a
domicilio pn.- preces baratissimos, na
rua Jl.iriz c Burros .130. (3421 S) .1

ITiSWRITA 
— Precisa-so de um,

li nora nttctidcr diariamente, nu
ivenida Gomes freire, 10. (..158;) Sj lt

IJi.VC-AIillECA-tJE de escriplns com-
JLIJ niereincs, balanços geraes, regis-
tros de firmas c íuaro.is, na ilu.i de
S. Pcdio 11. 31.,., com o sr. Eirmi-
110 Uia?, euátua*Hvròs tUpIdmado,

(33i8i:S) J

l^íCIil-VI^-HillO coinmcrcial—Alu-
iii gr.so o 1" nr.dar da rua llue-
nes Aii-.-s u. itS.

ATELIER 
de costura -

se saias; rua Üuen03
- Al-.i.rr-.m
Aires 'nii

AcCCEITA-SE roupa para lavar
engómraar com perfeição, r;i_a

lapdca Guimarães iij 20. casa IV,
B_afogo. (3174 S) K

XTOXIO SILVA, tom carta nos-
±\. ta redacção. (3330 cjj K

1 nir-r
TSTfXI lE-SE a par!?

, de uni salão de Lo
Real Grandeza ti

de um sócio
riieiro; r:a rua

llotafogo.
(li 3344) O

(6167 V) .1

ACHADOS E PERDIDOS
\r.r'Xr'.F-2.;' 

uma barata dc i5 II !'. | A-PPABECEU um burro na Va:-' c-í-.i-Jo o motor em perfeito cs.;/! gon Pequena, cm c2.s-i dc Joso
lado; para ver c tratar rui Ci-ile, 23. |llaptista, entregav-sc-a ao dono. exi-

ACGEITA-SK 
roupa para lavar

cngonimar, lustrasse com pcrfcl
Uua 1'crjGandea GuimarSe3 tu
11. 4. (.13!lS

AGENTES 
nos Estados,

íc na fabrica de cariml

"V ril!X.l).BM-SJi I-l-as de emema de
V ion .-.:.'¦ 190 róis o metro; con:

Madeiro, á rua S. Pedro,o sr. í| 0) O

¦VTEKDE.SE um I-01-1 tiaao
>' mêo cor-.i.is cruzadas e t.c

cnoira. baratissiBio; r.a r:;a «V
fandíM o. :4T. 0 :-

!(i .-jo:) u guiuc-sc a provo. 13149 UJ i--i

ÍPlTIÉOzMWlS!!.3MO ""!;
TftffàTBtt-SOIMMIBBUSHO

cecenani*
ímbo3 e grü-

vuta» á i'.a Sachct iS—Uio. Peçam
condições a J-.-.ó .Xavier, Optima com-
misifio. (3341 S.lJ

ATiüGA-SE 
uma mobilia nova, os-

tj-lo allemão e v;-:ido-se uma pia-
Amoíicano;

MOLÉSTIAS <ÜA RETIU
Cuviirapida.com a

INJECtJÃO MAUIKHO
Kua 7 do Setembro, 18tí

ESCKIPTORIOS 
—Al-.igr.m-c

c-cr;
bens

iscriptorios. com divisfiés de
luxo; rua do Rosário n. 148, entre
Avenida c Gonçalves Dias, lado da
sombra, (30:2 S) ,11

PENSÃO. 
— l-Virnrcc-sc á mesa o

a domicilio, faria e variada, ga-
ranttodo-se cozinha dc 1» ordem: rua
di Carioca S, 2" andar, (33'ó Sj J

I>IEiVSÃ0 
— E11rnooe.sc do 1» or-

dem, ua rua da Al"
cudar.

tfandega 65,
(.:s>7 S) J

PENSÃO. 
—. l-'c-i-::ooe..s

60?: a domicilio, 70S
i?,-;oo.
rua iL

Tratamento
Março, 23,

a mesa
airulsoSf

ifl ordem; ã". (3530 S) J

1JEXSA0 
de casa do Cambia; dã.

sc avulso i?200j mensal" fio?, e
a domicilio 70$; na trav. dc São
Francisco n, (i, * andar. '(3394 S) R

JEXSAO dc i3 ordem, faria, varia-
. da c com tottcíi-lto í dá

domlcilii
Lobo n. 23. Tel.

na rna Aiisüdcst
2382, Vilia,

(3.1Ú1 S) R

rua
ÍJOXTO 

ajour. desde 200 réis; rua
. 7 tle Setembro n. 05, 1" andar.

(3018 S) J

OEXSÃO MO.XTEIRO — E' . a
JL melhor no gênero c também for-
neoc n DOMICILIO; Rosaria, 103,
1" ci:uiir: (ido S) II

IJARTO 
SEM DOR _- Mme. Bel-

lieni, diplomada pela Enciildada
de Medicina do Rio, participa ;'.,
suas clientes que ocaba dc fixar sim
residência, á rua da I.e.pa n. 60.
Tel, 52=S, (21.14 Si S

rni casa
lu ga-se

ie uma senhora só, alu-
ga*sc uma boa sala para des-

cansar; cúrias para esta folha, a
Elisa. (34E1 S) J

J7XPLICAK0R 
particular, formaJo

j— Para concursos e exames. Loa-
ga pratica,
Cahlwcil n.

preço mouico; General
(3147 S)li

J-..V..1. q-.;:,s.l tlí
•*"*[ praia do l-lameng casa t, loja.

(3532 S) R

>0M dia — Já usa cm suas rcíci-
> ç8cs es deliciosos vinhos dt mesa

d. Parreira do Minho c Douro ? De-
posito ú rua d'.* Hospício n. iíj'J.

(-oo S) S

:;) O

Adqüirircís-sropiflnmonto estes poderes, tomando o!
-so do proressor.KADlU, m rua -Mariz c Barros, 57-¦¦ BSl^í&V^r,^,I%

IflSCripÇOGS SbOrlaS lOaOS OS UiaS (JaS O HS li P dns H |monlar, sem primeiro \cr os preços
isa Brasil, rua do Crt-.elC ti-;,
'ii. 1734. Central, (2310 S)R

Cu
! ás 8 horas.

TGUZEXDA OU MATTA VIRGEM
X' — rentii:la-se uma es-iaçosa casa
com arando terreno nos sulmrbios
dosta capital, por uma fa-cr.d.t o-.:
inattas virgens, nos Estados ile Mi-
nas o*ii K-;pir:!o Sauto. Cnrta3 com
todas as informações a Machado, ú
rua do:, Ourives 69. (3623 S) B

(' 
10NORRHÊA: _ Cura ccTla, ra-
f pida e positiva, na "Flora tíra*

sil, largo do Rosário, 3, (.1.133 S) J
TIYPOTUKCAS desde S»;», con-
li (orrac localidade e [..-.rai-.tia; 1.
(1. Da.-t; r-.u da Quitanda 63, lei-
teria. (11090 S) R

13EX"SA0 — Eoruece-se de cr.-.a dt
X familia," com aüeio c variada;-á
rua Nery Pufhciro n. in — Estacio.

(3037 S) s

T>IAN0S — iCompram-se do qual-
í que: o-.i-.or dc 1)2 armário, com
urgência; rua da Alfândega n. 1.(5,
loja. Cj^-íj Sj 5
"DlAMSTA, linliil, pm-ii acom-
J- panliaiiiento de artistas pa-
n» caiicoiietits. Pi-cclsã-sc; i-un
.S. .Tusó 110. (J 3819) H

;io'.10 J
TMPOTEXCIA — Cura corta, ra-
lpida c iiiofiensiva, na 'Flora Bro-
si.", lar^o do liosatio 3. (3:3c S) J

Cnrar.ijildacr.ni o
PRIIOKAL MA.' IN HO
Uua 7 do Setembro, ISO

QUARTO 
-. Aluga-se ura csplcn-

di.lo, com ou sem pensão, ua
rua lienjarnUi Constant 11. 30.

(3280S) U

ÀtíARTO
Vi

A!í:s.1-s». com ou ;e:n
:í mobilia a co-al pu moços do con-..

recreio; ua-se ;o-..-tão;
Ares 256. sobrado.

rui B'ic.'.oi
(3C8j S) s

m

- -?j.lir>



^W^P^!8P^^il|líBW!ISi
-.'-•;¦>•¦ nr-.'-';wi.f'

:'Vi\*V7:>-Ví"f.':"'*'--V':-'.-.:'¦¦''''v"~-*''' "*'

icr ; Correio da :M£ffi oútutao ae íoie
-¦ ¦ -..-». I'«r..-a>aaai

T1TXR — Cura certa, rápida e posi-
tiva dc qualquer moléstia, dos

rins. bexiga, próstata, etc; na fio-
ra llraAil, laryo do Kosario n. 3.¦ 0337 S) ]

IíEI.OGIOS 
e despertadores, com-

v pram-ce c concertam se a Ç500,
:$j 3$, etc, na casa de grarooplio-
nei á risa UruKUttyãua 135, officina
de relojoeiro. 13&34 S) S

SAf.A 
e quarto — Alugam-se es-

plcnilidos, rodeadas de janellas. e
«lc um srauile jardim (ímpios çareja-
dói, a casal 011 pequena família, cm
casa dc .'aniilia de todo respeito e
terieds-rle; rui Mariz c llarros n. soo.

(33=7 S) J

SliNIIORA 
sií aluga uma boa vila

para descansar; cartas para est«
íoliu, para Helena, (33iâ) S

SO' 
faz economia quem comprar

mantimeiitos de ií qualidade, que
ro vendem nos Dois Mares; largo do
Ksír.i-.io dc Síi n. 70. (4955 S) R

SENHORAS 
e sealioritas, não com-

piem vossos chapéos «em ver os
preços e modelos de La Bclle -Por-
me, íi run do Hospicio «3S. Teleph.
Norte 43,-8. Acccitara.se reformas.

(3662 S) S

CJAI.A de frente, aluga-se i rua D.
t.) 'Ma-rianna 135, em Botafogo, em
Cftsa dc familia, a uma senhora ou
moco de tratamento. (331? S) J
mYPOGRAPHIA — Preclsa-so de
X perfeito margeador para machma
Victoria, .jwra trabalhos dc tricro-
min, dois aprendizes pnra macluna
grande, paro epanton .ío-llias. e um
aprendi?, nara distribuição de typo;
rua da 'Misericórdia 74. <3*l8 fi) B

fllEXDES elgtan obstáculo a ven-
.1. cer ? Consultas Mme. Thompson.
Máxima reserva e seriedade. Cona.
grátis; 73, tuo Maurity—Mangue.

(2841 6) s

_ emjwetaáo publico aposentado,
com vontado de trabalhar algu-

lioras durante o dia, procura,
tnedknte fiança de 6:000$, cm escri.
ptoiroa de Comp.i Bancos e casas
conuneríitaei, uma coHocflçüo com
ordenado de 150$; caiuis nesta reda-

EM1 li

PARTEIRAS
PARTOS d° mulher.'"

ANDRADA cura corrimenlos, hemor.
rliagias e suspensões; de modo sim-
pies. evita a gravidez aos casos indi-
cados, fazenda apparecer o incomnio.
do sem provocar lieinorrnaeia. tendo
como enfermeira mme. JOSEPHINA('.Al.LINDO, partoira do Hospital
Clinico de Barcelona; consultas dia-
rias, grátis aos pobres. Acceita clien.
tas cm pensão. Consultório e resi-
denda: rua do lavradio o. 111, ao-
brado. (814 J)

PARTEIRA üii MADAME
PALMYRA—Com longa pratica, trata de moles-

tias de senhora» e smpensão, por um
processo rápido e garantido Acceita
parturientes em sua residência, a rua
Cámerino n. 103. Tel. 442II, Norte.

(J «5=)

PARTEIRA Mme.
Francisca

Rei«, diplo-
mada pela
V. de M.

de Boston, faz apparecer a menstrua-
çâo por • processo scientifico c aem
dor; trabalhos garantidos e preços
ao alcance de todos, sem o menor
perigo para a saude; trata de doeu-
cas do utero; rua General Câmara
n. 110. Tel. n. 3.368, Norte, próximo
da avenida Central. Consultas gra-
tis. (S 45O

poio, t B. P. (3490 S) J

TTIMA senhora aluga um commodo,
U oom ou sem mobília a irai se-

nhar serio, i rua dos Inválidos 11,
«61 A. <3S=6 S) J

coié
.__.  desejando

concertos acompanhados com
nferencias, desej'» encontrar um
iijstradD «avallielro, paro assossiar.

UMA 
artista brasileira

dar concert
leias, deseja em
1d «avallielro, par^ —.

se, dando o mesmo conferência.
Qóelra deixar carta por favor nesta
ireíucçSo, o madcmoiselle I.ucy —
Paranaguá. (3409 5) B

|]MAV) «on
senhora deseja empregar-se

«orno costureira cm casa oe Ia-
Milia ou mais, conforme se «ombi-
i;ar. Carlas neste jornal, a M. v.

(3169 S) R

ÜSIA 
senhora tle tratamento, brast-

leira, offerccc.se para dama de
r.ompanlila de umo senhora; não fa-
rendo questão de ordenado; quem
iirectsar dirija -carta para esta folha,
n V. V. (3137 S) J

TTM ex-negociante desta praça, dan-
U do es melhores informações de
sr* condueta e fiador, ofíerece.sc
|»ra fazer cobranças de alugueis de
casas, contas no Thesouro e Vreíei»
tura. Carta, nesta redacção, a C. A.

(3231 S) A

Parteira Mme. Bar-
1*ACA •__. Com Pf-tí» da Ma-
tuav ¦— (emída^e, trata das
moléstias <lo utero e evita a gra-
videz. Acceita parturientes em
pensão e attenda a chamados á
qualquer hora. Rita Frei Caneca
89, sobrado. (1783 J
grátis. (3489 S) It

PARTEIRA Mme. Maria
. Joseplia, di-

i plomada rela,
Falculdade de Medicina de Madnd,
trata de todas as doenças dos senho-
res e fa; opparecer o incomtnoâo, por
processo ccientifico e sem dor nem
o menor perigo para a saude, tra-
balhos garantidos e preços 00 nlcan-
ce de todos, Avenida Comes freire
n. 77, telephone n. 364', Central, con-
sultas grátis. Em frente ao theatro
Republica. (1721 S)

Par',03, Mo-
lestias das

Tratamento
dos abortos e

6Ü33 consc-
queucias, dos
corrimentos, . ' .

das eólicas utoro-ovarianas e das regras
irregulares e prolongadas. Asscroblça,
54. <las 12 as 18. Serviço do dt.Ptdro
Magilhãcs. Tulcp. "QO- Cent. («9*44

SENHORAS

Professores e professoras
thearico e pratico. W-

casa do elumno. Iara
informações; dirigir cartas a Moita
Uma, nesta redacção, <S3<>? a) J

IjIRANCTÇZ. ções ¦ cm

TNGLKZ;
1 Gl" " FRANCEZ e PORTU.

