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EXPEDIENTE
Xo edifício novo ilo "Correio da

MÍuiIiR", no largo da Carioca
11. 1», estão j(l funcclonando to-

das ns sutis secçõesí exeopto as

iifliclnns, quo «"> bvcve cstitrno
também ali iiistnlladus.

São os seguintes os niimeros dos

çossos «ppnrellios telephonicos:

Kednèção. . . 5608 -• Central
Oorénciã. . . 544a- (|
Escriptorio; . 5701-
Officinas. . . 87- >M'to

Divergências
republicanas

No artigo do senador Leopoldo dc

Bulhões sobre a revisão corrstitucio-

nal publicado no O Imparcial dc

hontem, figura a seguinte pergunta
do sr. Carlos Peixoto, no seu ultimo

discurso: — "Que resta hoje? Para

que coisa querem appellar? Para a

volta ao parlamentarismo? Mas o

Brasil nunca saiu delle. E é por isso

que vive pessimamente até hoje, nes-

te regimen. Tara a volta á monar-

chia? Então foi esquecido o que era?

Cumpre definitivamente deixar de

adorar esses deuses falsos e queimar
ossos idolos." Com razão pediu o

illustre senador goyano permissão ao

digno deputado mineiro 
"para duvi-

dar que os parlamentaristas c os mo-

narcliistas ouçam seus conselhos'. E

íiccrescciita: 
"Por que desistiriam da

propaganda; que aliás fazem frouxa-

mente, sc é o próprio dr. Carlos Pei-

xoto quem, confessa que o Brasil

vive até hoje .pessimamente no regi-

men presidencial? Por que abando-

liariam o culto dos velhos idolos, sc,

a despeito da Constituição, o Brasil

ainda não saiu do regimen parlamen-
tar? Sc nós fazemos parlamentaris-
mo dentro do regimen presidência-
lista, perturbando com esse amálgama

a vida do paiz, desprestigiando os

dois rçgiincns republicanos, é natit-

j-jvl que o culto pelo idolo monarchi-
co se mantenha e sc afervore. Se,

ha 25 annos, as tradições ¦parlamen-

taristas estão em conflicto com o

novo regimen c têm obstado a pra-
tica da Constituição, a conclusão é

que o presidencialismo não sc adapta

ao caracter do povo brasileiro c nada

justificará a sua imposição."
A conclusão é lógica. Não se pôde

tirar outra da pratica durante mais

de quarto de século do regimen pre-
sitkncialista brasileiro. Entretanto, o

sr. Leopoldo de Bulhões não está

por essa conclusão, e ipensa bastará
"para salvar o regimen tuna reforma

constitucional, que amplie a espliera

dc acção poütica o financeira" da

União, que garanta a liberdade do

voto, a independência da justiça e

precise os effeitos do estado dc si-

tio". Ora, se as tradições parlamen-
taristas são tão vigorosas que sc im-

põem ao regimen presidencial, im-

plantado pelos imitadores servis das

instituições norte-americanas, é que o

rcginiien parlamentar é o qtte melhor
sc adapta, como disse o próprio sr.

Bulhões, ao caracter do povo brasilei-
ro, c, cqnscgiiinteméntc, o que mai3

lhe convém. Mas, a verdade é que se

temos alguns hábitos e costumes po-
liticos parlamentaristas, que sc mani-
festam nas discussões da Câmara e
na aspiração dos deputados a exer-

cer maior influencia no governo do

que lhes faculta o regimen — e isto

c o que principalni|Cntc irrita o auto-

ritario sr. Carlos Teixoto, e fal-o

ver no Brasil um parlamentarismo
que não existe — o nosso regimen,
concentrados como estão todos os po-
deres nas mãos do presidente da Rc-

publica, é, não só na Constituição,

como na pratica, regimen exclusiva-
mente presidencial regimen que bem

íimccionando se reduz a uma autocra-
via democrática. No regimen parla-
mentar governa a Câmara dos Depu-
tados, o ramo popular da representa-

ção nacional; no liras'!!, a própria
Câmara é governada pelo presidente.
Como, portanto, affirmar-se que aiu-
da vivemos 110 regimen parlamentar,
que o paiz ainda não saiu delle? Ar-

roubo oratório, e nada mais.
O senador Leopoldo de Bulhões,

financista, naturalmente não vê nos

irviks que affligem o Brasil senão a

crise financeira. E acredita que bas-

ta para voltarmos ao melhor dos

intuídos que alguns impostos, que a

Constituição deu de mais aos Esta-
dos, sejam transferidos á União, Não

hasta, porque a nossa crise não í sim-

plcsmcntc financeira. E' também po-
litica, c esta não sc remove com
simples reformas financeiras. Prcci-
sam-sc reformas propriamente politi-
e-as. Com a reforma singela do dr.
Bulhões a União ficará com mais rc-
cursos, terá mais dinheiro arrancado
aos Estados, que começarão a lutar
com maiores difficuldades para pro-
ver as despesas -próprias, que conti-
lutarão as mesmas, porque os Esta-
dos ficarão com os mesmos encargos
inherentes a serviços públicos que não
deixarão de ser estaduacs; mas a
União, sempre com o mesmo presi-
dente irresponsável, com o mesmo

presidente dominando a Câmara dos
Deputados, á qual cabe a iniciativa
¦lo -seu processo, passará apenas a

gastar ainda mais. Fiados nas
maiores receitas, resultantes da any
pliação da competência tributaria da
União, nada tendo que temer, con-
siderando-se superiores a qualquer
castigo, continuarão 0.1 governantes
federaes a ser os mesmos esbau-
jadores, os mesmos dissipadores, os
mesmos arruinadores do paiz. E
emquanto a responsabilidade do pre-
íidente e dos seus ministros fõr le-
tra inorla da Constituição, ou urra
ehimera, tampouco haverá liberdade
dc veto no Brasil, para governar-se'• 

nação brasileira por si mesma", <*s-

^colhendo ku» mandatário», que ro

spondam peranto ella pelo aes-

vio dos seus deveres e por todo mal

que lhe fizerem. *A irrespousabilida-
de 110 regimen presidencial c que c

o grande encanto que nelle encon-
trai«i 03 actuaes dominantes, os se-

nhores do Brasil, e por esse encanto
í que elles se obstinam em manter o
mesmo regimen tal qual a Consti-
tuição o organizou e temi funeciona-
do nos cinco lastros republicanos.

¦Perguntou o sr. Carlos Peixoto,
no trecho do seu discurso transcri-

pto pcflo senador Leopoldo de Bu-
Ihõcs, "se os que queriam a volta da
monarchia já tinham esquecido o que
cila foi". Ha, sim, esquecimento, 011
desconhecimento completo do que foi

| o Império, mas da parte dos que go-
veínam a Republica, dos seus gran-
des homens, entre os quaes figura o
sr. Carlos Peixoto. O distinc»o
deputado mineiro nasceu para a po-
litica já no Brasil Republica, e coin
certeza ainda não se deu ao tra-
balho de estudar o que foram o

governo e a administração no rc-

gimen decaido. Se o tivesse feito,
cm sã consciência ou de boa fé, re-
conheceria que o parallclo não é fa-
voravol á Republica, e que o Bra-
sil tem por que se lembrar sau-
doso daquelles tempos. Mas o assi-
gnalamcnto e o reconhecimento da
superioridade do governo c da admi-
nistração monarchica sobre a repu-
blicana, não importa adhcsão á fór-
ma monarchica nem vontade de
restatiral-a. Não. Aponta-se essa su-

per oridade para estimular os bons rc-
publicaiios, os sinceros, os que não
reduziram a Republica ao saque para
viverem á topa forra e enriquecerem;
a reformar a Republica, a corrigil-a,
a lornal-rt um governo dc ordem,, de
paz. de justiça, de respeito ao direi-
to, dc progresso rcflcctidó, de mo-
deração nas despesas publicas, dc
absoluta moralidade, como foi o lm-
-perio.

Gil VIDAL

Conselho' Municipal, os presidentes dos
institutos e sociedades scientificas e _
terarias, o alto funecionalismo, podendo
também assistil-a todos os que quizerem,

Em nome do governo falará
Carlos Maximiliano.

dr.

O problema da circulação dos taxis
livres, que oecupou as municipalidades
dos grandes centros europeus e nurte-
americanos, tonta nesta cidade uma
feição especial, Na Europa, era neces-
sario diminuir as grandes agglonicra-
ções de vehiculos; para isso ficou esta-
beleeido que, nas grandes artérias, car-
ros e automóveis de praça não podiam
procurar freguezes, mas tinham que
esperar por elles.

Isso é possível cm Taris ou Londres,
onde ha uma certa proporção entre a
área do movimento, c o numero de
clientes. Mas aqui, essa área limita-se
á ajvenida Rio Branco, entre o Hotel
Avenida e a rua do Ouvidor, e ao
largo da Carioca. Seria impossivel obri-
gar o grande numero dc taxis, a esta-
cionar nesses pontos; uma medida
como essa impossibilitaria todo o tra-
fego. Mas, pcniiittindo a circn'iação
desses vehiculos, a policia põe em jogo
a segurança, ou, pelo menos, a tran-
quilidade dos cariocas.

Assim, verdadeiramente, o problema,
deve aprcsciitar-sc á Inspcctoria dt-
Vehiculos, sob a fôrma de organização
cuidadosa e fiscalização severa, do
movimento dc automóveis.

Por este lado, o ponto da cidade que
merece maior attenção, c, sem duvida,
o largo da Carioca. Ahi, a confusão
dc linhas dc bondes, c as innumeras
direcções que podem tomar os automo-
veis, são mu verdadeiro perigo, aggra-
vado ainda pela faita de apreço dos
chauffeurs, já não diremos pela vid-i,
mas pelos nervos dos transeuntes.

Portanto, para que se possa andar
com segurança pelas ruas do Rio é in-
dispensável que a policia obrigue os
automóveis a moderar a sua velocidade,
c que trate de diminuir a confusão que
reina cm certos pontos da cidade.
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¦ I-ctras do Thesouro — Ao rebate tle 7
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Kstá de
Policia o

O despacho collecttvo de hontem, no
palácio do governo, afastou-se da mono-
toniá dos anteriores: teve a sua nota
sympathica, originando-á a assignatura

i do decreto reformando conipulsorianicn-
1 le o almirante graduado Alexandrino de
I Alencar, ministro da Marinha.
í Quando o ministro da Guerra/ que o
havia referendado, pousou a peima sobre
a mesa, levantou-se o dr. Tavares de
Lyra, ministra da Viação, e em nome
do chefe do Estado pronunciou elòquen-
te allòcução, felicitando aquelle official
pelo termo brilhante da sua carreira
mi.itar, tanto mais quanto ella o encon-
trava no cargo dc chefe das forças da
Armada, como ministro da Marinha.

O almirante Alexandrino de Alencar,
visivelmente emocionado, agradeceu ao
chefe de Estado as felicitações com que
o distinguira s. cx. por intermédio de
seus cõliégas, terminando por hypothe-

2&.i;o ' car-lhe todo o seu apoio e solidariedade.
! O illustre almirante foi acompanhado

•sfo.iS p0r t0(ios 03 ministros até a sua. rcsiden-
'^i.3 cia, fazendo-o, em nome do presidente da

•? •'4 Republica, seu sccrclario dr. Hélio
Lobo.

Recebemos a seguinte caria:
"Sr. redactor do Correio da Manhã.

— Tendo apparccido na imprensa dev
¦ta capital um tclegraiuina das Associa

ções Maritimas dirigido a s. cx. o sr.

presidente da Republica, sob o titt.il>
serviço nn Repartição Central tle
iü delegado auxiliar.

ra,gam-50 na 
"prefeitura 

as folhas de' Venda do Lloyd, no qual houve- refe-
vencimento do nica findo, dos professores rcricias á minha pessoa, peço-vos a ft-
primários de letras N a Z. ^ 

dc ^.^ Q Mgni||te! A ,„,„.
Na i" pasadoria do Thesouro Nacional ridade competente para julgar do meu

^»^.tVi^k^:^^-^\\v^^ psitvloúco ou impatrioMco,
tem em seu poder 'documento firmado

A enrno por mim relativo ao caso de que trata
o citado ttflegrainriia. Nestas con-.ll-Tara a carne 'bovina (tosta hojs cm

consumo nest3 capital foram afiliados pel-os „„,„ „,;
marchantes, no entreposto dc S. Diogo, os Coes, adjcclivos de qualquer outra oti-
preços de $740 a SSoo, devendo «cr co-1 „em ficam antecipadamente dcvolvulos.
brado ao putblico o máximo dc i?ooo. . ..'_ r„..:.i _,„„»n„

Carneiro 2$, porco iSioo c i$iSo e vi-1 Quanto a proposta referida naquclle
tella $700 a $900.

(A. carta do sr. Pacheco de Carva-
lho Junior, que hoje publicantos em
outra colum,na, vem mostrar que os

rumores em circulação sobre a venda
do Lloyd não são apenas boatos.

O sub-director da nossa grande
empresa de navegação declara ser, dc

facto, portador de uma proposta para
a acquisição <lo Lloyd, segundo pare-
ce( por um syndicato americano.
Transmittindo ao governo a referi ia

proposta, não commctte o sr. Pachc-
co de Carvalho incorrecçáo alguma e

nem é possível mesmo negar-lhe o

direito a julgar que a desnacionaü-
zaçáo do grosso da nossa frota mer-
cante seja uma coisa patriótica c
vantajosa para o Brasil. Aliás, esse
aspecto pessoal da questão é desti-
tuido de valor c sobre elle não pre-
tendemos nos deter.

O facto importante que rcsalta da
carta do sub-director do Lloyd é

que, apezar da comnuini-cação offi-
ciai feita hontem pela Secretaria da
Presidência, o perigo de vermos pas-
sar a principal das nossas empresas
maritimfis para as mãos do estran-

geiro não está de fôrma alguma dis-
sipado. fi' certo que outra seria, a
situação sc o sr. Wcncesláo fosse
alguma coisa mais do que a figura
de proa da desgarrada náo consti-
tticional. Em condições normaes, oc-
cupando o Cattele um presidente ca-
paz de fazer com que a sua vontade
fosse, como a Constituição estabelece,
o factor predominante na orientação
da política e na marcha da adnvnis-
tração, a declaração de hontem jus-
tificaria uma relativa confiança no
afastamento da ameaça dirigida con-
tra o Lloyd. Mas o sr. Wcncesláo é
ttm docll instrumento dos caprichos e
dr.s opiniões dos seus secretários de
Estado e está agora também sob a
influencia dc politiqueiros interessa-
dos em negociatas suspeitas, que o
arrastam á pratica de actos irrepa-
raveis — como o do contrato do
carvão — cm, que a reputação do seu

governo fica irremediavelmente per
dida.

Para defender a nossa marinha
mercante contra o perigo da desna
cipnalização é preciso, portanto, que
a opinião publica, devidamente es
clarecida sobre o alcance dessa desas-
trosa transacção, reaja energicamen
te. obrigando o governo a não se
deixar cnleiar na trama com qtte
nos qticrcm arrebatar os poucos na-
vios que temos c sem os quaes fica-
remos reduzidos á posição de abso
luta dependência das marinhas mer-
cantes estrangeiras, até para o pro-
prio serviço de cabotagem, que a
Constituirão cm tuna das suas me-
lhores disposições reservou como
privilegio dos navios que arvoram a
bandeira nacional.

Esta questão da venda do Lloyd
pôde ser resumida em floucas pala-
vras. Não ha necessidade de conhe-
cer os termos da proposta trazida
pelo sr. Pacheco de Carvalho para a
coiídeinnar logo como prejudicial aos
interesses brasileiros. Todas as

posição da balança commcrcial, dando
de mão beijada ao estrangeiro os fré-
tes, que poderiam servir para a ex-

pansão da nossa marinha commercial
e para a creação do poder naval, que
a posição geographica <lo Brasil im-

põe como uma condição essencial a
futura grandeza deste paiz.

Ha ainda um outro lado da questão
qtte é também dc vital importância.
Alguns milhares dc operários brasi-
loiros ganham a subsistência traba-
lhando nos differcntca serviços do
Lloyd. Vendida a companhia ao es-
trangeiro, a posição de toda essa

gente tornar-se-á precária. Os novos
senhores saberão reservar os melbo-
res empregos .para a gente da sua
nacionalidade e o brasileiro, humi-
lhado c amesquinhado no seu paiz,
aprenderá á sua custa como o mo-
vimento desnacionalizador, que ora
campeia no Brasil, tem como resultado
final a oppressão e o sacrifício indi-
vidual dc todos os brasileiros.

Parn impedir esses effeitos, é pre-
ciso que o povo saiba resistir, e re-
sistir por todos 03 meios de que dis-
põe, ao plano de desnacionalização
da nossa marinha mercante. Esse
plano é advogado no governo pelo
sr. Calogeras —' esse curioso levan-
tino em quem se manifestam todos os
traços da decadência c da decrepitu-
de do grego moderno. E para resis-
tir ás negociatas, que fermentam no
gabinete do ministro da Fazenda, sc-
ria loucura confiar no sr, Wcticcs-
láo Braz.

NOTICIAS DA GUERRA

Os servios oecupam a cidade de Brod
*-

Reunido liontem, ás 2 horas da tar
de, em sessão extraordinária, o Tnliu-
nal de Contas resolveu, unanimemente, - - „„„!,.,,>„. , ,„ he convém ou nao. Estou procedendocontrato celebrado .....

Iclegremnia; estou autorizado a fazcl-a
e farei opportunamentc. Não po".-.o
ficar com a responsabilidade dc sup

primil-a, porque só o governo sabe sj

¦recusar registro ao
com Clnrlei Meisel, para fornecitneiita
de carvão á Estrada de Ferio Central'!
do I3ra31 j

O Tribunal assim decidiu: 1", por
não ter havido concorrência publica,!
conforme exige a disposição expressa
do respectivo regulamento, e 2", por
importar o contrato -despesa de mais
de um cxercicio financeiro, sendo o
respectivo pagamento provido pelo cre-
dito do exercício de 1917.

Como se vê, toda a razão assistia
aos conuhenlarios com que profligámp»
a negociata da Central com Charles
Mciscl, o afilhado do sr. Wcncesláo.

Tratava-se dc uma deslavádissirna
patota contra os interesses do The.
souro, da Lei e 'da Moral, e nós nos
julgámos no dever de combatel-a.
Combafemol-a em todos os seus aspe-
ctos. Impugnámos, primeiro, essa falta
de concorrência. Mostrámos depois
que o abastecimento da Central podia
ser feito com a economia dc 4.20
dollars cm cada tonelada de carvão.
Provámos que o contratante Meisel
não tinha idoneidade precisa. Pelos
seus porta-vozes, o sr. Wcncesláo cha-
mott a si a responsabilidade da banda-
lheira, justificando a falta de concor-
feneia por necessidade imperiosa, fa-
zendo um suspeito jogo de cifras para
provar a economia, e dizendo que mau-
dnra lazer o contrato, consciente ds
suas vantagens. Esse Meisel, com uma
vida cheia dc mil complicações, a imiti-
dar com as suas letras protestadas oi
nossos cartórios, como detalhou aile-
hontem, da tribuna da Câmara, o sr.
Maurício 'de Lacerda, era "pessoa de
confiança" do presidente.

Veiu, pois, a talhe de foice a decisão
do Tribunal dc Contas, que no apoiar
a justiça da nossa inipúgnaçãòl lavrou
sentença contra o sr. Wcncesláo.

Não está num officio do ministrei
da Viação, publicado ha poucos diai
no Diário Official, que o presidente,
da Republica é o único responsável
pelo contrato, cm todos os seus ter.
mos?

Que essa sirva do lição ao padrinho
de' Meisel...

ao estudo a que tenho direito, quer
como sub-director do Lloyd, quer como
brasileiro, afim de encaminhar a pro.
posta.

E' muito provável, disse uma pes-
soa, com quem conferenciei, insuspeita
ás Associações Marítimas, que da pro.
posta rcstillc um inquérito sobre a ver-
dadeira situação do Lloyd, o qual Irará

grandes benefícios para todos: gran-
des verbas para material 011 acecitação
da proposta, ou finalmente breve c

possivel interrupção de algumas linha»,
de navegação, faclo qt-.e pode affeelar
o bolso dos associados marítimos, que
certamente não compram feijões com
telegramnias patrióticos. Subscrevo-me
att" cr0 obrig" — M. Pacheco de Cor-
valho Junior."

O presidente da Republica assignott,
hontem, os decretos: reformando, com-
piilsorianiente, o almiranfte graduado
Alexandrino Paria de Alencar, 110 poslo
e co.ni o soldo de almirante; graduando,
110 corpo da Arniatla, em almirante
vicc-almirante Duarte Huet liacellar
Pinto Guedes;

"AMISAS—O 
que na fie mellior e clegtm*

te—Casa Manchester — Gonçalves Dws 5.
O ministro da Guerra já está calcit-

laudo os contingentes que o Districto
Federal c os Estados têm de fornecer
para completar os claros existentes no
Exercito no próximo anno, conforme
preccitita o art. 87 da Constituição.
Nos Estados em que o voluntariado não
bastar, os governadores terão de formar
contingentes de cidadãos sorteados,

Durante o próximo mez dc novembro
será aberto o voluntariado em toda a
Republica, devendo em dezembro, pro-
cçder-sc ao sorteio para os claros não
preenchidos, sendo a incorporação feita
cm janeiro.

13 assim inicia-se o serviço obriga-
torio.

^» <n »»¦
GKAVATAS — Lindíssimas — So na
Casa Manchester—Rua Gonçalves Dias s-

OS FRANCEZES CONQUISTAM A PRIMEIRA
LINHA DOS ALLEMÃES EM LA MAISONETTE

A PALAVRA OFFICIAL

O presidente da Republica assignou,
o decrto abrindo o credito de
2.786:65851751, sitpplcnícntar á verba
,17a do art. 103 da lei orçamentaria,
para pagamento dos funecionarios ad-
didos em todos os miniáiieriòs.

¦ »¦!¦
MP11Q Amnrpií Per.fun"1 delicado e
IVlCUi) íiniülCo persislentc; na Per-
(umaria Nunes; larço de S. Francisco 25.

¦)»«¦»¦
A Rcccbedoria do 'Districto Federal

arrecadou liontem a quantia de 
8;í:5I2$045.
-, ¦««» 0» 1» P"
PUNHOS e collarinhds — Especialidade
- Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

11 in im »¦»
O ministro da Fazenda exonerou

hontem, a pedido, Augusto Darhosa do
logar de collcctor. das rendas federaes
cm Villa Capellinha, Eslado do v:-
nas.

Mi-

BRANDÃO ALFAIATE
Av. Rin Branco, 103.

Esteve hontem no Thesouro Nacional
em conferência reservada com o niims-
tro da Fazenda o dr. Homero Báptista,
presidente do Banco do Brasil.

BIBLlCridicA POPULAR — Aber-
ta ao publico das 11 ás 21 horas, no
Lyccu dc Artes e Officios,

As pagadofiàs do Thesouro Nacional
íífecuaram hontem vários pagamentos
na; importância approximada de 
6op:ooc'íooo.

Eífectua-se hoje, no palácio do go-
verno, ás 5 horas da tarde, com a maior
solennidr.de, a assignatura do accordo
celebrado en.re o.s Estados do Paraná e
Santa Catharina, pira ' delimitação das
suas fronteiras.

Ao aeto assistirão o.s vicc-prcsidcntcs
d.i Republica c do Senado, q presidente
tia Câmara, ministros dc Eslado, pre-
sideiltc do Supremo Tribunal Federal,
membros das commissõcs de Justiça e
Lcgis'ação das duas Ca.=as do Cóngres-
so, prefeito municipal, chefe de poli-
cia. as bancadas paranaense e cathari-
11en.se, os drs. Ruy Barbosa, Rodri-
gue-i Alves e Nilo Peçanha. altas auto-
ridades do Exercilo, da Armada c da G.
Nacional, directores, dos csiabelecimen-
tas de ensino, superior, membros da ma-
gistratur» federal e local, presidente do

A figura dc João Clapp teve ditranl
a campanha abolicionista um logar de
destaque: homem de fé c dc cnthusias-
mo qtliz ter scu quinhão na grande obra
que sc constimmoti cm ij de maio.

E emquanto outros talvez mais bri-
lltantes, na tribuna popular, na impren-
sa e na poütica, pregavam a abolição da
escravatura, João Clapp entregava-se
todo á sua causa prestando-lhe servi-
ços inestimáveis com o auxilio da for-
tuna dc que então dispunha.

Passaram-se os tempos; hoje os no-
mes dos grandes agitadores do movi-
inculo abolicionista são lembrados com
veneração, mas; o lutador obscuro, que.
ao envés de gloria, encontrara a ruina
com a viçtoria de sua causa, foi, ba
muilo esquecido de todos. Apenas a fa-
niilia dc João Clapp ainda venera a
memória dc seu chefe. Mas a viuva c
duas filhas suas, que são mai3 um
testemunho da ingratidão humana, pas-
sam duras privações para escapar á
miscria que as ameaça. O melhor meio
de prestar uma tardia homenagem ao
abnegado abolicionista é vir cm auxilio
dessas senhoras ailiviando as suas dif-
fictildàdcs.

Este soccorro será ainda mais mere-
oido, porquanto não foi de modo algum
.solicitado pela iamilia Clapp, que, em
sua pobreza, vive com resignação e di-
gnidade.

,,n li il «P O
MODERNOS TECIDOS FRANCEZES

PARA COSTUMES c VESTIDOS.
NASCIMENTO. — 167, Ouvidor.

O presidente da Republica assignou,
hontem, o decrto cassando as honras
do posto dc ttnertte do Exercito, conce-
didas a P.-itro Corrêa do Couro, por,-de-
creto dc 6 dc novembro tle 1914, visto
ter «He se tomado indigno dessas hon-
ras.

ROUPAS brancas — Sortimento sem egual
— Cas» Manchester — Gonçalves 13ias S.

11—1 f- »» > —

Já restabelecido da ligeira enfermida-
de dc oue foi accoinmettido, compareceu
hontem ao scu gabinete o vicc-almirante

Pro-1 Gustavo Gamicr, chefe do Estado
postas feitas por capitalistas estran- Maior da Armada,

geiros para a com.pra do Lloyd sao
inaeccitaveis. Não ha termos tão
vantajosos que compensem o danuio
politico c o prejuízo econômico, que
resultariam da alienação dos nossos
navios mercantes.

•Nem sc illtida o publico com cer-
tos artifícios que podem ser usados1
para dourar a pílula de modo a fa-
zer crer aos incautos que o Lloyd
possa ser vendido a, uma empresa es-
trangeira sem que a sua frota fique
dçsháciotializada. Logo que o capital
estrangeiro adquirir o domínio do
Lloyd, a nossa bandeira nos navios
daquclla empresa passará a ser um
symbolo sem expressão, uma ironia
humilhante para o orgulho nacional.

A venda do Lloyd — ainda que os
termos da transacção sejam dc mol-
de a reconciliar apparentemicntc a
transferencia com o preceito consti-
tticional sobre a navegação de cabota-
gem — eliminará immediatamonte
daquclla companhia a influencia bra-
sileira. Todas as razoes, que milham
cm favor da nacionalização dos ser-
viços de cabotagem, oppõcm-se tcrni.i- dc sessões do Jury.
nentemente á entrada do capital es- Já que não sentaram
tranfíeiro como força dirigente do
Lloyd. Os objectivos do legislador
constituinte ao decretar a nacionali-
zação da cabotagem foram de ordem
política c natureza econômica. Pen-
sando politicamente, a Constituinte
qtiiz que a cabotagem nacional se
tomasse o viveiro dos marinheiros
que deveriam um dia tripular uma
frota commercial transoccan:ca, e
servir do guardas da soberania na-
ciona! a bordo das nossas bellona-
vos. Encarando a questão sob o pon-
to de vista econômico, 03 autores do
Pacto Fundamental qüizeram impedir
que a grande somma, representada-|

I pelos fretes da navegação costeira,
I fosse drenada pata fora do paiz,

como aconteceria sc o serviço de ca-
botageni fosse feito por empresas
estrangeiras.

Nem um nem outro dos fins, que
a Constituição tem cm mira, será
satisfeito se o grosso da nossa pe-
queria trota mercante sc tornar pro-
priedade de estranhos. Em vez dc
ser a escola de aprendizes da nossa
marinha de guerra, o Lloyd servirá
para que a espionagem das grandes
potências militares e navaes estude
ntetliodJcamente o nosso litt.oral. es-
colhendo com esmero 03 seus pon-
tos vulneráveis c preparando desse
modo o plano mais pratico de nos
hostilizar quando, porventura, a op-
toorturiidade dc um ataque se lhes
offerccer como vantajosa. Economi-
camente, a transferencia será egual-
mente desastrosa. Nós, que já dèixá-
mos que se encaminhe para o estran-
geiro tanto ouro que aqui deveria
ficar, vamos aggravar ainda mais a

A LANTERNA
BREVEMENTE

O "scout" Bahia deixou, hontem, o
dique da Ilha do Vianna, onde passou
nela vistoria que hontem noliciámos.'.,., it » a» n ¦¦,.

T.ouça quebrada traz urucubaca.
Não a conserves, esperando a prova.
V;ie á Ciisa Moniz foge á hiíiíníí-íT,
Coini.ra por baixo r-reço louca nova.

!»¦*>—•»» rrm m Wm'figos Uespinps
For.TAt.rz.i, 19 — Vae ser novamente

colbcada a imagem de Christo na sala
s do Jury.

os salvadores no
lerqtco dos réos. que ponham o Salvador
sobre a ctirul do juiz. lv' justíssimo.

O capitão NodaH tclcgra-
photi para a Itália pedindo ao
Ministério da Guerra \uma
cotmnissJo cspcriu! dc compe»

' icittcs para examinarem cs
burros do Brasil.

A noticia acima lendo,
Fensam todos, contristadeis,
Xa falia que estão fazendo
Os taes dos "equiparados".

{*! Si

A Asscmbléa Legislativa Fluminense sub-
Slituiu o nome da cidade de Maxanibomba
r«n Nova Tguassú.

P3 niaxaiv.liombt.'irc3 (ou niax-iniboiuKi-
rios) passarãi a ser novri-i^ssKiir.nos, o*.i
etises, ou ciros.

Assim cjmo nfisitíi nf
que ranharam elles com

De todas as linhas de
frente

AllEMANiM. — Berlim, 19—O quar-
tel general communica, em data de 17
do corrente:"Frente oeste: Duque Albrecht —
Em muitos logares da frente, grande
actividade de patrulhas, canhoneios e
fuzilaria.

Príncipe 'Rupprecht — As nossas po-
sições, em ambos os lados do Somme,
acharam-se durante todo o dia sob
forte canhoneio, no qual a nossa arti-
lheria sempre respondeu vigorosamen-
te. Os nossos aviões de obs*crvaçao
cooperaram efficazincnte na luta con-
tra as baterias inimigas. A' noite, o
inimigo atacou as nossas linhas tle
comniiinicação, entre Gueudecourt o
Sailly e, ao sul do rio. as nossas po-
sições ao norte de Gresnes e Mazan-
court. Nas proximidades de Gueude-
court, a investida fracassou no nosso
fogo de barragem, tendo sido em Sailly
e Presnes repcllida em combates corpo
a corpo. Luta-se ainda pela posse de
pequenos trechos de trincheiras.

Os nossos aeroplanos de combate
abateram seis inaehinas, tres dellas
atrás das linhas inimigas. O. capitão
Boelke abateu novamente dois aero-
planos,

Principe Guilherme — Um avanço
francez na Cliampagne, ao norte de
•Mesnil, foi rcpellido. Em vários loga-
res dos Argonncs e do sector do Mosa,
vivos combates de artilheria.

Frente leste: Principe Leopoldo —Os
exércitos do general von Linsingcn, a
oeste de Luzlc, e do general Boehm-
ErinoUi, no Narajowka, alcançaram
uma nova viçtoria sobre 03 russos, que
sacrificaram inutilmente grandes mas-
sas de seus soldados. Desde a madro-
gada, formações inimigas, recentemente
concentradas e continuamente _rcfeitas
assaltaram dez vezes as posições das
tropas hannoverianas c dc Britnswick,
entre Sinicwka o Zubilnp, e as posi-
ções austro-hungaras, a sudoeste de
Zaturcy, que ao mesmo tempo foram
submettidas a violentíssimo canhoneio.
Os russos não conseguiram a mínima
vantagem. A' tarde, tres fortes ataques,
preparados por um furioso fogo de ar-
tilhcria. foram desferidos contra o se-
ctor Pustumity-Bubnow, fracassando
egualmente com graves perdas.

O fogo da artilheria inimiga, dirigi-
do contra as posições do general conde
B.òtlirncr, atiingiti á maior, intensidade
ao meio-dia e continuou ate ao anoite-
cer, interrompido somente por vários
plaques da infanteria russa, que foram
todos repellidos. Os fuzileiros da. Guar
da e os granadeiros da Pomerania per-
setrniram o inimigo derrotado, conqui--
tando as suas trincheiras, numa exten-
são de dois kllometros, aprisionando 36
officiaes e 1.900 homens, e capturaidj
10 metralhadoras.

Archiduque Carlos — Avanços de
batalhões russos nas proximidades de
J.imnica, ao norte de Stanisláo, em .15
do corrente mez, não obtiveram maior
suecesso do que os dirigidos contra o
cume da montanha de Oecoman, nos
Carpathos. Ao sul de Derna-Vatra, as
nossas tropas conquistaram as alturas
a leste do arroio Ncagra,

Transylvania: Os rumaicos offere-
cem ainda resistência nos caminhos dos
desfiladeiros da fronteira lest:. Na
bacia ao sul e a oeste de Krons-aelt a
situação continua inalterada.

Balkans: Na Dobrudja, nada de
novo.

Na Macedonia, ataques nas p.-oximi-
dades de Gradcsnica; ao sul de Monas-
tir. sobre o Cerna, e ao norte de Nidzc
Planina foram por nós repellidos."

Áustria. — Vienna, 19 — O estado-
maior do exercito communica, cm data
de 17 de outubro:

"Frente russa — iRcehassamos vários
alaqucs isolados dos russos na região
boscosa do Carpatho e ao sul do Dnjes-
ter.

¦Continua a batalha sobre o, Nara-
jorka e na Volhynia, sendo o inimigo
novamente derrotado em ambos os se-
ctores.

¦Ao sul de Lipnica Dolna atacaram os
russos, em grandes massas, até ao
anoitecer, as tropas allemãs. O adver-
sírio foi, porém, completamente re-
chassado pelos batalhões da Guarda
Prussiana, que perseguiram os russos

1 até ás sitas trincheiras, onde tomaram
I pé. aprisionando 3» officiaes c 1.900

soldados, e capturando 10 metralhado-
ras.

Na Volhynia deram-se novos ata-
quês russos contra as forças austro-

I húngaras do coroncl-gcncral von Tersz-
I tyansky. Após violento bombardeio lan-
j çaram-se, á tarde, as columnas inimi-

gas, ao ataque, entre Pustomity c
I Dwiniuchy, a oeste dei Bubnow, ao
I norte de Zaturcy e entre Zaturcy e

Kisiclin. .Apezar das suas enormes per-
das, repetiu o inimigo o ataque, cm

I alguns pontos, duas e, ao norte de Za-
turcy, até dez vezes. Neste ultimo
ponto, não obstante as suas forças
serem numericamente muito superiores
ás nossas, não conseguiram desalojar
nos das nossas posições e romper as
nossas linhas em trecho algum. Obti-
vemos um completo exilo.

Frente rumaica: No districto da
fronteira, ao sul de Hcrmannstadt. a
situação é inalterada. Os rumaicos
continuam a resistir nos montes Gyer-
gyo.

No triângulo fronteiriço, a sudoeste
de Dorna-. atra, expulsámos o inimigo
das alturas a leslc ilo srroio Néagra.*"
¦ —¦ 1 .. —»»«*)g<!?<1t>' i>i l'U - - ¦.'-'—¦¦ —

BEÍ-ir.Ai.AS — Elegantes e resistentes —
Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.
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Um combate corpo a corpo em «uto oMeia ia Galicia)

percebemos cm
troca.

accordo ParanH-

A campanba da teia
Vccliou-sc, afinal,

Sanra Catharina.
Será verdade ? Não haverá fita 3
Qual fita : — accordão <¦

T?a!a*se *'o curto dos feriados:
— Homem, observa um funocioiiario pu-

bliçp, pó dem cortar até todos, sc (juize»
rrm *, contanto que não nos toquem nos
pcutos facultativos...

OS RUSSOS ATACAM DUAS
•PRAÇAS FÒBTES

Londres, 19, {A, A.) — Ainda sobre
a acção dos russos na região de Lem-
berg, chegam telegramnias , de Petrn-
grado, informando que, vencidas 33 pri-' dos

No Mosa e no Somme
Os francezes tomam a
primeira linha allemã
em La Maisonnette
Paris, ,0 _ (ia. H.), — Communica-

do oiCficial de hontem á noite:"Ao norte do Snmnie terminamos a
conquista de Sailly-iSa llisel c expulsa-
mos o inimigo' das alturas' situadas a
nordeste e noroeste da aldeia.

No Sul do 'Sonimo, entre La Mai-
sonnctte c B anches, tomámos de assai-
to .1 primera linha de trincheiras ini-
migas, fazendo 250 pris oncros, entre
os quacs cinco offic aes, e apossando-
nos de diversas metralhadoras.

Nos oulros pontos da linha dc ifrcn-
te, ducllos de artilheria.

•Os nossos av':tdores estiveram sem-
pre aetivos, apezar do nevoeiro.

Abatemos, na frente do Somme, tres
aeroplanos allemães, um nas íproximi-
dades de Aizecourt, c os outros a oés-
te de Boiíchavcsnc, e entre Uosquigny
e Transloy.

Este ultimo foi abatido pelo tenente
Heurtcux, que completa assiní o scu
nono apparelho destruído.

Tres "fokker.s" inimigos atacaram
as nossas linhas entre Roye e Lass-
gny. Um dclles foi derrubado o os ou-
tro9 dois fugiram perseguidos pelo
mesmo aviador que abateu o primeiro".

Os inglezos penetram cm trin-
cliolrns inimigas

Paris,- 19 — (A. A.) — As ulti-
mas noticias da linha de frente annun-
ciam que os inglezes, em operações no
norte, penetraram diversas vezes nas
trincheiras allemãs perto de Loos e
sul de Arras, inílingindo,grandes per-
das ao inimigo, que continua reagindo
¦fortemente, embora sem resultados pra-
ticos, pois os aluados continuam de
posse de todas as conquistas effectua-
das.

O que informa o communicado
francês das 15 horas

Paris, 19 — (A. H.) — Communi
cado official das 15 horas :''Ao norte do Somme, organizámos
durante a noile as nossas posições
consolidámos ns conquistadas em tomo
da aldeia. Ús allemães contracataçariim
varias vezes, mas as barreiras de fogo
que lhes opuzenios quebraram todas as
tentativas. Mantivemos integralmente
todos os ganhos.

Ao sul do rio, continuámos a progre-
dir entre Maisonette e Biaches.

Na Lorena, repelimos facilmente um
ataque de surpresa contra as nossas
trincheiras próximo dc Burcs, a nor-
deste de Lunévillc.

Os nossos aeroplanos, operando hon-
tem ao sul do Somme, atacaram a me-
tra'hadora o inimigo na região de Bia-
ches.

As noticias mais recentes confirmam
que o ajudante Dorme abateu a 16 do
corrente um avião inimigo ao norte de
Péronne. Sobe com este a 14 o numero
de apparelhos abatidos pelo referido
aviador.

Um outro aeroplano inimigo que foi
registado como lendo sido avaliado 110
mesmo 'lia, foi cair próximo de Beiui-
lencottrt".

O que Informa um correspondente!
do gnorra

Londres, 19 — (A. II.) — O JYiiim
publica o seguinte telegramma do seu
correspondente junto ao quartel irene-
ral briiannico na França :''Consegui ver hoje numerosas cartas
interessantes escripias pelos prisioneiros
alie mães daqui aos seus amigos da Al-
lemanha.

Uni soldado escreve: "Somos bem
tratados, particularmente pelos so'dados
iniM-zcs, que são todos boiiõ rapazes",.
Outro diz: "Kstou num campo de pri-
sioneiros da França; mas custa-mo a
crer que elle seja realmente uni campo
de prisioneiros: é antes um palácio,
comparado com 03 da Allemanha'. Ain-
da outro escreve:. "Estou agora alimen-
tado como ha muito tempo não eslava".
I3iz, finalmente, outro prisioneiro: "So-
mos bem tratados pelos inglezes e çs-
pero que as nossas relações com elles

amistosas

AS OPERAÇÕES
NOSBALKANV

Os bulgiaros perdem trin.-
cheiras no Vardar

Paris, 19 — (A. H.) *— Communw
cado sobre as operações no Oriente :"Na margem direita do Vardar totu.1-1
mos varias trincheiras inimigas mimai
profundidade de quatrocentos metros.

Os servios continuam a progredir nasj
encostas a noroeste dc Dobropolyc. Na
planície dc Monastir, canhoneio e fuzi-
laria.

Chegaram alguns contingentes turcol
ao Stniuia inferior."

Os aiistro-alleniucs invadem- ft
Kuiniinia.

Nova York, 19 — (A. A.) —¦ Ura
radiogramma de Berlim para esta capi-
tal anmincia que os austro-allcinães pe-
netraram em território rumaico, na Mol-
davia, continuando a avançar.

Este despacho não teve confirmaçãi-
official.

Os servios oecupam a cidade
do Brod ,

Paris, 19 — (A. H.) — Telegram-
ma recebido de Salonica annunein que
as tropas servias oecuparam a cideub
dc Brod, sobre o Cerna.

Os bnlgnros tentam um avanço
Londres, 19 — (A. A.) — NoticirA

de Bucarest informam que os búlgaros
tentaram um forte avanço entre Eni-
dje, Mamont e Koyon, sendo, porém,
obrigados a se retirarem, com grandei
perdas.

A violenta batalha do vallo
de Oit-uz

Biicarcst, 19.— (A. H.) — Com-
municado official:"Nas frentes do norte e nordeste,
ducllos de artilheria.

Em Tughcs c Bicaz, um dçstacamcn-
to rumaico, ao atravessar o monte de
Lampris, atacou o ipiinijío cm Aga/.,
110 vallc de Trouis, destriiindo-lhe doze
canhões, aprisionando-lhc seiscçntos ho-
meus e obrigando-o a retirar-se. .Uulrn
destacamento, procedente de Goicassa,
na região de Trottis, siirprelicndeu .0
inimigo e capturou trezentos prifiionei-
ros.

iKcpellimos vários alaqucs no va.ie
de Uzul. O combate continua violen-
tissimo no vnlíe de Oitnz."

A Sil
As tropas alli.ulas em

Athenas
.Vofíi York, 19 — (A. II.) — Telf.

gra ph a ni de Athenas:"Chegou aqui outro destacamento ela
tropas irancezns, desembarcando de
bordo dos navios da esquadra fundeada
110 Pireu.

O commandante do destacamento re-
quisítou ao governo a entrega dos cJi-
ficios do parlamento c da Universidade
para aquartelar as tropas."

Manifestações hostis aos allludo*
Mova York, 19 — (A. II.) — Tel*.

grapham de Athenas cominunieaudci
qiie a popülaça levou a cffeito na-
queila capital varias manifestações lios-
tis aos aliir.dos, as quaes são attribui-
d.is a manejos dos allemães.

O rei Constantino ordenou a inte--
vençáo da força armada, afim ele acal-
mar 03 ânimos.

O rei istcrvçm para acalmar •
agitação

Londres, 19 — (A, A.) — Informam
de Athenas que o rei Constantino or-
denou que cessassem inimcdiatamentq
as manifestações contra 03 adiados.

Revisão nn.la dc malPositivamente
com os Pingos.

Hontem» a propósito de uma p.nmtncia*
da conferência, sobre o "slodi", dissemos
(ou melhor, disse-o o Raul) que ella dc-
viria, ter lofjar no Slodieu...

Assim ainda lia quem po»M perceber
o trocadilho; coaio sai-.t é que nem o
próprio Raul....

v- Cyrano & C.

meiras resistências .los inimigos, „..,.-._. .,.....,., - . , , .
russos qt-.e lambem combatem cm Na- serão depois da guerra mais amistosas mais nenhum abrigo que nos prolcja;
raiowska puderam approçimar-se dos do "que'antes. escondemp-nos, nos buracos cavados, pe
fort-s de' Halicz, oml:'o combata assu-1 As narrativas te.lr.s pelos allemães los obuzes c alu nos defendemos ate ao
mc grande intensidade. dos sc.ts próprios soffrimentos é uma! ultimo homem. Mas aquelle qtte sac;

Londres. 19! (.-!. A.)  Novos tele-1 oil outra vez commovedora: eis alguns dali cem vida pjJe levantar as mãos a.
gramnias de Pctrogrado dizem que os • extractos de cart23 dos mesmos prisio-
russos estão bombardeando as cominu-1 nciros :
nicações entre Halicz c Lcmberg, cau-1 "... Batemo-nos actualmente no Som-
sando, deste modo, aos defensores das 1 me contra os inglezes.. Não se pode
duas praças, graves damnos.

Uma grande batalha no norte da
poute do IT.ilkz

Londres, 19. (A. A.) — Noticias, de
ultima hora, vindas de Petrogrado, in-
formam que a tres milhas ao norte da
ponte de Halicz, se eslá desenrolando
uma grande batalha entre russos t atis-
iroteuto-turcos.

chamar guerra a isto: é um assassinato
puro c simples. O massacre do Ypres c
os combates dos poços dc Hulliich fo-
ram jogos de creança comparados com
esta carnificina c este ádjeçtivo é ain-
da muito fraco para traduzir o que se
pewsa nas linhas -le batalha...""... Sofiremos r.go-.a um bombardeio
de tal natureza que nenhum de nós ji-
mais viu igual durante todo o tempo
qne tem durado esta guerra. Não tia

Deti3B"... Esta carnificina é horrível. Ji-
mais vi coisa semelhante durante toda a
guerra. Não é em nada inferior ao in-
ferno, porqi/e é absolutamente ins.up-
portavel."

Rcsalta também dos relatórios offi-
ciaes, cujas copias foram apprchendida;,
que muitos soldados foram presos por
se terem recusado a marchar para ai
primeira linha de frente. Um soldado
allemão escreve a respeito :"Se me chegar esse momento tio
terrível estou disposto a atirar pari o.
lado a carabina para me salvar",.
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iv-

A quedai) cambio
O cambio, á vista, está já abaixo

da taxa de 12 d. As ultimas trans-
acções foram feitas a 11 3|4 «

'Esta portanto, suecedendo o que
foi por nós previsto, e o commercio
como toda a gente qttc tem negócios
a liquidar, env ouro,.encontra-se cm
•perfeito c bem justificado estado üc
-pânico. Entramos no ultimo ,trimcs-
tre do anno; app.roxima;se o período
das grandos liquidações, c a perspe-
etiva de prejuizos não pode ser mais
evidente, nem mais inquietado»-.

lEstá feita a demonstração de que o
Banco do Brasil traiu todas as cs-
Heranças nclíc depositadas por quan-
tos. ao vel-o reabrir a carteira cam-
liai, supptizeram, poder respirar um
pouco mais .4«safogadaincnte

Nãp só aquelle estabelecimento nao
concorreu para melhorar a situação
da praça, mas suecede que toda a
gente pódc verificar que. ipclo con-
trario, elle tem facilitado a queda das
taxas cambiacs.

O sr. Custodio dc Magalhães cotv
versou com, a Tribuna a propósito da
situação cambial, c fez estas declara-
ções:

Que existe especulação cm torno uo
cambio; . . miQue a divida externa nao estava
influindo na queda das taxas;

¦Que a guerra curopéa influe nas
cotações; ','.', ,.

iQuc lia fracos negócios de çafe
por serem insuficientes os embar-
quês para o que já foi vendido;

nuc dc facto o Banco esta com-
prando letras do mercadorias cm
Santos, Pelotas, Pará e varias outras
praças, c que os interessados na cs-
peculação fazem -propaganda ao sa-
ibôr das oceasiões c dos interesses
dc cada uni.

Todas estas iiiforr|açúle3 são fa-
1!ias de interesse, com excepção da
ultima. Desde que existem mercados

k desidia
do Conselho

O Conselho Municipal está a fechar
ac sua3 portas, e se nós quizessemos
fazer um retrospecto dos trabalhos rea-
lizados na presente sessão chegaríamos
facilmente á conclusão de que aquella
assembléa do largo da Mãe do Bispo
não é mais que um foco pernicioso de

politicagem.
Dependendo de resolução dos inten-

dentes acham-se ainda nas commissôcs
projectos de alto interesse publico,
entre os quaeí sobresáe o dç reforma
do systema tarifário actualmente ado-

ptado pela companhia que explora
nesta capital o" serviço telephonico, as-
sumpto que por espaço de alguns me-
zcs oecupou a attenção do Club de En-

genharia, provocando até brilhantissi-
mos debates no seio dessa instituição
«cientifica. 'Um compensação, toda a
sorle de politicagem a mais indecente
foi ali tratada com fervoroso interesse.
O sr. Mendes Tavares durante dias e
dias oecupou a tribuna para responder
a ataques de um deputado carioca, e
a simples lembrança da acquisição dc
um quadro do barão do Rio Branco
provocou a renuncia do presidente do
Conselho, o sr, Osório de Almeida.

Se ha questão que mereça ser resol-
vida com a maior brevidade, essa c a
dos telephones. Não se comprebende
que depois de conhecida a opinião do
Club d* Engenharia, que rejeitou una-
niinemento o systema de tarifas, no
serviço telephonico no Rio de Janeiro,
por achal-o prejudicial para o puMico,
para a empresa, para todos que se uti-
lizam do telephone, o Conselho Muni-
cipal, no interesse exclusivo de fazer
politicagem, continue indiífercnte ao
assutnpto, c nem sequer tenha discuti-

0 dia na Senado

dc cambio que existem çspecutadores, j. 0 project0 que aimta dorme na
c todavia isso nao impediu que asU-1"
xas, que no Brasil, chegaram, em
época não muito remota, ate as pro-
xiniidadcs de 5 d., se elevassem de-
pois até á casa de 16. e.com tal' fir-
iiieza, que a X^aixa- 4e Conversão a
ãdòptou como padrão da mpeda na-
cional, até aue noto surto permittisse
nova alta.

fluo a nossa divida externa não
tem influencia no mercado de cam-
biaes c evidente porque, emquanto
cila pertence á categoria das ques-
tões financeira», a segunda é rcsul-
tanie apenas de uma ' situação «co-
iiomica. má de facto ou sihiplcsmcn?
lc apparcntc.

iÁ guerra curopéa deve ter influi-
do dc facto nas cotações, mus na-
qúellas que se referem, aos paizes en-
volvidos na belligerancia. A verda-
ile, porem, é que. face a face do Bra-
sil. esses paizc3 semi-arruiuaidos.
com os seus lastros mctallicos esgota-
<los, vivendo «um verdadeiro regi-
meu dc papel moeda, ainda nos exi-
!>ein com singular desrespeito pela
verdade econômica, que reputemos in-
[erior a nossa moeda, e paguemos
exorbitante ágio pelo ouro que lhes
corríamos'

Assim suecede com Portugal, por
exemplo, onde as libras são cotadas
a 7-35° reis fortes, ou seja sofíren-
do o ágio de 63 ojo, e onde no cn-
Irctanto se nos impõe : a taxa dc
30.1 oi o... cm relação á sua moeda
circulante, verdadeiro papel inoeda,
tão insignificante é o lastro banca-
rio par.a n enorme volume das emjs-
sõ.es fidttciariasl A Hespanha cobra
:'.t;io pela sua moeda aos inglezes e
francezes. isto é. a moeda da Ingla-
terra c da França está sensivelmente
desvalorizada em relação á Hcspa-
nha, sendo na actualidade a pátria
de •Affohso XIII a imica nação curo-
péa que dá assim notável exemplo de
exuberância econômica.:! apezar da
guerra ou talvez mesmo por causa
tia guerra.

O unico argumento valioso de
quantos o dr. Custodio de Magalhães
óiiereceu á Tribuna para justificar
si queda do cambio, é o que-se refere
ú'falta de embarque do café vendido
em Santos; o que, todavia, não in-
fine nos preços das vendas.

Por ultimo, está feita a confissão
de que o Banco do Brasil compra
letras de mercadorias nas praças do
norlc e do sul. Já foi dito que têm
sido precisamente essas compras que
tem dcternrnado a queda do, cambio,
porque o Banco não as realiza para
o fim de se cobrir de cambiacs vendi-
das, o que justificaria aqucllás con-
staiftcs operações, mas compra não se
sabe para quê, nem com que fim, se
só para armazenar ouro adquirido a
taxas baixas, o que ainda mais con-
correrá para impedir que a alia pos-
ia manifestar-se!

E' , coisa sabida por todo o com-
mercio que o Banco não dá cnndiiacs.
Quem necessitar dc cinco mil libras
obterá, quando muito duas mil. As-
sim, a carteira cambial parece ter sido
rposta a fúuccionar somente para
compras, talvez para a execução de
um grande c famoso programniít, que
aliás é conservado no mais absoluto
sigillo.

O que é. porém, positivamente cer-
to é que o Banco do Brasil, caindo
sobre todas as praças exportadoras, c
comprando quantas':letras;,de merca-
dorias apodreçam, determina a qtié-
da das taxas. O director da carteira
cattslii.al confessou o facto. a que já
Unhamos feito referencia. Essa con-
fissão explica liulo, e explica priiici-¦palmcntc quão desastrosa é a orien-
tação que cm maleria de câmbios sác
do casarão da Avenida Passos para
ir inslallar-se tia carteira de cambio
do Banco do Bnxil.

E assim vamos vivendo, á mercê
de muita inconscicncia ou de muita
imaldade!

pasta do relator
Ainda ha dias o governo, de accor-

do com a opinião unanime da impren-
sa e ante ás moções que lhe foram di-
rígidas ipelas r.Jais imjportaintes asso-
ciaçõe3 conimerciacs desta cidade c de
S. Paulo, reconhecendo a injustiça da
campanha que se levantou contra o
grande melhoramento que então se pro-
jeclava, resolveu autorizar a ligação
tclephouica entre os Estados dc São
Paulo, Minas e Rio de Janeiro, o que
será uma reaiidade dentro dê alguns
mezes.

Problema muito mais importante que
o da reforma do systema tarifário dos
telephones, o governo soube resolve!-o
com prudência, acautclaudo os interes-
ses do Thesouro, prestando assim ao
paiz um gTande serviço. O Conselho
Municipal não sabe resolver nem ao
menos um problema cuja solução já foi
dada por uma instituição scientifiea c
que, por isso, na parte puramente te.
clinica, não precisa de mais estudos.

O publico é o unico que soffre com
a desidia do Conselho, porque maças
aos nossos edis o telephone continuará
a ser objecto de luxo, só accessivel a
pessoas de .posses.

Pretende-se, é o desejo da Compa-
nhia Tclephouica, apoiada com o pa-
recer do conselho director do Club de
'Engenharia, modificar o actual contra-
to existente entre aquella empresa c
a Municipalidade, com o fim de aca-
bar com essa intolerável restricção,
tornando o telephone objecto dc ittüi-
dade, accessivel á bolsa do toda gente.

Pois muito bem; é a isso que o Con-
sclho Municipal, por politicagem, não
quer resolver,

Bella recomincndação para a rcelei-
ção do pessoal 1

¦a > <»?_¦—"São Lourengo" — Cigarros po-
pulares de fumo

Uio Novo, para non reis, com valiosos
brindes. — LOPES SA* & C.

Diplomacia

o SR. JOÃO miz OF-
FERECE QUATRO

LOGARES DE COMMIS-
SOES AOS PERRE-

CISTAS
O projecto- de levantamento das ulli-

mas restricções da amnistia dc 05 to-
mon liontcm toda a sessão do benatlo.

Na hora do expediente, 6 sr. João
Luiz Alves pediu a palavra, para re-
bater o discurso com que, ante-hontem,
o sr. Iriueu Machado fez a, sua estrea.
contrario á amnistia. S. ex. discutiu
um a um todos os pontos feridos pe.o
representante do Districto Federal,
argumentando com a maior felicidade.
Em torno da invocação feita pelo sr.
Ir-incu á memória do sr. Pinheiro Ma-
chado, dizendo que eram os adversa-
rios do chefe conservador que plcitta-
vam a passagem do projecto, não sen-
do assim possível que os «eus ainig03
o approvassem, o orador teve plirases
de acerba ironia contra o sr. Irincu
que arriscou de onde a onde um aparte,
einmudccciido logo. .

Entre os srs. João Luiz e Irincu a
discussão acalorou-se com explosiva
irritação daquclle, quando o segundo
disse que o almirante Alexandrino dc
Alencar,, ministra da Marinha, mentira
nas suas informações.

Na ordem do dia, entrou cm uís-
cussão o projecto.'

Em primeiro logar, falou sobre elle
o sr. Pires Ferreira, enviando á mesa
cinco emendas,

Tinha, porém, de ser discutido c vo-
tado o requerimento do senador piau-
hyense, apresentado aiitc-lionteni, para
que o projecto fosse sjubmettido as
comniissCes dc Finanças, Constituição
e Justiça.

O sr. João Luiz falou novamente,
combatendo o requerimento e pedindo
votação nominal para elle,

Usou da palavra o sr. Lopes Gon-
çalvcs para quem era indispensável* o

parecer da conunissâo de Constituição.
O sr, Francisco Sá defendeu o rc-

qnerimento do sr. Pires.
Atlendido o requerimento do s'. João

Luiz para a votação nominal, esta foi
procedida, votando á favor do requer
riménto do sr. Pires 21 senadores e
contra 17. .

O projecto era relegado a pasta tias
conimissões.

Indignado com a votação, que tora
tuna surpresa para s. ex., o sr. João
I.uiz pronunciou um breve discurso,
com que se desligou do P. K. C. e re-
nunciou os seus lògares nas comuns-
soes de Finanças, de Petições e Po-
deres, dc 'Reforma Eleitoral c da to-
dificação Commercial.

For uma bomba que cstoirou no re-
cinto. ,

O sr. João Luiz saiu logo para os
círrddores. onde deparou, sarcástica-
mente: "Ficam os logares ,nn's< com-
missões para esses perrecistas I

•E recebeu muitos cumprimentos o
representante do Espirito Santo.

Entretanto, encerravam-se, no rc-
cinto: . . , ,i

a 2" discussão da proposição tia La-
mara dos Deputados, n. 64, de 1916,
fixando as forças dc terra para o
exeroicio dc'1917, c dando outras pro-
videnciás (com emendas da conunissâo
de Marinha c Guerra) ;

a 3" discussão da proposição da Ca-
mara dos Deputados, n. 46, de 1916,
que adia para 11 de março de 1017,
as eleições para a renovação do Con-
sclho Municipal do 'Dislricto Federal,
e dá oulras providencias( com emendas
da conunissâo de Constituição e ürplo-
macia já approvadas cm 2" discussão);

a continuação da 2" discussão" da
proposição da Câmara dos Deputados
ri: 42, dc iniõ, que abre, pelo Miiuste-
rio da Justiça c Negócios Interiores,
o credito especial de 3S7'-7'7^79(>. para
oceorrer ao paigamcnto de despesas
resultantes da acquisição de material,
installaçãò de appai'clli03 e reparos 110
cdiíicio da FacuMade de Medicina da
Bahia (com paireccr favorável da com-
missão dc Fisanças no substitutivo do
sr. Pires Ferreira, depois de talar o
sr. Erico Coelho contra cila;

e a 3a discussão da proposição, da
Câmara dos Deputados n. 4.1, de_ 1016,
que abre, pelo Ministério da Guerra,
o credito especial de 1:5<io$, para pa-
gamento de gratificações addicionaes,
devidas a Manoel Ignacio da Silva
Teixeira c Heitor Hugo de Moraes, 1°
e 2o officiaes do Hospital Central do
Exercito (com parecer favorável da
commissão de Finanças);

Como não houvesse numero para vo-
tações, os trabalhos foram suspensos.

SM

•A> i

Proseguiu, hontem, a rotação das
emendas apresentadas em

3a discussão

Chegou hontem a esla capital, pas-
sageiro dn paquete Orissa, o dr. ia-
1,1o Miiiolli, secretario dn,legação tio
Uriigtiay, tendo sido recebido a bordo
pelo' dr. Erasmo Callorda, pessoal <la
legação e consulado daqucl'.'a Republica.

O dr. Pablo vem substituir o dr.
Callorda no posto dc encarregado dc
Negócios junlo ao governo do Brasil.

A cerimonia da entrega da legação
do Uriiguay ao novo e sympatbico dl.
plomata rcalizár-sc-á hoje, devendo
embarcar com destino a Montevideo,
no dia 6 de novembro, o dr. Erasmo
Callorda.

O dr. Pablo vem pela primeira vez
ao Brasil c- manifestou-se muito lison-
jeiro nos seus juizos para com os ho-
mens e coisas do nosso paiz.

«MB &<*ZTJ i»Wumi ' '—¦ —

A LANTERNA
Vespertino do combato c grande

informação
Director: — COSTA RECO

APPARECKKA' líltKVKMENTR
< » ei » -1

ASSOCIAÇÃO DOS EMKRKOADOS
NO COJBEEUCIO

A rouniSo convocada para bojo
Commutiica-nos a directoria da As-

sociação dos Empregados 110 Commcr-
cio do 'Rio dc Janeiro, que a reunião
dos associados incriptos na linha de
tiro, annunciádà para hoje, uo largo
da Carioca, realizar-se-á na sede so-
ciai, ás S horas da noite.

,¦1 a» « ii
Eu bebo. tu bebes.

CASCATINHA. .
¦1 iam ti wiflj » —

cllo bebo

i

NO TRIBUNAL DE CONTAS
Mais uma recusa de registro

Em sessão extraordinária, o Tribu-
na', de Contas resolveu negar rcsislro
á revisão do conirato celebrado com
a Companhia Estrada dc Ferro de
Gòy-az, por insufficiencia do saldo
destinado á construcção da mesma Es-
tra ila.

A' reunião, que foi presidida pelo
dr. Didinio da Veiga, compareceram
Os direetores do Trihuna'1, drs. Al-

'frt-iln Valladão, Teixeira Soares e Je-
suíno Cardoso, beru como o dr. Leo-
nel liarros Lima, representante do mi-
niãterio publico junto aquelle insti-
tuto.

Na mesma sessão foi recusado rc-
ftistro ao contrato feito por Charles
Mêisel para fornccimciitq de carvão á
Central do Brasil, conforme relatamos
cru outro ponto.

AS MISSAS DE HOIE
Rezam-se as seguintes, por alma dc:
Lcopoldina Angélica da Silva Ávila,

ás o i!2 In ras, na egreja de S. Fran-
cisco dc Paula.

Pedro dc Souza Nogueira, ás 9 i|2
horas, na matriz do Curato.

Alberto Xavier Monteiro. ;is o horas,
na egreja de S. Francisco Xavier.

Cacilda Moraes d'Uça CarvaMio, ás
o horas. 1111 egreja de N. S. Immacula-
da Conceição. ..'_...

Scnliorita Haydée Figircrretlo, _ as
9i|2 horas, na egreja dc S. Francisco

de Paula;
Oswaldo Canejo, as 9 horas, na ma-

triz da Candelária.
Ramon Gouzalez y Gonzalez, as

n i|= horas. 110 altar-mór da matriz do
rSS. Sacrameuíoi ,"„.,. ,
1 Jacintha Augusta da Silva, as 9 ho-

ias. na egreja de S. Francisco de
I Paula, :ro altar de S. Miguel.
I Geraldina Antunes de Vasconcellos,
! ii 9 hora,?, na egreja de S. Francisco
j* P»u'«.

As irregularidades da
Brigada Policial

Ainda ha pontos conlro-
vertidos

O ministro do Interior informou hon-
tem á Câmara o seguinte, relativamente
no inquérito procedido na Brigada Po-
Iicia! era 1915, para serem averiguadas
irregularidades ali pr.Vicadas 110 periudo
anterior:" A conunissâo de funecionanos do
Ministério, encarregada do inquérito
está ainda oecupada cm esclarecer pon-
los controvertidos a respeito de faltas
nttribuidas a dois officiaes dn Exercito.

Sobre a exploração do
carvão nacional

Hontem, no expediente da sessão da
Câmara, o sr. liuuiio de Andrada oc-
eupon a tribuna, para insistir na 11c-
cessidade dç se regulamentar a expio-
ração das jazidas de carvão, 110 paiz.
Xão lia duvida, disse o orador, que o
carvão nacional anda exuberante cm
af florações nos Estados do Sul ¦' e que
embora em pequena escala já c apro-
véitado, mesmo na nossa bahia, são la-
ctos dc cuja consideração partiu o ora-
dor para fundamentar seu interesse na
creação de leis que venham rcgulamen-
lar a propriedade e a exploração de
minas.

Não queria com isto dizer que . o
nosso produeto seja optinio; sabra,
como todo mundo, que o carvão na-
cional não pode, por emquanto, ser
applicado cm machinas dc alta e cem-
stíintc pressão, por uma serie dc ra-
zões que expoz c dentre as quaes cs-
|ice!a'meiu,c destacou a circunistancia
prejudicial de exigir o carvão cm tal
emprego a abertura repelida da boca
da fornalha. Isto, porém, não srgm-
fica <|ue as nossas minas dc carvão
não possam ser technicamcnte expio-
radas, como vasta fonte de riqueza
Citou então os trabalhos da «omniis-
são nomeada pelo Ciub dc Engenharia,
procurando frisar dentre as conclu-
sues a que chegou aquella corporação
seienlifica as que reclamam a neces-
sidade de medidas legaes dc protecçâo
c dc meios de resistência á concorreu-
cia do similar estrangeiro.

O orador, como a commissão _ do
Club dc Engenharia, lambem conside-
roíi o momento actual como privilç-
giado, como sendo o melhor que ja
se nos tem deparado para cuidar de

1 assumpto de tamanha relevância.
No cmtanto, até hoje, nenhum in-

dustrial pode explorar semelhantes ri-' falia de regulamenta-
O Ministério a sen cargo, diz o niinis-
tro, não retardou a apuração dn respon-. . .
sabilidadé dos suspeitos; ao contrario, quezas, ueudo.a n,;„vniln -1
a proporção que se colhiam indícios ve- Çao dc leis dc minas,. U.egano a

hcnenic de 
'criminalidade, era o indi- festa altura de sua exposição, o, o.ador

cado nlimado a justificar-se; Quando mostrou como 
a- lei que Possuímos o-

não o fazia de modo acceitavel, instou- bre a matéria, de fi de janeiro de 19:,.

rava-se o conselho de invcsligação. c, esta em coi trapoMÇ.10 com o, dispo si-

dando este o resultado esperado, eram tiyos constuticionaes da declaração (b.

os documentos enviados á justiça civil, I direitos e, nao contente com a con-

por haver decidido o Suprcincr Tribunal
Militar que os officiaes da Brigada não

Proseguindo, hontem, no seu traba-
lho dc votação orçamentaria, a Ca:
mara votou as emendas apresentadas ao
projecto de despesas do Exterior, Má-
rinha, Guerra e parte do da Viação.
A votação começou, porém, pelas emen-
das offerecidas ao orçamento do Ex-
terior.