IUKZ, pelos professores: Kodger
e Ilenri (inethodo Berliti); preço
módico; rua da Alfândega n. 199.
sobrado. (34<> b) M

S-__-¦ ¦—¦----, .,—... ¦ .1-—. 1 -,.¦ -i-r-,,.i —» m-m ~m .t ¦;',-¦ —'GELO
Empresa de Armazéns Frigoríficos — Cáes do Porto

Avenida Lauro Müller n. 431 — Teiephone, Norte, 1355
Entrega diária a domicilio

de 1|2 pedra ou 12 kilos. . • •
i » ou 35 » • . • .

Il3 OU 1B »fe(:w ' . i'. 'i
1 » ou 25 »| « • • <

tonelada- ... ' •_.• • • ¦•
» 75$, 809. 909000 o.

por
»

mez
Assigoaturas ineuaaes

» . »
semestraes»

Asslguaturns por eoupons t
5

» consumo diário.
. A empresa faz sabor ao pnbllco o au» m--u» ««.->iiüo «iuc nun »»« .«  *'"íi"i~ ...... n.„ easa foitn

rantir um perfeito smvlço de dlstribiüíao do gelo, podeudo attender a, qualquer peJKMMB^ adíntovels m cada
A empresa di»p5e também de espaço om suas câmaras Wgorjíi£as,i com temperaturas aflauta^ts a

139000
, 309000

99000
159000
339000
1008000 coniorme

o aos seus clientes que acaba de tomar provMcuclas *í° lhe po™"**» 8a*

mercadoria, podendo portanto receber qualquer quantidade do fepft, cebolas, ba"™»; """
manteiga, conservas e qüaesquer outros gêneros sujeitos a detorioraíSo pelo calor, nssumiuuu
pela sua conservação, de aecordo com a segitínto tabeliã:

TABELLA DE PREÇOS PARA SBMAZESACEWS

adaptáveis
frutas, pelles,

m
queijos,

responsabilidade

Taxas por volumes Taxas por lsilo

MERCADORIAS PESO Taxa
30 dias MERCADORIAS

Frutas verdes.

Frutas seccas.

Castanhas, etc.

Cercaes. • ¦ •

Batutas. ¦ • •

Queijos. . • >

Manteiga.

Bacalbáo.

Camarão secco.,

Carnes Sulgiuliis

Toucinho.

Frcsnulos.

Banha.

até 85 lu.

26 85 "

36 45 "

46 65 "

66 85 "

86 105 "

106 115 "

116 125 "

126 135 "

rPara 1.000 volumes']

LDcsconto do 10 %i

$400

9500

8600

8700

8800
18000

18500

28000

28500

fResfr...

LCongcl.

ÍResfr...Congcl.'¦'."¦ ' ¦]}.: :'¦¦¦':-'- ¦'
Felxo salgado ar w'nta-ic w w w "> f*1 

'•'

rllesfr...

ICongcl.

Carne verde. r«i r»i u; t« w :« w

-I

Gallinnccos. !_ _i._j ui w v. v w

Ovos. w w ar wi si ar. x. ao '•' r»1 » •»' B"n '*'

Cebolas. v ;.j m w ;*i im w iw w '•', ™ "I '•'
i

Couros. r»i ra úm^ W "•''»' » v '¦ B1 i*1 M

Pelles confeccionadas, ai m w w i» co te w

Tabacos. :«i m «> tf rc ue ¦»•¦ w x iti w cn w iw

TT.MA senhora súrhi, deseja ir para
U a comrónliia ile luna familia s£-
tu; sube lioular c costurar muito
¦liem, |,oiknilo ensinar o errançns.
(fãm iniornwçüc3 na rua ])c?.enibar-
ijador lzUro ti, 99, Fabrica dus Chi-
«ás'. (3i>i" S) J

eJaJc, ,cm-
lircga-sn cm sen-i^os donicsticoa,

0111 cisa dc uni senhor viuvo cam
011 sem fitlios. E' iiiuílo carililiosa e
faliu coolunir: rua Mari?. e Burros
11. 32;, sffliriiUo. (353- S) J

Dl(. 
ANTUNKS, eu que. fiquei a

sem ciüdiiiloi, peço-lbc _uur fa-
vor noticias suas; travessa lrenianui-
iia 95, *.'ísi 9, Laranjeiras, G. A.

(3251 S) J

TT.M'A senhora de inela

INGLEZ -pratico, -Mr.
l'eter garaii-
te ensinar

em seis mezes. I.arso de S. Vrancis-
co 3O c rua da Carioca 53, 1° armar.
Vae a domicilio, por preços módicos.

(i.i.i 1 í>) J

bandolim

ÚLTIMOS ANNUNGIOS
1>RBGISA-SE 

de uma I10.1 lávadél.
r.i a perita ciisoiiiiiiadcira. 15' ne-

ressarin que dê boas referencias J _a
rua Orlo <lu Uêzcjubrò
du .Mungueim,

estação
(8694 C) s

tOS, R.-.ü,
íaü$ooo.

uma boa casa,

electricidade,
\r,UOA-SKD. ilarciana 5! .= sa!as._ 3

rua
quar-

oorão, i-tc.í
(8(^8 G)

MÉDICOS

DR. ALVINO AGUIAR
MOLÉSTIAS INTERNAS
KSTOMAGO — FIGADO --

INTESTINOS - RINS — VUL-
MOES, cte. Consultório: rua Ro-
drigo Silva 11. 5. Teleph; ;.:;i,
Ccnt, Daa 2 k 4 horas. Kcsidcn-
cia: travessa Torrei n. 17, Tel.
4,063, Central. IJ 839^)

ÜKI para o diáshosti-
co a liaUiuieiilo

diir. docii',-ar. do es-
tóuiiigo, intestinos,
figado, pulmões,

:oríu;âo, rins. ossos, otc., pelo
JiK. liKXATO D13 SOUZA 1.0-
VES. Preços módicos. Rua lír.o
)o.sé, 30, das 2 ás • (menos ás
ijuaviaS' feiras). A 20$

P1AX0, 
violino

fessor — Coitas jior Javpr,
ta redacção, para

Tro-
nes-

510NTEBEI.L0.
(1085 S) R

J_

Legumes. rm*-. _J V. X Ofi V V x. x. ir. BISUI

Leito o creme --• Litro.

Cerveja — Barris 35 litros

: ra r«i !•'. in ral :«i

TAXA

$030

$050

$030

9050

$050

9030

9050

9020

9080

19000

9100

9030

9030

9100

MU550

iSemana

30 dias

Senuina

80 dias

u n

Semana

Flores. :.. w w w i» te ai w *•'
L r.i x w l «ioo í "

, m x x. m x I  I. w V «!'«"
P» j

Lavol
O liquido
Maravi-

lhoso jfS^m ___H_______C

Wj 1

Paia

Moléstias
da Pelle

N3o devem commetter o grande
erro de se recusarem a usar esta
grande descoberta medica. A_ co-
michão — as dores — e queima-
duras, tudo deòapparcce dentro tle
io segundos. Feridas de apparcn-
cia desagradável, escainas e feias
crupç6es desapparecem dentro ue
uma semana. Vende-se em todas
as drogarias e bolicas principaes.

Granado & C; Araújo, Freitas
& C.; Drogaria Pacheco.

RIO DE -JANEIRO

SYPHILIS
Essência depuratfra concen>

trada do carona miúda
(Formula de Brito)

Àpprovuda c premiada com :ne-
dallia de ouro. Cura: emrpiges,
boubas, sarna», doenças do nariz
a dos ouvidos, borbulhas, comi-
«lides darthros. .pannos eczema.9,

crysipela, syphilis e rhetimatismo
amigo e .r-ercenle. Prego j$300.

¦Depositas i Drogarias Pacheco,
rua dos AnúYada9 45; Carvalho,
rua i° de Março io; rua Sete de
Setembro 81 c 09 e á rua da As-
sembMa 14. Fabrica: Pharmucia
Santos Silva, nu» Dr. Aristides
I,t,bo 229. Tel. 1.400. Villa.

AOS SRS. CAPITALISTAS
Associação militar florescente,

garantida por lei, deseja ,10 a 40
contos a juros razoáveis, para des-
envolver unia secção de empresti-
mos descontados em folha. Diryjir
propostas a "Presidente" — Caixa
Postal 565. — Franqueia-se o
exame da escripla c dão-se todas
as garantias. (S 366/)

Moléstias das Senhoras
—Dr. Octavio de Andrade, com pra-
tica dos hospitacs da Europa, evita
a gravidez por indicação scicntiííca,
sem prcj'tidicar o organismo. Hcmor-
rhagias, suspensão, cte. Residência c
con?.: rua Sete de Setembro n._ 18(1.
sobrado, das 9 »3 il c de 1 ás 4.
Telephone 1591, Central. Consultas
grátis. (S 3446)

Pll01rESS0RA 
dc esmerada educa-

çío recebida na Europa, continua
a ensinar, mesmo á noite, portuguez,
franecz tlicorico e pratico, arithincti-
ca, geogr., bordados, pintura, jiyro-
gr., etc. Rua da Asseníblea, ?o, s".
Vae a domicilio. (.100S S) II

Tratamento pelo Dr. Neves
da Rocha, com esito seguro,
dos zumbidos dos ouvidos,
pela massagem vibratória,
pelas correntes continuas e
pelas correntes de alta fre-
quencia. Os zumbidos dimi-
nuem logo na primeira ap-
plioação c acabam desappa-
rece ndo completamente.
Consultas de primeira cias-
se du i as 4 horas da tarde;
consultas de segunda classe
das 10 as 12 da manhã. —
Avenida Rio Braiico 90

A 13G9

MORPHEA

Consultas grátis I
Facilidade de

cio,lr-.
AÚ7Í
de

l.im.i
Medi-
rador

Itittenéoiirf, da
einii . da Ua-hia,
liSpcc*alisto cm
mote st tes dos Olhos,

ouvidos, garganta,
nariz e doenças ncr-

vasas*
Todos 05 dias, das 3 ás 6 li.tt.is

da '.arde. Rua Rodrigo Silva n. nó,
1" uidar (entre Asscmblea c Sete dc
Selfcúbrò). Cousultorio Ter feita incuto

nuparclliaao., Attcnde tanihciu chania-
Una a domicilio, pelo tclp. 2.511, Villa,
uu 5.C47, Central, ou por escripto.

l-Muü J)

Doenças dos Olhos
DR. RODRIGUÍÍS CAO'

Com longo crüagio da Pondation
Rot.uçhld de Paris. Assembléa, 5C,

as 4. Teleph, C. 33/C.
J Ul8

Moléstias das senhoras,
pelle e syphilis ~J^ 

jft:
tciitíóurt, paríeivo, cur.l o_ tumores
floa sciíi9 c do ventre, cs moléstias
iiu-3 vias upitiariiis c gcmtacs tia mu*
ll;er, ;.s instrites, os corfitueniòs uíc-
finos c vút;*:i.ics c regaliariza íi ir.ens-
tniação por processo scü. Applica a
ínui c 914, com ou sem ínjccçüo e
t:.sta íicin dov, trata u tuberculose e
hérnia (riucbrndura) pem operação'.
• 'ohsultorio 

çcríeitaníente appaieHia-
do; rui Rodrigo Silva ,11. -'6, esqui-
11a <U rua d.i Assembléa, das u ás
2 da tarde. Telephone ájjti; residen*
<;ia ú rui Sc:._d'jr Euscbio i\2. Con
euilDS grati,!. (J ^4:8)

—Cura
gnrailV

tida
dn inorphéa lisa, maculo - nbrydsá
(manchas dormentes). Cuia ou me-
lliora estável da lepra tuberoai. Ve-
cam áttcatadòs. Tratamento também
íinr corrc-piv.uloncia. Dr. Lara, ma
I.ini Vaseonecllo3, 234, ás terens c
seMas. (It 33Ó3)

Doenças Oiu*a garantida
rjg e rápida do

garganta ozena
nariz (retidoz do nariz)

OUVidOS processo inteira-
bOCa mento novo.
DR. -KUHICO DE I.KMOS

professor livre de?.-a especialidade
na Faculdade de Medicina do Kio
ile Janeiro. Consiihorro, rua da
Carioca, 13, sobrado, das '-' ás 6
da tarde. (li 3622

Electricidade — Installaçõe3
c.. concertos de

força e Iuí. Allendc qualquer chama-
do; H. Teixeira. Telephone Central»
55,15. Pedro Américo il. So, Cattete.

(95 S) S

Tratamento rápido, radical, racional e scientifico
DAS - i r|.

Feridas
MOVEIS, A COLCHOARIA

DO POVO é nos Svb-
uiliios, a casa que maior sortimento
tem dc moveis novos c usados, col*
ehões c almoíadas, não tem compeli,
dor cm preços, por que fabrica em
suas offieinas; também se .cucarrexa
de reformar os mesmos: á rua 24 de
Maio 11. 505. Teleph. Villa 17S5, —
Sampaio. (819 S) II

Creme de Amêndoas —
O legitimo esta registrado sob o ti.
lo.qn, c traz impresso o nome th»
fabricante [.'lanaaeeuiico Santos Sil-
va. ele. : - -c'". '•

Indispensável na teilcüc das damas
clcfrantcs. £mbelleia o rosto, lirari-
lo-lhes as rugas e as manchas. Pote
3$ooò:, Vendc-Ec tio deposito. Droga-
ria Pacheco; á rua dos Andradas 45,

Duchas
Faculdade.
c intestino,

massagens, etc. In-
stituto Pliysiolhera-
pico do dr. Gustavo
Áinibrust. Docente da
Doenças dn estômago
íieurasllienia, artliri-

tismo, obesidade, diabele, cie. De
7 ás 11 da manhã. Kua Senador
Dantas, <ib'. (S n.15

Embriaguez Çttra-se
este ter-

rivtl vicio, sem dar remédios ipára
beber. Dão-se provas das curas
realizadas. Travessa da I.tiz, n. .(,
sobrado, ,Haddock I.obo. Attcnde-
se gi-alitilamerítie, .segundas, qitar-
tas e sextas-feiras, das 8 ás .1 da
tarde. Casa díe laniilia respeitável.

(S 2844)

Mr. Edmond Cartomante,
grande "me-

dium" clarividcnte, disliuguido pelas
imprensas brasileira e estrangeira pc!o
acerto das suas prcdiyõcsi coiiünu'a
a dar consultas para descobertas dc
qualquer espécie; na riu do Matto*
bo, 217, cobrado. Mr. Edmond tem
sido freqüentado e admirado por mi-
morosos clientes da mais alta cateso-
ria, a quem predisse o roubo do ".Mu*
ícu Nacional", a morte da sua irmã,
a celebro **Madame Xi/imi", e nu-
troa acontecimentos notáveis, tS^ú-tO

T7p1Í7Ínn — Cpoimid-a) «macia a
- tii^-iua cu|jSj fn. (icsappar,;,
cer radicfllmcntê üs manchas c pau-
nos do rusto; Carioca 5-'. (36.19 S) S

CATARATA...

DENTISTAS

It. lSiiMas Von riimcjconstcin
Usp. em obturações a ouro, pia-

tina, esmalte c extracções; com.-' tamciilc sem dor; colíoca deu-
les com ou sem chapas, a preço»
reduzidos-. Garante lodo e qual-
ipier trabalho e acceita pagátncit-
tos pavecilados. Uas K da niaíihã,
ás 6 da noite. Aos domingos só
súé ás 3 horas. Kua Marechal Fio.
liaiio Peixoto 11._ 41 (sobrado),
próximo á rua UrugCiüyatta.