A emenda n, 1, reduetora do cre-
dito para representação do ministro,
íoi rejeitada.

A emenda n, 2 foi, dc accôrdo com
o parecer da commissão, approvada.
Dispõe ella:

Reslabelcca-.sc na verba a", consignação
i8t a verba proposta pelo Potier JSxívutivo'.

Supprimam.se ás verbas — Uece|i(ües
officiaes — Congresso e Conferências', con-
signação 1" devendo tacs despesas correr'pe.-
Ia verba — listra o reli na rios no interior,,,,

•Supprinia.sa a consienação :" da" verba
— Conjtrcssos c Conferências — devendo as
despesas dessa t)at«rc/.a correr oe!a verba^—
Extraordinários' no exterior

Corpo Consular — Material — Discriral-
nem-se as verbas de alumcis dc casa. e, o
qimiitiii» de cada um desses alugueis; o
numero de auxiliares, contínuos c oorieiros,
e respectivos vencimentos. Discrimine-se
ainda a verba "Ksiiodicnte" oara cada um
dos coiisutadojt ou vice-consulados."Corpn diplomático" — EsDccifique-so o
numero de addidos existentes, seus respecti-
vos vencimenlos, c lei cm virtude de 'que
foram nomeados. ¦-.-':

A emenda 11. 3, mandando diminuir
dc 25:000^000 a primeira consignação
do n. 3 do art. 7. foi retirada pilo
seu autor, sr. Costa Rego.

Sobre a emenda n. 4. modificando
a redacção da verba S." do alludido .ai>
tigo, falaram os srs. Ribeiro Junqueira
e Arlindo Leoni, sendo a mcsma"rc-
tirada.

A emenda n. 5, concernente aio ac-
crescimo de vencimentos das secreta-
rias dc legaçio. foi rejeitada. ' 

,
Sobre a emenda n. 6, dada como..pre-

judicada pelo parecer da comqiissão
de Finanças, falaram osi srs. Arliudo
Lcont e Ribeiro Junqueira. Para..a
votação dessa emenda o sr. Maurício
dc Lacerda requereu verificação, sendo
a approijação confirmada. Dispõe ella;

"Ao art. t», verba 9" — em vez de: "Re-
'.luzida de isrom'3 a consignação "Material",
diía-ser "Reduzida de Ss:ooo$ a consigna-
ção "Material" não sendo concedidas, íuij-
rante o exerciein, as eralificacõea dç resi-
delicias, que ficam susoêiisas."

A emenda n. 7, reduzindo de reis
ioo:oooSooo a verba Extraordinárias
no Exterior, foi retirada pelo-seu au-
tor. sr. Cosia Rego.

Foram, em seguida, approvada? 
" as

emendas da -coiAmissão. Prescrevem
cilas:"N. r — Kcduza-sc a verba 4'—Com-
missão do Limitei. — cuia dotação é de
80:000?, no corrente exercício a 30:000$.
que pe destinam á publicação dc actas, com-
pras de marcos, cto.. únicas desoesas para o

nro ¦-! ro. visto como está a terminar
os seus traliallios a Commissão do Uruguay,
única em exercício."

"N. 2 — Na verba B" — Corno Di-
ptoiiiaiico — diminuã-so da despesa a inipor-
taueia dc (i:noo$. assim distribuída: 2:000$,
da representação do ministro no {Chile;
áíoòbS; idem, idem, 110 Parasuav; lopS. 110
cxqedictite de cada uma das embaixadas cm
Wasliingloii c Lisboa c na Consimiacão do
aluguel de casa em ltoi.ia c THienos Aires.'

Sobre a seguinte falaram 03 srs.
Maurício de Lacerda e Arlindo Lcone,
Dada como approvada, o sr. Mâuncio
requerei! verificação, sendo a approva-
ção confirmada. Diz a emenda:

" N 3 — Ka verba o" — Corpo^ Con-
pular — passc.se a consulado simples o
consulado geral, cm Hreir.cn."

"N. 4 — Na verba 10» — Ajudas de
Cuslo — diiniima-sc a miantia dc ........
ioo:ooo$oo(.i."

"N. ; — Na rubrica n. 1 da verba"Extraordinários 110 exterior", acerescente.
so — inclusive lícccpcõcs officiaes c Con-
pressos e Conferências. — ficando assim
distribuída a dotação de. 240:000$ da dita
verba: 110:000$, ioqíoòoS o 30:000$ respe-
clivamente ciitr." as rubricas I. 2 o 1."

N. 6 — Na verba "üxlraonlinarios no
interior" c rubrica tmica. accre5cciitc-s;f-^-'
inclusive' representaçiío do Urasil nos Con-'.
cressos e Conferências lntcruacionacs, que^
se reunirem no exterior." ' '

_ «N. 7 _. K' vedada a nomeação: «e
addidos gratuitos ou sem vencimentos.-,resta-
belècida, nesta narte a resnectiva disposi.
cão do decreto il. 6j.|. do i3 de novembro
dc 1800."

Sobre a emenda n. S, falaram os
srs. Souza e Silva c Arlindo Lcone,
relator do parecer da commissão de
Finanças. Essa emenda, como todas as
outras da conunissâo. foi approvada.
Diz cila:

_ «M, s — Viçam reduzidas S metade as
Iniliortnncias das aivulas de custo nara os
furiccionnrios dos cornos diplomático c
consular, abatcnJo.se io1'!™ cm toi as - as
rubricas das lelrns a. b c. d e e dos-ar-
tivos 83; do decreto ti. 10.181 c isli. tio
decreto 11. 10.3S4, do 6 de anosto de igis,
salvo na rubrica da letra i dos dilos arli-
ens dos mesmos decretos, caso cm nuo o
abono será seninre de dois nuarleis. _ .

Sobre a emenda n. 9 falaram ,'os
srs. T. Salles, Mauricio de Lacerda
e Mello Franco, que requereu vcríPca-
ção da votação, sendo a approvaçao
confirmada. Determina .1 emenda: •

 "M. o  Aos funecionarios dos cor-
nos diplomático e consular c absolutamente
nrohibidn, sob nona dc nerda- de seus ven.
clnicnloí, ausência du seus resiiectiV03 lios-
tos. para virciii servir como extraniuticra-
rios na Kccrclnria do Ministério.-" .

A emenda 11. 10, dando uma nova
feição :i tabeliã da secretaria do Ex-
terior, depois dc sobre cila terem drs-
cursado os srs. Maurício, Lcone-c J.
Salles, foi retirada, coisa que'foi con-
firmada Pela verificação requerida
pelo sr. Mauricio de Lacerda. Foi ap-
provada a emenda seguinte, prescre-
vendo:

— "N. 11 — Lon.-, que vacar, será siin-
presso um dns rareos dc director ncral.- ua
Secretaria das Kelaçõcs Kxtcrioorcs. ,

A emenda 11. 12 foi prejudicada e a
de numero seguinte, depois de hayc-
rem sobre cila falado os srs. J. Salles
c Maurício, íoi approvada, deternu-
nando:

 "X. r;  Tara ns nrimeiros nomea-
ções na Secretaria das UclaçScs Exterlòros,
requer-se 11 habilitação era concurso, no
qual o candidato provará: ,

I, ter cumprido as exiccncias da Icris.-
lacão militar;

II, ser bom dactylojrrapno: -.;
III, ler conliccimciito ocrfcito da língua

portHRitezni
IV falar eorrectamcnie o franeca e tra-

duzir pelo nicnosas liiisuas iiuileza. allcma,
liesnauliola c italiana; ;:'

conhecer historia c ccoerapl-.ia ecral e
especialmente do Urasil. saber aritlimclica c
suas applieações; . ,

VI ler nações de direito internacional,
administrativo, civil comau-reial c industrial
brasileiro, de economia oolilica eom appliça-
cão especial aos problemas econômicos, 111-
dustriacs c commcrclacs do Brasil, .de cs.
tatislica c deitiocranliia."

Sobre a emenda 11. l4, relativa ao
quadro especial de estagiários ou au-
xiliares de consulado, falou o sr.. Ar-
lindo Lcone, rctirando-a, o que foi ho-

B) — Red111am.se: de 60:000$. a verba
25* (Classes Inactivas). fican-do rectiiicado,
desta sorte, o respectivo calculo; e. de
Soo:ooo$. a verba 24* (Addidos). dizendo-
se. no fim da tabeliã: Omita do reducçoo
provável, por força das providencias estabe-
lecidas no projecto, cm relação aos funecio-
narios addidos — *oo:ooo$ooo "

— "N. 2 — Fica o coverno autorizado:
o) a vender, era hasta onbüca. ou nertnutar
os terrenos dos cxlilictos Arscuacs da Bahia
e de Pernambuco e da antiga Capitania do
Porto de Corumbá; b) a realizar contratos,
por tempo nunca maior de cinco annos,
exclusivamente em relação a altiRlicis de ca-
sas; c) a distribuir, mensalmente á Paga-
doria Je Marinha, ns verbas mensaes cor-
respondeu tes a expediente •• despesas meu-
das de repartições do ministria aue fiine-
cione nesta capital, recebendo depois o
Thesouro, da inosma Pairadoria, a respecti-
va prestação de contas: rf) a vender o ma-
tcrial reputado inútil, inclusive navios iul-
pados imprestáveis, recolhendo o produeto
da venda ao '1'liesonro, c podendo abrir çrc-
ditos cor conla de tal nrodueto recolhido,
para a acquisição de material que conside-
rar indispensável ao serviço da esquadra e
ao rcpí»rn do sins unidades."

ORÇlUIKXTO DA GUERRA
Finda a votação das emendas ao or-

çainento da Mar'«ha, foram votadas as
apresentadas ao orçamento da Guerra,
A dc n, 1 foi approvada com um addi-
ti-vò da conunissâo, ficando assim rc-
digiio o vene dò:

"As vagas aue se derem no quadro dosauditores deverão ser nreoachidas pelos au-xiliares dc auditor, çui.-.s vacas, entretanto,nao serão mais preenchidas ficando dc ort.
tão , supprcssos os resnectivos caruos antes,
poremr os, auditores poderão ser removi': s
a seu pedido c a jujjo do Roveruo dentrodo praso de trinta dias."

lA emenda n, a foi cgualmsnte ap-
provada, fixando:

"Art. 20: II — Em vei de: "A contra-
tar no estrangeiro operários especialistas pa-
ra as fabricas de material do listado; sem
aufíincnto do despesa", di(ra-sc: "A cú:u
tratar no estrangeiro operários especialistas
para as fabricas dc material do Estado."

Foram depois appruvados, sucaessi-
vãmente, as emendas ns. 3, 4 c 4 A,
determinando:

"N. .1 — Art. 20: VII — Acerescente-
se, depois da palavra "Kstrclla": *'semlo o
produeto recolhido ao Tliesouro Nacional,
acompanhado dc guia e facttira respec-
tiva."

"N. 4 — Art. 33 — Em vez de: "O
Rovcrno venderá todo o material bellico in-
servivel. existente nos arsenaeá. fortalezas c
quartéis recolhendo o orodncto da renda ao
Thesouro Kacional. podendo, entretanto, cm-
prégal-o na acquisição suecessiva c reparos
de material bellico c desenvolvimento das
fabricas cncarrcRadas do preparo dçyse ma-
tcrialM; diga-se: "O Rovcrno venderá todo o
material bellico inscrvtvel existente nos ar-
senaes, fortalezas e quartéis, recolhendo

A politica cearense
A maioria da bancada «arents na Ca-

mara dos Deputados dirigiu ao presidente
<lo Ceará o seguinte tclcgramma:

"Lemos verdadeira niagua telegrammi
v. ex. dirigido nossos adversários applau-
«lindo fusão antigo» «lemenlos ^cciolystas
e dizendo alludida íusio teve por fim cs-
trbelícer unidade vistas representação cca-
rense quando, enj verdade «ornou . mais
íundí divisão mesma fcprcscntaçpo á qual

julgamos pertencer. Pedimos venia dizer

gesto v. ex. em 
'logar 

diminuir, acirrou
divergência» jiartidarias uma vez que nossos
adversário» «ffi-nam cfcntK. ngora «polo
official pata no» combater. Continuamo»
todavia prompto» auxiliar v. ex. tudo- quan-
to disser respeito' grandet» e prosperidade
nosso Ceará.

Saudações'. —' UTorcira iá Rocha, José
Liuo, Thomas Rodrigues, Álvaro ternan-
des, Osório de Paiva * JUtfSnt, Albino."

—» — im . ¦"

Em torno do caso de Matto
Grosso

Oíscrevem-nos:"Mancommunado com o -vicc-prcsi-

dente do Senado, o sr. Wencesláo Braz,
neste caso de Matto Grosso, vae per-
dendo o decoro c a compostura e nem
mais cogita de salvar as apparencias.

Não ha quem ignore que, obedecen-
do ordens que daqui lhe -envio» o se-
nador Azeredo, a asscmblea de Matto
Grosso, depois dc intimar o presidente
.aquelle Hstado a retirar-se do, poder,
suhlévou no sul o regimento mixto ila
policia, aquartelado eu; Bella. Vista, do
fconunando do ex-major Antônio -o-

Não podendo o general Caetano de
Albuquerque distrair praças da capital
para abafar esse movimento, pois adia-
va-se sua autoridade ameaçada por unia
assembléa facciosa, que fora da lei re-
voíucionava o Estado c armava grupos
sediciosos para dcpol-o do governo, re-
quereu para esse fim a intervenção do
governo federal.

Mas como procedeu o sr. Wencesláo
Braz, em virtude dessa requisição, per-
feitamente enquadrada 110 paragrapho
3o do artigo 6" da Constitu-ção Fe-
dcral? ' . - .

Mobilizou forças do Exercito para
restabelecer a ordem.e a trauquillidadc
naquelle Estado?

Não, nada disso fe*.
Grosseiramente sophismando o pedido

dc intervenção, pondo de parte a cau-
sa que o determinara, enviou açodada-
mente paT.a Cuyabá uma numerosa ex-
pedição militar, com o fim de auxiliar
a assembléa facciosa na deposição do
presidente do Estado.

.E, quanto ao ex-maj'or Gomes, para
cujo desarmamento fora pedido o au-
silio da força federal, nenhuma pro-
videncia tomou o governo; esse revol-
toso continuou c continua ainda como

prodiieto ao rihcsouro. Nacional acompanha-1 emDreiteiro-inór da mashorca, a entre-
fe.i4./^rlre'f,tSS>.e t& Sste/ correspondência com o senador

OS ORÇAMENTOS
MILITARES

UMA DECLARAÇÃO
DE VOTO DO DEPU-

TADO SOUZA E
SILVA

O sr. Souza e Silva, deputado tia-
miucnsc, enviou, hontem, á mesa da
Câmara, a seguinte declaração de vota
relativamente aos orçamentos milita-

"Ao votar o orçamento para os Ml-
nisterios da Guerra e da Marinha, o
faço com as restricções aqui exaradas.
E, assignala-se previamente, não vae
ncllas nem sombra de insidia, ataque
ou corrigenda. Que outra coisa não
busco não seja ella a constatação do
facto — que ó a bí),se da todo conceito
exacto e justo. Conste, pois, em primo
loco, que a nfoporçâo das despesas ml-
litares cm relação- á receita estão, res-
pectivamente, abaixo ide 13 T.para u
Ministério da Guerra e de 7 T. P"a
o da Marinha. O que não é nada ele-
vado, positivamente, sendo ambas das
menores entre as dos demais paizea.
Isso não obstante estarem ncllas' in.
cluidas despesas que nada tem de m--
litares, e da anormalidade da diminui-
ção da receita, devido á guerra actual.
È attente-se no seguinte: que se a des.
pesa com o Exercito, uns 6.1.000 con-
tos, parece grande, c a alguns mesmo,
assombrosamente grande, comparada
com o cffectivo de 18.000 homens na
fileira, também seria cila, e ahi o «cria
de facto, assombrosamente ni.niina, se
atraz desses 18.000 arregimentados ja
formassem os 3.000.000 de reservista»
que o Brasil devia ha muito ter, c que,
afinal, o sorteio cm poucos annos nos,
dará. Ií o que acontece na Argentina
(vá mais esta comparação), que com
aigo mais de 70.000 contos apenas,
mantém na fileira 23.000 soldados, o
que não se acha aqui despropositado,
porque além deiles já couta ella com
800.000 reservistas das tres linhas.

E não se olvide ainda, para que se
não continue por ahi a affirmar per-
versa ou ignorantemente o contrario,
que nem o Exercito nem a Marinha
possuem officiaes em excesso, nem de.
masiado c o seu numero de reformados,
nem maiores são os seus vencimento»
e vantagens, do que os do estrangeiro j
ao contrario, como ha dias demonstrei.
Registrado isso, c, de uma vez por to,
das cessada a cantilcna, capitulemos,
pois, as restricções, c com mctltodo c
por ordem.

a) Que n exiguidade de verba para
material impossibilita o rendimento do
trabalho — mão de obra — do soldado
e do marinheiro; sem material, exerci-
•to e marinha, estão na situação de
uma empreitada industrial que man-
tivesse centenas de operários sem lhes
dar o necessário para executarem a
obra projectada. ,

Dc-sc, pois, ao Exercito e á Marinha
o material necessário para a constitui-
ção dos elementos que elles devem
manejar para a cfficaz defesa do paiz
e não se dirá como se diz agora que
só temos exercito e marinha no pa-
pel. As despesas militares passarão
então a ter um rendimento — a cffi-

CARNES VERDES
MATADOURO DR SANTA CRU,— Foram abatidos hontem.:
459 rezes, 57 porcos, 21 carneiros e

33 vitcllas.
Marchantes: Cândido E. de Mello, 15rezes e 1 porco; Durisch & C, 23 rezes;

A. Mendes & C, 64 rezes; l.ima &
Filhos, 24 rezes, 10 porcos e svitcllas;Francisco V. Goulart, 64 rezes, 22 por-cos o 15 vitcllas; João Pimenta de
Abreu, 24 rezes; Oliveira Irmãos & C,
85 rezes c 16 vitcllas; Basilio Tavares,
6 rezes e 13 vilelías'; C. dos Rctalliis-
tas, 9 rezes; Poninho & C._ 30 rezes;
Edgard dc Azevedo, 23 rezes; Norberto
Hertz, s rezei'; Fernandes & Marcou-
des, s porcos; Augusto M. da iMotta,
14 rezes e 21 carneiros; F. P. Oliveira
ú C„ 23 rezes; Alexandre V. Sobri-
nho, 3 porcos; Sobreira _ C, 19 rezes.

Foram rejeitados ; .
121I2 rezes, 2 porcos, 1 carneiro «

2 vitcllas.
Foram vendidas :
261I2 rezes com 5.300 kilos.
Stock: Cândido £. de Mello, 420 re-

ies; Durisch & C, 200; A. Mendes &
C, 864; Lima & Filhos, 309; Francisco
V. Goulart, 436; C. dos Rétalhistas,
itff João Pimenta dc Abreu, 118; Oli-
veira Irmãos & C, 253: Basilio Tava-
res, 72; Portinho & C, in; Edgard de
Azevedo, 1S7; Norberto Hcrtz, 101;
Augusto M. da Moita; V. P. Oliveira
& C, iSa'; Sobreira & C, 39. Total,
3.53S.

FRIGORÍFICOS — Para exportação
foram abatidas 485 rezes dos srs. Cal-
deira & Filhos, foi rejeitada 1 rcz.

RNTREPOSTO DE S. DIOOO —
V.gorarain os scguiilics preços:
Vacca. ...... $740 a $Soo
Carneiro. ...... 2$ooo
Porco. i$ioo e i?iso
Vitella. ....... $700 a ?ooo

NOTICIAS
DEUS

riürmcntc, _%
quantias recolhidas, para acauisiçao sueces-
siva e reparos dc material liellico e <lcs-
envolvimento das fabricas encarregadas do
preparo desse material."

— "N. 4-A — Art. 28 — Km vez de:"100". diga-se: "ío". c. em vez Je: "40
«Ida um" dica-sc: "23 cada um".

Sobre a emenda n. 5 falaram os srs.
Ribeiro Junqueira, Galeão Carvalha! e
Vicente Piragibé, sendo ella, afinal,
approvada, para, de aecordo com o pa-
recer, constituir projecto cm separado:

_ "N. s — Art, Os officiaes do quadro
especial <lo Exercito, com fnnccão vitalícia
no magistério, só poderão rer promovidos
cm actividade; nló o nosto <le coronel.

Paracraplio 1". Os coronéis e Rcncracs
docentes só noderão ser craduailos c promo-
vidos nos postos superiores mediante a prc-
via renuncia das vaiitaecns correspondentes
ao magistério.

r.iraKraplio 2". Para aue a eraduaçao no
posto de iioneracs, cm nuc acaso esteiam of-
ficiaes que cNcrcein carstos vitalícios 110
tnasisterio, impossibilite a dos officiaes com-
batentes e lhes dê direito A effeclivação nos
referidos postos, i necessário aue renunciem
ós vantagens do- nuicisterio dentro de. 30
dias da piililicaçfio desta lei." £íí

A emenda , 11.6 foi approvada,'r séin
observação, dispondo: ",

"Afct. :-:i-Fica,. o ro verno ¦ autorizado' a- enro,-
,'vcitaí, nas vasas-núc se verificaram na Di-
rcmtoria do lCspedieutc da Guerra, .respeita-
<lo3 os 'direitos dc nromoção no nliadro, os
actuacs officiaes civis da Intcndcneia da
Ciucrra e do Arsenal dc Guerra desta ca-
pitalf addidos á nicsina directoria que te-
nliani mais de déz anuos de serviço pu-
blico."

'Foi egtialmcnte approvada a emenda
seguinte:

 "N. fi.A — O3 nharmaecuticos mili-
tares que (tenham prestado serviços médicos
no Exercito, terão urcícrcncia para o pre-

•enchimento'das vagas fine se derem no cor-
no medico, quando habilitados em concurso.

A emenda n. 7, referente ;i rubrica
"Material" da verba 14", foi rejeitada.
Foram, em seguida, approvadas as
emendas da commissão, prescrevendo:

¦ N, 1 — Verte 4' — Instrucção militar.
Rubrica  L)ivcrsa3 vantagens — Dimi-
ifcida dc S9:(>o<i? corrcspoiiilentes, n sete
•proíc-ssorcí vitalícias cm disponibilidade c
(\\\c sc rxliam servindo cm commUsão mi*
htar fúr.i dos estabeleeimentos 

' de ensino
do Exercito e a mais sete professores não
aproveitados c quo servem fora do3 esta-
íiclecimehtos de ensino do Excr.cito, cm
commfesões militares. A despeza esta pre-
vis:.i cm outras consignações orçamenta,
rias.

N. 2  Venha 5* — Diminuída de...,
ioo:8iS$ ua consignação Arsenal de (lucr-
ra dc Mitlo Grosso, economia motivaria
pela extinecão daquclle arsenal, de accor-
do com a lei.

N, 3 — Verba G*  Fabricar;. Modífí-
cada a proposta peía forma seguinte, com
a diminuição de S4:_2/i${Joo:

Azeredo, -que o incita a commcttcr as
mais inauditas depredações, saqueando
e roubando, com " o asscntimcnto, do
presidente da Republica, as proprieda-
des dos adversários do vice-presidente
do Senado, que vão pagando assim com
os seus bens c as suas vidas, ,0 crime
de reagirem contra a sua política san-
guinaria e aíadroada.

Ií o sr. Wencesláo como comparsa
dessa socictas seclcris, para acobertar
esse acto imperdoável de sua fraqueza,
manda declarar pela imprensa que coin-

ciência.
Mesmo no referente á manutenção

do pessoal, a penúria é grande. A não
ser para o Batalhão Naval, as verba»
dc fardamento são insufficientcs. Eco-
nomia? Não, porque o que deixam de
receber em roupa, receberão as praças
em dinheiro. -E no Exercito, cayallaria
e artilheria estão, metade, a pé, poi
falta de forragem. Annote-sc, pois,
para satisfação do contribuinte, pacl-
fista perdulário c festeiro, todos esses
sacrifícios na poupança 'do seu nickcl;

cidindo o pedido de intervenção com a e quede-se elle tranquillo, íe u e

estavam sujeitos a conselho dc uuerra
pelos delictos abrangidos pelo inquérito.

Ao encerrar-se o ihntterito, chegou ao
conhecimento do Ministério mie falta-
vam olijecíns pelos quaes deviam ser
responsáveis dois officiaes do Exc-rcilo,
que estiveram eni serviço da Urinada.

Exigiu explicações; como eslas não
são claras, determinou que a comniis-
são do inquérito apurasse toda a ver-
dade. sendo ouvidos os interessados c
testemunhas."

ntvriMrtvro das mot,kstias
PK!,AS «ÍIANDES MKIMCA.
ÇõflS TMÍV8I0AS. PELO ES-
PECIATjISTA
PR. ÁLVARO ALVIM — Exame

pelos raios X. Tnstallnção especial para
n tratamento das moléstias do peito,
tuberculose, bronchite. emnhvseina. l?e
10 1Í2 ás 4; largo da Carioca, ir, 1*
andar.

¦Mg 9i H* <V lll""'

2o:S.|5?ooo

C5 :ooo$ooo

8::i2o$ooO

5So:ooo$ooo
2.\ :ooc$ooo

50:; J0$000

43o:ooo$ooo

tradição que fez rcsaliar das leituras
a que procede, estabelece hypothescs
dc exisiencia c exploração de minas,
hypothescs donde resulta a inutilidade
das leis até hoje elaboradas nesse sen-

I tido. , .
Nestas condições, o orador concluiu

! dizendo que, se tivesse a honra de
' pertencer ú commissão de Legislação' 

de Minas, dá Câmara, lembraria, no
seio de seus trabalhos, que sc desse, a
entender ao governo que a alludida
conunissâo estaria disposta a apoiar
qualquer regulamento do executivo
tendente a harmonizar a lei de minas
com a Constituição. W este, concluiu
s. ex., o unico meio dc se aproveitar
momento tão propicio ;i exploração do
carvão nacional. Esperar pelo traba-
lho final d.a commissão. que talvez não
possa ser ainda approvado este anno,
c perder o mais azado ensejo dc so
poder, por uma disposição elástica e
salutar, iniciar c fomentar a, explora-
ção dc uma das nossas maiores ri-
quezas.

O "Benjamin Constant"- no
Ceará

Forlale:a, 19.— (A. A.l — O Tiro
Cearense organzou uni "team" para
bater o constituído pelos marinheiros ,
do navio-cscòla " Benjamin Consianl",
devendo realizar-se hoje, no campo do
Jockey-Cfüb, a partida dc football cn-
tre esses jogadores..

Uma liquidação commercial
Joaquim Rodrigues dos Santos, sócio

gerente da firma Santos & Rodrigues,
requereu no dr. Alfredo Russell, juiz da
1" vara Cível, a liquídaqão dessa firma,
estabelecida com fabrica de bebidas á
rua da Gamboa iG.í, em vista de haver
fallecido n outro sócio João Santos.

O juiz julgou hontem dissolvida_c em
liquidação .1 firma, nomeando li""idante | {Jaientã^de despesa;
q. requerente. militar.

mologado pela Câmara.
ORÇAMENTO DA MAIUNHA

Após a votação das emendas ao or-
çamento do Exterior, entraram as
apresentadas ao orçamento da Mar;-'
nha.

A em-ertla n. t, reduetora da ver-
ba ipara representação do ministro, foi
rejeitada. A' emenda 11. 2 a cotnmis-
são apresentou substitutivo, <iuc íoi
approvado, deícrrnrnaiido:

"Accre?ccntc-se, aos vencimentos dos qua-
tro telophonislas aue scrvcwi dc teleera-
oliistas (destacando-se da consignação—Ma-
tcrial — I.uz e Utensílios — dos arscnncs
do l'.-ir:'i c Malto Grosso, a verba rrencctiva)'a importância mensal dc -íS a titulo do
üratificação n-ir serviço? durante a noite.',

Com um additivo da commissão, foi
nppro-.ada a emenda n. 3, prescre-
vendo:

"As vagas que sc derem no quadro dos
auditores deverão ser preenchidas pelos
auxiliares dc auditor, cuias vacas, cnlretan-
to. não serão mais nreenchidas ficando •de
então supprcssos os resnectivos carRos, sup-
primindo-so o art 11. 1.1."

Foram em seguida approvadas as
emendas da commissão, determinando:

— "X. 1 — A) — Ao envez dc Goo
aprendizes marinheiros orescreva-sc. na ta-
hclla n. 13 (Ensino Naval), a lotação de
çoo. reduzindo-so de ,i:GooS. a verba que se
attríbue ás cr.it\£icacõc_ respectivas, c, de
20:000$, a que se refere a fardatncmtp, c
abaleir-Io-sc cm consconcncia na verba n.
it (Munições <le bocal 100 rações a 1S400
diários, ou, annualmcntc, suaaoS. no cal-
culo. constante da tabeliã, para os referidos
aprendizes.

Disponlla.se onde convier: Reduzidas nas
escolas de norendizes marinheiros, as lota-~~ri -V mrnnrna /ir^nríatnc^ite destinados^
ao serviço da Marinlw o coverno deverá
admiltir, gratuitamente, como aluinnos cx-
terno? ás mesmas, c sol) as condíçScs nuc
Drescn-vcr, menores outro,; reconheridamen-
te nobres, fto? quaes distribuirá, som au-

instrucção primaria t

Fabrica Ja Estrclla: adn-.iurs-
Iraçílo

Oiíic.:r.ias! Pessoal, matéria
piimh, nidcanisràfos, com-
lmstivel e outras despezas

Fabrica -de cartuchos e ar-
tefáctoa dc guerra: Admi-
histracção

Oiiiciriiõ. pessoa1,, pmviincn-
to c riiâi- dcs<pczas.« . .

Um engeimeáro contrafado. .
Fabrica do Piquete: AdmitiU-

tração c laboratório. , ,
Officina, matéria prisna.com-

büstívcli conservação e con-
ccrlo dos edifícios, iprodu-
ctos clnmicoa para o labora-
torio c expediente, . • .

Serviços extraordinários, com-
prelicndéndo as despezas com
o pessoal nêcc-'Sanò ao ra*
mal férreo <io l.orciu a
Uclitfida 6o:ooo$ooo
N. .1 — Verbo 5"  Arscnncs — Modl-

ficada a proposta pela fôrma seguinte,
com a diminuição ile 49:i3o$5ou:
Arsenal do Uio <le Janeiro:

Administração . * . ...
Oficina'-.: Vc.-sünl. mãtcría

primo 1 machi:ns, combus.
tivcl, expediente, ferramen-
tas. instrumentos e outras
despesas

Arsenal dc Porto Alegre:
Administração

Ofíkrinas, pessoal, materia.
prima, machinas, conilms-
tivcl, expediente, ferrarnen-
tas, instrumentos c outras
despesas

concessão de habcaS-corpus á assem-
Wóa, mandava a expedição militar a
Matto Grosso com o duplo fim dc des-
armar o ex-major Gomes c garantir
aquella corporação legislativa.

Mas, se assim foi, qual a razão, qual
o motivo que pódc allegar o presiden-
te da Repiíbl ca, de só haver cogitado
do segundo ifim, não tendo tomado
providencia alguma quanto ao primei-
ro, deixando que impunemente a hor-
da devastadora e sanguinária daquclle
revoltoso continuasse nas suas depre-
ilações, conservando as forças federaes
inertes c impassíveis dcante desses at-
tentados, por não terem ordem de
aslí?

Ao ex-ntajor Gomes, revolloso e
traidor, que se insurgiu contra o go-
verno constitucional do Estado, c per-
turbando a ordem c a tranquillrdade
publicas, ã frente de um liando arma-
do, devasta a rica zona do sul do Es-
tado, cohre o sr. Wencesláo Braz com o
manto da sua tolerância e indulgência,
c mobilisa o Exercito nara depôr a au-
toridade do Estado que lhe pede au-
xilio para conter esse desordeiro!

Porventura mantém a nação o sr.
Wcncesiáo no seu alto cargo para pro-
teger tal 'banditismo?

E as immunidades dc que gosa o vi-
ce-presidente do Senado se estendem
tanrbcm aos seus sequazes de Matto
Grosso?

Parece que assim o entende o prc-
sidente da lícpiíblica, pois, estamos in-
formados, que nenhuma ordem positi-
va na missão que de novo vae desera-
peiíhar cm Matto Grosso o general
Barcedo teve esse general para desar-
mar aquelle caudilho,

¦Com as regalias, dc um beligerante"sui generis" continuará, portanto, elle
aíiírontosamente a saquear c a massa-
crar o povo matto-grossense, até que"
se submetia á deprimente c deilhones-
ta influencia desse polit-co corrompi-
do, coiidcmnado por suas torpezas. pc-
Ia opinião publica nacional.

'O que, porém, mais que tudo nos rc-
volta, neste tr sio caso de Malto Gros-
so, não i somente isso: é vêr a des-
façatca com que o sr. Wcncesiáo
Bw/ malliarata o brio e a dignidade
do Exercito, nivclando-o aos bandidos
do major Gomes nessa vil enipre tada
de galvanisar o cadáver io vice-pre-
sidente do Senado.

Que exemplo edificante para o apre-
goado resiirgimcnto da .grandeza c da
gloria, das forças armadas da Nação I

S. João d'El-Rev. — Já tivemos 00
casiáo dc nos referir á chegada a esta
cidade dos voluntários de manobras <lo
5 rede caçadores e no garbo militar do»
jovens soldados. Hoje, completando a
ligeira noticia dc ha dias, diremos que
os voluntários do 51° continuam _ de*-
portando cnthusiastiio c admiração:

No dia 13 o .batalhão seguiu par*
o Brighcnte onde se acha lucanipado.
O programma dc campanha foi assim
organizado:

Dia 16 — O batalhão marchara cm
direcção ás Águas Santas, ás 5 lioras,
onde acampará, obedecendo os precei-
tos dc guerra.'Dia 17 — Exercidos dc combate por
companhias isoladas com inimigo sup-
posto.

Dia iS — Trabalhos de fortificaçSo
de campo de batalha.

©ia 19 — Combale de dupla acção.
Dia 20 — Regresso ao quarlcl, fa-

zendo uma marcha dc retirada.
Dia 21 —¦ Exercícios de dupla acção.
'Dia 22 — (Domingo, descanso.)
Dia 2.1 — .Exercícios dc dup'a acção.
Dia 24 — O batalhão niarcahrá para

a linha de tiro " Marechal Hermes",
onde acampará alô o dia 26, fazendo
uma companhia, por dia, exercício de
tiro ao alvo p as duas restantes, tra-
Galhos de fortificação.

iDia 27 — Exercícios de dupla acção
e á noite regresso ao quartel.

Dia 28 — Revista, ás 2 horas da
tarde e entrega pelos voluntários de
manobras, dos armamentos, fardamen-
tos, etc., depois de lida a ordem do
dia cm que se os dispensa do serviço.

-~ Foi inaugurada a grande ponte
da Oeste de Minas, sobre o rio Ja-
caré. O acto que sc revestiu dc solcn-
riidade teve a paranymphal-o o director
da Oeste, o presidente da Câmara c o
juiz dc direito da comarca, de Oliveira.

A ponte do Jacaré tem de vão total
73 metros. Fundação sobre estação de
Aroeira de 8,111. de comprimento, oblcn-
do-se a, vega de om.ooj sob um peso
dc 500 

"kilos, 
caindo de 3m. dc altura.

A nova ponte é de systema americano,
vigas de treliçai sendo para a bitola de
metro, hem como a variante de
io3om.

Além da variante a que a ponte v-e
servir, existem outros trechos Já pre-
parados para a bito'ü de metro, livres
de curvas de pequeno raio, algumas
dando logar a rectas, com diminuição
de kilomclragem e permittindo maior
velocidade á circulaçSo dos trens. Fo-
ram cnnstructores da ponte os srs. Sá-
boya & C, custando a mesma 130:000$
aos cofres da União.

Bnuò Horizonte. — O Club Acade-
mico desia capilal commemorará con-
dignamente o primeiro annivcrsario de
sua fundação no próximo dia 23.

O dr. Heitor dc 'Souza, lente da Fa-
culdade de Direito e presidente hono-
rario do Club foi convidado para fa-
zer uma palestra scic-ntificto-litcraria.
O distinclo porfessor falará, segundo
ouvimos, sobre a educação cívica no
Brasil, Terminada a conferência, ha-
verá uma parte musical, seguindo-se-
lhe datisas.

— A Companhia Industrial dc Mi-
,iws, antiga Companhia Industrial Sa-
barense acaba dc ser odtada de um
inestimável melhoramento qual o da

desarmado, na contemplação das pa-
trias. riquezas, immovcis, no embeve-
cimento dos seus esplendores inebrian-
tes. E continua a renda a , guardai
suas -receitas inactivas, descuidosa e
egoísta, assim accumulando, sem o sa-
ber c sem o querer, o resgate com que,
talvez, terá, mais tarde, de rchaver
sua liberdade e sua vida, a preços de
guerra.

b) Que se não justifica tenha a Ma-
rinha mantido ein plena paz nove ad-
didos navais no estrangeiro, e ura sô
não conste agora no orçamento, du-
rante a grande guerra, quando tão úteis
seriam seus estudos c informes; tanto
mais que o 'Exercito manteve os seus.
E que lambem não se tenha taxativa-
mente estatuído a designação de of Ci-
ciaes para continuarem a praticar na
marinha americana, não aos tres, mas
ás dúzias, não dc uma, mas de todas
as especialidades' ou pelo menos a li-
ecuça para que, sem prejuízo, possam
os officiaes aperfeiçoarem seus estudos
no estranqciro, como se fez para o
Exercilo.

c) finalmente, que voto com n con-
vicção da inutilidade, ou da pouca utili-
dade das despesas, pois. por maiores que
sejam cilas, o seu resultado será vão, o
seu effeito transitório, por não obede-
cerem a um plano de conjunto, resultado
de 'estreita collaboração do Exerciip
com a Marinha num esforço unico, vi-
sando um objectivo commum —• a defesa
do paiz.

Para ser efficicn'e sem se tornar one-
rosa, lem a organização da nossa defesa
de assentar cm duas condições, que são
como que o seu fundamento.

A primeira é um bom entendimento
¦entre as autoridades militares e navaes
para o cstabclecimer.to dc um plano i(r-
tal de rodo que o trabalho dc um seja
<• complemento do que faz o outro; só construcção de" uma linha de bondes

25o:33o$ooo

93o:4,"o$ooo

123:9275300

235:o;e?300

—, 5 — Verba 14* — Material — Como
conseqüência das modificações nas verbas
5-1 c 6a, supprimam-se as consignações cou-
staiitcs dos números 13, too :ooo$ooo c
40:000$, e a consignações *lo3 ns. i.(, 15
c 16, 14:0011$, 50:000$ 0200:000$, consi*
graçúes que tfoam iaicluidl_à nas verbas
5» e 6";

N. C.  DimiiinJ-li de ro;eoo$ — dia-
rias de :o aspirantes que ficam ,.1'Jipprfmi-dos. Na vertia o", também diminuída de
3(irnoo$ pclii supprcssão Oe eo aspirantes.

N. 7 — Verba 9a  Diminuída de....
101:8.(4$, pela suppressão dc 54 scgiindòs
sargentos, na consignação — Inferiores c
acc:rec;ados — sendo 46:656$, soldo c gra-
tifieaçõcs e 55:188$ — etapas.

Ka consi^rtição  Etapas a desertores,
etc., diminuída de n:50.2$ooo.

N. 8 — Verba 1o1 — Arsenal de Cucr-
ra de Matto Grosso:
Diminuída de  4:8^;$4io

Verba 13"—-Diminuindo dc 9:360$, ad-
didos que foram aproveitados.

N; 9 — Verba 14a — As cptiJ-igríaçõcs
17* e 10a. pasmam o con-tituir uma só
consignação c diminuída do seu total de
io:ooo$ooo.

N. 10 — Art. A' proporção que vaga-
rem serão supprimidos os seguintes loga-
res:

Administração geral — Dircetorli do
Exjped;ente: Ur.i _ i° ofiicf.nl. Mm s° oííi-
ciai c dois terceiros officiaes.

, Direcloria dc Contabilidade: Um , i° of-
firoiaJj, um a0 ofificial e um ,i° official.;

Tntcntfcncin da Gucnta:u Dois primeiros
officiaes. dois segundos oíiiciacs c seis ter-
ccirns officiaes.

Dirr.-.lorin de Saude: Um i" oificúal, um
2o official e um 3" -oficial.

Escola do Estado-MaiorJ Um _;*» official
e dois inspectores dc alumnos.

Escala Militar: Dois terceiros officiaes.
Escola Pratica: Um 20 official, um 30

official e dois inspectores de arumnos.
Collegio Militar do Rio: Dois nmauuGci-

ses e quatro auxiliares dc cãcripla.
Collçsio de Porto Alçarei Um escri-

pturario, dois auxiliares dc cscripU e tíois
ínçpectorcs de alumnos.

JTJolIegici 4* Barbacena; Um ejcriplurt-

rio, dow atRcí-iarcs de escripta c dois in-
spectores dc áÜDmnos.

Fabrica <le Cartuclios: Dois segundos of-
(iciíics e dois terceiros officiaes.

Hospital Central: Um s" official, dois
terceiros ofüciaca c tres quartos officiaes.

N. 11 — Aos ofiiciacs do Exercito ou
da Armada, que devidamente o requere-
rem, c cm numero que a seu j'uizc. for
considcn.ido razoável, poderá o coverno
íicrniittir que, com os respectivos, venci-
mentos, pagos cm papel, na capital da
Republica, se ausentem do paiz, uma vez
que sc destinem a acompanhar, na Ktiro-
ça, as operações militares, sob as condi-
çües que o governo reputar convenientes,
entre «s njunes deverá figurar a dc remet-
ter-lhe opportunamento um relatório das
observações que hajam feito.

.Sobre a emenda n. 12 falaram os
srs. 'Maurício de Lacerda, Ribeiro Juu-
queira 'e Barbosa Lima, que requerem a
divisão da emenda em duas iparies.
Sendo approvadas ambas as partes, o sr.
Ribeiro Junqueira requereu , e obteve
que a iprimeira parte constituísse ,pro-
j'ed!o cm separado. 'Diz a emenda, no
todo:

"Art. Tara o commando das escolas o
collcgics militares deverá o, Rovcrno, cm
renra. nomear officiaes cffcctivqs dc paton-
le cgual ou superior a dos ..militares mais
eraduados, membros do respectivo corpo do.
conte. , ,Art E elevado a ?o o numero, de alu-
ninos que podem dar motivo ã omaillzação
<lc turmas suoplêmentares nos collegios mi-
litares salvo oara o caso de adaptação, fi-
cando. nesta narte. alterado o art. 117 do
dccrclo 11. 10.108. dc 10 de abril de IQI3,.

1'aracraplio 1°. O eoverno apresentara.
nos nrimeiros dias da nroxima sc?s*o do
Congresso Nacional, demonstração detalhada
da receita c despesa dos cofres dos conselhos
administrativos dos collceios militares bem co.
mo informará filial a importância deviria aos
<loccnlC3 dos mesmos collceios oela rcKcncia
de turmas supplcincntarcs."

OTíÇASfíEKTO I}A VIAÇ|10

Annuncíada, depois, a votação das
emendas ao orçamenlto da Agricultura,
o sr. Antônio Carlos requereu prefe-
rencia para a votação do orçamento da
Viacão. Posta a votos, -foi approvada a
preferencia. .

lAntiunciadas as emendas n <rssc or->
çamento, foram logo rejeitaí.las as de
ns, i a 7 ificltisive, tendo sobre as de
ns. 2 e 3 discursado, respectivamente,
os rs. Evarísto 1:1o Amaral, Augusta
Pestana e Ribeiro Junqueira c ainda o
sr. -Pcíüana. relator do parecer contra-
rio da commissão, Annunciada a vota-
ção 'da emenda n. 8, discursaram os
srs. E. Salles e A. Testana. Dada co-
mo rejeitada, dc aecordo com o parecer
da conunissâo ,0 sr. João Klysio reqne-
réu verificação de votação. Contados
os ntim-eros, não houve quorum regi-
mental, razão por que ficou ahi cuca-
lhada, hontem, q votação orçamentaria.

is-o :v:'ará despesas supérfluas, despe
s.is duplicadas (dc que ha tantos exetn
pios., oispersãó onerosa dc arsenaes,
officiuas, -etc. disparidade de material,
¦erros lechuicos, absurdos estratégicos,
disparates taclicos, estravagancias admi-
nislrativãs, invasão de attribuições, du-
piicação de -serviços, antagonismo dc
doutrina e rivalidade de escolas.

A outra condição, corrollario da pri-
meira, é a creação das industrias milita-
res no paiü, isto c, do carvão, da me-
talítirgia, da chimica industrial, para
que fabriquemos nós mesmos, o que não
¦é difficil, os nossos canhões, as nossas
carabinas, as nossas munições, os nossos
navios de guerra e mercantes, os nossos
¦trilhos, as nossas locomotivas, as,nossas
machinas, os nossos automóveis, os
nossos aviões, -c baste o faslidio dc tal
enumeração, para não assanhar o paci-
íisino.

A creação de um Conselho Superior
de Defesa Nacional, cm que, entrassem
chefes militares c navaes e civis de sa-
ber notório, ao par da, nossa rola poli-
tica, realizaria a primeira condição pela
coordenação das medidas e pela systema-
tização do esforço: o que quer dizer —
não mais esbanjamentos, não mais des-
pesas supérfluas, não mais, caprichos
custosos, não mais amadorismo espe-
claculoso e retumbante. E a cfíiciencia
viria com a execução a cargo dos Es-
lados Maiores, garantido o máximo ren-
dinicnto com a menor despesa.

Preencheria a segunda condição uma
commissãb mixla tcclinico militar na-
vai incumbida da execução no paiz da
parte do plano geral concernente ao
material; possibilidade que vem dc ser
demonstrada em notável estudo firmado
por competente official dc engenharia
— o sr. capitão lígydio dc Castro e
Silva.

E as despesas militares e navacs,_ de
improduetivas -c onerosas, tornar-sc-iam
o melhor propulsor do nosso dcsenvol-
vimento industrial. Não mais contribui-
ções para compra de armamentos a se
escoarem além-mar, empobrecendo o
paiz e matando o trabalho nacional; e
as grandes usinas surgindo do solo pa-
trio, e 05 halieis operários saindo ás
fornadas dos institutos proíissionaes,
para forjarem com seu engenho e com
sua dcslresa a grandeza da pátria.

E' com esta convicção, nascida não
de palpites ou de presumpções. mas dc
segura observação e dc •escrumilos.n es-
tudo, que voto os orçamentos militares,
aliás sem nutrir pelo trabalho da hon-
rada commissão de Finanças outra opi-
nião que não seja de justiça ao talento,
á boa vontade e á sinceridade dos rela-
tores dos orçamentos militares. Não
pôde ella num simples parecer annuo,
dar uma nova,alma á uma Organização
vetusta, rotineira, nem súbito vigor a
um systema aiihylosado pela inércia.

Nem sei mesmo quem o possa; mas
não me desalenta a iunocuidade do meu
esforço, aiulullado pela indiffccrnça, e
talvez mal visto por essa hostilidade la-
tente e feroz ao atrevimento dc uma
idtía, ú audácia de uma opinião; nem
111c descoroçoa a má vontade para com
os que se propõem tomar a serio a de-
fesa desta pátria; nem nic atemorisa, a
surda guerra movida .1 todas as inicia-
tivas pelos nue se arreceiam dos_surlos
das capacidades e das affirmações do

para transporte de material c cargas
entre a estação de Marzagão c a fa-
brica dc tecidos ali existente.

Para estn secção, acedíamos to*
clus a» noticias do Interesse geral,
ficando as mesmas sujeitas ao crl<
terio da redacção.

'—• o of

A Inspectoria Federal de Portos
e os addidos

Escrevem-nos:"Quando estampastes cm vossas co-
luninas as explicações que julgastcs
justas produzir cm defesa dc tuna cau-
sa amparada pelo direito, só obedeces-
tes ao intuito de esclarecer a {Ilustrada
rcda'cção do Imparcial c prevenil-a de
que espíritos dbtusos, ou, melhor, feri-
dos cm interesses inconfessáveis, pro-
curavam, "ú forliori", tudo baralhar,
produzindo confusão, intrigar, indis-
por c calttmniar, abusando do gentil
agazalho que lhes dava.

Infelizmente são sempre esses os rc-
cursos de que lançam mão todos aquel-
les que abraçam causas ingratas c se
dizem prejud cados.

Ora, quem ler de animo dcsprcvcmdo
as explicações do Correio, rccoiítieccrá
desapaixonadamente nue a 'honrada
conunissâo de Finanças da Câmara do»
Srs. Deputados só adoplou a justa,
moral c econômica medida, cont:da na
emenda n. 15, ao orçamento da Via-
ção, depois de muito bçm esclarecida,
por quem dc direito, c jamais foi illa-
queada na sua 'boa fé, não só porque
esse processo não está nos moS.lcs dos
nobres servidores do Cslado que pedi-
ram aquella providencia, como, e capi-
talmcnte, porque a honrada comniis-
são, cr osa dc suas funeções, depositaria
fiel da máxima confiança <da Câmara,
não é composta de ineptos -c incompe-
tentes, que, com facilidade, se deixam
illtídir por quem saiba usar desses ex-
pedicnlcs. Não; ella compõe-se de ho-
meus competentes, honrados, sérios e
justos, incapazes dc darem agazalho a
causas ingratas e suppostos prejudica-
dos, c de terem um gesto menos digno.

E é por isso que ella. tendo adepta-
do a providencia contida na emenda,
só teve por fim dar o seu a seu dono
c não áquelles que, pertencendo a ou-
trás fiscalizações, com- direitos Co-
accesso c aproveitamento, ncllas, asse-
gurados, tentaram a vinque prejudicar
os seus collegas Ua Adm nistração Cm-
trai.

Aqtiíctciii-se os honrados trinta e «m
engenheiros, como muito liem dizem,
das diffcrentes fiscalizações dc portos,
que, após o aprove tamento c accesso
dos seus não menos honrado; collegas
da Administração Central, se não fo-
rem aproveitados e promovidos nas
suas fiscalizações, o serão com certe-
za naquclla Administração.

%' ma:s justo, mais humano, mau
moral c mais rápido aproveitar qualro,
110 quadro a que ipcrtcnVem, piíde 

-tem
inteiro direiio, 'firmado cm lei e rcgii-
lamentos, do que trinta e um, c.-tra-- sele,valor, que não é infelizmente, 

'bem 
se 1 nhos a esse quadro, dos quac

Não imporia; o Brasil | sendo engcnheirosde a", uaua sol..ve, o meu caso,
accorda; uma nova geração se forma
na meditação do espectaculo que offe-
rece o mundo e na previsão do futuro.
Que trabalhem pois, o» que tem fé,"-

nessa situação. Nâo perderão por es-
perar, tenhan. «aciencia c- resignação.
mas não queiram tirar contra vontade
8 que é dos outros, Calma".
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Politica paulista
n SR.- RQDOLPHQ
tfAE PLEITEAR '&

" 
MINORIA...

Q. Pauw, outubro de 1916. — Este
"gjundo 

é uma bola, e quem a vê toda

Ojjea., na sua apparcncia geograpliica,
11I0 calcula aa voltas que ella dá. E é

UB» tola, em politica, como cm tudo,

«a politica mais do que cm qualquer

outra coisa. Que o diga, o sr. Rodol-

plio Miranda, a propósito do próximo

pleito municipal, em Piracicaba. Como

sabem, o ex-chefe Uo hermismo inter-

yèneionisiá dc S. Paulo é, actualmcnl;,

membro da coiuniissão directora do

part:do Republicano. Bastavatu-lhc

essas honrosas crcdeiiciaes, para s. s,

dominar onde fora sempre derrotado,

quando chefe hermista?
Üs factos deiiioiistrarain que não.

Vieram de Piracicaba os antigos che-

les, rodoiphistas c fizeram ver que, de

modo algum, poderiam vencer os adver-

tarios. Piracicaba é a terra dos -Mo-
raes Barros. 'Ali dominam elles, ba
mais dc :o annos, dispoudo de todas
as posições, com o seu partido íiiuin-
cipal, bem consolidado, senhores abso-

lutos do campo. Ao que parece, os an-
tigos ro.lolphistas queriam saber se

podiam contar com o governo...
— Que não; não estava nos moldes

democráticos do rcgiiiicn que sc pra-
lica cm S. Paulo — tcr-llics-ia dito um
sizttdo membro da commissão dire-
ctora. Se não tinlinm elementos paia
vencer pelas urnas, seriamente, com
lealdade e c'vismo, deviam comentar-
sc com disputar a minoria. Outra ver-
são diz que foi o próprio sr. Uodolpho
.Miranda quem, assim o declarou aos
chefes da minoria piracicabana. Pódc
ser. Se não affirinainos, tainbeiu não
contestámos', O sr, Uodolpho Miranda,
witcs de adlierir ao marechal c de
escorregar pela mesma Íngreme la-
deira cm que F.Ue se despenhott, era
um republicano de ponderações demo-
craticas. Quem sabe se não voltou ao
ijiie era, arrependido do que íoi?

O facío é que lemos o sr. Uodolpho
.Miranda, membro da conunissão dire-
ctora do partido a pleitear a minoria
cm Piracicaba, li o que sc faz em
Piracicaba í o mesmo iiiic sc faz cm
Santos e mais alguns municípios io
Estado: formou-se ali 11111 partido 11111-
nicipal. Os Moraes Barros, que acom-
panharam a ultima scisáo, dispõem do
eleitorado c, por conseguinte, da maio-
ria. Pois não eslá isso muito certo?
Radicada em Piracicaba, gozando da
sympatlra de todo o município, sendo
credora de enormes compensações, a
iamilia Moraes Barros, miiitando na
politica, não podia eslar cm minoria.
Pcrtcnce-lhe a maioria, Reconhece-o o
partido situacionista. Proclama-o O
próprio sr. Ródolpho Miranda,

E' um facto que se deve registrar,
porque entende com o civismo nacio-
nal. - C. '

1 > — > ¦»'

UMA VOTAÇÃO POLÍTICA NO
SENADO

Um esgrimista notável
U BARÃOATHOS DI
— SAN MALATO.

Ensino commercial pratico
Para ambos os sexos, cursos di-

urnos e nocturnos: tachygfaphia, da-
ctylographia, ariiliaietica, escripturação
mercantil e línguas vivas. — Escola Re-
mingtoh 1— Rua 7 dc Setembro, 67.

IIESrAAUA-lNCLATERRA

Uma oííería de Lord Cowdray á
Universidade de Leeds

Londres, 19 — (A, II.) ¦— Lòril
Cowdray e sua esposa offereccram á
Universidade de Leeds, para a criação
dc uma cadeira de hespanhòl e de lite-
ratura hespaulio1.!, a quantia de dez mil
libras stcrlinas.

Essa cadeira formará um centro dc
cs'udos hespanhóes..

Os doadoers desejam que as autorida-
des loeaes trabalhem pela diffusão da
língua hespnnhola cm toda a vasta rc-
gião cm que irradia a Universidade dc
l.ecds, para estabelecer uma união mais
cslrcita entre as culturas dos po\os iii-
glc;:, hcspanliol e siil-aincricaiio.

A doação foi acceita pela Uuiversida-
de com a condição estabelecida.

Dois oulios doadores offcreqeram á
Universidade, com os nicsntos intuitos,
mil libras cada 11111,

A Universidade resolveu installar
unia casa de instrucção genuinamente
hcspanhola, de fôrma a que constitua
um centro de esludo da língua., Xesse
estabelecimento será tambem ministra-
Jo o ensino da lingua portugúeza, afim
de entrar cm contado com o Brasil.

'«¦ >» i> .

Bebam só Café Ideal
XÁ RUA l-IIH.OMliXA

Uma explosão de kerozene
llontcnii á tartle oceorr-cu na rua

P-hilonicna, i-ni Mudtircira, uni acciJen-
le Íamentab'lissiino.

a\i casa 11. 14 da rua acima, quando
procurava nccetider um ío.tyarciro ile
Itérozone, Custodia Calcula Galvão, ao
licccnder um phosphoro. deixou que a
vbatitina to'casse de levo na íarrafá
contendo kerozene, dando-se uma cx-
plosão inevitável,

Custodia foi envolvida pela; cliain -
más, subitamente, queimaudo-sc dc
r.i.a fôrma horrível.

A Assistência, chamada' ao local,
compareceu, immeiFntaiiicnfc, _ .prestan-

do os primeiros curativos á infeliz, que
depois foi removida para a Santa 'Ca-
sa eni estado bastante grave,

A infeliz mulher é casada, de côr
paria c tiun 25 annos de edade.

A , policia do 23" districto teve co-
niiecinienlo do facto.

.1 FORMAÇÃO DA CREANÇA

Conferência do notável pe-
dagogo Alex Perry

)¦',' este o siiggesliyo titulo da pri-
meira eon ferencia da série ijuo reali-
zará, nesta capital, o notável pedagogo
peruano sr. Alex. Perry.

A conferência será feita amanhã, 110
Lycèu de Artes e Officios, á avenida
Kio Branco, ás 4 horas da tarde,

Do produclo cia venda das entradas,
metade é destinada pelo confereiile ao
Instituto de Prolccção e Assistência á
Infância dcslà capital.

Os bilhetes estão ao dispor dos que
queiram lonial-os na sede do Instituto,
á rua Visconde do Uio [tranco 11. ;;,
sobrado, até sabbmlo, ás i~* horas.

Dc uma hora em deaiue elles sc
encontrarão no I.yceu de Artes e Oiü-
cios.

Urbano versos Wencesláo
O Senado approvou hontem, por s:

contra 17 votos, o requerimento ajttie-
sentado pelo sr. Pire» [Ferreira ua a«s-
são de anfle-hontem, para que o fspjt-
cto de levantamento das ultimas ras-
tricçõè'8 da amnistia ide 95 fosse sub-
miettido ás commiss5es de finanças, dje
Constituição e de Justiça da mesma casa
do nosso iPalanieralo.

A' Iprimcira vista, não parece ter im-
portancia essa deliberação. Mas, apue-
ciados os antecedentes do caso, e o
sentimento que dominou a maioria dos
votos vencedores, ve:>sa-á que longe de
não ter importância, esse resultado tem
uma larga significação politica.

Eni 2» discussão, o projectò fora ap-
provado, quinta-feira ultima, por vota-
ção nominal, conseguindo absoluta maio-
ria de sttffragios. Póde-se dizer que
quasi 10U0 o Senado o apoiava. A não
ser o sr. 'Pires Ificrèirii, com a sua ora-
toria torrcncial, a que s. ex. .ntesnío
não podia oppor nenhum dique, como se
fora levado por uma dessas forças cegas
da natureza, alguns senadores que lhe
eram desfavoráveis, recluiam-se na co-
herencia, aliás, mal entendida, dos
princípios, cam a maior discreção pos-
sivel. :Híi itr.es (lias, o '.Senado approva-
ra, ainda ipor maioria absoluta devotos,
o requerimento do sr. João Luiz Alves,
para 'discussão e votação imníediata do
projectò, manifestando-se com isso con-
tra a òbstrtlcçâo e manifestando que ia
estava sufíieiejvtemeiíta .esclarecido,
afim dc deliberar 110 ultimo 'turno.

Kis se não quando appareçeu ante-
hontem na (tribuna o sr. Irineu Ma-
cliado. Regimentalmeiita; a urgência
continuava, o projectò, iteria de ser dis-
cutido e votado, antes de qualquer ou-
•tro. O pseudo 

'representante 
do lüistri-

0:0 'Federal ia discntil-o, dentro da tir-
gencia, que não podia ser prejudicada
por nenhum recurso. Discutiu-o assim,
invocou a sombra augusta de Pinheiro
Machado "contra os .pinlieirislas, bateu
a amnistia como sentinella de ordem ,
grilou, gesticulou. Cinco 011 seis sena-
dores ouviram-no até o fim. Mas só-
incide cinco ou seis. A grande maioria
desertara do recinto, firme uo seu pro-
posito. „. ,-.

iNessa mesma sessão o sr. Pires ibcr-
reira apresentou o seu requerimento,

.Contra a espectairiva geral, o Senado
que approvara, na 2* discussão e çm
voiação nominal, o projectò, ; o Se-
nado que approvara a urgência, para a
votação imutediata logo após encerrada
a 3a discussão; o Senado que dispensa-
ra a audiência dáquellas comniissõcs,
por julgar-sa plenamente esclarecido,
approvou hontem o requerimento do sr.
Pires Ferreira, mandando o projectò a
tres canunissões, quer dizer, matando-o.

iPor esse histórico se vê que a delibe-
ração de ultima hora não é tão simples
e explicável como pôde parecer á pri-
meira visla.

Trata-se dc matéria que tinha as me-
lhores syiiiipathias do CatBcl-e, quando
não a digamos governamenal. 'üefen-
delido a amnistia, o sr, João Luiz Al-
ves, sett "Icader.", era mais do que o
ardoroso paladino de um aoto de jus-
itiça com que se procurava apagar a
itritíte memória de um periodo de lula
de existência republicana, egualatido os
revoltosns de 93, 'tantos dos quaes bem
Imereccudo por serviços inestimáveis o
.maior apreço da pátria, aos revoltosos
de outros períodos, cuja amnistia se fez
sempre sem restricções, O represenlan-
te do Espirito Santo falava como "lea-
der" dos desejos do governo, porta-voz
da sua vontade.

Além dc tudo, era conhecido o apoio
que prestara ao projedto a bancada
gaúcha da -Câmara, o ardor com que o
defenldiam os representantes no Senado
e o empenho que por «lie manifestava
o sr. Ilorgcs de 'Medeiros, presidente do
Rio Grnnkic.

Que teria, pois, infiuido para a re-
viravolla ? Um illustre senador, que
apezar de sua preeminencia 110 Senado
está sempre afastado das tricas parti-
darias, esclareceu-nos, confidcnciaimeii-
te, o motivo. O sr. Urbano dos San-
tos fechara a questão contra a amnis-
tia para dar um cheque no Cattete ,ê A
votação do requerimento do sr. Pires
Ferreira tinha a maior importância po-
litica. Fora 11111 encontro de forças.
Resultando delia a declaração do sr.
João Luiz Alves dc que se desligava do
P. R, C. e a sua renuncia dc todos
os logarcs que oecupava nas couiinis-
soes do Senado, fez-se com ella a dc-
limitação de fronteiras.

Aliás, para o nosso informante, o re-
saltado fui satisfactorio. "Perdemos,
disse-nos c"c, por quatro votos apenas,
110 primeiro embate. No segundo tal-
vez ganhemos -elos mesmos quatro. O
Urbano e o Azeredo aproveitaram a oc-
casião em que, por uma questão de
principies, alguns senadores, como o,
Dantas Barreto, engrossariam o nume-
ro dos seus radicaes, e deram o patino
de amostra, habilmente. Mas amanhã
perderão a partida. Cumpre acceiituar
que, para essa gente que dispunha do
Senado, de fio a pavio, a maioria de
quatro votos, numa questão fechada,
aliás só fechada dc sua paitc, não é
grande,"

Kslas informações são de todo pou-
to acceilaveis, Não foi a invocação do
nome do sr. Pinheiro Machado (pie pro-
vocou a mudança de opinião no antigo
dominio pinheirista. Não podia ter sido.
A altitude das bancadas do Rio Grande
na Câmara e no Senado apoiando o pro-
jecto e as manifestações do sr. Ilorgcs
de Medeiros no mesmo sentido indicam
que o motivo devera ser de outra espe-
cie, embora "os chrislão3 novos sejam
sempre os mais ardentes", na phrase
com que.o sr. Victorino Monteiro fer-
releou os zelos pharisaicos do sr. lri-
iic-u, pinheirista de ultima hora. O ar-
gumento usado pelo sr. Irineu, num ri-
diculó recurso de oratória, de que os
amieos do chefe conservador não po-
iliani prestar apoio aos seus velhos e
leacs adversários, os paranymphos do
projectò, caia com a própria presença
do sr. Irineu, 110 Senado, o ferrenho e
vermelho inimigo de ainda ha pouco,
feito criminosamente senador pelos vo-
tos dos pinlieirislas, que tudo esquece-
ram. A causa foi o propósito do cheque
110 sr. Wencesláo, cujo pensamento sc
delatou houlem nos votos da _ represen-
tação mineira, contra o requerimento do
sr. Pires Ferreira, e cujo empenho pela
approvação do projectò o próprio sf.^Pi-
res Ferreira, na sua meia língua, dec'a-
rou na tribuna do Senado, outro dia,
lastimando-o, .sem uma contestação, por
mais ligeira que fosse.

Ue ambos os lados, appareccram vot03
independentes do intuitos, facciosos,
lias o grosso dos caudatarios dos srs.
Urbano c Azeredo obedeceu a esse in-
tuit0' ,r

Depois da votação o sr. Irineu Ma-
cliado blasonava, conversando com o
senador Urico Cociho: "Ufí ! até que
afinal venci ! listava com receio dc
azar; era o meu discurso de estréa..._"
Tambem o sr. Pires Ferreirí, satisfei-
to com a viciaria do sen genro, que
s. cx. temia fosse preterido pelos am-
nistiado.s — motivo único de todo o seu
ardor patriótico —. gritava, a lodo o
mundo nos corredores: "Cansei, mas
canto vicioria I" ,

Afina! de conlas os dois Irmmphado-
res íão simples gato.; mortos atirado:
pelo sr. Urbano dos Santos nas bocne-
citas do presidente da Republica

——« * em >«¦
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O barão de San-Malato -

Parece que os nossos tempos utilita-
rios, de febril agitação commercial e
mercantil não se prestariam ao apparc-
cimento de uma íigura de cavalieiro
andante, com todas as qualidades que
caratterisam esses quasi iieróes de le-
gendas.'Entretanto, assim não é; e a presen-
ça, entre nos, do illustre barão Atbos
di 'San Malato vem justamente provar
o contrario.

O notável esgrimista italiano possue
uma 'plhysionomia sympalhica e resolu-
ta; o seu aspecto physico revela imme-
diatamento o homem baliituado aos
fortes exercícios dos sports modernos.

Trata-se, com effeito, de um dos
grandes csgriniistas da actuaüdade, se-
não o maior de todos.

A sua cscolai não é baseada, apenas
no vigor, mas também na inteligência.
Trinta annos de estudos, dc assaltos c
de duellos tornaram-no um mestre in-
conteste na matéria. ,

A esgrima assim considerada e uma
verdadeira seiencia, a que não faliam
nem elegância, nem bclleza.

Por toda a parte onde San Malato
tem estado, a sua passagem, -causa en-
thusiasmos ardentes lios meios sporti-
vos.

Assim ifoi cm Buenos Aires, assim
foi tini 'Moutevidéo, como no Chile; e,
ide certo, no Brasil não será menos in-
tenso o movimento despertado pela sua
presença.

Athos di San Malato não é um espi-
rito rotineiro — é um innovador, um
creador, cujo trabalho deve ser reg^s-
trado na historiai da esgrima como
ponto de partida dc unia grande evo-
lução.