D
car.
lati
Vor

ENTISTA a 2$òeo mensaes para1 ração a g ram to, plaiin.i,d-j^c o primeiro día. Tra*¦. cliapa; coroa?, pivot, etc,
>3 múiimos e trâliitUios ga-na Auxiliadora Medica, »ia
Andradas n, S,-,. sobrado»

Ia rua General Câmara, te-
X.11-.C 3Í5?. (1.181 S) J

ua dos
«<:uir.a
leplione.

' ' ' . Gabinete

Cura da
catarata

por processo operatono se-
guro, qualquer que seja a
edade do doente, pelo \)v. Ne-
ves da Rocha, oculisla com
longa pralica de sua espe-
cialidade no pai? e nos lios-
pitacs de Berlim, Vienna,
Paris e Londres; medico
dc diversos liospílaes desta
cidade. Avenida Rio Branco,
90, das 12 ás 4 horas. Ho-
nórarios moderados. Dispõe
de aposentos para liospe-
dar doentes que queiram
estar sob sua completa di-
recçãOi A 10GD

GQENÇAS DO APPÀRELHQ Di-
GESTIVO E DO SYSTEMA HEH-
UÍIQII ""• RENATO»«»« DE SOUZA LO-
PES, docente na Fa»
cuidado» Exames pe-
los ralos X, do esto»
mago» intestinos, co-
ração, pulmões, etc.
Oura da asthma. —
Rua S. José 39, de 2
ás4, (menos ás quartas-
feiras). Oratls aos po-
bres às 12 horas. (\307

Or. Ed. Mereilles-
Doenças internas, crianças. Vias uri
narias — ApparcÍ5ios microscópicos.
olectrico3, dc i Ilumina ção para c.xa
mes e tratamento das doença*; tire,
lllira, bc-Mga, rins, recto, ititeslinos,
cslimiaRo etc. — Trar. rápido da go.norrliéa, sypliilis, liydrocclc. Appl.:
606 c 9*4 — R, Sete dò Setembro
gfi, das .1 ás 6—lIad, I.obo 43S, Tel,
I29J, Vüla.

Veterinário ~ ?-• c»"10?0 J»vctciuieiriu niori do Institu.
to Pastc.ir. especialista nas moléstias
doá cães. Consultai c chamados, rua
uu Hospicio 114. Tel. 195S, Norte

Cachorrinhos-^^r1^
de luso. Destruidor da sarna, C3r-
rapãtos e pulgas, vende-se nas riu
llosj.icio 114, Gonçalves Uias 3!!,
Ouvidor (m, 7 de Setembro ns, 3
e 151, Cattete 91, l1." José dc Alcn-
ear n. 3, (1335 Sj A

Dr. von Dollinger
da Graça do.!Ios-.da £=•
tttffitézfl. e com estagio ha Kcal
Universidade de Berlim. Doenças
do rim (exames com a liiz). Ci-
rurgia, eur.1 radical das hérnias,
ltemorrhoides, escreitanrento.s <la
urethra. Operações sem chlo.ro-
formio e com a onesthcsia regio-
nal. iJJiêm <íe Sá 10 (sob.), 11 ás
12 e ás 3 í|i Teleph,, ^.810 Ccn-
tra!.

A SANTOSINA (pomada seècativa) é o- rcmerlio aconselhado
para o tratamento rápido, radical, racional e scientifico dc qualquer
ferida nova 011 antiga. , ;

A SANT0S1NA desfaz as carnes esponjosas, amadurece eíaz
rchcnlar os bubões venercos, os panaricios, os .unliciros, os atuara-
ses e qs tumores de qualquer espécie, «cm ser. preciso rasgal-os a
íerro. impede-os de gangrenar c cicatriza-os radicalmente.

Cura as chagas ou tileeras, os golpes c as cortadraas.
Dcsinclia as inchações, tacs como as ciysipclas, as pernas incha-

das, restituindo-as ao seu natural.
Cura as empigens com boluas e vermclhdao, ' os darthros e as

sarnas. , £.;_ ,. . ,
A comichão dcsapparcce cm poucas horas com a applicaçao des-

ta pomada. ... • 
¦'

Cura as liemorrlioides externas, allivia como. por cncanlo o pru-
rido ou comichão desesperada no ânus c desfaz completamente os tu-
mores licniorrhoidarios ou mamillos. Cura as queimaduras. .

Esta pomada c muito fresca, não exige resguardo c deixa tra-
balhar, _________________________

Preço da lata 3$3QO, pelo Correio 3$500. -

13npOiitra-se n'A GARRAPAiGKANDB
66RVA XTRTTQ-XT_aLTe"-aLT\T_í__ ©O

PERESTRELLO & FILHO
e á. -fX-vei-icla, Passos IOO

(A 3348

• I -Comichão darthros, cmpin-
gens, cczeinas,
friciras, sarnas,
brotoejas, etc,
des a p; parecem

fácil e completamente com o
DERM1CURA. (Não é pomada).
Veiu!c-sc em todas as drogaria»
do Kio c Nictlioroy. Deposito ge-
ral: Pliarniacia Acre, rua Acre,
11. 38. Tel. Norte, 3265. Preço
2§000.

Casamentos t r atu-sc
com bre-
vida dc,
111 e s 111 o

sem certidões, civil, 25?, e rejr-
gioso, ío?, rui 24 heras na^ forma
lia lei, inventários c justificações,
etc., com Bruno Scheguc, á rua
Visconde do Uio llranco, 3-, so'
brado. Todos os dias, domingo»
e feriados. Altcndem-se a chama-
dos a qualquer hora. Telephont
11. ^.542, Central; —N. B, Os
noivos que 'ralarem de seus pa-
pcis nesta ca.-a não 'irão o in-
commodo de ir ã policia; não' se
confundam — 32. (S 1^32

Mme. VA6UIMAR LANZONY
participa ás suas amigas e fregiie-
zas que mora na rua D. Latira de
Araújo 11. 71. Attenção: trabalhos
cm costuras-com perfeição.

(R_3'.'33

gonocibina"
Cura radicalmente o corri-

mento das senhoras c a RO nor-
rbéa aguda ou chronica,
NAO VRODUV. DOU N1CM

KSTUIvITAMKXTO
A' venda em toJa a parte.

Debbsitarios: íGranailo & l-'ilhos
or-RUA UltCOlJAYAXA-oi

Om Hr 7.v,ri-.l

PHARMÀCEUTICO
Diplomado pela facilidade ' dc

Medicina, esiá cm condições dc as-
sumir a direcção tcchnica dc qual-
quer pharmaeia. Cartas iic-rte jor-
nal ao sr. U. G. M. (S 2235

TINTURARIA
Traspassa-se uma fazendo bom

negocio e em bom ponto, á rua
Lavradio, 9. (J 336?

Tamanqueiros
Precisa-se dc quem saiba fazei'

páos para tamancos, pagando-se
ordenado, conuniásão, ou de socic-
dade. O' pio próprio ha em «ran-
de quantidade, em logar fácil, per-
¦to do bonde, em Jacarcpagui. In-
forma-se com o sr Frederico —
Avenida Mem de Sá n. $o, oe 1
ás 3 da lardc. 

LENHA
Em tocos, achas ou feixe, rende-

se em Jacarépp.gtiá, a 10 minutos
dos bondes, e no local, para ser
revendida. Precisa-se de 2 fazedo-
res de carvão, Informações com
o sr. 'Frederico — Avenida Mcm
de Sá, 50, de 1 ás 2 da tarde.

Cebolas de Lisboa e
Paulistas

Vende-se de « kilos'para cima,
k°. 700. Paulista, 650, perfeita —
Rua i° de Março .106. - (J 334»

. Accumuladpres
Precisa-se de alguns elementos

de grande capacidade, para illtimi-
nação. Kua Ourives, 44• (J 3S4"

1 :ooo$ooo
Uma pessoa, empresado em boa

repartição, precisa desta quantia
pãgavèis cm notas promissórias,
garantidas a 30 dias, negocio mui-
to sério; cartas a esta redacção, a
M. Ferreira, (5 3C40

SO PARU HOMENS
A pequena exposição dc Cofres

Americanos dc G, R. S., sob o
11. 1.1207, mudou-se para a ma de

1 S. Pedro, 1S0, armazém, onde es-
perá a preferencia, devido ás vau-
tagens que offèrcce; lambem fa-

; cilila o pagamento. (S 364S

SYPHILIS c suas conse*
quenebs. Cura
radical, injeçções

completamente
 INDOLOKES,

de st:a preparação. Appl, Goti c oi.|.
Assembléa n. $.\, das 12 ás 18 ho-
ras. Serviço do Dr. PEDEO MA3A-
LIIÀES, Xclepliouc 1009, C.

(R 9-M3)

COLORINA.^iSJS
ròstittiir ao ca-bello a sua còr, ori-
KÍnal .preta ou castanha. — I^c-
ço loÇrooo, pelo Correio, mais 2?.
Deposito geral rua 7 dc Sedem-
bro 11. 137. R. KAN1TZ.

Casa especial de bor-
dados, plisses, etc.

RUA DOS OURIVES N. 13, sob.
Pontos á jonr c picof, desde 200

reis, plisse desde 100 réis. A uni.
ca casa que faz plisse chato, ac,
cordeon c machos em pregas finas
c borda soutache em pé. (R3469

Perolina Esmalte

Ser Bella

r.-.

tios', íico
-Os ale

:::::cs ortiliciacs
> com ápparelhos moder-

electricidade. Preços mo-
D 7 ai 6 hora-i. Doniiil-

ás '( horas. Travessa J
($.-. l:íaUvi«o dv Taulaj il >

Creme de Del-
!eza "Oriental",
unico sem ri-
vai, para mau-

ler a cpidcrine cm perfeito esla-
do de hygiene c bcllcza c pelas
suas qualid.tds emolieiilcs e re-
frlgerautcs c embranquece -2 as-
siriina, a emis, dando-lhe a trans-
parencia da juventude. Kão é
gòiiduroso, é o melhor para mas-
sagens e faz adhcrir o pó dc ar*
roz, lornaiido-o complclanientc in
visível, ,i?ooo; pelo Correio, réis
,1*300. \reude-se nas perfumarias
e pharmacias, Deposito: Poríu.
niaria Lopes, Uruguayana, 4,1,
Rio. Mediante um serio dc ioo
réis, enviamos o catalogo dc Con-
sclkos'du Bcllcsa. 111

PRISÃO DÊ"VENTRE
—Doenças de fígado, estomaso c in-
tes tino?. Cüram-sc co::t as Pílulas d_
líollo Compostas, do nliarmiceáiico
Santos Silva. Vi iro 5$ooo. DcpoFÍto:
lj;\.,;jria r*chec», á iua dos Andra-
das n, 15. U M»i)

—- Unico
preparado

que adquire e conserva o belleza da
pelle, approvado pelo Instituto de
Ilellcza dc Paris, premiado na F.x-
posição de Milnno. Preço 3$ooo. PO
DE ARKOZ PEROLINA. suave e
cinbelleíádór. Preço 4$. Esijani cs-
tes preparados, á venda cm todas as
períuniarias c no deposito deste e
ile outros preparados, á rua Sete de
Scrcnibro 11. 209, sob. C5S9 S) A

Gonorrhéas cli ronicas e
recentes.
Que reis fi-
car r adie.:1.!-

mente curado cm poucos dias:
P-ròciirae informações com o sr.
Feijó, que gratuitamente as oííe-
rece, não conhecendo caso ne-
iilium negativo; rua Thcoplulo
Otloni 1O7. 37üi J

Rede de pesca roubada
De sabbado para domingo, eu.

pescador Mario Jispirito Sant.i,
botei no intervallo da Ilha doa
Ferros para o Charéo, tres pannos
de rede de corvina quando fui cc
lhcr uo domingo, pela manhã, fal-
tou-me um pamio de 80 braçia
mais ou menos, cujo panno foi
desatado, já é usada de fio 4-10.

Quem ikila dér informação corta
ao fim da praia dos Prados, em
Paquclá, ou na banca do sr. 11.1-
galhãés, será gratificado, F 3349

Banana, Laranja e
Abacaxi

Compra-se qualquer quantidade
destas frutas; trata-se com I.eo-
poldo, rua Rodrigo Silva 11. 9.

(J .33=0

rn macliiuas Eingei-, tcitio yabmcte,
5U de mão c dc pc, lit|uidam-se
u r:.C, 4f$, :¦'$ o té 200$. Bancadas
pira industria de otto e dez maciii-
nas. Otíicina para qualquer concerto.
Praça da Kepubüca 14.5. (-'?.iS S)J

Casamentos
lijies c cr
para prova:
eu paRaui
ptdsj Irata
varensa n.

.-;$ na ci-
vil « 20Í
rei igiòso,
com ou
se::! cer.

24 heras, to;!„3 03 dia",
quanto esta caía c síria;

depois dou papeis -prora*
e á rua Barbara de AI-
iX» cm_ frente á 2a í'rc*

loria, próximo ao TUésouro, com Ca-
fi-.So Silva. (7265S). I

A1'Í'A11E1;U0 UAIQS X |
Vende-se um cm perfeito H
estado, juntamente com o H

respectivo espelho c as aiti- B
poulãs. Rua Ccncral Cama- I

Mme. Sá, massagista
Diplomada pelo InDrituto d;

Portugal. Uspccialisla em massa-
gens manual c clectrica, c garante
o tratamento e embelezamento da
pelle, .iSotio. E^tracção dos pellos
do ro-2'.o por clcctricidadc; garan-
te que não volta. Penteados -para
senhoras. Altcnde-so chamados a
domiciHo particularmente para se-
nhoras. Rua S. José, (,-, Eob.
Telephone 53:S G, CS 2137.

8 MAIESTIÇ S
g 

Cliaruíjs flnisblmos feitos S
á-mão com supnrioros taba-K
cos de Java, Havana eBa-R
chia. êZk Deposito: P.ua Rodrigo Sil- 4
j'vaín;;.42-lií. ° g

BORDADOS
Brancos

perfeição,
das para
andar.

c de cores, feitos com
neceitam-se encomnicn-
fora, Quitanda, 24, 2"

CASA PARA FABRICA
Aluga-se a casa n. 147 da rua

Visconde dc luituia, cm frente á
praça- Onze de Junho, própria pa-
ra a installação dc uma fabrica,
pois, além dc armazém na frente,
tem mais mm »run..c área de ter-
reno nos fundos. Kslá aberta até
ás 17 horas; Itala-sc na rua de
São Pedro n.-•/-', com Cnsía Bra.
ga & C. (R 2833)

(Mili I
Piores lirnnoíls

(loucorrliéii)
Curam-se radicalmente em

poucos dins eom o XAROPE
K AS PII.ül.AS Di; MAX1-
CO H.ERRUG1X0S0.

Vcndc-se unicamente na
pharmacia B R A G ANTIXA,
rua da Lriugitayana,,n. 105.

«¦—¦raaBt«__m

BOM NEGOCIO
SKCCOS E MOLHADOS

Traspassa-s,e uma casa de sec-
cos e molhados, -lioni ponto de va-
íejo e hein àfréguejada; o motivo
da venda é o dono ter de se reti-
rar desta cidade; para informa-
ções, na KinpT.-=a Queiroz, praça
Nilo Pèçanha. 32. Barra do Pira-
h'y — K, do Kio de Tanciro.

(J 3196

Pomada de R.L. da Mo
CAXTI-in-RPKTICA)

Approvadi b premiada com meda-
lha de ouro

Infallivel nas empigens, dar.
tliros, espinhas, frieiras, sarnas,
lepra, coniichõcs, cczcmas, pannos,
feridas e todas as moléstias da
pelle. I.aía i$soo. Deposito: Dro
Saria Pácliecb, rua dos Andradar
n. 4â, e Sete de Setembro 81.

i'99 J.

FAZENDA
21 -ALQUEIRES

Vende-se na estação da F.strcl-
Ia — 'K. P. 'li. — distanle uma
hora do Rio, uma propriedade
com 21 alqueires de terras espe
ciaes para agricultura", lendo mais
de 13 alqueires dc malta virgem
com grande quantidade dc madeira
dc lei. T.orrar muito sahibre. Prc-
ço para liquidar. Informações.:
com o sr. rR-oilrigiies, de 12 ás 16
horas, rua 'Rosário, io-', i" andar.

LICENÇA PERDIDA
Gratifica-se a quem entregar à

licença da carrocinha ri. I.S7S,
pertencente á Companhia Centros
Pastoris — Cattete 25. (S3668

w!: W
m\\Wr*' aQ-l "*** _T\IL |li*-•-_____$ \ u

B'___3__*tlii__. f

^_éUÊ_Ú_ ^S—- -^ ___»__

hBhh^m |[_.^g:^ _i9H--S__!
Coronel Luiz Ozônio d'Avila
Residência; Ilèrval — Rio G. doSul
Curado de molnstia de fundo sy-hihtico, com o Elixir, de fogueira" 1>k"'- Chco. JoSo da SUva Sil-

pino Phco
rcira.

Atendi Cosmoi -- R|o

Loteis tó Citai Fefler
Companliia ia Loterias Nacionaes do Brasil

Eitraeçoe8pnbllou iobaflsca!l_aç&»do governos
ledoral ás 2 ll2 o aos sabbadoa

is 8 noras, á

Roa Visconde de Itaborahy N. 45
HOJE

341-10*
HOJE

20:000$000
Por lf 600, cm meios

AiiianliÜ
.'111-18'

15:ooo$oo
Pov $800, em inteiros

A'B 3 hora» da tai'de—300 — Ü4

loo;ooo$ooo
Por 80OOO, em décimos

Os pedidos de bilhetes do iutciioi- devem sor ncomiji».
nhados de mais 700 rs. pata o porte do Correio e dirliriilos
aos agontes geraes NAÍ5ABEXH & O., «UA DO OUVI DOU
N. 94, CAIXA N. 817. Teleg. JASVBIi, o na eus» V, (n).
>IABAES, HPA DO BOSABIO 71, esquino do Iipco dus Cnn-
cellas — Caixa do Correio n. 1.273. 

CÃGHORRINHOS OE LUXOACCUMULADORES
Vendem-se da acreditada marca"Vesta", 8 volts, 67 amp., e-venti-

ladores para tectOj G. K. — Pre-
cos módicos — A' rua Tlieophilo
Ottoni. Telephone 4506 Norte.

(3043 J)

ALUGA-SE
O predio da rua General Pedra

n. 49, com grande armazém e so-
brado, está restaurado de novo e
aberto para cer examinado e para
dar informações. Aluguel barato.

Vendem-se bonitos, fclpudos,
ça Tencrlffc, bem pequeninos,

rua Vieira tiouto, i'J.8 — Ipáae:
(B 3

i-l

Combustível
tenha m tocos para fod-; «í

nomlco. entrega-se em domicilio.

TEtXEHU CORTES & C.
TELEPHONE 43 var,.?

BOA RENDA
Vende-se uma

algumas

rOH PEQUE-
XO CAPITAL
avenida com iô

casas, algumas acabadas de con-
strair, dando renda actual de...."ouÇooo nicnsacs, a 35 minutos
¦pelo bonde dc Cascadura e a 20
pela Unha Auxiliar, Trata-se no
Tabcllião díoqnete, á rua do Uosa-
rio, das 11 ás 3 horas. (R 3.5S2

PICARETAS
Vendem-se de fabricação allemã,

regular parlidn, por preço nióilio,
á rua Tlieophilo Ottoni yâ. Telc-
phone 4_,oú Norte.. (30.12J

Esciipíoriosx^CENTKO DO
COMMERCIO

•Aluga-se um grande salão e (li-
versas salas próprias para escripto-
rios dc companhias, empresas, etc.
á rua da Quitanda, 24, sobrado.
Trata-se no armazém. (S 364;

Ouro a i$8oo a gramma
PLATINA, 8.5600

Prata, 30 a 60 réis a gramma;
brilhantes, cautelas do Monte de
Soccorro e de casas dc penhores,compram-se á nra do Hospício it,
216, hoje Buenos Aires, única
casa que melhor paga, Q 3642

ALUGA-SE
O predio da rua Moraes c Valle

n. S, todo reformado de novo; as
chaves estão na rua da Lapa n, 71,com o sr. I.opcs. Trala-.se na rua
Rodrigo Silra 11. atí, i« andar,
com o sr, Sousra, preço commodo.

O Senhor precisa
dc um auxilio para atigmentár
suas entradas! .Combinação licita,
fruto de estudos malhematicos,
póde-lhe fazer ganhar alguns con-
tos anmtaés, sem sacrifício. f)iri-
gir-se a MATHEMATICO. Caixa
1.308, enviando sello para respos-

PENSÃO FAMILIAR
Dispüe de salas e quartos defrente, perlo dos banhos dc marPraia do 'RusselJ n. j,4, (g ~t43

Panellas de pedra "Ml-
neiras"

DELICIOSA COMIDA .
Obtem-se cozinhando-ã nas afa-tiradas panellas dc pedra mineiras•— deposito: Bazar \'illaça, 126,

rua Frei-.Caneca; _ Louças, fer-ragens, tintas e trens de cozinha
pnr menos 20 "I" quc cm outras
casas. (J-3201)

PHARMACIA
Vende-se uma bem localizada,

afreguezada c sortida; o motivo
dir-sc-á ao comprador, Bom ne-
gocio. Falar com o sr. loão Fon-
seca, na Drogaria Rodrigues, rua
Conçalvcs Dias 11. ;o. (J 2573

VENDEDOR 
Prcciía-se dc um habilitado

conheça bem ramo de perfuma-rias. E>.ige-sc referencias. Rua
Alfândega, iCi, (R 3157)

CASA EM NICTHEROY
Aluga-se, á rua General Andra-

de Neves 11. 29o, unia esplendida
casa 0111 centro dc terreno, com
4 quartos, 4 salas, varandas, copa
c cozinha, com pias de mármore,
ladrilhadas c aznlcjadas, banheiro
azulejado para banhos de chuva
ou immersão, banheira esmaltada
para banhos quentes, W. C. c mais
commodidades, assim como jardim,
chácara arborizada, cte.; aluguel
350$ooo, pôde ser vista das 10 ás
16 horas; trata-se na mesma com
o proprietário (Bondes de Gra-
goalá, a 5 minutos da Ponte das
Barcas). (J 322.il

COLLEGIO
Traspassa-se o contrato de ar-

rendamenlo dos prédios e terrenos
pertencentes a uni conhecido es-
tabelecinientò de ensino, magnifi-
camente installado, em local muito
aprazível e salubre, a poucos mi-
nulos desta cidade. K' negocio
exeellente para quem qmV.cr mon.
tar uni bom c grande internato.
especialmente para meninas. Car.
tas a J. Baptista da Silva, neste
jornal. M 2036

LORIBRIGAS

Causa aiaaiiUB*

E'

Sio expeli!-
das ecm o LI-
COR I>AS

C1WLAN-ÇAS.
(T.a 11 a c c t o

composto), do
dr. Monte Go*
dinlio, approva-
<lo pela Dire-
ctoria tlernl de
üaude Publica
c Assistência
Publica, do Es-
todo do Rio.

F.' o melhor
remédio contra
as lombrigas

e mokstias de-
infallivel c nãoTidas á vermes,

se «Hera.
_E' de koüo agradável, não exige

dieta; sem purgantes. Mão é veneno-
so, não irrila os intestino;, li' tão
bom que é muito receitado pelo* me-
dicos, Drogaria <io Povo, rua de S.
José 1), 61, c em toda-j üs drogarias.

SITIO
Em B. fionçalo, vende-se ura

sitio com grande terreno plano e
uma pequena capoeira, muitas ar>
vores frutíferas c uma bella casa
prestes a concluir. Tem bonde á
porta da Tramway Rural Flumi-
nensc, passando próximo luz ele-
ctrica e o encanamento gorai das
águas. Ver e tratar, rua Nilo Pe-
çaiiha, 34 A, com o proprietário
Antônio Soares, em S. Gonçalo
de Nicthcro". J 62:3

PÍLULAS
VIRTUOSAS

; Curam cm poucos dias an moles-
tias do estômago, fígado ou intes-
tino.

_'Esfas_ pílulas além de tônicas,
são indicadas nas dyspepsias, pri-sues de ventre, moléstias do figa-
do, bexiga, rins, náuseas, ftatulen-
cias, máoá csí.ir, cie, Sao um po-1 deroso digestivo c ri gularlzadorI das secreções gastro-intestinaes. A'

que venda cm todas as pharnucías. De-
P_psi:o: Drogaria Rodrigues, rua
G. Dias. jp. Vidro I$joo, peloV.v.rttio. mais 300 réisl ÍA JJ94

PO' DÁ PÉRSIA
Garra,fã Grande

Este celebre e afamado pó, pelou seus re.tes effcitos na morísii-
dade das pulgas, percevejos, mosquitos, formigas, baratas, lagartsi,
jiioihos, bicheiras e coociras dos an imaes, tem conquistado 0 primeiro
logar entre todos os insecticidas.

Tornou-se um indispensável familiar.
Não suja a roupa. Não é venenoso. Seu aroma ca Mdn prtja-

dica a saude. Pôde polvilbar-se na cama dc qualquer ercauça sem
perturbar-lhe o sonmo. , ,.

No rotulo vão indicados os diffcrentes modos ae, applicaçao
conforme a espécie de insectos que se nneira destruir.

O que convém c procurar o PO' DA PÉRSIA DA GARRAI
GRANDE e para obíel-o, o unico meio é dirigir-se a nos.

Nosso PO' DA PÉRSIA é preparado unicamente com as tlore»
frescas das plantas e-tiíío é para se comparar com o pó de ^acçSo
quasi uulla, feito das raizes ou da planta toda, quando nao e com
substancias offensivas á saude. „.-Í':,'.. . ,. .

Cuidado com as IMITAÇÕES BARATAS (mertei ou prejudiciarí
á saude * á roupa), , _, , _

Sempre que os fregnaezes se tem queixado que olá aa rersií
não dá resultado, tem-sè verificado que não compraram o vcidautiro
PO' DA PÉRSIA DA GARRAFA GRAKDE. nrnill

ATrENÇAO — Em todas as latas com o PO' DA -PÉRSIA y»<r
grudado um rotulo com a seguinte marca registrada

MARCA. KJEUtílSTKADA

Portanto, rejeitem as latas, que não tiverem esta marca reglslriilà
no rotulo, como não tendo saído da casa Garrafa Grande,

Lata 2$oòo, seis por io$ooo c doze por ao$ooo.' Remette-sé ptlo
Correio 1 laia por 3$ooo, seis por I2$joo e doze por ss$ooo.

A' GARRAFA GRANDE
66 RUA URUGUAYANA 66

Perestrello ® Filho.
o AMÍM0A PASSOS 106. (A 33B1)

Casa na Avenida Atlântica
Aluga-se, por prazo determina-

do, boa casa mobilada para fami-
lia de tratamento. Informações
na rua N. S. dc Copacabana nu-
mero 1.057, das 14 ás 17 horas.

Cura da Tuberculose
DU. A. DANTAS Dlü QUEIROZ'Modernos melhodps de tratamen-
ío medico c cirúrgico, conforme a
melhor indicação, Cons, Das a ás
11 da manhã, Rua Uruguaya-ia, 43.

(B 32S0

ALUGA-SE :
O predio da rua Cámerino 42.,

Tem grande armazém c sobrai"
todo restaurado de novo. As cha-
ves eslão por favor no armarem!
de molhados, nesta mesma ru.',
esquina da ladeira Madre de Deus
Aluga-se barato.

Ouro a i$8oo a gramm *
PLATINA A C$500

Brilhantes, prata, dentes usado',
compram-se aos melhores preç-r-i
da praça, qualquer quantidade | -1
rua Uruguayana, 77, loja de Ouri •
ves, (S 2.:-<

ESCOLA NORMAL
Concurso tíLe Riâtoaisaao

Já eslão fimccionando as arrlas especiac9 do Curso Annexo AoJiiFtitiito J?o1yg!otico, para quem miizer ser admittido na Escola Nor-mal 110 -próximo concurso. — Quem não se matricular logo, não pn-dera se queixar se for infeliz no concurso; — AVÜN1DA KIOBRANCO, 106 e 108.

Xarope Peitoral de Deses-
sartz e Alcatrão da

FORMULA DE BRITO
Approvado pela Inspeciona dc

Hygiene e premiado com medalha
de ouro na Exposição Nacional de
1908. Este maravilhoso peiloraí
cura radicalmente bronchites, ca-
larrhos chronicos, coqueluche, as-
tímia, tosse, tísica pulmonar, dores
de peito, pneumonias, tosse nervo-
sas, constipações, rouquidão, suffo-
cações, doenças de garganta, la>
ryngc, défluxo aslhmatico, etc.
Vidro, i$3oo. — Depósitos: Dro-
garias Pacheco, rua do3 Andradas
n. 45; Carvalho, á rua Primeiro
de Março, 10 c 31; á rua Sele de
Setembro, 81 e 99, e á rua da As-
sembléa 11. 34, Fabrica: Pliarma-
cia Santos Silva, rua Dr. Aristi-
des Lobo u, 220, telephone 1.400,
Villa.

V.Ex, não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro?

E' o que pódc conseguir fácil-
mente, por aliicuel mensal e modi-
co, todos os moveis; rua do Ria-
chuelo n. 7. Casa Progresso.

Pensão Mineira
15, AVENIDA CENTRAL, 18

— SOBRADO —
Completamente reformatífi.,

dispõo- de 40 quartos elegui)¦•
temente mobilados para f«mf«
lias e cavalheiros do tratamen?
to. Banhos frios o quente---,

Jloa cozinha, bom tratamen.
to; frango o peixe todos •
dias; almoço ou Jantar 195ÒO
—-Diárias do 4$, 5$ e G$000.