Delio dizia o cav. Rodrigo Rizzotti,
ao apresentai-o na "Grande Academia
Nacional de Esgrima", de Nápoles:

"O nome de Atlbos di San Malato
soa e soará alto 110 campo ésgriiiiisti-
co e no campo cavalheiresco, não só-
mente na Itália, mas 110 estrangeiro,
por toda a parte onde exista o culto
ilas armas. Ncllc, a esgrima não é só-
mente uma tradição familiar c não re-
flecte apenas a luz do seu celebrado
pae, mas é uma necessidade do tempe-
raiuento franco e expansivo que o tor-
na um syhipatiiico conjuneto dc artis-
ta c de boheniio", de cavalheiro dos
tempos antigos, e de um estudiosisst-
mo a-postolo da espada."

A esgrima para o barão-di San Ma-
lato não é apenas um passatempo;, elle
quer que ella ascenda! á verdadeira e
segura arte da defesa c da offensiva e
que seja inspirada pelo ideal da honra
atralvcz ide unia mecânica matbcinatica-
mente exacta, com anna aperfeiçoada,
de modo que, respeitando a conforma-
ção anatômica do braço, consiga cen-
tralizar-se, ofíere-cendó condições de
garantia que debalde procuraríamos
com as outras regras geralmente usa-
das. Mas, infelizmente, não é nestas
poucas linhas que poderíamos dar um
esboço das novas 1'hcorihs affinnad.13
e praticadas por Saiu Malato. Estas
acham-se expostas na sua interessante
conferência: "-Principio llheòrico da es-
grinia de espada e centralização da ar-
ma 110 braço", c no sou bcllo livro "La
Partita d'Onorc e le sue leggi", que se
tomou 11:11 código dc flionra na matei ia,
merecendo a aòCicsão das mais conspi-
¦citas personalidades da Itália, lanto da
politica, -como das classes armadas.

Deve despertar, pois,, vivo interesse
nos nossos nieios sportivos c militares
a estada, nesta capital, do notável cs-
gritiüsta italiano, cuja fama corre
mundo.

\ÍH BANDO PERIGOSO
A policia descobre .ura
antro de ladrões que

agiam como falsos.
pintores

Havia uma denuncia qualquer que O
major Bandeira de Mello recebera so-
bre uma nova espécie de ladrões, mas
que -o inspector do Corpo de Segurança
cercava de um absoluto sigillo.

Tratava-se, nada mais nada menos,
de uma quadrilha que operava, como
falsos pintores. Tinha o cavalheiro, a
sua casa a forrar, precisando de pin-
turas nas salas de visita c jantar ? Pois
lá appareciain os pintores e depois...
o que havia, afinal de bom.

As queixas de roubo nessas condi-
ções augnientavam e a policia sentia-se
impossibilitada de agir.

Afinal a denuncia veiu e o fio da
meada foi descoberto.

Uma quadrilha' se organizara, chefia-
da por um tal Bosel ou Morei, que se
entregava ao serviço de pintores conhe-
cidos e abusando do nome delles pene-
trava nas casas, que eram despojadas
de tudo, . .

Preso Morei, por um agente, a policia
deu busca na sua casa c apprehendeu
grande quantidade de chaves falsas, ga-
zúas e outros instrumentos próprios
para roubar. Tambem foram encontra-
dos em seu poder vários cartões recla-
mes com os dizeres; "Forração de sa-
lão, de salas, de visitas c espera, sala
dc jantar, quartos, corredores, decora-
ções de letras, reclames, chapeamentos,
traçados etc.," e num canto: as mi-
ciacs P. A. C. ¦ ¦':.

Interrogado habilmente pelo major
Bandeira de Mello Morei ou Bosel ac-
cusou dois conhecidos forradores, que a
policia verificou terem sido por elle
embrulhados.

As diligencias para a descoberta dos
cúmplices da quadrilha proseguem.

Nós bebemos, vós bebeis. elles
bebem HANSBATICA.

Um conquistador cas-
} fígado

O indivíduo de nome Sancho Motta,
residente á rua da 'Conceição n. 135 e
que se diz «stivador, quiz, á viva força,
conquistar uma senliora casada sa .pra-
ça da Republica e como a mesma pro-
testasse elle a insultou, sendo por isso
preso e recolhido uo xadrez do 14a dis-
tricto.

HOJE
NO

MUI
SALDOS e

RETALHOS
EM TODAS AS

— Cruzes, an-
coras, corações,
jarras o enche-
pois artísticos ú

preços razoáveis — OAS.V 31UN1Z
U 71 — Ouvidor — 71 *

FINADOS

DINHEIRO sob jóias c cautela)
do. Momo de Soe-

eorro, condições especiaes — .15 a 47,
rua Luiz de Camões. Cisa Gontliier.
Fundada cm iüór.
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O Club dos Funecionarios e os

O Club dos Funecionarios j\iVicosCivis enviou ao deputado Joaquim Oso-
:io o seguinte telegramnia:"'Ciub Funecionarios Públicos Civis
apresenta V. Ex. suas felicitações c
votos de solidariedade pela defesa bri-
..h-inte. hontem produzida acerca, dos
'feriados consagrados aos festejos e
comiucnioraçfto d.is grandes dalas na-
<:;víi\u:*( fjiic tanto íalam aos nosíoá
s-a."..lentos .patrióticos, de solidário-
ii ' • e conifratcrtiização humana. —

¦''.'''j Canmrdi presidente."-.-¦.i -.rubem ;.o deputado dr, Au-
¦ Lima o seguinte:-:; ÍAvio elevados conceito? pnr

. externados nn sua brilhante de-
.ios feriados nacionaes, Claii

J-'-.,:Vv:;.!i trios 1'uliiicos Ci*i5 envia v.
«J. c ..'ctosae felicitaçõeí. — Lindolpho
Câmara, presidente."

CUXS10QUKSCIAS .UA CRIS1Ü

Mais 11111:1 fallencia
O dr. Alfredo Russcll, juiz da 1" Va-

va Civcl, decretou bontem a fallencia
,1o cominerci:iii.t.c L. Borges, eslnbcle-
eido com armazém de seecos e molha-
dos na rua Pereira Nunes 11. roo, que
cònfcsosu o seu cstaUü de iuaolvabi-
lidado.

O juizo nomeou syndicos Corrêa &
Teixoto, marcaiilo a assembléa dos cre-
dores para o dia 11 de novembro e o
prazo de 15 dias para as declarações de
créditos.

— o» ma »•

TIRO NAVAL

Os reservistas que devem
ser identificados hoje

São convidados a comparecer, hojo
ás 10 horns da manhã, no. Arsenal <li
Marinha, afim de serem identificados,
os seguintes reservistas: Kurico Fe-
ilroso Filho, Kurico Ribeiro Vianna.
pusüãvo IScnnn, Henrique Guedes di
iMoilo Filho, Homero CFaráz de Souza,
Horacio Morei. João Fe.liciano ,dO£
Santos, João Corrêa Pacheco FlAio,
Luiz Paulino de Sá, Mãlttiho Pontes
de Albuquerque Aguiar, Oswaido Luiz
Vianna, Oswaldo Muuiz Paiva, Os-
vvaldo Cardoso. Paulo d-.- Oliveira Fi-
lho, Pedro Reiiauit Casianhcira c Ra-

' bsns tle Azc-.-cdo,

COM A CAIXA DB EMPIUíSTI.mos uos snnvii)onii.s uo
ESTADO

Os juros cobrados imlcviilamcnte
Orando numero de interessados já

têm ido ao escriptorio da rua S. José
11, 106. i" andar, conversar com o sr.
Silva Castro, interessado o defensor da
causa conta as extorsões da Caixa de
BivJprçstitnos do 'Mònlcipio dos Servido-
res do 'Estado, sobre o meio mais pra-
tico de agir, cojn segurai!';,!, contra os
abusos da referida caixa.

O sr. Silva Castro, continua a con-
vidar os sais collegas, civis ou mili-
lares, a comparecerem no mesmo cs-
criploriq, nas segundas, quartas e ses-
tas-feiras, das 4 i|a ás 3 da tarde.

1 ——mm*Ê**Qm>+ B— -

Os ladrões no Sumarie
A PRISÃO DE DOIS

MEMBROS DA QUA-
DRILHA 

' '

CIMENTOU ^
Xclcithcno 83-1, Central. —- Rua

Santa Iiiizit» U02
— PAULO PASSOS a c. —

— » — »¦—"

INSTRUCÇÃO PUBLICA
Actos do director: .
trciisfcrindo as iV-ofcssoras cíiliie-

draticaS! Isabel Ilenriqucla de Souza
Oliveira, para a 1* mixlá do 1/ c Ro-
salina Baptista, para a -i" masculina do
13" districto;

designando, Elelvina Magalhães das
Chagas Oliveira, para reger a Ia escola
feminina do 15o districto.

a cerveja pe agra-
da a todos os pala-
dares e convém a

todas as bolsas
Os ladrões nos subur-

bios
MAIS DUAS CASAS

ASSALTADAS
I-Iontem, como todos os dias nos su-

burbios, os latfrões nau descansaram, c
o cadastro da policia do -'.t" districto,
•pela madrugada, foi nugmcii

Os dois espertalhões

Dçsdc que o Suinniaré foi privado do
movimento que lhe davam os cariocas
e mesmo os "touristes" estrangeiros,
pela stippressão dos tramways da Com-
panhia h,. K. Carioca, perigosos ladrões
lá sc estabeleceram, sem que a policia
tenha tido a idéa, aliás feliz, dc 03 in-
commodar.

Até ha pouco tempo, porém, os atui-
gos do alheio não operavam no Sumaré.
Valiam-sc daqttelle sitio aprazível para
descanso das 'fadittas dos estafautes"trabalhos" da cidade, onde não sc
sentiam bem. Na cidade ha muita po-
eira e o calor não sc suppórta...

O 'Sumaré era para os ladrões uin
paraiso. Ponto pouco acccssivcl á
policia, dormiam elles á sesta. A' noite,
quando não tinham "trabalhos" desi-
«nados, cantavam desafios. ao luar.
Quem passava pelas circuiiivizinhanças
do redueto havia du escutar trovas do-
lentes, ao som do ,pinho choroso...

Ullimamcnle, porém, 03 roubos tèm
sido constantes 110 Sumaré. 1'ara evi-
lar maiores, inconimodos 03 mem-
bros d* perigosa quadrilha tèm "tra-
balhado" lá mesmo.

A' delegacia do 13o districto apparc-
cem diariamente, agora, um sem nu-
mero dc reclamações, noiadaiiicnte por
parte da Companhia Equitativa, proprie-
taria dc grande parte do material iá
existente, sob a vigilância do aponta-
dor geral Álvaro Antônio Comes. Apc-
zar do máximo cuidado dispensado
pelo referido cavalheiro, 03 roubos no-
tados não têm sido descobertos,

Hoje, porém, casualmente, os srs.
Francisco Machado e José Braz de
Mendonça, residentes ua Lagoinha, ob-
servaram o "trabalho" de dois assai-
tantes, quando metiam no sacco fios
de cobre, que cortavam da rede, titili-
sando-se de limas. Os dois transeuntes
levaram o faclo .10 .conhecimento do
guarda nocturno 11. ,ea, que, pouco dc-
pois; èf-fectuava a prisão dos ladrões.

Xa delegacia deram 03 nomes de
José Amaral c Jo?é Presciliano Ribei-
to; o primeiro portuguez, de 30 annos,
•casado, residente á rua do Riaehuelo
11. ji,i c o segundo brasileiro, pardo,
de 23 annos. casado, residente d rua
D. Anna Nery n. 316.

Os prejuízos da "Equitativa"
estimados em cerca de '0:000$,
agora,

Os Josés foram aiitòados cm
grau te,

— t O * ^

sao
até

fia-

PHYMATOL
ia horas. Deposito:
Teleph., 579, Norte.

—« » o» o m

a Cura tosse c
rotiqniducs oin

Drogaria Berrini.

Scena de pugilato na
rua do Estacio

illnulcm, pela manhã, houve uma sec-
na do ptigiliilo na casa de calcados da
rua do Kstacio 11. ;!?, entre o proprieta-
rio Kmilio Durano e o vendedor am-
bnlarJle .Elias Jorge. Ambos se atraca-

, v..-,,,.....,, ram e ua delegacia do 9" distrieio sou-
tado com o'! be-se que a seena fora inotivada pela

escusa do negociante ctu pagar ao ven-- dedor.
 1—1»- ' * I»

Ri

registro de mais ilois assaltos
O primeiro foi o botequim dc pro-

.pricdadtj tia firma Bastos t:i* AlwSi «a
estação de Honorio Gurgel, sendo dahi
roubados ro? cm dinheiro c mais uma
grande quan:idade de garrafas de bc-
Lidas, O prejuízo da firma não foi pe-
qneno.

O outro assalto deu-se á rua Caroli-
r.a 'Machado, cm I Madurei ra. No predio! quarta11. 26a. dessa rua, resida Alberto dal lioras.
Costa Àiiiorim, que teve o desprazer de '
ser visitado pelos ladrões. Todos os en-1 ?T«v /«oín-ívr» *»-.«^«.
canamentos de chumbo, uma caixa de WIíl CailSIl preSO
descarga, torneiras, etc, foram leva-! Tor determinação do 2" delegado au-
dos. . xiliar foi preso bontem o indivíduo de

De ambos esses .fados as autoridades | nome Siinon 'Hassen, accusado de ex-
do 23" districto -tivcràiíi coiihVcimeitío, > jilorar o lcnociuio.
promettendó 'providencias aos queixo- j Contra elle foi instaurado o respecti-
síb, J yp processo..

OI-iXÇAS do estômago, intes-
tino, íigado c nervosas. Exa-
me; pvlos raios X, Dlt. 15IJ-
NATO 1>K SOl/ZA I-OPliS.

José, 30. da*; 2 áí a (meno$ ás
feirai). (Jratis aos pobres ás 12
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r| jOS TM HONES
Transcrevemos à'A Noticiai
"Jè é bem conhecida a solução dada

ultimamente pelo governo á questão
dos telephoaes inter-estaduaes. Foram
estabelecidas bases precisas que regu-
Iarão de agora em deante o estabeleci-
mento de communicações por este pro-
cesso -7- o mais rápido e o mais se-
guro de todos os processos — entre
os vários 'Estados da União, processos
que se estenderão, em futuro mais «u
menos próximo, ás communicações en-
tre os povos do continente sul-amcri-
cano.

Ninguém pode regatear louvores a
essa obra governamental. O telephone
é o meio mais rápido e mais directo de
communicação. Os progressos que têm
sido ¦ feitos na sua applicação, são de
tel ordem que as mais optimistas pre-
visSes não podem talvez desvendar o
futuro em toda a sua extensão, Mas se
essas medidas agora tomadas são cau-
telosas e efficazes em si próprias, nem
por isso poderão produzir todos os
benefícios que devemos almejar, que
temos o direito de ambicionar, sem o
concurso do contingente de outros es-
forcos. Uma rede de communicações
telephonicas, aqui como em toda a
parte, tanto mais serviços presta quan-
to mais ampla e mais completa é a
rede- das grandes cidades. Ora, a par-
tir do serviço da própria capital da
Republica, cuja mcsquinbeza e restri-
cção estão muito longe de correspon-
der á importância desta cidade, consi-
derada em seus expoentes de activida-
de e dc população, póde-se assegurar
sem receio de erro que ainda é mais
mesquinho e mais restricto o serviço
de ou'ras grandes cidades, inclusive a
de 'S. Paulo. 'Entretanto, o desenvol-
vimento do serviço, além da coexisten-
cia primordial de condições materiaes
e technicas, dependa da questão dos
preços, que devem permittir uma larga
expansão do numero de clientes.

Ao governo, que fez o que em sua
alçada lhe era permittido fazer, resol-
vendo com sabedoria este problema no
que diz respeito ás commtinicaçõcs in-
ter-estaduaes, não seria talvez difficil
pôr em concurso o sett prestigio junto
á politica estadual, no sentido de serem
organizadas em bases mais modernas as
respectivas installações. Aqui mesmo
na capital vê-se com espanto que o
Conselho, oecupado e preoecupado com
a satisfação de ambições subalternas,
com questiunculas imponderáveis, tendo
em estudos ha cerca de dois annos um
projectò sobre a concessão local, conser-
va-se aa maior, indiíferença -não sómen-
te quanto a esse projectò esquecido —
como se. o 'esquecimento pudesse ser so-
lução para qualquer problema — mas
tambem quanto ao decreto relativo ás
conimunicaçõcs inter-estaduacs, que tão
de perto afíectam os nossos interesses
como centro de convergência politica e
commercial. O Conselho vae terminar
tranquillamcntc o seu periodo, sem ler
dado o niininio passo para resolver tão
relevante assumpto, quando nem sequer
lhe faltou o subsidio de estudos profis-
sionaes muito completos, pois que é bem
sabido que o Club de Engenharia d-eba-
teu a fundo a questão, esclarecendo-a
com a maior lucidez, o emittindo con-
elusões que o seu conselho director por
sua vez approvou, mediante relatório
do eminente sr. dr. Paulo de Frontin,
a cuja superior capacidade nem se pre-
cisa fazer allusão, tanto é ella rccdiibe-
cida c proclamada.

Os bons officios do governo junto aos
seus amigos dos 'Estados e do Districto
Federal talvez conseguissem o que c
preciso conseguir, sobretudo neste paiz
onde as tradições de centralização per-
duram ainda com uma força que aliás'não 

podia ser eliminada de um dia para
outro. Se o Districto e os Estados con-
tinuarem alheios e indifferentes á col-
laboração numa obra que é, c não pôde
deixar dc ser, de conjunto como esta das
cominunicaçõcs telephonicas interesta-
duacs, todo o esforço do governo será
em pura perda e veremos, em grande
parte, o suecessivo abandono das linhas
que forem estabelecidas, e que o go-
verno reputa, e com razão, um grande
serviço prestado ao paiz."

DR. ALBERTO DO REGO LOPES -
Do Hospital da Misericórdia. Vias uri-
naria;, operações cm geral.
DR. APRIGIO DO REGO LOPES -

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

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES -
Oatlistíi, prof. da Faculdade dc Medicina.
Consultório: rua Sete de Setembro 11. 99.

(A Si94)
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UM PEDIDO DE INFORMAÇÕES

DO ÜOVEUXO ITALIANO
Lisboa, 19 — (A. II.) — O governo

italiano pediu informações a Portugal
acerca das providencias tomadas sobre
a imniigração clandestina»

Providencias sobro o abaste-
cimento de trigo

Lisboa, 19 — (A. A.) — Foi pübii-
cada esta manhã, em todos os jornaes,
uma nota officiosa, demonstrando as
providencias tomadas pelo governo
para o abastecimento de trigo nas fa-
brieas de moageus em diversos distri-
ctos.

ÓLEO para LAMPARINA

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

rato 1
Encontra-se á venda cm todos os ar-

níazens.
Depositários geraes: Costa Pereira,

Maia & C.

65, RUA DO ROSÁRIO

O qne a policia Dão pôde íazer,
conseguiu o roubado

O sr. José Maria da Silva, que ve-
side cm Honorio Gurgel, foi ha alguns
tempos roubado em um cavallo, Peldiu
providencias á .policia e nada conse-
gtiiti obter, port{tte as autoridades, que
proiüattcram as niais enérgicas provi-
dencias, nem chegaram a saber quem
era o ladrão de que se tratava.

iHoiitém, porém, .por acaso, Silva des-
cobriu o cavallo e o iadrão tambem, fa
elle i>elo Santíssimo quando reconheceu
o seu animal, que ia cavalgado por José
Marcondes de Oliveira,,

¦Silva deu voz de prisão a Oliveira,
levando-o para a delegacia do 25o dis-
tricío. De lá, Oliveira foi mandado
para o 23o districto, cujas autoridades,
conseguiram obter a confissão do cri-
mittoso. Confirmado assint o roubo,
Oliveira foi meMido uo xadrez, e o ca-
vaílo íoi entregue ao seu dono.

Ouro Preto ás escuras
'A RESPÕNSABILI-

DADE DISSO CABE A'
MUNICIPALIDADE

AO PUBLICO
mi
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AO PUBLICO — A Companhia l.ua
Electrica ¦Õuroprctàha sendo credora
dâ quantia relativamente elevada da
Câmara Municipal e obstinaudo.se es-
ta $m não lhe pagar as prestações que
se estão vencendo, vê-se ua dura ne-
cessidade da interromper u i/lmiiiiuicflí
Publica uma ves que s. tx*t o st.
dr. presidente e agente executivo nem
aa menos se dignou de responder ao
efficio que sobre o assitnipto lhe foi
dirigido em data dc 2 do corrente. —
Ouro Preto, 18 de outubro de 1910.—

A directoria

Que dirão os estrangeiros quando
souberem que uma cidade brasileira,
áquella que durante longos tempos 1.01
a imponente capital de Minas, sc viu
subitamente ás escuras, porque, tendo
sido caloleada a empresa de illumina-
ção, esta resolveu o que resolvem com-
niumente os credores: levantar o cre-
dito ao devedor relapso I

'Ha mais de um anno que a Mutuei.-
oalidade não paga o fornecimento da
luz I Ha mais de um anno que a to-
lerancia c a paciência da empresa cre-
dora se esgotam, esperando que os
edis da velha cidade coinprehcndam,
que se dever c honra, pagar é brio!
'E, afinal, desde hontem, a solução
achada foi esta: suspender o forneci-
mento da Huz, acabar eom «Ha; re-
gressar aos tempos em que aos cia-
rões da lua se organizavam passeios,
descarnes e adoráveis flirts\

Pobre Ouro Preto, que á noite vacs
ficar agora mais preta do que o mor-
ro que te deu nome I

O diabo é se o exemplo fruliíica...
Ahi vae' o tclegranima que homem

recebemos e que esclarece a noticia
sensacional:

Ouro Prelo, iS — (Do correspon-
dente) — 'Conforme aviso da directo-
ria da, empresa de luz, deve ser corta-
da -hoj'e a illüminaçãp publica desia
cidade, por falta de pagamento ha um
anno.

Reina grande animosidade contra as
duas ultimas administrações munici-
pães.

— >«¦»!»¦

A Lanterna
Já começaram a ser feilas, á rua do

Ouvidor 162, as installações da reda-
cção do novo jornal da noivo

A LANTERNA
dirigido pelo cx-redactor do Correio da
Manhã, Sr. Costa Rego, ic que deverá
apparccer nos .primeiros dias do pro-
jcimo mez de novembro

A LANTERNA
será um jornal absolutamente .moderno,
com , commcntaiios rapido3 dos faotos
do dia e um serviço de reportagem mi-
nucioso, á maneira das mais acredita-
das folhas parisienses.

O programma da

A LANTERNA
serú orientar ie informac sem paixão,
para o qttc não estará ligada a nenhum
partido politico. Terá uma desenvolvi-
da secção de telegíámmas, co.111 as noti-
cias mais empolgantes da guerra eu-
ropéa.

A LANTERNA
publicará um lindo folhetim romance,
que se desltina ao mais franco suecesso
entre os amadores desse gênero litera-
rio. Terá secções de sports, lurf, foot-
bali e remo e uma palpitante secção de
theatros, com a apreciação de todas as
peças novas.

Cnifim, lesperèm alguns dias e verão
o grands Iriumpho jornalístico da

A Lanterna

A lei de fallencias

A Associação Commercial vae
representar ao Senado

(Kcufliu-so hontem a Associação
Commercial, sob a Dresidencia do dr.
Pereira Lima. Depois de serem trata-
HlDs diversos assuinlptos de interesse,
usou da palavra o sr. Francisco Kivgc-
nio Leal, vice-ipresidente da Associa-
ção, que tratou de fallencias frauda-
lentas. Disse que pela leitura do "Dia-
rio OJficial" teve conhecimento do pa-
recer do senador- Epitacio Pessoa pe-
rante a commissão dc Legislação, re-
'ativamente á representação enviada
ao Congresso pela Associação, que pc-
dia a decretação de medidas reptifrdas
assecuratorias dos interesses c direitos
do coniniercio, como seja a competen-
cia das Câmaras reunidas da Corte de
Aippellação para o julgamento dos re-
cursos originados dos processos de
fallencias.

Está certo dc que o mesmo juriscou-
sulto procurou encontrar a melhor so-
lução.

Mas, auginemaiido o numero de des-
embargadores de que deverá compor-
se a a" Cantara, só por um lado é at-
tendida a .geral queixa das panes,
quanto a maior celeridade nos julga-
nientos e certa estabilidade nas deci-
soes.

Xo enilaiito, não parece haver moti-
vo plausível para quebrar, em relação
somente ás fallencias, a regra de ad-
missão de outros embargos que não os
do lucra declaração do accordão. Dc-
vem ser tolerados nesses feitos os em-
bargos de nitllidades e itifringentes,
porquanto elles visam manter o respei-
to aos princípios das leis c conformar
as sentenças com as provas dos autos.

1O próprio sr. Epitacio 'Pessoa já sc
manifestou dc maneira a 'fornecer
apoio a tal Méa, uo voto ao accordão
do Supremo Tribunal Federal dc 7 de
julho ds 1909, escrevendo, entre ou-
trás palavras, as seguintes:  "O
que se discute é precisamente se a par-
te, que pretende usar do recurso extra-
ordinário, tem o direito do renunciar
aos embargos contra a sentença profe-
rida na appctlação.

Já mostramos que não, pela simples
é intuitiva, razão de que o Supremo
Tribunal Federal não deve ser chama- ]
do a derimir uma contenda suscitada i
em feito dc jurisdicção da Justiça lo-
Cal, quando esta justiça ainda tem op-
portuuidade de decidir, dia mesma,
essa 'contenda.

Xinguem piVdc ter por inútil um 110-
vo appclio ao Tribunal que julgou a 1
causa,

iA presiimpção é que este Tribunal ;
se inspira senipre na verdade e na jus- i
tiçá c, 'provocado a rever o processo, !
não 'hesitará a emendar o seu erro, I
desde que a parte interessada o torne 1
patente, O amor próprio, a vaidade, o |orgulho ou mesmo sentimentos ou ra- '

zõesde menor quilate podem demover
o juiz dessa retratação, que, se é o
movimento espontâneo <lc uma sincera
convicção, em nada o deprime e aitles
o enaltece; mas, na grande maioria
dos casos, pensamos, em honra dos
nossos magistrados, não é isso o que
acontece.

Sejjài entretanto, como fór, o que é
certo é que, cm face da lei, a_prcsiun-
pção c que os embargos dcTcrniinarão
a reforma da sciiicnçal contraria ao
direito, c não é, portanto, razoável ar-
gtuiiciitár com a suspeita de que tal
recurso será uma inutilidade".

ilistas palavras -foram reproduzidas
no seu tratàltò sobre recurso extra-
ordinário.

Par esses mesmos .fundamentos, pen-
sa que se deve rdprcseutar novamente lj
ao 'Senado 00 sentido de ser revogado |
o par»grap!hò i" do artigo 185 da vi-,':
gente lei de fallencias, afim de serem f
adimttjdos embargos dc nullidadc e !
infringeutes para as Câmaras reunidas,
çpmo suecede cm ,todas ns outras cau-
sas, mesmo do importância mínima,
desde que são definitivas as decisões
proferidas .pela 1* Cantara e pela pro-
ipria Segtuida, excepto nos processos
de fallencias.

Assim é de esperar que o Congresso
attenda a este .pedido, que tem por
filri abolir uma excepção, acautelanslo
os legítimos interesses do commercio
nós processos de fallencias, onde elle
é imiito prejudicado com a mesma res-
tricção.

Não ipojJerá ser tomada como imper-
tinente esta nossa insistência,, que tem
por único fim acautelar os interesses
do commercio honesto que precisa ser
amparado pelos poderes públicos, o
que só poderá ser conseguido com me-
didas sábias e elarivideutes, pois não
ba quem ignore 03 grandes prejuízos e
craves torturas que o mesmo vem sof-
'lrendo ha longo tempo,sem ter para
quem appcllar, o que é bem triste di-
zer-se, o razão de sobra para insistir-
mos mais uma vez perante o Congres-
so Nacional, como é de nosso dever,
uicaiio para evitar que esta Associa-
ção soífra mais tarde alguma aceusa-
ção nesse sentido.

UMA PIüIUOOâA QUADRILHA 4

Os ladrões assaltam nina casa ej
resistem 1 policia
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Grande roubo na Cooperativa
Militar

O FACTO K* LKVADO AO CO-
KHECISIBNTO J)A POLICIA

1'EIO 0KUE-NT13
Já não se sabe mais até onde irá a

audácia dos ladrões.
Como se não bastassem os assaltos

constames de que são victimas transeuu-
tes que 'pacatamente se locomovem
pelas ruas da ó'dade, c as "pungas"
ievadas a efíeito nos cinemas, os la-
ídrücs a'ssaltam 'estabelecimentos com-
merciacs do centro da cidade, sem que
a 'policia veja, ou pelo menos , tome
uma providencia severa no intuito de
evitar que a cidade fique de Vez li-
vre da sanha dos meliantes.

, iToje, temos a, registrar um auda-
cíosò roubo verificado na Cooperativa
Militar.

Pela manhã de hontem, o gerente,
sr. Antônio Fióes da Cruz, abriu o
negocio, c uma vez lá dentro encon-
trou gavetas arrombadas, caixas va-
sias aliradas pelo chão, as prateleiras
revolvidas, dando por falta dc grande
quantidade de fazendas, meias, lenços
e calçados. O facto foi immtdiala-
mente levado ao conhecimento da po-
licia do 5o districto, que compareceu
ao local, tomando as primeiras provi-dencias.

'Os ladrões penetraram no estabeleci-
mento, que está se mudando para os
baixos do predio do I.yceu de Artes e
Officios, iado da Avenida, por meio de
chaves falsas.

O sr. Fróes da. Cruz declarou á po-
Meia que não Ipóde, já, precisar em
quanto monta o roubo, o que fará me-
diante balanço,

i » i » ai -
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No Necrotério
Foi hontem autopsiado no Nccrote-

rio da Policia, o cadáver do afogado,
encontrado boiando cm frente ao Ar-
serial de Marinha.

A "causa-mortis" dada pelo medico
legista foi "asphyxia por submersão".

O cadáver foi reconhecido naquella
inorgue, como sendo do estivador Joa-
quim Abel.
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MOVEIS
MAGALJU13S MACHADO & 

llua dos Andradas 10 o 21. Os
maiores armazéns desta capital.

NA ILHA FISCAL

2:000$ que desappare-
cem de um cofre

Guarda-se, na Marinha, o mais obso-
luto sigillo, sobre um roubo verificado
na superintendência de navegação, na
ilha Fiscal. Trata-se do desappareci-
mento da quantia de 2 contos c tantos,
dc dentro de um cofre, forte. O abrii-
rante Américo Silvado, logo que teve
conhecimento do facto mandou proceder
a uma rigorosa syndicancia, que não
chegou a resultado positivo. O respon-
savel pelo dinheiro que o cofre conti-
nha entrou com a quantia desfalcada
e pediu que se insiauras.se inquérito po-
iicial militar afim de se descobrir o
autor do roubo.

, Ao que se. diz, nos corredores da Ma-
rinha, todas as suspeitas recaem sobre
uni marinheiro que está sendo vigiado.
Segundo ouvimos este facto não cbe-
gou ainda ao conhecimento da policia
ou sc chegou guarda elia o máximo si-
gillo em torno delie.

mm
CONTOS

CENTRO LQIERiCO - Rua Saehst, 4

Apanhado por um automóvel na
ma do Cattete

Quando passava hontem pela manhã,
por volta das 9 i|j horas, mais ou me-
nos, pela rua do 'Cattete, justamente
cm frente á delega'cia do 6" districto,
o negociante FraiVcisco da Veiga Ma-
galhães, que é estabelecido em D. Cia-
ra, á rua Alayde n. 25, foi colhido por
um automóvel que por ali passava em
carreira vertiginosa.

'O auto tinha o numero de 764.
iNesse accidente, o sr. Magalhães re-

cebeu graves ferimentos peio corpo,
sendo medicado na Assistência.

A policia do 6o districto anda á pro-
cura e até agora não encontrou ainda
o motorista, que fugiu logo que sc deu
esse desastre.

1'IÍKSO POIÍ TER FUKTAilO
UMA GAKKLCHA

No xadrez do 20° distrieio acha-se
recolhido desde domingo ultimo José
Novas, accusado de furto de uma gar-
ruclia, e até agora o delegado nada rc-
sol vou sobre o destino que vae dar ao
preso.

YlOHMOliTH TYPO TOR1XO
iltt Xlsiiiti S. Goiieiilo ó a melhor
Deposito: rua du Assembléa, 21

Um cego fujao
O 2o delegado auxiliar recebeu bon-

. te.m 11:11 telegramnia do seu collega de
i S, Paulo cònuminicando que o cego
I José Matança, que fugira do Insiituto
J Profissional dos Cegos, havia sido {ire-

so. O menor deverá chegar aqui ama-1 ubã.

Irescos
com ovos,

diária-
mente fabricados por GfOREM.I s, C»,
A* venda cru seu armazém. RUA LAVRA-
UIO iS e co. Importadores dc ce:i<Ji"u3
Italianos, Telephom: irs'»» Cen trai.

0 Club Brasileiro de Equitação
Para solcnnizar a posse da nova di-

rectoria eleita cm agosto ultimo fará o"Club Sportivo de Kquitaçfio" uma pas-
seiata ao arraial da Penha, domingo
próximo, sendo o "rcildez-vous" na
Quinta da 13oa Vista, ds S horas da ma-
nbã,

A directoria eleita é composta dos
srs. Alfredo Regulo Valdctaro, presi-
denle: dr. Francisco Antônio, secreta-
rio; Cczar Valdctaro, thesoureiro. Di-' redores geraes: dr.| Richote,Filho, Vi-
cento Antônio e Octavio Meriuo.

Moveis 

da eslylo, confortáveis e so-
lidos, quem deseja ? — V. Kx». ?
Não lenha duvidas, relativamente

—A casa LBANDROMAUTIXS & C.,
resolverá o .problema., Kua do Ouyi-
dor 93 e q5 e nos antigos armazéns á
rua dos Ourives ns. 39 a 43.

José fcrnviiiáes

Os roubos no Rio... Mas chega S
ser espantosa a maneira como os U-
drões esião agindo, com um grande des-
assombro, dando provas evidentes dí
que a acção da policia è coisa que os
não preoecupa. Ií elles mesmos têm as
suas razões, unia vez que sabem a li-
herdade com que agem sem que a inc>
uor difficuldade lhes surja.

A policia não conta com elementos
para uma campanha segura, c, certos
disto, os amigos dn alheio vão deseti-.
volvendo uma aciividade enorme, com
unia audácia incalculável e chega a ser,
um milagre quando as malhas da poli-
cia apanham alguns ladrões, dos mais
cáiporas, já se vê...

Houtem a policia do 11o dis;rida
teve a sorte de
nielter lio xadrez
da delegacia ai-
glins ladrões.

U 111 a quadrilha!
assaltou homem
pela madrugada a
a casa 11. 0.1 da
rua da Harmonia,
residência .io sr.:
Álvaro José Ura-
ga, arroiiibuiidqi
unia porta.
Quando os meü-

antes estavam cm-
penhados nesse
trabalho, houve,
alarma, c o caso
foi communicadoi
ás autoridades do.
11o districto.

Ao local iiiimc-
diatamchte com-
pareceu o e o m-
niissario Bolivar,
seguido de aigtt-
mas praças de pq«
licia,
Quando a autork
dade chegou a oi
local já os Ui
drões se iam pon-
do em fuga le-
vando o único
objecto que col»
seguiram 1 ouljart
— um g r a 111 o>
plione. ,

^^^^^^^^^^ A policia persêi'^^^^^^^^"" guiu-os chegando)
n alcança i-o s.

D "Russinho da Gani-, Mas, vendo q 11 et
bôa" e o "piveltc" estavam perdidos

João Roselinio os audaciosos as-
saltantcs tomaram

uma altitude hoslil e procuraram rcsis%
tir.

Deu-se, então, entre um c outro dos
grupos um tiroteio renhido, que se pio-
longou até quando 03 ladrões, seiuprÒ
recuando, desappareccram para 03 la-i
dos da estação Maritima.

Dcanlc disso, ,0 commissario Dolivarv
que sabia perfeitamente o ponto porj
onde os audaciosos membros da quadri-
lha procurariam passar, resolveu esta-
beleccr um cerco, que deu, aliás, os me-
lhores resultados. Os ladrões effeciivai
mente pouco depois faziam, o seu ap,if
parecimeuto no local determinado e flCH
vãmente eram perseguidos.

Novo tiroteio, travou-se, mas desta'
vez não tiveram 03 ladrões grandes vaii-
lagens, porque a policia conseguiu pren-'
der um delles, de nome José Fernandes'
Ribeiro, c a seguir mais dois: — "Rtts^
sinho da Gamboa" c "Pivctte". A qua*
drillia ficou assim desfalcada. Foram
apprchcndidos em poder dos indivíduos
presos alguns pés de cabra e gazuas ei
lambem se descobriu, forçando-os num
interrogatório, o gramophotic, , que foi
apprehcitdido na casa de um individucj
de nome Antônio Henrique Maranhão;
conhecido como antigo comprador do,
objeclos roubados c que mora 110 mor/i
ro do Barão da Gamboa.

Os indivíduos presos foram uiciiijçj}
no xadrez, depois de autuados.

A'0 CAMPO DE S. CHRISTOVÃO 1

A próxima festa do Tiro n. í)
A fcsla patriótica que o Tiro ií. jj

vae realizar no próximo domingo, tiq
Campo de São 'Christovão, terá inicio)
ás 9 -lioras da manhã com a chegada'
a essa*iliòra do presidente da Ktpubli-í
ca, que irá acompanhado do ministro]
da Guerra c sua casa militar. Xessa,'
oceasião o batalhão daqttelle Tiro, com
um effectivo de 807 -homens, prestará)
a3 continências devidas ao 'chefe dai
nação, tocando as bandas dc musica q
tambores o nosso .hymno nacional cj
marcha batida. Terá então inicio a
grande festa patriótica, que consistirá!
no seguinte: retirada de .forma da'
bandeira antiga, que será feita com aa
continências do eslylo, indo a mesma
com a sua guarda postar-se i direita'
do pavilhão onde tleve estar o chefe
da nação, ahi ficando até á entrega do)
novo pavilhão nacional que íoi ufferc-
cido áquella corporação; a-V entrega!
da nova bandeira, que foi oíferecida
pelas moças que trabalham nos arma-
zelis do Pare Koyal, a qual será feita
por uma conunissão de setlhoritas lain-
bem empregadas naquelle estabeleci-
mento, as quaes estarão vestidas a ri-
gor, havendo nessa oceasião dois Jis-
cursos: um da senhorita quo va: íiizec
a entrega, outro do tenente líscobaç
agradecendo a rica e symbolica dadij
va; 3", juramento da bandeira pelos
reservistas do 'Exercito que foram ap-
provados no exame de julho uiiimo»
quasi todos esses reservistas são alu-.
1111103 das nossas -cícolas superiores i ei
finalmente entrega peio general Gabi-i
no Besouro, coniiiiainiame da 5" rc-
gião, das cadernetas ip.ic conipet-í-.n aos
reservistas approvados.

A solennidadé de entrada da nova'
bandeira no batalhão prcittelta ser a
parte mais tocante desse 'festejo pa.»
triotico no domingo próximo.

O dr, Júlio Furtado; inspector daj
Matias e Jardins desia capital, já pro-
videnciou para que o Campo de São
Christovão seja profusamente enfeita-i
do e ofifereça ao publico um aspecíaj
altamente festivo.

O pavilhão central do camoo sení
destinado ao presidente da Repttbl ca eí
altas autoridades da ua^áo e as outra»
¦ircliilianeadas serão occUpadns pelas
famílias dos atiradores e demais :i-isi
tciícia.

T.nlio Roca
Buenos Aires, 19 — (.\, A.) — Fo-

ram muito concorridas às miss,-,-: bojo
mandadas celebrar pela familia, ami-
gos e admiradores do saudoso estadis-
l.i general Jullo P.oca. CDir.iacjnorando
o annivcrsario do seu falíçciuieaio.,.

-jm^aZ^p C&0'-'X»'»

NO JUÍZO FEDERAL

A Escola de Engenharia cie
Bello Horizonte já tem

instruetor
O minislro da Guerra approvou a

nomeação que o commandante da 4*
região fez do a" tenente Hercuiano
Teixeira de Assumpção, para servir
como instruetor militar dos .'Juninos
da Kseola de Enjenharia de Be'J.o Ho-
rizoulcj

Uma acção para asse*
g'urar o logar na

escala
O 1° tcneiV.e medico do Exercito, drv

Augusto Haddook l.obo, propo/. 110 jui-
zo da 1* Vara (Federal uma acção cou-
tra a União Federal, afim de lie ser[
assegurada, com .tcl los 'os Uircitos e;
vantagens a classificação que tinha noi
Almanak Militar de 1911, indevidaincn-
te alterada nas publicações anteriores.;

Alícgava mie fora nomeado me 1 ico.
do Exercito por dec. de 9 dc iw.em-

bro de 1911, o invista de um concurso ,
em que obtiviCra o primeiro logar, e 4/
classificação 110 quadro 110 n. 41.

1N0 anno seguinte essa escala foi al~
terada presidindo á cova confecçã > 1
critério da edade.

O.dt. U.-11J. Martin- - •• '
lmnituii j Ogou a, a.-,a.
con-dcmtiar :i União, j
do, coiisideiairio uni-
classificação no cone

MUTILAOO
. -..ÍW^JÜK-IS^fV.t^-W*»'¦*»!"•?««

MELHOR EXEMPLAR ENCONTRADO-
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NO OATTETIi

No palácio do
liontem, ;i lardi

Cattcte, effcctuott-se
o despacho collcctivo

No Peru', a "arvore
'——-—¦,.

da chuva"

kNO BRASIL, O" CHQ-
RÃO DO BREJO"

«do Ministério sob a presidência do che-
íe do Estado, tendo sido assignados dc-
«crotos das pastas seguintes : ,' 

INTERIOR — Creando mais uma
jjrigádà de cavallaria de guardas nado-
(naés no município de Jaboatão, no Es-
«tado de Pernambuco; nomeando toiicn-
nc medico do Corpo de Bombeiros do
inisiricto Federal o dr. Leonardo Hcn-
oiqiies Taylor da Costa, candidato cias-
sificádó crii i" logar em conotirso; exo-
«ncrando o dr. Oswaldo Puissegur, pro-
ícssnr de theoria physica c nhysiologi-
ca da musica c Hygiene profissional, no
«Instituto Nacional, por haver abando-
nado o cargo durante 6" mezes seguidos,
c chamado por edital, não ter justai-
cado a ausência; jubilando, com os
vencimentos integraes, o dr. Antônio
Oonçtilves Ferreira, professor catliedra-
.tico da Faculdade de Direito do Ucci-
,íe; concedendo a gratificação addicio-
«nal dc ío "I" dos vencimentos a Luclo-
viço Maria Berna, professor cathcdra-
lico da Escola Nacional dc Bcllas Ar-
les; promovendo ao posto de coronel
eomhiandantc da.6" brigada de infante.
ria da Guarda Nacional desta capital o
Jcncntc coronel Francisco Augusto dc
aicllo Sampaio; privando-do respectivo
posto o tenente da 4" companhia do
8° batalhão dc infanteria da Guarda í\a-

vcioual desta capital, i Manoel Antônio
Fernandes, por ser estrangetro.

CUERKA — Promovendo: na arma
"de tirtilheria: a capitão, o graduado Ma-
nionl Martins Ferreira, sendo classifica-
,lo ua 2" bateria do 3" batalhão; ua «ar-
jna dc cavallaria: a capitão por anti-
«uidadcj o graduado Trajano Lannes de
Carvalho, sendo classificado .no 5" re-
cimento como . ajudante; a'iü «tenente,
j.or estudos, o 2° tenente Reynaldiuo An-
lonio Quadros; na de infanteria; a ca-
pltüo por estudos, o 1° tenente Ildctoii-
ío Celestino Pessoa Monteiro, rsondq
classificado na 3" companhia uo 26' do
ti» regimento;; a i° tenente.: por- estudos,"o 

2". tenente Álvaro Agrícola Soares
Dutra c, por antigüidade, o _° tenente
¦Manoel Veríssimo da Cosia; a 2" tc-
iicntc, 03 aspirantes a official Olyn pio
Falconiere da Cunha, Antônio de >Acu-

cnslro Guimarães. Tellmo 'Chagastelles,
-Vãlleriò Braga, I/armes 

'¦Bcrnardes Ju-
iiioi- Gustavo Ranialho Borba 1-ilho, iJi-
uio Ribeiro da Silva, Luiz •Paptista,

Manoel de Freitas Novaes e li.-bro.vno
«Dias Uruguay. Transferindovna de ni-
íãntcria: os capitães Marcai Nonato dc
Faria", da 2a companhia do 43" de ca-
«adores para a 3", do 53" _ lambem dc
caçadores, Francisco dc Vasconcellos
desta companhia c batalhão para a 2
daquellc corpo, Henrique Roberto l.tir-
lc da 2» companhia do 5° batalhão do
¦s" regimento para a 2» do 22" do 8"
c Cvro da Silva Daltro, desta compa-
nhia, batalhão c corpo, para a 2 da-
iliclle batalhão c regimento; graduar.-
do- ria arma dc artilhem: no poslo de
cat.iláo, o t° tenente TitoUcgis dc Alcii-;
castro; reformando o cabo .intendente
ifoão Vieira, do 9" regimento .de cavai-
ária; cabos de esquadra .«Clcmcnt no

•Alexandre José Gonçalves do a8*.ba-
talhão do i" regimento dc ínfanlcua e
i-íaphacl dos Santos Leal, do 4f infl*«*
co dc Ia classe Bento Gomes da Silva,
,lo 50» o anspeçada José Francisco dos
Santos do 52" batalhão dc caçadores «¦

soldado Vicente Marcolino ¦ Gomes,
1" batalhão dc artillicna de nosiçvo-

MARINHA — Reformando, nos
liios do decreto n. icS A, dc 30 (1 .
zcthliro de Í889 cjarts. i* e \%™}M
11. 2.200, dc 13 dc dezembro-de loto,
o almirante graduado Alexandrino a«,.v
ria rlc Alencar, 110 posto c - com soldo
d,, almirante; graduando, 110 Corpo da
UrtitaUa, cm almirante o vice-almiraii:
tc Duarte Huet de Baccllíir Pinto Ouc-

/¦' IZENDA 
'— 

Abrindo ao Minlslç- j
rio da «Fazenda , o credito dc reis
2.;!-'(>:G5S$75t, siipinlcmcnltlit ir verba
•;-" do artigo 103, da lei u. 3.0S9, de !>
ile janeiro findo, para pagamento dos
fftinccioharios addidos em todos os nn-
iijstcrios; cassando o decreto n. 10.35O
dc 23 de julho de-iot", que autorizou
á sociedade mutua dc seguros contra
íojrà ".Atlas", com sede em Suo 1 au-
ío, a ifuuccionar na Republica; appro-
«ando as modiif cações feitas nos çst.v
tut-os da sociedade mutua úe. pecúlios
v pensões 

"A Malto Grosso", pela as-
sciirlitca geral extraordinária, realizada
çni ^1 dc sctcmíbro dc 1015.

VIAÇÃO — Sanccionando a rcsolu-
ção legislativa <|uc autoriza a permitia
do terrenos entre a União c o «Lstado
de Pernambuco; cassando as regalias
<le ptfquctc conccdidiidas ao vapor "Rio

.Pardo", dc «propriedade da ' «Empresa
ÍLlrasilcirn dc Navegação; approvamlo o
projecto de um vioducto' entre as esta-
cas Sójsro, 10 e 872x10 ' da linha tle
I,agcs a Caicó, c respectivo Orçamento,
ua'importância <le 285 :.|0j$«|Ç)5 ! aunn-.i
do o credito de -itiSp":.v«5p$9P'j f',0í
conta da emissão antor-zada pela lei
in. 2.o$6, de 2S de agosto de 191,5, 1>a-
•ra oceorrer, cm dois exercícios, o des- ,
gicsã resultante da construcção da pon-j
ie sobre o rio Paraná, na •Estrada dc ;
p«'erro Itapura c Coriiníbá, inclusive a |
acquisição á «Companhia 'dc Estradas j
dc 'Ferro Noroeste do Brasil da -su-
«jicvstructura mctallica da> mesma ipon-
ie; aposentando José iDoniingucs dç
l\ndradc, no cargo de telegra-phista dç
13' classe da Estrada «le Ferro Ccnlriil
do Brasil.

AGRICULTURA — Concedendo pa-
tentes dc invenção a: Leoncio do Sou-
sea Marinho, dc um systema dc salva-
vidas de ar comprimido cspcllido pe-
los «pulmões, cm «fôrma dc faxa Vle bor-
racha ligada ao corpo, denomiimh
"Salva vidas Brasil"; Pirlomeno

Do dr. Oliveira de Menezes 1'ÍUio
recebemos a seguinte carta, a propósito
do que hontem escrevemos sobre a at-
vore de "tiainan" ou ida chuva:

"Petropolis, iS de setembro dc 1916.
—-Sr. rddacior. — Li hoje uma loca»
no vosso apreciado diário, em que sob
o titulo " Botânica curiosa" falais com
descrença da "arvore da chuva", a ar-
vore dc "Saman" do Peru,

A despeito das optimas referencias
que fazeis á parte industrial da inter-
essante planta, negacs as propriedades
que realmente'.ella possuo e nós natu-.
ralistas no actual estado das sciencias
conhecemos «om acccntttada -precisão.

Realmente-.gotteja a arvore -Saman
110 Peru, .como gotteja o "chorão do
brejo" aqui na nossa rica flora -do
Brasil. . „ ,

Trata-se, «apenas, da associação de
dois phenomenos biológicos: o chloro-
vapohsação e u transpiração.

São estes dois phenomenos combina-
dos que dão cm resultado o chamado
"choro das plantas".

Não c, pois, lenda a vossa narrativa,
mas verdade incontestável. J

li o que vos admira c realmente i
deveras interessante — o facto «de mais
intenso ser o phenomeno quando seceo
o tempo — encontra fácil explicação
na actividade da clüorovaporkação ser
tanto maior quanto mais vivos 03 raios
solares d.ardei antes sobre a planta, por-
quanto este phenomeno só sc passa sob
a influencia direcla do astro rei, cm
contraposição á Iranspiração que sc faz
ininterruptamente dia e noite.

0 observador «meticuloso ou mesmo
.0 viajor descuidado que passa próximo
a uma dessas arvores ouve distineta-
niente o gotejar da seiva.

Deve haver, não obstante, exagero
na ¦ quantidade dc liquido cm queda,
que jamais poderá ser , comparado a
chuva, mesmo fraca.

Assim, a arvore " Saman" chora —
o choro das plantas — c as suas la-
({rimas dc seiva pura e crystaliiia, dril-
nam o terreno dc charco em que pot
via dc regra nascem, crescem e nlü.
drani.

Como saneiam'"o ar as partes verdes,
chlorophylladas das plantas, sobretudo
as folhas, assimilando o anhydrub ea_r-
bonico c cliininaiido o osygen«;, lãq
necessário á nossa vida, também mui-
los vegetacs drenam os terrenos em
que vivem, tornando-os enxutos pela
água qúc' absorvem suas raízes c cli-
minam o excesso pela coma verdejanU
em que se abrem, á brisa, á natureza,
aos céosI

E' -a folha, estômago _ dos vcgelnc.-,
que num excesso dc •nutrição, na absor.
ção da seiva bruta ascendente, derriba
o que lhe sobra dc liquido tia forma-
ção dos. hydralos em qu«' vae afogar o
metabolismo do plasma dc suas ccllülas,
para surgir na pujança de sua tur.
gcsccncia, animadora e allracnlc, a
vida cm lo«lo o seu esplendor.

Conseio ide que apenas elucidamos
assumplo seientifieo, intcressaiile . por
nãó~comni«.tm c com o qual não se po-
dem achar cm dia «os mie sc não espe.
cializiim cm biologia, ousamos pedir
apasalhò para semelhantes dizerer. des-
alinhavados."

¦»
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'.rassa hoje o oj"
tiivcrsario «atalicio
do intélligentc c cs-
tttdioso elimino do

¦ Collcgio Militar dcS'
ta capital, Osiraldo

•de Niemeyer Lisboa,
íilho do capitão de
engenheiros ¦ Antônio
Miguel Barbosa Ws-
boa. O «ppücado
eslludante
certamente
felicitações
collegas e

rccjftcrá
llllliUS

dos seus
amigos,

Monte'.-

nesta

de

Bar-

clinico na

DATAS INTIMAS
Fazem onnoi hoje _

a menina I Icléa, -filha do sr. (,as-
tão iTyhirlçá, 1 nosso collega de imprensa .

A menina Iria da Silva bantos, filha
do sr. Severinno da Silva 'Santos, fun-
«íonario municipail; , .

a ¦ professora scnliorita -Kosa
ro do Barros; .

o sr. Bávid Finli, negociante
pr»W . . «. • 1 ei,o sra. d. Franclsca Mana da bil-
va, tesposa do capilSo José Cardoso Ua

'_.' 
a scnliorita Maria Tosa, de Freltáí,

filiai do sr. Franltlin de trcitai c uo
d. Amélia dc Freitas .

o distincto ."rowcr do .«J(..riipo «¦
Recaias Gragoatá, Pedro -l-raucisco
Oliveira _..,.,

a scnliorita Rosa 'Monteiro "O
roí, professora «publica nesta cidade

n' baroneza 1'crc; da Silva ;
• — o dr. Henrique featmeo,
nossa capital , , „.Passa hoje o íimuvcrsarto dc d. I.i-

di .Almeida dos Eeis, esposa do comman-

0:11:1c Müllcr dos-Keis, dircctor-do I.Ioyd

Brasileiro.
Acliando-sc a distineta annivcrsariant-

enferma, não dará a-sua habitual recepção,

-cm rccclicri as. «pessoas dc-suas relações.
a scnliorita Nocmia, filha do capitão

João D0111inBos.de Moura, íunccionario um
nicipal ; «•; sS *
CASAJIEN10S

Contrntar.-.iu casamento o sr. Carlos -Alt;
Blisto de Albuquerque, tclegraiiliist.-i da
íí. F. Centrai, c ;d. Rosa Alice l.abecca.

Ecali.:oii-se sabliado ultimo o enlace ira-
triut011t.1l do sr. -Alircilo dç Souza liar:
ros, i" official dá Dircelona t.çra! ilps
Correios c cheio da Succiirsal de S.,Lliris-
tovãu, coni a seuliorila Mana lose bar-
hosa, irmã dos srs. J.uiz c Ircdcnco bar-
bosa.

JÍ111 virtude dc luto recente
a acto foi •celebrado na maior

nn familia
intimidade-

».!

ter-
de
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Ernesto Souza

iBRONCHiTE
Rouquidão, Astfama,

| Tuberculosa pulmonar..
GRANDE TÔNICO

1 abre o apDsiHe c
(orca muscular.

CKANADO _ C„ lo út Março. 16
1 mm. * BSi-Otm'

CTiURS E FESTAS
O Democrata Club

sua recita mensai
actos, original <\à
primeiro anioi*", c
— flOã èstròüías'!-. . ,

IMndo n cspcctaotilo liavcra soire
t-aiite, dirigida pela «coannissãp - d«
ccniposla pelas senhoras
triz de Vasconecllos,

realiza nmaiiliã a
com a peça em trçs

Aiilccto Ventura — VO
;i comedia cm um acto

da n-
saiu d j

iíiíiíorilíis: Itca-
Constância Glass, Lid

Vinho. Uct-ina Ilacl;, Maria Martins,
Nocmià íamos, Djanlra Vascaiiccllos, Ma-
ria Aüiiuu o outras.

Ussa commissão - tomara posse por ocea-
sião da festa.

s»
Ao coulieci.ln c cstimiído louentc tiliarmaeeii-

tico Claii«li«« Tolosa de Miranda, "f.ícreecu
ante-honuai. 11» Kcstaiiraiito Delicia, 11111
grupo do 'amigos, opiparo jantar, còniinc-
morando assim a passagem da data do nu-
niversar.io natóKeio daquclle distincto ca-
vülliciro, . ,„ ,

An clmiiipagnc foi o pliarmaccutico 1010-
sa brindado pelos srs. coronel Jcronymo
llerctta; estimado chefe nolltico nesta ei-
dade. e capitão Adóljilio Kieão. antiRO c
cónliccido industrial desta oraca.

A todos o riniiivcrsorijinte nnradcccu c
abraçou cm estremo sensibilizado.

Ao iniilár,estiveram presentes os srs.: co-
roncis Icronvnio llerctta e lletindlic l.uima-
rães deputado 1'erelra Broita':- inteiideiite
ItòdriRúes Alves, capitães Ailolpho Iteao,
Arlliiir Alves fontes, lonqmin dç Oliveira,
Moyscs Mesquita e Antenor locllio da
Silva*.

Na Academia !úç)
Medicina

foi distrTbuido' d
PRÊMIO ":S, LUCAS"
•A Academia Nacional dç Medicina

realizou uma sessão .extraordinária, para
conferir pela prime ra vez o Prcimo
S. Lucas"-— ou sejam 5oo?ooo em ai-
nheiro —•instituído ha 13 »nn°s- -

A sessão fo presidida pelo proles-
¦sor dr Miguel Couto, secretariado
pelos drs. Belmtrc, Yalvcrde e Ihço-

SSlo Torres, acl.andp-se , pres cn c ei e-

vado numero dc acadêmicos Aberta a

sessão,-a convite da •presidência din-

Biu-se á mesa o dr. fecquicl C.-de
Souza" Brito, medico e professor da
Escola «Superior de Agricultura.c lente
stbstiUUo da cadeira de botânica, que
recebe aJüelLe prêmio, como rccoin-

pensa pela sua importante memória so-
bre a '"- malva-rosa", • _ . propósito da

qual«escrevera luminoso parecer o pro-
fessor dr. Oscar de Souza.

Ao fazer entrega do prclnio 0r pro-
fessor dr. 'Miguel Couto proferiu as
seguintes palavras: ,.

— '.'«Meu nobre collega dr. Ezequ1 ei
Souza Britto. Tenho a honra de llid

.fazer entrega do prenuo ib. Lncas,
instituído ¦ «pela -alia • inunificencia «lo
nosso eminente e querido collega «r.
I\ dos «Santos e por vós conquistado
eom a vossa memória — Geratniini
erodiflorium — malva-rosa — que íoi
considerada digna pela Academia, em
votação unanime."

Seguiu-se com a paavra o dr. Sbuza
Britto. que agradeceu as honras ais-
pensadas ao seu modesto trabalho.

O dr l'\ dos «Santos saudou o ho-
níenagèadò, desejando que-o seu exem-
pio seja imitado por outros collcgas.
O seu gesto de lia 13 annos. mstunin-
do este prêmio, foi para convidar os
estudiosos a dedicaretn-se um pouco -a

nossa botânica tão rica c tão despre-
zada. iRetiovao prenuo e o renovara
cmquanto viver.

O professor dr. Miguel Couto agra-
deceu esta-nova demonstração dá ge-
ncrasidade c do patriotismo do dr. 1'.
dos Sanlos. , . , ,

Aproveitando n coincidência da data
do -anniversario do dr. João Alves
Carneiro, há 140 annos, o acadêmico
dr. Alfredo do Nascimento fez o elo-
gio ' histórico desse notável e ¦ bcuc-
mérito medico fluminense, fundador
e um dos primeiros presidentes da
Academia.'ü dr. Alfredo Nascimento por lon-
80 espaço ¦ de tempo «prendeu agrada-
vchuente a attenção do selecto audilo-
rio. falando do dr. João Alves, desde
o seu modesto nascimento'", difficuldades
de instrucção, a generosidade dc uma
inuMicr do povo, o seu captiveito em
Tanger, a sua liberdade pela cura mi-
lagrosa de uma filha do Sultão, a sua
viagem dc estudos pelo mundo c, por
fim. os . seus inesquecíveis ¦ serviços na
Santa Casa. 1'aloti da grande compe-
tencia do medico que foi denominado
o protector tios pobres, medico que no
conceito do povo adivinhava c (pie na
opinião dos collcgas agia pela vontade
de llctts. l'"alou da sua inerte aos 61
annos depois de 40 annos de dedicação
á scicucia, á pobreza c á caridade, ü
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O progriuttiiw paru a corrida do
domingo

O «programma «para a corrida dc do-
tningo «próximo «ficou organizado pela
fôrma seguinte:

Pareô "Consolação — 1.450 metros
 1:500$ — Triiimpho, 53 kilos; De-

monio, 53; 'Hscopt-ta, 53! Uynatnítc,
53: «Conquistadorn, .53, !e 'Uonau, 53." 

Parco "Velocidade" — 1 ..150 metros
1:500$ — iMajcstlc, 5c kilos; lon-

to. 51; 'líspanádor, 31; Palmeira «x-
Náida, 50. e 'iliss Florence, 47.

Parco "ÍDczeSeis de iMaio" — 1 -45°
metros- — 1 :soo$ — 'David, 53„kl'OS I
Royat Scotch, 5.1! «Pittatte; 53. Belle An-
genhe, 51, c YOu You, 51.

Parco "«Prado .Fluminense ' —' e.000
metros — 1:600$ — Monte Christo, 53
kilos;! 'Flamengo, 53", 

' 'Ooytacaz, '51, c
Patrono, 40. «.-.-"-„ -

«Parco "«S. Francisco Xavier'—1.600
metros — 1:606$ — I'elgaso, 5.1 r 

_!*?s 
"•

Marvellous, 5.1; Unido Spauo, 51! A«a.si
51, c;Bitckless, 50.

.Parco "Jockcy iCtub" — -.000 triz-
Iros — 2 looe"? — 'Fidalgo II, 50 kilos;
Múlit 'Blanc. 48. k; iBàttsry, 4». „"Orando iFrc.niio 

"ipiranga' —
1.C00 mdros — 6:000$ — 'Favorito, 55
kilos; Arauto III, 55: Dellphint, .551
Guayamu', 53; IFIcca 1111, 511; «lãnj
51; iüurrah, -u ; Porío Alegre II, Sr;
Llygéa, 51; Abtil, 51; Ilyovava, 4Q; Hiel-
vetia, 4<j, "c 'Hortcnsia, 49 kilos.

Pareô "Guanabara — 1,600 metros
i:5c»o$ —tSamafitano, 52 kilos: «Ca-

melia, 5-'; Ganay, 50, «c 'Ivatilcfc, 48.

hebiiv-chib
Uma corrida cm beneficio do

Acro-Club
O Dcrby-'Club «vae cffcC.uar, como

foi -noticiado, uma grande corrida,
110 próximo dia 1 de novembro, dedi-
òijda ao Ac. C. 15., a cujos cofres rc-
verterá o rendimento. , '

Para esta patriótica «festa sportiva,
que tciu cm vista despertar entre nós
o interesse pelas grandes questões da
aviação, eslá organizado já o .projecto
de inscripção, do qual «íaz parte o gran-
de «preinio "Aviação Nacional", çni
2.000 metros c destinado aos seguin-
les animaes: Iípana, 56 kilos; Sultão,
5j; 1'ierrot, 53; Zingaro, 53: ürnati-
nho, 53; Btiltcry, 51; Argentino, 51;
Parado, 51; Fidalgo, 50; .Intcrview, 40,;
Corncob, 49; Campo 'Alegre, 49; Te-
gaso, 4S, c On-Ko, 47.

O prêmio é dc 2:50o? ao vencedor
c 500$ ao segundo.

Varias noticias

ja

Londres, 19 (A. II.)' -' Tckgra-
«pham de lAmsterdatn:

"O "Volfcs Zeitung" publica ym tc-
lcgramma «lc Colônia informando que
os submarinos allemães passarão-de íu-
titro a operar nas águias occideutaes uo
LÁitlantico, «percorrendo .«certas rotas
muito eonliecidas a leste «Ia ilha de
Nantucket.

Os submarinos, diz o telcgranuna,
metterão a «pique todos os navios _in-
glezcs mie -.encontrarem, mas pcr.mrt«ti-
rão que as Vquipagens sejam salvas.

O segundo eniprestlmo <*«Hicez :
de guerra I

Paris 19 (A. íl.) — O sr. Edmond
Thcry cscrcinc hoje no ".Matin" sobre d
segundo empréstimo «de giterra: j"Pelas iifformações aqui recebidas
dos diversos departamentos verifica-se
que a siibscriipção do segundo cmprcüti-
mo de guerra obteve era toda a parte
um acolhimento lestrcmamcnlc íavora-
vel. , . ,

Os dez primeiros dias dc stiMcripçaçi
comparados com cgual p;riodo do «pri-
miciro «cnsprestimo, apresentam um serio
atigmento'dc subscriptores <c dcícrjpitàlv

Um dos sytn^toinas «mais caractertsti-
cos da boa situação financeira i em - ge-
ral e o facto dos pagamentos cm ouro,
«prala c notas do banco ultrapassarem
largamente os pagamentos cm obriga-
ções e "bônus" da defesa «nacional."

Os náufragos do vapor "Ro-
senvald"

Lisboa. 19 (A. H.) — Chegaram, a
Ponta 'Delgada, segundo informações
dali rècfcbidas, quinze náufragos do va-
por 

"Roscnvald", torpedeado pelos ai
k-mães uo dia 5 do corrente.

A marcha das operações no
Somuie

(A. II.) — Dh uma

Úni cuipo de sócios do Coiilro dos Clir.-
rcopliilos, levará a efitito 11:11 l):iuc ue
iiiicllitivn, ntutuiliã, ti"m poiiparitlo a com-
iiii«-s"io promotora os maiores'«esforços para
que o mesmo seja lirillttiiilíssiuió,

tf,
O festejado Crendo das Orèliidèas,

(ínncxo á veterana "Sociedade lJ;ins.;iiile
Cii-riiavalcscn flor do Abacate1, realizou

=r«!)Ij.-t«lo ultimo, cm sue. sedo social, «( rua
Ci.r-.c.i Dutra u. ;-'. Catlele, coiieoriulissí-

seu .enterro no Mosteiro dc S. Bento
foi um acontecimento mie por muitos
annos perdurou uo espirito; publico.•Entre as muitas orações fúnebres pro-
nttnciadas á beira do-seu sepuleliro fi-
caram as seguintes palavras, (pie attes-
¦tam a grandeza desse apóstolo do
Ucm:

— 'Sua memória é grata ao rico e
no pobre. Honrou a liiitnankladc c deu
á pátria de virtudes christãs exemplo
novo.

O orador terminou pedindo que o
seu «busto fosse vasado no bronze,
para que, ficasse perpetuada a sua mc-
moria. 'liste discurso,'-que produziuexcc]!_ilc impressão, íoi muito applau-
dido..

FOOTBALL1
OS i,TOGOS~DÍÍÍ DOMLXCiO

& FiHios, dc uma carteira apor- | '"eus negócios.

Ainda o suicídio do corretor
Lobo

Teve nroscgüimcnto 'honlctn, 110 car-
torio da r' delegacia auxiliar, o inque-
rilo sobre o suicídio do corretor Tlico-
doro i.obo. Dcpoz o sr. João Lobo,
irmão daquclle c que declarou lino co.
nheccf das transacções do sr. 