(J só:;-:

SITIO
Alnga-sc para criação, cereaes H

habitação de familia, com gramí -
terreno c grande casa, por icr-:
mensaes, está aberta ,1 casa ¦:
procurar Natividade, á ma Had-
(lock Lobo n. 61. no Kcaltiii"'.
;í minutos distante da estação.
Trata-se na rua Rodrigo Si!'-'
n, 26, Ia andar, com o sr. Souza,
das u ás 4 horas. (

Gonorrhéas
e silas complicações. Cura r.-.ilio?.' '
processos -crüfos c mnidus.
JOÃO ABREU. Das 8 in n '
15 ás iB horas; 04, rua de S.
dro, 64.

ADUBOS POLYSlf
PAPA JARDINS, HORTAS B POMARES

ive_-__:r.c___.
se destina especialmente ás horialh
Cebolas. Morango? Abóboras. Mc Rc

lapccialmentt o ' e.inpfcj
1 destinados á aiiitientaÇ'

ser contamimidos *¦
este adubo .«Io maia bc.í

I.sla marca de FòlysU
cultiiras, como Tomates.
Polhos, etc.

Para rssas cultura» c que !o recommcnda
dos Adubos PoliSú porcuo os seus produetos sõ-mesmo em eátado cru e. por isso. nüo devem
estéreo de cecheira. Os legumes cultivaJoa eom
e mais tenros.

A dúsc .1 eniprccar i de 200 «rrsinnias par nittro quadrado, mil-
turado com d«ricios vetietaes — ío llias. palhas c páo cm deconiposiíão.Nas urandcs plantações, a dose a empresar c dc 100 a 200 tílos l"'rr.ooo metros (tuadrados.

Preço--Saccos de 50 Kiíos, i6$soo. A' venda em to-Jas as casas >!-.: sriií».
Lrrica depoEitario:

OSCAR RUÜÜE
RUA ®I3L_Vy'^. JARDIM, 16

TELEPHONE CENTRAL SSSO

'siv

Kr.viain-
arcu dtjie

;?, eratuit
a-jMüo,

iiuaitt prospei '% 
.l4|t).
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CORREIO DA MANHÃ — <_uinta-fei$i 10 do Outubro de 1916
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Adiantamentos ao Cemn——- iA CompaiiMn Nn-cional «de Arnia__ns
«tíevaes cm<tte WARRANTS, com dot-contos
módicos garantidos, sobre __e<rc»*lorJii8 depo-
sittdas em «eus armazéns, libertando o com-
inercio <io vexame de sullcittir endossos gra-
ciosas para ucscontar tttutoH, e bem «ssliu faz
jid«uiitum*nto8 para pagamentos de direitos e
fretes, mediante juro bancário. Para iuforma-
ções na sede da companhia ú

fina Gtsneral Câmara, 33
SOBRADO

Precisa-se alagar ora —o centro
ia «cidade, preíe-rindo-sc entre ma:
Sete de Setembro, Assembléa, pa-
queno, limpo c arejado para casal

. sem filhos. Cartas á redacção ema
as iniciacs A, F. Indicando o alu-

I gttcl. J 343»

BANGU*
•Segunda-feira, 23. ira '« praça,

no juizo d» i* Tara dvcl.— no
Fórum, rua dos Invalides — o
iircdio n. 223 da rna Fonseca,
pertencente a espolio. R 3342"TÕTEfilAS

Vende-se uma agencia, «bem
montada, cm ponto bastante «cen-J Praia, «bri.&an_s, cautela» -t»
«trai. liiíorma-se tu ma Buenw . Monte «de Soccorro, 'cotnpnun-se «
Aires 132, sobrado, das 10 i> ai _j jinsanHie iiem, sna jiroça Tiraden-
•joras. **3* J 'tes. H, Casa «Coma.
r 

g--_ Ér-er-fH -poderoso toaioo*-_¦¦* Novo aati-rhoÇ i-aatico
m* Eaergli deparativo a-gri*-_o_avel
fifl Ral aos taxativos
g5 Orande remédio «da toaul-te-*
-_-_- J.ntegi-a a foro* do homem
fc-* Licor o mais saboroso

A' venda nas drofari-M X W. Pacheca
Granado & C. e Uraaja Frert-» * €.,

e tadas «a boas atiTiaciii 3 5»,

T. Ex.1 precisa
cofbnT átiftis irliiiciaes ?

Kâo sc deixe Shidir, pro-
cure um especialista, porque
«ssc gênero de trabalho exige,
aa verdade, estudos especiaes,
que falham por completo a
uiaioria dos dentistas, que di-
videm a sua actividade pelos
diversos ramos da jíroFissão.
Na* aconscfcamos -vi cx. »
abandonar -o -cetisra <4e sna
confiança, mas a procurar-nos'
dc preferencia, exclnslyaiuen-
t«B, para collacação -de .cates
arttfklaes, por ser .essa 4

nossa especialidade e por «s-
larmos -omeoeidos de que os
nossos trabalhos executados
#or, processos modernos sa-
usfezem mesmo os mais exi-

«gentes, sem que cobremos por
isso preços exagerados. A yri-
meira consulta para informa-
,ões «o inteiramente gratuita.
Or. Sá «ege, Bs«M&-_*i* —
Kua do Carmo, Tt, canto do
luvidor.  (A 204

SáTOSIN
é «nm remédio smieo pela «suai
«ÜHrareia coratica «cm todas as
iBtWeõcs iptümonares;

SATOSW

CADEIRA
Compra-se por preço módico,

uma cadeira dc iprcssãu para den-
lista', qnc esteja em perfeito estn-
do de conservação. Cartas nesta
redacção até o dia 25 de outubro
¦jara Souza Brasil. R 3'"3

MAUS
Artigo solido, elegante c bata-

tissinio, só na A Mala Chinesa.
Rua Lavradio, Cã. 

ESCRÍPTORIO
Alnna-ae nrm -ísjiloiBlido lesctl

ptorio, .próprio ipara advogado:; 11a
Tua Sete dc .Setembro u. ««i»i' 

, IS .343?

nana «os «catarrios -agudos «ei
c-ronicos dos hronchios e dos
jinimôc-, mos «diversos .períodos
¦tia tnafcstúi;;

SATOSIN
¦no tratamento da itubsrcttlosc
comprovada exerce cfíeitos rc_-:
troactivos sobre a ünfecção »tç
_m limito 'tníl que «puralysa o,
dcsenvòlvrmento «doB baciuos'
«ds .Koch «té. supprim.il.os «com;
o emprego ipvdlongado; {

SATOSLN
•c «reeommendado .por «ummifla-
«dos médicas 'brasileiras «c es-
«trangeiraa. J

._,'• «venda «em itodas -ns boas «pitar-!
jnacins ie «drogarias do Tlrasil. ;

a
(Querem vv. ccx. comprar mo-

weifi cm melhores condições e ipor,
ijireços «iiaratisõinios. pois visitem u:
Casa Sion, na rua Senador líiiie-l
Dito «ns. 117 «e 119, telephone 5200,
Norte. CS 3042;

Fabrica tle ma1as««bj«ct«jw <lc vi me

O maior sortimento e os menoros prnços do mnreado

Moveis
Üleados'

âevimee í I^ao
tapeçaria flv$w

Patins
ftnlctas, Jubtird1!,
Masc itíis, Xidrcz"Dominós 

,'I,otos.
Dunas, 01c, otc

ipara olma e «lwixo
domeza, para
forrui' s il.'H o

pr.ttololras

1-irt ImHs e mnis
artigos para sport

PENSÃO Mil
.adugam-se ibons «c confortáveis

quartos a irapazeB «do commercio,
cavalheiros «c ícasiics sem filhos, a
5$ooo, 6$ooo e 7$ooo diários, çbm
«ou Bem pensão. Bons '.banbeiroB,

ogua «quente « fria, «èlecTicidade.
teloiJiDnc c 'todo n conforto, rua

A Casa Lucas ao pulso
«Cremos de .nosso dever. prevenir

os consumidores nuc em virtude do
exito alcançado t""*_i no_a

m. ^—1 1 !¦ tf^_ __*-«--*!__3____P^^OP 'ISH S*H'i \ s**_______S__^tr^ -*
*• ^~~-B H_f # Jtxm J a PT °

__ü __Bf__f 1 ^TT_^fP_j__a_i J_____dV * *"*¦*

¦ -- «i»-:«f':' N

Marca Rcgislrada }:h
Todos 09 |jríra_e« *ios->itai_í» como»ejam:

A Santa Casa, Sanatório Santa Ca-
tharln*, 46 Uhistre Dr. W.-- Seng,
Hospital Humberto I, a Beneflcen-

cia Portngneza
e outros, lia lon-josi annos só usdra o

Emplastro PHENlX
,mmm>- ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmÊmM m

mira «nras inlnllivols das inoieçttfifs a«:
JHieumatismo, Tosse>», A»tinriu, lli-p.ijicliite,

iLamteago, Auglua, Dôros nas Costas, etc.

tC__J_,«M t»a*« Pliarmacias* c ifrof^arias o
Hegrl-ira» emplastro com u pássaro

_p__cj__ivri___ ¦ mi -
ajravaôo no próprio panno do emplastro

Mig. &" imp. Co-HewTork

ink

Pr U A
Neurasthenia

Oitando. Tor excesso -de -trabalho, jwr •contrariedades, *a «ida, 011 conra'C5cen(;a do ccrtsa mc!_i-*,
graves, sentirdes o enfraquecimcii:o do systema nervoso com todas as iiias conseqüências, scra l>oni que

¦_>rocttreia reparar esse 'mal antes que vá mail longe. _ » _- t-
•Grande numero do medicaremos tem sido emprejado yara comliatcf esse etand» m.il too gcneralia.

-do. mas raro é o caso em quo 'tenhirai ch-gado a prodicit o resultado Icsç].ido «m que seja a custa de uin
crande numero dc inconvenientes, alguns na sua npplicição ao doente c outros que. produzindo cffeitoi 60-
menti na occa'ião, são a causa de maiores malcp no organismo, do qqe «ni-J «• que se procura combater. _
íorça motriz que acciona o «osso poder pliysico sexual c mental cliaiita.se forcn nervosa, isto «;, i-ctricuiaUe.

As prtiicipaes strâimidadei «nediras da actualidadn confirmam que a vida do systema nervoso
não sende

jndo o nos .
dc, e isto pelo menos parece razoa vel

ue uma rode dc conduciorci clectricoi.
puando o nosso systema inryoso começa a enfraquecer, ó ccrWTOintc porque lia perda d«Ctrkidadc, não tendo o «nosso sjm ema «nervoso uiau «eu- mira

SSiovM 
'c^>V(_triÍididi"i™ÍÓ 

meu aXTCKSO IBT.KCTK1CO IIEECWíBX «

irrcsalusõo,

que se procura combater.' id

a ele-

clcctrieida-

recuperarei»
am tiverdej -perdido. . 

Os signaes dc perturbação nervosa sao : a irritabiudadc, o impotcneia,
l incompetência. .... . ,,. ,,, ,

Outras manifcstaçiles .eu : cansaço, melancolia, msomnia, falta de memória, vacinação,

tudo <•

íigado c «rins, falta de appetUe, etc.
Cada um desses symptomos -• evidencia

e muitas veze»

iiiconimodo d*

positiva da immincncia de prostração nervosa.
Enviam-se pelo' Correio, sr :uitaiiicnte, os folhetos SAUDH K VIGOR, nos quaes se trata da ele»

elricidade medica em sum muiti,ias apiilieaçúes ou entregam-se pessoalmente a quem os pedir.

1)H. M. T. SÀNÒEN — Lnrgo «Ia Curioca 12 — Io nnflnr — KIO DE JANEIRO —»
Consultas dns O d» iiiniiliu »s 7 da noite. (B -685)

fieprese-tante no Rio de Janeiro JÚLIO D'ALMEIDA
mmmm*mmSm?mmWmmmmWmWmmmn_

DOLCHÕES DE GRINA
Ei-tt-clsco l,ettl A (C\ «ont- .^-zcni-se c rcfornmm-sc ; acm

_i_2«_L_r ._T^_.«» .....i-,.u ., mistura, p«ir preco» razoáveis e
«n-ic«-t ao« sons amigos e m . '(ek5o\, 

tériteipara isto
tfroguozcs, quo mu-aram o st>u ¦_„„__ 

mac],i,u apropriada; n.i offi-
eBcriptorio vouimorulal para a _na e deposito da Oolclioaria São
mm Ã" do Março _. 105, l"(.Jc#„ii rua -l''ri;i Cajicci 301), pro-
-andar. (S 3474) ximo 11 rua de Cátir.nby. 3331 J

MOVEIS
GRANDKS RRIJUCÇOES «109 pro

ços, como sejam: camas para solteiro,
-3$ a 35$; ditas Kistori, para casados,
^oS e 45$; lavatorios inglczcs, 50$;
tailctteii-coiiiiiiodas, too$ e «105$; guar-;
da-vestidos, 35$ e 45$; guariMouças,
35$ c 45$: guarda-pratos, siiporiorcc,
110$ e !.-o$; guarda-vestidos, dc des-
armar, ieo$ c 110S; mesas elesticas,
50$ c 15$; mobílias estofadas, 130$,

j 140$ . 180$; d tas Sul-Amcrlca, «o$
e iio$; cadeiras para sala ou quarto,
75$ c i?o$; cadeiras dc balanço. ,13.$
e 40$; dormitórios, 4:0$ e 450$, dl-
versos modelos, a escolher; sola. dc
jantar, 380$ c 401:$; colchões de erma,
12$ e 35$; canim, 3? o idt. £ tudo
novo c dc primeira qualidafie, tio

— LEÃO DOS MANES —•

110-—Largo da Lapa—«110
Peçam catalogo

SECURA CAMPOS & C - 84 Rui Ssti Ü8 Setainlira Si
Itumetto friuis para o imefiúr o caitilogo _"or;tl illustrado a

quoiti u requifcitnr.

Conipra-sc ou arrenda-sc cm
perr.'1-.aljuixo. Cartas com infor-
inações detalhadas c preço a J.
Vales, nessa redacção. 3332 J.

Forçada e ur
LtQUIDAÇJlÒ FINAL

do bitTttlérro.estnbeiccimpnto tle Alfainln*'ia, f_?
zendus, rotipnsfvitiii', _íi«i^tt.isffdcfiift^M'

artigos para lionicti», rapnzos c ,m«Jttno8
O RIO THIUMPH^L

Tudo liquida a qiiilquor pre o, incluiitilo armujões o' "' tpdOS OS UlellltililIN.- -i; r ¦ - n •! 356, Rua <a.o Ouvidor, 56

Aluga-se para fainilin dc trata-,
jnento a esplendida dasan. 461 da
íua Voluntários da Patriu. Pódc;
ser vista todo3 os flias, das jo nsí
12 c das 15 ás 18 horas. CR 242;

VENDE-SE
uma 'chariitáfia e papelaria cora
«lioas ormaçõca. Avenida Salvador
de Sá 1S1; trata-se na mesma.¦K ."333

>'___! WÊ / 1) _¦ ""^H

'*"fl «_ Mi *"™^* í

mameure
Diplomaüa e clie;:ada agora da

Europa, especialista em massagens
vibratórias, clcclricas e manual,
no Tosto. Novo syBtcnia, por exten-
.íão completa dos pólos, sem dôr,
em 5 minutos. 'Pcdictire. Rua São
José 122, 1" andar. Xeleplioné —
3419 C; (J 3015

CABELLOS BRANCOS
U s a c In illianliua " Triltmplios

para iicastahhal-os,!|I^-asco". 3?ooo..
Vendc-sc nas segijmtes :perCuniar:
rias: liaüin, NuneSi."Casa- Postal,
Garrafa Grande, Ckj§,« Kbrhianny
c Granado & C. ca-chi Nlotlteroy,
drogarins Barcellos c Mixtaj

IMacnüo sempre H
_____________  ___._____________¦

MANTEIGA
AOS ÉABRICANÍTÊS;

Queres colorir n vossa inanteisra c
queijos usae a Coloranttna llrasüei-
ra; _ um oroduclo similar a diversas
tniirçüs estrangeiras extraído da flora
brasileira, ttão contem mate-ria noeira.
como demonstrou, no Laboratório Na-
cional de Analyses 11. 859..