'¦ilieó-

doro, que sempre se mostrou satisfeito.
O Inquérito prosc^ui.rá,
Ainda sobre o suicídio recebemos a

seguinte carta do sr. João Date:
'"Sr. redactor — Na noticia subor-

I dinndii ao titulo .acima, publicada por
I vosso jornal cm seu numero dc hon-
i tem. figura a minha pessoa como áju-
; dante do fallccido Theodoro Lobo.
1 Como íião seja c.-tacla essa asserção,
; peço-vos a fineza de dar publicidade
I ás seguintes linhas :
I 'Alguns 

jornaes, baseados provável
! mente 110 depoimento do sr. 1'aulo
j llefla á policia, deram-mc como auxi-

liar do finado corretor Theodoro Lobo
nas «transacções por elle eífccltiadas

I cm apólices da Prefeitura Municipal de
I licllo Horizonte. íCcm nessas nem cm
I outras quaesquer transacções fui já-|

mais auxiM.ii- do referido corretor dc
fundos públicos. Era apenas adjunto
do mesmo e, por cs?e facto, era elle,

Go-1 em Bolsa, o intermediário oüicial dos

:«¦.«' .SilfitO''Concorreram para n realce da festa, as
sra".: Carmelita do Nascimento, «joiistan-
cia da Silva, Marietta do Moraes, IJita
Xavier, Eva Xavier, Cecília Xavier, tar-
lota Xavier, 'Marietta 'da Conceição, 0'lei-
lc da Conceição, Maria das Dores, Aula
ferreira, «Rosolina, Matlnlilc Soares, Kosi-
ilha, Maiia Soares, Maria de Oliveira,
Etizot-ta de Oliveira, Dora do Xaseimen-
to Turacj-, o os srs.: Cario; lrajaiio dc
Oliveira, 

' 
Uttül Mal."i«mi. 'Eròcopio dç

Oliveira, Artliite T;uoio Formoso, hnimi
Neves, Arnande Marques da ltoclia. Al-
fredo l.opes, l.uiz llarlio-a, l.uiz \alcn-
tc liruc«to Dias dos Santo;, Marcuio Kl-
beiro Sylvio da Silva. Klias dos Santos.
Arnaldo «'de Araujo, Dnrio Ferra?, Con.
rado da Conceição, rcprcseiilairtcs dns ho-
ciedadesj l!l«<r da (llorin, piplopiatas dc
liotatogo c Der.íi da Folia. José Auiçc-
fo 1'liliió Ferreira, Mario Cainiietta, Ave-
nilo doa Sanlos, JÔão lllaptista, Allictu

F.i:Monteiro, André Xavier. Mpidio Ilarbo!
Olvinpio Teixeira. Aüçstimio Mpivr,. .
Ciydia, Sadi, Sadi de Oliveira. Mariojosc
da Gmilia c Theodoro dá; Silva.;

A úireeu.ria do 'í Grêmio , dispensou a
ki::, taptivoiitç acòUiiin.nto- sendo ser

Socic-
a sra.

s Tra-
••¦tros,

di
um
dc-

Ro-

me.
íciçoada para a'condicionanieillo
cigarros; Ferreira Sartini & €.. dc
syslenra de fabricar jjiz dc alfaiate
lípminado "Americano"; Arlindo
•di-igues, dc uni aUmcnlador automati-
co 

"de 
filtro: Hugh Búchaman c Du-

nald '.Moir. de um novo.processo de fa-
hricação dc canos, còlumnas, c s.-.nc-
llitintes com argamassa dc «cimento ou
cal 011 outro aggiomertfdo. Zozino da
Silva Werncck, dc um novo processo j
dc cxuiiccão • da «formiga sauva; José,
fritgties y Citriá, dc uni novo processo j.!..- cxtra'cção da matéria «corante dos \
vegetacs; Êrncslo I.Moss, dc apre.fciçoa-)
menlos cm macliinas de carimbar ou
franquear: Nils Wilhclm Uhr c Jolian ;
JIjalmar SanUbcrg, de aperfeiçoanten- I
tos cm corpos stibflttctuantcs; Fric-
drieli Godfried Cal Rinolicr, de um «pro-
«•«•sso para fabricar ferro c aço para
fundir minérios e nictaes c- outros cor-
jnós diflficilmcnte íttziveis; lJimiíri
tS-nsaud de Lavand e Fernando Arcas |
Júnior, dc apcnfclcoamentos cm machi-
iias dc fundir tubos por força ççntrifit-
;:a: Uuíberto Facciottí c Giorgio Xa-
uTOtto, dc applicação d«: eleoírolysc
jura reciípcrai' o cslaiílio contido na
folha dc ferro cstàrihada.
> -, 1 —b_Q 13- ^**r- 

*•**»-¦

"Sempre tive .escriptorio independente,
: «pessoalmente liquidava as transacções
] que mc eram affeclas c assim couti-
| mio a proceder. Como amigo que era
¦ do finado, por muitas vezes tive ocea-

sião dc çnircgar-lhc sommas reguiares
que elle sempre liquidou pontualmente,
salvo as -que ,1 elle entreguei dc 21 dc
junho do corrente em deante. da maior

| parle das quaes aiinla estou no desem-
j bolso. !•! é oor isso que sou uni dos
1 seus credores,c, como tal, empenhado

cm que a, policia leve a bom termo o
inquérito iniciado para verificar quaes
os responsáveis pelo desastre dc Tlico- |Jc}}?°
doro Lobo, c que a Câmara Syridical
dos Corretores de Fundos Públicos ul-
time a liquidação dos ne.cncios pelomesmo deixados cm aberto."

Antecipando sinceros agradecímen-
los, subscrevo-me com todo' o apreço,
ele."

m * «n «x mu

viiÍo"'á 7[i"n"oitc" fario "luuch™.

Í'j;«rain da palavra enaltecendo a
dade flor do Abacate e o Çrenno,
Coslancia da Silva, c os srs. Çarle
lano de Oliveira, llaul M.ilaguli, c
scmló applaudidos com salvas dc palma.

Magníficos trechos nuisicacs, foram çse-
eet.ulòs, sob a habll direcçao do sr. Kaul
Malaguti. , ,

Fui nina festa que deitou saudosas rc-
cordoções, «pela boa ordem e eorrecçap,
com c|«e se íiiantevc, ate o romper «Ja
áiirora.

No Cluíi Lusitano, á rua Larga, perto
da rna' dos Ourives, será representada,
humilha, li «peca dramática do «aclldeiuieú
sr. Antônio Brasa — Alma heróica. ,

J-'m scRiiido, realizar-se-a uni grande uai-
le.'une' será dirigido por uma gentil com-
niUsan dc distineta" senhoritas. O , sal.11
¦•crá liiidamciitc ornamentado e liavcra mu-
sicà 0. luz cm profusão. .' -ciai esti sendo ensaiada capn-Alma hc
cliosaiiiciilc

MISSAS
Kcalizoii-s

para Ms navios de
guerra

INGLEZAS

liontem, 110 «oltar-iuor ,
cereja da Caiidclnria, a aniss-, de -clima

dia, .mandada rezar -pela família, pelo re-
eterno do pranteado morto dr. An-

tonio Dias de Pinna. _„„,»-
l'ol erande a concorrência do parentes
aiiduos do notável morto, que compare-' 

este eclo piedoso, dentre os iqtiaes

O prompto allivio da tosse
X.U-OPM I)H IiIMAO ltRAVO K

líROaiOFOKMIO DE «QUEüíOZ
Fabricado pela Socied. Proil. Cliim. L,

Queiroz — S Paulo
Dc todos is mctlicauícntos que têm sido

expostos á venda ú c?tc xnropc o iqtic
rciiu.c na sua composição tudo quanto a
tcrapcitlica encerra de mais apropriado
para combater as moléstias brouco-pulino-
iiarcs.

K' um poderoso CALMANTE ou SE-
DATIVO, c, como tal. a.Htvia a tosse mais
pcrtiuaz, mesmo que sc trate da tòsâc rdõ,s
tysvos ou da íismá,

A'" venda cm toda. .is drogarias. Depo-
sitário no JÜo: Luina Queiroz; rua Thco-
philó Oitoui n. 10a. (.1 ?n-')

UM RESüMOÍmSÃO DA
:CMf,RA

'Sob a presidência do sr. Vcspucio de
Abreu, secretariado pelos srs. Cosia
Ribeiro c Alfredo Mavignier, foi 'hon-
tem iibcrla a sessão da Câmara, com a
presença <le í«j deputados. iSobrc a

! acta da sessão anterior falou o sr.
j Maurício de Lacerda, que voltou a tra-
1 lar da falta de idoneidade do sr. Cliar-
! lcs Mciscj, para se apresentar como
I contratante de fornecimento para qual-

quer repartição administrativa do go-
verno da Republica. Appvovada, afinal,
a acta, foi lido o expediente, que cons-
lou de vários documentos, inclusive de
informações do titular da pasta dp In-
terior, relativas á Brigada Policial.

'Depois da leitura da matéria do cx-
pediente discursou o sr. Uucno de An-
drade sobre a exploração do carvão
¦nacional. Falou, cm seguida, o sr. A.
Mavignier, ainda sobre a política de
Mallo-ürosso.

¦Esgotada a hora do expedicnlc, pas-
! sott-se á ordem do dia. A lista da porta

aceusãva a presença de ic- deputados.
Entrou, então, cm votação o orçur.rcii-
to. Interrompida essa. votação, por falta
de numero, foi annunciada a continua-
ção da discussão do projecto relativo
aos feriados nacionncs.' O sr. Sebastião Mascarcnhas. a pro-
posito desse projecto, discursou, reba-
tendo as aífirmações feitas pelo dr.
Miguel Pereira, recentemente, segundo
ns quaes o interior do Brasil seria um
vasto'--hospital de enfermos, Falou, cm
seguida, o sr. Evaristo do Amaral so-
bre a exploração da imlutiia dos tclc-

da | phones.
A sessão íoi levantada ás 5,30 da

tarde.
mm-mmmmrm^ «gfll O I N —¦ ' '--

o
cctíun

dc Castro,
Augusto d« Mello,

As Iocitlnins cnsomiras só na

CASA LONDON
Vnico deposito no líio. Ternos

sob medida

50$Õ00, 60$000 e 70$000
Aviamentos do 1* (juallilnilD.

Cuiúado com os italtaflores. A
nossa casa ^_„

KUA UKUGUAYANA. 1S6

OS IiÀDROES OrERAM

O minislro da Fazenda declarou ao
seu collega da pasta da Marinha, que I
para poder responder á sua consulta 50-1
bre cncomincnda dc tubulações para!
dois navios de guerra, sc torna necessa-
rio informar qual o custo da cnconimen-1
da. qual a verba por que deve correr |
a despesa c sc a mesma Icm saldo.
,,- —ea 6p*4q^--t> mm**

As manobras
do Exercito

¦«ntavem.se: dr. «Nilo 1'cçanlra, presidente
d, listado do Uio. c esposa, capituo-tcncn-
t- Vli-srio llarbosa. rcprcsentatido o mi-
nistro da Marinha. coiUra-ãhiiiraiitc 'ran-

cisco de Mattos, contra almirante _BartUolo-
meu de Souza e Silva, marechal Vires I'cr-
,-cira, capitão de fragata Josc Mana lc:
uido c senhora, general Ilarros c Vas.mi-
ccilos, fteiien.l Aino-lin Bezerro, rapilao'
tet-ente Kugenio Teiseira
iiitão de fragata Lesar
vicc-almirantc Jcroiiyino tc. Lamarc, capi
Uo-lcnciitc José «Maria ^clva.
nio l'ias de Barroí c ,-cft osa
Lins Coelho Campos, ministro
,-,.« Tribunal! capitão de fragata
M;,--e.irciilia!- barão c liaronez.1
('nu. dr. Clconiencs 1'errcira..
(';c Moura, dr
f.itíio dc nvar
esposa, dr. Amai
Cesãr Maeliada
Cvro (.'.«.mara, deputado :-

i-iuva Cama c Souza, viuva general
c filhos, i° tenente redro (elle

dr.
, «ií

do

Varias queixas di> roulio qtte a
policia resistrn

i]-', ou ladrões continuam, a operar.
'Ainda liontem foi victima d«.'.les o sr,
üírncslo 'Pereira Abrahão, residente, á
rua de São Pedro n. 1:',.(. Cs larapio;
penetraram na sua residência c carrç-
garam com toda a sua roupa, pittra
.\iciiuia foi o sr. Pedro Savaget, resi-
«lente á rua de São Pedro n. 27, que se
via roubado muna maeiiiua d. escre-
ycr sob o 11. 59- '-'s- . .

«Tarubcm teve a sua casa. visitada pç-
Jos ladrões o sr. Manoel Dias, resi-
idente á rua Senador Pompeti n. 2.1-1.
I.' varam-lhe os larápios varia; -peças
Ide roupa, encis dr ouro, um alfinete
ide gravata com brilhantes-c

\d« rooíooo em d nheiro. De
i-s faclo.; teve conhecimento a policia

Amo-
José

Supre-
Aristidcs

ds Santa
dr. Otlton

¦.Custodio dc Viveiros, ca-
«juerr.i Itrito c Cunha c

Lisboa, cttpitío-lencnte
<.h Vonseca, coinmaiulanlo

Frederico lJorucs
r-posa."pcll

| TKATAMEXTO DO ESTÔMAGO
V1SAXD0 O FKiADO, URINAS

13 1XTE.ST1XOS COM O

TRINOZ
ERHESTflí SOUZA

Extrnctó fluido dns tros no-
zes : Noz ile Koln, Noz Vomlcn
c'Noz Moscada, contendo ainda
n MKTASS.V; o ANIÜ c o GER-
VÃO—D1'S 1'EPSTA, AN V,M IA.
DEIUIilüADE NERVOSA. Más
dijícstõcs, mao halilo, noso do
estoinii-o, dores do cabecni

o falta de nPDCtitc.
GRANADO &> C.-l" do Marco. 11

O grande encontro Fluminense-
Vlamengo

'São os seguintes .os encontros de 'do-
mingo:

Primeira íiviiõo —«Fluminense "ver-
sus" Flamengo — No campo do pri-
niciro, situado á rua Guanabara, nas
Laranjeiras.

São Cliristovão "verstr,'» Botafogo—
No campo do piimciro, á rua C-ironel
figueira de Mello, eur São Christovão.

Segunda divisão — Mangueira "ver-
sus"'" Carioca — No campo do «Andara-
hy A. . 3Ít,iido .1 «us lrclc:io tí;r-
zcdello, cm Villa Isabel.

CV.tet: "verjus" Palmeiras — 3'0
campo ib Carioci F. C. á listrada 

"D.

Castorina, 110 Jardim üotaivco, Gavca.
Terceira divisão — Vasco "versus"

Icarahy — i\'o 'campo do Botafogo F.
C„ á rua General «Sovçriáno, em Bo-
tafogo.

Terceiros "tcams" — .Flamengo
"versus" America — No «campo da
rua Paysandtt', esquina da rua Guana-
bara, nas Laranjeiras.

'Carioc.t "versus" .Paladino — No
campo da 'Estrada D. íCastorina, no
Jardim Botânico; Cavca.-

Infantil — America "versus" Fia-
mòngo—'No canvpo da rua 'Campos
Salles.

Fluminense ''versus" Botafogo —No
campo da rua Guanabara, nas Laran-
jeiras.

Desses encontros resalta como o
principal, não só do dia como, talvez,
da temporada inlcira, o que vae «ferir-
se entre o Fluminense e o C. I?, 'Fia-
lucngo. Ksta «prova, mie vae. ser, reali-
zada no campo-do Fluminense, á rua
Guanabara, está interessando vivameii-
te toJos os aificionados cariocas, atten-
dendo ao juslo motivo da cxcellçncia
das forças que sc vão embater c ti ri-
validade alimentada nos campos de
fooliliall «pelos dois valorosos clubs.

Accresce ainda fluc «o jogo dc «pri-
meiros "-tcams" tem a augmcnlar o
seu interesso a recutrada de Harry
Wclfáre nos nossos terrenos. O nota-
ve! "ccnlro", íp.ic depois de., ler, «feito
os "goals" (pie deram ao Fluiiiinciise
a "Taça Initittm", fora obrigado ,1 au-
sentar-se «das lutas devido a uma cou-
Utsão, voltará a defender as cores do
seu pavilhão.

Os segundos "tcams," terão a con-
correl-os os dois candidatos que estão
empatados ua 1" 'collocação. Tudo,
portanto, 'concorre para o exilo da lar-
dc. Os sócios do 'Fluminense terão in-
gresso iiictlianfò a exibição do recibo
do corrente mez.

FLUMINENSE FÓpXBALL OliUR
No campo deste Club rcaliza-sc hoje,

ás 4 lioras da tarde, um rigoroso treno
entre o 1" e a" "team". O captam so-
licita o conipareclmento dos seguintes
jogadores:

i" "tcam" — iM. -Mendonça, «S. Vi-
dal, F. Nctto, I.ais, Oswaldo, Hono-
rio, Celso, Couto, Wclfare, Baplista,.,
.1. Carlos.

2" "tcam" — «Affonso W. Cardoso,
.T. Car«,loso, Nelsom. «Fábio, Sylvio,
Hiiiinauuel, «Calmou, Kaul, Costa, Gtta-
ranys.

¦Itescrvas — Basilau, Estives, Cox,
T. Gonzaga Júnior, llcraldo, GeorgÇs,
Pina, Codofrcdo.»»- *** •»•
OAM.PEONÀU'0 DE 'IERCEíIIOS

TEAMS

líotafogn contra Fluminense
No encontro realizado hontem para

o campeonato de .-.os tcams entre os
clubs acima, venceu o fluminense por
3 goals a 1.

.Ifi
1 quantia
!i5-Io; cs-

•ESMOLAS
ccebe!-. ír^ .Mí1'''*

qusnli ¦le

OS VOT.IXTAKIOS VAVMSTAS
O general Gabino Uezottro, inspectòr

da 5° região, teve homem longa confe-
rcíicia com o titular da pasta da Guer-
ra sobre detalhes que sc «prendem ás
próximas manobras c lambem sobre a
incorporação dos voluntários de mano-
br.-.s paulistas e respectivos exames.

Ksses voluntários chegarão hoje pela
manhã, cm carro 'especial, devendo es-
peral-os os representantes das alias au-
toridades do Exercito.

O general Gabino , já «providenciou
não só sobre o rcccliimento dos volun-
tario;. como lambem do aquartelaincn-
to dos mesmo; na Villa 'Militar.

«Os voluntários <vòni no trem nn-
Clurno, devendo desembarcar na esta-
ção Central ás 7 íl-: da manhã.

Uma banda dc musica tocará duran-
le o desembarque.

S. Paulo, 10 — («A. A.) — Hoje, ás
co horas, os voluntários de manobras
embarcarão na Estação, da Luz. cm
trem cSpecai, com «destino ao, 'Rio de
Janeiro. Us voluntários dirigir-se-ão'ao 

quartel fjer.cral, sito á rui P.riga-
deiro Ti,b'.-«s, onde deverão formar pa-
ra o (iv.'.«.-.i.|'.;e. e a ordem *Ie partida
sen": dada, ás 10 horas c .10 minutos.
O voluntário que faltar ao embarque
perderá o direiío á caderneta d» reser-
vista e íi.urd sujeito íi jeuas miliia-

, - (Luiz -1'arn. deputado coronel Pedro
Mcutinho dos Keis, c-pitão-tciiente Noguci-

a da Cama. capitão-tcnctitc. Bra! Hias dc
Asniar, ca.«iuio-tcnente Mano dc Oliveira
ím Mio, ckpitr.o-teiiciite Adalberto Landim,
Pie dc Belford, dr. Braz Nogueira da
Cria iiime. Tellcs Nobrega, 1" tenente

Ar ",'.„ 
Troinpoivsch, 1" tenento («ene-

sfo do !'Sa.ilos, ." tenente Cícero T.opçs,
dt, João 'Bezerra dc •Menezes e família,
cóniniandantc Carlos Américo dos Reis, ca-
Pitão-tcnchtc Eduardo W.cawer,
Jcão Rotcr da Silveira c fniniba,
tu Tellcs. viuva Álvaro Alberto
c muitoi outros.

tmsssBzaam*
«Wl *t> SM' ¦!> H ¦¦¦'¦¦

A FESTA DO ALDUIDGE
COLLEGE

Os srs. A. K. Aldridge c W. L.
Aldfidge', dircctores do Aldridge Collc-
ge, tiveram-a gentileza de nos coiniini-
nicar que, sc o tempo o permittir, rca-
liznr-sc-á ainaíihã, sal>bao'o, á i horn,
a festa sportiva 110 campo do Kio Cri-
clièt, cm Icarahy, Micthcroy.

O ipresr.lcnle do Estado do Rio as-
sislirá d festa, e egualmcntc, as auto-
ridades superiores daquclle 'Estado ^
desta capital comparecerão á mesma
festa sportiva.

J?af«'", 19 —
nota dfficiosa: ,"Dois brilhantes suecessos assignala-
ram o dia dc hontcin no Sóminc.

Ao norte, ua retaguarda da parle 
"da

aldeia dc «Sailly_ailliscl que 03 -alie-
mães mantinham ainda cm seu poder,
apoderaino-nos dc duas cristas, ciíja
posse facililará enormemente a organi-
zação defensiva da povoaçâo. Ao sul,
entre «Maisonelle e Biaches, o sector
direitamente, «fronteiro a Pcronnc, os
«francezes, numa só arremctlida, ultra-
passaram a primeira linha dc defesas
allcmãs que barrava o accesso ,a mar-
tgem esquerda do 

'Sttmmc. Esta ul-
tinia operação constitue uma cxcellente
preparação para a limpeza completa do
anel do Sonuuc.

Os fraucezes dominam já inteira-
mente o rio desde um pouco atraz _do
arrabalde dc Sainte-Radegondc a l'e-
ronne e desembocam dc .Barlcttx pelo

A 
'conquista 

dc «Sailly-SaiUiscI, que
constitue o ponlo de articulação -da
frente auglo-franccza, é dc «grande nn-
portancia estratégica porque os alie-
mães cslão, d'ora avante, privados dum
ponlo de apoio de primeira ordem, _

A perda'das duas cristas (a terceira
continua, ainda que momentaneamente;
em poder dos allemães), representa
para o inimigo um golpe gravíssimo
porque ncllas «lavam abrigados nume-
rosos canhões e muitas metralhadoras
que embaraçavam seriamente, o avanço
dos inglezcs em direcçao a Tralisloy.

Os fraucezes desembocam uo bosque
de ' Saint-«PieiTcA7aast, que já ¦cstsi
completamente cercado por dois lados:
oesle e sul. Os allemães, comprenen-
dendo o perigo que correm, já tf-ans-
.portaram a numerosa artilharia que
tinham abrigada nesse logar, para o
bosque de Vaux o para a linha de La
Tortillc, entre Mòislaine c Mancnttrt.

A luta de iSailly-Sailliscti ficará na
historia como um dos mais gloriosos
¦feitos da batalha da Picardia. Em nc-
nhuiit outro ponto, como alu, 03 «fran-
cezes tiveram de fazer frente c sustar
tantos c tão violentos assaltos do 1111-
mico. ,. ,

Todas as «asas da aldeia, que se es-
tende num comprimento de mais de
dois kilometros, foram arrebatadas a°
inimigo uma por «mia. A encarni-
cada -resistência dos allemães foi oal-,
dada deante do irresistível ardor dos
soldados do sSomme, que abateram a

granadas de mão os últimos defensores
que haviam escapado do bombardeio.

As perdas do inimigo foram extre-
mamente pesadas."

Em defesa do principio das
nacionalidades

Nova Yorlt, 19 — (A. A.) — No-

ticia-se que, tendo cm visla a situação

interna da Grécia, ameaçando sua des-

truição, sobretudo num momento cm que
os agentes allemães campeando por todo

o território licllcnico, não perdem um

único ensejo para entrar cm funeção

contra os paizes alliados, estes resolve-

ram proclamar até a terminação das lios-

tilidades O prolcclorado na Grécia, oc-

cupando lodo o território.
Com essa medida, os aluados evitarão,

pelo menos, o desmembramento da Grc-
cia ante as amcaas da luta fratricida.

Alguns jornaes daqui, registrando esse
boato, fazcm-n'o ironicamente,

VESTIDOS MODELOS?...
LaMaison Nouvelle

9, KUA GONÇALVES DIAS, O

Nas linhas italo-austriacas
Roma. 19 — (A. II.) — O ultimo

communicado do estado maior do exer-
cito diz que tem havido incessantes
ataques c contra-ataques na região do
Pasubio. O inimigo conseguiu pene-
tr .r num reduclo italiano, mas foi im-
'mcdlatanreítc e>3pulso dessa posição,.
C>s italianos fizeram uns cem prisionei-
ros e capturaram um canhão e um obu-
zciro.

No Carso «houve pequeno; encontros.
Os italianos caplurarani alguns prisio-
nciros c uma metralhadora.

férrea,-organizaram um serviço dc au-
«tomoveis que satisfaz as suas necessi-
(ll«íl_3

Agora não lia nem um só allemão ao
•norte da linha férrea Central co nn-
únigo foi egualmente «expulso das mar-
cens-.-dos tres lagos: Viotona, Nyassa
c -Tanganyka. ,0 numero de allemães
0111 armas é calculado em tini •milhar.

Os allemães .«fugiram ipara Ncu-Innga
á approximação viotoriosa das tropas
aluadas, e encontram-se agora conecn-
trados na região inhospiita epantanosa
de Mehaugi, onde ns «forças ingiczas,
poituguezas e belgas os.«ercaiti.

Um transatlântico a pique
Londres, 19. (A. II.) — A companhia

de navegação Cunard .foi informada.de
que o transatlântico " Alaunia" bateu
numa mina sossobrando pouco depois.
Todos os -passageiros foram desembar-
cados terça-feira cm Falmoulh.

i«

Deportação de civis belgas
Amsterdam. 10. (A. II.) — Noticiao

" Tclcgraaf" que, além da deportação
de mais dois mil. civil de Cand, os alie-
mães estão tomando medidas, similares
cm vários outros pontos da Bélgica.

 ni 1 m %m ¦'.

Matto Grosso
O 52' de caçadores já
recebeu ordem para

marchar
Segue cm diligencia, na segunda-fei-

ra, 23 do corrente, ás C 'horas dai ma-
nhã,-para Matto-Grosso, o S*° batalhão
dc caçadores, levando ,0 effcctivo ma-
ximo dc 425 praças e iS oííiciaes, de-
vendo a 6" brigada completar .aquelle
cffectivo, com praças dc optimo com-
portamento c com menos de um anno
de praça. ,

A' offieialidadc do 52o de caçado-
res é assim constituída: tcncnlc-coro-

-nel comiuandantc Carlos Jansen Ju-
rior; major fiscal, Octavio dc Azevedo
Coutinlio; capilão ajudante, Antônio dc
Souza -ouvèa Sobrinho; capitães com-
mandantes de companhias: Osório da
Cunha Tellcs, Álvaro Guilherme 

'\ Ma-
riante, primeiros itenentes José Xavier
dc Castro Brasil. José dos Maus Ma-
ciei da Cosia, Jonathas Salathicl Dias
da .'Rocha, dr, João Araujo Campos;
intendente, «Avelino Pedro Ast-hon;
segundos tenentes «Mario do Nasci-
mento Mello, Gastão Pimenlel, Alcin-
do Artidorio da Costa, Edgard Colas,
Eduardo Guedes Alcoforado, Hamilton
Salgado dos Sanlos «c aspirante Eibc-
rato da Cruz Barroso.

O embarque realiza-se na Estrada dc
Ferro Central do Brasil, ás fi horas da
manhã, do dia .3.

noite
linda

O general ministro da Guerra rece-
beti hontem, do coronel Sarahyba, com-
mandante da .«circttinscripção dc Matto-
Grosso, o seguinte telçgramma;:

"Cuniprindo determinação dc v. cx.,
contida cm telçgramma de 16 do cor-
rente, cabe-mc informar ter por offi;
cio n. 7S, de 18 do andante, posto a
disposição do presidente da Assenibléa
Legislativa, vice-presidente do Estado
c demais deputados, um official e ai-
giimais praças, para garantir-lhes, caso
tivessem receio, qualquer desconsidera-
ções no porto desta cidade (porto Es-
¦perança) reilcrando-lhcs, por essa oc-
casião, as providencias já tomadas, re-
talivas aos contingentes da linha da
estrada dc ferro. Por essa oceasião
também officiei ao juiz federal subsli-
tuto lhe declarando que havia poslo á
disposição dos deputados as necessa,-
rias garantias,, que se tornaram exten-
sivas ás suas pessoas, caso dc.llas qui-
zessem gozar. — (a) coronel Sarahyba,
coinuuudanlc da circumscripção,"

WLÇ&£fi
.0 baile da Cruz Vermelha

Iü_Ieza
(Realizou-se hontem, «no Club do*

Diários, o grande baile cm «beneficio da
Cruz Vcriu-clha Inglcza, orgaiiizádo p«n'
iniciativa do ministro da Grá-llrcianh.i
e patrocinado ipelos srs. Duarte I.iite,
emlbaixiidor dc Portugal; .Eiietine La.
nel, ministro da França; Adhcuur Del-
coigne, ministro «da Bélgica: iRiolaro
Hata, ministro do Jaipão: commenda-
dor Mercatclli,, ministro da Itália; K.
Steclircskoy, ministro da Rússia; con-
selheiro Ruy Barbosa, presidente d 1
Ligai pelos Alliados. Patrocinavam
egualmcntc a festa as senhoras Ruy
Barbosa, condessa de Paranaguá. 1.,--;.
(ão da Cutilha, Carlota Rodrigues l,o-
pes, Índio do Brasil, Miguel Couto.
'Miguel «Calmou du Pin e Almeida;
Luiz iBòtim Paes iLcmc; Alberto de Ea-
ria e Eiiincu de Paula «Machado.

O baile começou ás io,«to da
O • Club dos Diários achava-si
niente ornamentado eom flores natu-
raes.'A' entrada c no salão nata commis-
são couvposía dos srs. ; 31. . «l.yncli,
A. 11. Actoti, Calplaiii Boyle. 1.. ii,
Caylcy; A T. Ccmicksliank, W. T.
Giuns; 

'II. 
E. Guythcr E. Ilanlcloclr,

R. '.Ivcigh, D. Kcay, Eloyd, >Mc. NcMl,
J. lloward Moorlcy. ... A. Parkiu-
son, E. Sanudcrs, D. Sinimons, \V,
Troop. P. II. WaUcr, l,. Wln-ail.v,
R. Whidicbo, Clrey IDowiiinir. recebia
gentilmente os convidados e condu-
zia-os sem demora ao salão de honra.

'Uma cxcellente orchestra tocava nn
galeria do salão «de baile.

iFarto "ibiÉÍlíet" estava installado
numa das dependências do Club.

A' hora cm que nos 'retiramos, o
«baile continuava animadíssimo.

A' festa, além do sseus promotores,
compareceram as¦ seguintes pessoas:

Embaixador EHwin Morgan, consc-
lhciro líny Barbosa e 'familia, dr. Mi-
guel Caliuon e senhora, dr. João -Kuy
Barbosa.* senüiora, dr. José Pranciscn
de. Barros .Pimenlel c senhora, Hermes
Eontes, deputado Souza e Silva. <A\\
José Carlos Rodrigues, Gustavo Reeiu-
gitntcz, 'PJicodoro Gomes, dr. Pedro
I.essa, A ,'M. tftoat, Mario RJbciro,
Pinto Portclla, Jor.íe Hiníe, Slturlcy
Ilituc, Oscar Machado, Oscar Vaícon-
ce.llos, Revidado Ivífébro, I.inncu "de
Paula «Machado, \V. Robscn, «Emílio
Gratídmassoh, Nçstòr Jleira, Pedro N,
de Abreu, general .Souza A.a"ttiar., dr.
Doiuingos Theodoro, João \V. Eord,
Adolplio iSimonscn, Mcrritt Fordham,
Gcorges Braudt, dr «Armando Godòy,
Antônio il.agc c familia, .Gustavo da
Silveira e senhora, Edwin E. Iliinc,
Antônio E. Santos, dr. Luiz Soares e
familia, ministro da' Ilollanda, John
Errclaiíd, Costa Pereira, dr, Osw-aldu
Martins, Mac NolI, Krnest Wright,
Octavio Simonsen, W. Beraw, P.
Peyar, I.uiz Pereira, Adrieu Ruochoa,
Edmond Lyncl" e scrihora, W. K.
Ashtiu, A. Sturgis, barão dc Oliveira
Castro, almirante índio do Brasil, te-
netito Alberto, tenente A. Bulcão, dr.
Leitão da Cunha, Carlos Abel 1'ilhõ,
Aurélio Bctim iacs Leme, Saiil Car-
neiro, Pinto d'*\zcvedo E. tllargrca-
ves, Eeroira Braga, conde dc Paraná-
guá. Pereira Sampaio, dr. P. Castello,
dr Villcla dos Santos, Castello •: Branco,
dr, Licinío Cardoso, dr. Pranciscn
Mttrtinho, IMmc, Alves llarbosa, Chis-
lavo Ramos, João Kopke, Souza Ri-
beiro, li. R. Shad, W. J. Robcrtson,
II. R. iMánsfcald; Alcides Ferreira,
dr. Carlos Stcntz, Chos Cattscr.

¦ *l*il*i >

O'Ministério da GuerM resolveu or-
ganizar uma caixa militar, destinada a
supprir monetariamente as forças do
Exercito que sc acham cm Matto Gros-
so, constando que serão nomeados para
esse serviço os srs.: major Lauriano
l.iiurcnlino das Trinas, capitão Alonso
de Nicincycr c tenente Eduardo José
de Mello, funecionarios da Contabili-
dade c da"Secretaria do ministério;,

Esses officiaes partirão no próximo
sabbfilo -para Matto-Grosso, acompa-
nliando o general Barbedo, inspectòr
da 6" região militar.

 ml* m» mmm
Fállecimento em Minas
Bello Horizonte, 19 — (A. A.) ~

1'al'cccu cm Grão-Mogol o capitão José
Antônio dc Araujo, negociante c capi-
lista ali.— > fi tm 

O AERO-CLUB

A Real Associação D. Luiz I
commemorou o passamento

do seu natroao

REMO

capitão
Kigober-
e filha,

rALLEClMEXTOS
l'"allcccu lionlcni e sepulte.-

!i:iieriu do S. 1'ran
d- líra-ilu <.f
lieiieral Aristide

A cütincta t

lioj
Xr.vicr

Oliveira Oc.liart,
Goulart.
grandernç

no rc-
1 sr:«.
,;"ic d<>

r.f.«.so roeln s««eia'.. deixando
fundo stnti.ucrito cr.trc as -T
rclaçBes. ...

(1 enterramento saíra as •¦
1'crnandcs n. ¦=..'-, -Ungtnho
ccmttcriü «lo Caju .

prcs.idi cn
n sua tuorte
?oas de suas

beiras da rua
,'ovo, para o

V
honlctn, ás

dro Affons
.1 boraj da larde,
Mà^lintlo. totitiíiuo

..-«¦,¦:-:,- da 
"Câmara 

do? Deputados.
O =e«i cn'«err-« r-alisa-sc ho.ie, us 4 nora"

larde, f «ilido n Cercslro da rua
11 11. 19-, em S. Chr-.stovao.

«Bom»

re*

Valicccu liontem « vcncr.in ta , Ecnliora
,!. Maria da Gloria, Machado Ü.is«.-«-.a. maa
dn dr. Miguel Arroiado Lisboa, ilircctor ua
|-''trada de Perro Centra! do Urasil. .

O rirtejo fúnebre smra (Ia rcsidcncia nc
.«¦•: filho, á praia «lc liotatogo 11., .!-;«5. js
11 h'i-.is da manhã, para o cciniuno a-e
S. leão Baptista.

DIRECTORIA DOS CORREIOS

Fornecimento de 20.801) malas
postaes

("i encerramento da concorrência abrr-
(a pela directoria geral úo.-i Cdrrbiòs ;
para o fornecimento de co.oqo malas |
posiacs que eslava annunciada para o :
dia co dc novembro vindouro fica ai-!
terado para o dia 6 do mesmo mez, dç- j
vendo proceder-se á abertura das pro-
postas em o dia 7, conforme o cdif.il
novamente publicado no Viário Official

«¦«*¦<><>_>-<--¦_- 

Pronunciados presos, pelo Corpo
| de Segurança

Agcnlcs do Corpo de Segurança piren-
deram honlcni os seguintes pronuncia-
dos: Adelino Garrido, pronunciado pelo
y.;\/. da 2a vara como incurso nas penas
do artigo c(jr, do código; Antônio Ro-
drigiics 1'creir.i. pronunciado pelo juiz
da 4* vara. como incurso no art. c;--;
Armando Uodriguc-s IVnle;, pronuncia-
do como incurso no art. 330. P;"lo juiz
da 3" vara, e Alcides Cândido do Xa.--
cimento, pronuuciíftlo comio incurso nas
penas do art. 3:'i, P*'0 J'-1'- t!a T* -'•"'--
ic.ia.

A KQUirE PAKAEXSK
Partiu anlc-honlcb pelo paquete Cca-

rá para o Estado do Pará, a "equipe"

paraense, que veitt a esla capital, con-
correr á grande prova 

"Campeonato
Urasil".

O embarque dos valcnlcs royrcrs
realizou-se no aruiazcm i- <lo Cáes do
Torto e esteve muito concorrido. 110-
tando-s¦:¦ a presença de muitos repre-
Cétit.vuicà dos nossos clubs náuticos, o
conselho superior da "Federação 13. S.
do Ecmo, e muitas outras pessoas. Os
tçnipatliicos «paraenses levaram recor-
diiçõcs saudosas pelo acolhimento que
tiveram do rowing fluminense. O Cen-
tro Paraense íe.~-se representar por
uma commissão no embarque dos d;s-
tinetos rowers. A imprensa desta ca-
piial, pelos seus chronislas sportivos,
esteve egualmcntc representada,

O sr. Geraldo Mona, chcíc da de'e-
gatão paraense, levou para o rowing
de diversos Estados, credencines da
Federação U. S. «lo "Momo.

«««^Jag'4_----t5_>,^>vC-'>"" -*

0 leilão k lioje na Alfândega
Nos armazéns 16 e 17 do Cáes do

Porlo haverá, boje, leilão (.;' praçal,
de mercadorias caidas cm coimviasn,
havendo entre outras: gol!.i= de filo de
algodão bordadas a seda, roupa feita dc

• -.-.cidos de Unho, de algodão tinto c de
l li ç planlas naturaesi

O submarino "Bremen"
Washington', 19. (.A. II.) — Os diplo-

inatas germânicos quo cslão no faclo
dos movimentos do submarino mercan-
lc allemão "Premeu", consideram conto
virtualmente perdido esle navio.

As operações no canal de
Suez

Londres, 19. (.-(. //.1 — As tropas
britannicas cm operações na reoião do
cana! dc Suez continuam a limpar a
zona cosieira. Os turcos foram exptil-
sos de uma importante posição a sessen-
Ia c cinco milhas para leste de Ismalia.

Os belgas na África Oriental
Aliei

Londres. 10 (A. H.) — Diz uma
nota «da «Ag.-iicia Rcutcr:"As tronas belgas «pie operam na
África Oriental Allimã, sob o conimnii-
do do general Tombeur. .mantêm firme-
mente em seu «poder toda a parle oé
do território da linha férrea cen! ral do
l.ag'1 Tanganyk a Tabora, c numa dis-
taiveia d,' Tis kilometros a lesle dessa
cidade, O inimigo 'destruiu todas ns
pontes duraiítc a sna retirada; mas ns
belgas transportaram o seu material «lo
Congo, através do «I.ago Tanganyka,
para Kigoma c fizeram, ns reparações
isecessarias para proseg-.tirem 110 seu
avanço. As ultimas noticias aqui rece-
bi.las informam, porém, que o ser«ico
pela linha férrea, já recomeçou muna
distancia de ?<i kilometros. «A linha dc'Tabora ao I.ago ]de (Tanganyka ^crú
reaberta ao 'trafego dentro de «pouco
ícuitíO. 03 alteinjcs tanilie,m dammfícíi-
ram seriamente a linha [errea dc Tabo-'ra ;•.:«.'• ao liüoral e destruíra ns pontes
mais imtiorlatilfcs, 'Mas os inglczes, cm-
quanto esperam as reparações da via

A' Hei:! Associação dc «Poccorros STn-
luos ii Memória dc D. I.uiz 1. realizou
hontem uma sessão cominctnorativa do
passamento do seu patrono. A's p ho-
ras foi celebrada uma missa no altar-
mór da matriz do «Santíssimo Sacra-
mento. pelo padre José Maria Mendes,
Ussc acto esteve muito concorrido por
associados, famílias c pelos orphãos
protegidos pela Associação.

«Seguiii-sc na sede social a sessão
annivcrsaria, que esteve tamlicm muito
concorrida. Voi presidida pelo , com-
mendador Manoel Thiago Ferreira dc
Rezende, representante da Real Asso-
ciação P. Condes dc Mattosinlios c São
Cosmc do Valle, secretariado pelos srs.
A. X. da Costa Wma, da Real e Ue-
ncmeriia Caixa de Soccorros D. Pc-
dro V c Joaquim Pinto Sampaio, da
Associação P. Memória dc D. Pcdrrt
dc Alcântara, Os demais logarcs á
mesa «foram oecupados pelos srs. Ar-
tlutr Pereira dc Jesus, Julio Antônio
¦Lima. Manoel Antônio Neves, Serv
«fim Gabadas Pombo e «Manoel Pereira
dos Sanlos, representantes dc associa-
«.•Ses po-irmãis e (pelos 'representantes
desta folha c da imprensa carioca.

Ilniciada a solcnnidade, .foram dis-
tribuidos por 2ÍJ creanças. orpãos de
associado;, vestuários c donativos cm
dinheiro, tudo na importância de réis
1 :ioo?ooo.

«SeRUiu-sc com a palavra o rev. «pa-
dre José Maria «Mendes, que .produziu
um «bello discurso análogo ao acto.
Começou exaltando o acto caridoso c
plülantropico da Associação, dempns-
Irando que a caridade é uma benção
dc Deus ,que cae sobre a terra. Rclc-
re-sc com palavras de louvor ao pairo-
110 da associação, salientando as,suas
virtudes c merecimentos c dirigindo-
sc depois ás creancinhas orphãs pede
que nas suas preces á noite não cs-
qtteçam os nomes dos seus «bemfeitorcs
e o nome do patrono da associação,
porque a sua morlc. lia 27 annos,, não
conseguiu cortar o fio dos benefícios.
Termina fazendo votos pela prosperi-
dade social.

Seguiram-se com a palavra os srs.
Cosia Lima, Souza Laurindo e outros
e por fim o sr. Manoel_.Goincs Soa-
res, presidente da associação, que agra-
decévt o concurso dos assistentes, das
co-irmãs, do ,padrc José Mendes c da
imprensa, para que a solennidadc con-
servasse a nota respeitosa dos, annos
anteriores, lamentando a ausência,, por
enfermo? dos srs. I.uiz Alves Vieira c
José Fernandes dos Santos.

A scnliorita Berlha Vieira fez a col-
lecla cm favor da Caixa de Caridade
Victorino do Amaral c a presidência
encerrou cm seguida a sessão.

REALIZOU-SE
HONTEM A SESSÃO

SEMANAL
Effccliiott-se liontem, ás 8 horas di

noite, a sessão ordinária semanal do
Ac. C. U., a primeira que se realiza
na vigência da actual directoria; recen-
temente empossada. ,

Compareceram muitos sócios, que cn-
chiam completamente o salão achando-
se entro outros o deputado Coelho Nfat*
to, marechacs Bormann c R, Guimarães,
drs. N. Machado, Aléncastro Guimarães e
Fonseca Galvão, Kapliacl Machado, co-
roncl Pedro dc Castro Araujo, Giordo-
1110 I,aport, tenentes Newton Braga e
Bento Ribeiro.

U commcndador Grcgorio Garcia Sca-
bra, assumindo a presidência, proferiu
algumas palavras a respeito da clciçftu
da directoria, congratulando-sc com seus
companheiros, terminando por, agrade-
ecr sua escolha c manifestar o interesse
palpitante dc ver o Ae. Club pròspc-
rar e dilatar dia a dia sua csphcra dq
acção patriótica.

Ü tenente Bento Ribeiro pediu depois
a palavra para informar que os exa-
mes finaes dos alumnos da Escola Pia-
tica dc Aviação, que está a seu cargo,
realizár-se-ão nos primeiros dias do
mez entrante, sendo então executada (
diversas provas do regulamento, findas
as quaes será concedido, aos, que forcai
approvados, o brevet dc aviadores.

Fnirou cm discussão logo depois umà
proposta qtte modifica o horário dos do-
niingos dc aviação, transformando ai
manhãs em IciraVj dc aviação, afim do
qtte possam ser melhor apreciados os
vôos, sem prejuízo das experiências ma-
tinaes que, todos os domingos, são fçi-
tas em proveito dos alunmos da l>s-
eohi-

O dr. Alencasiro Guimarães, membro
da commissão organizadora da Grande
Tombola Pró-Aviação Nacional, apre-
sentou, cm nome da mesma, os resulta-
dos até agora verificados que revelam
da parle da commissão um esforço do
magnifico proveito.

A mesa propoz cm seguida que fosse
effectiiada logo a designação de algu-
mas commissões especiaes de que co-
gita o regulamento e lambem que fos-
se escolhido o dircclorio que vae ter n
seu cargo os serviços do próximo Con-
gresso Aeronáutico, a realizar-se aqui.
Para este directorio foram proclamados
os nomes dos srs. deputados Coc|lw
Nctto c Cunha Machado e drs. Allicrlfl
Santos Dumont c Alencasiro Guima-
racSl • , • , •, ¦-„

Tara a commissão tcclinica do ;V-o
Club foram designados o aviador Da-
rioli c os tenentes Bento Ribeiro, •'•
berto dc Aléncastro c Newton Praga.

Com o intuito de manifestar a syni;
palhia do Club, pelos Eslados de Paraná
c S. Catharina, cm vista do accordo cm"
ultimou a quc-slão dc limites, foi resol-
vido cm seguida que o Acro organize
uma tarde dc aviação, a realizar-se crfl
presença do dr. Affonso Camargo t
coronel Schmidt, antes da partida Mi
mesmos para 03 Estados que g'r««-''-

Foram lidas c approvadas as propo*
ias que inscrevem como sócios conin-
biiintcs os srs: commcndador Ante
Rodrigues Ferreira Botelho; d
car Varady. Augusto Paulino ,ç ,
Comes da Costa; tenentes "''o,'6 V'1
veira Vai e C. Caldas, da Si'";1-;,
I. A, Vieira Olcgario Kçrlll, jo"»11*:
Pereira, Joaquim Faria Coelho. .>'
de Almeida, lrineti dc Souza Sa
Francisco Luiz Pires Nunes, J1
da SiK-a Paranhos.

„ii, _»«,.i. ___j__!__—-S>
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ir

KO IISTAIIO 1)0 mo

Pedido de indulto para um ca-
pio da guarda

O tenente-coronel A, J| Nogueira
Soares, commandanlc do 3" regimento
de «cavallaria da Guarda, Nncionnl, so-
licitou do presidente do Fslado do
Rio, o indulto do capitão daquclle re-
pimento Amando Tliomc dos Santo',
condemnado pelo juiz de Maxamliòinbh,
a- 11 mezes de prisãn, n qual já cum-
priu mais da, meínde da pena.

Segundo consta; o presidente do
Eslatlo vae altendev n snlicitai.ão «la-
quelle còmnnndanle, indultando o refe-
r:«lo capitão em 15 dc novcmbr.o.

ULTIMA
Pedro Affonso Pinto

Machado
chado

fa<
Ki1"-':v-i

Machado
Pinto Macha-

•Ktilina dc Sá Macli
Alexandrina Alves de Sá
lhos, José Pinto Machado
milia, liosalina Machado
e filha, Manoel 1'inlo

Jlfnior e íamilia, Arlindo
do, Orphiza Pinto Machado,
parn o fállecimento do, seu csjioso.
ro, cunhado, irmão, tio «e primo,
DRO AFFONSO MACHADO, c c<
dam os seus amigos parentes «

pessoas dc suas relações., pari '

panhar o seu enterro, hoje, se.s,.«-i
20 do corrcnle. ás 16 lioras para «
niilerio dc São Francisco ..ayicr

BomTim, 101. São Christo
m o ensejo para agi'a'lcc«

,. todas ás pessoas ente durante a
dolorosa enfermidade se prestaram
carinho c dedicação a auxilia!-';''
seu tratamento. Ao illustre faciilt:
o exmo. sr. dr. Francisco l.iu
Coutinlio, que sacrificou todas r«s ¦
destinadas ao seu u;»ouso para,
applicação intclligcnle dc tudo ,iji
a tlierapctilica lhe ditou, restituir-j
saude, agradecem beijando'.hes

larlie
t*n-

rua
Aproveita

1
1.9*
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CARTAZ DO DIA

Theatros
7.CAUEÒS COMES — Dominó (rc-
'¦^^Ú$.l.VMÍledeLaSei.

,i>icse (comedia). As 8-314...- ..9'PALAlE-TlIÊATIiR ,7 casta Su-
-WÍ^kT'-^ Vcãiz ca Cal.

iatfliitui (comediu). . ,.
rt';riP.K» - Mentira de mulher

-im Vi S c io horas.1 'jjj.-pi iíIÍCA -l-atima Miris (trans-

KIÓI.
A's S.ll.4. ,— ficcila dos amores d'0

Cinemas
«ÍERiCAÍÍO --.- .'! wiaifa <•« P°r-

, - iilniniai: Universal. Jornal (do
l ,-,f A suspeita de Bill (come.',.**,'"." 

llncor.lros e enganos (comedia).'AVJÍoilDA — Nas narras (drama);
Irnoi- 

'o. 
calor (comedia)-.

t (XI'1-I'ALAIS — A'C co/.il<» (co-
'" 

|'|'|V\I — Ai jóias roubadas (dra-
uia): Senhores juradosI;:, (drama).;

-I coMeetfo dc um bu-to de cera (do
'"'VítiV'— 

O uiillionario. devasso (dro-
Ot cf/ílíwj ladrões (drama),- O

¦ ilo batcleiro (dramal; Uigcllc c
papagaio (comedia); 

'l.reignac. o cs
.«twiit do Vciicro (do natural).
ODEON — Mi*! Cyclone e es sete

¦rendas niorlacs (drama).
|).\-nil',' — Peiiliíhi, (.bania).

na);

aliando Grcmllda de Oliveira a pro-
lagonista.

A enscenação é do ttc.tor Alexandre
dc Azevedo que se vae, por certo,
revelar num ¦ inettcur-cn-scénc,

A dislribulção da comedia mie
Eduardo VÍctorino traduziu, í a sc-
guinte :

Coronel Parlier, Alexandre Azei-c-
do; Enéas Smith, ferreira dc Sou-
za; Irin MartHicz; Antônio Serra;
Thom'à_ Greern, »rario Aroso; Capi-
tão flrenv; l.uiz Soares; Anànias Fri*
ee, Oscar Soares; Mcasialcrí inspector
dc policia, Jo.sê Soares; John, Arou-
eu; Frank lírov.n, Pinliciro; Agatha
Si.iith, Crenlilda dc Oliveira; Cario-
!a. .ludith dc Mello; Stízaha Toin
Kítis, 'Brazilia .Lazzaro; liinsi, Júlictn
dc Vascòncèllòã,

ob-

lí _í-_í  »âBIBLIOr.»U&\ í
| — uo — . jg
lUorreio jI ila Manhãi

il
Q Acham-se á venda os vo-SJj
_ lumes: js

O Marquez de Fayolle ,1
Pois fiét-.-trd de Xerval |

O Tamanco encarnadol
I-.or Itcnr.j- Murgci-

Um casamento na

Circos
•i.i.i Variada fiutççâo;

cinema
esplcn-

dc valor
nesse grande

... ,i rara felicidade dc possuir
-icranicnlo exigido pelo .próprio

PRIMEIRAS ,

US FILMS DE HONTEM

"Miss Cyclone c os seus sete rc-

cados niorlacs" é o titulo do bello

film que a Companhia Clii.ciiintoKrn-

pbtea Brasileira está fazendo «li.ibir

desde -liontcm nn popular
Udcou. 15' protagonista dess

dida pcllicula uma artista
incontestável, 'l"c lev
ir.ili.l
'-¦ to .
papel que interpreta. Juntos tantos

predicados tem •> grande h*|lm, dc
'¦ ¦:.-. muito valor.

Procurando variar o gênero drama-

fico', ião cm foco, :i direcção do con-

,'iat'nailo Cinc Pulais, levou ao sou

placr.rd uma comedia hilariante c de

entrecho finíssimo, dividida cn. seis
,.- de lenncio tupi. edição da fa-

l,,ic,i ilaliana Tibcr-Vilm. Kesempc-

nliani-iia os nrli.l.-.s Ida Carloni Tal;

b\. Uiomira Jacobitii, Mc.lea Fantonl.
'.;:-..--'l i l.tijii. Ai." o'... Cassiui, Cario
iielfiui o Alberto Cnllo. Deante dos

.: jnii-s Jo; artistas quo acabamos do

: enciouar, nada mais precisamos di-

.or sol.ro a sublime qualidiiilí do

.-ra-.itlo fil-.ii "Xa Capilar.
Xo Pathé, continua a alcançar so-

t-ctiii suecesso o delicado íilnt na*

dona) "Perdida..." extraído da peça
de Oscar Lopes r-ola Guaiiabnra-Vilm.
\s referencias, que tivemos já, ocea-

hióo de fazer a csao trabalho nacional
o n ucoeitaçfio quo o mesmo logrou
. litcr ilc5pensai.il quaesquer outras ro-

i-ii-iioiiis, cerlamclito inúteis, deante

iia firmeza do Juízo- do publico, ro-

l.reiuancirh. Hsonaeíí-O,
O progranuna do Avenida c egual-

n-.oute soberbo. O drama "Ar.iòr entro

novo e gelo'', Irabalho da Universal,
lé, na verdade, um film primoroso,
,-;jo desenrolar o -piiblloo assistiu

ngradavelniente, A seguir scg-ic-se o
iiiiclõdrania "O joven nfõrtunado",
lambem pcllicula de incontestável va-
„ i. que constituo il :.", 4' c 3" par-
i.-s do priuiornso pfograinma.

Como sempre suecede, bliás, nas

mudanças hnliituacs dos programmas,
.. Ideal escolhe um punhado do films
. iiicoionaiilo-. e cs offercce nos fi.-ioi-
íiiíí, quo são iiuiunici-os. Os filins
<U: agora £Üo os seguintes '. "As jóias
roubadas" e "Senhores jurados"; cada

qual o mais surpreíteiulente poliu suas
concepções intelligéntcs. Ao lodo, seir.
incluir o film' do natural "A con-
ücção dc uni liust.. de cera", <luc fi-

gura opino extf.t, na maliiiiV, siio -ti

A companhia Vi talei une está
tendo, na presente temporada, suecesso *.*
sctnelliriiite ao que alcançou recente-1J.
mente, antes de ir n S. Puulo, dar- ft
tios-á hoje um soberbo cspectaeulo. k»

Consta elle da encanta<lorá opereta »^
—Casta Suâauú, sempre tão àppiàudi-
da pêlo nosso publico c a (p.ie querida
troilpe representa com grande brilho.

*
A companhia dramática franceza,

dirigida pelo gra mie actor Lueien Gut-
try, de regresso de Buenos Aires, da-
rá ncsla capital Ires recuas úc despe*
dida, no Municipal.

A primeira rcalÍ2ar*sc 
*¦ boje, coni

a cmociònanle j-rca de Jules San-
Seigliére,

época do terror,
if Por Mirecourt J;

í LÁZARO. |
\\Vuv Uoii Jaiintlu» O. Pic.in^

I DUAS ORPHÃS 
*

Única e verdadeira ema da qncbradnra oa

JUL vSsiSiloi £ JU
SEM OPERAÇÃO, por meio da CINTA IIERNIARIA ELECTRICA do

Instituto de Ortlionedia Incruenta — Casa matriz, Paris, 13ueno3 Ai-
res, Rio de Janeiro, S. Paulo, rua S. João ..;.;;. „„,,„ „_PATENTE 188.893, DE BRUXELLAS — MEDALHA DE OURO DO

CONGRESSO DE PARIS
Devendo o senhor Prof. Lazzaríni ir paru Europa XÒ MitiZ D-E.XO-

VEM BRO fura compra de material orthopodico, avisa . aos .numerosos, uo-
entes da-. Ileniia que 

'o 
afaillodo Estabelcciraento estará alicio AIUi-vjU

DIA 31 Dl-) OUTUBRO; ás ordenados senhores .0. senhoras* interessado,
coifsiiltaiídõ grntuitauiente. Apparelhos leves, e invisíveis, xaran-indo mia
cohtehçffo suave c perfeita lambem das Hérnias, as mais volui-iosas poden.
do o doente traballiar, fazer qualtiuer exercício, ficando coiiiplcta.ne.iie
curado sem operação alguma; _ _ .-.v.mvr -¦„„.,:

-Declaro que fazendo uso do CIXTO do Professor- J7A4ZARLM fiquei
èomplctanieiilc curado de uma Hérnia Esorot.-.l, que sofiriu .im loucos annosi
Aflestando sim cura. tambcni renovo minha gratidão — *Iaiio« L-iciu ao
Amaral. Coulra-mestre da Fabrica de Tecidos "Corcovado;.

Apraz-me declarar que" soffrendo.de uma Hérnia antiga: n q...-.l muito
fáziii-me soírror, livo a felicidade de ficar completamente curado,
do a sua maravilhosa C1XTA. Milhões de agradecimentos — Ali

Mo- „ „ ,
Lar?.) dc S. Err.teisco, o — S. Paulo

lean*
.In-

Itfo de Jiinoii'0 - Largo de S. Francisco n. 42

i».)

tlt-nti MadüinoiscWe dà Ia
em que o laureado artista tem um
brllhãiitc trabalho

RECLAMOS
Theatros

O popular theatr.
-hoje em festa. R:
naqucH-i frcrrucntnda
soes, a recita dc
íãiiacio Raposo, o

Jo csíara
realiza
diver-

que, ?e
casa. d.

liestier Júnior o
felizes autores

d'CJ Pistolão, n revista quo. mais
siicecsi-o tem obtido iicstjcs i.Jíiinos
lenipós. Para que a sua festa se re-

dc lodo o brilhantismo, o.s
conhecidos escriptores iiicluiraih

dois
na

Pòr Mit-tte Jíiu-io

PEDRQ E THEREZA .
ir Tor Miirct-l Próvost %

| UM ERRO JUDICIÁRIO,|
SS Por Jlare Mtu-lò f.

AMOR VENOAOQ, |
•j'. Por Sulindor Fai-inn tj

Ódio irreconclliavel, I
8. ' ?.
!i Poi- Oiirlos M. Oenntos

Servidão e brio na
ut>
ÉU

vida militar,
ÍS Poi- Alfredo de Vigiij

Memórias de duas• >

jovens casadas,
S8 Por II. do Utdznc

UM CASO ESCURO,
Síi Por K. de liulzni-

Obesidade; ventre eaido, rins movei;, dôrcs rlieuraatiças
lidiiile liervosa ciuada eom espedaes o modernos npparellios
partição onhopedica para senhoras, dirigida por uma ilania

.lobi-
lie-

, seiatícn,
élçêtricos
cspetjaHbtti,

(351.)

cores modernas e
seda

mu sflüiiBiifl

CAMISARIA BT PERFCSTlRrA
RAMOS SOBRINHO & C

Ruas do Hospicio n. 11
e Rosário n. 64-«Rio

PREÇOS
de reclame

COMMERCIO
Rio, ^o de outubro de io*G.

NOTAS DO DIA
Na Kstrada do beiro Central do

Brasil, tcnmtia hoje; ao meio-dia. o
prazo para o recebimento dc propostas
para n fornecimento de s,.ooo burricas
dc ciiiicivo. c uti 4* rcç-iâó militar, pa-
ro o fornecimento de movè.s. tapetes
e artigos, seaitíliàntcs;

Hoje, :i i bora da
reunir-se os credores
A. Coelho iN: C.

8..J49 ditos. .
em io. dc. tarde: 6.17S

tarde deverão
da fallencia de

Uilili.-i seria tlffl livro n-.-.nlo mcili
nítiitas coisas fossem de lá. tiradas.
Nenhuma pessoa educada oro na
lioíii i/u creação, m uuéda do hoincr.:.
que a-i-iiinlrier foi feita da eostclia.do
homem e outras historietas fantásticas

ÍJ ! e ridículas."
Í%\ Eis. meu caro rcv. Nora. o que

tenho n responder ao seu artigo 30.
liii.-inio ao assumpto do seu nrtlgo

31,' 110 qual uniu »"¦-.: V?3 ,iu'er pro-
viu- a existência dos demônio,; a sua
lógica é toda errada, a não ser que
o rcv. (uioira sor inclui-lo entre elles,
liois lêsus, falando aos escribas c pia-
riseits os doutoreis da lei — entra
ns quaes sc coma o rcv.. João, cap. is,
lhes diz: 'Pás -'oí-i filüM do diaiio,
,• Io.híoí fonlada de cumprir os:acsc-
ios de vosso Pac. IHIe era homicutu ,

S; OS FERIADOS NAG«ES
EM FOCO

etc.
1 ogo sc os demônios, q-.ie eram

paes dos pliarisetis, existem, ,0
ÍS I rcv'. faz pune dellcs cotn o reslp da
i! i liimiiinid-nio, que não faz o iras dignas
VÍ dt. Al-i-.-.liào.
Si* E conto o rcv. Núra cst.i sempre re-
ií* rjnzaiHlo sobre o mesmo .is,-... ,< .. ^ •

pá CVitcio U-iii lido muito pouco espaça
- pi.--, tratar de assumptos religiosos

(lespeço-r.ic do an.iso, pedindo-lhe-pu-
.. ^„ .orne iionião oor qualquer oitou-
-a qtie no calor dn discussão pudesse
ter vislumbrado nas minhas palavras,
eerlo dc une a miro. em imita mo ot.
feudeu. mesmo porque n oiiensa
presuppõo orgulho, que ou nao deve
tiv.

Ao dr. Eduiuiido ll.itoni.-ou.rt agra-
deço o acolhimento immerecido nas
columuns do Correio, desejando a esta
folha crescente suecesso como ba-
luarte da Justiço, do ll«u, e da era-
lernidade — límto. 1-k-.ni:ii.

f|uç3taq
egüiiite

dris feriados recebe-

hoje
titulo

ASJtSEMIii.ííAS C0KVP.0zl.BAS.
Manco Hypothecario do lirasil, dia

23, ás a horas.

coKconitE.vcãs
A.\.\l".VClAi)AS

listrada de lícrro CetitraJ do llrasll,
para o fornecimento de artigo
sos, nedes
gr.-.pliica

Ministério da Guerra
iS.

fonneemtis csertpiorcs incuurauí -iui •_-_«¦ ¦ uiri f|'»_» <¦
sua roça o novo quadro De reeiaine.... 1^]%^^ M Vilia MUl
e o numero novo, Uin adultério 110 '.í il

íi Por A. 15. W. 5!iiiiK0ii °;

I POR-UM'ALFIHETE 
""Silvestre, fadados a um grande c ru

doso suecesso;
Além disso, no fim de eadn sessã

haverá um intermédio, assim detenu
nada : primeira sessão, pelo conhec
do dati-arino Mario Vonícs
n^.riz Antonia 11c iNcgri.
"fjiiand Paiuour refleurit"; pelas
detrizes Dcalriz M-urlins c Cruidida
í.c.il, o duello iniiilar "A vivntidcira
c o soldado"; c pela galante Julia
Martins e coro; tt "Canção do phos*
plioru".

Na so-jundii sessão, pelo professor
Volpi o actriz íleatrix Martins, tahao
arséntlno c brasilcko; c \ iecntè Cc«
I-cítino c coro, n " l/ii-tr do sertão".

NTa terceira sessão, pe'o srj ljòabdil
Miranda, acompanhado por ia vio*
lycs, a trova sertaneja "A Rpllnha1',
por Ignacto Kaposo; unia \wt:\ de
sua lavra : e finalmente, pòr " Nery,
línul e l?raiicisconi, caricaturas --
'* Os píst olõcs iiaciòna es".

Fátima Miris apresentara hoje á
enorme mulmúTio que tem enchidn á
cunha o vasto tbcatro líepublien,
uma iioü.vcl novidade. Trata-se da
í?ra.nde pantominui dançante " Culom-
tiiua", A rainiha do iransformismo í|i-'e
o nosso ¦publico tanto tem apreciado,
rpromctlc alcançar grande txitu no
Tango argentino.

A jtilgar pela qualidiide dn novidh-
dc para boje re^ervadü. póde*'se espe-
rar para a noite de hoje UKtis uma
easi á cunha, para o amplo lheaíru
da a.vciiida Guines Freire.

líüpcte :c Imjc no Plicnix, p :t i
compaubia do Theatro 1'cimeuo, a en-
medm "Entre a cruz c o midciriiiha1.1,
dc Oc Fléra e Càiilavct. A ju!•jiehi agrado nuc tem obtido a inte
ressante comedia, póde-se, com li
esperar por mais uma noite de e
ii de boje, no elepaniu theatro

{ rua liarão de Qoiiçalo,

-i
-SPoi- .TiT.de SnlntrCrUi-innliiSjl

^ 8 MULHER DE MARMOfSE,!
:.: Por Gtirlbs >í. Oetnitos SS

O CORREIO DE LIÍO |
Is Por Muro Mário fjl

| Abbadessa- de Castro, g
K Por Stonilliiil (Jíòiii-lqiioi|"
;•{ lll-/lC) s:

||pilMÇ0S AYUlzSOS — KijÜ
jÍCnpititl: Volumes brocliii-S
Silos, 3$: cni-ndoi-nndos piiiíj
.•{'noréaliíití, lí.S; tom fnt-n-jí
Sdcriiíii-iio do iinuiilor (cs-i3
«lict-iitlj. 4S000. ji
S'j No Iittei-ibr: Voliiiiicsp
âbroclindos, 2ÍI500; cncn-l*
?•jdci-nndos cm |)i-i'cnliiin,%*^-3$500i com ciieiidernnçriòS*
!-Jtdü amniloi- (os.icciul) ,ti
% -1S500. s*

DIVERSAS NOTICIA",
lücou sem effeito a designação

do 2" tenente pliarmacetitico, Ku-
rico Faro, para servir uo lísiatto
-.le Matto Grosso.

O :" tenente -Gyro Vidal (ft)
transferido do -i" para o S" regi-
mento de arlilheriti.

Teve permissão para demo.,
rar-se cm Cin-ilybu, tluriinte quinze
dias, o 1" tenente .losú Agostinho
dos Santos, instruclor na Escola
Prática do Exercito.

Foi ilouVeiuiò ittixiVitir tia 1*
divisão do Deparlamcnto Centrai,
o capitão 'Ernesto Joaquim icl-
xeira.

Foi nonicndo auxiliar do 111-
struefor da 1" aula do 2" riimo da
Escola ile Estadõ-Maior, o 1" te-
nente J nlio Rodrigues dn Motta
Teixeira. -

O gcncnii Pinheiro , Citten.
court, inspector da 7" região;'.; foi
autorizado n designar 11111 official
para servir como instrtictor no
Club Militar de officiaes da Guar-
da Nacional, de Pelotas.