(Caraittc-sc a sua boa qualidade, c
dá uma cór, na manteiga csual á cs-
trnngeira; rates proíluetos já sfio hem
conhecidos, pelos ipriiicin.ics tulirican-
tes destes peneròs.

Preços: cm «alas eis litros. 2j$ooo;
dc 100 .itros para cima, 10 "Io de dos-
conto, v;

Depositários — Miranda ií Filhos,
rua Barão de S. Fclix 26, Eio dc Ja-
neiro , , (R 26)

ACTOS FÚNEBRES

fJosé Dias Coimbra
Justina de 'Jesus Dia^j

Adelino Dias Coimbra, L>-
dia Dias Pinheiro, Albauo
-Freitas Pinheiro mandam
rezar, hoje, quinta-feira, «19

do corrente, ás 8 hora», na egre-
ja do Sacramento, uma missa
de sétimo dia, pelo eterno repou-
so de sua alma, convidando ipara
esse acto todos os demais paren-
tes e amigos do finado. {S 3671
ãmmmmmÉmmmmmmmmmmmmmmJ

i
D. Leopoldina Ange-

lica da Silva Ávila
Alfredo da Silva 'Ávila,

{Iscar da Silva Ávila, Edn-
urdo da Silva .Ávila e íami-

(ausentei) .c o \dr. José
TTeraclito «Biao agradecem OÍ

todas .as pessoas que coniparcc-i
raim ao cntccramcrito «üc sua «ue ]
neranda e itldlntratía utíac, ©.J
LEOPOLDINA. ANGÉLICA ©&!
SILVA ÁVILA, «e convidam itodasj
as pessoas amigas a assistir á
missa, de sétimo «dia, que pelo
eterno descanso de sua alma será
rezada, amanhã, quinta-feira, 19
do «corrente, iás 9 .11_ horas, na
egreja de S. Frajicisco de Paula;
confessando-se desde já summa-
mente igratos a «íitem comparecer
a esse acto de religião. 3132 J

Mercedes Barbeitos de
Magalhães

f

13
Onde vende .moveis a ipresta-

ções e iem boa? condições «por pre-
^os baratOBi; entrega ma íi" iprcsta-
cão sem fiador. Telephone 4113
«Norte. '(S 1=31

t ohlioo mm a c.
CASA IP-SDADA EM 1S78

IJnlooB <lrpi>sitar"I«-M «rio ci-mtnto inalei
•MiYHITi e 131*- 'TH_I«*",

tinta hyjrienica ORSINA, w.VMXOXj
TR1PL'1 |>sn'a matar o carrnpatodo gado

TELKPHONI-. -U -Rua do Ro&ario 55, 58

MICROSCÓPIO ZEISS
Compra-se, completo, em perfeito

estado; boas combinações; respoh-
der a J. li. C. M. a esta redacção.

(J 320.)

PIANO
Compra-se um que seja dc .bom

«fabricante c grande modelo, indi-
cação para a rua Senador Dantas
uuimcro 45. (S -i-15

AUTOMÓVEL
Vcnde-sc, de particular, um ipcr-

feito e elegante "dub e-phaeton";
ver c tratar, nta S. Clemente
n. 73. (M.Ü9ZS)

PHARMACIA
Vende-se uma bastante afrcgtic-

zada, no centro da cidade. O mo-
tivo da venda será explicado ao
pretendente; trata-se com o sr.
João Iluber, á rua Sete de Sctcm-
bro 63, Casa Iluber. J .1404

têm anpartcido á venda «tior preçosmais vuntajosiH numerosas iiuitacScs
qutii embora tenham um brilho patc-
cido, sua intensidade anòarehtq de,sãp*
parece rapidamente, sendo o seu'cou*
sumo CRtial ao dc qualquer outra Iam-
l«da de filamento de metal.

l*«r isso, nuom desejar uma 'lam«a-
da de iU "ivatt", deve comprar «sú-
mente cm casa de toda garantia ou
constatando nnte os apparcllios a eco-
nomia real da ilàmpnila que '.lie 'oftc-
rcçhm. '—¦ Avenida Passos, 36 c 38 —
i.roAS. i&x-.

TERRENO
\'endc-sc um bom terreno de

esquina, dando frente para tres
ruas, todo ou cm lotes. A dois mi-
mitos da estação frontin. Uua 21
do Abril 11. 5S. Negocio directo.

(J 3-05)

do Sensdo N. 35 — E:quina da do Lavradio
Aluga-se a grande loja deste predio, completamente

reformado, com in3tallação propr/o para bar, café, res-
taurant. — Trata-se na Cia. Cervejaria Bráhma, rua
Visconde Sapucahy numero soo. — Telephone Central,
in.

MATTAS VIRGENS
"Venüc-sc 

grande quantidade ou
sc trata por empreitada; trata-se
com o -sr, «Costa, á rua S. Clemen-
te n. 40,-sala 12. ¦ . J 3531

S-SÍMERMA CHINAS
COSI

A' prestações dc' iotjooo men-
saes e a d nheiro I tratar còm o
agente Paulino, rua «Uo Hosiiicio
11. 2:0; «chamados pelo tclephont
11. 3746, Norte. 3167 X

m TERRENO
Vcnde-sc, 10 x som, na rua lia-

rão ide Mcsíiuila, canto da Ernesto
dc .Souza. Trata-se nesta rua nu-
mero á"r. " ' (R 3i"7

«•. ^CóAipram-Ve umar.ílinérvá, titna
dc mão para cartão, de visita, ty.-
pos, etc. ts ;'

120, rua Camerino, teleph. Nor-
tc'enfia.. •. ' 

Çp£~, OR 3"S.I

.UMHlItS GILLETTE
'Legitimas lâminas Cillcttc, cm

caixinhas de nickcl, du/.ia 4$50u,
rua da Carioca 11. 28, Irmão»
Acosta, „
** ___-_É____m\OkSmémél_____________________b

914 E 1206 I
L.R01TIM0S

vendem-se "í R. Quitanda j
147

9, Largo da Carioca, 9
(Grande a;mazcni junto ao portão

da Ordem)
Moveis a-.prestações, c.i.pas para

mobília, 9 peças, 60*000,; ólcado
de 0,60 e o,ro, a 3^5^,0. c «)?ooo o(
íiietroj dilo para''riiesás"iltí"3 a
5 

'taboás, 6o$aoò c tio$oo04'capa-
chos du nn e 1111,10 a 8$ooo c

Souza Baptista & C.a

«Ircnio Magalhães, Vh-gi-1
nia .Magailiães, Narcizn «Bar-:
lícitos, Arnaldo IBarbeitos «e
senhora, José Barbeitos ;e

«hora (ausentes), -.viuvo,
irmãos e cunhados de MERCÊ-
DES IBARBBimQS 'BE M_GA-
ÍjIIÂES, convitlam os demais ipa-
rentes c amigos «para assistir â
missa ile sétimo dia. que por sua
alma fazem celebrar, hoje, quin-
ta-feira, 19 do corrente, ás 9
horas, na egreja dc S. Joaquim.•J 3-189

João Innoceacio Perei-
ra de Limai Lttizá Cândida da Silva

l.iina «e seus íillios, Cândida«
A. Cardoso da Silva, Fxatt-
cisco 'Garcia da Bosa Ju-
nior, esposa e filhos, convi-

dam os seus parentes c amigos para
nuistir á i..issa dc sétimo dia, qut>
mandam celebrar por alma de seu
inesquecível esposo, pae, genro,
somo. c avô, na egreja matriz do
JJngenlio Novo, «hoje. quinta-íci-
ra, 19 do corrente, ás 9 horas.
Desde já agradecem a todos qut
comparecerem a -este acto dc re
ligião c «caridade, R 3349

Mercedes Varella
Rutledge

Maria Rosa VarcII.t c fio
lhas, «convidam os parente»
c amigos para assistir á mis-
sa de 7* ilia que fazem ceie-
•brar hoje, quinta-ieira, 19

do corrente, ás o horas, na egreja
•de Sant'Anna, por alma de sua fi-
Ilha (MERCEDES. Antecipam seu»
agradecimentos. , (S 3fi7'J

Alberto Xavier Mon-
wCtro

____ __• «ANlMV_ÍRSa-CH))

fíEtn 

atrffragio «de «na ttf-:
ma, sua íamilia faz ceie-,
brar amaiihã, «ccxta-íeira,
ao ido .corrente, «tuna 'missa,
na egròja de S. 'Francis-

,co Xavier,.«ás 9 
'lioras. 

í('R 3547

í
Anna Joaquina Xavier

Mattoso
Vicente "Xavier Mattoso

eommunica aos iparentes -e
«pessoas de sua amizade o
fállecimento «de sua :prezada
mãe, A-NiNA JOAQUINA'"XAVIER «MATTOSO, «e participa;

o seu enterramento iltoje, 19 «tio
corrente, .ás 4 horas da «tarde, sain-
do «o 'feretro da icstacão Central da
Estrada «de IPerro Centra;, do Bra-
eil, «para «o cemitério (de ,S. Fran-
cisco Xavier. :(J} 3627

i

t
Geraidine Antunes de

Vasconcellos
Tancrcdo Ignaeio de Vas»

conceitos c íamilia fazem
celebrar amanhã, sexta-feirj^
20 do corrente, ás 9 horas»
na egrejn de S. Francisco)

de Paula, uma missa dc 6" meu

Íielo 
.passamento de sua sempre

embrada mãe. «ir.ntã. sogra e avô,
¦D. GERAUMÍíA ANTUNES DB
VASOONCEUliOS, lb convidam
:sents jiarentcs « amigos nara ass.is-
«tir, coníessando-sc desde já eter-
Itaiuentc ;gratos_ (S 3f>?3

Coroas e palmas
de flores naturaes

recolie-sc cncommcuih.1 para linado»,

Casa Arte Floral
Rua da Asacmbl-a iij. Teleph, C«*>

«trai iS,i7

I
Conselheiro Joaquim

José Cerqueira
Manoel Duarte de Bclfort |

Cerqueira, d. Maria da Glo-
«ria Bclfort Ramos, dr. Pau-
Ia 'Ramos Júnior, dr. Hei-
tor • dc Bclfort Ramos, d.

Antonictla dc Bclfort Ramos c
Armando de «Belfort Ramos, ifi-
lho, cunhados e sobrinhos do 'fal-
tecido" conselheiro JOAQUIM JO-
SK" 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 hoje, quiiita-fei-
ra, 19 do corrente, ás 9 1 j_ ho-
ras, 110 iiliar-mór da egreja da
Candelária.

SALA
alugam-se
casai ou

Grande Armazém no Largo da Lapa
Aluga-se este vasto armazém situado na rua Visconde de

Maranguape n. s. próprio tiara restauram, bar, botequim, con-
feitana, cinema ou outro negocio limpo. Trata-se na Compa-
nhia Cervejaria Brahma, rua Visconde de Sapucahy n. zoo.

Aos doentes do estômago
-.que nos mandarem o seu endere-
Kn, acompanhado de um sello de
íioa réis, para resposta, .indicarç-
nnoü gratuitamente, o «único meio
jiara obíeram uma cura vcrd-idoi-'ira 

e radical. Cartas á redação
¦d'.-! Abelha, Villa Népomuceiio,
bliuãsi

CAFÉ F. BILHARES
ílVaspassa-si.- no centro «coninicr-

ciai. tem contrato, recebe de alu-
gttcl irais do que paga, ou admit-
te-sc um sócio para tomar couta
do negocio. Trata-se, das ro horas
ao meio-dia, com o sr. Martins, ú
rua 'General Câmara 11. 258.
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e quarlo bem mobiladas
com ou sem pensão a
pessoa dc tratamento, «cm casa dc
familia franceza, cm logar bem si-
tuadq, saudável, tem jardim. Tclc-
•phone 5<J59. Rua D. I.uiza o«>.

(U 2606)

AS TH MA
A cura só sc obtém com oespe-

cifico descoberto pelo dr. Kihgls
Palmei-, o CARDIOGENOL, ;itão
falha nas àffecçõcs, chiados 110
peito, falta de at, accessos. Dro-
garia Granado & Filhos, rua Uru-
guayana, 91, Rio de Janeiro. V'-
dro, C?ooo; pelo Correio, 8$5oo.
•D-oHaria Rodrigues, rua Gonçalve),
Dias =0 (J 3191

"Peála Brazil"- 149 Sua da Quitanda, 149
RELOJOARIA E BI-

JOUTERIA
— ^Especialidade em concertos de relógios e jóias a preços mo-
clicos. Grande sortimento dc relógios Vigia, Torre e outras
qualidades. 

"Clubs Maisonnette". Jóias e relógios a presta-
ções semanaes de 5$ooo. Recebem-se assignaturas.

Casa na Av. Mem de Sá
Acccitam-sc propostas para ar-

rendar o grande e esplendido prç-
«lio 11. 349. com magnífica loja
para n-cgòoio c dois amplos anda-
res com' sete quartos cada _ um c
mais dependências para familia dc
tratamento.; tem varanda e quin-
«tal; trata-se na rua dc S. Pedro
n. 7^, loja, com os srs. Costa
llrágã & C. CR -Soo

CASA
Gompra-so tinin até io:ooti$ooo,

de constrticgão moderna, que tc-
itiha duas salas, tres quartos, jar-
dim e bom nuiiil.il, entre as esta-:
ções dc "Mangueira c Engciiho
Novo, do lado de cima da listra-
ida. Trata-se na rua Carolina nu-
mero 33. S 3.163
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PILOGENIO
íaz nr.sccr no*; cnbcüos, impede a sua i-u__n c extingue completamente
a caspn e m,'|P_ciuer parasitas cia ca liqça, barba c soltraiuclhas. A' v.tula
«afl Imüí íilinrmucias. drnuiirins c pcrfur.-.nri.is c 110 dciiisito: DHOCAKTA
GII'I_0M, RUA PRIMEIRO Oti MARÇO K ir. aiitÍKO 11. 9. RIO DE
3 AN IviRU.

FEBRES
INTERMITENTES,

SEZÕES.
PALUSTRES.