% líiist.riicçücs pura iissi-íf>
Sgiinturas vjdti íiiiniiti-oSf*
ji aiilci-ioi-cs. Vendom-sò ról-SS
5]>lot-(õt-s lúiirct-òs reduzidos. ;•• * •* :' c*i

A Central elogia dois
mestres de linha

O director da K. P. Central do
Brasil mandou elogiar os mestres
de linha .losé dos Santos; da _ 2*
resitlencia do Centro, e Albino
Gonçalves dos Símios, do ramal
de Santa -llnrbara, sendo o pri-

i meiro pelo estado irreprchensive)
de seu districto, e o segundo iiclii
somma de serviços prestados nu

! reparaçãu Ío districto, tr.-iiisfor-
I nianda-0 cm mrt dos mais bem
I.'conservados n;i tinh.i do Centro,

liber.

ar

'I.

da LüílIíiSIêifly

CENTRO OATHARINENSE

Sob
1:10- ;. - -

"Com rezar. sr. ven actor.
cm .-ou conceituado jornal
que dou no artigo 0111 qu
l„ resumidamente " quo " lassou
honrem na Calnaríi dou Deinitados
eom relação uns feriados ftrísioitacs j
por esse titulo vc-se que vosso jornal
ú também :i favor da supprcssap. da
maior |iarte d»s fcriados ,- -. .pernutta.
me pois quo eu. um ol.sc-.-.ro ponular;
mus brasileiro q-.ie aum .verdadeira-
mente sua pátria, íaçá alguihii's_ çonsi-
deraçües -ol.re o assimilo : I.aiuon-
,n 0:11 primeiro togar .1 titulo ile
Tres a favor de. vadiaeSo, principol-
mente dito por esse jornal, o ilefen-
sor do Uiroiio e dn l.ihcid.tdo, por-
quanta como v. cx. sabe, a sill.pres.
i.ã.j dos feriados .10 moimulr. . aolniil
vem prejudicar uma classe, cujo Ira-
balho nos dias utels e bom aproveita-
do e que om virtude do. benemérita
lei municipal, tem direito a descanso
noa dias feriados, icfiro-uie nos em-
prcfradól na contmercio'.

Talvez v. ex. tm classificar, de va
iliiição so refira aos empregados .'«'•
Micos, mas estes mula stiffreriaiu com
n supp.fossão dos feriados porque 

-"-

homens rjuv gozam do toda
dado, inclusive a .Io faltar ;'i repar-
ti^ão quando muito bom entendem e
não sãu despedidos por is3o.

Xão venho fazer insiiiunçõcl no
Ciirio li.i Manhã; entretanto, .para
torrijíir rj vádifewD nas ropartiçõõs
publicas é bastante deeretar-so unia
lei nroliibindo o ponto fàçultatjvòi sob
qualquer pretexto .: haver uns rrpiir-
tlçõcs ptiblicas u l.v.i-.lor iri^or pios
dias de serviço, como li\v no comnier-
cio, n iiúe c insensato é .1 pretexto
de cotiil.ir-se a 1'tidiaÇãe, siipprimi.r-se
nu anno - días qn« são verdadeira-
mente ih fesla nacional tp que só,
iiuieaineutfl vinham prejudicai' oi po*
breu cinprcgadoM no coiümcrcio ipie
não lém nutiü dias santos, nem pou*
tos facultativos, nem entram úi oo
e sáciii a-» r?í- como os sra. funceio*
haríos públicos ; o cmprejjrido no
commercio tem que entrar ainda antes
-ias 7 horas c só sàc depolã da» 19
c como sulie, i.r. redacto/j a maio.
ria lias casas só dá licença para °
almoço <* para jantar só depois que
sáctil e portanto nada inãi.i justo que
uma ou dúns vezes por inez o eiiiprc*
irado tjozc mais um dia dc férias
além do domingo e note-se que ha ijie-
rio dos no nntih bem extensos sem mn
feriado, inclusive quando estes eácm
em domingo.

Pelo lado patriótico cr.l^o ^ um
absurdo passarem para dias móis, da-
t;i:i que vizam commcniorar factos
importantea da nossa historia c que
t-omo bem ilizom «s illustrcs -srs.
deputados que combatem o rtnli-palrio*
tieo projecto dc reducçaò, são datas
Muu elevam, dignificam e estimulam
¦a mocidade; é quasi o mesmo que
snpnrimií a bandeira:

Kâo pou tle accordo que se insti-
tua mais feriados, mas niantenim*se
os que existem que não .são doma-
siados, disseminados comrj estão pelo
.-mito c quanto n trabalho, ti-ah.illio.-n
todns as e'as3e.i como trabalham 03
empregados no commercio, que não
são 7 dias no anno, mata ou menos
que influem no progresso ou descola-
bro di iVttção.

Pedindo desculpa do dlrigír-llio a
presente, 'desde ji agradeço :i hon
acolhida que der :'i ininli.i e.irti c
sou .coni estima de v. -.., elo. —
Mário Augusta Ferreira, rua doa Co-
queiroí, u;."1
———.r.-™-«xi-*ar^^*SiSs^>Ste*---*-«--———-

DECLARAÇÃO

uivcr-;
ios para a ofílcina mito-

iiitcndtiicia, dia aí. ao
meio.diíi.

Quarta recuo militar, para o for-
iiecimcnto dc madeiras e matóriaes,
dia 21, < o meio-dia.

Quarta região militar, para o for-
necimemo de carvão de pedra c de
madura, dia s.i au meíõ-títa.

Bstrada de Ferro Central do Bra*
rciãia mui* s''* ]irí,íl ° ^ul necimenlo de óleos,' - lubriuc-atiles, estopa e graxa, dia 23,

ao meio dia.
Estrada de Ferro Central do Boti-

sil, iiara o fornecimento de machinas
diversas, dia 24, ao meio-dia.

Quarta região militar, para o for-
riccimentj de tintas, drogas brocha»
e vernizes, •dia 24, ao incio-dia.

Quarta rtjvião militar, para t o
fornecimento <te colchões, travesseiros
o roupas dc cama, dia 25, ao meio-dia.

Administração dos Correios do lis-
tado do liio de Janeiro, para o fome-
cimento dc material: dia 31, ás 4
horas.

Lloyd Brasileiro, para a venda _dos
Cascos dos vaüorcs Üsirilli e Orion,
dia 31. ás *> horas.

IU:T.'\I»ES 1)13 CHISIVOltES
lfái!çucia dc Kinygdtç Pereira de

TfCiuos, dia 23, á 1 hora.,
Fallencia de José Teixeira, dia 3*,

á 1 hora.

CAMBIO
Hontem; esteimercado abriu estável,

viKoraúdv) para o fornecimento de
cambia cs. ns taxas dc iail.13 c 12 i|i6
d., e uiú seguida esta c a de 1231,12 d.,
e para a aequisitjão do puoel particular
as <!c -izsl.iz o 12 .iiiú d.

Muníenlos depois da abertura, todos
os bancos &ãciivam u ia 3I33 d., c o
do Brasil â sua vontade, para novem-
hro. a iz i|8<l.

As letras de eobürlitra achavam col-
locação a 12 3!id d.

_ Durante o dia o mercado firmou-se;
vigorando para o forncciuicnto tle
cambiacs as taxas -de uni.'!- e 121IS
«1. e nara a compra do papel parti-
cular. a do 12 7 Lu- d

O lianeo do Brasil affí^oi*. para os
vaies ouro, a taxa dc u ist 16 d,

A* tarde, o mercado firmou-se ain-
da mais. sendo feitos o.i saques a
iai|8 e i2íh.?d. c a requisição das
letras de coberLnra q 127)32^.

Os negócios conhecidos foram re-
ffitlares, feehaudo o mercado em posi-
ç.ío firme, viporándo, para o forneci-
mento de cambiais as taxas de isijtí
c !2?Í32 d., c para a compra do pa-
pel- particular, a do ís^Liadv

Foram af fixadas nas tabellas dos
banco:

Desde i°:
Kxiste icia

íardoá,
Posição do-mercado: raraiysado.

CCrJIACOtíS - .Pernambuco Nominal
K. G, do Norte;- .... Nominal
Parahyba Nominal

B0i,SA
liõutem, a liolsa fuuccionou activa»

tendo sido rcàluadò regular numero
de negócios;

As apólices perao.i, ficaram em alta;
as dc C. dc Ferro e as do C. do
Thesouro. firmes; as Mlmicipaes, ns
Mineiras as acções do Üauco do lira-
sil. as do Commercial. as da Kèdc
.Mineira, as -das Minas á. JcronymÒ c
as das Docas da llabia, mantidas; c as
Apólices Populares fracas;

VlíXDAS
; z1í-o;ící'J :

Geraes de i-ooo$, 1 1, 2,
3, •-. 6. 8 a. ..... . 

"

Ditas idem, 2 n, . , , » .
Ililas id-.n. s. 15 a. . . .
C. de lí. de l^erro. 1. a, 3,

8. IJ, .1. .-.-. 20. 20. J, 23,
28 

Ditas idein 3 a. .... ?
Ditas id.ri. 7, 1$ a. . . ,
C. do Thcsouro. metidas;

i'500$0io a. , , ; . .
Ditas de 1:000$. 1, 2, 3, 4,

S, 8, 10, 10 10. 50 a. ,
Mimicip. *'.e £ 20, oort., 5 a
Ditas nom,, Ca
Ditas dc 190G port., 3, 3,

4. 12, 15, 13 a. ...
Ditas de 1914, port., 13 a
Ditas idem 50. a a. . . #
E. do Itio (.i"!»). 33 a. . .

üilllfíll ;
Brasil, 211. 2ç, 63, 110 a. .

Companhias :
Docas dà líahia. roo a. .
Mjiias S. leronymo, ioo a
Rede Suí-Mincira, ioo 2úo a
Tecidos Alliança, 23 o, . ,
Docas du Santos, ioo a. .

Debcntitrês:
Docas de Santos, ,*íõ a, .

OFFÊÍWAS

A dircctoria do Centro
nchte, com r-eus associados
riücnscs aqui residentes;

o governador
ihii n.s ti lioras

aqui
cumprimentar
Soliuii.lt. au
te. pelo mc
esta capital.

Catliari-
: calha-¦èsolvau

Felippe
.1.1 noi-

da sua

'. 
,.. O "Dominó" iiian-.ont-o ainda lio-l |  ¦¦¦fB^o-a.grr-'"o 

mai!.«a"Vdo™«c.-. "Os cole- i i" jf^J? ^"whi: quer Mm\â aO ÍBVl ilílUÜlSl L^11 LÍtCrarÍ° P°r
-r.-s ladrões" c o "Crime do l.atelei-l.pela sii.-» brilhante montagem, qticr.i +no'lie"

encrvaiítcs dra- pc"ii graça com que e-iá feita, (píer
pti.o dcsenitpcuho f|ue. lhe dá a com

imnienso Pro- j- p;xi,i,ia (|0 líden Theatro, dc Lisboa
¦cuia íris, uma 1 continua n constituir um suceesto cs

ais tupendo para «fjjiiella "tre-upu".

requentada

são o? títulos d
que completam
na no popular
nossas c^n* dc diversões

pciu nosso publico,
é 11111 trabalho .pritno-. MUSICA

roso, cheio iio scenas intensas! que
pmmoveni forioaicntc n mais iudiffc-

i-1110.
Não podemos deixar som rcícren-

..,: o cinema Americano, casa quo.
embora inaugurada ha pouco tempo
-.-.in jii numerosa o effeclivn concor-
rencia. O progranuna liontcm levado
.'. léla, que é primoroso, está fissim
¦•rcanlzad) : "A mmln do Pòrtici",
t.Universal jornal", "A suspeita <lo
liiil" e "Encontros c enganos". II',

•"io se vê, um programnia cheio,
K abi tom o publico, u relaçüo dns

1'üriis, que fizeram hontem as delícias
•Ia população.

"I.A DUCHESSA UEI, BAL
TADARIN", NO PAI.ACE

1..-.-.-1 s.-cção de ulllnia ho-
-.. lo.i-.u honte-.11, ema pallida no-
t:.:;a .iccicii da estréa, no Ptilacc-
Tlieatro, i!.i companhia Vilale. cujo
rapertorio o nosso publico jii conlic-
co, a uão ser -.unas poucas pcç.-.s no-
vas, qúc cm breve serão levadas á

CONCERTO LYRICO
O toner portUKiiez Alincidn Cruz,

que ==e neha enlre nós. de passagem
para V.isboa, para onde embarca a 25
do corrente, a bordo do .•lra.-yuiya, re-
lizarã scfiunda-feira próxima, no thea-
tro Ifyrico. um cxeellenLe concerto,

O distineto artista, tino. íuntas sym-
patbias conta entre nú.;, está organi-
zando Um programuia cs colhi do pára
esso concerto, contando com o coucur-
-•ií de coiíbccidos professores c vir-
tuosi,

W ser um iiiiracnlc sir.v.i nrtis.

Varias
Ihcatr.

a nume
falacc

:o?a q:"e

Rcaliza.se. nmauliií.
t S. José, a t»£peraõ;i premiCrc:tfa pe^a-
i burlesca, cm .; actos, O Carintbtiniim,
I original rte Aunibal Mattos e musica

dê Archimedcs de Oliveira
A distribuição d'0 C'iii-íiiiI.™.','w. es:.',

feita da seítuintc fôrma.'. Espiridião,
oüvrivSo, Alfredo Silva: Mesíre-escohi,
João de Deus; João Silvcrto. iniz de
paz, Carlos Torres; Coronel, chefe po-
litieo, f,Íno iíibeiro; Dr. julinho,
advogado, ,(. FiRueircdo; Uabocira,
l-ranldii. dc Almõida: V.i leiloeiro; llor-
nardlno Machado; Inâo Caipóra, Vi-
eciilc Celestino; Romão. l-edro D'-:

Jaiijóca, 'fobias Kodri»ínes; Cãpataz,
"i.i Dhchcssa dc bal Ta- Ijão Maualhües! lonas

„ , , . 1 Manduca Viola, llcir.'.----
é do 1,-oen Dard. Como da pr

1. lc

a deliciosa opereta deitou, bo-
", impressão.

:: Cigana, .como já dissemos
¦1 fui cnthusiasticamenla applau-
10 dcsoaipcnlío do papel de Frotl;
representando-o 00:11 muita gra-
nrte. sendo justíssimos pois 03

!:ps que recebeu. Prestou Iam-
á operei a O scu concurso valío-
ária l.ui.-.i C,i.-..-.n.-.. artisla muito
)s.i, qne, além de cantar bem,

cim perfeição, %\i

eira aprcelavcií.
O terior Cario

!t;;jidr> n inícr*.'!1
icrcl.i.

cíibalnicn-
. solircnia-

. sendo
Outra arti

HiiítVí «o :

CO

c.rUi.: magnífica*
trm;bem muito ovacio*

a qtie se dtslingiilu
ite-hoptem foi Ítalo

tejado c irresistível co-
grande-suecesio vae ai*

.hi.-i Vilale; rom-
!e rcvcliírsc mais

cuja
Izrianiente

•io effciti
refunio,

pulso,
referene foi

ade-

Almeida:
Maria Antônio. Klvira Mendes; Mari-

; quita, sui filha, Úeáirtz Martins; Dr-
siihi, Cècilia 1'orto; Maria, jtiditli

! Dastos; Ouirtua, f.iiiza l.opes.
«íí> I-.mbarcou homem cm Buenos

! Aires; a bordo do vapor Wifit/iíiiyti e
j com destino ao Kio a companhia ita-
I liana de operclu Crromlia-Scopiiauii-
! tlui n que aqui debutará, no theatro
j Republica, na noite dc 25 do correu-

to. com A Dmiiicca do Fal Tuboríií.
que terá uma deslumbrantissima nion-
la_;cm c um matínifieo üesempcílio,
dois que os principaes,,palieis s.-iã.i ilcs.
empenhados por Stefi Csillaa >'*'»***i

Ivanisi, Walter Cr.tr.t o Mnrtco Valío,
dirigindo a orchestra. que seta de ¦-
proCcssõrês, o rcoutado maestro Vi»
eciuo liei!e?.;i. Toda a impreiiKi do
U11CI103 Aires sc rolerc cioislosaiucnte
ao PUCC0350 alcançado pur esta opere-
ia ua ojt.iial nr«entiiia, pela compa-
nhia Caramba, não só pelo quo se rc-
fere á inontaRçin, como ainda pelo
desempenho.

<•> Ksíá soiido esiicráda com ancis-
dade pelas creanças, a fíWÍtíuV infantil
de dntniu«o próximo 110 Phcnix.

Xesse festival seta íepre.-rntadi uma
pc-ça pronria para tv? espíritos iu-
fami-;.

Para oue a inalméc se torne mais
interessante, a enipresa d- 'flicatro
Pequeno fará distribuição de brinque-
d..u ás creanças.

A Tlf.v.ro Pcrtueno daríi doiniripo,
também, a sua tnatínca habitual, ás 4
horas, o i.s s-.-.zs duas sertões da

xx viu
I".' preferível rejeitar . dos espíritos

09 commimicacões verdadeiras a aecci-
tar uniu falsa: eis a conclusão a que
chegou Allan Kardec . no-scu apro-
fuiidado nstiulo da seiencia espirita.
Dahtj ixiréiii, não sc -pôde concluir
meu caro rcv. Nora, que de faeto íiy
das 100 sejam falsas.

t» intuito d;* Kardec é precaver o
estudante il.j Kfpiritisma <U acecitar
como verdade, u que qualquer espi*
riij leviano, ignorante- ou iulelligcn-
lc v perverso quíze"se -insinuar, obri-
Kando*!) a analysar pondera da meníe
11 ipie rceí!>e. Conforme a liiiípiaçein
c a clcv-",ç"io moral da comtnunicüt«;ão,
facilincntü r.c \ conliecü se o espirito
qttc .1 ditou pôde ou não 

"ser 
nquei*e

que n subscreve, desde que tenhamos
como base o líynngclho*

Mas não ó nisso que consiste o lís-
píritismo. ;As nossas relações coni.; os
espíritos têm um escopo muito maior,
consistente cm provar ao bomciii a
sua iiumotUilidade, ;i sua responsabi*
lídade perante r. lei divina. < a con*
Pcqufihle necessidade da sua reforma
moral, demonstrando r.o mesmo tempo
que x> soífrintento da humanidade é a
¦coiiscqucncia dou erros do -eu pasfli-
do,t itulividuac-j ou coHcelivoi, como
íiidívidurics e collectivos snò r--: sof-
'frimcntüs que_ assotam o mundo.

Se os espíritos não estão sujeitou a
limitações dc/tempo c de cspaçi', cs-
tão sujeitos ã iei divina e nn imeen*
dente moral de uns sobre os outros,
como ainda ao ascendente- motaldos bo
iiicns sol.re mi espíritos ou tiiv-triía.
da mesma forma como o homem tem
ascendentti sobro outro, dii aceorda
c,om a siri moral.

Devido á falia da verdadeira mo-
r-i! ohrislà dos representante, uns
diversas . scitaa que tinham sol.
seu domínio a eonsrieneb da htimaní--dadü neítes 19 séculos, é quo c'la
so acha sem crença em coisa algu-

1 ser uo gozo dl vida, 1

A qn dias :
T.onclres, . ,liambuw; .
Viuis. ....

A' vista :
tfóndrcs, . ,
Paris. . . .
liambuvco . ,
rtnlia ....
rorti-í.-.-i!. . .
Nova Yorlí ,
Mòntcvidcó .
llcspaiilia. .
Itueuos Aires.
Sttissa. . ,~\,
Vnlcs do raie
Vales, ouro .

io d. a 1:
$735 :.
$*a* a

ilifí
$705

11 3 i 4 a 1 f
Í7:lo a $
S760 n
S660 a

2S003 n
-i$24o a
oS.uo a

SS61 n
1Í8611 a

SBoG a
í;rg a

|8
39

57"0
S6ej3

3S050
4S300
45-185
$808

iSooo
líSzo
$735

2$z6a

Si,-j5Q00
S17S000
tí20$000

Soo$oqo
Ho1$000
8025000

7po$ooo

SooSooo
3i8$00o
315^000

103$000
iS?$5oo
1 fiÈSooo
S5$uoo

200$000

2i$000
z6$soo
33*000

ififiSoob
4609000

eooiooo

MaUlTIJIAS ,VAP.oBtís i:st'i-:u.\nos
Partos du iiortc, "Murliuho". .
Portos do sul, "Ruy Üarbosa".
Hio da Traia, "Dosna". . .
Portos do sul, "¦MayiimV* . ,
Rio da Prata, "l.cou Xill".
Nova Vori; c escs.. "\';is:ui".

Christo-

Kio da Prata, "Araguaya'*,
liio dn Prata, "Vanban", .
laguna c escs., "Anua1'. . -
1'ortos do uone, "Hrnsil''. .
iíordcos e C3CS,, "Carona".
Uio da 1'rata, -'Ilollan-lia".
líio da Prata. "H; Victoria'
Porlos do sul. "Assíi"
Gbtlierjiburso e escs., " P,
phosen",  . .

I.iverpno! o escs.. "Uombram". .
Nolfolk c escs., "Araguarv" ,

N°vcinbr°:
Portos do norte,. "Maranhão**. .
Portos do norte. "Minas Cerae»?
Inglaterra e escs., " Driua". ¦
Inglaterr 1 e r.ses., *' Ürita,:. .
Amsterdãm c escs., "tfris*m". .
Inglaterra, e cs-s., '*D.mernra". ,

VAPORIvS A SAIU
Kío da Praia "Guajará" . . .
Pernambuco "jVturucy", . . '.
S. Eidclis e escs.. "Teixeiriuha"
Recife e escs., '.-Ilatinsá". .
Portos do sul, ''Jladuéia". .

Pottos Jo sul, "ItiKoloiuy". .
liio da Prata, "Mantiqueira"; .
Inglaterra c escs., "Dcsna". .
-Bhliià'1 e 'Maceió, "Ilnyucà". «
Kio ; da Prata, "Arasuaya". .

Rio da Prata, "VasariV, . .
Inglaterra c sces.. "AraKuayn". ,
Nova Vorlc e escs. "Vauliaii". .
Sfiitos. "Kio de lanclro"; . ,
Portos do sul, "Itaperuna". .
Uio da Prata, "Garonna". , ,
Portos do norte, ''Olinda". . .
Amslerdam e escs., "Ilollandia" .
ltccifc escs., "A. Jaceciuay.". .
Tortos do sul, "Itnjilbá"; . .
llabia e .Pernambuco. "Assii", .
Montevidéu c escs., --Ruy Barbo-
sa" ,"....

Laguna o escs., "Anua". . ¦
Nova York e escs.. "Acro". . .
J.akuna e escs., "ACayrính". ,

Novembro :
Portos do norte. "Brasil". . .
Kio ila Prata, "Anua"

o interior alé ás 8 i|.', com porte d»
l>!u e paru o exterior até ás «¦

Maroim, para o Rio Grande dó Sul,
recebendo impressos até ás 8 horas d*
manhã, objectos .para registrar ato á,
7 horas dc hoje. cirlas paru o lUterior
até-ás -S 11_¦ c com iportç duplo ali
ás o.
-in .ji iiiiiiiWf—i ii i—¦! Mirr-íi '1

lillltt
CAPITAL FEDERAL

nesnmo dos prêmios do plrtri»n. 211 reiilisatlii em 19 tiutti-
bro do WlC.
PUEMIOS Dfí 20:0003 A 1:MO$000
S350 vendi S; Paulo SOiOÕÔjodij

r.8iÒ7Ò 3:0005000
! 10052 1:000-01)1
1)9376  liOOOSOOO
30043  1:0003008

TOtIMIOS DE 2005000
i 2111 1-Í320 b'033r) -'.3310 -1-ÍG63•46708 10329 31173 40129 DlKt
:" PRPM10S DE IOOS0OO

6396 ÍOO-ÍS 875 11SES
203 il)

518.1

23

a* ! 37284 43473=•1 9982 57197-.'.* 56678 424GS
25 ! 24593 1110G" 

1S9U6 45074'àSr.i 2392o
6716 23434

a-ic
•10270
16852
61249 19001
17121 10020

-1512 2S011
9Í30 519SS

20920 20236
59557 1ÕS55

7785 5SS72
80 iS
023 i

Notas da Caixa, praia, nickcl, le-
iras do Thesouro, compram-se o ven*
dcni-se, Casa Reis, Candelária, 32.

(J IZ03)

LII1RAS
Vendedores a 2o$íoo. e comprado-

rrs a ao?4o0, tem negocies conheci-

Caixa de Conversão
r o b to & o.

São qtteni melhor urío nagnm.
- AVIiXIOA RIO BRANCO; 4u'.

¦«ta-

n;ma.
cscmpli
versa, esrej;

. RíçonSscei
templos v.'ai
tCS 1103 li.,1
IiiRÍaterra e
guina sorte
conièçaitt a
certas
iiíi.ií.1,

'" 
Asi

de d

isso e ven;!--' 03 seus
i'S lo.sfores protestan*

Unhlo.s o nlgiiiui da
am a RUiar-Ee( de aí-

voz aos csniritQfl c
niiüaf piiblicaincnlc

tuguea
Hontem, quando tisl.-ivsin fim-

cctoniuido as aulas deíic instítulo,
elieir.-iu n noticia do fallcciiiieiito
do director ila« aulas, sr. Utiillicrj
mc Joaquiin da Cosia, que exercia,
o cafuò ha muitos niiiiíi?.

A dircctoria; representada' pela
seu presidente, sr. conimendador
Sú Gomes, que t-o achava presen-
te, dc accordo com o corpo do.
ceif.c, resolveu suspender :ta iinla'9
por sele dias e nomear coiiimis-
sfies para jicompanhur n enterro,
depositando duas grinaldas
o atando; uniu da dircctoria c ou-
tra do corpo docente.

Fluminense-Hote!
Ilefonr.ado sob nova direcção

Apouentos para "00 pessoas
O que mais convém aoa passageiros

do interior - Preços:
Quar;-';s toro pensão 7$ e SSooo.

diários. Quartos sem pensão
4S c 5S000 diários.

Prara da Republica 207 — Hio dc
Janeiro. Km frente no Campo de
SanCAnna c ao lado da E. F. C.

, .—-.,........«wt-tg^-fr^aa ^aa-1.». ¦—¦——

O explorador
Sbackleton

Uma, 19 CA. A.) -- Km transi-
to pina ps Ksíados Uni-los, c nqiii
esperado o explorador inplez Sir
Ernesto Sliacltlcton, A coloni-n in-
clcza ilesui capital, far-ilie-á ios-
liva recepção.

A pr.imeira( conferência
de pecuária de Curityba

Cnrüyba, io (A. ¦\.'1 —- A Se-
brotaria da Paxctulíi está 'dislrt*
luiimlo os programinas tia Socid-
dade Nacional de Açirieultura. pri-
ra a i" Conferência de Peeuai-l-.-t,
ntiè se realizará nessa capital, cm
maio do anno próximo.

A Casa Vii-ilas. br, tà mu
beleeida nesta cidade, .declara (|üc sc

acha perfeitamente preparada com a
sua seceão de óptica para''í*. iar toda
o ilnalquer prosei ii.oiio dos senhores
médicos oculistas assumindo inteira
re*4poníní:Ílid:i lc pela sua execução, .
dispondo paia isso uao pú de pessoal j aidos
lmbtlijadõ como lambem dc material de
superior mialidadc, n uar du bem nion-
tada officina, onde poderão se.r
executados os mait; delicados trabalhos
ópticos;

Como > prova de consideração para
com os; senhores médicos .oculistas, a
Ci.sa Vieitas; resolveu conceder o aba-
limento dc -'.>"i" .1 todos seus clien-
les (pie se apresentarem com as
respectivas receitas ó ma da Qültan-
da ......

•~-^-7i-j-^^^W*i><'.„-fju---. —-

LISTRAS DO TIIKSOUltO
A« letras papel foram cotadas ao

rebate dc 7 por cento ficando rom
compradmcs conforme a data dc emis-
níio, aos rebates dc 7 c 81I2 por
cento, o vendedores aos de 0 c 7" 11if
por cento.

Os héKocios dívúlfiadns foram redu-

1MXTO, T)01*MS & o.
Rtm l-loriano tleixotp, 17+

Krcsiãm as melhores contas
café-.

de

CAFIO'
YiOVt.ur.XXO 130 Ml-lltCADO

KUos Saceas
do tardo

irsSTRUGQAO MHJTAR
O corpo dc alumnos do Ccnlro ÇÍ-

viço .Sete dc Setembro realiza hoje,
das 7 «l- horas da noite çm dcauto,
exercício!] militares; no jardim da pra-

...-., | ça 'da lícpublica sob a -direcção do te-
íobic, | nente llmriquu do Castro c Silva,

sendo que os aUminos novos farão os
-escreÍcto*j no pateo interno /lo edifi-
eto escolar, á- rua .liarão do Rio Branco

ti. u,
O instructor avisa aos-, filumnos o.uc

os^ oxercicios militares' dar- terças e
quintas-feiras terão começo ás 7,I1:Í
horas da noite, e aos domingos, ás 9
horas da manhã-

Continuam abertas ns ínscripçõcs
liara o f: ii-.lhão escolar o paru os.
exames de re ser vi.-.ias diariamente, das'
10 da manhã, ás io da noite,- ua se-
cretaria da escola.

—A :otnniissãn dc alumnos promo-
tora da solenne sessão cívica dc sub*
bado próximo, do ItomcitaKfcm no te-
nente Quiutiliano dc Castro c Silva,
pela sua recente iiomeatão para ins-
truetor tios alumnos dcsle Centro,
convida os seus collcpras a. comparo-
ecrem. amanhã, após a terminação das
aulas, ho salão Uio 1'ra'nco. para uma
ultima reunião para nomeação das
coihmissões tle receneão dc cor.', ida-
dos, ornamentação, bujftit. cte.; c or-
gani-tação geral' do proRraaima da ^5-
são,

líxístcticia cm ir.
Entradas cm 18

U. !'. Centrai, .
lí. I.;, I,eopoldirta

Total. . . .
t límbavattcs cm

tíuropa. . . .

.1.38.581)

r.i.s,-io
aúiiGeo

• M.í

343,86.,

!¦' lislonoia 0111 iS de tarde ,110.71o
líntrarám <Iesdc o dia t de julho

até hontem, 961.003 saceas, e emoar-
oaraiu, cm cRtiàt periodo, ;-8?..52o
diliisi

Tíste mercado, ainda hontem, abriu
cm condições frouxa?, com alguma
procura c rondar quantidade de café
em proema dc col locação tendo sido
apuradas, dc manha; ttamacções dc
,1.776 saceas, nas bases de o$300 e
i)?.too, a arroba, pelo typo 7.

A* tarde, foram divulfíãdns vendas
do cerca de ,1.60o saceas, ao preço de
o::,íoo, fechando o mercado cm posí-
ção frouxa.

A Tlt!::i de Nova Vori: abriu com
1 it 5 pontos de baixa.

Passanm per Juudiahy 56.500 sac-

Apólices Vend.
Geraes; de 1:000$. 82n?ouo
O, do Torlo ... —
<.'. dc lí. de forro SocSft.no
C. do Thesouro
S. da Baixada . —
Provisórias, ... —
Judiciaria., , . 7p5$ooo
lv. do Uio (4 °|°) 8;$oop
Ji. do Kio, dc 5oo?i
nom

Dito dc Nr. Geraes
Ditas _do lí. Santo ;roÒ$ooo
Mimicip. dc 190P. i9i|$poo
Ditas nom. . . Í06$óoo
Ditas de ioi.l,port, i88$oóo
Ditas, nom. . . 'i4j2$àoò
Dito de 1904 . —
Ditas de ípi-t.port. 320$ooõ

bancos:
Comm-erciãl •
Itrasil. . . .
Lavoura 150^000
Gònunercin. . * i;S$ouo
Nacional. ....
Mercantil.., .... —

C. dc Seguros:
Brasil. ...... 40ÍC.OO
Miucrv...
Argos
Confiança ....

listradas de Ferro;
M, C. Jcronymò c?$riijo
Noroeste. .... 35$ooo
Govar. .... 3°íoon
Itcde .Mineira . 33$ooo
-Norte do ltwsü. iSfooo

C. ila Tecido':
Brasil Iudustrtal —
S. Ire!ix 55?ooo
Alliança lâoSobo
Corcovado. . . iCo?uoo
Petropolitana ...
S. V. dc Alcântara oooíooo
Carioca —
America tabril. .
Magéense 30Ç000
Cof. Industrial. —
Muaf. 1'Iunilnrnse Ssfooo
Cometa. .... —
Tijuea. ...» —

£.'. Diversos:
Pecas da Bahia. .-o^ioo
¦D, de Santos, nom. —
Dilas no porl. , .j-o$ooo
fCíOtcritis i2$ooo
T. c Carruagens õo$ooo
Centros Pastoris co$ooo
Jlclii. do Maranhão 45$ooo
fl. Draluna. . . iSoçooo
T- o. Coloninaciui "jsoo

Uebentures:
Docas do Santos.. ,io(i$.:r>n
America Fabril , aooÇooo
T. c Carruagens, —
Itrasil Industrial. iijC$ooo
Tecidos Carioca, io,i?ooo
Merc, Municipal s 105600
S. Aléixo. . I aooíooo
y. Helena . . ioj?ooo
l'ros. industria'. eooSooo
S. Rosali.i. . . ríojooo
Ãl.inui. blumincnsc líJoÇobo
Tecido? Usperança
Anttireiica 1'aulista —
Tecidos Alliança. .
S. 11. Fabril. . .
S. P. dc Alcântara
Iiid. Cim*)istn. . ,
R. U. S. Puulo. .
Tecidos Magéense;
Industrial Mineira .
Bom Pastor. ... —"Linho 

Sàpopembà íjòÇooo
Tijuco. . 

'. 
. .

Mcrc. ifuntcipal .

i?nvn.vs itiimcas
REOl-lItilCnOlUA «lv SUMAS

Arrecadação do dia 19. I5*"35$722
Do 1 á 19. ...... 41:5 :-|Co$.|34
Km egual período do-

anno passado i;,t:3oo?roj

At,FANDEGA;iDÕ RIO DF, JAOTIRO
Arrecadada hoje:
Mui ouro

Comp.
819Í000
93SSOÕ0
Sooçôòò

£o3$ooo Soo$ooo
-,i6Saoo

795SOOO
7S0S0.-.0
í<5$ooo

.í^.lSoon
;oo?ooo

i5i:$5oo
1*53 $000
:i>7?5oo

;iioSooo
jiiíÇooo

líJ.lScnO 160S0OO
SOI$000 20O$O00

13^$000
T70?000
i75?ooo
207$000

,t5$ooo
a§¥pbo

9Ò0SÒ00'3o$ooo

;6$500

o.iÇooo
.Í2JS00

iSoSooo
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1,152000
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1505000

ciSsoo
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1ÍS500
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7$ooo

Í03S00Ò
rçasobo
tOÓfOpQ
ipo$non
100S000
203S0ÓÒ

iáüMÒS EM PACOTESpi

IMARCA VEADO!
Sf| Excellenlcs qualidadcsgfi
x$ Rccusao as irailaçOcspx
O^iS^fíSiííifi^^i-rí^ífiníSii-àfi

8349
540G9

8341
5-1061

8301
510UI

ARRHÓXIMAÇOliS
8351.

DSJJ71
DliZENÁS

8350
li 1070

ÍGÉN-TÊiNÁS
SIOO

S1100

200'SfKÜltoisooo
o05Ó0kipgooo
10S00I5
sspop

laçõcss;

õòoõoõoooõoõooõdoooodõ

ALFÂNDEGA

190S&ÓQ0
[30S000
i7o$ooo
2110S000

19.IS000
I93$000 if;('$ooo

, iSoío-io —
SOO$ÒOO I90?ÓOO
i70$oon —•
Ho$ooo —

r.j.o$ooo —
195$ooo

ÍQOÍJOO l

r.'.'i encaminhado ao ministro tia l**a-
ronda iim recurso inleroosto por D.
Rabçllo % C, fora do proso, da acto
do inspector, coudcmnando-os a pa-
car a dilferença dos direitos entre 6
valor arbitrado á vista da factura
commercial e o verificado na factura
consular, du mercadoria que dosi.aolia-
rara o mez passado, cujos direitos dc
viam ser cobrados ad valorem,

A' Procuradoria da Fazenda foi
roaiellida it fíitia esiraida contra \V.
Krause. pura a cobrança executiva du
quantia do o.ifooo.

Cou&tou hontem. na cuardamoria,
que o i° official aduaneiro Palmira
Campos da Kocha, vae ser requisitado
para servir un secção das dobradinhas
do Thesouro Nacional.

Iim um requerimento dn official
aduaneiro OctacUio .lansoa dc Maga-
Ihães, pedindo entreera dos recibos dc
contribuição para o,montepio civil, que
pagou no Thesouro e que sc acham
anuoxos á petição que-faz para que os
mesmos losscm lançados cm seus ns-
sentanicntos para 03 devidos cffeitos,
foi exarado o secuinte despacho: —
"Uma v;z mie já tenha produzido os
seus cffeitos. restilua-sc. mediante rc
ciho". ,Foram deferidos os seguintes pe-
didos do restituição de direitos pagosa maior: Antônio Nunes da Silva,
10JÍ107; I,. Apelian & C, o.io?li;o, e
15. i-alatlié S: C. 44i$404 e 3985945;

o ésVébAxto ENTRK XóS
O curso pura a obtcnçíio do

(llploiua tle (ii-ofesM-r
Acha-se aberta, na secretaria da S.õ-

cíedadc dc Cíeograpüia, á oraça Quinze
do Novembro.' a íuscrípçãô' para o
curso de aperfeiçoamento para a nbten-
Cão do diploma de professor, de os-
peranto, o qual funecionará ás qutn-
tas-feiras. das 4 ás 5 horas du lardc.
sob a -direcção do ongenheiro A. Couto
Fernandes, presidente da "Brazila J.i-
go Ksperantisfa".

Todos os nnmcroR torminados
cm 8H0O tom 2(10,5000

Todos rs números terminados
em 350 tom SOíOOOi

Todos os nttmcros icnninudus
cm 50 tf-m 4S0OO

Todos os mimórua terminados
om 0 tôm 23 exceptuar.ilü-so os
terminados cm &0.

O fiscal tio governo, Manoel Cos-
ma Pinto.

O dirèclbrjassislcnte, dr. Anta-
iíiò Olyutho dos Santos Pires, vice-
presidente.O directpr-prcsidenlc, Alberto
Saraiva da Fonseca.

O escrivão, Firmino de Canina-
ria.
matm*aaMMsmmaawMÊmmsMt**m*.iax*Ê*KMim

PUBLICAÇÕES A PEDIOQ

Gottas Virtuosas dtc0 |r^;
Curam hemorrtioidcs, males do ulcroi
ovarios, urinas c a própria Cystile.

ÀJSrâGáii no mi. MUinAiio
¦E' o melhor remedid, por via

gástrica, para curar a syphilis.
I-V de irnsto agradável e não tcivt
dieta:. \'e:idcsc cm iiiialquer phar-
macia.

miít1t1k. mattos
máíniõPke

Para; sciUiòras e cavallicirtis —
Quitanda, .".|.

•ma ffj.*~
Oua-ndo o n-.etlico receita 11

"lEmulsâo dc Scott" o docnle não
deve ter duvida no insultado qtie
obtém. " Atteslo que lenho cnipre-
gado em minha clinica, to.lnr, na
i-cacs que sc apresente verdadeira
indicação, a " Êiiiulsão ile Scott",
colhendo sempre bons rcsullados,

Dr. Eduardo Jorge IFamlcrley.
Recife, Pcrnainbitco."

. .. m ¦ . ¦- ¦
rORMIOIDA MEHINO

O único extcrniinador das ler.
migas. Mciino & Mauiy. rua dn
Ouvidor n. 163,

..-1 «1 <t» * W"

AVISOS

'Iim papel
Total

odo de
3.

5.S5I!
j .De 1 a *p. .
il-lm egual peri

10:3. • • •
Dif fere riça a maior em
io:c

yiiibi

'?5I2!!.' CORRlilO — lista repartição expe-o.-íooo t,riü mulas pelos seguintes paquetes:
Hoje:

Guaprá, .para Fr.raná, S. ílfranciscO
c liio da -1'rata, recebendo impressos
até ás 12 horas, objectos para rc-gjs-
irar até ás it, cartas ipara o interior
da Republica até ás 10 i|j, idem 00111
porte duplo e para o eslcrlor alé 11
t hora.

Amanhã:
Ilatinfjt para Victoria» Bahia, Ma-

cció o Recife, recebendo impressos
alé ás c horas dó. manhã, curtas, para
o interior até ás <; iU, idem com
porte duplo até ás (i.

Gurupy, para Recife, S. Vicente e
Ilavrc, recebendo impressos .-,:é áfl 8
horas, objectos para rejjistrar até ás
7 horas da lardc de hoje, curtas para

<i:::57S3.15
I,lo:o78$45.1
3i::4r.$:8S
89.i3Si?7<)i

3r$Sf)4

utmiau77eaMcrauKX37sjosss-jawm3m'i\Jim.

S'á h uve entradas.
. . . . . píCúÒ e 0S70Ó
. , , , , 0S100 c o$4on

. t . f ofjooo .e 9$ioo
, . , . . SS;oo e 8?Soo

IfmSos commmicam ^que
de café são as seguintes:

i
Typos Por 15 kilos

A. IDEAL

interpretações dorpiiatieas dn
empo, jior cscinplo, ?,."aenesis,

cado orishial c oulraa historias
creanças, inaeceitavcii á razão
ictda,

professor VVilli
tu do Mo

Un-
Tino.

*-*^*C3****-*lO>**í»**f3*'-*'

11111 reappan;,io i
nn Palacc-!

"Cinema Americano"

' rÇA NOVA 1)0 IíF.CREIÜ

(COPACABANA)
lada a linda onc- I n°W "" :,Iií-s llra -'r;-;;,'';
,. i sa, mais um programma scu

1 fazemío pane do mesmo, c
íjaiitc film dramático cm S í
tfi íictoi "A yh\<h ¦d*.' iv.r

J M.-.sOaii.-ei:.-.!. A Brande

y. erfí.¦.eb-il il
cnpnl

urpruliciv

reseutaçao
nos hoje.

..zem s:.r c.vi

o cn ;
no lie-

!,: Piiie-j
emamen*

sito :o? eom

toda

prbgratmtta 
'* V

nal'', "A Suspeita de Bill" .
ooiitr---^ c Minranos"; p-.-Vo 1-
Clomrcos "líüli-.- Ritclue. A empresa

I do Cinema Americano, ta.- repet-r o
( presente prnirra-ínmti cm virtuuc 'ii

sraça f„«-,.s-o cbti.l-..
Sabbado — "Dln <•,!.« D-.ia.s_ma-
••:.|ns rineraatogranhica-s —.•' Sitza-
." r.j -Ain-ne-i dí Príncipe'' o >.

c.viipanhia, desemp,-- ¦ 
Brrci«.idoies. (J j6=!'

(nícjcffati
. Xo de

ssimo e c.-iei.» 1
rnpenho toma,

ildãde
lógico do Pacifico, de Ilcrklcy t:nli-
foniia. no scu livro oe-..r.-i publicado'¦ 1 lie Old Tcsiament in tlte f.ii.-l-t 01
i\-...!.iv" (O \Y.ho Teslaniciilo 

'á 
luz

dos nossos dias) di:: : '-One 03 dez
mandamentos nã0 foram dados 11 Moy-
íes por Deus no monte Sinai : quenão havia voz -no jardim do lidou :
oue o (icccado de Adão não era em
absoluto moral, mas simplesmente tini
mandada coercitivo ao vicio da chito-
ncria e que os TlieolOgos moderuosi
ensinam o Velho Testamento sobre
uma bafe muita tacanha.

listas c outras alarmantes ccnclu-
r.ões são postas em evidencia noic
livro.

fl professor Bade rão cri" (jue o
Vclhò T'alamcnto deva ser acceito
c.mo 11.11a verdade histórica ucui como
um perfeito codieo moral; mas, ao con-
trario, nuc clie cm nmbos os aspe-
ctos roprcâcnta apenas já passadas
et bica?.

O rcv. Wnshinpttos tlloddcn d..l.. o
sábio . naslor cjiien racioniilisl.i. diz :UA# nós outros çm sua maioria, foi
ensinado desde a infância que a Õiblta
('• um livro iní.-ilüvcl. c «ne. sc ncllo
se eomnrovosse um só erro. perderia

to^r.-iinirnic o seu valor, lisía douiiu
i é ptiiRosa. A Bildia não te/ri para

pie 
', ci '.'l.!.i nreteus-jo. A tbcoría da «na

Jor* iiifalíibilidadc è uma doutrina lut-
l-m-1 itiaua". ....
dí.í í "Mi: repilo: oue depois do mil an-

ttos. dc obscurantismo, durante o jnual,
o homem nua ::ríi":';i* a infaHibííídade
da DibÜa teria sulo morto, a {tente
educada e bcvA irJormaãa sabe fjuc
¦¦ níblía não »*; mati tãfíradj íi^.e
írr<- lívrc^.*

O doi.io rn--!
'"ífflVTf CJialmcrs

^-^-.--_——M-iar*é1>-i*>--*r*£^i^^rr****"*¦------¦- '¦¦"ÜEVISTA DO l.NS'1'IT! Tt)
nos ii'Pon:\*-TK.s mii.i-

TAHKS"
Achate publicado o numero, dc OiV-1

tubrò desta revista, çnjo summárío « |
o seKuiutcJ " Prefacio nhyfiico-cliímico- j
clo-tricp, dr. 'fluo; iiiio Nolasco de |
Almeida: A truerrn é a condição nor-
mal da humanidade (iitr.í.i coronel

Movois g tapeçarias
«UA. s. josr:'

\ Telcph. 5324, Central
¦mt>a''b»<^t)j>HOt>^BBi*.**'1".;' ¦ . . ;... ¦

! Em beneficio dos cegos
da guerra

Florianópolis, n (A. A.) ->
1 Realiza-se omanhã, no Tlieatro
• Álvaro dc Carvalho, om festival,
i cujo produeto, mie será culrcrsua
| aos consulados allemão c atislro-
I húngaro, ,6 destinado ao amparo

dos infelizes" que ficaram cegos
cru'conseqüência de ferimentos re-
cebidos na guerra.

Uia

Jonathas
cartas e.
vier; Ci
radio.tcl!
Moreira:
cueza, í
dc mathi
neral .dr
cia histórica si
gjez (couiiiinç
te Rduardo de

to: Massa de Tomate--teoria cícral daí
•grapliiras «jr. Auliberlo X;;
itríbuicfio nara 0 estudo da I n da Coinpanhi;

tenente Mello j Conservas Altmen
linsua portu- '

Maciel; Artíjrps
içados, polo ee.
npowslcv; ¦ Noli-

j caiiíiTio-lcncn-

Man-j

- 
l!l

i;ra

B.

i oílloo
!OS3OO
10$000
v$;on
0Í400
t,$ino
SfSoo

Sujfie^ior" a todas as
emulsões

HÃO CONTE OLEO

SAIAM ! MO — 10 — stillO
l-.XMA. SRA. D, A/DELIA T-EÍ-

XIURA
Felicito-a pelo dia dc bojo, do-

sejandò-lhe saude e felicidade;
não podendo ir cúiiipriiiicntaUa,
fa.;o votos nn Crêador (jue ci.ur.er.
ve sua cxisteno.ia t.nr muitos an,
nos, para gozal-a V.in companhia
de seus caros filhos.

Receba um apertado abraço de
quem a estima

A.
¦R 371b

ASSOCIAÇÃO . TIOS HIIPIMI-
CIADO.S XO COMAllílíGíO

110 RIO T)l'l .lA.VMIRO
ISENÇÃO 01- JÓIAS

Contiiifia riu vigor a resolução)
votada pela assembléa deliberativa
paira a admissão de sócios-isentos
de joi.-t.

Os srs. sócios em ntrazo poiio-
rão se ritiilar, {lãgaiudo o debito
de uma só voz ou em prestações.

Os mie não fizerem, questão de
conservar a antiga matricula, po-
dem rcenlrar, f.-izendo-sc propor,
gozando da isenção dc pagamento
de jóia emquanto estiver em vigor
a deliberação da asscmbléa a re-
speito.

'Rio de Janeiro, 10 de outubro
de 1916. — Pedro Xavier (/ü Al-
meida. 1" secretario.

i-oMiCTi.u no "coiíiuao i>.\ .hamíi"

8&B&B&xstfèva&vnv****tvtvwn

Còmhitlnica-.nos
das Cuppçrattvas

a Agencia
Aifricólas do

rioraí
tlola-

'•'^ ______-\t___j___ ____}£_ :

I Cafés do sul e | Cnfés de onlras
I oeste do -Minas | procedências¦ v 

•?• Commum Côr C-irárnum C6r

fi-.l'-- 

agente entrou no bosque, examinando os ratrtps e ns
passo parava por longo lempo.

Ueaufort caminhava atrás delle, seguindo o olha:
V07.C3 que elle parava dcatitc de um novo indicio.

O agente agora estava calado.

fr.lhis. Quasi a cada

tio agente todas

De vez cm quando ápparccia uni signal vermelho cm cima

,19

ittna folhai.

3 I 10Í7--.1 !l lOÍSis
Q$4t7 a iio?5Í9
r.j,i 10 a i.b$ais
9SS04, a ç.SocS
9Ç498 íi 9$6Co

10*723 a io$Sas
1Ó541" p toísio
10S110 a io%:it
níc'o4 :i 9$oo6
0,0^98 a

re-.
qití

ts ver4

'466o

Ti r i'fT?i~"J'

Ma

lt. MOVIMEHTO OPEfiSRIO
Qbsewacõ

ÍIOUVO.

I

-I

i.ii

Exposição de frutas
Curityba, 10 (A. A.) --. O se-l

cratario da Fazenda, Agricultura •
e Obras Publicas, dirigiu uma cit.,
cular aos prefeitos municipais,!
afim ile promoverem a representa, i
ção dos r.etis municípios na 3* jGrande Eitrjosição dc frutas, k-fíli-
mes c hor-.aliças, f|ue, deve rcali-1
zar-se no Rio de Janeiro, a :S de:
janeiro próximo vindouro.

— wüO\*&-<tt--<^&B^,,~---~~~—

O director do serviço de
recenseamento de ¦

Curityba i
Curilyha, 10 f.V. A.) — Poi|

do cargo do
le reconsear

o Ur. Nilo

Assoeiattão ílos Mnrlnlich-os
Iiciruidói-cs

de

Meread
Cambio:
Paula: Sófio,
Ar, qualidades acima dr 7 nüo ncom-

nanham relativamente os preços.

nova dirrel
orosidente. Maneei
vicü-presídente, An-
Santos; r'-' secreta-

í; a scRiuntc í
t-: assj<;iaçãp :
Quiríiio Bwerrã;
tonio Mmtoel dos
rio. Jcifin Toreira dn Nascimento; J"
secretario. Jlcssiai José Tellcs; thc-
soureiro. Aduzindo l*erreíra do Sá;
procurador Kraneisco dc Sòuzn Cal-
deiri: biViioihecariòi José Viiüilio da
Si! >.a.

União Bi-iiKllclro
terá Icfrar amanüã n nssembléa pe-

ral extraordinária, nara prcstaçfit» dc
coutas o (.uir.is assumptos urcratçs,
^t 7 lu-rr-' :!n -toiio, á ma do Kosario

Motoristas msu-ittnios

cxoncrn-lo. a pe:
director du ser-,
mento, desta, caj
Csiro da S:bi-

ís, 7 ii.-ras da noito,
união, nnra iritar il;
/."ia sociclnle dtVícnsn
dá
Mestres Pr.

• ¦> do corrente,
Uina Kfnside ?í%m

órcaniíação dc
¦1 dos interesses

sede -li Stwie-Jsils V. dos
icos da Bihiu do Kio dc

SANTOS
¦Km iS:

Entradas: f2.:.U sacc.-.s.
Desde i°: 720.957 saceas,
Média- fi.05.1 saceas.
Saídas: Jp.39,1 saceas.
Jísistcncia: 2..;qo.p4,T saceas.
Vrc.70 nor 10 kilos: 5SG00.
Posição do mercado: olmo.

ASSDCÃE
Entradas etn 181 5.413 saccos
Desde i": n-t.sto .i.tos.
íi.i.las om iS: .t.-tH saccos.
Desde 1": át..-.í6 ditos.
Kxistencia em i<). de tarde: r?

I-osicão do nicrcodo: finv.
cot,\i;õi-;s

"ranço crvstal .
Crvstal nmarcllo
Miâcavo'. ¦ • .
Branco; 3 sorte
Mascavo . . .

sino rastro; o Juiz ti*

f.nlradas om ifí: I
Desde tfl* to.2,-13
SaMa* tai tS: ;»;

, . Ssto a Sito
, . Sifio a 54S0
. . í.t6o a 5:390

, . S6oo —
. . St40 a Í480

'AO
L-S ardns.
ditos.- fardo»/

rinson abanava a c.tbcç:
Evidentemenle mu homem ferido tinha passado por ali.
Quem .podia ser senão Beaufort?'iititão, por que motivo Beaufort pretendia ritte uão tinha entrado n»

floresta por esse lado, ijne não havia passado por ali o que nao ti.tii.i pas-'
sado além das tres arvores?

De repente parou. Ouviam-se vozes (|tte se approximavam, Pitisoi
conheceu Gcrardò c -o sr. I.nugic-r, tuas tal era a espessura do- hosiiue
não 05 podia ver ainda'.

Dentro em pouco tempo os quatro homens cncóntrararrir-sc.
Ijaugier e Piuson olharam um para o outro com surpresa;
—- Que está fazendo, sr. Pinson? interrogou 0 juiz.•— Seguia este rastro, senhor, disse -o agente.
ií indicava com a ponta do dedo urna mancha d-'des de uin ramo. dc carvalho.

E eu este! disse o j'tti.z, designando ot-.lro.
Tanto o juiz como o agente tinham seguido o

íiiia-o tomado á hejra do caminho, cm frente mesmo do logar do crime, no
ponto cm que havia atirado os tiros dc revolver c subia pelo bosque, na di-
recção do carrinho; ao passo que Pinson, pelo contrario, descia, seguindo <»
mesmo rastro do carrinho para -o logar do assassinato.

Aqui oMá uma Coisa -singular disse o juiz. Ii' evidente que um ho-»
mem ferido percorreu este espaço da floresta. Não pódc ler sido Valognei
que, segundo a narração do sr. Beaufort e segundo o,exame medico do dr.
Gcrardò, morreu immediatamentc ou pouco depois, Eiitãò seria o .--,-. lie-
aufort? Naturalmente, o senhor correu cm... ipers-Cguição do assassino?

Xiio, senhor.
O isr. Pinson reparou para onde se dirigem estas manchas? Vão)

para a carruagem voltada ou vêm?
U- muito difficil ter,sohre esse ponto uma opinião, sr. taugicr,

porque esla parte, do bosque c invadida pelos ramos e o solo e.uá juncado.pof
unia camada espessa de folhas seccas. Entretanto, ha aqui perto de nós ura!¦signal, que talvez nos dc alguma inúicacã-o. E' o signal de um pé calcado!
com botina de salto estreito, que o senhor vê profundamente enterrado nas
folhas... a ponta do pé está voltada ipara a direcção do carrinho.., Ora
xã'o é'nem o scu pé, dem o do sr. doutor, porque ainda não se apprtíxtma-
ram, ale aqui. Tor oulro lado. não é também o meu pé. ticm o du sr. Ber-
aufort; se assim fosse, a ponta estaria voltada para o sen lado.

-- O que concilie dahi? perguntou Gcrardò.
Concilio que o assassino, depois dc ler atirado, havendo rei ãra-dtf

eitte o cavallo linha caldo, sc teria dirigido pelo bosque, até o carrinho, pa'
ra lá procurar a mala que -continha o dinheiro cobiçado.

Beaufort intervciti.
—- Rr;i preciso para isso. disse ciie, que o assassino conhecesse a etci«K

téncia dessa fortuna encerrada na mala.Com eericzR:
Ora. o senhor não adnritte, dc certo, que o sr, Valtffftie», p©r 4im,

1...

¦¦:..• &
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leneravel Irmandade de
Nossa Senhora da Penha
de França

(EM 1RAJA)
4o DOMINGO. 22 1)0 COM-

RENTE
Km continuação i'i grande

festa, fará celebrar esta, Vc-
oeruvcl Irmandade, missas, as
T, 8, 9, 10 o 1- horas, acom-

panlindns do Harmonium, e
cânticos sagrados.

Na das 8 horas, cantar» o
ir. Almeida Cruz, distineto
tenor portuguez; na das O lio-
ras, n senhorita d. ttnth Vas-
concellos; im das 10 horas, a
eximi, irmã d. Iiüura Moreno;
na das 11 horas, um grupo do
senhoras e sciihòrltas, qne por
(1ovoi.no prestam-se n abri-
Ihantur este neto, entoarão I
diversos trecliõs musicais, ^
análogos a esta soleünidãile:

A banda de musica do Club ;
" Eutcrpe", de rctropolis,
tocará duiante o dia no core- j
to em. frente „ Romaria, lin-1
das poças niuslcacs, do seu i
vasto repertório. |

O tenente Madurei™, pres- l

ta-se u pregoar em leilão, ,
lindas prendas e jóias, para i
esse fim oflertadas por (lis- ,
lindos irmãos e devotos. >

Na -Egreja e mais dependeu-;
cias da Irniaiidnde, será en-;
(entrada a administração pura .

ai tender nos fieis que forem
cniiiprir suas promessas á
Siiiitissiniii Virgem.

De ordem do caríssimo ir-
¦não Juiz, convido a todos os
Irmãos e devotos, para com
suas presenças abrilhantarem
a romaria á Milagrosa Senho-
ra da 1-eiilitt. .

Rio de Janeiro, 30 do ou-
tnbio de 1»1«. — O Secreta-
rio, JOAQUIM DA SILVA
GUSMÃO FILHO.

ANNUNCIQS
" 

RODA DA FORTUNA
_*_-_A gftmfà

2*.05 5386
TO» 786~õ5 r___-iá
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AGaraia Federal
354
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5231 6966
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966
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D_IVAM HONTEM

MA. -ÚZ DO S. O. DE JESUS

Cele-bràr-sc-á nesta matriz, do-
mitigo, -2 do corrente, ás io no-
ras. com missa solenne e sermão
pelo coiicgo 'Rezende, a festivida-
de da H. Maria Margarida Ala-
coque. _______

SÜT'TÍ7'~ TÜÍÍí"..rí>E'JUS'1-ÇA

Hoje, sess.:. ordin. :., ás lio-
ras do costume. Eleicç.:. de pre-
sid. :. e rotitin. :. da discuss.:.
do rcg.:. int.:. — W» An-
tonino, presid.:. em exercício.

R 3766

Antigo
Moderno...
Rio
Salteado...
8' piemio
3

Agava
A Hora
A Real
Garantia

350
00-
484

Gallo
Ave_tru_
Touro
Vacca

070
952
043
376

261
661
116

6 LOPES
é quem dá a fortuna mais rapí-
da nas loterias e offerece ma*.-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151;
Quitanda 79, esquina da Ouvi-
dor; 1" de Março 53, largo do
Estacio de Sâ 89, General Ca-
mara 363, canto da rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 e rua
IS de Novembro 50, S. Paulo

baTco loterico
K. Rosário 74 e R. Ouvidor 78"O PONTO"

130 - R. OUVIDOR - 130
São as casas que offereccm as

maiores vantagens e garan-
tias ao publico

•oceoet-t«c~*otMe99e_'

íao MONOPÓLIO
DA FELICIDADE!

BILHETES DE LOTERIA
Beiiietteii.se bilhetes pa-

ra o Interior mediante o
porte do Correio

FRANCISCO & O.

{14 
— Rua Sachet — 14

MMH8WMH3MMMM

Banco Sporti.o
Comprae bilhetes nesta Casa, e

tereis o futuro garantido. l*ortc
certa, pagamento imniediato. Rua
da Alfândega, 42, esquina d? r"a
dá Quitanda. J. DUTRA & C.
lViepli. 412. N.

DR. S1LVIXO MATTOS
Laureado eom Grandes Pre.

mios e medalhas dc oivr,o em
Exposições Universiies, lnter-
nacionaes e Nacionaes;

Extraeções c!e dentes, sem
dor,  . 5$ooo

Dentaduras de vuleanite,
cada dente  5$o-o

Obturações, de 5$ a. . . io$ooo
Limpeza de dentes a . . 5Í000
Concertos em dentaduras

quebradas, feitos em
íiuatro horas, cada con-
certo  . io$ooo
E assim, nesta proporção <le

pregos nizintv-is, são fçiios os ilfc-
mais trabalho» cirurgico-dentarios,
no consultório electro-dentario da

kva uruguayana; _,
esquina du rua da Carioca e em
frente ao largo da Carioca; das
7 horas da manhã ás 5 da tarde,
todos os dias.
Telephone—1555—Central

  IJ-9S

Cura radical
Da GONOIUIHÊA CUKONI-

CA ou RECENTE, em poucos
dias, por processos modernos, sem
dòr, garante-se o iratamento. Tra-
tamento da sypliilis. App. 606 è
914. Vaccinas de Wright. Assem
bléa :.i. das 8 ás 11 e 12 ás i.S.
SERVIÇO NOOTURNO, 8 fts
IO. — Dr. Pedro Magalhães.

(R 9245

PRAÇA DAS MARINHAS
(ENTRE OUVIDOR E ROSÁRIO)

1 ._>'__ A DK LAGUNA
O paquete

CONS.:. (il.R.:. DA OUD.:.

Hoje, sess.":. ord.:. —0 gr.j.
secr.-:. ger.:,; Daemon. 'E 3760

sÕcif.DAOE MARÍTIMA DE
ÜIÍXEITCEXCIA

Edifício próprio
RUA DÓ LIVRAMENTO N. 66

Sessão ilo conselho administra-
tivo, terá logar hoje, As 7 horas
tia noile.

Secretariai 20 de outubro de
IOi6. — i" secretario, Dhis Mo-
reira.

AR.VIMO & CARDOSO

Firmm composta dos sócios Ma-
noel Aratijo Pereira e Henrique
dn Silva Cardoso.

Participam nos seus amigos e
frcguézes <iuc mudaram seu esta-
belcciniento da rua Santa Luiza
11. i.x (Marcenaria), para a rua
V. 

'itamaraty 
ti. 125, canto da

travessa da Universidade, onde
aguardam suas ordens. Tt 3751

:I.NTI.O DOS CHÀÜPlílOURS
DO 1510 DE JANÉRO

riédc: rua da Quitanda 11. (>, so-
brado. ,-• .

Assembléa geral extraordinária, :
em 20 do corrente.

Ordem do dia —• Interesses so-
rines.

Rio. i; de outubro dc 1916. -•
.1 2" secretario, José Alves de \
Mesquita. S:. 34<»*> j

R. S.
Club (ijinnnsüco Portuguez

Ci-aiidc baile cm 31 dc onlubrò
;orrentc, comnienioiativo do .|S"
iniiiversario.

Acha-se aberta a inscripeão pa-
r;i convites até 20 do corrente,
não sn attendendo a pedidos de-
pois desta data.

A entrada dos srs. sócios será
com o cartão fornecido pela Sc-
oretaria, mediante a apresentação
do recibo do mez de outuliro.

Chama-se u attencáo para o avi-
su collocado na sede do Club.

Traje de rigor. —• Humberto
Taborda, 1" secretario.

Americana
467

Rlo-19-10-1916 J 3810!

Caridade
437

Fluminense
309B

HÃmíl
Operaria

666

Variantes
38-.61

li 33.0
95

líio-W-
"60—S7-
¦10-910

Tosses, Astlima, Bronclnte']'al)srculo5e, lníluenza, curam-
se radicalmente cm pouco tem-
po com C6te maravillioso xa-
ropc.

Preço do frasco, 2J000 cm
todas as drogarias c pharma-
rias c nos depósitos: R. Uru-
güayaná; 91 • R- Se,e de Se-
lembro, 81 e R. Andradas, 4.1
a 47. O 6811

BOLSA LOTERIGA
QUEUEIS TRAVAR RELA"

ÇftES COM A FORTUNA?
Comprae bilhetes na BOLSA

LOTERTCA. Av. Rio Bran-
co n. 142, esquina da rua da
Asseml>l-t*. -íi encontrnreis n
renli/ncno do vosso ideal.

Vias Urinarias
Sypliilis e moléstias dc

senhoras

DR. CAETANO J0V1NE
Formado pela Faculdade de

Medicina (.'e Nápoles e habi-
litado por titulos da do Rio
de Janeiro

Cura especial e rápida dc
estreitamentos urethraes (sem
operação), gonorrhéas chroni-
cas, cystites, hydrocelcs, tu.
mores, impotência. Consultas

das 9 is n e das 2 ás 5 —
Largo da Carioca, 10, sob.

9, Largo da Carioca, 9
(Grande a/mazem junto ao portão

da Ordem)
Moveis a prestações, capas para

mobília. 9 peças, 6o$ooo; oleado
de 0,60 e 0,70, a 3$.çoo e 4$ooo o
metro; dito para mesas de 3 a
5 taboas, 6o$ooo e no$ooo; capa-
chos de 1111 e im.io a 8$ooo c
9$ooo.

Souza Baptista & C.a

LI\HA DO NORTE
O pa.ueie

OLINDA
Sairá quarta-feira, -5 do

corrente, ás 1- horas,, para
Victoria. Bahia, Maccip', Ke-
ciíe, Cabedello, Natal, Ceara,
Tutoya, Maranhão, Pará, san-
tarem, Óbidos, Pariiitins, Ita-
coatiára o Manáos.

1.IN1IA AMERICANA

O paquete

Rio de Janeiro
Sairá no dia 4 de novembro,

ás 14. horas, para Nova York,
escalando em Bahia, Recife,
Pará c San Juan.

filÜU
CompraTsc uma no Estado do

Rio ou Espirito Santo e Minas.
Offertas com todas ai informa-
ções, principalmente o preço, con.
dições de negocio, distancia da
estação, 'da estrada de ferro mais
próxima, etc, etc, á Caixa Pos-
tal 884, Rio de Janeiro. S 2840

Av. R. Branco 151, safa 12
Hypothccas — Empréstimos ga-

rantidos por antichrese, penhor
mercantil e promissórias, com en-
dosso de firma conceituada. Ven-
da e compra de immoveis. Nego-
cios sérios e tratados só com os

pretendentes, não se admittindo
ínternurdiairios, 352> B

TotêbiaTe hespanha"
Pessoa que parte este mez para

Hespamha, recebe encoinmendas de
bilhetes para á grande loteria de
Natal, cujo primeiro prêmio é de
cinco mil contos. Décimo a 90$ c
vigésimo a 45$ooo. Cartas a Ber-
ger da Silva, Caixa 1,118, que se
promptifica a procurar os inferes-
sa_03, R 37-6

GLYCOLINA
FORMULA DE li. R. DE

BI.ITTO
Approvada e premiada com meda-

lha de ouro nas exposições
dc hygiene

Exoellehtè .preparado da antiga
Pharmacia Kaipail, fliiupregado
com suecesso «as eiitpiiigeus, co-
níiohSes, fjsicjras, daifhros, acne,
pannos, aspereza e irritação da
cutis, rugas, suores fétidos c to-
-las as moléstias epidérmicas.