MALEITAS, «tc.
..'ura radical em 3 DIAS. pelo

ANTISEZONICO JESUS
fita Marechal Floriano — 173

Td. Norte, 4013

NEGOCIO VANTAJOSO
¦Pessoa de trato e .podendo dar

fiança, offerece mensalmente trin-
ia por cento dos «eus vciicimcatii
a (lucra lhe arranjar tuna colloca-
ção; cartas neste jornal a F. X.

301S J

CAVALLO
Desapjiareccti na noite dc 13 a;

iú do corrente, do sitio do sr.
José dc Souza Barradas, estação
dc Vicente Carvalho, E, 1-'. Rio
d'0;iro, um cavallo liranco, peque-
110, com signa! dc cnng.ilha, ore-
lhas pequenas, cauda pintada;
gratifica-se a quem o levar ou der
noticias delle. R 333c'

PREDIO
Aluga-se ttm á rna Francisco

«Muratori n. 75, «ue tem 3. salas,
4 quartos e mais comuiudidade?
éiuiisoensavcis. 3IÍ.I J

ESCRIPTORIOS
KA RliA DO orvinoR

Alugam-se esplendidos escripto-
«rios, muito claros c arejados, Ldo
dc sombra. Ka rua do Ouvidor 5C.

UM CAVALHEIRO
que durante 18 annos soffrctt de
broncliite asthmatiea, tendo-se
curado na Europa com a receita dc
um medico allemão, envia gratui-
tamente a copia da receita a quem
a pedir por escripto, remcttendò
cnveloppc coni endereço para rc-
sposta. TJirigir caria a Antcrico
Silveira, á rua da Relação 11. 3.
Rio. (5 335

Registradoras e cofres
Cofres á prova de fogo, maclii-

nas registradoras, machina? dc cs-
crever, prensas dc copiar, obje-
dos para escriptorios, divcríbs ta-
manhos c fabricantes, novos c
usados, compram-se, vendem-se c
tròcãni-sc; faz-se qualquer trans-
acção. R"a Frei Caneca ns. - a
11. Teleph. 509J Central — Casa
Eftcyclopcdica. CM 81.9

Estômago
'.Tfidigcsíivò Cruz, é o único rc-

médio que cura as doenças do cs-
toniago e intestinos. Drogarias c
pliarmacias. Vidro, a$soo.

FERIDAS!
Uiccrns,. efiagas',* cezemas, friei-

ras, etc., ''Ungneittá Santo Urazi-
liense". Rua Marechal Floriano,
i~j. A. Gestcira Pimentel.

J 60-

Sitio em Pelropolis
''•-Compra-se nhs proximidades de?-
Ia cidade, dlrija-se com normerio.
rps eseriiiips a Severino. na Socic-
dade Brasileira de ¦ ¦Avictiltura, á
rua " de Setembro ií, 1. (,)ti.-j J

lj&a|OEoí fükaoob ns ne-_mi mar nho |wm PAPIL D_ GRMHM.*«ii*%§ggj!pr de BRA0H8TEIK «(ròrcs - PARIS \
_u,_ ^W __ iils.i3:ii_!isii!«'.t;i:lií!m |

«« _Ts,SS__' tPljBaffl círs Keon-ins e Bobinas |

FUMADORES, EitUam em Sggg^tgjjg^^ -iTifin 111

MOVEIS
A OASA QITÈ VKNDE MAIS

BARATO li'"A COMPETIDORA"
Rt:.\ SUNADOR KUZIÍBIO, 75
Camas de ncroba para casal,

.loí. .1SÍ. aoS te? 70$ Bo c
tóilctles. ou? 100S 110$
pas <íe cabeceira, _o$. 25$ .1 ô-;?;
da-vcSlidos a.S. 50$ 100S a
guarda-loiicns. 30S isS. 4!$ e
meias mobílias uo$. rooS uoS,
a 250$; truanin-comidas, _¦;$. 30$,
ate Oí;$; Künrd„-Cásãcas'> ioo?,
até 2oüí: preços -. dinheiro.

Ricos dorniitoriòs. cstylo allcr.ii
a Capitei, vetulcm.se a iHnlieiro
nrcstaçúês; (S

28$,
íioS;
mc-

gu.ir-
130$;
125$:

150?
HS?
rs$

S59)

Elixir de Pepsina
Composto

(Cainomilki. Rhuibarbo, Çahimba
c Pepsina) Eórmuhi de Brito
Alpprovado e premiado com mc-

dalha d«; ouro. Efficaz nas diges-
tões mal elaboradas, dyf.pesias. vo-
mitos, eólicas do figado c inlcs-
tinaes, inappetençins dores do ea-
ucça c vertigens. Vidro c?ooo.

•Ucpositc-s: Drog.uí-.s IPachc-co,
rua dus Andradas, 45; Carvalho,
1" de Março, 10; Sete dc Sctcm-
bro ns: St c 89 c Assembléa. 14
Fabrica: Pharmacia Santos Silva,
rua Dr. Aristidcs I.obo ti. ccq.
Telcpiicuc 11, i.-iqo, Villa.

(.50S7 )

ÍUBEROÜLOsTciÃDÃ!
• que
a In-

fra-
gera!

Ouro a i$8'50«a grammaj
rLATIXA, SÇooo |

prata, brilhantes c detues dc den.j
tndtiras velhas a 300 rs. cada um. 1
Av. Central, 105. S 343»;

^^SW^á^S1.

Convém a todos
saber que o "Tridigcstivo Cruz" ú
o único remedio approvado pela
Directoria dc Saude Publica, que
cura as moléstias da estômago c
intestinos.

m%% Mercantil fio ie ia -janeiro
©7, Rifla Pg-Siíf.etir,o de El^aicço, 67

Presidente— Jono Ribeiro de Oliveira Souza
Direclor —Agenor Barbosa

Bàücòde Depositou e Deseòtitos
FAZ TODAS m OrEIiAÇÔüS BANí

I MME. VIEITAS ain-
j da mora na rua Maré-
I chal Floriano Peixoto
n. 117, sob. ° "¦'•'

.GAUIAS

Cadeiras para barbeiro
(AMEUIOAXAS)

Vcndcm-sc na Casa Wcllicii.
Rna Gcucia! «Câmara o. 104.

•3 1913

AO COMMlIlíCIO H AOS
SUS. VÉKIiEDOR-S

V ajante bem relacionado cm
todos os Estados, excepto uo nor-
te, dá 100$ a aooS á pessoa que
sc dedicar arranjar-lhe 11:11 logar
para viajar, dando dc si ns meiho
res referencias. Cartas a 1). F.

R 3340

DOENÇAS DO CORAÇÃO
Pontadas, palpitaçõcs, cansaço,

falia de ar, p_és inchados c liydro-
psias., bater -torte o irregular das
artérias, do pulso ,c do pescoço, e
as Icíõcs 110 coração, causadas pc-
Ia syphiliSi rhcinnütUmo e arterio-
sclilernse. curam-se com o CAR-
DIOGENOL, grande descoberta
dphrovada pela Suuãc Pública, pa-
ra essas moléstias. Granado «t Fí-
lhos. Rua da Uruguayana n. oi.
Kio de Janeiro. Importantes attes-
tados dos pessoas curadas e de me
dicos notáveis. Vidro, Oíooo. Pelo

Correio, B$_500;J : (J ,uo-'

HOUWOVAlíD S. ClIRfSTOVÃO K". 10
Aluga-se este predio com todas as dependências, comple-

tamente reformado, em logar de grande movimento, para bo-
tequim, bar ou restaurant. Trata-se na Cia. Cervejaria Bra-
hma, rua Visconde de Sapucahy n. 200.

Só com o STENOWNO,
se consegue curar c evitar
berculose, anemias, pulmões
cos, neurasthenia, fraqueza
com tiyspepsia; impotência, r.icmo-
¦ria fraca, dores no |ie:lo, febres
intcrniitlcnles, «palliücz c flores
brancas. Importantes curas cinto-
do o Urasil e estrangeiro. Procura
extraordinária de toda a parte!
Granado & Filhos. Rua da urtr
uiiavaiia 11. 91, Rio de Janeiro.
Vidro, 5$. pelo Correio, Síopo.

TIJUCA
Âluga-.sc a familia de trálamen-

ío o predio dc 2 pavimentos, con-
strticcSo moderna, cm centro dc
grande terreno ajardinado e arbo-
rizado. com entrada c garage para
automóvel. O i" pavimento com-
põe-se de o pecas «c 2" dc 3 dor-
mitorios, quarto para banhos, com
lr,'!os os requisitos de hygiene e'conforto.

Trata-se no mesmo, á rua lia-
curtissá 11. 71, das 13 ás i" ho-
ras. Ü X021

1

Cacilda Moraes d'Eça
Carvalho

(t* ANNIVliRiSARIO)

Joaquim Teixeira dc Car-
valho convida seus parentes

«e amigos e de sua extremosa
esposa CACltDA MORAES

D'EÇA CARVALHO, para
assistir á missa de i° anniversario
que manda rezar amanhã, sexta-
ifeira, 20 do corrente, ás 9 lioras,
na egreja de N. S. Immacuhida
Conceição, á rua General Câmara,
e agradece por este acto religioso.

(J 358.1

f

IRMANDADE DO GLORIOSO
ARCHANJO S. MlIGUEI, E
ALMAS DA FREGUE_iA DA
«CANOELARIA

D. Maria Ouilherrnina
Bernardes Raythe
anniversario de seu fallccimcnl»

A administração desta Ir-
manUadc manda celebrar, na
matriz da Candelária, sabba-
do, ii do corrente, 113 9 '«o*
ras, missa por alma «111 nina

protectora D. MARIA GUII.lHvR-
MINA DIvRXARDES RAYTHEi-è
para assistir a este acto dc reli-
gião convida os seus irmãos c a
familia c amigos da extineta. —
O «escrivão, A. Penua. IS 8G93

í

AU MODELO CHIC
Fabrica (le chapeos para senho-

ras e creanças, Não tem compe-
tidor. Kua do Hospício, 131.

(B3.-9.-)

Conselheiro Joaquim j
José Cerqueira !

Cerqueira, Soares & C c|
Francisco Joaquim Pereira i
«Soares, extremamente pena,-!
lizndos pelo fállecimento,
cm Portugal, dc seu sócio e1

compadre conselheiro JOAQUIMj
JOSÉ' CERQUEIRA, convidanv
todos os amigos a assistir á -missa
dc sétimo dia que, pelo eterno re-
pouso de sua alma, mnndani ceie-¦brar, hoje, quinta-feira, ig do
corrente, ás 9 i|2 horas, no altar
dc Nossa Senhora das «Dòre3 da
egreja da Cande'aria."côfiltóFBlüzT
IlirSTOS, MBIlAIilIõES, LE>

TRÁS o nttrlInitOH íunebres
parn monumentos

F-XM0A0 IXD1GENA
150, ma Cnmcriuo — RIO

Senhorita Haydée
Figueiredo

ilitiiz dc Oliveira rigttci-
redo, senhora c filhos, mau-
dam «celebrar uma «missa
«por .alma tíe sua Bcmpre'
•chorada ífilha e lirmã, IHiftUf-

DÉB FIGUEIREDO, amanhã, «es-;
ta-feira. 20 do corrente, "fi" mez 'dc-
seu ifallccimcnto, ás 9 ij-2 horas,'
na egreja dc S. Francisco de'
Paula. (B,3587i

BARBEARIA

f

t
El-Rei Dom Luiz I •¦

O Conselho Administrati-
vo da Real Associação de
Soccorros Mútuos Memória
D. Luiz 1", faz coninicmo-,
rar o 27o anniversario do'

passamento do seu inolvidavel pa-
trono EL-REI D. LUIZ 1", man-
dando celebrar unia missa na _cgrc-
ja matriz do Santíssimo Sacra-
mento, hoje, quinta-feira, ig do
corrente, ás '9 lioras: distribuindo
cm sua sédc, .á rua do Núncio «|6.
após esse acto, donativos e vestun-1
rios a vinte sete orphãos, filhos
de associados. Convida ns dignas
co-irmãs, cxmas. famílias c dc-
mais srs. associados para assistir
a esse acto de religião c caridade,
pelo que sc confessa agradecido.!

(J 3209

f

ZINCO
Conipra-sc zinco liso cm folhas,

qualquer quantidade. Rua do Pas-
Seio di. 3120 J

Pensão Abrantes
T«'tn bons commodos desoecupa-

dos Rua Marai.cz <!e Abrantes,
26. Tcleplionc Sltl I5>. (1 EíW

CASA
Vendc-=e em S. Gònçalo de Ni-

cthcroy unia boa casa com dois
quartos, duas salas, cojinlio, pri-
vada e grande terreno, com mo-
radia para familia c negocii:
Irata-se á rua Nilo Pcçanha 25 A.

R 3332

Moveis 1 prestações
Por que v. cx. não visita :

Casa Sir.n, na rua do Cattcle, 7
que^ entrega os moveis na 1" en
irada de m "I" e os seus preços
são b.irat:.sàtmo5>. Cattcte, 7, tclc-
phone 3790 Central". (S 2041

Pinturas de aabcüos
Mme. Ribeiro «particularmente

tinge cabdllõs com um preparado
venf.M iiiofícnsivo. (le sua-pro-
prièdãdc,'
sob. Prós
ne 59iS

a rua «lc
imo Avenidi

José, 67
, '1'clcpho-

(S 2129

SellOS d9 COll8CQ_fO
Temos d maior c o mais variado

sloclc (le seílos nacionães _c estran-
eciros para cólleccões. Enviam-s»
cadernos a escolher, mediante ga
rantia; Santos Leilão & C, rtia r*
dc Marco -n. (I-,«i24)

Dr. Antônio Dias de ¦
Pinna

Maria J. de Oliveira Pin-:
na e filhos, Pedro V. dc
Mello Pinna, senhora c fl-:
lha, José Vicente «le Souza
Nctto, senhora c filhes, 'Pau-

lino Soares 'de Pinna, senhora c
filhos, João Soares dc Pinna, se-
nhora e filhos, Joaquim da Costa,
Vieira Mendes c senhora, profun-
(lamente penhorados, agradecem a
todos os parentes c antigos que,
acompanharam á sua 'ultima niorad.v
o seu idolatrado esposo, "tc, avò,
tio c sogro, dr. AKTOVIO DIAS
DE PIXNA, c novamente os con-
vidam para assistir á «missa de sc-
t mr dia nue, por sei eterno rt.
pouso, mandam celebrar hoje, quin-
ta-feira, 10 do corrente, ás to 'ho-
ras. no altar-mór da egreja da
Candelária, (M 3391
_-t_i_Z>r_E-|__-__K__HB__-|