Deposito: Drogaria Pacheco, a
rua dos Andradas, 45! á rim 1
de Março 10 e 3'. « a rua oete
de Setembro, 81 e 09. Fabrica:
Pharmaeia Santos Salvai, a rua
Dr. Aristides Lobo 229» tele.no-
ne, 1400, Villa,

MAYRINK
S-iirá lerça-íeira, 31 do cor-

rente, ás 21 lioras, para Dois
Rios, Angra dos Reis, Paraty,
übatiibá, Caraguatatuba, Villa
Bella, • S. Sebastião, Santos,
Cauahéa, Iguápè, Paranagiiá.
S. Francisco, Itajahy, Horta-
riopolis e Laguna.
LINHA DE SERGIPE

O paquete

Almirante topa.
Sairá quinta-feira, 26 do cor-

reme, ás 16 horas, para Cabo
Frio, Victoria. Caravellas, P.
Areia, Iihéos, líahia, Aracaju',
Penedo, Maceió c Recife.

AVISO — As pessoas que
queiram ir a bordo dos paque-
tes levar ou receber passagei-
ros, deverão solicitar cartões
de ingresso, na Secção do tra-
fogo.

COFRE PORTUGUEZ
Vende-se um, por 2oo$ooo, e

uma escrivaninha por 4o$ooo, com
armário, tudo em bom estado;
ver e tratar á rua D. Anna Nery
n. 586, de 1 ás 4 horas da tarde.

B 3746

ADUBOS POLYSU'
PARA JARDINS, HORTAS E POMARES

MARCA ir
de Polysil
Tomate5.

st: destina cspecináüchtb «s horta,
Cebolas, Morangoi Ab"bcras. M

sças"Esta Hiarci
culturas, tomo
Polhos, etc. . ,

Tara rssas cultuias é que se recoinmenía espccialmeiil: . .: cinpfcçd
dos Adubos Pol\SA iiorouo os seus produçtps sau destina Ios .1 nliineiitii.So
mciiuo em estado crii e. por isso, não devera ser iMmarmniido.s r,e!,.
estéreo do cocheira. Os lcfiiunes cultivados com este aiiuou ía., uuis bclloj
° Ulil 

_ dose 
' 

a emorecar é de 200 crammas por metro Quadrado, r.iii.
turado com drtri.-los vcRetacj — fo lhas. palhas e p.io cm decomuosi.ito.

Nas urandes plantações, a dose a empregar e dc 100 a 200 kiiós pi;
1,000 metros quadrados.

prw.0__Saccos de 50 kilos. iG$5<x>. A venda e:n todas as casas do
Único depositário:

OSCAR RUDGE
JZXJJL SILVA JARDIM,

TELEPHONE CENTRAL 2830

!"}.

TJiiviniii.se, gratuitamente prospecto.
marcas deste adiiudi

dam

MME. VIEITAS ain-
da mora na rua Maré-
chal Floriano Peixoto
n. 117, sob. (J 4-1-0

Guerra á falta d'agua
Como ftizer? abrindo tnn peque-

no poço arteziano no quintal, cha-
cara ou qualquer fabrica, preço
por metro de perfuração, na oapi-
tal, 5o$ooo; trata-se, da 1 ás 4
horas da tarde, á rua Frei Caneca
n. 517 (loja), com Joaquim Perei-
ra Gabriel, J 3508

rO QUADRO»
Resultado dp. hontem:

Antigo. .
Moderno
Rio. . . .
Salteado.

Carneiro
Vacca

, . Macaco
. . Loao
Variantes

93-03 —32-48-20
Kio, 19-10- 916 U 3SJ

I, AMERICANA

CAFÉ TRIUMPHO
Puro c saboroso, á venda em

toda parle. Torrefação e moageni.
Praça Tiradcntes 56. J 7'H

pílffiSfflüHfíiffliiíHikKlíüSfí-fÈ-i!'"IA CURA PA a
1 SIPHIL1SI
ís l.iHma

Lancha _ gazolina
COM PERTENCES NECESSA-

KIOS
Vende-se uma americana, chapa

dc aço em costuras inglezas 5mso
de comprimento, boca im,4o, ca-
Indo om.so, motor italiano Diatto,
16-22 HP. Está perfeita e fun-
ccionando bem, Trata-se com o si'.
Moura, á rua 'Luiz Gama n. 40,
das 14 ás 17 horas. R 8710

\tSÜ,f^'~">' 
~*-K*fr~TtuM^W'.jMfljpp_j^^|

1CONQRBHEAS

PHARMACIA
Vende-se uma no subúrbio, livre

e desembaraçada, em bom local,
dá de lucro 400$ a 500$ mensaes,
Carta nesiatcdacçSo para Siqueira.

(3517 J)

Acção entre amigos
de meia mobilia de peroba, que
devia extrair-se 110 dia 21 do cor-
rente, fica transferida para o dia
18 dc novembro. J 3505

Homooopattiicos videntes
A todos que soffreni dc qual-

quer moléstia, esta sociedade be-
neficente fornece, 0K.-J.UJ.ia
MENTE, diagnostico da moléstia.
Só mandar o nome, edade, rest-
dencia e profissão. Caixa postal
n, i.o_7. Rio de Janeiro. Sello
para a resposta. J 7"6

Predio em Botafogo
Aluga-sc uni confortável prcdiii

com porão liabilavel, n. 282 á rua
dos Voluntários da faina. Infor-
inações: 95. Praia de Icarahy.

(b 2>\2\)

ÃTUGA-SÊ
O predio da rua Moraes e Valie

n. 5, todo reformado dc novo; as
chaves estão na rua da l.apa 11. 7'.
com o sr. Lopes. Trata-sc na rua
Rodrigo Silva n. 2(5, 1" andar,
com o sr, Souza, preçocommodo.

FAZENDA
21 ALQUEIRES .

Vende-se na estação da Eslrel-
Ia — lí. F. Ii. — distante uma
hora dó Rio, uma propriedade
com 21 alqueires de terras espe-
ciacs para agricultura, tendo mais
dc 15 alqueires de matta virgem
com grande quantidade Je madeira
de lei. Logar muito salubrc. Pre-
ço para liquidar. Informações:
com p sr. fRodri-jues, dc '- ás 10
horas, rua -íòsario, 102; i° andar.

Bom emprego
capital

de

Veudc-s'
de còhímodòá
dições dc hy:
llotafogo, que.
mensaliiieiiie
acliiálmeiite re
saes. Não tem contrato, sendo cx*:
piorada pelo seu proprietário. Tra>!
ta-sc á rua Primeiro de Miirçol
11. 24, sobrado, com Dias .Htmoiv
da 1 ás .. 'Iibráã da tarde. 1 i.nsi

UXCcllclllC .'.:_
co;n todas as . >n-

i.-iio, no Bairro Je'
toda alugada, renda
mais do ^ :Sm>$ _l
íiicle 1 ;8òoS mcr»-*i

£rj __3nei'Cfil inocleroso tomoo
jag Novo ni-ti-rheí ü-atico
gij Enercfil t_.epi_i--ativo agradável¦gcJ Rei dos laxativos
gja Grande remédio da mnllier
!¦_-. Integra a força do homem
tr* í-icor o mais satoorc•oso

A' venda nas drogarias J. K_. Pacheco
Granado & C. e Araújo Freitas & 6..

e todas as boas pharmacias J ...

CASA MOBILADA
Aluga-se paia familia de

mento a esplendida casa 11,
rua Voluntários da Pátria,
ser vista iodos os dias, das

Irala-
461 da

Pódc
10 ás

12 e das 15 ás 18 horas. (Ü24 .

MÉDIUM ESPIRITA
LARGO DA S'í '1J 

3813

CADEIRA DENTARIA
•Compra-se por preço módico,

uma cadeira de pressão para den-
tista, que esteja cm perfeito esta-
do de conservação. Cartas nesta
redacçâo até o dia 25 de outubro
para Souza Brasil. U 3195

W«.P"-.W»"I«"1- _*-M.'.9M PBW _V.

RiO-10-10-
839

-916 R 3874S

Águia de Ouro
770

18-24-22-20
Hio~19-10-">16

ASS0('I.V(."li0 UOS KMIMIK-
GADOS NO COMJIKKOIO DO

RIO l>K JAN.EIKO
CONCORRÊNCIA

Nesta secretaria, recebem-se pro-
postas para a locação dos arma-
zens da rua Gonçalves Dias 40,
juntas ou separadas.

As propostas deverão ser dirt-
«idas ao 1" procurador, em cartas
fechadas, ale o dia 24 do corrente,

Para informações, os pretenden.
tes encontrarão esclarecimentos na
Secretaria.

P.io dc Janeiro, 10 dc outuliro
dc 1916, — Heraclito Dcmingnes,
1° procurador. ,

a todos um meio g
H du saber se tem syphUis gj
| adquirida ou hereditária, in- g
„ terna ou externa c como ¦
I podem cural-a facilmente S
| em todas as manifestações g
§j c periodos. Escrever: Cal- g
_j xa Correio, 16S6, enviando g
= sciio |iara 

'resposta.

fÈ!3_í:«í.!;il:!i'Bi';i!ll:!!«l.!íB!!!;íll;::a]:iii_ll!i

iMlAoAIliLl/j

GOTTAS ESTIMULANTES
K' O ÚNICO PREPARADO ATE' HOJE RECONHECIDO
COMO EFFICA- 

'NA CURA DA IMPOTÊNCIA, EM QUAL-
QUER PERÍODO.

Depositário: Drogaria Berrini
RUA DO HOSPÍCIO N. 18

XAROPE ADSTRIXGEXTE do

QUINA, CASCAR-LHA o
SIMAUUHA

Formulo (le R. do Brito, da
Pliarmacia Rus-mil, approvn-
da pela Inspectoria de Hy-

K'«nc- , ,• ,
Kcééitado velos mais abalisaüos

médicos contra aa afíecções do tu-
bo gastroJintestinal, principalmente
contra as diarrliéas rebeldes acompa-
nhadas de eólicas, (lyscuterias ,c_ me-
senterites, diarrhcas da deiitiç-'o e
das convalescenças das febres Igra-
ves e das moléstias pulmonares con-
stRilindo sempre maravilhosas curas.
Modo de usar : veja-se ho vidro.

PREÇO. 3?o»o. Deposito — nro-
gario Pacheco, rua dos Andradas 45.
Fabrica, pliarmacia Santos Silva, a
rua Dr. Aristides l.obo 229. r_?
1.400, villa. Kio de Janeiro.""terrenos

Vendem-se superiores lotes, lo-
calizados cm logar saudável, dis-
tando do trem e dc varias linhas
de bondes - minutos, á rua Ferrei-
ra Nobre. Trata-sc á rua Marques
Leão 19, Engenho Novo, onde esta
a planta. (R 3556)

MALAS
Artigo solido, elegante

tissimo, só na A
Rua I.avrariio, 6t.

Mala
c bara-

Chinesa'.

PIANO
Compra-se uni que seja de iionS

fabricante e grande modelo, iiidi.
cação para a rua Senador Dantas'
numero 45. 

'-. l-S -'14S

OUR
Prata, brilhantes, cautelas

Monte de Soceorro, compram-:
pagam-se -cm, na praça Tira
tes, 64, Caiu Garcia.

LOMBRIGA

(J118.0

I5**0

Piopa^auda
3S29

Rio -19-10-010. R 3S73

A Cruzei
541

Rio, 19-10-016.—TilDEÍÍL
021

Rio-19- 10-916 3915

3914

ioO-RUA DO OUVIDOR—106
Filial á praça 11 de Junho 51—Rio

de Janeiro
COMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Aviso: — Ü.-i prcmios são pagos
no mesmo dia da extracção.
FERNANDES & C."

Tel. 2051, Norte

cura infallivel ein 3 dias,
sem ardor, usando "Gonor-
rhol". Garante-se a cura
completa com um só frasco.
Vidro, 3$ooo, pelo Correio
5$500. Deposito geral .-
Pharmacia 1 avares, praça
Tiradentes, 6_ — Rio de
Janeiro.

Escr!plorlosN^ScI00
Aluga-se um grande salão e. di-

versas salas próprias para escripto-
rios de companhias, empresas, etc,
á rua da Quitanda, 24, sobrado.
Trata-se 110 armazém. (S3647

CHÁ DE SAÚDE
De salutares cffeitos nas lie-

morrhòidcs, tonteirás, dòr de ca-
beca, estômago e figadú laxativo
agradjaycl e innccente contra a
prisão dc ventre habitual; cura os,
enjôos e falta de appctite; caixa-rSsoo; pelo Correio 3$ooo; ven.
de-se íi rua Uruguayaiia, 37 e 91;
deposito geral, avenida Passos
n. ioú. Em Nicthcroy, Drogaria
Barcellos. " (R 3?Í>S)

IMPOTÊNCIA?!!
Havia antes de appareccr .0

StenolinQ^; ultima palavra contra
a fraqueiia genital e neitrasthenia.
Drogaria- Granado & Filhos. Ruv
da Uruguayana, ot. Rio de Ja-
neiro. Vidro, 3^000. Pelo cor.
reio, 8$ooo. 3343 J

Travídez
Evita-se usando a ultima des-

coberta A Protccção das Damas.
Não falha e i sem perigo, com-
modo e hygicnico. Drogaria Gra.
nado _ Filhos. Rua da Uni.
guayana, 91. Rio dc Janeiro, cal-
xa 3$; pelo correio, 5$6oo.

3340 .

CASA lO FLÃfvIE!
Precisa-se alugar unui boa casa

na praia do Flamengo, que sirva
para nclla ser installada uma pen-
=ão de luxo. Cartas a C. X. Z„ na
redacçâo deste jornal. J 3509

GRANDE HOTEL
- LARGO DA LAPA —

Casa para famílias e cavalheiros
de tratamento. Oplimos aposen-
tos ricamente mobilados de novo.
Acccssores, ventiladores e cozinha
dc- ;" ordem.

Hnd, Telegr. "Grandliotel".

158 O RÈA1jK.0 DK JAX-JOX — JVWS MAR_

.pies goslo, andasse ;i gritar por toda a parte que levaria a noite passada
quatrocentos e citicoenta mil francos ipara o seu castello.ila Nov;i;a.

Não mas algumas pessoas podiam conhecer a existência dessa som-

ma E é eíitre essas pessoas que se deve procurar. Semelhante quantia não

passa pelas mãos de um tabellião sem que sejam prevenidos os íntermedi-

arios. O dinheiro saiu de algum banco. Ha, pois, o caixa do banco e talvez

mesmo outros empregados. Foi pago ao tabellião. Ha, portanto, o caixa

dn tabellião, naturalmente outros escreventes e talvez mesmo clientes que se

achassem 110 cartório por oceasião do pagamento. O sr. Beatifort, que acom-

p-iiihava Valognes, nos dará talvez a tal respeito alguma informação útil.
Xão, não posso dizer-lhe nada. „ „
Onde encontrou o sr. Valognes?
Em casa do sr. Parlanget. Jantamos juntos.

-' Durante o trajecto. não notou nada de suspeito.
Ouvi, por duas vezes, nos ram,os c por detrás de nus. o ruído de

alguém que corria. Éramos seguidos. Estava certo disso.
0 senhor não preveniu o seu companheiro!
Queira perdoar. O sr. Valognes estava tão bem prevenido, que

pôtlc, mesmo depois de ferido mortalmente, responder ao acaso com um

tiro de revolver na direeção tio assassino. . ....
G tudo parece provar, disse Gcrante, que o tiro1 foi a.tida assim

hem dirigido, porque estes signaes de sangue provem, evidentemente do a»-

cassino, que deve ter ficado ferido.
-< Isso é certo, disse o juiz.
Com uni olhar penetrante para Beaufort:

O que pensa o senhor?
E' também a minha opinião. .
O assassino ipcrd-ii muito sangue: comttido ;i tenda que recebeu

11A0 (leve ter sido extremamente grave, porque, de outro modo, não teria

suffícieiUe forca para se arrastar daqui até o yehiculo, roubar a mala c tu-

gir en'i seguida. ,
r-r.¦Quem sabe se não encontraremos algum oulro rastro perto.
['rnêiirarani, mas sem re-itltado. ..'"¦', ,
... Deimis de ter roubado a mala deve ler segumo pela estrada, tlj.se

Pinson. Kra o mais seguro meio de não deixar vestígios. _)_ (juc o prova...
De repente calou-se com o olhar fito em um ramo tle fetos floridos.
Todos os presentes olhavam para elle.
Que foi que viu? Que teria elle dcscòbrro?
Áppro.ximou-se inclinou-se sobre os fetos, com olhar brilhante. •-

mão tremia-lhe, tãò iprofunda era a sua commoção.
lí apanhou um revolver cujo aço, uo qual balia um raio de sol. Havia

chamado a sua atténção.
ü juiz approximou-se e pegou na arma.

Oh! "oh! disse elle, aqui está um assassino muito imprudente.
-- Tão imprudente mesmo, murmurou Pinson, que é preciso tomar

isto simplesmente uma velhacaria para desnortear . a

Gonor^heas
curem-se rapidamente, ítm pri
c.sav injectíõcs, com o uso ii;

o_p_c/vTirv_^v
deposito: Pi IA MA Cl A HUAS

Hua do Espirito S.mto n. 20

AOS SRS, CAPITALISTAS
Associação militar florescente,

garantida por lei, deseja 30 a 4"
contos a juros razoáveis, para des-
envolver uma sccção de emprcsti-
mos descontados em folha. Dirigir
propostas a "Presidente" — Caixa
Postal 565. — Franqueia-se o
exame da escripta e dilo-se todas
as garantias. . Jc __________*

GÍNEMÃTOGRAPHO
Por motivo de moléstia, vende-

se um, num dos bairros mais po-
pulosos; preço dc oceasião. Car-
tas no escriptorio deste jornal .1
M. S. 3138 I

Pedras preciosas;;
Compra qualquer

uno
pidndas

pianiidade de
anuamatins, topaz, totirmalins, etc.
Offertas á rua Santo Alfredo 18.

(K 3470)

Para cxpcllir as lombrigas e outros vermes do corpo luimàno, o
saboroso XAROPE VERM1FUG0 DE PERESTRELLO, deve set
preferido, porque :

i" —. E! muito agradável ao paladar, tanto assim que i preciso
guardar o frasco sempre bem acautclado, para que as creanças não o
loniem, suppondo que - alguma calda dc doce.

a" — Além dc não irritar os intestinos como acontece eom inüiio'
outros yeriiiifugo.il, é dado cm doses muito diminutas.

3o — Não priva as creanças de seus brinquedos, nem de suas co-
niidas, nem de sua saude.

4" — Tem propriedade laxativa, e por isso não é necessário,
após o seu uso tomar nenhum purgativo.

Applicado tanto para creanças como para adultos. — Vidro ,;?.
Reniettç-sc pclo Correio 1 vidro por 4$oooj 6 vidros, por iSfeoo,

e i- vidros, por 35$oòo.

VEÜDE-SE HA A' Gappafsa Gpansle
RUA URUGUAYANA, 66

PERESTRELLO & FILHO Arenida Passos 10(1
(A 3=

FERIDAS!
Ulceras, chagas; eczemas, friei-

ras etc, "Ungncnto Santo Drazi-
Merisc". Rua Marechal
173, A. Gesteira

Floriano,
P imentcl.

J fio-'

M.vciriVAS «lí O I U fi C DcosTUKA o i n o c n
A' prestações de io?ooo meu-

saes e a dinheiro I tratar com ..o
agente Paulino, rua do Hospicio
n. 220; chamados pelo telephone
n. 3746, Norte. 3.l67 J

ZINCO
Compra-se ::inco liso eni folhas,

qualquer quantidade, Kua do Pas-
seio 6-. 31-0 J

TINTURARIA
Traspassa-se

negocio c ein
Lavradio, p.

uma fazendo
bom ponto, á

(.1

borrí
ruü

33fJ

Moveis a prestações
puerem vv. eex. comprar mo-'

veis cm melhores condições e por
preços baratissimos. pois visitem r,
Casa Sion, na rua Senador Euzc--
bip ns. 117 e no, telephone 5.300
Norte. (S -043

A TUBERCULOSE!
Esíá desapparecendo pelo uso

do Stenolino, que é o maior for-
tificante da acmalidadc. Drogaria
Grana-o & Filhos, rua da Uni-
guayana n. 91. Rio de Janeiro.
Vidro, 5$, pelo correio, 8$ooo.

3.141 .1

Próximo
Gomes

ao theatro Carlos 1
M 818 ;

SITIO

Msaestíc Pansêo - Praia de Botafogo 384
Km fr-tite ao Pavilhão de Re- | Cozinha do primeira òrtlnm

„ gi.tas-lei. sul 031 Succursal Aposeiito.s e
lí ir

banheiros, coin
_ fristiillada no o-*i<lonilttio pre- to"dos ns confortos moderno»,

dio novo do moderna cons- jltotri tratnmento. Preçoa mo-
truccíio-Rua das Larangeiras dicos. bondes a porta.
318--'Tel. 5.13G. | Miguel 11. blxel _ Irmaoa

Lustre para engommadas
O "Brilho Mágico"' comnuinica

um extraordinário lustre a camisa
punhos, collàrinhbs e a qualouer
peça de roupa. Endurece e prolon-
ga a duração dos tecidos.
Vidro i$ooo. Pelo Correio -$ooo.

Na "A Garrafa Grande , rua Uni-
guayana, 66 e Avenida Pasos, 106,

..A 321*'

jfiflttiimiwwwiarBiiEiBiM^
gSòluçi.'•aàteríli-ada paru anesthòiia local em _.,---"* §
g pequena cirurgia e cirurgia --_i_k ffi__ "dentaria  - ^m± 

'(*£ 
*^üli*ft

ile
U«e:

^^ t.' _ 111' > J

:;,.£:

xa^JS.—- Effeito |
immediato, set*»- §,„.,.- __ roe inoffensivo—N_o i.-on-a;

Ní___l_--— ***"— lom cocaína nem seus derivados- A' Bvendt» nas casas : Ilcrmany, Cirio, Moreno, etc, tt
TAio do Janeiro — Proç > caixa de iii amp. bídOtJ. m

Í0III!IÉ1IÍÉI«HIÍSB

EMPREGADO

Aluga-se para criação, cereacs e
habitação de familia, com grande
terreno c grande casa, por ioo:5
mensaes, está aberta a casa e
procurar Natividade, á rua Had-
doei; Lobo n. 61, no Realengo,
5 minutos distante da estação.
Trata-se na rua Rodrigo Silva
n. 26, i° andar, com o sr. Souza,
das it ás 1 lioras. (

ÒÍ*Í.O~A~ ili*_00 A GHA5IMA
Platina SljítíOO

Prata 30 a 60 reis » gramma,
brilhantes, cautelas do Monte
Soceorro e de casas de penhores,
eonipram-se, á rua do Hospicio
11, 216, boje Buenos Aires, única
casa que melhor paga. R 3859

PI EDADE
Precisa-se alugar uma loja, em

ponto fronteiro da estação ou pro-
ximo. Informações na Casa Fau-
lliaber & C., á rua da Constitui-
Ção 36. R 3853

Precisa-so para casa, dc familia,
de um muito aciivo, limpo e que
dó fiança da sua cnnducta, á rua
dos Araujos 11. 21 (Conde de
Bomíiiii). J 3802

G0N0RRHEA.MP0TENCIA
Por mais antigas e rebeldes que

sejam, curam-se certa c rápida-
mente por meio 'de plantas medi-
einaes, infallivcis « inoffensivas.
Milhares de pessoas se têm cura-
do por intermédio destes medica,
mentos. A' venda n'A Flora Bra.
sil, largo do Rosário n. 3, tele-
phone 2408, Morte. J 3811

MADEIRAS
Vende-se qualquer quantidade

de cdçueiras de peroba 3x9 a
_$ooo o metro linear. Rua Assis
Carneiro 51, Piedade, J 35-0

TIJUCA

MEYER

FINADOS
Caldeira de

._  aos seus amigo.
guezes oue tem em exposiçüo, ar.
tisticas coroas de biscuits, desde
j$ooo. A' Jardineira. Rua Vis-
conde, de Itauna 1. 3 e 5- (B3832)

Mme
participa

:1c Andi-da
amigos e fre-

REFUGIO PARA O VERÃO
Aluga-se, mobilado, o aprazível

sitio da Gávea Pequena "Villa
Rita Costa", com boas accommo
dações para familia de tratamen-
to, tendo grande terreno, vasto
¦tanque para natação, com cachoei-
ra, a 20 minutos do ponto ternii-
nal dos bondes do Alto da Boa
Vista (Tijuca). Muita agua c ve-
gelaçio e -clima ameno ;trata-se
na rua da Alfândega n. 86, so-
brado. J 3540

LENHA
Em tocos, achas ou feixe, vende-

se em Jacarépaguá, a 10 minuto-
dos bondes, c no loca), para ser
revendida. Precisa-se de -• iazcilo-
res de carviio. Informações com
o sr. Frederico — Avenida Mcm
de 'Sá, 50. de 1 ás 2 da tarde.

SUOR FÉTIDO
dos pés c dos sovácos, catihga; fri-
ciras comiehões, ele, desappare-
cem rapidamente com o uso do
"Suorol1'. Preço 2$, pelo Correio
í$500. Vende-se em todas as dro-
garias, perfumarias, pharmacias c
á rua Uruguayana 11. 66. Pcres-
trello & Filho e Avenida Passos,
106. _____*.8.

Banana, Laranja e
Abacaxi

Compra-se qualquer quantidade
destas frutas; trala-se com I.eo-
poldo, rua Rodrigo Silva 11. 0.

(J 332O

13, SENADOR EUZEBIO, 13
Onde vende moveis a presta-

ções e eii_ boas condições por pre-
ços baratos; entrega na Ia presta-
eão sem fiador. Telephone 4113
Norte. V: (S 1-3'

ESCRIPTORIO
Aluga-se 11111 esplendido escri-

ntorio, próprio para advogado; na
rua Sete de Setembro 11. 42.

S 34.*?

-$850 a gramras

6ALLINHAS DE RAÇA
Li(|iiida-se por qualquer preço

um lote dc gallinhas White, Ply-
mouth, á Rua Visconde Silva 98,
Botafogo. (3193})

.libre bastante grande com coroniia de í.anc,
cautela, não seja
.f)usca.

•lira uni arma dc
l|_tt e elegante.' O juiz mandou-a
tír*__ 

Não ^erá o revolver de Valognes? aventurou Gerardo

r— Nfio, esse caiu dentro do carro e esta ainda debaixo

abrir verificou que haviam sido disparado ..!_•;»

de uuia xo*

Precisa-se alugar uma. loja. cm
ponto fronteiro da estação ou
próximo. Informações na Casa
Fanlhaber i_ C, á rua da Consii-
tuição 36, R 3854" 
OURO 

"
a i?_oo","p-à-ina, :i ySooo, brtlhan-
tes, prata, dentes usados, em qual-
quer quantidade e aos melhorei
preços ila praça; na rua Uru-
guayana .7, loja de ourives.

R 3?6o

Official marceneiro
Precisa-se de um, e ainda de

outro: na fabrica de brinque-
dr,.i, i rua Senador Potupeu 156.

J 38-'4~ 
LEILÕES

[.ei 13o no próximo sabbado. ás
2 horas da tarde, pclo leiloeiro
Miguel Barbosa, á rua do Rosário
n. 168. de um automovcl-Iandou-
lei. i.:iifi HP. com Üccuça, taxi,
pnutmiaticos e câmaras de ar no-
vos jogo dc eapaí de brim bran-
co. funccionando e na praça.

J 38«

SYPHILIS - MOLÉSTIAS DA PELLE - RKEUMATISMO
A SPIROOHKTINA

Mol.stios <io sangue, sypliilis, rheumatismo ósseo c muscular, eczomasi
ilarthos. escrofiilas, espinhas, cravos, nlcerações, tumores, fcn.ias, manclias sy.
Iiüillticas. corrimentos. E' o maior depurativo da actualidadel Esliípcndas
curas: receitado pelas notabilidades. Nas pliarinacías e drogarias: Deposito:
Granado & Filhos. Rua ia Uruguayana, 91. Rio de Janeiro. Vidro, s$ooo.
pelo Correio. 8$ooo, (J 3.339*

Ouro a
PLATINA, 8$ooo

prata, brilhantes e dentes de dciv
ladinas velhas a 500 rs. cada ura
Av. Central, 105. S 3.13;

Casa dos Expostos
Aluga-se a loja do predio 11. v

da travessa Costa Velho, proxim-
do Mercado Novo, própria pan
deposito, por preço razoável. Aj
chaves na rua do Rosário n. '/:,
1" andar, onde se trata.

Bexiga, rins, próstata e nrefhra
A UROFORMtNA cura a iimtíticicncia renal, as cystltca, pyctilçí.

ncpSirite", urctliriles, catarrbo Ha bexiga, inítamniuçlo do próstata. Dif-
solvc ._ arcas e u. calculo, cie ocido urico e uratos.

Has boas piiarmaclat -RuaV de Março 17-Depositü

PHARMACIA
Vende-se uma bem localizada,

afreguezada c sortida; o motivo
dir-sc-á ao comprador. Bom ne-
gocio. Falar com o sr. João Fon-
seca, na Drogaria Rodrigues, rua
Gonçalves Dias 11. 59. O "1573

Sala e gabinete
Alugam-se uma sala grande e

um gabinete, de frente, em esple.n-
(lido predio, com todas accommo-
dações para familia ou cavalhei-
ro dc tratamento.'Rua Carvalho de Sá, 14. (S3129

CÕTCH ÕE S
Para solteiro a 3$, 4$ e 6$, di-

tos para casal de 7$ a i_$; na
ófficina e deposito da Colchoaria
S. José, á rua Frei Caneca 309,
próximo á rua de Catumby.

R 3S72

ALTA CARTOMANCIA
Mme. TAGILD, iniciada nos

mysterios do occultismo, possuído.-
ra de grande poder em sciencias
oceultas, diz o presente, o passado
e prediz o futuro. Faz qualquer
trabalho para o bem estar, como
sejam: casamentos difliecis, re-
conciliações e embaraços commer- i tes
ci.ie*. etc.; na rti.i Frei Caneca I de,
n. 5". sobrado. 3117 J

Doenças da pelle e ve-
nereas—Physiothe-

«STÍ-ENIA
líti sofíri horrivelmente deste

mal durante muitos annos, 'Oman-
do mdo quanto me indicavam, sem
ter um pequeno allivin. Hoje.
acho-me perfeitamente boa, graças-i tnn remédio mie uma casualida-
dc me fez'Conhecer. Em agradeci-
mento indicarei aos que soffreni;
das conseqüências deste mal, co-:
r.'o sejam:. anemia, moléstias ner-j
vosas, piilpitações do coração, etc.,!
como poclcm recuperar a saude. I
Escrever a D. Amélia C, á cai-'
xa do Correio a. 335, Rio de Ja-
neiro.

rapia
Dr. J. .1. Vit-ira Filho, funda-

dor e director dn Instituto Dermo-
thernpicp do Porto (Portugal) —
Tratamento daí -doenças da pelle
e syphiliticas.App!icação dos agen-

iphysico-naturaes (eleeiricida-
raio X, raditim, calor, etc),

no tratamento das moléstias chro-
nicaj c nervosas, cons.: rua da
Alfândega n. 95, das 2 is 4 ho-
ras.

AU MODELO CHIC
Fabrica de chapéos para senho-

ras c creanças. Não tem compe-
tidor. Rua do Hoipicio, 131.

(C3593)

BOROADOT 
~

Branco; e dii côrês, feitos com
perfeição, acccitani-sc eiicommen
das para fira. Quitanía, 14, ;'
andar.

Cautela perdida
Perdeu-se a cautela n. 38J re-

presentativa de 10 apólices .ao
portador do Empréstimo Munici-
pai dc 1914. Roga-se a quem a
tiver encontrado enlrtgal-a á rua
da Candelária n, 44, loja; gratifi-
cando-.se. Estão tomadas a* provi-
dencias para evitar ne.srociações

com a mesma, ÍJ 3345

Cofres americanos
de J. F. S. sobre o n. 11.207, são
os mais preferidos, devido ás va.n-
tagens que offerece; mudou-se
para á rua de S. Pedro 180, arma-
zem, próximo ao lareo do Capim.

R 3878

MOVEIS DE ESTYLO
Orando vnrlorlndc do gnar»

nl(;õos pari» dormitórios e sn»
Ias dc jantai' o do. vlsltnsigran-
dc sortimento de moveis avul-
sos. todos do lindos estylos,
pura vciidci' n prestações; na
ma Seto do Srtemliro 209.

<M 3843)

V. Ex, Rão quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro?

E' o que pôde conseguir fácil-
mente, por alnsnel mensal c modi-
co, todo; os moveis; rua do Ria-
chuelo 11. 7, Casa Progresso.

"Illustração Portugueza"
Acceitam-se para esta esplendi-

da revista, sub-agencias cm toda
a parte do Brasil, onde as não
houver. Venda para o publico,
(Soo réis. Informações com os
agentes geraes José Martins &
Irmão. Kua do Carmo 30, 1*,
Rio de Janeiro. _J 3815

i»9ãÍM«8*MM««««_eOM2* 914 E1206
I_l_C_ITlMOS

vendem-se á R. Quitanda
147

»e9_"5_OS-539'3S®--SS«0__"CEBOLAS 
DIE LISBOA

Vende-se a 700 rs. o ltilo, per-
feito dc s kilos, para cima. Rua
Primeiro de Março 10C. J 3796

lEBRír
INTERMITENTES,

SEZÕES,
PALUSTRES.

MALEITAS, etc.
Cura radical em 3 DIAS, pelo

ANTISEZONICO JESUS
Rua Marechal Floriano — 173

TeL Norte, 4013
J <oi

Xarope Peitoral de Desss-
sartz e Alcatrão da

Noruega
FORMULA DE BRITO

Approvado pela Inspectoria •'¦"
Ilygicnc e premiado com medalljl
de ouro na Exposição Nacional do
1908. Este maravilhoso peitoral
cura radicalmente broncliite.:, Cl-
tarrlios chronicos, coqueluche, _as-
tlima, tosse, tisica pulmonar, dórca
de peito, pneumonias, losse acro-
sas, constipações, rouquidão, auíio-
cações, doenças dc garganta, ll«
rynge, defluxo asíhmatico. etc.
Vidro, i$5oo, — Deposites: Dro-
garias Pacheco, rua dos Andradas
11, 43; Carvalho, A rua Prim
dc Março, 10 e 31; á ma Sele ds
Setembro, 81 c 99. e á rua da A.
sembléa n. 34. Fabrica: Pharnia.
cia Santos Silva, rua Dr. A ris'.-
des Lobo n, 229, telephone i.4''0,
Villa.

CASA
Compra-se uma até to:ooo$oo.5,

de construecão moderna, que lc
nha duas salas, tres quartos, JJ-
dim e bom animal, entre as es; ¦•
ções de Mangueira e Engenho
Novo, do lado de cima da listra-
da. Trata-se na rua Carolina nu-
mero 33. - UÍ3

ALUGA-SE
O predio da rua Camerino 42.

Tem grande armazém e sobrado
todo restaurado de novo. As cha-
ves estão por favor no armazém
dc molhados, nesta mesma rua,

Casa na Av. Mem de Sa
Acceitam-se propostas para .>r'

rendar o grande e esplendido pr«.
dio n. 349. com magnífica loja
para negocio c dois amplos -nida-
res com sete quartos cada.iuti *
mais dependências para família ..
tratamento! tem varanda c -i '¦*"-
tal; trata-se na rua de S. Pedra
n, 72, loja, com os srs. Cosia72.
Braga _

o<_:
(K --..;¦'

"MILA"
Brilhantina concreta, com peíro*

leo, deliciosamente perfumada coir-.
penetrante e escolhida essência, da
brilho e firma a cór do cibello, ao
contrario das demais brilhantina*
que tornam os cabellos russos. \i-
dro, 3$ooo. Pelo Correio, i$r 

"

esquina da ladeira Madre dt Deus. Na "A' Garrafa Grande", rua Uru
Alttga-ie barato. guayana, 66 e Avenida Passas. 100
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CORREIO DÂ MANHÃ — Sexfa^çira, 20 de Outubro de 1916 ¦Hfô

NOS ÀNNUNG
VENDAS EM LEILÃO
PENHORES

LEILÃO DE PENHORES
EM 26 DE OUTUBRO DK 1916

J, Liberal & C,
! Rua Luiz de Camões, Co
Fazem leilão dos penhores ven.

cidos c previnem aos senhores nv.i-
tuarius que podem reformar ou res-
gir.ar suas cautelas até í hora de
principiar o leilão. (S 3243

TeiííeIííork
Km SI do outubro de 1916

Im. GONTHIER & C.\
uk.vry & AiwLivno,

suece-ssores ,
CASA FUNDADA EM 1867

45, IÍ. LUIZ DT! CAMõKS, '17
P.ttm leilão dos penhores venci-

.loa e avisam aos srs. mutuários que
podem reformar ou resgatar ai suas
cautela-, até á véspera do leilão.

«ORANDO A CARIDADE
AíiIANCIA, viuva, com 6'í annos

ile cdade, quasi cega.
ANNA DO AMARAL, viuva, cí-ra

r além disso doente e «em iiiniíuem
para suu companhia, recolhida a um
' 

ANIÍELA PECORARO, viuva, com
ít.) atmer. de edade, completamente
cce-à e paralytíca;

ANNA EMILIA ROSA, pobre ve-
lliiiiha; com 70 annos de edade;

CAltLOTA, pobre velhinha iem rc-

¦ ELVIRA DE CARVALHO, pobre
cega e 6em amparo da iamilia;

ENTREVADA. rua Senhor dc Mal-
t.jtslhjlótj Jt, doente imAiossiPjiliUila
«te trabalhar, tendo duis filhas, sendo
uma tubercolosa; ,. __ ,

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega dc orabos olhos c
"'JOAQUIM 

FERREIRA CHAVES,
¦cr.;rc7.iiio sem recursos;

LUrZA, viuva, com oilo filhos
menores;

SOARES, viuva, velha «em poder
trabalhar;

MARIA EUGENIA, pobre velha
«em o menor recurso para a *>üa sub:
st-iiencíu;

SANTOS, viuva, com 63 annos de
«dade, gravemente doente-de luolesfas
incuráveis!

THEREZA, pobre céguinlía sem
auxilio d*" ninguém.

AMAS SECCAS E DE LEITE
Í'»I'IiCI.SA-SE 

de uma «m*-secca;
rua Zclcrino n. 130 — Todos os

Santo».. (,17*36 A)' S |

IJRTICISA-SIÍ 
de uma ama «ecca;

. á rua Dr. Haia Lacerda n. cS.' (Jt.i8 Al S:

NEURASTHENIA • FADIGA
PROSTRAÇÃO DE FORÇAS

Pi
3De XITBRNBOK

IV o mais poderoso tônico empregado
contra as moléstias ou excessos, que

produzem esgotamento nervoso

ANEMIA CEREBRAL •»
®® «• PH08PHATÜRIA

IMiliCISA-Sli 
dc dois cobradores;

na run do Riachuclo u, 9, sobra-
do, de 1 lis C da tarde. (3573 D) R

PRECISA-SE 
de uma arrumadeira,

e mais fcerviços, em casa dc pc*
quciia Iamilia sem creanças; 66, naa
Constant llinios — Copacabana.

1>IUÍCISA-SK 
<le tuna empregada;

ru.i Uario dc Mciquita n, 795.
casa n,-2. (3482 Dj J

PRECISA-SE 
de uma pequena para

loniar conta do uma etcauça; na
rua Ilanibiua 11. s.i, casa 8. (jijaA)S

J)REC1SA-SE 
de uma mocinha ele

1^ a 16 anv.os, para tomar conta
<le uma creança dc 2 ar.nos, rua N>.
S. (le Copacabana so.-. (JG61A) S

,'pRF.CISA-SE de um èmp.r.ígado
J. para ca33 dc moveis e maís «ni-
go;, para tomar conta, deportando
algum dinheiro on clicar dc sócio ou
dc v,c/.; negocio -serio; o motivo sc
dirá; iuíorma-sc á r. ü. Câmara 224",
loja. (36-8 II) lí

IJRECISA-S.IÍ 
de bons officiaes dc

, calçado, na rua Gonçalves Dias
11. .t3, caso. Cadete, (.-S43 D) S

A 
ILUGA-SE o casa ti'. 90 da rua
ftlenezes Vieira, com dois pavi-

mciitos para faaiilia, com bons com;
modos, preço id-'S; a chave no ar-
mazem da esquina e trata-se na rua
D. Manoel u. 33. (3340 lv) II

AI,UGA'-SK 
uai bom sobrado, na

avenida Henrique Valladares 4|,
esquina da rua Prefeito Barata. „

(35Ú9 1-.) E

A 
LUGA.SE urna flrandc fala. a
moços ou casal; rua urilgiiãyaiiii

ij?. 1° andar. (.1.15-! 1'.) J-

¦IIBllIUiiKKIilBiailillíiniBl
NDOIS 

CÁLICES DESTE m
PODEROSO ANTI-ACIDO g

Ü EVITAM AS MAIS CHA- g
ffl VES DOEKÇAS m

| GiMrane8Ía I
fMMBliiiasiaiiiailgíMiljiHilaíl

AÜUC/ÍM-SE 
um Rrande salão c

diversas salas, próprias para cs-
criptorios dc companhias, empresas,
etc; á tua da Quitanda, 21. sohrado;
trala-sc no armai-e-n. (.',6.t*) E)S

AT.ÜGAM-SE
NA

SECOÃO de propriedades
"SUL AMERICA"

Rua do Ouvidor 80
Os seguintes predios:
As chaves nos mesmos 011 contar-

mc indicação nos respectivos carta-
ZC3.

Para tratar das 8 ás fi da tarde.
S. CHRISTOVÃO - Ru» Cene-

ral José Ctiristiho; 44, com rnagnifi-
cm accommodações para família dc
tratamento, porão habitavcl, lut ele-
ctrica, grande quintal, ele. Aluguel
30o$ooo.

MATTOSO — Rua Campo Alegre
n. 89, com magníficas accommoda-
ções para familia de tratamento, po-
rão habitavcl, lua clcctrica, grande
quintal, etc.

ALTO DA ROA VISTA — Tra-
vessa da Boa Vista ao. com 4 quar-
dos, 2 6alas, luz eiectrica, etc.

LARANJEIRAS — Rua das La-
ranjeiras 11. 453, com magníficas ac-
commodaçõcs para familia de trata-
mento, quintal, etc; a> chavci t»
mesma rua n. 410. Aluguel 3005000.

SANTA THEREZA — Rua -dc
Santa Christma, 104, com boas ac-
eommodaçúcs -para grande família de
tratamento, p o rito, quintal, etc.

ALUGA-SE 
o a" andar do predio

ã rua 1'riu.eiro de Março 100,
para família; as chaves estão na rua
do Hospício 264, loja. (37S1IÍ) lt

ALUGA-SE 
a casa n. 10 da rua

Miguel de Frias, com cxcallenlcs
accommodações nara familia. Trata-
sc ua rua da Alfândega 11 • 10. i"
andar. __ (37S4 

10 S

ALUGA-SE, 
ú rua do Riachuclo «•

74, a casa prooria para negocio o
habitação, com tres quartos, saia. co-
zlnha e hom terreno., e a loja, própria
para tetuüulia. que tá teve. oti outro
qualquer negocio» as chaves estão no
n. 72 (r*ara£cO; trata-se S. Clcmen-
te 5. (3S.17 lí) II

ALUGA-SE 
uma boa casa. á rua

liarão -de Itapaciipe .6. casa J. com
2 quarto», e 2 salas; preço Uo$; cha-
ves csífto 110 quitaudeiro; trata-se na
rua S. Pedro 58. (13)

AI.UGAM.SI-l as-c.sas cia rua Leo-
X\poldo 14, casas VI c IX, com 2
quarto?, 2 talas, etc, illttminação cio-
ctrica; chaves no n 16; trrtta-se na
rua da Quitanda 1311 preço Go:?. (lí.)

Cura radicalmente a quúda do cabello, dcstrúc
a caspa, evita o ombranquecimcnlo e faz nascer
novos caljellos - VIDRO 48000.

Vende-se nas Perlumarias c Drogarias. —
fim São Paulo: Casa Lebre, e Baruel & C.

PU1ÍC13A-S1Í 
de uma mocinha

para serviços de um casal; na
-u.i Liiú liaiiin (antiga do Esp. San-
lo) n. i.|, i" andar. (3300 C) S

Cozinheiros e cozinheiras
i.À lt.0CA'SH uma cozinheira do tri-
a'\.vial; «a rua Bambina ti. 44-

(34---1 
'-IJ

A1.1.T.A-SH 
tuna perfeila cozinhei-

.ra do trivial, para casa de fami»
ái.i dc tratamento; trat!a-de tia rua
'leiteral Pòlyeloro 139. (jjãjjj) K

\ 
LUGAM-SE cozinheiras e moci-
nhas honestas e da roça. Pedidos

a Agenor Portugal, estação de Vas-
.-.'¦uras. (líuyiem sellos). (353(1'.) .1

Í>UF.riSA-S'K 
dc uma cozinheira dc

forno c fogão, paga-se bom ov-
denado; rua Marechal floriano 142.

(388a ni u

pi-F.ClS.VSIÍ de unia empregada
.1 para cozinhai; e móis tcívíçosi
i\'-'z j-c\\ limpa, para cava dc peque-
fi" iauiiÜa, podendo dormir fú:'a ou
aio alviíUçl; r::a úo Roso n. y>—-l.n-
1 Ujjciias, (J5r° i'-1 li
'JJKI-XISASE dc uma boi cozinhe'-
.1 ra, a r.:a Ferreira :Vianna 51.S.
I'.'c'ere-íc de cot- branca, (jsafjli)

AOS DOENTES
! OURA RADICAI", da gono-
11'í'liÇa chronica ou recente,
estreitamento üo iircttim, cm
poucos dias, pov processos mo-

I dernos, som dor. Garantc-sc
I o tratamento, impotência, sy-
! pliilis c moléstias da pelle,
appl, 600 c 001. Vuccinas

: nntigònococcica. Pagamento
1 após a cura. Consultas dia-
I rias, das 8 ás 12 e dc 2 íis
i 10 da noite. T. C. 5081. Ave-
nida Mem de fiix, 115.

!ORECISA-SÈ de bons ofíiciacs sa-
j .w. pateiros, paru trabalhos de lio-
! mem c senhora; ua nua da Assem-
1 bica íi. ior, Casa Abruàhòsa.

(3is8 D) It

ALUGA-SIÍ 
o sohrado da rua Go-

mes Carneiro 113, com quatro
quartos, duas «alas. salcla .- mais dc-
pendências, para uma familia dc tra-
lamento; trata-se na rua Senador
Pontpou 04. (.1*J44 Ií) o

,i I.UGA-S1Í Um coiniiioda mobilado,
m\z uni senhor ilistiucto ou moça
socegada. na avenida Mem de Sá '.15,

(3.1C4 
lv) i

AWJGA-SE 
o i« onda.* dn , rua

Buenos Airci n. 11S. (zo7/IÍ) M

AiLllGAM-SE 
uma esplendida sala

.ou um 'bom quarto mobilado, a
iiioçoi dc respeite; rua dn Rezende
11. 46, sob, (JO" E) J

A 
LÜGA-SE a casa da rua Frei Ca-
noca 11. 351, com r; salas, tros

quartos, co:inha, tanque; preçu ,8;S.
(3013 lv) lt

A I.UGA.SIÍ o iiiacnifico 2° anda/
XVdo nredio n. So da rua do Ouvi-
dor, próprio para escriptorio; trata-se
no 1" andar. (^Sii lv) J

A LUGA-SE um consultório, para
Xiãnedico; ver c tratar, da rua da
Asscmblca S-', 1" andar. (-*SoGIO J

ín

ALUGA-SE 
unia casa, ;'i rua Rocha

Irragòsb 12, completamente refpr-
uiada, nroximo ao ponto dc 100 reis
(Villa Isabel); chaves na mesma';
lrata-se na rua dc S. Pedro 58. (Ií)

ALUGA-SIÍ 
um casa, :'i rua Araújo

I,ima 12, com 2 quartos. 2 salas
e mais dependências; chaves estão no
il. 14; Irata-se na rua tí. Pedro sS. (Ií

A LUGA-S1Í um Brande armazem,
XXcom 2f andares, completamente rc-
formado, á rua do Acre 6.\; v.s chaves
estão no n. 66; trata-se na rua Pão
Pedro 58. (li)

A LUGA.SE um esplendido armazém
./"1-coiu sohrado. á rua General Ca-
maia ti. 08; chaves estão defronte, no
hotel; tr.tla-se na rua S. Pedro 5S. '(li

\ f.UGA SE uma casa, a rua do
Xi.Uinçhu(lo arf' com (iraiides accom-
niodáções para familia dc tratamento;
chaves no armazém: trata-se na rua
dá Quitanda 151. (li)

ALUGA 
SU uma boa casa. na rua

Voluntários da Pátria ii.í; chaves
estão no 11. 91; trata-se na rua S. Pc-
dro O4. (E)

A LUGA-SÜ uma bca casa. .1 rua
-fi-Maia Lacerda 50 (Ipanema); cha-
ves eiíão no armazém, á rua N. S.
Copacabana 1036; trata-se na rua <]a
Quiwndã 151I (Ií)

A LUCA-SE uma casa. toda refor.
Xi-niadi, :'. ladeira da Providencia 10
chaves Ostão no n. 21; preço 60S
trata-se na rua da Quitanda 131. (lv

A LUGAM-SE dois bons quartos, a
XuLprcçò reduzido, cm' easa dc fami-
lia; na rua da Constituição n. ?/>. so-
brado. (30-.;-' lií R

ALUCAM-SIÍ 
e-.n casa do fainl'.!»

doía magnifiçofl aposciUo.» mobila-
dos, com pensão, n eas.il ou moços
de respeito, kua du Carmo. 66.

(jS-.> Ki I-

T)RECfSA-SH de uma boa coziivhct.
.1. r.i c c|ue love roupa; rua Jiuv
queira 1'u-ire 11. .53. l.1.C.:s D) A

MEADOS EllÍ8f
' A LUGA-Sli uma parda para lodo
-£*Vservi.;ó de uni casal; não faz que?-
15o dc (,'iaiide ordenado: diriçeir caila
para 111.1 íilvcrio íi;, Cascadllrà.

(3;94 C) S
'¦ \ LUGA-SE uma perfeita lavadeira
À'\v. cn^ôRiniadeira, para casa dc f.i-
niilia de tratamento; ordenado 70$ ;
lrata.se ia rua do Cattcte .liiá.

UV^ Ç) R

ÍJUEC.1SA-SE 
dc uma creada para

tudo o serviço, cm casa dc um
casal; á rua Jorge Rtldgc 11. tio,
casa .1  Jlangucira. iCsòso.C) B

_yiíECTSAiSE de uma creada, paia
.t copeha c arrumadeira; na Indcí-
ra do Kn.--.cll n. 41. (3514 C) .1

DillíCISA-SK lio tim menino de ti
X a i;í annos, á rua dos Andradas
n. E5, sobrado. (,lS;,o C) It
"PRECISA-SE 

de unia tavadcíra e
.1 cugominadeira; na. rua Uaiiibina
I). pq. (3/70 C) I!

Í>KKCI.SA-SE 
dc uma raparig.1 para

serviços leves dc um casal; rua
d-, Rocha n. 30—Rocha, (3S04 C) J

TMtlíi ISA-Sli de um rapaz de ií
.1. -aunos, para còpciro c mais -ser-
viços leves; rua Marechal Floriano n.
M-'. (3SS3 Cl 1!

{>Hilít'ISA-SE 
dc uma eniprcgada'

pára casa dc pequena família, que
durma uo nluguel; ria General licii-
í*i (ionçalvc-j n. 6S — Kngeníio dc
lv.:.o. (33.- C'.'.l

EMPREGOS DIVERSOS 
~

\I/UG/V'Slí 
uma moça para arru-

madeira c copcira; na rua \'i-ci*m-
do Silva n. i-*8, ciiai 1\'.-ilctaioco.

(______ -1
1 i ÍLLT.A-SU um moço com pratica
.ÁV.ie jardim c horta c encera:- casai
cóln, carta dc fiança; largo da Ma-
eliatlo 7. Telephone Centrai srool

(31-n I" R

sesw ppime-apcB jíSsitai* a

Drogaría"6ranado_& Filhos
RUA URUGUAYANA N. 91

Pesagem gratiiita eivx balança sen-
sivel a 1 g-ramma

A laUÇArSí) a casa da rua do
-fi-.Seiiailo 108. As eliiives es
tão no n. 110 e t-1'nt'R-so na
rua do it.òsarió G2.( 113839)1'

ALUCArSlí 
um' esccllente ca«a, com

boas accommodações 'para pequena
família, na rua Nova S. Leopoldo n.
79; as chaves estão na'venda -da cs-
quina da ma Machado'!Coelho n, 56;
trata-se na travessa do Commercio n.
:., com os srs. Oliveira Lopes Sil-
va & C. (3133 E) J

A LUCA-Slí um auarto mobilado, á
iXavenida Mem de Si ri. co.

(3130 fi) J

ALUGA-SIÍ 
o macnifico palaccte da

rua Francisco Muratori 11. 4^, com
•Éiitiwas aceomniodaçêcs , para fami Ha
de tratamento; trata-se toa rua General
Câmara n. 35. ' ü (3480 E)J

ALUGAM-SH 
boa sala dc frente o

um bom quarto, a sepsoa séria ;
avenida Gomes Preire ug, sobrado.

(j.ua K) J

LUGA-SH o esplendido sobrado da
Lrua Carioca 46. (.líio li) J

ALUGA-SE 
um quarto eai casa dc

família, a um casal scu filhos,
a rapazes ou a senhor ji de respeito;
na rua I.uia Gama n: '14. antiga do
Espirito Santo. 1» andar; (3301 li) S

ALUGA-SE 
um commodo com pen-

são. a uma peisoa séria, em. casa
de família; ua rua do Hospicio 173.
1" andar. (3l<>3 I'.) S

4I.UGA-SH o predio' da rua de
ÍXS. Diogo ti; 380. Trata-se na
ua do Hospício u. 41, sobrado.

(3467 E) S

AMJCA-SE 
o sobrado da rua das

Marrecas 11 • -U; as. chaves estão
ua padaria. ' (3-T' E) S

A Ii.tTOa.-Sia unia boa sala, pa-
-^â-ra gabinete de medico ou
advogado, com direito ú uma
sala de espera, decentemente
mobilada ; na rua du Consti-
tuirão h. 4; trata-se com o
di*. Semi. (J 3541)1*:

A LÜGASL.SE bons Quartos, na ca-
J\, fa dc commodos da ladeira do
liar roso 2, próximo á rua liarão de
S. Ifclbtj orecn barato. (34íi lv) «S

AT.UGA-SE 
uma boa casa ã rua

do Rezende n. 14G; Irata-se na
iiiesma, da 1 ás .1. . (J21S li) .T

A ILUGA-SE um quarto mobilado,
xj.com pensão, dá-se lambem pc-.isão
avulsa; na travessa dc S. 'Francisco
¦11. 6, 2" andar, esquina da rua da
Carioca. (.139= E) A

A II.UC.A-Slv 'o i" andar do pre-
xVdio ri. S3 da avenida Rio Brau-
co; trata-se 110 ariuazcm.

(Í3'36 E) J

At.UGA.M-Sli 
casai na nvenida

Conceição Bastos; á rua Menezes
Vieira n. 65, qntjga dos Inválidos,
çom duas salas, dois quartçs, cozinha
área c instaUação clcctrica; -as chaves
no armazém na frente. (3.1:4 li) .1

rVUARTOS — Altiff.am-íc 2 bons
^quartos a preço reduzido, cm casa
de íamüia; nta da Coiistiíuiçáó 36,
sobrado. (3851 S) li

CALA cm optimo ponto — Amcja-
Ó se a dentista, medico, cavalheiro?
ou casaes; casa dc familia; rua M.
Floriano 71, sobrado. (3S30 S) R

UM 
almoço ou jantar completo

com a sobremesa dentro de um
pito por 600 fóisj ua rua do Rosa-
rio 11. 13". (-'344 S) J

e dizei aiodaaqor.lt^^^çí^^gi

BEBIDAS da W/MWê
MIRHAÜSINA agi

SÃO FEITOS PORHíÂODEMSSTRE
¦MWaata 111 *mtw»-9m-_m9Jtzssarwmer**' -w

' AT,t'(iAM-SK dois bõns"c arcjaUps
1 xvquarios. com pensão; preço razoa-

vcil; rua da Quitanda 107, 20 andar.
(3ÜÚ4 15) R

I>R1Í"CTSÀ-SE 
de boas costureiras c

aprendizes; na r.a Riachuclo ti.
n, sobrado: traui-sc das 2 ás 6, com
inmc. Aiúiita. (3."J ") R

PRECISA-SE 
dc Siraa empresada

para lodo e' serviço; travessa dos
Ferreiros 33, sem compromissos, que.
seja séria; ordenado 30?. (õ^on D) .1

PRliCISA-SK 
d o cbrptnliciras e

boas (tiudanlcs; rua da Assem-
blía 09, 1,'aric dc Ia Jlode.

(3045 S) S

Casas e comniodos, centro
AT.UGAM-RE 

loja c sobrado da rua
Senador Pompeu aoj c sobrado da

rua Camerino 101; trata-so ua rua do
S. Pedro .15, loja. (36S1 E) S

ALUGA-SE 
uma loja com mora

dia, nn rua General Câmara 178,
preço I40?ooo; as chaves cíião no lio-
tcqliim defronte.  (.idrrli) S

ALUCAM-SIÍ 
dois bons quartos, a

moços dc tratamento; na rua de
Santa 'Luzia ::,:. sob. (3606E) J

A LUGA-SE um armazém, no pre-
iMulio da rua dc SanCAnua 11. nji
as chaves estão no mesmo, desde as
10 horas até ás 5 d.i larde; 

'nformà-se

no mesmo. (.-üoi E) J

A LUGAM-SE esplendidas salas e
XÍ.qmr:os. mobilado, e cem nensão,
á familiar, e cav 1 'u'irr.3 de trr.iainen-
to; têm telcplionc c lotfi.is qiittilcs:
Seiiad)' Dantas 14. (a?o.i l\) j

ÂLUGA-SE 
o pavlnienlo térreo do

predio 11. 304 da rua Dr. Carmo
Netio, Cidade Nova. (331.1 EU

A LUGA-SK uma poria para
-í^iiiii pequeno varejo, em
ponto muito transitado; tra-
tu-se com o sr. Duarte Feli.v,
largo da Carioca 13. E

ALUGA-SE 
uma linda c bem "rc-

jada sala dc frente, bem .mobila-
da, a cavalheiro ou casal. Travessa
IMuraròri 11. ;--. (37-1--E) U

ALUtíA.SIÍ 
11111 bom comniòdo dc

frente cm casa de familia. no i"
andar á rua Acre 122 esquina Marc-
citai Floriano. (3S01 Iv)R

('«OPUTHA; 
quem não estiver nas

J cdudiçücs. não sc apresente, pre*
vis.vc dc unia. paga-se ,iu$ meu-
saes; rua do Rezende .(o. (2.1.18S) ,f

»'?:?»??.? ? ?.>??.*?.'?'? _¦ «^ ??»*?.:? j».«'» ?-?.?<?:? ?•?'-»'?:?¦ ?..»!

GRANADO & FILHOS
¦XX7.XmWm\Z&TXSVZSZtXK^

\ LUCA-SE o bom predio da rui
í-i-iicopoldu 133 (Andaraliy); ascha-
ves eslfio na venda ao lado; alunucl
•m.1;; Irata.so ua rua da Rosarln n.
10?, 1". (2S40 E) *

I/.M l'líí;.í!A-SK uma moça dc con-
íi dueta afiançada, ilorinindo tora

do alugue!, para cozinhar o trivial,
*-;i lavar c passar roupa; r::;. Ilento
¦lct-;;i n, ,,  (.-,?.',; Cl .1

I V'i'i:iiKt"K-SK um moço com pra-¦ * lica dc jardim c horta c cr.ee-ir cosa, com carta de fiança; ma
l-.ra,. (in Machado li. 7, Telcph. <"cil.
!!.'!' 57"!).  füJ3J"Ji
JV !!'.!(KCE-SIÍ um rapaz cm 16/ nmio.1, sabendo ler c escrever,
C(.m pratica còmtv.ercial, dando Iioã•eondticta. Escrever com a-= inívla?-
.1. I'.. i'c:le escriptorio, 13500 S) .1

pRECtSA-SH de uma cmpregatla;
-» .na rua da Alfândega n. 237, eo-
"¦'¦¦"". (3f.io"ü) )
T)ltECISA-SIi dc uma crc.la pára-J. todo o scn-i(.-o, branca: tua Ser-
«ipê lt. 17—Mailoso. (.;j,;C lli .1

PRECISA-SE dc unia creada -para
X serviços leves c lavar, em caía
dc pequena familia; á rua Ililar-o dc
uoiivéíi 8S—Copacabana, (378,) 111 S
•J>RECISA-SE 

de- mm tal.iii.ith
1 modisla dc ciiapéos, na Maison<.-.;...-.::::c; Av. Mem de Sá 20 A.

pRF.i ISA.SE de uma lavadeira r
x ("inscminadcira c dc uma pc.1Ue.-u1- ~ 

.1,? •¦ 15 annos, para arrumadeira;
>f* que durma no aUuíitcl: á¦f-.a ^. rrcuiisco Xavier n. oSo.

(3381 »J R

ALUGA-SH a "si da rua Senador
1'ompcti n. 150, por i;t'5 mciv

.•mcs. conq-ilctaxcntc reformada, luz
cleetrie:,; trara-sc na mesnn..^^ 

j

A

\ LUGA-SE, a duis rapazes um cs-
1 H-paçoS) dliarto. á rua 1" do Mar.
ço 11. .-; i-" andar. ___> S) t-

4 I,ÜG\-SE n opredio novo, apaln- j ALUGA-SE um bom quarlo com ou
i-Xcctailú da rira do Itczeride 11., 193,1 -falsem pensão, na rua Júlio César

LUGA-SE o Rrande salão do pre-dio da rua da Carioca 11. 6s.

OS 
19 E) J

\ r«t GA-SK o a" nudav da travessa
Xidc S. Francisco n. 22. próprio
para oíiicina ou atelier, (33.í8lí)J

AiLUGA-SIÍ um bom sobrado, com
¦ÍAcinco quartos, duas salas c grande
terraço* com todas ;ís demais depen-
dencias, predio rccem-coiistruido; ua
rua do Senado n. 6.', quasi na esqui-
na da avenida Comes Freire.

(36.--0 E) .1

LAPA E SANTA TKEREZfl
ALUGA-SE uni i" andar; 3 quar-

XXtòs, 2 salas, para cscriútorio ou fa-
iniba: rua Asscmblca 30. C3SS6IÍ) R

A TA'Ci.\-Srí ttm bom quarlo inde-
JLJjpendcntci a um senhor do com-
inercio, em casa dc pequena fami-
lia; na rua du Rczcr.de n. 1*0, baixo.

(3=73 ií) s

AJA-OAM-S 
Ií maanificqs commodos

lilobilailos, o casal sem filhos c a
tiiipregadoa uo commcrcííi, com ha-
¦nlíos quente:» e frios. Telcplionc, etc
á rua da Lapa n. Co. (2S97I'') .1

A LUGAAI-SE as sci;uiutcs casas
Xjk.para família;
Kua General Pedra n. 15-5,

para neçocio c família . iáo$ooo
Rua iMariz c Barros n. íío,

diversas casas, na "Vil-
Ia ICMcenic" desde. . . ioiJooo

Rua José Clemente n. 47.; . usÇood
Kua Santo Christo dos Mi!a-

Kres n. 102 pi$ooo
Rua San e Christo dos Mila-

crês. a loja do n. io(). no$oao
Rua do Cunha, a loja do

n. Cn ioi$ooo
Una da AlfandcRa, o sobra.

do do n, 220 i.j:?iioo
Rua Viuva Cláudio iv 321,

próprio para negocio c
familia i.(o$ooo

Rua do S. Pedro, a loia do
11. 283 23,1 jOOO

Rua K. S. de Copacabana
.11. 933 334$ooo

X. S. Copacabana u. 851. . i.pçooo
José Clemente 11. 4.1. . . . oíl$ooo
Ladeira do João Uamciii (i<i i.p$ooo
f.iiz, lujc Con tra-Almirante

Baptisla das Neves n. 30 ro:*íoco
Krcdcrico Meyer u. lò; . . i22$oóo
.M;ui:: e Barroa n. 257. . 223^000

Trata-se á rua de S. Pedro n. 7--
com Costa llrana Sr C. (lt 1-831)

A IjUCíAM-SIÍ nuiRuificos commodos
j Xa.mpIiTlatlos. 11 senhores dc tratamen-

to. com banhos ementes c frios, tele-
phoue, ele.; á rua ria l.apa n. Co,

(.ii.it ío

A LUGA-SE o t*> andar
Ú:\. Buenos Aires n. itS.

rua
(li)

A LUGAJt-SE salas para escripto.
jm\i rio; rua Buenos Aires «. nS.

t LUGA-SE uni bom auarto. .1 mo-
i^.ços ryltciros; tem telephone; (•
barato; na" travessa das Dcllas-Artcs
n. 5. (.;!•.--• Üi S

1 LUGA-SE unia boa sala de trrn-
XI. lc c um qual to cm casa dc fa-
niilia, o rn-.-il sem fiüios ou rapa-
7C3 do commercio; na rua do Lavra-
dio n, iSó. (!•')

A LUGA-SE por 130$. o erande~ê
ÍXclarq armazem ;hi rua \'aseo /ia
Gama 11. 170. proítio para vareio;
para ver c I ralar, :,a rua Sachcl 11.
1-. sobrado. (ai;7 li) U

-zc
trata-se na

optimo qtiarlo rodeado dc Jane
_________} S

A1.UGA-SE. niuilo barato, o arma-
x"\.zt:u da r,:a d.' S. 1'cdrn n. sji

Frimciro de Março
(356; E) K

A LUGA-SE uma Pala dc frente.
XV.ircjaiia. Ir.-s janellas, cm casa dc
Ifriáu moça rvi, .1 unia d'-ini. nas
5n.-sr.-as condiçHes. Riu <írrcHedicJ*o
irii.irolyto ::. =33, sobrado. (3343E)J

11. (*.;. ~> andar, próximo á rua do
Ouvidor. (jSflg Ií) R

A LUGA-SE ur
ilt um 3" aml
a> Mercado ,'ú
Ue.ni Manuel 3:

i° andar por jit.S.
• por 101$,' nroximo
t.; trata-se nn rua

(3341 E) .1

A LUGA-SE uma sala bem mobila-
ilii, lendo telephone, i rua Azc-
vedo Uma ni 15". cm frente ao
theatro 1'hcn'ix. (3-134 E) J

A ILUGA-SE quarto mobilado, com
XXou sem pensão, a > cavalheiros dc
tratamento. Avenida Passos n. .)". so-
brado, cisa de familia. (3S53IÍ) R

A LUCA-SE íspleiidido sobrado com
xXbons commodos c grande terraço:
na rua Fiei Caneca u. 2$,\ (esquina
de Visconde de Sapucahy); lrata*sc
na loja. í31S-., lí) .1

A 'LUGA-SE unia sala de frente, r,
xl.mõços do commcreio; na rua dn
Senado ó, sobrado. i.;--ii-- lí) J

A LUGA-Sli uma sala de,, frente c
Jr\. um quarto, jtinlos 0:1 separados,
cm tosa tle familia; á rua do Send-
do 11. 5. t.;.--'l K)

A LUGA-SE por C,„.). uma Rran.lc
-íxsala de frente tndc^endcnlc, ti ca-
sal sem filho ou escriptorio; na rua
UniRunyana or. sobrado. (35íoE)J

K LUCA-SE na rua Senado- Dan-
l.Ví....i o,:, em cu.-a de família, um
bom quarlo. (3321 lv) J

A LUGA-SE imv hom' quarto,; a ca.
jtSisal de tratamento on dois moços
sérios, em casa dc família, bem mo-
bilados, na rua Senador Dantas n. 10.

(.1313 Ei U

A LUCA-SE por 130?, um srande
xi-arniazem, com sessenta metros, 70'quadrados, no predio novo da rua
Senador Pompeu ti. 77; a chave está
no 11. Bo, cm frente. (3727 10 IJ

ifUKClSA.SEd» .,¦•„ nir-cirrl..-. p.r.,«:..-.!?" t u"1 —'•¦ V '¦¦_. _'..-"iJ.'i_-' }p-__£.' •'
íiKKClSA-SE um oíficíaí enforma-.* d;>- dc chaoíos dc palha: r-x
^g^^yaive- Dias ij. (3;r)l)i J
T>HF.CI?A-SE dc ura mcr-it:.i~dc

a 17 annos, para .etvi',-%-. lc-•m-, "ia casa de pequena familia; nat-Mattl» Mem de Sá a. 53. «obrado.
¦ÍJI21 C) J

-UUuIlliil.U
I
I

A I.l'C.A.'.f-SIÍ bons escriptorios, i'i
xXrua do Hospício 1?, i° andar, cs-
nuiua da rua da Ouitanda; Ira ta-sc na
loja (Papelaria llrasil). 2044 li) S

A LUGA-SIí a confortável ca-a 03-
xV'üía da praça da Republica, ptn-
tada de novo, com cxccllcuten ãccom-
modaçoes para familia de tratamento.
As chaves estão no n. o', loj.i e tra-
ta-sc na rua da Candelária n. 22,
com Paulo Alvares dc Souza.

(17S.1 E) J

( N O RI IO REOISTRADO)

CaiB*a a inflammaçâà e púp-

3SEJO. -i-OCl-HiSÍ ES/S lal&S&iTXStllEb-
cias e drò^^iritas

ALUGA-SE 
n predio á rua dc Pão

Ifrancisco Xavic* 11. 435; ai cha-
vca estão na padaria defronte e tra-
t^-.-c á rua do Rosário n. 146 —
Banco Alliança. (li)

i LUGA-SE o predio á rua Torres
xXHomem n. e.iri, cn^i da frente ;
as chaves c^táo na casa dos fundos
c trata-se â rua do Rosário n, 146.
Banco Alliança, (K)

A LUCA-SE o predio á rua Maria
XÍ.EuE»nih n. .-. j* (IloWfugo): os
chaves estão no urmareni da caqinna

I e trala-sc á rua do Rosário n, 140.
1 A tUCA-SI; o nredio á rua Sena.
I XVlor Josi Honifacio n. 37 (To-
-dos 03 Santos); as chaves estão no
fpredio visínhn tle n. .*; c trata-se
á rua do Rosário n. 14-6 — Banco
Alliança. (Ií)

¦i LUGA-Sli por 152$ mensaes o 2"
I x"\andar do predio n. 100 da rua
[ da Alfândega, cora (justro q',:.irio?,
[duas salas,-cozinha r banheiro; chaves

.1 mesma rja n. 5?, finde Fe trata,
1 cora 1 sr. Maia. Telcplánc i3:o.
1 Norte. ' C3366 E)S

A LUGA-SE, a um casal de familia.
XÜLuin pavimento lerreo, com sala c
alcova, lardim na frente c lindo pa-
norama o;ra a balda; á ladeira Durão
3, Gloria; Irala-so ua mesma.

(34S-, V) J

A.T.UGA-SE uma boa loja para ne-
^l-ííocio limpo, tem morada c alguns
pertences dc vitrine; na rua Maran-
Btiap.- in, 36 (l.apa). (3376 lf) R

ALUGA-SE 
um quarlo com jancl-

Ia, entrada indcptm.dentc, mobila-
do. ou não, com ou -sem pensão; na
ruá.-Taylor 47, (3.143 10 S

A TA;GA.Si) ttm i° pavimento asso-
X.Vhr;Hlado. com confortáveis accom-
modaçôcs para familia. completamente
novo; na rua do Rezende ;S-A; as cha-
ves 110 11. 56. (383C E) R

AI.CGA-SK 
o Rráiído nredio, com

3 pavimchtos, complctámento Inde-
pendentes, á rua Barão ,!o Ladario, ti.
$7; as chaves estão no marcinciro,
junto, c trala-se na rua do Ouvidor
n. 10.1. (3S34 i')-n

ALUGA-SIÍ 
um bom quarlo -a ipês-

soas decentes, por 35$ c um ou-
tro a um rapaz r.ó, por 25$; na rua
Joaquim Silva 50. sob. (37491") J

Cattete, Laranjeiras,
Botafogo e Gavsa

i T,UGá-SIÍ uma boa casa. á rua
X^-D. Marciana ¦;: a salas. 3 quar-
los, Raz. electricidade, porão, etc;
iao$ooo. (8078 'G)

Roupas brancas para
senhoras e homens.
Roupas de cama, mesa,
camisas Bertholet e
outras.

133-AVENIDA RIO BRANCO--133£Xfr.££«.e"'
(BSZ.OBBkTTR.A.Il») linho, cretone, atoa-

Todos os artigos desta casa sSo vantajosamente lhado.
conhecidos 11SÍ0 somente pela sua superioridade como Punhos e oollarinhos,
pelos seus preços, que desafiam toda concorrência. etc, etc.

A 
LUGA-Sli uma boa casa com sa-
Ia de visitas, Ires quartos, sala

de : jantar, sàletu, despensa, banheiro,
cozinha, quarto para ereado, entrada
ao lado e luz eiectrica, por 230500o;
na rua General Polydoro 107. Bo*
tafogo. (3506 G) J

ALUGA-SE 
niagniiL-.i sala, a ca-

sal ou cavalheiros de tratamento,
em casa de família, próximo aos ba-
nhos de mar; ua rua Buarque dc
IMhcêdo 36. (3130 G) J

ALUGAM-SE 
salas dc frente e

quarto, com ou sem mobília, ti
casaes sérios ou pessoas de traia-
mento, em casa dc uni casal, no mc-
lhor ponto da rua do Cattetc, cm
frente ao palácio presidencial. Rua
do Cattcte, 13--. (37-lS G) B

ALUGA-SE 
o sobrado da rua Vo-

1 unia ri os da Pátria ti. 271, Bo-
latORo; as chaves ua casa de ferra-
Bens. (3.10; COR

ALUGA-SE 
á rua do Cattcte 17C

Icclpliòne .-ooS, duas grandes sa-
Ias de frente, juntas ou separadas,
bons quartos, na grande chácara, ten-
do todo conforto o reformado de no-
vo, preço liem redtiVulo, só a famílias
e cavalheiros, Eriglish Hotel.

(3396 G) 15
'J.UGA-Stí por 100$ ,1 cas.i di tra-

kvcMã S. Salvador 4J.B.
(3729 C) 'II

AlLUGA-SE 
a casa da rua Anuiu

.Garibaldi 11. 55, uutiga 'Capitão
Salomão (Hotafugo); a chave eslâ
na venda próxima e trata-se na rua'Uruguayana 11. 7, loja, (3491 G.) S

ALUGA-SE 
o sobrado da rua do

Ypiranga n. ro-*. i/ara pequena fa-
niilia; está pintado o forrado dt* novo;
chaves nu lt, 06, casa 11. XVII.

(3S46 G) ít

Leme Copacabana eleblon
A|l,UOi.VM-SlC duas 

boas casas, à
rua Bolívar, antiga Guimarães *Caí-

porá ns. uu 14--; Itata se 110 tro.
Copacabana. (.-313 II) S

AlVtJGA-sK 
o esplendido predio dc

dois pavimentos da rui Barroso
11. 2.j.|.' Copacabana, chaves ira vem
da próxima. Aluguel ile oceasião: Ir.-i-
tar, Uruguaya.ia 11. 60. (3S63II) R

ALUGAM-SE 
oi magníficos pre-

dios da rua Pclropolis ns. i--,
14 e iO. S.111U Thc-íaa, completa-
mente reformados, As chaves ctáo
na mesma- rua 11. 18, botequim. Tra-
ta-.se com o dr. Jair,.á rua de São
J'cdra 11. 8.-, sob. (3oipJ) J

AI.UGA-S1Í 
i rua Dr. Costa t'er-

rai n. 10, casinha n. II, com
dois quartos, du.n salas e eleclrici.
dade; as chaves estão no ti. 1.

(353. J) J

A 
LUGA-SH uma boa casinha, den-
tro de uma chaura, ocm quarto,

sala de jantar, cozinha, com água
nascente; na travessa do Navarro n.
33 antiga; informações ua mesma tra-
vessa 11. 81, venda, por favor.

(371 J) J

A l,l'C,A-SU um sobrado, no largo
Xi.dc Catumby n. o;, tciubi ecte
quarto.', todos com janellas c electri-
eiladc, icudo uni grandj quintal.

tS70J J) S

ALUGA-SE 
o predio novo da rua

Dr. Maia 'Lacerda 11. líj. Esta-
cio de Sá. tem todo o conforto mo-
dento; trata-.se ua avenida Kio Brau*
ca 11, 357, i° andar. (JÕ17.I) .(

Quereis ter uma, foelln. C-atoelleii-f», ?
—. I ¦— l .M.IM.— IIIH,. „, I ———¦»»»»¦—I III ,1111.1 IM —*m_t

USAIS

POMADA AMERICANA
olimlua a caspn, dá brilho o evita n queda dos cabcllos

VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMARIAS

AILUGA-SIÍ 
para negocio e mora.

dia, o esplendido predio da, rua
Guanabara u. A2\ a chave está \\õ
II; 40. (3,-p(i G) S

AiLU.GA-SH 
o predio assobradado

.da rua Nery ferreira n. -¦&
(Cattete), pintado c forrado do no-
vo, com 5 quartos, 2 saias, porão
habitavcl c mais dependências o quiu-
tal ; com instaUação eiectrica. As
chaves eslão na mesma rua, ua pa-
(darin defronte; trata-so com o sr.
'Mario Ràstó, á rua de S. 1'édro 33.
Tel. Norte 3')iü. (3708 C) .f

AiT.UGA-SH 
cm avenida distineta

e socegada, uma boa casa nova,
com tres saias, cinco quarto?, bom
banheiro _ com todas as commodidadcs.
Voluntários S3, onde se trata.

íiIM_í'' _'T
A IjVGA-SR 11111 lioni quarto

XXniobiliulo, com luz clecti'1-
ca c pequeno almoço por 60$;
na rua iiiittrqiie ilo iMaccdo
li. 41; puni tratiu* ilns -l lio-
ras cm demite. (.1 1ÍÍ510) G

AiLUOA-SIÍ 
uma moça para copei-

ra c arrumadeira; ua rua Viscon-
dc Silva u. 138, casa IV. Botafogo.

(Sloo G) .1

ALUGAM-Sli 
casas a ;i', 71$, 7(4

c 01$, muito boas, muita ai;ua; na
travessa 'rernandina 95; (3743CO R

A LUGA-Sli, por 405 um quarlo
i»iÃ:mnbitadoí com electricidade. cm
cas;i do tamília; rua Corrêa Dutra rí>*

(.1.111 G) .1

A LUGA-SE poi- O inezes on
-^-1 1111110, poi* contrato, só o,
familia ilo ti-atantciito, num
casa nova, mobilada, tendo:
electiióitladü o gaz, 4 salas, 4
quartos, cozinlia, despensn, 2
W.C., banhos quentes o frios,
grautlc quintal, jardim, muita
agna, etc. Fica á 2 minutos
do bonde c á 5 dos banhos dc
mui'. Ilomlc dc 8 em 8 niiuii-
tos. Kua «le Santa Clara 94,
Copacabana ou Ourives 75.
Telep. \. 3328. (lt 3567) H

AiLUGA-SE a cara n. IO. da rua
¦iXXl*uri|uim Weriieck, em Copacaba-
na. tem sala dc visitas, gabinete, tres
quartos, sala'de jantar, despensa, ba-
nheiro, cozinha, quarto para creada,
porão habitavcl, luz clcctrica c gaz.
Trata =e com o proprietário -Santos;
á rua Mento í,isbòa 25, (31711!) R

A LUGA-SE ou vende-se um predio
-TVnovo, com sacadas c varanda ao
lado; na rua 20 dc Novembro n, S9,
Copacabana, oudo se trata. (¦345511')o

AT.UGA-SE 
por preço barato, boa

casa cnm Ires quartos, duas salas
c bom quintal. Informa-se á rua Car-
doso .Marinho n. 7, escriptorio, Praia
rorinosa. (i8o-* I) J

ALUG.VM.SE 
por 172? cada ura",

os espaçosos prédios da rua Cun-
sclheiro Pereira franco ns. 48, 50 c
52 (primeiro c segundo andares),
com quatro bons quartos, duas* salas
e dependências, illtiminados a lua ele-
ctrica; trata-se na rua da Alfândega
n. 86, sobrado; as chaves estão m
n. 50. (3543 I) J

Ht»HTITT»»tIIT»TTTTTQ
DOENÇAS DO ESTÔMAGO. 1

j FIGADO. INTESTINOS E "
1 NERVOSAS. TRATAMENTO

DAS CREANÇAS. Dr. Cunha
<i Cruz — Cons. r, da Carioca,
¦4 31, d.-,,s 3 áa 5. Tel. 56QS. C.

Residência: r. Paula Frcitasj U
n. 97—Copacabana, (A 33;-') 3

Simuxixixiiinxiix:

HÃDDOCH LOBO E TIJU8Ü
\ 

LUGA-SE a casa ti 10 da Ira
vessa 1). Mathildc (Fabrica das

Chitas), còmplettinicnte rdfonnada,
bons comniodos para famiEiti. ahuu-

ALUGA-SIÍ. 
por i;o$ o predio S-i

da rua llella de S. Lii.iz, Portão
Vertnêlho, com jardim e quintal; cha-
ves no í-í; trata-se á rua do Ouvidor
173. das ,i ás s hor.-.s. (3.14a K) J

A LUGAi.SU uma casa. 11» travess»
XxElira 11. iC; as chaves eitão no
11. 18; aluguel na$ (.1544 K) lt

ALUGA-SE, 
na rua dos Araújo»

?5, urna casa cnm todas aa com-
mouidades; alujíuel 6.;$ por mez;
trata-se Conde dc Bcmftm n;.

l :¦--¦¦ K) J

A LUGA-Sli. nor 70$, boa casa, á
-fXrtta Urmjuay ter. com 2 quartos,
2 salas, electricidade e quintal; cá-
sa VU. (3(1:3 K.II

ALUCAM-SIÍ 
as casas Ul c 3'V

da Villa Ypitaiip,.i. á rua Pereira
de Siqueira 11. 03. com 2 quartos, i
salas, luz clcctrica, pequeno^ quintal,
bonde de 100 rí. dc S. Francisco
Xavier, por oi? mensaes; as chaves
na casa VIU, e t.vita-so na rua d*"»
Ouvidor 145. casa BevÜacqua, com o
sr, Mario. Ü507 K-) J

ALUGA-SE, 
por,130$,-n easa da

travcásj da UiÜvcrsidatic 27;_ aí
chaves no 2_. (.I4-*.i _) )

ALUGA-SE 
,11111 auarto. a pessoal

decentes, á rua da I^uz 11. on.
(3303 K) J

A LUGA-Sli a casa da rui Viscon-
XVde. de hieueiredo n. 8.1. coniulc-
lamente reformada, com tres huus
audrtbs, duas salas, luz eiectrica; v.i
chaves estão na venda' da esquina da
mesma rua; preço 180$; trata-se á rui
Iladdoclt I,oIio 37. (.13.18 K) J

ALUGAM-SE 
casas Rrr.iidcs, com 3

quattos a 1105 c- 120$: na r-.-,.i
Conde Bomfim a.-o^ (3220 K) J

ALUGA-SE 
o predio da rua Conde

de Donifim 70L coin . quarl03 e
bom porão; chaves no açougttc, e tra-
ta. na rui Maura Urlo 10. (.pn-iKiJ

ALUGA-SE 
em casa franceza. por

33?, um pequeno quarlo mobilado,
ttó para ressoa solteira; liarão dc
Ita-paRipc 4-1. (.1373 .1) K

ALUGAM-SE 
doik Vionn quartos,

mobilados e com pensão, a caga!
ou a i,eS50.i de tratamento, na rua
lljddock Lobo 11. 13. _ó6 K) J

A LUGA-SE o prodio novo dn
^*-rua 1'i'iigiiay 156; optima
vivenda para família dc trata-
mento; trata-so no armazem
da esquina, com o sr. Joaquim

(II 298(5) K

ALUGA-SIÍ, 
próximo aos bauboí dç

mar, csplrndiila rala du frente, 1110-
bilada; rua Silveira 'Martins, 140: .

(S;o3 G) S

A LVGAM-Slí cstilcudidot apBStJtitbs
X\.com ou sem mobilia c comida, a
cavalheiros ou casaes, cm pensão nova,
próxima tios banhos de mar; rua Bifar-
une ile Macedo íi. (ir)S Cl) S

l-MiIS

A LUGASI-SÈ quartos com
XVpensão, corfortaveis, desde
-líjí iior dia, o uma sala com
pensão para 2 cavalheiros ou
casal, 200$ mensaes, luz ele-
ctrica, telcplionc, ele. Pensão
Familiar. Praça Jo*,é de Alcri-
car 14. Cattetc. (Ií 3069)

ALUGA-SE 
uma casa por 152$,

com quatro quartos, duas salas c
Brande quintal; na rua do Cattetc
11. 214 c outra por i2_'?; mi rua
llcilta Lisboa 11. 80, com dois quar-
tos, duas salas c grande área, oulra
por 87$ c oulra por 61?, tem grande
quintal, (-'531 <¦) J

ALUGAM-SE 
magnificos commodos,

a cavalheiros c moços do commer-
cio na confortável avenida Commer-
cio; na rua Christovão Colombo 3^»
próximo ao largo do Machado; ira-
ta-sc com o encarregado, a qualquer
hora. (2111 C) J

A LUGAJí-SE casinhas n n
-íl,Aveniilii dn Gloria, rim do
Catleto 123. As chaves na ca-
sa 15. Trata-se com Paulo
Passos & Comp., rua Santa
Luzia íi'. 202. G

Boa opportunidádo para as posse-as íntellitienlcs e
aòtiyãs. So V. S. quer vencer difficuldades da vida, ganharmuilo dinheiro em negócios, ler coragem c audácia, boa
voz, olhar magnético c altraente, vencer o dominar
vossos inimigos, ganhar no jogo, recuperar a saúde c ser

feliz em amores c em relações de
Ioda a espécie, escreva-me irrimc-
dialamcnto, pedindo o meu livro
inlilulado TALISMAN DE PE-

DUAS DE CEVAR, onde conhcccreis as virtudes das
maravilhosas Pedras tle Cev«r, recebidas da índia.
Escreva para : Sr. Aristóteles Itália — Rua Senhor
dos Passos n. 9S, sobrado — Caixa do Correio
004, Kio.

A LUGA-SH na rua D. Maria A'n-| AiLUG.VSIi uma boa easa para fa-
XVgclica. boas casai a 8uS, trci! Xvmilia, na rua Visconde de Sapu-

cnlty n. 3|j, peno da avenida Sal-
vador do Sã; trata-se na rua ido
llosario (io. Aluguel 132$. O793IJS

íjuartos, d iias salas,
100?; trata-se 110 11-. 9, casa VII.

(2030 11) .1

Tira os cabellos supérfluos do ros
to, collo e< braços, líncontra-sc «as
caías : -JJazin, Hcrmanv c Cirio.

AI.UC.A-Sft 
uma exccllculí casa

com luz eiectrica, fogão o -gaz,
etc, á rua da Kgrejiiihn n. s^; as
chaves c;tão no armazém da cs-
quina. (1C71 II) A

Catumby, Estacio
e Rio Comprido

A LUGA-SH uma casa, para peque-
4A.11.1 familia, próximo ao larpo do
listacio dc pá; informa-se no arma-
síem da rua S. ChrlstÒvSo' n. 27,
onde estão as chaves, e trala-se na
tua S. l'cdro n. 69. armazém.

(:l.|S< .1) Ií

A LUGA-SE um grande armazém,
XSLcoht torno dc padaria, na rua do
Mattoso, c trata-se na rua ttarãn de
Ubá_ii5-'. LLS?-LÍ.;) }K
A LUGA-SE uma boa casa, na Villa

XVlrciie, á travessa de tí. .Salvador
38 com 2 quartos, 2 salas c tudo o
necessário para familia; a chave;**C5tA
no -n. 5; aluguel 01S. (3837 10 \_\

A T.IT.A-SIÍ. com pensão, preçr.s
Xlinodicos. a casal ou rapazes, Itin-
pos c arejados quartos, na rua Had-
doe!; Lobo pii; o nredio t no lado da
sombra próprio para o verão.

(37C9 K) 11

A LUGA.SE bom predio, ;i rua Con.
XXde de iloiiiíim ti| EÚ7. próprio paia
familia úc tratamento; as chaves uo
11. S;i. c para tratar com Santos, Mo-
rcira & C, i rua Visconde du Inliaii.
ma 11. 38. (J77d K) ft

ALUGA-SE 
o confortahilissinio pre-

dio om 5 quartos e porão habita,
vel, da rua Santo Henrique 118, pro-
ximo á praça Socnz Pena, (37')-K)J

A LUGAJI-SK dois esplendi-
^l-dos quartos em uniu casa
cercada de jardim com ma-
KUiflca pensão; rua Iladdoclt
I.olm 11. 252. (11S888) K

S. Christovão, Andarahy
e Villa Isabel

ALUGA-SE 
uma casa nova. á rua

Gonzaga Bastos ,|C; as chaves es-
tão no <;., da mesma rua (botequim),
c trata-se na rua S. Francisco Xa-
vier 31a, (.1531 Li lt

A LUGA-SE por i:a. o predio da
_ - rua Kcal Grandeza ti. 332, do
lado do tinte!, tendo tres quartos,, 2
salas, cozinlia. fowão a gaz, clcctnci-
dade, etc. As chaves por favor no
n. 330. Tralar na rua General Po-
lydoro li. z,-z, com Campos Silva

&' Comp. l'-'.;o G)S

A T.rc.A-Sli por ioo? inensac?, a
-cjLpequettn familia dc tratamento, um
boa casa com dois quartos, duasj fa-
Ias, cozinlia, serviço, sanitário c área,
á rua Üctiro da Guanabara -tr. villa
Alice. (30SIGJ S

A LUGA-Sli o prejlio da rua Vpi-
xiTanga 11. ;i, laranjeiras, tem
duas salas, sete quartos, com luz ele-
ctrica; trata-se ua avenida Rio Rran-
co n, 237, í" andar. (361Ü G) .1

A ILUGAM-SE salas c quartos de
XA.frcutc, -com ou sem mobília, a ca-
faca ou pessoas dc tratamento, cm
casa de familia, no melhor ponto da
rua (lo Cattcte. cal fr.-nte ao palácio
pucsidenflii.1. Kua do Cattcte, t.;.:.

O57L.Ç0. I!
A'ff.UGA-SE a casa assobradada da

iXrira, D. Marciana 67, em Hota-
íogo. pintada de novo; as chaves no
»• l"'5- (3j3lG) K

n'i':SI!!!!lí:!a!!:'{a!;i!IB!i!!ISIi!ilBEIini1liBI,:B|
g OS QUE SOFFREM DO H
g| ESTÔMAGO DEVEM USAR jy

1 Guaranesiíi i
lili:Si:i!!g'HB;l!lgMi!!:iB!ii.!ai;l!iai!!:'B!:"lI£,ia

ALUGA-SE 
á rua General Sevc-

riano n. 100, boas casas, grandes
accommodações a 90$; informação na
mesma ma 108. (zon.i l.) J

A LUGA-Sli um commodo indepcn-
XVdcntc c asseiado, com luz; rua do
Cattcte S;. esquina Guaratiba.

(3<ií4 G) h

CONFORTÁVEIS 
salas dc frente e

quarto?, alu^am-se com \ optima
õcnsâo. á rua Carvalho dc Sá n. 25.

(6045 S) J

OS INVISÍVEIS
S/. rv. H>.

A todos
os que sof-

f r c m de
q 11 a 1 q 11 e r
moléstia cs-
ta socictla-

. ,. .... de envia-ra. livre dc qualquer retribuição, os meios <le citrhr-se IvNT-
V1UM PELO CORRlvIÜ. em cana fechada — nome, morada,syinptomas ou ihanifeslações da moléstia — e sello para a re-sposia, que receberão v.a volta do Correio, Cartas aos INVI-
SlVKiS — Caixa do Correio, 1125,

dc qualquer

A LUGA.SE n espaçoso predio da
XVrtta Santa Clara 11, 100, Copacaba-
na, podendo ser visto á qualquer." ho.
ra; trata-se á rua lillpbrasia Corrêa
n. 10, ou á avenida Rio Ilranro 171.

(3469 IP J

Saúde, Praia Formosa
e Mangue

ALUGA-SE por Si$ a casa d.i rua
XLNavarro 11, .iu, cem duas salas,
dois quartos, cozinha c quintal; o
chave cs:á 110 n, i»i c trata-ss na
rua IJarão de S, Ecli.-ç n. 120.

(.1353 J) R

À-iLUGA-SE para iicrocío ,1 boa loja
XA.ii. sol, da rua de Santn Clirist.o
dos Milagres, já com armações, c có-
pa ou para tun bom botequim ou
(endinlla. fl'Cata-se i rua ide São,
Pedro n. a.|6. (2S37 1) lt

A LUGA-Sli tuna rrande casa, com
-Ü3 andares; no primeiro tçm um
bom armarem; ou a'uRa-sc Reparado;
cada andar dá nara 2 famílias; a
120$ cada um; rua da America 24.

(2843 I) ri

mil
Tomo PEITOKÃlTMA-

Ifi MIO
liua 7 dc Setembro 180

;AiI.UGA-SF, o predio da riu Dr.
UX.MI11.-1 (Lacerda n. IC3 (Estacio-),
tem todo o conforto moderno, luz
eiectrica, banheiro e csqucnl.-idor; tra-
la.se na avenida Kio li.-anco n. 2^7,
t" andar. (|)

a 35$ e 45$, bons!
los, a cavalheiros: na rua

Visconde de Ilauna 11. 53 (sobrado).
(3281 I) S1

A 'LUGAM-SE
JTxcoihmodos, a

A T.UCA-SE uma liou sala de fren-
^-.Vlc, em cn=a de família sem crean*¦".«, Mt preço razoivcl, entrada com-
pl-t.iiiunlc indcpendciile, tia rua de

i.iuz it. 23, para ver e tralar
u qualquer hera do dia. (3311.T) J

A LUGAM-SE uma sala e. quarto
XVde frente, com entrada indepcn-
dente, em casa dc uma senliora rc?p?!-
tavel; rui Coronel ligucira de Mello
n. 30H. (.1ÜÍ7 L) ü

A LUCA-SE uma casa. para, peque.
dtYr.n familia; na rua S. Francisco
Xavier 3IÍ9 (Maracanã), (337OL) K

A LUÇA-S.lí ,uma_ casa, na rua
xAiUrancisco Ivucenio 155, tendo trej
quartos, duas salas, cozinha, despen-
sa, tanque para lavar, um bom chu-
veiro c uma boa Arca cimentada; alu-
(,'ticl 90$ c i5 dc tasa; apropriada
para #pessoas do commercio: a condi-
çao é um bom fiador; tem luz electri-
ca e muita agita; as chaves, por cs-
pccial favor, tio armazem do sr.
Abel, á mesma rua 140, (3574 Ii)H

A LUGAM-SB bons quailos &
-ÍXprcço barato; ua rua do
Mattoso 100.  I

A1MJGA-SR 
a boa casa. nara cranda

familia: da rua Senador Alencar
;C; trata-se no 8ú da mesma rua.

(3183 L) R

\ LUGA-SE a boa casa da rua Soa-
AiLrca 11. Co S. Christovão; as
chaves estão na mcsm.t run n. C.\, o
trala-sc ua rua Gonçalves Dias n. 44.

(«32 p S ,

ALUGA-SE 
uma boa casa, illitmi-

nada á luz eiectrica. com tndas
as conimodidadc-j, para pequena fami-
Ha dc tratamento; á rua S. 1'rau-
cisco Xavier n. 537 (Villa líauri-
cio); aluguel 90$. (-'ót;- L) J

ALUGA-SIÍ, nor i<lc$. a nova t
XVconf iriavcl casa da rua Amaral 11.
00 (Andarahv), própria para pequena
fámÜia de tratamento; as chaves com
o encarregado da avenida, no mesmo
local; trlasa.iic na rua Sachcl 11. ia,sobrado, (.-178 I.,l R

A LUCA-SE. por no$.a easa n. 43
Xlula rua Costa Guimarães Retiro du
America, S. Clirislovão; bondes dc S.
Januário; as chaves eslão ua venda cm
frente. (30.,.. I,) J

A LUGA.SB um quarto mo-
-íi-biliiflo por 60!ji, com ele-
ctricldade, em casa de funii-
lia fiMiiccza; rim Voluntários
da l'iilriii 429. (,IS:j-iO)G

A ILUGAM-SE, independentes, umaXjLsala <• um quarto, bem mobilados;
111 rua Barão dc Guaratiba 11. 27.
Cattete. (3415 G) 1

A í-UGA-SE um quarto cm casa de
xaaamllia, com l»z. .-.-J, pessoa sim-
pies, e que trabalhe i\'irj; na rva Rcn-
jannn Constant n. i;:. • (3398G) A

A LUGA-Slv uma casa muito hysic-
iXliica e por prc;o reduzido." tia ave-
nida da pr.-.ç.i Duque de Caxias 54;úí chaves trtão por favor no armazém ,c Irala-se na rua Carvalho dc Sá
n. ("'.*. (3.187 C.) .il

*, OOOOOOC)OOOOOOG^OC)OOC)OOOCOCKX)CCOC>OC1<X500C1«<^ .
O DEPURATIVO B ANTI-RHEUMATICO

SYPI1ILTS, « r.Uia-MATI.SMO
VLOBTÍAS, \\ AnTIClLAR,
PEKTDAS, || MUSOULAIt,
B0KES, || o OBRUBKAL,
EMPIGEXS, j:| ATlTiriUTIS.MO,

e om qualquer moléstia de fundo escropliuloso, herpetico e sypliilitico o uso do "TAVtrV-V de S João d.l ,Barra é sempre vantajoso. Sun aceno favorece o regular fiiiiecionamento do ESTÔMAGO ívfGADO ílACO c TV- CTK.SXIXOS.— V venda em qualquer phármacia e drogaria; ARAÚJO FREITAS & C. ;•:— lilò Í)E JaVEIRÒ. I
^6{^ogoooocKHX?o>^^

KWèm _
B£ S. Mm DA BâSIRA

ÍS MOLÉSTIAS

j{ DA PELLE,

|| ERUrÇOES,
:í DATiTllIins,

EOZEMAS,

ALUGA-SE 
uma boa sala, sem mo-

bilia, com muito ar c luz, cm casa
de familia estrangeira, próximo aos
banhos dc mar. por 60?. c só n se-
nliores do coaimcrcio; na rua Corrêa
Dutra, 7-1- (3|J-7 G) .1

AILUGA.M.SE uma exeellcntc sala!
il'-' frente e um bom quarlo, cm
casi de família, inr.i rapazes dc tra-
tamralo ou casal sem filhos; Ferrei-
ra Vianiia 20.  (3454 (',) S!

ALI 1,AM-.-!, crccüci-.les commo--í^-ilof com pen-.ão, cm c.-.sa de fa-
mil:.', cslr.infpira: na praia da Th-
tnciifro n. ;o, Tclèplione 57S1 C.

(.M03 G) J

A'LUGA-SE una ca!sa, baixos e
XXiüados, por 154$, cinco quarto,,tres salas, (fraude quini.il e outra por8S5, tca: Rrar.de quintal, Cnttctc, 214-

(-'333 G) /

A LÜGA-SE a confortável casa para
Xi-familia. bom logar para criação,
muita água, próximo aos bondes, por
Sn$ mensaes; na rua Cardoso Junior
n. 1(13; irata-sc :'.o n. 1 -7. Iflran-
jeiras. (S.-i-s G) J

A 
ILUGAM-SE salas de frente e
--quartos, com ou sem mobília, a

casaes ou pessoas de tratamento, cm
casa de familia, no melhor ponto da
rua do Cattetc, em frente ao pafaetó
©residencial. Kua do Cattete U-.

 (3577 C) R

ALUGA-SE 
r. casa da rua Heíija-

min Constant n. 143, , com seis
quartos, luz clcctrica, banheiro c mais
commodidades necessárias; a5 chaves
eslão na própria casa. (jü.,; G.i .1

t iT,UGA'.M-SE quartos com todas ni
xXcomiiiodidades, cm casa dc fami-
lia de tratamento; na rua do Cattetc
11. 91. Tclcpliotie Central 2814.

Ü-3:G,l J

A LUGA-SE o sobrado da rui da
Xi-Saude n. 107. As chaves no 109.
Informa sc. (.Í47-. 1) S

*¦ *«"v,*r>¦ -f^-^mw9-»m,fmM^f^jl!T**n| MlWIHHl ^

Jnventnde
Alexandre

Ver. com ouc 03 cabellos
brancos fiquem preto?, nâo
queima, não mancha a pelle.A Juventude Alexandre des-
envolvi; o crescimento do ca-
bello c extingue a caspa com
tres. applicações,

Vende-se cm todas as r>,
fitmarias, pharmacias c (lro^,.-,
rias. — Preço 3Ç000, j

A T*UCiA-SE o predio Gssobradado
a'V'i rua li.-. Aristides Lobo n. oi,
com quatro quartos, duas salas, uúYis
dependências c quintal ;a chave eaú
110 -'• 93. (3703 J) S

AlLUGA.Sfc, o predio com dois'-tiquartos, duas salas c- graude!niuiita'. á rim Dr. Aristides Lobo I
«. 00; a chave cs;á 110 11, 93.

(2;93 J)_S

\ LUGA-SK uma casinha com sila,
Xi-nitarto c , cozinha, na rua Falletc
n. 23; para mformaçces, ua venda.

Ail.UGA-SE a casa moderna da rua
a1I>, Cecília n. 23, Kio Comprido;
cem quatro quartos, jardim, quinta!c tod:,s ns dependências de conforto; i
'rala-se r.o n. 29. (3803 I) 1 '

A LUGA.S1', uma boa casa assobra-
X3Vdada, com tro; quartos, 2 «alas e
mais dependências, por 100$; 11,1 rua
Dr. Silva Tinto -(•, quasi esquina d>,
Bniilcrard. (3440 |.. J

ALUGAM-Sli 
casas pinladas e for.

radas de novo, com .- quartos, a
salas o todas as commodidadoa; à
rua Viscondo de S. Vicente 84, An-
darahy; chaves na casa i: preço r-j.,

(.H.v I.J .1

A 
ILUGA-SE por preço barato, boa
-cara cem dois quartos, duas fala;

e bom quintal. Informa-se i rui Car
doso Marinho u. 7, escriptorio, Práü'Formosa. (33oo I). J

A LUGA-SE a boa casa da rua Fa-
XXna :i. 2S, lístacto de SJ, nor
17-!;; tratn-se na rua ChristovSo Co-
Içmho n. 113, Cattcte; .11 choves cs-tao na própria casa. (27821) I

ALUGA-SE uma boi casa. com ar.
XXmazem e commodos para família:na rua Pereira de Almeida n, Si ;traia s: no sobrava; Mattoso,

A LUGA-SE o predio da rua Hufi-
XV110 dc Almeida 11. 50; as cliavcs
estão 110 11. 54 c trata-se i-1 rua da
Ijuiiaiiila i.ji). (3409 i.i s

\ LUGA-SE To7*T3T_rK..~a~"--rÃ-
j.'.Vs.í da rua Ur. GaruiiT :-.. ¦:¦.
A inc-nia aciia-sc «licrià das o às .;
da tarde. (327Ú L- ri
•ALUGA-SE p'']^. um barr^ãl
-CA.com sala, um quarto e cozinha»
110 morro de S. Roque; trata-sj na
r-.ia londa d.' Lecpr-liiina r.. 84 São
Christovão. (3525 I,)J

VI.ÚGA-SI5 urr* um, na rua Dr.
Xi.Si.lva T'into n. 122; a» chaves n»
nadaiia da es-ntina, alusuel :'¦¦'¦ -¦:-.
Vüla Isaticl, (itóú L) K
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NORHALISTA
Novu modelo de Espartilhos, curto.

Üe Mios. longo de ouadris droit _dç-
wnt, «nhopcdico, commodo. nifatl-

Sivtl, 
elegante; com o domitiuto peso

9 300 Rrauimas.

Nâo pode sei*
imitado

' 
Confeccionado soli medida em su-

¦erlor tecido dc varias cores, com ap-
ellcaçao bordada, expressamente ar-
unido com baleia e com a jarrotehes.

O Espartilho
Normalista

está destinado a grande suceesso; pre-
Ços uo alcance de todos

FABRICA A'

MA DA ASSEMBLÉA
XI. 101

encontram-se todos
os artigos para ma-
nipulação de Espar-

tilhos

ALUGAM-SE 
os bons prcJios da

.rua ItãqUaty ns. 82 c-l:4.(Cas-
caduni); as chaves cbtão cm úeute,
na venda: aluguel 60Í; trata-se n»
lua do Rosário n. 105, 1o. 12845»)h

A MJlíA-SH por 100* boa
-Acusa; ua *ua Carolina 53,
estação «li» Rocha. (J3586) M

ALUGA-SE. 
nor 00$. a easa 113, a

rua Dr. ferreira Nobre, Meyer;
chaves no iu; 2 salas. 2 quartos, po.
rão habitavel; trata-se Kodiijjo Silva
10. 2° andar, entre Assembléa e in.
José. (3.M2 M) J

 ""¦ . -» ¦ ..-  .., ¦

A LUGAM-SE. na rua Draulio Cor-
__deiro' 11. 60., casas novas, acaba-
.das de construir, forradas e assou-
Iludas, por preços módicos: trata-se
n ;(. (.1580 IO R

' A. salvação dos Bezerros
A "FONTE LIMPA"

E' o unico remédio veterinário que
cura a diarrhéa destes, e desinfecta os
intestinos do gado vaceum. — Deposita-
rios no Rio: Alfredo de Carvalho & C.
R. i" de Março, 10.

awftvt' T_"-V"_kl

»_1_______1§ü_S
4 LlKiA-SE. uma boa easa; tem ele-

-íaVciricidadc; rua Valenilni da Fon-
seca 11. 47. cstacSo do Itiucbitelo; alu-
ga-sc a metade do uma easa na mes-
ma rua 11. 37. (3oiÇ) M) J

A LUGAiSK; por óu$. o predio no-
_"Lvo, assobradado, á rua Vaz da
Costa n. 87. Inhaúma, com Rrandc
quintal fechado c plantado, local, apra-
zivel; trata-se á rua General Câmara
11. ns. (.1328 M) B

A l.UGAM-SK duas salas um
i\quarto. a casal; aluguel de 46$
adeantadns; na rua Dr. Manoel Vi-
ctoriuo i'68; iraU-sc na mesma,

(3568 Al) O

Í.UCA-SIÍ 'o nredio novo. da rua
Valcnlim da Eonscca 11. 44. esta-

ção do Sampaio; aluguel ;*$: Chaves
no vizinho. (3610M) B

ALUGA-SE 
o predioJ,  da rua An-

tonio dc Padua n. 41, estação do
Sampaio; aluguel 140Í; .. ehavcs-.no
vizinho. (3618M) B

ALUGA-SE 
ou vende-se um clialet

de madeira; tem 3 quartos, 2 sa-
Ias, cozinha, água e bom tenciio plan-
uiio; rua Bernardo 164. Encantado.

(.3612 Al) 5

ALUGA-SE, 
á rua Erauciscp Era-

goso n. 31 (Encantado), uma ca-
sinhu com muita ?gita. por módico
idiigucl.  (3611 A') J

Augusto Freire
A LCGAM-SE as casas du rua

ut*l>. Maria 71 (Aldeia Cam-
pista), transversal á rua Pe-
reira Nunes, novas, «om dois
quartos, _ salas, cozinha, ba-
nheiro e tanque dc lavagem,
todos os commodos illuiiiiua-
dos ii luz electricu. As chaves
uo local. Trata-se na rua Gon-
yalves Dias 31, próximo Ua ci-
dado, a poucos passos dos
bondes de Aldeia Campista,
cuja passagem om duas se-
ivOes ó do 200 rs. Alugueis
100$ e 110$000. li

V 
LUGAM-SE casas nor So$, com
dois quartos e duas salas, na ave-

nida S. Christovão u. 62.1. ponto dos
bondes de 100 rs, (1735 W 3

LUGA-SE o predio do campo de
S Christovão 11. 133; trata-se na

rua Escüliaí 181, armazém. (3338WR

ALUGA-SE, 
no li, de Dentro., a

rua Martha da Rocha 171. coniur-
lavei casa nova, por 40$; informar., na
easa V e cm Casc.idur.i, u rua lia-
maraty 21; outra, por 40$ informar
na casa li tralãiu-se na rua da.Uui-
landa 11. 127. (.15>»a Ml •>

ALUGA-SE 
o grande predio. eom

4 grandes quartos 2. salas
zinliii, todo reformado „ 4, rua Houo.
rio ti. IQ3, Todos os
ves eslão uo uiesiuo;
rio 11. 102. Todos os Santos: as cha-

ia uo mesmo', tilupucl 12J».

ALUGA-SE, 
por 81$,

u
no Alcyer,

uma casa com tres quartos., duas
salas, cozinha, desycnsa c quintal ;
trala-sc ua rua Torres Sobrinho 19,
(Meyer).  (.1533 Al) J

ALUGA-SE 
unia boa casa, assobra-

alada, coin 4 quartos, 2 boas salas,
p.pião liahitavel, grande terreno arbo;.
lizaclu c todas as coinniudidades,, por
iu!; as chaves á rua Chaves 1'aria
;.•. armazém Catieella, S. Christovão.

(.1419 D J

ALUGA-SE. 
por 80$, o sobrado da

rua S. Luiz Gonzaga 66, S. Chris-
lovão; trala-sc ua rua da Alfândega
ia. Peixoto iv C. (3433 D J

.» LUGA-SE, no Boulevard a8 de
XVSctc uliro 11. 243, a casinlia 11. ij!
trata-se nu 11. 247. botequim; alugue
joÇooo. (3028 I,) J

* LUGA-SE 11 boa casa assobrada-
x.Vda, moderna; entrada ao lado, teu-
do tres quartos, duas falas, banheiro,
cozinha, e quintal; na rua, do Con-
Miltorio 11. 47, próximo á avenida
1'cdrò fvo. As chaves no n. 51, casa
ii. VIII. (3894 I.) K

¦ A"'LUGA-SE a casa da rua Lauri-
iiMg Rnbcllo . 26 com, duas saias,
dots quarto?, cozinha, quintal, bastan-
le água, luz clcctrica. Aluguel"174$;
as chaves estão na rua de <h. Carlos
11. 51, morro de S. Carlos. (3895.DU

A LUfiA-aiü uma linda casa
>Vcom entrada no liulo e ex-
celleiitcs coiniuiodos para íu-
niilii de tratamento; ua rua
S. Francisco Xavier 100; as
uliiives estão na mesma e ira-
ta-se ua rua du Quitanda 118.

(11 ;5860) ti

A I.UCA-iSK unia casa,
/Yconst moção moderna

de elegante
 ....  (sobrado).

com todas a scommodidadcs inclusive
hoiiita ároa, tclliciro ao lado e dois
bons nuintaes. servindo nara familia
regular; duas linhas dc bondes: Jockcy-
Club e Cascadura; rua S. Luiz Gon-
zaga n. 342. (3884 I.) It

A liL'(iA-SE o predio o chaca-
^Vra á Kstrada da Coviuica
n. 31, cm Jacarépngiuí; tem
todas as conimodidades, in-
clusive electricidade, pintado
ò forrado de novo, perto do
bonde, a uni minuto; ns cha-
ves e«tão á ruu Barro Verme-
lho 24; trata-se A rua do Ou-
vidor 94. (S 3421) M

ALUGAM-SE 
os prédios da rua Ha-

rão do Iloiu Retiro, entre 03 nu-
meros 113 c 119 e ns. ,2 c 1, eom
bons commodos c bom quintal; as cha-
ves eslão 110 11. 113, onde Sc tratam.
Aluguel 91 $000. (SÓ97 M) K

ALUGAM-SE 
bons prédios, na rua

Conselheiro Joliini ns. 19, o 27,
bom quintal c jardim; trata-se na rua
liario du liom Ketiro 11, no- Alu-
gucl 91 $000. IS69S AI) R

4 LUGAM-SE, com caria de fian-
.Oça, boas casas para moradia, ua E.
Kauios, a 50S. 60J). 65$ e 7e$; tem
água. luz, W-C. e quintal; trala-sc
no mesmo logar, a "Villa Andorinha ,
onde «.tão as chaves. (3343 At)R

ALUGA-SE 
a casa da rua Consc-

lheira Agostinho 77. Todos os
Santos, com 3 quartos, 2 salas, luz
clectrica, banheiro, cte.. por 71$; tra-
ta-se na rua S. Braz 24. (3.14âM)K

(1ASA 
«té 10:0005 — Compra-se

j uma que tenha tros qujrlos, rc-
guiar terreno e todas «a «íccommo-
dacües para familia de ttaiaiuento.
1'reíere-se- que seja «ituada perto da
cidade e exige-se que a coiisiruceão
seja' absolutamente solida. 1'agamcn.
to immcdi-jto. Cartas a Jiütinp Je
Araújo, ma Dr. Barbosa da Silva n.
2, estação do Riaclurclo. (2306 N) J

COMPRA-SE 
uma casa cora 4 o

5 quartos, 2 salas e outras «lepen-
deucias; bastante terreno, etc. ra-
ga-se 3:000$ a visto e o lestanle cm
prestações mensaes de 300$. ¦ Infor-
mações a F. Lemos, á rua S. Pc-
dio n. 20i. (in3N) R

COMPRA-SE 
uma caso cm centro

de terreno, com 4 quartos; duas
salas, etc., da estação do Meyer
para baixo. Olfertas nesta redacção,
a A. \V. (33i6 N) J

Qoffas de Saude
TÓXICO REGENERADÜK DO ORGANISMO E REGULADOR DO

Curam doenças do estômago, figado, intestinos dores rheiiinatoidos,
nervosismo, enxaquecas, nevralgias heinorrhóidcsj traqueía geral e dos
órgãos da geração e manchas da pelle,. Depositários: Drogarias: Pa-' ¦ ' ' n. 45. — Rio; üarucl & C. rua Direita n. 1checo, rua dos Andradas
S. Paulo. (A 7182)

ALUGAM-SE 
casas, -por 45$. Pnr

mez; trata-S! na rira Henrique
Schcid n. 7, E. da Dentro.

(3334 M) J

AI.UCAM-SE 
easas, ua Villa Ed-

mundo; 2 quartos, 2 salas, luz,
clcctrica; aluguel 56S: na rua Josc
Domingues 113, nu Piedade.

(3360 M) R

ALUGA-SE 
um predio. na rua

Wcrner <le Magalhães n. 41, P°f
65Ç, tondo 2 quartos. 2 salas, cozinha
e quintal, illumlnada á luz clectrica,
próximo aos bondes dc V. Isabel e
li, Novo; trata-se 110 citfc Portas,
praça da Republica S23, eom Xavier.

(33C4 M) R

ALUGA-SE 
uma casa. com tres

quartos, duas salas, luz electrica,
jardim e quintal; rua General Ilento
Gonçalves 33; chaves rua lose des.
Reis 57. (3263 M) S

— Vende-se um
cartas 110

Jornal do Conniicrcio, a Z. Z.
(2601 N) ,T

/COPACABANA
\J terreno em prestações:

COMPRA-SE 
um predio era centro

de terreno, porão alto, até 20
contos; rua S. José 11. 112 — Phar-
macia. (2584 N)

FAZENDA 
OU MATTA VIRGEM

— Permula-se uma espaço.» easa
com grande terreno nos subúrbios
desta capital, por uma fazenda 0.1
maltas virgens noa Estados dc Ml-
na« ou Espirito Santo. Cartas cora
todas «• informações o Machado, a
rua dos Ourives 69. (3623 S) B

VÍBN1DE-S1E 
uma casa em Ramos por

2 contos dc reis, podendo «er
melado á vista c prestações o resto,
Este preço é devido a retirada para
a lEuiopa; informa-se 00 .boulevard

de S. Christovão n. 7". (J .l.«n) N

"t rrtíjj.DEJÍSE ;Por 43:000$ emeo ma-
t Buiíico»' 'predio», na rua Con dessa

de ilíelinoiífc; tratar com o sr. Car-
mo. rua da ^Carioca n, Sh 6ób;, das
ii a» s. (S 3.53") W_u
ViENDBMlSE 

um predio à rua Pa-
dre Roma, por 8:700$; outro, no

Meyer, por 4:500$; outro, em Todos
09 Santo9,i por 4:500$; trata-se 1
rua da Carioca n. 51; i" andar, com
o sr. Pereira. (S 3.557) N

VEN.OE-Sií 
um terrano na rua Ma-

riz e Barros, 30 de frente por 70
de -fundos: Irata-se -á rua da 'Ca-
rioca n, SV-i° audar, com o sr. 'Pe-
reira, it1 (S 3.332) N

irijBNDJEai-SB terronos snpe-
* rioros; de 11x50, em Vaz

Lobo, estrada Marechal Ran-
gel, perto do Madnreira; a
prestações e a vista ; prc-
ços ao alcance de todos. Trata-
so nos mesmos, rua Professor
Hm-Iamaijtii 8. Todos os dias.

(J 8520) N

^71l•:N'0a•Sli por 13:000$ magni-' fico e sólido .predio com 3 quar-
tos, salas, qozinha, gradil e jardim ao
lado, grande - chácara nos fundos, com
teiía nascente, etc. .\a rua S. Luiz
Gonzaga, próximo ao campo de São
Christovão;, tratar com o sr. Pe-
reira, á rua da Carioca n, 51.

(S 3.553) N

\f'EN.r)EM-SE, 
cm Ma.lurcira, os

beinfeitorias <le um predio novo,
com oito annos de co,-Hrato, .por
1:300$, estando rendendo 25$; trata-
se á rua da Carioca n, 51, 1" andar,
eom o sr. Pereira. (J 1.443) N

, na rua
, preço 35:000$,

outro em S. -Francisco Xavier, por
45:000$; trata-se d rua da Carioca
n. 51, 1» andar, com o sr. Pereira.

(S 3.384) N

\^ENDE.\ríSE 
3 prédios,

Viseonde*de Itaíma, preç

trEJíDjK-Slü a casa completa-
V mente, reformada á r. Tel-

xcira de Carvalho 22, Fieda-
de, Kstrada Real de Sta. Cruz,
bonde de Cascadura, á vista.
O pagamento íióde ser parte
om prestações. Hospicio 170,
loja; pára tratar com o pro-
prletai-io. Tel. 3096, X.

- O 3561) N

VENDE-SE 
uma easa nova, muito

perto da estação do Riachuclo, na
rua .1). Clara de liarros, 41, taido 4
salas, 6 esplendidos quartos e mais 3
ditos para empregados, despensa, copa,
corinha, banheira com água, quente o
fria. a necessárias, tanques, grande
terreno, etc; trata-se na mesma.

(3519 W J

iTTENDE-SE -próximo á rua Álvaro,
T Engenho Novo, perto dos bondes

e trens, dois jircdios juntos, rendem
«0$ mensaes cada um, na .presentea
ejuadra, doii quartos, duas salas, in-
atallaçlo clectrica atua, esgoto, etc.,
acompanham-se o) pretendentes e não
st aoeeitam intermediários. Preço
¦ 2:000)000. Anfandega 130, Ia an-
dar, $aa 2 ie í. (3663N)

VENDE-SE 
uma boa casinha .comdois quartos, duas salas, cozinha,

des|>ensa e quintal, por 2:700$; na rua
liberta dos Santos n. r, cm fren-
te á etsação Prefeito Bento Ribeiro.

(3353 N) J

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

JXcurastbeuia,
Espcrmatorrliea.

Cura certa, radical e rápida
Clinica cleetro-nicdiea, espe-
ciai do
Dr. Caetano Joviue

das Faculdades de Medicina
de Nanoles e Rio de Janeiro.
Das ti ás 11 c da9 2 ás 5.Largo da Carioca n. 10

sobrado

V teiramente reformado, «om porão
habitavel. na rua «Bittencourt da bil-
va n. 60. onde se trata (t.. do K'»;
chuelo)^ (ii 3404) N

VEN"IXlí-SE, 
em Jacarcpagui, uma

chácara com casa aova. tendo J
quarto», 3 salas, cozinha, dcipeusa e
muito terreno todo plantado; perto do
iponto dc 100 ríls. praça Sccca;, para
ver e tratar na mesma, rua lvimlia
n. 1 D. (J:3oiQ N

VKX-DE-S.B 
ou arreuda-se itm bom

sitio, próprio para erioçúo c -piau-
teçüo, em Campo iC,rotide:' tra.a-se a
rua Barão do Bom Retiro n. sio,
Engenho Novo, com Christiano =>"'•'»•

TTENUE-SE uma linda casa .nova,
T -própria para residência particular,

com lindo jardim, grande pomar e
grande quintal, i rua Uruguay; Ira-
ta-se i rua Sete de Setembro -11. 40,
com o proprietário. -Negocio alrçcto.

(B 313DN

VESDE-SE 
um magnífico terreno,

d rua Real Grandeza, esquina da
dc Menna Barreío, 30
(rente por 15 dc fundos,

metros de
todo ou cm

parte; para tratar eom o dr. I.aecr-
da, i rua do Hospicio n. .w, sobra-
do, da 1 ás 3. O JJ9°) -N

"I^EN.DEM-iSiE dois bons predie
T tem -Copacabana» iren-Jetido 401

lio?,
jOO$mensaes; trata-se a rua úo Rosano

u. 133, Mourão Si C. t,d!3óai)N

IIUinnTCIUI-^-ll dirija-so ú caixa «Io Correio
lilirU I BCWIWH* 1947 — Kio de Janeiro —
Enviando o nome, residência e o sello para resposta.—
CUBA RÁPIDA E GARANTIDA — GRÁTIS.

ALUGA-SE 
por 71$ o casa 11 da

rua Imperial sji, Meyer, com
duas salas, dois quartos, luz electrica.
grande quintal todo murado, a casa o
nova c está limpa. As chaves estão
na casa I. Trata-se na rua de S. Pe;
dra eo?. Dias uteis. (8;ot'M)S

ALUGA-SE 
a casa da rua Oabu-

Çtt' 11 • 58, com uiíiííiiiíicos com-
modos para familia, jardim c quintal;
as chaves estão no n. 56; tiata-sc na
rua da Alfândega n. =S. t.\I)

A IiCGA-SE o predio da run
-íA<la Bella Vista n° 115, En-
gcnlio Novo, com '1 quartos,
duas salas, cosinlin, grande
q u i u t a 1, electricidade, etc,
l*ara ver e tratnr no mesmo,
com o proprietário. Aluguel
lü.ljiOOO. (S 33Ò2)

,\ LUGA1I-SE casa», que deram
XÍ.no$, por Cií( ro$> e 75?. e lixo,
na afamada c saliiborrima Villa Savn-
na, Petropoíis dos polires. estação da
Mangueira, a um minuto tio trem c io
da cidade; rua V. Kiclberoy n. 6o;
aproveitem a crise. (3169 11) R

ALUGA-SE, 
por 160$, o predio 110-

vo, 11. 18 da rua Erancisco Ma-
nocl, E. do Riachuclo; 6 quartos. -•
salas, electricidade; trata-se á rua Vi-
clor Mcirolles 3n. (3144 M)R

AiLUGAM-SI? por
jíVoi i-rciliòs ns. 13

cada um,
13 da Ia-

deira de S. Januário, illuminados :i
lua eleolriea, tendo dois magníficos
quartos, duas espaçosas salai c gran-

A LUGA-SE o predio da rua Con-
-xsclhcíro Verraz 88. duas salas, 4
quartos c liom terreno; chaves á rua
Cahucú 40.A, e trata-fu á ruá Bias da
Cruz 9O; aluguel n-'5. (.íoj? .M)J

\LUGAM-SE 
eor.forlavcrs casas, iic

-I

Alfândega 11. Sü, sobrado. (35-|iE) J
AiLU.GA-SE por iS.-S o conforta-

jíjLycl predio da rua Tavares Guer*
r,i 11. 87, com quatro bon-f núarlos,
.luso salai c deiieiidcueias, perto dus
hattIioHt dü mar; Irata-sc t na Coiupa-
iihía Kdincadora, ;'t rua Gencra! Ci«r«
sio 11. 4, onde está a chave. (33t.'I,)J

\ T(Ü'.i'\-Slv uma boa caía, á rua
-_"Y liarão dc Al esqui ta 9-4 i toda pin-
tada c forrada, coto ilhuniuaçilo ele-
ctrica; preço iüu$; chaves estão no
armazem, ã rua Barão dc Mesquita
<).|fi; trata-sa na rua da Quitanda 151.

41$ a üt?; trata-se oom Alberto
I Rocha, rua Cândido Bcnicio 50-*, Ja-

iVc~iiuinl»T e deiiciideiícias; as chaves carépaRiiü. (,l'3a M) 3
*-rvtão no n. 1/ c trala-sií na rua d . _,,-, -,« . / .,.¦ • A LüGA-Sl? cm easa dc família um

xvqtTarto eom pensão, a um casal
dc tratamento; na rua Ur. Dias da
Cruz c.17. -\lcycr. (.|Oi'M)A

\I*UG\-SK 
a boa casa u 6í da rua

.Tenente Costa (Meyer). com quin-
tal; as chaves mi venda da esquina,

l_l3r;;i_ M) R

ALUGA-SE a easa il. 4'i da rua
,_"__.T(ueÍdio f.aK.i (Alcyer), com quin-

AEUGA-SE, 
por 140$ a boa casa

da rua Lin Uarbosa 79. em frente
á estação do Moyer, com 3 quartos,
todos com jaucllas cara a varanda,, 2
salas, cozinha, quarto do banho, quin-
tal, etc; as chaves no carpinteiro, cm
frenlc. (3315 M) A

A LUGAM-SE bons coiuino-
•í'*-dos com pensão a pessoas
de tratamento; na rua das Do-
res 17, Todos os Santos.

(J 3408) M

ALUGAM-SE 
bons quartos a 13$

e 10$, na rua Prudcnle de Moraes
n. 119. em Quintino Bocayuva; trata-
se na esquina. (3319 M) J

ALUGAM-SE 
duas easas. uma por

101$. c ouira por 66$; trata-se ua
run Uarüo do Bem Retiro n. 339., En-
Rcnho Novo. (.1300 M) J

XTKITIIEROY' _ Vende-se espaço-
X* so predio na ila-a Visconde uo
Urugi<ay n. 514, cmt frente á ponte
Central; para ver c informar, com o
sr. Joaquim, no deposito dc calcado
Borcíallo, em frente á ponte Central.

(3?7i N) R

OIT10 — Compra-se ou arrenda-
O se um, com borw terras, fruiei-
ras, muita água e casa dc moradia,
por preço módico c perto de ostra-
ad de ferro. Ofíerlas com detalhes,
a J. Franco, eseriptorio deste jor-
nal. (3330 S) J

TERRENO 
em Villa Ipanema _

Vende-se um 'io X 30, á rua Dr.
Nascimento Silva, perto dos bondes;
tratar á rua Senador Euzebio 156.

(33'ja N) B

idio cm Villa Isa*
.. _- ,. rata-sc á rua da

Carioca 11, 51, 1" andar. (8 3.353) N
VEN.UE-SE 

um pred . .
bc] por 51500$; trata-se á rua da

A Cür A DA SYPHLIIS
Adquirida 011 hereditária, interna ou externa cm to-
das as manifestações: Rhcumatismo, Eczeinas, Ulccrasj
Tumores, Hscrofu Ias, Dores mwcitlares c ósseas. Do*
res de cabeça nocturnas, Uleeras do Estômago, etc.,
se consegue com o

LUETVL
Poderoso outisy
phililico. Eliml-

nador dos impu-
rcias e micróbios
do Sangue. Cura
sypliilis, tanto ex-
terna fpelle, etc.)
como inieriia ' (dos
Pulmões, Coração,
etc.) Peçam prós-
jicctos. Vende-se
uai boas phannn-
cias. Preço 5$.Deposito Geral :
Avenida Gomes
Jrreire, 99. 'f.
1303 O,

A LUGA-SE-Ti-ronstruccão
tuna superior casa,

moderna, própria para
familia dc tratamento com ,1 quartos2 salas, copa, cozinha, banlioira ca-
multada com água quente, despensa.
W.-C. para creados luz clcctrica e
Ikvu qtuniül; rua Paula4 Uriti; ro; cha-
vts uo ou, Andarahy Oraudc; ahifíucl
laò^ooo. (,J7-|o 1.) U

,1 I.UGa-SE, por K11S e carta de
_.'\ fiiLtiija, a ca^a n, tío da rua S. Ja-
intario, C.ir-M h) R

tal; as rliave
tiiazcm).

estão no n. 8t (ar
(3881 M) R

,4 LUOA-SlC predio novo' rua Con-
jrJúiessa Hctniontc to.t-B, líugcnho
Novo, ,j quartos j salas e mais dc-
pendências electricidade, quintal, jar-
ditu na fronte; chaves na mêaina rua
1051 trata-se rua i.í de Maio 4-'. ar-
ntuzcni. cm frente ao r.vríco.

(384-r M) R

AI.LGAM-SE 
as boas casas da rua

figueira ti. 159, e rua de S. Joãon. 37, estação do Rocha; estão aber-
'as. (3335 ,M)R

A LUGA-SIv o nredio dá rua Lopesx»da Cruz ->y. Moyer, com cxeellcn-
tes accq-nmodaçõea 2 salas» 2 finar-
tos, cozinha^ porão: habitavel, electri-
cidade, jardim, riuintítl, tanque, cliu-
veiro, etc, pelo módico aluguel de
100?; trala-sc à rua Dr. Garnier 103,
Rocha; as chaves era frcnle. cslnbiilo.

(339- M) A

A LUGA-SIv unia casa, m rua Uurão
X.VJo Bom Retiro n. 241; aluguel,
91$; traia-se 11a mesma rua 11. 339.

(3-0! M) J

AI.UGAM-Sí? 
os confortáveis pre-dios Íí rua Atina Nerv 4,ío e 4,12,em frente â li. do Racha; trata-se

General Câmara Sij. (3506 M)J

AT,yGA-SK 
uma sala, i\ rua l''er*

reira Nobre, por 20$; lrata*stí com
I.ciie. Ouvidor 97 c 99. (346J.M) S

TERRENO 
_ Vende-se um, em

Braz de Pinna, quasi ho estadão,
na rua Gaapar, com 36 metros do
frente, por 2:000$ á vista, ou cm
prestações de jo$ooo mensaes. Infor-
mo-se á rua Santa Luiza 11. 62, Ma-
racanã. (3096 N) B

rpERRAS  Vcüdetii-se por preçoX vantajoso no listado de S. Pau-
Io, município de Parajuy, â margem
do Batalha 4.GS9 alqueires de terras
superiores em maltas virgens, pio-
prias para café, cereac3 c cniiita, ten-
do1 aguada suJiicicnto para mover
inachiuismos. Acham-se medidas eom
medição homologada por ' sentença,
sendo uni optimo negocio para qual-
quer lavrador que pretenda abrir la-
voura c explorar ns ínattas. Distam
seis léguas dc Pirajuy e sete de
Bauru*, Em poder do proprietárioem Barra Mansa — Estado do Rio,
encontram-se todos os documentos
bem assim, plantas c relatório de me-
dição. Para informações, c mais es-
ela-iecinientos, com o sr. Alfredo
Pedro Ferreira, Hotel Careca.

(3386 S) 11

VÜ5N-DE-SE 
uma ehic

bradada, com oito apo
ia asso-

. .losentos, com
todos os requisitos da hygiene, ter-
reno com arvores frutíferas, entrada
pur duas ruas. iPreço de oceasião; ua
rua Vaz dc Toledo, cinco minutos da
estação do 'E. Novo; trata-se na rua
Urtiguavaiiii 11.'31, loja. (3803 N)J

VBNDiE-áfj 
,por 5:500$ um -bom pre-

dio, com 2 quartos, 2 salas, cie.,
construído étn terrono com nxío, na
rua do lEiigeiiho de 'Dentro; tratar
com o er.. Carmo, rua da Carioca
n. 31, sobrado, das 11 ás 5.

(S 3-354) :_•
TrÈXDE-SE por 4:500 um bom pre-

V dio, na rua Tenente frança,
Meyer, cónslruido cm terreno de
i8x-lo; tratar com o sr. •Carmo, rua
da Carioca n. 31, sob., das 11 ás .1.

(S 3.53") 3

VEN.D/E-SE 
uma. casa peiptena,

com bom terreno, todo arborizado
com arvores frutíferas e parreira es-
tranecira, sita. em logar o jiiaissait-daveí. O motivo é o «propriclario se
retirar desta capital; na rua D, Ma-
ria Luiza «, 46, Uoca do 'Matto.

(S 3.793) :N

ViENDEM-SE 
cinco prédios: um na

rua <lciieral Câmara e outro na
rua Senhor dos 'Passos o um outro na
Cidade (Nova e outro na rua da Pas-
saçetn e por t_:ooo$ um na rua Dia-
mauiina, fR; do Riachuclo, e outro
por 9:000$ â rua 'Lopes da Cruz,
Meyer; -trata-se i rua da Carioca
11. 51, sob., com o sr. Pereira.