Oswaldo Canejo
João Francisco Canejo,;

senhora e 'filhos, agradecem
iprofundamcnte ipenlioraüos, a
todos 05 parentes e amigos
que os acompanharam na

sua immcnsa dôr, i>cla perda do seu
desditoso e pranteado filho e ir-,
mão, OSWALDO CANEJO, c par-'
ticipam que será celebrada 110 ai-
lar-mór da matriz da Candalcria,
amanhã, sexta-féir,, 20 do correu-
le, ás o lioras, a missa de 70 d'n,
cm suífragio de sua alma, .confer,-
sando-sc desde já extremamente
gratos ás pessoas que se dignarem
comparecer -o esse acto dc reli-
gião. (J 3339

iRoberto Buzzone
A viuva Flora Citzzone «e

filhos, mãe, irmã. cunhados,
sobrinhos e demais parentes,
agradecem a todas as pes-
soas que os acompanha, am

no doloroso transe por que acabam
ile passar, e bem assim aos que
sc dignaram dc levar ú ultima 1110-
rada os restos mortacs dc seu
sempre querido c idolatrado espo-
«o pae, filho, irmão, cunhado e tio,
ROUERTO BUZZOK'E, e as con-
vidam, bem como os ¦ parentes c
amigos, para assistir á missa de
7" dia que, por sua alma, mandam
celebrar sabbado, 21 do corrente,
ás 9 11- horas, no altar-mór da
matriz do Santíssimo Sacramento,
coufessando-sc desde já eternamen-
tc gratos. (C 3591

Ramon Gonzalez y
Gonzalez

tAntoinette 

de Regís Con
zalcz e suas irmãs convidam
os parentes c pessoas de sua
amizade «para assistir á mis-
sa de 6" mez que, pelo rc-

pouso eterno da 'alma de seu cx-
tremoso ,c nunca esquecido esposo
c cunhado, 

".RAMON GONZALEZ
Y GONZALEZ, mandam celebrar
amanhã, sexta-feira, 20 do corren-
tc, ás 9 11_ lioras, 110 a'/:ar-mór
da matriz do Santíssimo Sacra-
mento, pelo que desde já agrade-
cem. (R 3559

Pedro de Souza No-
gueira

f

GRAVIDEZ!!
E' um perigo não usando O

Stcnolino nines c depois do parto.
Faz um bom parlo, fortalece o u:c-
ro c o feto: evita' os vômitos, b--
morfhagias, mão estômago, aborto.
perturbações Intcstinaes c das uri-
nas; augmenta a scereção do lei-
ie e tonifica. Drotraria Granado &
Filhos, rna da Uruguayana," 91.
Rio de Janeiro. Vidro, ;Sooo. i'(.o
correio,' 8?ooot t-540 S

Mcrbela dc Souza Norjucl-
ra e filhos, líenedicta da
Conceição e filhos, Josc-Gui-
lheriue de Souza e família.
Ccracina . Nogueira, Júlio

Chaves e familia, Daniel Pardal o
familia, João dc Andrade e fami-
lia, convidam á todos os deináii
parentes e pessoas de suas amiza-
des para assistir á missa de trigé.
simo dia do fállecimento do sei,
sempre lembrado e querido marido,
pae, genro, irmão, tio, cunhado,
compadre e padrinho, PEDRO DE
SOUZA NOGUEIRA, a qual seri
celebrada amanhã, sexta-feira, 20
do corrente, ás 9 i]2 horas, na
matriz deste Curato; desde já a
todos antecipam os seus agradeci-
memos. (J ,-;42S

í
Gustavo Lins
Tose Ribeiro Ferreira de

Meirelles e Mcirellea, Za.
mitli _ C, tcslamentciro,
ex-socios o amigos do fal-
lecido GUSTAVO LINS,

profundamente penalizados pelo
seu passamento, mandam celebrar
¦•"ia mis«=a de sétimo dia por sua
alma, «hoje, quinta-feira, 10 do
corrente, no altar-mór da matriz
da Candelária, ás 9 horas, agrade-
ceiiilo pcnhoràdissimos a todo>
aquclles que comparecerem a este
acto dc religião.. . (R 33C6)

Cuidado com os intrujões
Os proprietários dn Ciisn
dns Fazendas 1'i'ctns. teu-
do subido nrte continún n
exploração do credito do
nonm do seu cstabcleei-
monto w»r parte do indi-
viduns suspeitos, nvisnín
ao publico de quo n Cnsii
dns Fazendiis Pretas não
toiii itcoutes de lntos o uüo
iiiniidii sens empreendoa a
domicilio —- sem rece'ior

pedido imra tal fim.
Meras exploradoras c tam-
ocm snspoitus são nniicllus
eme se utiresentam como
antians contra-mestras da
O11B11 das Fazendas Pretas.

PEDRO S. 01TEIROZ
A- 1IUU0

Tel. C. 191.

Vcndc-se uma linda barbearia
moderna, tem bastantes fregue zcs,
situada cm bom logar, no centro.
Para tratar «c mais informações, á
rua Marechal Floriano Peixoto
n. 167, .i" andar, das 9 horas ao
meio-dia. . (J 3336)

UMA DE COMPANHIA
Para casa. de pequena familia

ou senhora só, fofferece-se ^tuna
moça branca, honesta, sadia c de

todo «o respeito, sem familia, mc*
diante o tratamento c razoável
ordenado, ipara dama de compa-
nhia, prestando serviços leves e
domésticos. Só attende a offer-
tas sérias; cartas com as iniciacs
O. T. Vi.', ipara o Jornal do Com-
mercio. (J 3,;.|o)

PENNAS DE AVES
'Vendem-se 

a preços baratiss!*
fitos. Trala-se na Companhia de
Avictiltura, rua do Rosário «/,*,,

(U3C26)

CASA EM BOTAFOGO
Aluga-sc uma confortavclmenl»

mobiliada para pequena famPia.
Trata-se na rua Gonçalves Dias
tt. 33, Mala da Europa (i° andar).

(3190 J)

GALLINHAS DE RAÇA
Liquida-se por qualquer prcç%

uni loto de galliiilias White, Ply-
mouth, Íí Rua Visconde Siva 98,"Botafogo. (3193 

J)

AOS DENTISTAS
Precisa-se alugar um gabinete

diariamente das 5 ás 9 lioras, 011
3 vezes na semana durante o dia.
Cartas a Mello nesta folha.

(J36M)

CABRA
Vende-se muito boa. garanta

tres garrafas dc leite. Ponto dot
bondes dc Inhaúma, armazém.

(3539 J)

QUARTO
Em casa dc família de lodo

respeito, aluga-se a cavalheiro ou
a moços do commcrcio, um quarto
completamente independente, no
centro dc jardim e perto de baldios
do lEIamongo; trata-se á rna 011
Assembléa 50. (J 353<>J

TERRENOS
Compra qualquer quantidade da

aquamarins, topaz; lourmalins, etc.
Offorlas á rua Santo Alfredo 18.

(R3470-)

Pedras preciosas X11110
. idndaA

Vcndcm-sc superiores lotes, lo-
calizados cm logar saudável, dis-
lando do trem c dc varias linhas
de bondc3 2 minutos, á rua Eerrei-
ra Nobre. Trata-se á rua Marques
I,cão 19, Engenho Novo, onde está
a planta. (R3356)

PHARMACIA
Vcndc-se uma, sortida, bom dc».

embaraçada e por módico preço,
próximo do centro da cidade. Tra-
tar rua Assembléa 40. (R3543

CASA EM PETROPOLIS
Aluga-se, para familia dc trata*

monto, a confortável casa da rua
Thcreza n. 1.23Ü. An chaves no'
predio próximo e trata-Sc á rua da
Rosário ti. OS com o dr. Rodo.
valho. (3378 1)

í
Jacintha Augusta da

Silva
(6° MEZ)

Domingos «A. dc Oliveira
teite, Pedro Silva, Julia
Silva e Dclphina de Olivçi
ra, fazem celebrar emanhíi,
sexta-feira, 20 <!o corrente,

uma missa cm suffragio da alma
dc sua esposa, mãe, sogra o madri-
nua, JACINTHA AUGUSTA DA
SILVA', na egreja de S. Francisco
dc 1'anla, no altar du S. Miguel,
ás p lioras, Para esse aclo icli-
gioso convidam as pessoa* amigas
e antecipadamente agradecenv, pe-
nhorados.. (j ;¦'-¦) l

n
Vcndc-se uma 110 subúrbio, livra

e^ desembaraçada, cm bom local,
dá dc lucro <nio$ a .soei mensaes,
Carta nesta rctlacção para Siqueira,

(35 ir .O

Aos Srs. Fazendeiros
Cavalheiro preparado e com lon.

ga pralica dc ensino, conhecendo
Musica, Escripturação Mercantil e
Commercial. lendo alsuma pratica
dc_ administração dc Eazcnilas,
offcrece-sc paia lcccíonar cm qual-
quer fazenda, darias ;: R, Ma-
d-ira, á rrara Maai n. 71.

(M 396»)

. . t: >-t
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Co_»pa._ifa-ja.:C^c_--riatôgr-i.ph*c»
Braf-ileira.

ÍO cinema preferido pela família carioca ¦¦ P^tõlí^re^iáo da elite elegante è ihteg^aí-Os melhore» programma.. os fll«*s de maior valor, os trabalhos de mais arte
Conforto e luxo em um meio <_hüc onde se aprecia a arte c o bello

— - — -*¦*-»»-

o Rio quer ver e «pplauiKr, o»; Apresentando^omente^filma d«_t
r nossos programinoa precisam sempre de uma semana inteira para que todos a^t-jame
; para que o publico se «atisfaça-Tambem este film quo estamos exhibindo-WISS w. Y_3L0HE~"~""~ - 

está nestas condições

Eis porque continua em programma o MAIS BELLO FILM DA SEMANA

MISS CYCLONJ
e os seus Sefe peccados Mortaes

; 6 actos delioioooOf emuma hora de espcctaculo agradalsilZssime
: Protagonista: Uma artista escolhida a capricho, com ò temperamento próprio do papel querepresenta, a seductora

Mlle. Suzanne
d .A rm elle

¦£ 

MI OU ulllllUt-lj de cüii.ás iisrraòave s em film :
- é o mais bello, — o muis bem feito, — o n_sti_
dramático, — o mai* humorístico, — o mais movi-
mentudo, — o mais Interessante, — o mais excen-
tricô, —o mais suggestivo.
snpM_?u_am
J2 AVISO— Funccionando dois salões altoçnada- mK
K mente o horário será o seguinte S í
B |CM lO SP.TE IIP: KRTRMHnri! 1 hnl>.. _.'_in__«n__ i<m__l B
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pS
S 2 SALÃO AVENID . : 1.35 - 2,45 - 3,55 - 5,03 - 6.15 - è 8
# 7,25 - 8,35 - 9,4. - 10,55 9 J
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SEG I7_V_DA--P-EIKA *
ZkCcbis um TTrvm. n,T-t,iat-_L Q.iierlc_L-_b do X>U.t3llOO !!

OS CARRETEIS DE FIOS DOURO
1
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MLLE. RABIEIMIME KABREOES

m

_»_«_«___ UaaIauSao ¦ Apresentamos um majestoso programma composto de films de alto valor artístico !
AOS SlirS» lOCattariUS O DOSSIÊ.*!*.? - Magniüco drama policial, protagonista: Túlio Carminati.

MIUDJ, VINGA SE -Scena cômica pelo querido artista mignon Chantilly -Bellissimo film do natural,

«

tf
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CINEMA AVENIDA Este cinema, tendo passado por grandes ra
formas, 6 hoje um dos mais beilos cinemas da
cn.ital, único que possua uua installaçao
perfeita de renovar o ar puro, conforme as

exigências da Saude Publica. 0 Avenida ó nojo o ponto da reunião da elite oarlooa, e único quo exhibe exclusivamente fliaa amencanas — as únicas qua estão
sempre baseadas no moral, e na -'«forma dos bons costumes. — Orchestra de Damas no saldo do espera

-S_OJ__0
Grandioso programai i novo e variado em bem-flclo da UNIÃO

EMPUEGADOS DO COMMEllClO
i' e 2? parte

DOS

AMOR EUTRE NEVE E GELO
Drima mi •õ-*o. da UNIVERSvL, emocionante e attraonte, passado nos

«amposeibra i<iul iln d. n<va ...gpt* i-.-•¦. *¦'_*<».•?• .,-v*.- t
;¦ ..£.'¦;..- 3-, 4'. 5'i»6- PAUTE i •'•'-.'¦•,•.¦.•. ¦:¦¦»• ;¦ .--•.--•-.¦ !

O JOVEN AFORTUNADO
Melodrama finíssimo, de enrod •, cuptivunte ; trnbnliio de um jovem estu-

dante, que oun s\w astucin consegue vencer toda a trama da sua fortuna o da
.ovem sua noiva, — prmrramma so pura hoje, escolhido pela digna direetoria
União dos Empregados do Commercio.

das aventuras de MaHIN sóis o __flfi kTREBY?

__-.___t»_a]a.A
Empolgante programma novo, fllm de

___.___iai---l-._l
sucoesso sem egunl

¦ ¦ ¦

Rpffnnda-feiPâ * continuação das aventuras de MAHIN SOIS a OLUB KlTTKBYrTõs

e &• PARTE
Extraordinário drama policial 4a «ü-LUXO» executado pelo gr.nde aotor

MAMC MÁCDBMOTTuma noiabilidade murioial. Drama emocionante, policial a
amoroso, em-que ü grande fãotórdii mal, O C1UMÈ entra em ái-ena para en.
tieg.ir _p.ilicia a pesWoa querida quojulgi infiel, soenas de verdadeiras sur-
preza, que deixarão bem longe todo* òa>..herlockes, Zigomar., e Lupins, sobre»
subindo o duplo papel feito pelo mesmo artista, que pode-se considerar uma
maravilha da C ueniutographia,

W AIVIOR E CALOR
Desopil intas acenas cômicas do impagável B1LL1E 1UTCI1IB, o Rei do Riso

 na sua ultima creaçao
PIRADAS SÔTlAES da «FLUXO». 7* aventura A GENIUS DE UM

aventura PAGOS NA MESMA MOEDA e mais o mimoso nlm AMBROSIA, trabalho delicado, da Iluda artista ELLA HALl
da UNIVEHSAL

.,„.,.'-*_;:::^:'_«"iaK:__K___<^^

CINEPALAIS
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O CINEMA
DE.LÜXÒ

52emB JEID1 MÚNBA1N — JOt7_B CjH/C
-OSOOOOOOC — HOJE

CAPITAL
Hilariante e fina comedia em 6 actos

de Iffnacio Lupi e edição da prorecta fabrica italiana
TIBI-R-FILM

-!>—?:-_

Magistral desempenho de um grupo de artistas conhecidlsslmos
da nossa culta platéa. IDA CARLONI TALLI, DIOMIBA JACO-
BIWI, MEDEA FANTONI, IGrNAZIO LUPI (autor), ALFONSO
CA8SINI, CARLO DELFINI e ALBERTO O O ______ Õ

o actor sympathico das gentis senhoritas cariocas

Situaçõas e qui-pró-quós irresistiveis, scenas de amor, a
vida na província, a notiiva de uma grande herança, a chegada a
Capital, as primeiras relações, o menu, de ura grande banquete, a
austeridade e transformação de uma provinciana em dama da
alta sociedade, na espect-itiva de um casamento vantajoso, disso-
lução e c regresso a província, sfio os transes deste magnífico tra-
balho que certo causará o deleite dos nossos espectadores pelo
espaço de uma hora de bom rir.

Mlse-en-acene ln_moga, photographia esmerada e nítida, paisa-
geng lindas e verdejantes

-a—a-

w SEGUNDA FEIRA *«
UM FILM DE SUCCESSOI
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