(S 3.539) N

TT)EN.DE-SI5 um predio na rua Dona
í Alice, iE, do Rocha, com 12 mi,

de frente por 120 de fundos, com 3
quartos., 2 salas, W. C. e outras
commodidadcá de hygione. -Preço, réis
11:000$; trata-se á nm da Carioca
n. 51, com o proprietário1, sr. Pc-
reira. (J 3.S03) N

\TlI$>ÍDI5-Slí um jjrande -barracão com
4 alcòvas; cozinha e porão, tpor

preço razoável, próximo .í M. das
Maíiguciras. Rua Visconde de Xi-
cllieroy n,'i-to; trata-se no mesmo,
com o sr. Henrique -Rodrigues,

(J 3.825) N

TTiENDiEM-SE too mil metros ,0,11a-drodos de terrenos, a 20 réis o
metro quadrado; tratar com Quirino,
á rua da Prainlia ni 7. (R 3.S89) N

T^KXDK-SE no melhor ponto
}. (to ífej/or, um inngiiKico

terreno com frente, pura ns
rtias Mnrnulião o Fábio Luz.
medindo 20x110, com bondes
dc Uoca do Matto c 1'iedudo
» portu. O. terreno íica nos
fundos do predio 613. dn rua
Dr. Dias da Cruz. Vende-se
também em lotes; para ver e
tratar A vi Dr. Fnbio Lu/, 36,
e para informações ua rua do
Hospicio 176. (S 3563)N

ViEXDE-SE 
o -predio da rua dr.

Cândido Bcnicio. n, 641 (Jacaré-
Ipngirá), preço módico; trata-se
mesmo. (11 3.;.'i)

VEND'E-SIE 
11111 palacete á rua Bit-

tfiieotirl, transversal A rua Vinte
c Quatro de Maio, por 15:000$; trata-
se á rua da Carioca n. 31, 1" andar,
com o sr. Pereira, (J 1.446) N

\ LUCA-SK esplendido e conforta.
_T\v(.'l casi\j com esnlendídas accom-
modaçOes, á rua Souza lfra«co i-'.í.

(.131.1 D .1

V f.UGA-SE c
a do Amazonas tííj; trata-se ua r-.ta

4 líUOA-SlC uma boa .casa com ,1
x\quart03 c - salas, por ííi$, ua rua
Sopltia 10; as chaves no .iH no Kia-
c_u__ (.1731 M)_R

A MJCA.Slí uma uran.lc casa, nova,
XA-lioin poriío habitavel. na rua Wcr-
liet* Matíalhães .17-A, Ií Novo.

(Ò7.i-r M) R

prcilto
liarão de Mcsiiuita 849

\ I.UGA-SE a
irVLiina h. st.

aberto tta«
(.151.1 d j

casa da rua Fonseca
próximo ;i rua São

Christovão. com a grandes pavimetitos,
podendo servir para duas familias; as
chaves estão, por obséquio, no n. 5J»
e trata-se na rua Snclict n. 34.

 (3739 I.) R

A I.UC-A-SE, por CnS. a c.i«a com
_C\salá, nuarto e cor.inha, á rua Bom-
flui 101, S. Clirisiovão; (3738 L)R

4 MíCA-Slí á linda casa assobra-
-tVdaija, da ruu Duuue dc Caxias n.
75, VÍIla l>;tlici; tres quartos, duas
talas, chuveiro, despensa e mais dc-
pendências para familia dc tratamen-
to; tem t;íi2 uara cozinha, íor2o a lc-
nlta, luz clcctrica. nrcdto novo e mui-
to arêjàdo. bondes á poria; ver c tia-
tar, na me.ma Villa Isabel.

',.17.'S D 1!

AI.UC.AAI.SE, 
cm Cascadura, á rua

Barbosa ns. 7i-i>,), -* predio;; novos.
Ia nia Barão i com todas as commodidades pata, fa-

milia, novas, illuminação clectrica ;
50$; i de urnca. (-'7'lú M) S

\ LUGA-SE .-Cxcoutn

\ I.U.OA.SK oti vende-sc uma casa,
xXcom f'ois ijuartos. t duas salas, co-
zinha, W.-C, _ clcctricidadc, quintal,íic.; rua Conta de Oliveira n. 14;
lrata-su uo n. 8. Villa Isabel.

(.175" D J
l l,ri'..\-S!'. [mr So$ boa casa, com

-Tlui-ande quintal, eleotriciihdc. cte.,
i-.t rua Kspt rança %:; chaves no n.
5.V, liondi S. .lnnuar!o. ((.',761 f,)R

4 LUC.A-S1'
x-\|.r,-!i-> ,1,,
Villa Isaoel; eh.i
Ilonlcvoril í3 d
daria.

|>:,r 140*.
ia llr. Sil

superior
Pinto -ti-

* c in formações no
Setembro 342, pa-

í.177'1 L) 1«

t I.irOA-SE. por .-..jS mensaes c
_tA; ixa, .1 casa nova, de sobrado, á
ruá íí de JJezombro n 81, tendo, no
pavimento superior, 4 bons quartos,
liom quarto de banho com banheira
servida nor água rp-eutç c fria. lava-
lorío e \V,-C., e uo inferior, salas do
visitas c de jantar, copa, cozinha, des-
pensa; W.-C c um (juarto: para iu-
formações, á mesma rua u 110, c
trata-EC á rua Tlicouhiio Ottoni n. ¦*,".
etibrado. (¦',,.•-, 1.1 A

\T,r('.A-SI'', 
por 140$ iiíonsacs e

taxa, a casa -' da ruu Ü <ic De-
zembro ii. 70. com duas salas, cinco
quartos c mais dependências, orestan-
do-FC para duas Familias, com duas
ciuradas; para infoimaçõcs. á mesina
rua u. no. c trata-su á rua 't'licophi|o
Ottoni n. 45, sobrado. (fiia4 |/jA

4 r,Út',A-SE n nredio da r-.ia Dr.
_rV!.ir.* de Vascoiiccilcs n. .í.i.í (li,
Nov.i; icin hoas .vcomuiodaeões para
fatniiiir; lauhctro, 1u:í clectrica; as
chaves, u-ir favor, "o u ,'.i5: ir.-ili-se
«ii rua r do Mare.0 n. 75. i° andar;
aluuticl i?:S. (2.V12 ].i s

X I.UCAM-SE 2 casas, na
ilvej I-arri n. iu. sendo
n quartos e tlun-- salas, pur :
com pali c quarto, «:,í; tr

Cha.

SUBÚRBIOS
i LUGAM-SE casas,

_U.oar.-l ver c ir.-.l.ir.
gr, rstsçío ít Ramos.

55$ a 65$;
, Sylvio '-.
(ji;6 M)3

_ preúi.), edilleado em
de jardim, á rua do Rocha

n, 75; a chave está no armazém
próximo; trala-se na rua 1° de Mar-
<o n. 37. (Jrül M) S

4 r<UO\-SIÍ ou vende-sc uma casa
-Tl-ile madeira, com :; quartos c -'
s.ilas. á rua Miguel rernnndca irrK.

(.170S M) R

A IfUí-i \-Sl'*. a pequena família, o
Abopi nredio da rua Ceará n. ?(>.
cotação dc S. Francisco Xavier; logar
saluherrimo; está aberta ate ãs 5
horas. ._ _ (3522 M) 11

A I.UCA-SE uma casa. á rua Tellcs
a\ii. 41, Jacarépasuá; trala-sc com
Adelino Campos. (,»73o M) 3

TOSSE — BRONCHITES — ASTHMA
O PEITOHATj 1)1:1 JLUU.A', tio Alfrctlo de Ciuviilho, c.\.
cliislvamento v«gctiil,é o quo niiiloi' nuinoro roíino de cii«
ras. Tnnumoros ntlestados médicos c do iicssoiis ciniídas o
«ffirniHiii. —A' venda nus pliiii'iiini'ius o dnisuHas do Rio
o dos listados — Depositários: Alfredo de Ciivvallio & C.
Kua Primeiro de Março n. 10.

ALUGAM-SE, 
liaralissimo, cxcel-

lentes casas novas, com duas sa-
Ias, dois quartos, com jancltas lerra-
«o, lavatorio, cozinha. W.-C, com
chuveiro o bom quintal todo murado,
cada casa Icin duas entradas indepen-
dentes podendo servir para duas la-
milias; aluguel 63S e 75$, c outra,
menor, por 1&5. na rua Silva Rego
ií, uo largo Jacaré obmlc linha
do Cascadura. (34-0 M)J

,1 LUGA-SE
iVlliãcs Couto

trata-sMalto)
68

Ü 

casa dai rua Mapa-í
;o (Meyer, Uoca do

á nu da Quitanda
(37?- M) R

A LUGAM-SE. por 8oS. casa p.-.r.i
XXhotcquiiii o família, Barão do. Bom
Ketiro 39°; P')r 60$, <"is;i, . galas, 2
quartos centro <de terreno arborizado,
ÀUüucI Ângelo 46S; trata-se á trave?-
sa 

'Hcrnicnganla 
44. Mcver. (33iSM)J

ÀLLIGA-SE itnii
_T\(i:iarto, salcta.

bf*a casa. cnm Fila,
;,i/.iu!i.i, quintal *-:

janlim, :ia estação da Penha; atusueí
41,5; 110 fim da rua M. 11 '-• |i'-rt.i da
estação. (776 -\l) b

i LUGA-SE a casa assobradada da
¦TVi-l-.i de S. I.uiz Ciinzaiia 11. 30C,
própria para pequena familia de tra-
tamento; trata-?c na rua Visconde dc
Inhaúma ti. ;t8. f,í.p>.t Ml j

1 T,U0A-SIÍ uma ca?a. na rua Viu-
aAtc e üuatro de Maio n. 47,"Villa EiiiÜia". Aluguel S-í: irnta-sc
na incsntá '':ia », 15. (,íi»^_Mj J

y I.UGA.SIí a cns;. da rua Ur.
/t-GuilhcRiio l;«ia i'. ;;-.\, ein
ííomsucce^so, com duas salas, tres
quarto?, cozinha com água, tanque,
banheiro, com grande quiiiUl<}:<\-,. AUigticl, sò$ono

A IiUGA-SE o predio novo
-íVde' dois pavimentos, 2 sa-
Ias, 5 quartos, jardim, terra-
ços, lii7, electrica, dependeu-
cias, cte.! na rim Alice do FI-
üiieircdo 53, ltinclmelo, por
Sa0!i!00O. (,T 341G) yi

Compra e venda de prédios
e terrenos

A 
PRESTAÇÃO, vendem-se á rua

. KmiHn A i, 2", perjo do pomo ,
dc um réw, bonde do J.icarépoguá, |
uma reguVr casa, cont grande lote
de lerreno; trata-se á rui Caiuli.li
llenk-io u. -:"-•. • (S;».S Ni U

ÜHOiHO UAOABÍlPACüA' —.
Pagamentos em prestações:

Vendem-se nas ruas 
'Mouse-

nhor .Marques c Anua. Silva
esplendidas casas acabadas de
construir o maiíitificos lotes
do terreno próprio, livro e
desembaraçado, com água en-
canada, bonde e luz electricu,
1'AGAMEXTO MM PKlíSTA-
ÇORS;' para inform.ições, rua
do Hospicio 176; piíra ver á
Mstradii da Fregiiczia 415.

(S 35«0) X

\^E.MT)'EM-SE 
I casas pequenas com•gradil c jar,!i:u de ferro, defronte

da colação, subúrbio da LcopoldVia,estão alugadas. O preç. í cru contaimforma-se no boulevard dc S. Chris-
tovão il. ;o, (J 3,3] ^) ^

^^iENlDE-SE 
por 3:Soo$ooo uma'casa com 2 s.ilas e 2 quartos,

cozyiha, terreno 11 por 40, luz e
água. Rua Angélica 11. 202, 'estação
da Ülaria; trata-se ua mesma,

(J 2.781) N

ViBXDE-SE 
um sitio com 4o ai-

queires de terras cm maltas vir*
«rens, c casa de moradia, na mar-
gem do rio Sumatuna, freguezía de
N. S, da -Conceição, 'Estado de Ala-
goa9, por 3 contos: trata-se na rua
do Ouvidor n, 108, sala 3, com o
sr. Cândido. (IJ 3630) N

"ITlKXmj-SE um predio com cinco
T ijiiartos grandes, duas salas, dc vi-

sitas c Je jantar, grandes, com gran-
de terreno com 12,80X1^0 dc com-
prido, próprio -para grande chácara dc
trutas c ílores, • com bastante água,

] esgoto e mais pertences, bondes a
poria, 2 linhas, 3 minutos perto da
estação de Todos os Srnlos, á rua
Senador José Bonifácio; iuforma.se
na mesma rua n. Si* armazém.

(R 3373) N

IfEXUEM-SE, na rua Nazarcih,
Y iBoini do Matto, Meyer (bondes dc

l.ins de Vaseoncellos), bons lotes dc
terrenos, promptos para construir; ten-
do 10 metros de frente por 44 l,e
fundos, juntos ou separados; trata-se
com o -proprietário, á rua > runciro
de iMarto «¦ 12 (loja), lelephone
n. a.soo, .Norte. (S 3^77) »
"|7iE.\'l>E-SE um grande terreno,
\ com 4 frentes, á rua Uruguay;

para tratar á rua Sele dc Selcmbro
11. 4o, loja. Negocio dircclo.

(J 3135) N

VEXDEM-SE 
armações, balcões, co-

pas. mesas para botequis e utcnsi.
lios para todos o snegocios, assim
coma se faz qualquer armação, a gos-
to do freguez e a prcoç sem com-
pelidor; na rua Senhor dos Passos, 4r.(S0153) O

VKNDE-SE 
papel pintndo á rua do

Hospicio 190, as. compras são lei-
tos a viBta e aiada deve por esse mo-
tivo vende mais barato; ver para crer
casa Araújo Silva. (U-n O) J

TT.liNDE-SE tecidos de arame para
V cercas e gallinheiros a $óoo o me-

tro c grande variedade em viveiros e

Sabias 
PHra todos 05 preços. Rua 7

e Setembro, IÇ-Q. (-'033 M) ¦»

YBN'D1C-SE 
nma hoa vitrine de

centro, com cspilhos; 126, rim
Trei Caneca. IE* para desoecupar lo-
«ar. 0 a<"5) °

MOLÉSTIAS DA ÜRETHBA
Cura rápida com a

INJECÇÃO MAUINHO
Hua 7 de Setembro, 18tt

VENDE-SE 
por i5:ooo$ um bom

predio, á rua Leopoldo; trala-se
no n. ia da mesma rua, Andarahy'i

(B 3032) Nwm\
Miguel Braga, c-pecialisla em eu-

tracção de callos e unhas encravadas,
sem dõr, cte., r. Ouvidor 165, sob.
T. N. 1593. Aos domingos attcnde
chamados a
afiS9.

V1EN1DEM-SE 
bons .lotes de torre-

nos a 500$, a dinheiro á vista
ou iirestaçõcs; são todos nivelados,
logar secco, na T. I.aurinila, lado
esquerdo do quem entra na travessa.
Também se vendem tres lotes dc
frente de ruae um de esquina, ser-
ve para negocio; para tratar, rua Ffl*
Riindra Varella ti, nó, E. da Pie-
dade. (Imiiiediataiuenlc se Passa a
escriptura).' (.1 3608) N

VEN'-DE-5(E 
o bom predio da rua

D, Anua Ncry n, 83, com duas
salas, quatro quartos, etc, em cen-
tro de terreno dc 10X57. Rondes a
poria, de J. Club e Cascadura.

(J 35r>3) N

VENOE-SE 
por 2001000$, , opttmo

emprego de capital, magnífica pro-
priedade, em fôrma de avenida', com
30 casas novas, recem-acãhadas de con-
itruir, construcção solida, com Iodos
03 requisitos da hygiene, água em
abundância, luz electrica; eslão todas
alugadas e rende iniietualiucnte 351000$
dniutac»; podem rti/idcr muito mais.
Negocio livre e desembaraçado, dire-
cto com o proprietário; imorma-se A
travessa S. Francisco de Paula, 3^1
casa de calçado, ou carlas ao sr.
Braga. "_*!-_??__

VÊXiDEM-SE 
0111 Engenheiro Nei-

va, por 500$, seiüío metade <*
vista e o rcslo em prestações mensaes
de 10 "l", terrenos com 50 metros
de frente por 100 de fundos, pro-
prios para chácaras, por se tacharem
situados na fralda da Serra e proxi-
mos da cachoeira dc agiia .potável.

(N1978) R

EXDE-SE |ior 1 :.|oo$ uni, lo!.e de
lerreno prompto para edifícar, inc-

drililo 11 ms. por 60, á rua S. Ga-
hricl (Cachanihy), 'Meyer; tratar rua
3. Paulo n. 49, estação (l-\ Sampaio.

(R 3347) X
"tr.END.E-M-SE, na Coca do 'Matto,

V duas lindas casas, cot" 3 quartos,
2 sidas c' mais dependências cada
uma, com terreno de 23 metros de
frente por 13S dc fundas, por preço
módico; para tratar dircclameute com

e-_ 1 o proprietário, sr. Jorge, .1 ladeira
s"°l Santa Thereza n. :\2. (R 33119)'NViENOE-SE 

o predio da rua
IValehtim n, 33; traia-se na mes-'

ma rua 11. 55 (Maltoso). (Bjf,oi)MI -wT-,].;xni-:-Sr-: um .niagniíico
V assobradado, recentemente

GRAVIDEZ Evi-
ta-se
usan-

do as velas atttiscpticas. São
inoffcusivas, commodas c de èf-
feilo seguro .Caixa com 33 ve-
Ias 5$ooo. Pcloi Correio mat-s 600
réis. Depositário: praça Tiradcn:
tes u. 0--, pharmacia Aavarcs;

(.3"-l)

prodio
assobradado, recciitcinenie cons-

fruiilo, com todas as accoinmoda-
ções para familia dc tratamento, a
rua dos Artistas n. <Mir. trata-se no
mesmo, com a proprietária. (R 33?t,-s

TrKNDb-SE. na rua Voluntários
V da Pátria, urna grande casa. com

jardim na frente c terreno, com 13
metros dc frente por 150 metros dc
fundos. Preço ile oceasião; trata-se

á rua fionçalves Dias u. (<. "A I.a
llcnomiíicc". (J 3316) N

ArEN.lliE-SE 
uma casa nova com o

coritntodo3, dòís lotes de terrenos,
água eneanada, \V. C, tlc.; informa-

a Engenho do Dentro 238;
iooíooo, (.1 3403) Nsc oa rir

Preço 5i"o
XTilíNDiE-SE unia chácara ioda plan-

V tada do novo, rua da 'Passagem
d. 15, antiga Nova do Igutissu', Ma-
xaiiiboinba,  (R 33.14) X

\riEN'DE-9E 
por 3:500$ um PfedJ0' acabado de construir, construcção

solida c moderna, .le platibanda, tem
um bom terreno alto c muita abuii-
dancia d'ngua,. distante 2 minutos ila
eslação dc Ramos; trata-se a rua An-
dré Pinto 11. 05. (R 333?) N

VilíNIlIC-SE 
urna c.-.sa eom emeo

comniodos, com bastante terreno,
por metade de seu valor, entre as
estaçõ:s de Ramos c iBoinsucçesso;
trata-se eom o dono, á rua Engenho
da Pedra 11. 1Í14., Boinsiicccsso, Ne-
g.icio liquidado. (R _______)_?

VENDl-jM-SF, 
terrenos de 11X50 a

8òo$, em Ramos; pr.-.ça '1'iradentes
n. 7.1, sobrado, sala 4. (J3525)-N

VENDA DIVERSAS
VliNDE-Slí 

por -|S, cm qualquer
pliarniaeia 011 drogaria, íim fras-

co de ANTIGA!., do dr. Machado,
o melhor remédio da actualidade pa-
ra curar a sypliilis c o rlieuiiiatisnío.

\rii.VDIUSE 
um holel e holequiin,

fazendo bom negocio; Iralii-su á
rua Catuniby 11. ,2, arniazim; o mo-
tivo o 00110 dirá ao pretendente.

(S701 O) S

VliiNDE-S-E 
uma cnsa á rua João

IViecnte .n. .(97, Rio das Pedras,
com duas salas, z quartos, cozinha,
poço, \V. C. e quintal; tratar c ver
á rua Nova D, '1'cdro n. 12Í, Cas-
cadurn. Preço de
j:Soo?ooo.

oceastão: reis
(S 2:797) N

VENDE-SE 
uma easa á rua d-rnesto

Ribeiro 11, 31 III, Niethcroy, com
3 quartos, 2 salas « cozinha, por jj
centos, sendo dois contos e quinhentos
á vista c o resto cm prestações inen-
saes de cem mil réis, (JJ 3-783) 'N

VEN.DE-SIE 
o novo

dà
solido predio

.. rua do Maltoso n. 9;, para
familia de tratamento, por .\2 cou-
tos. Custou oo contos; trala-sc uo
mesmo. 01! 3.73a) .N
*5^KXI>Iv?E uma;casa com 2 quartos,

V a sala^ e cozinha, tem honde á
porta Peno de Irem. Rua Magcssi,
Iuhau'iua. Preço, de oceasião; traia-
se coin d proprietário á rua Archias
Cordeiro n., 43, 'Engenho Novo.

Cll 3-7-1-1) X
"• Tl-INDE-Si; por 10:300$ unia e.isa dc

V construcção moderna, no Jockcy-
Club, com bondes â porta, tendo .\
quartos, 2 salas, casviha c _ W. C,
paredes revestidas dc azulejo, porão
dc 0:11,0*0 c quintal; trata-se na. rua
do Senado ns. ;o a 26, das 4 ás, 5
horas c «ão sc íidmiitem intermedia-
rios. Ij 3.13O N

VIENiDE-SE 
a casa da rua Santa Ale-

xaiidrína n^ .(S.í, moderno; trata-
sc com o sr, .Tíugenio, loja de louças,
i rua do Ouvidor n. 30. (It 3.733) N

A^llXlJii-sH um terrono pega-^ ilt> no prnillo á ruu 1'iiim
Paiiiploun -ií), n onde está a
cliavç, ficr. em emito iln rua;
trhta-sc ii run tio Oiiviilur !)¦!.

(S a-122) N
•¦im na esta-
liilotuclro 51,
mão direita,

pês de laran*

A XXUXCIA-SE nm
iV ção da ['açicncia,
para ctniíí da líirlia, á
Tem perto de dois mil
ja.i seleatas o ;rera, e tem m-úiio r.;-.ii;t.-il com gallinheiro, com járilinicampo para criação, e vende-se |--iiu.. .m fr,.-,,-.. .. gr;:.li] tlc [erro, g:^ c lui' ia feilorin rom boa ca-a ] clectrica; para ver e tratar á rua Ar-

"\TI''N"!:i;'(M_SI-' 
dtiaj ca «as meio asso-

V 'bradadas, quasi novas, cm logar
saudável, com doir, quartos, d'tas sa«

i!ia, banheiro, tanque, \V, C,

•jura familia, no centro
Xratja-sc uo mesmo ló-

(.177.1 X) R

:n unia
de moradií
Jj terreno
gar.

"10MPRA-SE. com
casa nas ríias: 1'

dor, /Vífonso remia ¦
bo oi imnsversaesi
com .1 quartos. 2 >-.'h>', ri.-

c°
Cüdéiro

1'ltoS.
E. de Tolo,

i.l 3-50t.) N

HrjKXDKM-BIl — cnntiiiúa n
* vònilii rum fívantlo iiiitrcita-

cin
na

urgência mtta
.po, S. Salva- ....
Haddock l.,t- (.r/„( ,|os !„ti.'s (Io tei't'CIIOte 15 contos, í • ,Aiicliict.ii;

TTiIÍN.DlE-SiE por
> ser parte cm prestações,

ooo$õoo, npdctido
." . unia casa

com 2 quartos, 2 salas, terreno com
ns.i.í, na travessa Soares Pereira,
34 Piedade; informa-se por favor ao
lado 110 -V. 3^- Urgência'i

it 3-r.i'i) N

T^ENDE-yE
T dioí, na -r

trata-se
n. 8.10.

empi-
geiis,

surdas.
des-

FERIDAS
darthros, eczêiiias,
pannos, conilcliõcs, etc.
appareccm irapidaiiicnte iisan-
do Pomada I.uzitana. Caixa
i$ooo. Deposito: Fliarinacia
Tavares. Praça Tiradentes
11. 62 (largo dn Rocio.

A .|n,;n

"irEXnKSíiSB cobre, lalão e
V bronze velhos. liifWnni-se

ií fuit Sautò Alfredo IS.
(í ;»6oo)()

l\ri;.NDE-SE uma boa, parellia de
V muares c uma carrociuha, própria

para entrega dc mercadorias; ver o
tratar na rua ilaJdoek l.obu n. oC
padaria." iji-i O) b

VENDE-SE 
um pirino de cauda," lír.-irrd", na rua Dois do Maio 8.

estação do Sampaio, (3<ÍM O) S

VENDdi-SE 
uma cabra grande, com

cria, dando leite, por :o$ e outra
de um anno, gorda e própria para
pic-nic, nd Pwiha, .por i-'$; procurar
1'a'lhceo, s»eretaria Ida Peinteuciarui
de .Nictheroy. (J S.,-13)_0

VIÈ.NÍDE-SE 
um double-phacton de

particular, 12x18 II. V„ com ca-
pas de damassé e capota preta ame-
ricana e dynamo, tudo cm perfeito
estado. Ver c tratar ã praia de '"";
lafogo n. as-'. (J 3.517) O

\TENDE-SE 
um gaito Rhod-Islaud-

Red, ua rua dr. Corrêa -Dutra -nu-
mero .-.). (J 3.307) O

\7Íi.NÍDiE-9B 
um lindíssimo e liuro

cachorro de raça Ulnitr c muito
hou, vigia; rua -Nova D. iPcdro nu-
mero u;. Cascadura. ('B 3.774) °

\pti.NniC-9I5 
um gazometro duplo ace7

tylene, com pouco uso, por .'5$, é
pechincha; na rua Krancisco Eugênio
n. 541. S. Christovão. (R 3.775) O

VEN1DKM-S1E, 
junto ou separado, 1

mesa elástica com 5 taboas, 1
guarda-caniida, 1 guarda-louça, 1 ar-
mario de vidro e meia mobília dcv sala
de visitas, cm perfeito estado. Ver e
tratar na rua ali de maio n. 13. **¦
lação do Riachuclo. (J'3.53») O

VíENiDE-SE 
uni bom plano, estylo

Crápòud. Cepo e armação de me-
tal, Corda» cruzadas. Para ver, e
tratar por favor á rua da AtÍ_ericor-
dia n. 113. (J 3.S70) O

VENDE-SE 
um piano, quasi novo,

marca iKndyniion, ÜreSden, e uma
pfcinola AngeKis, com 70 musicas;
para ver e tratar i rua Tenente Cosia
n, 100. Todos os Santos.

(J 3.87-') O

\ri;N-IM-:-S.E 
um bom cavallo dc sella

e duas vaccaí com crias, dando
muito leite; na rua Tenwite Costa
n, 100. Todos os Santos. (J 3.5S0) O

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quitanda - 72
— A. PINTO & O. —

THSPASSES
BOTEQUIM, 

rafa e bilhares —
Traspassa-se uma casa deste ra*

mo, fazendo, bom negocio, em frente
a uma e.-ttoçüo, paga pouco aluguel,
tem contrato c bons commodos para
familia ou alugar, tem um moinho
para moer café c hoa freguezia para
fórn; c vendedores; para mais infor-
inações, rua da Assembléa n. 15.

(3778 h r

Traspassa-se <% f^t sea
temliro, completamente mobilado e
dividido cm escriptorios, que esiüo
todos alugados, dando os alugueis
para pagar a renda do mesmo, fican-
do '!c graç.n para o alugalario, sala
de espera, quarto, sala dc jantar, cú-
pa, cozinha, dispensa e área. A sala
de juntar é espaçosa podendo servir
para pensão. Vendem-se algumas ma-
chinas e accessorios de massagens c
embullezamcnto do roalo, cnsinando-sc
a trabalhar com as macüinas e outros
misteres dcslc gênero. Motiva Cote
traspasse o dono rctir.ar-se desta ca-
pitai. Cartas a Kstroíla. neste escri-
ptorio. (.6167 V) J

VTELIER 
de costura _ .y

se salas; run Euciios Ai:^'

AFliNADOR 
de plano _: Boa Imonia, mata os bichos ae oíver e peciucnos teparos, nulo r„íCafé Guarany, teleph. 4101, t\-',

A 
RIFA do relógio de ouro '
estava mtirc.tda para exir ¦'•

se cm 21 de òútiUiro, t'ic.i trairida para o dia 11 de novembro
1910—'Manoel C. Ferreira, ti -•.">¦

I>ICYCLETAS 
ou tricycles _> mandem concertar, pintar oumontar, sem primeiro ver 03 pr«dc casa Brasil, rua do Cattete \Teleph. 1734, Central. (.-.üo.-

i 10NSULTAS espiri-tas __ Mv^_ Marie l.ouise só acceita ,- ;cação depois da pessoa couícc i(jue dcíeja--MaItoso .13. i,;--!í:" S

jOACUORRINHAS i- VcTijêr\J duos pretas, crúzánientò i.da Pomcranca e Japoncn, !;c'!.,
dueto, na rua Emerenciana n. .n
S, Christovão, bonde Jockcy.

U.V)ii -;.

pOMPRA-SE uma victoria eKJ aranha e um caminhão .1
Hua i(uc pegue 50 saeeos; il;-'
ções a rua dc S. Jo.íc 11 oandar. (3209' s

pOI.LETES de senhora sob ü\J da, lava c concerta, espcciuiii
para gravidez; nune. liouharde
Freitas, rua Vpiranga 11 ;,-.

(3130 S)

("IHAPÉOS 
ul-:iuos modelos, cm -

J da, palha c veiludo. u 10$, .
15$ e ;o$i linge-se, refornia-sc ac 6$; mme. Uos, a rua da \':,\\'.

11. 10. Acceita alumnas, (jo^O íi)

p.-VHTOMANTE e faa quihiucr tiV7 balho Jiara o liem, não u-.ir ,
cerimonias cm falar no que ii.âej
rei o trata de feridas ciiroliieas'
oiitras doença*; rua Oliveira ti, •
fundos Ua capella do Amparo V.
ca dura, (--po4 .-;)

.1

COLI.ETES 
DE SENHORA SOU

MEDIDA a 12$ — Mme. M31 ,-
I.emos, colleteira diplomada pela Ara-
dcniia de Paris e com easa em !\-,-
riu, montou sto, atelicr ú rua di .",<¦
icinbléa 35, i" andar, (105 S) J

CtÜMER 
bem a i$.-oo ? só no :.-..-

I taurant Pcnsion; mine. Solangí:
Buenoa Aires 138, loja; assignaiüc-i
a mesa 60$; fora, 70J. (1816 S)S

CONSTRUCÇOES, 
reformas, peiiire-nos reparos e pinturas de preilinna preços módicos e pagamentos mi

pestações, com o constriielor Micha-
lskl, na rua Uruguayana n, 8; te).
5336, (U44 S) R

COMPJtAM-S", 
1 machinas, limo

dc ponto a jour c outra de co_-
lura, em segunda mão; á praça da
Republica 11. 223, i° and. (358S S) 11

ASA cm Petropoíis — Aluga-se
muito bem mobilada c com lodo

o conforto, para família de tratamen-
to. Para informações á rua Gcneml
Osório n. (12, nesta cidade. (.1594 S) I!

O

CARTÕES 
DE VISITAS — Cen-

1° 28. Ourives n, úo _ Pape-
Uma. Oscar N, Soares. (--(2.1 S) S

rtOMPKAM-SE livros novos c usa,
\J dos; run, José Mauricio 144 A.
Livraria Americana. (-'4-ro S) íl

CANTARIA — VeiAlese.u do pre-\J dio da rua do Hospioío n. ioú.'
,_ (.1733 S) B

CARTOMANTE, 
mme. Coíicepolon

—Rluo Frei -Caneca n, hj6, sob:.:-
do. Preço a$uoo. (3310 S) .1

CUPINS 
— A Tcnnec:(la é o linis

forto destruidor dos citpiiia', fl
autor deste preparado iucuinhc-sc in
niãiular fazer extinceão dos rcfcridoí|
inscotos em -nredios, rlavios e pinuot--,Carta para Salva Néeco; Ernesln l!i>
beiro 31 — Nictheroy. (371Í7 S) 1!

fíÜRSO NORMAL _~Pro7s7T,T('.'
xJ taxas módicas e exames garanti-,dos. Carioca, 51, eob., 1 ás s t ;
ás o da noite. (3702 S) f

(^UESO NORMAL — Profi. oli.'i
\J taxas módicas e exames garanti-dos. Carioca, 31, «sob., 1 ás : e. 71ás 9 do. noite, (3764 S' I

riOMMODO — Pieeis.ri-se -para un<
\J cavalheiro e um menino, até ;.-{,
em casa de família, do Meyer inini
liaixo; cartas para esta rcdeçüo, á
A. A. A. (3?9aS) §

Gonorrhéa,
cura-se em 3 dias com

líun 7 do Setembro, 186

riOMPRAM-SE prédios menos noilj
VJ suburbios, na rua Dr. Ròdrlgdj
dos Santos, n. ;6, das to ás i? a

Idas 17 ás 19 lioras, (3710S) II

DENTISTA 
_ Compra-se ãuaüjiiêJlobjecto e vendem-se alguns k\-

ros, rua Senlior doa IVssos 11, 18.
(38O7 S) Ií

ACHADOS E PERDIDOS

\r,ENDEM-SE 
por 7:300$ seis ca-

sinhas; renda 230c, 110 Ir. de
-Dentro; tratar com o sr. Affonso,
rua do Carmo 11. GG, sala 4, ás 3
horas. (S 34S.O 'N

de;
VEN.D.EM-SE 

baratos, preços
oceasião, bons prédios, nos bairros, Tf.l-XD.Ivr-iK

¦:!c Botafogo, Tijuca, S. Christovão,. > tn:i l;i, !:
Villa Isabel, Andarahy c ruas tr.ins-
versaca, Haddock I.obo e Conde de
llomíim; terrenos nas ruas Mariz c
llarros c N. S. ile Copacabana; trata-
"e na r. do Ouvidor 11. 108. sila 3,
com o sr. Cândido. i:;.i44.|)N

flauta de prata
ipor .pio?; rua Torres Homem
üGS, Villa Isabel. (.1 31-u) O

K-SK uma vãcca mansa, com
sendo essa a primeira, sa-

raníiu.Io-sc ta garrafas dc leítc; pa-
ra informações na rua Teixeira dc
Mello 11, sil, Ipanema. (li 3557)0

\71ENiD.E-iSi; 
uma

ipor ,100$; rua
li. -'03, 
rrriRND

t cria,

um ncgoci-i de Qui-
rc c desembaraçado,

com boa freguezía; «na rua Çoiulc dc
Üíntnfim it, *1^S, tendo logar para mo-
radia. (Li 353-1) .0

VE-NiDE-SiE 
tt

'Maria Calnit
quartos, co-in!ia,
tações. Preço 4
o sr. Can.lido, ;
sala 3.

uma cliacarinlin na rua

ele., o mintas plan-
contos; trata-se com

r, do Ouvidor 10H,
(S 3143) N

VIC.NiD'EiM-3E 
p;ntos í.eghorns a

i?.íoo cada ttm; travessa Ayrcs
rinlo 11. 9, S. Christovão. (Rj55S)0

\p.:N.Dd;.SE 
um bom 

"pimi., 
do cê"-

lebre autor fvrard, perfeito, por
1 preço

11. 1

ConsWo
Tomo

PEIT01ÍAL MAH1NH0
Kua 7 rtò Setembro, 180

módico;
Villa

rua Senador .\aí>uco
Isabel. (R 33-1!)) O

VENDK-Sl\ mão cor.
íueira.
fandega

uni bom piano alie-
i cruzadas c do no-

alissimo; na rua da Al-
1.17. 1.1 3-:-:') O

"\71i-:ni)i-:-se.
T casinlia coberta d

rc;:.') com 20
tios,
ilha,
tar
Rio,

V1UNDEM-S1E 
um bom piano Pleycl,

estylo moderno, grande formato,
períeilo; nm .lito .; bis, Plcyel, o me-
jlior formato: troca-se, coaipra.se, con-
curta-set e afina-se. Ao lM.tno dc^ Ouro
c officina, lia 40 annos, do G«iina-
rães, rua do Riachuclo n. .)_t,i, so-
brado, (J 3380) Oe.11 Nictheroy, uma

zinco e ter-1 Traí^nE-SE um bom piano, gra-.nl;de frente e 2.10 de fim- \ formato, perfeito, garantido, pordois quartos, uma sala e cozi- |
no 1'onseca. Preço 1:500?; ira-

i r. Nova dc S. Leopoldo n. 75.
(R 3.1-V)) N

um grupo dc set-j V"^-¦rtta IRarão do Amazonas; {rua liarão dc Mesquita I
(J 3-51.0 N I

*f TdOf.Dlí-SE niaanifico terreno na
V estação dc Ancliicta com _j me-

tros 'le frenlc por ioo de fundo;, d'S-
tante 10 minutos da estação; trata-se
á rua da 'Uruguayana n. ;. Casa
Cysne. Preço 65Õ$ooo, (íí. 3.71;) X

^riEN-DE-SE 
uma casa com .' quar

tos, 2 salas, cozinha, etc., pro.
stma á avenida áaivador dc íá. l'rc-
eo 10 contos; trai-a-sc á r. do "¦'• * ATI-IXI
vidor 11. 10S, sala 3. com o sr. Cm-
di.lo. i.í 3-Ho.l N

. por
preço módicoj rua dc SautWtna, uo,
casa d« família. O .i-Mi) O

; 11 p,
\r<KXI}K-SK 

uma barata dc 10
cstaiido o ino'.or cm p:-.n'-ito

tado; para ver c tratar rua Oliilc, :.í.
1.1 3.1-5) o

irRXDR-Sl', Pi» Jiicarcpnguii
V uniu c:is:i inlóiriinioiiío no-

va, «mu logar 11II0, com li salus,

vSl'! um cavallo russo qn*i-V mado, novo, com seis palmos de
altura, certo tlc rédeas, an.dar.a ua-
turaes: passo c 'marcha, próprio para
senhora; para ver c tratai' ua rua
Teixeira de Mello 11. ;ü. Ipanema.

(R .1156)-O
I:*t.íísalclii, -t quartos, cozliilm, L^/IiNDESE a parte dc um sócio

W.V., àgna üiu-iinmln, m-vores 1 ^,fcJ™, i^",,^ J-f 
'7ã',"± 

?'M
i'i.n( i*'i.n.tc tini' ti>~.iitiil íoilflo *"* ' 

"'¦' 
,tt.'..\ /-»t'rnlifiri'!is, por <!:5<)0íii, tondo,

•>>!. mótvnt <1r> |'|'CIltC (10f 7í» 1

"IT.liNDtvSE nnta chácara com tres
V casas, tinia grrride pari noradia i ,_ .

e duas rendendo, tudo muito barato;..'22 metros (lc  ...
rua Uaroneza, csijuina da rua M.iran- l.«|ó fllllllos, llll |ll',iril ScrOil, 1» ' yiV ¦',•'
g.i. n. ;?i, Jacarcpagui. 1.1 .^. :8o) N | ;j00 im.„.()S (10 hoiltlc, ponto tada, í"rií

dc 100 róis. Trnliu' com Jucá 
dn Rio, Rstraila dn 1'i'ciiin'-
zia 11. SSS5. (I*. :U9«) N

(-14 334-0 O

"Ç7.ENDE-SE na Avenida Atlântica um
V terreno dc i)Xít.(; informa-se e

i.-.ila.se ú rua do Mospirlo 11. 108.
(.14 .i.SdS) N

'
)!'. um 5-.ir;;o dc .viru.vro,

bom negocio c !>cm mon-
dívaristo da Vele; 11. 13.',.

(I 35 -o) t)

li.VD.Fj
.1 ¦

-l-SE
r.vn ve

infiirniuções

IU
wa <u, U:\y-.

fi*. Condido
¦ ti" II. 108, sal.i 3. ÍMiiiiiiiiiciii líoinnri»

(3304 Ni J

'I'7'.ENI'lE-Sl-: .': rua \'intc do Xovcm-
>' oro, canto ítt dc 'Varmo Anioedo

um terreno dc i-'N5o; ;rata-se k rua
do Hospicio n. rori. (R 3.SÍ9) N j \;¦';
"T7"liX.DJÍ-9IÍ i r-.ir. Dyonlsio Ccrmicir.i

| > it, r terreno de f?X_o; invormi-
r?c c trata-se á rua do Hospicio n. 19S.

d; .i-Sroí N

¦\f'KXni;.|SE nina esplendida easa, i
>' cm Saula Tlierez.i, logar saada;

vel, preça barato; para Inltár na rua
Cl.ipp "5. 47 c 49, Mercado Novo, '

¦r. fontes. (.1 .''•,!) N j

n.

casaca dc na-
ratar á rttn São
."'-'. (J.34S3)0

\ •
rua
Pieil

ylllv um bello c :
io para alta
Uva 11, 91, e.i'.i>;ão

ca-

00

A f,UGA-SK a nova
XVrita llr. Dias da
(Meyer).; .1 u-.::,rlo,, .
copa. (Ji::r*o para i-
csníaltml.. luz c!o.-'.ri
irõcs e bom unintãl* ns chaves c?t;
tir") 11, 1,1 da rua Magalhães Couto,
trata-se na rua Sac'

pHACARA — Vo
VJ de arrcndaiiicnti

(33isMJJ {chácara, com bointa casa para vive:
ou ahigar, com ttridns as bemtcilorias
f":;,i!,'ã<t c uleuillios dc lavoni
p!r.nl'_da, c tim gra:tdc melual
Adríaiin n. itS, cm Todos
t-.¦¦«. IVir.i ver c tratar das í
d.i manhã. Í3'

ua l.i-
nha .Auxiliar, 11.0 oscriptorio

,-, contrato" i.ctii fronte á estação «li1 H, >\i\-

' Iio.i cis-j da
Cruz 11. , iS3
sidas cozinha*

1 Io, banheira
. «.:/, 2 to-

nina graiuic - tlicus; Inti">i ^ranilcs 11 100$,
cm pcquoinis prostacõtis, tuni í , ,, .,'sillos 

rom ca.su por' 80.0* _______»*__£_

¦\riiXflK-sw n ci!v;l d,, ,.,..,
V Coronel Pedro Alves 143,

moderno; traia-se com o sr.
liltigcnio, lo.in de louça, ú run

>0. (IJ «78.1) X

rKNTM
j.i tem

SK mn terreno
todo material; por
alicerce; voa rúo

<lc lox-Ki, I1 jóoõÇoon; i
1'eiro: ia- '

;CNI>!r •>K uma maclnua
tora. etii perfeitore -|._- Si icnilira 11. 93,

¦\r.EN.I>E-3E uma
V tof, 2 pilas, casa

'>.'-'¦ rcira.
I \Tir-ÍNl)EJI-SE

T-iar- 1 V Ihhdc. fabrici
beiro,

.Tio; rua í>c-
i':i-a Ma.lu-

(S .^.'.r-J O

ijliOOOSOOO'. (•I

. N) .1

r(i M .

casa da Estrada dc
11. 2oü.í, c>j:i nichos

á porta ií próximo

i I,UG.\.SIJ -
-Cj-Sanla Ctu.í
comniodOÃ, boiid
á estação de Cascadura; ;o chaves 1
com o sr. BrãRa no n. ro;?, pro.\imo,
c trata-se ita rua ií. Pedra n. 6o. a--
inaeciii. (nS.i M'i II

í j.UCA-SE tini n-andct.vreno.corr
Abastantc rapim, eniic :-. estaco-.-:
J)r. Hrutuiii c Cascadura. próprio pa-

./'XOUPRA-SE liem iKrlo d.i c' : \j do Meyer, cm loijnr alto.
' casa dc hoa c.onstrit_çãci; bem

, | frervad.i, com .( ou .\ quartos e
dftpcidenciiis, cm ccnt; » dc '<
tcrrcii". até 10 contos dc ri'-.

certos
déiras

K. DeíontiC,
ria Japüo—Slíyer.
T^vmírã^iT-™

lessí jornal,'a Z.

Arto (<-

(.¦

í^_3)X -tt,i.;xde-sç

^^KS1>E•SE 
uma larrciniu com quatro rioca n." 5.,

mtlhõei ilo metros quadrados ca-1 Pereira,
ie maltas virgens, cum aia-
propnas para dormeiilcg c
ões, para lohíiados, pira lc-

nha e carvão. Tem água nascente e
também ó banhada por" um rio. Vc:i*
de-sc tada ou cm parto. V,' servida

j por tres estradas dc ferro; tratar com
Luructa- f>.iÍrÍno. rua da Prainha n. 7. Tele-1 -> 1 Itlplione j.nss. ti.irtc. A fazenda c no íiuluirluo tle $r"o, ida e volta, ile -•
l,.rto d.i classe. CR .1.SS7J N

unia caia oia iPièdade,
; trata-se á r-.-..-, da Ca-

i° andar, com o sr.
(.1 1..1,,) N

VJ,

le lillllios e la- 1 135 por 11
ia. com acua c '"-i?. pn" preço dc ' rjücni precisar, i
asião; trala-se na rua Roberto Sil- n. 62. Meyer.
23, eslação dt K.rr.os. í.-f.-s Nj R j Tclrplione =.-"(

los
Ia Ii^ri qua-
rnariiína, a

ua poea do for-no;"ij.vse á rua rsoPria
Olaria Sul- \mcrica.
Villa; tivnn ev.cw.-

NI XTf
\ 

¦

redro
no:>U'RA-SE BI» 31010$, do Erige- rua da I'i

. arma/em
(3.18.1 .Ml

4 f.IJUA.SK
rS-Cabricl rr. .
Cacliamby, Mr.

W

-

Deu: para baixo.

ie terreno Je
:í O metro qua-
sr. Qúirino, 4

. (R 3.SS8) N
. ir.

> C 1•Mo-ro
r-.ia

(3I5J -M) .1 I casi 18, .(.Mv.l N; J I

XT.ENDE-SE um bom predioV rua Presidente dlarroso, eo
salas, 2 quartos, cozinha, etc;
se na r. .ii n-,;..-i-iir. 108. t.i'.i 1
o sr. Ce/1'Iido, 1'rcço io --::

(S 3 li) N

¦Ç7iEX--0iE-S'li nina rasa com grande. |
> terreno todo -plantado dc, arvores

c com um lin ío jardim na frente c
dos lado?, ío !o cimentado, tem es-
coto e muita fartura d'agua; a casa
t: nova; por.hr:, pequena; tem varan-
da ,!« lado. freco 8:onoS: na rua
ÕuMieza 11. ;S. Knsenho d-j Pcntro:
pude ser vista a quilqttcr !;.>rn.

mcnda o Armazem üa!o Preto.
f ' .130.0 O

'VfEN&EM-SE óculos, piii-o-né?.. Iu-
V nota-, c'2., etc. e nipromptam.se

concertos com rapidex; riia da As-
5cmÍ3!éa n. =•'. casa Rocha, Q 350-|)0

"ÇrE-V-DEM-SE dois nredios raodcr-
V :\oí, na rua 11. liaria, rom 4

quartos, -' sai.is, cozinha, ele, cada
mn, e bom'- quintal. Preço dos dois,
36" contos; trata-sa _\ rua do Ouvidor
11. 10X, sala 3, eom o sr. Canudo.

(S 3142) N

\7iKXIlE:í;E tim bello palaceic, com
í grande jardim c pomar, á rua Mr.

,To.-i Ilyaiuo, Tijuca, accomaiedacões
p:,r.i gran-lc família; tr.-1t.1-se á rua
da \sscmli!?a n, ::.;. sala i, com o
dr. X.. das J ís s liorus. (J>.-..-jN

ITTENHEM-SE ti
S foríaveia pred:

Joaquim Silva, í
terreno, c mn

ceaiw Novòftnt'
lenlinn tio ('.- ¦-

1 toni. S3, i" an:'m
ran, Tcicpli. Nort
-_tV'\T)'.-7-;J.*~-;i

V sís,' ¦)'.-:' :í,i'-j
Oraria; tnía-sc
Reco ii. 3,.-', em

"f7*KXDlvM*?dí lhermometroa, ,íp su-
V per'orÉ precisão, para fehre, desde

Rocba. 
"is 

3;'j'j) O

ida

(3i4nN) S.[d?,
—__, í C352

tuados na ruá .TÍ7ÍEN.DE-9E uma br
com bastante I V niiio, cm -perfeito

rretiis,-. ila Eii
Tá'

m Consçllie
r.araritei

ro 'Peretra

cieta par
estado; . rua"J,

0:1.49.0:0
TT.ENr.tE SI

V dentário
cadeira "\v:
Industrial n.

um çví :?¦¦(• cinirífjco-
omplfitamertíe novo. com

V r

(U Siíi) N : TírritVs-;

s?.

a 17, ca«ae<;
reprodti

: rua
.-'O

sar-riK-, C>-304;)0

/CAMPEI-LO & C>; rua Luiz de
\J Cumões n. 36. Perdeu-se a cau-
tela n, 56.057 desta casa; as provi-
deucias cs,lão dadas. (3601 Ü) J

DIAS 
& MOVSÍ-.S; 14. rua Car-

bara Alvarenga. 14. Pcrdeu-£c a
cautela 11. 70.293 desta casa.

(3817 0):-.J

DIAS 
& MOYSftS; i.|. rua Barba-!•a Alvarenga, 14. Perdeu-se a

cautela n. 6i.o.ti, desta casa.

DINHEIRO 
sob bypollice.icas. >|

juros de 9 e u"ic; rua Uru-
guayana 8, com Theodoro. (3735 A) H

IVNHEIRO 
— Dá-se sob liypothe-

J '¦_ cas de prédios e terrenos, jurolmodicori. Empréstimos solire inventa-
rios a herdeiros. Descontos de jureide apólices, ecções, ahiguois de pre-dios, etc; mesmo de menores oil
usofruto. Tratar com 12. Ferreira; ,'\
rua do Rosário n. 114, labéllião.

U'5'J7 Si I

FitNHElRO _ Di-se sob Imv
AJ . tliecas de prédios, com toda .',
brevidade; á run Arcnias Cordeira
n. itíi, /portas de aço, com Freitn?»
das 8 ás 11. (337J S) Ií

DINHEIRO 
sob liypothecas- I-

presta o dr, Tolcutmn dc C;m
pos, á rua Tlieophilo Ottoni n. íí
i" andar, das ia ás 17 liimis, Tr
Norte, 4350. (3207 S)

TG0NT11IER 
& C.«, Henry *\

J. Armando, »5uccessòrcs'i (Perdeu- jsc a cautela n. iú^.315, desta casa. [
(3741 Q) R

13ERDEU-SÊ 
no dia_Tj-, á noite,

. 111 Avenida Central, uma cariei-
ra contendo documentos c um passa-
porlo. Grntifica-sc a quem entregar
nesta redacção. (Q)

DINHEIRO 
— Qualquer quana juros módicos, para hypo'

cas, antichrosis, descontos e cauçí
compra e yenúa. dc prédios, torrei
sítios e fazendas; com J. Pin Io,
do Rosário 134, labéllião. (2S9S S

n,í,

.1'

Commentos
Curam-so om 3 dias com

Injecção Marinho
lln-A 7 dc Setembro, 180

JJKRD.EU-SE 
a cautela de numero

. 116.484, da casa de penhores dc
Cíuimanlcs ít Sahscvcntio; rua Ale-
xandre Hcrculanò n. 5 e Luiz dc Cn-
niões li. 1 A. (33s8 Q) R
TX1CHDEU-SE a Hcenca da carroci-
J. nlia 11. 1575. da Conip. Centros
Pastoris; á rua do Canele n, 23.
tiratifica-sc a quem entregar.

(3669 O) s

I3ERDERA1I-SE 
duas cautelas do

. ^Fonle de Soccorro do líio dc
Janeiro, sob os ns. C92 c 693,

ÍJERDEII-S-E 
a cadcrnela dá Caixa

K-nnoinica do líio do Janeiro,sub o 11. 361.635, da 31 serie.
(,|Su Q) H

1}ERl)EtI-S(E a e.-.-.ilcla n. 42.539JL da capa dc empréstimos sob pe-nliores dc Adalberto de Andrade, s'ra
á :Ki 7 dc Setembro u. 2.17, As pin-
viileneini foram dadas. U785 Qí S
T)1'HJ>KU-SK num automóvel cm
X tràjccto ila praça 11 de Junho á
1. Av. líio Mranço 11. nn, Kscôla
de Musicai Figueiredo Roxo, um
guarda-clruva com castão dc ouro,
tetulo as iniciaes S. F, Gratificasse
bem á quem o entregar h rua São
LeopòMo 11. 15—Cidade Xovo.

(3,"a Q) 1!

T>F.RIJI-:RAM-SE cinco apólices dc
X um conto dc reis cada uma, dc
ns. 33.0-17 a 33.05', iiniíorniisadas,
dc juros dc 5 °r ao anno, pertenceu-
les ao menor Armando, filho da fi-
nada Jnditíi .lc Magalbães (loiloy c dc
Anniiulo Aufjusto dc Godoy. — R:o
r!c Janèrró, 19 de outubro "dc 

1916—
Armaiulo Augusto dc Godoy. ((Jj

DINHEIRO 
— Empresta-sc seli

hypothccas de prédios mesni>7
que precúsêm de obra^, pagar itnpos-
tos, sob alugeia mesmo cm u£ofriit<7(
dotal, beranças, apólices, uc., ju •]
e condições! tratam-se das 9 áâ :,
rua Tlieophilo Ottoni n, S.i, '" < ''
dar. (iSaa S)JJ

DINHEIRO 
_ Empreslá-se poü

bypoilieca a jliroí dc 8 l|a ü
ij "Io. conforme lo«ar. Cartas paraM. A., neste jornal. (3575 S) H

TlSCRWTÒRitÓ coinmercin! -Alu.
Jti ga-se o I» andar da rua Bnt4
nos Airw n. 118.

 —..—— ——.— —t

J.iNAMF.9 
vestibulares, concurso»!

li aulas em geral; resultados garacd
lidos. Carioca, 51, sob., i ás s •: l
ás 9. (3/Ó5 ^ í

17XAMES 
vestibulares, concurso'?,

,J aulas em geral; resultados garaiii
tidos. Cariooa, 51, sob,, ! ás 5 c ?
ás o. (37^3 H í.

ESTÔMAGO 
— Cura cerla, rápida"

e positiva de qualquer mal do
estômago ou intestino, ira "Flo;«
Urasil", largo do Rosário ii, .3.

(3G07 S) Ti

I^.SCRIRTOIUOS'' — Alugam-se bonn
Jjj escriptorios, com divisões i!o
hxo; rua do Ro?arlo n. i.|8, ent'«
Avenida e Gonçalves Dias, Indo d»
sombra. (jota S) M

]7.M 
casa de lamilla, aluna-se uma'

:j sala dc frentr, Independente, ai
uni senhor dc todo o respeito, e ura
quarto n -.-.ma senhora; rua General
Silva Te'lcs n, 17 — Andarahy.

(3.113 S) Ií

I/M 
casa de unia senhora só, sl.i-

2i ga-se uma boa cala para des-
cansar; canas para cia tolha, -"
Elisa. (.3181 S) J

.""l NADOS — Flores n.uuraes, dr

T» OEROUEIRA; -|. rua Luiz dc
XV Camões, =;.;. Perdeu-se n cautela
desui casa de n. 67.847. (3365 O) K

DIVERSOS
i rvDAM.t quasi sempre oniiunçios

-í"l( da Ltght c dc rarííià casas aoffcrcccr emprego a quem sabe ler,
escrever e contar. Quem q-.iireraprender rapidamente, conscgtie-o, das
6 ás ca,lis., e desde 10$. 111 rua iu
Asscmblea, 79, 2», Nan ó curso,

A RTIGOS VARA CHÀPliOS DE
1\ SENHORA E NOVIDADES —
T. r.obo Sf Cn,, importadores, rua
do Ili-picio n. T.-o. Rio de Janeiro.Aos.srs. nCROohnles e moili-tas do
interior, remcttcrorao, qualquer en-
comiiiciidiii. (at.iSK) ]

* I.EATATE — Aluga-se nm so-
L*"V liradoi is andar; ;r.:a Buchos
Aires 11, 11S.

\ GENTES nos Kstatlos, occeítam-
,-1 se na fabrica de carimbos e gra*vur.-.a i i>a Sachet IS—Rio. 1'ccam.-•vi-li-;'-e3 a jo;é Xavier, Optima cem
mrwio, ,(3jn gj J

dc já acceitamos toda c qualquercncoinmer.dn, apiomplandn-sc com -t
maior rapidez; preços módicos. Casa
Lusitânia, rua do Ouvidor 11. 6.?.

^-"JiL í
riON01!RHf:A — Cu:n certa) ra-
VT pida e positiva, na "Klora Hrs-
sil", largo do Rosário 3. (.i^noSÍ.T

TTVrOTUECAS — Eazent-fe, ti
jj. rua Dr. Rodrigo dos Santos rr.
76, das 10 á3 12 c das 17 is 10 In-
ras. (3,-iSS) Ií

OYP0T1IECAS desde 8"i",. cor
IJ. forme localidade c garantia; f
G, Dart; raa da Quitanda 63, it
teria. (:.igo S)

nVPpTIIECAS 
bem localiín,!.-.',

. ca pi 1 alista faz de qualquer qtiatv
t:a, a juros módicos. íãíonnã, p:>f
favor, o sr. Chaves, r'..i '!¦) Rn=ano
147, sobrado. '.lii''' SI S

YPÕTHÊCÃS fozem-se de pre-
dios no centro c nns subtirb! •%

com brevidade; na r;M da Qutítn-"'
n. rj. alfaiataria, cem Freitas, da *
\< ,\ horas. f,l ;:¦> Si

TfíGT.EZ, (rance?, allemão c Istijn
L to$ e 15? mensaes, Trat.i-;c ¦': '
j atÔ ás 4 lioras; bceco da ' •'•'¦¦• ,vn. IS, (.117? S> «

TMPOTENCIA — Cura M c
X garrafo9 dc catiíiba, reme*!
gctaí. Encontra-se na rua de
Chris to n. 99, Í3737
5"M)'0TENCIA .— Cura «ert»,."

pida e inoffensiva, oa ''-Flora
sil, Inrcro do Rosário 1- ínS S!

Ii.õl-iíi dc desenho; S n-i "<Ç.
1 Araujoí n. 47. Í3»01 ki ¦'¦

L_*
_,»**__*__;* wí.^_i^_.
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as

FLORESNATURAES
PREÇOS SEM COMPETÊNCIA

CORREIO DA MANHÃ — Sexta-feita, 20 de Outubro de 191G 
^^^^_______

UKTICA. FABRICA NESTA CAPITAL DE^OROAS DE BIBCTTIT

Completo sortimento de coroas de panno e biscuit. - Acceita qualquer encommenda em flores de biscuit, come
ramos, cruzes, lyras, âncoras e corações

63 RUA DO PASSEIO 62 «99Q999

am» M7»uy^ jaaMOT
-*mm» ——¦ ¦¦ i i i ¦¦in» ¦¦¦¦¦' ¦ ' ' -

TOVl-.N estrangeiro, precisa ile um
iconiinódo cm" casa de familia ou-

ile nãn haja outros inquilinos, Car-
tas pau V, II.-, nesta redacção.

(.W31 S) J

LUIVUS 
da Pomcraniíi — Vendem-

se dois caí.ies, sendo um casal
branco e um casal preto, sendo uns
SiclliKiiiios exemplares;
mia; Ouvidor 63, Tel.

Casa l.usitn-
351)1, Norte.

(.153; S) J

EGCIOXA.SE Cheorio c piano pelo
progratrima do 1. N. dc Musica,L .

rua da Carioca 8, 2" and. (jBsò Si K

LATI.M 
_ Lições particulares: 5$

nor liora. Grupo dc 5 «liimnos:
it$ n 30$ mensaes. Informações, Jar-
gò d« Sé 32, 2° andar (3280 S)_J

MME. 
THOMPSON — Reconcilia-

çSes cm S dias, responsos, casa-
BnentoH diííiccis, afastamento dc n-
i-acs. paz no lar, etc. Remuneração
110 fira. Encarrega-se de trabalhos
«ora os Estados'. Cons. grátis. Maxi-
ma reserva e scricdaoc; 73. ri» Mau-
clty— Mangue. Ao lado da antiga C."
do Gaz, (:84o S) S

MAtllINAS dc escrever — Com-
pra-SC Undcnvood, Continental

llcniinstoni rua da Alfoaucsa 137-
(3889 S) C

LUSTRES
PARA

ELECTRICIDADE

*'<-**' *• • •.

Pm

PARTOS e molcslias
de niullier. o
DR. H. DF.

ÀKDRADA cura corrimentos. lienior-
rliagias c siisponsões; dc modo sim-
pies evita a /jravidez nos casos ii-.di-
cailos, fazendo apparcccr o inconimo.
do sem provocar •íemorriiaitia. tendo
como enfermeira mme. JOSEPHINA
GAttlNDO. parteira do Hospital
Clinico de Barcelona: consultas dia-
rias, grátis aos pobres. Acceita clien-
tes em pensão. Consultório e resi-
dencia: rua do Lavradio n. 111, so-
brado. {814 J)

ÉS»** PARTEIRA-cs 2

RUA 7 DE SETEMBRO 161

UMA 
senhora, modesta; trabáíhaií

do fora, precisa encontrar qiiar

Tl/pilí. AM ARAI- confecciona vesti-
iML dc.3 pelos ultimo., figurinos, n

vestidos de linho a
de llom Rítiro 79C
ila. (3901 S) K

I>rcçõ3 módicos;
10$; i-aa liarão
Telepii. 2053, V

Clara Coudcrc — Manicura,
masMgista diplomada;

rua S. Clemente 11. 105. Tcl. 1279.
3.'1. Vae a domicilie Só as senho-
ras. (.'644 

S) lt

Clara Couderc — Manicura,
pedienra; massagista diplomada;

TI.TME.
Ml pedicurãj

SP*

to e jantar 'so,
timilia. Cartas
Zulmira.

por 0o$. cm casa <lc
nesta .redacção, para

(37JO S) K

Mine.
Fraucisca

Reis, diplo.
mada pela
F. dc M.

de Boston, faz epparecer a menstrua-
ção por processo identifico c srsn
dor; trabalhos garantidos c preços
«o alcance de todos, sem o menor
perigo para a sniidc; trata de doen-
ças do utero; rua Ccncral Câmara
11. no. Tel. n. 3-318, Norte, próximo
da avenida Central. Consultas gra-
tis. (S 451)

Moléstias das Senhoras
—Dr. Octavio de Andrade, com pra-
tica dos hospitacs da Europa, evita
a gravidez por indicação scieiititica,
sem prejudicar o orRaiiismo. Hcaior-
rliagias, suspensão, ele. Residência c
cons.; rua Sete dc Setembro 11. 186,
sobrado, das 9 ás 11 e de 1 ás 4.
Tclephone 1591, CcnlraU Consultas
grátis. (S 344S)

GRAVIDEZ

TTMA
lj eu

TTM casal,
\J todas as

rua S. Clemente n. 1
Sul. Vaa a domicilio.
ras.

... Tcl. 1-179.
Sú 6s seulio*

(2613 si s

Tlf OTOUES marítimos. novos, . cora-~plet03,~~\-endcni-sc 
diversos, para

lancha ou ca traia, dos melhores fa-
lirícaute;; ma D. Manoel n. 68, so-
lirado. (2380 S) J

MMrMl-",. CIO, cartomante, diz tudo
cum clareza que se deseja sa-

Ler, realiza qualquer trabalho por
jnais difficil que seja; amigavelmente;
ua sua nova residência
lidos 11. .10. sob.

ma luva
Üo.10 S)J

MOVEIS 
-usados

mobiliários completos, . avti:
objeeti» de «rte,
ra.i Senador Danla
E. ltit.eiro.

 Compram-se
plctos,

aliguiJidc etc.,
,15, térreo—
(2146 S) S

m;OVEIS, pianos, olijectos de arte,
cs, eliristiies, cte„ etc., com

,\ professora rcccmclicgada, ,lcc-
ciona piano ror preço mouScõ.

Cartas a C. M., rua Si. Cbristovão
n, 313, casa n. a, ou Ouvidor 145.
Casa ilcvilacqiia.  (S)

dcicja um quarto com
couunodidadcs, 110 ccn.

tro da ciihdc, em easa de familia se-
ria. Cartas por favor a \V. M.vncs-
te jornal. (3900 b) K

UMA 
senliora séria, deseja ir para

a companhia de uma faiuilia se-
na; :
bem,
Para
[»; 1 dor
tas.

labe bordar e costurar iniulo
podendo ensinar a creanças.

informações na rua Dezonbaç-
Izidro it. 99, Fabrica das Chi-

(361° S) J

PARTE1M Mme. Maria
JosenVa. dl-
plonlãda p--'ia

Faleuldade de Medicina dc Madrid,
traia de todas as doenças das senho-
ra.s c faz opparcccr o inconimodò; por
processo sclchtifico c sem dor nem
o menor perigo para a saude, tra-
lir.llms garantidos c preços ao nlcijn-
cc de todos, Avenida Gomes Freire
11, 77, telephone 11. j64'i, Central, cou-
sullas grátis. Em íieute ao thcitro
República. ('¦'-' °j

Partci'
Institli.

to de Florença. acceita chamados a
qualquer hora. Telephone \'illa ;.I29,
rua S. Miguel u. 80 — Tijuea.'

(6S90 k) R

1\srADAME DUHAMEi;;
jLTJU ra diplomada pelo Real

Proísssores e professoras
TTM senhor vindo do interior, ten-

I do usado um medicamento vc-
?e:al para cura rápida da impoten- .
cia, ncurastlicniii e fraqueza, indica módico;
grátis a todos que precisarem, cri- sobrado
viando um cnvcloppa com n dire-
cção e sello dc ?loo, a Caixa I'os-
tal 911, com as iuiciacs R. F;

(2,;M o) 1^

TXni.EZ, FRANCEZ

O uso co»
«tante Aa H<*-
matoeenol de

Alfredo ds CarrsHio, em oai. calbt
ás refeições, em cuja composiça» en-
traiu a quina, tola. coca. lacto-phos-
pliato dí cal, fepsina pancreatina
diaslasc c glvcerina ó o ínelliet ga-
rantia á vida do feto e da mnllitr
grávida, íois o Heniatogenol, ala»
de poderoso tônico é digestivo, ven-
de.se em todas as pharmacias c dro-
garias do Rio e dos Estados. Depo-
çíio: io, R;ia Primeiro de Março.

COLORINA,, Tintura úleal
garantida, pata

restituir ao cabíáilo a sua côr, ori-
ginal «ireta ou castanha, — Pre-
ço io$ooo, pelo Correio, inaiã s$.
Dcwosiito geral nm 7 <Ie Setem-
bro ti. 127. R. KANtri.

Loterias Ia Capital Mri
Coapulúa it Lttertas Haoiooaes do BrasU

EitMcçõ?3paWie&3 39* a üscaiiziçào do goreno
tederat #s 2 U2 e ais sabbados

is 8 ftorast á

Rua Visconde de Haborahy N. 45
EOJEi

li
311 — 40- HOJE

: O O O t O O O
Por £800 em inteiros

Casamentos t r atvse
com bre-
vida de,
m esmo

sem certidões, civil, 23?. c re':"
gioso, ao$, cm 24 lioras ua. forma
da lei, inventários c jusüiicaçoe.',
etc., com Bruno Schegue, á rua
Visconde do Kio Branco, 32, so
brado. Todos os dias, domingos
c feriados. Auendcm-sc a chama-
dos a qualquer hora. Tciepliont
11, 4.342, Central. —-N. B.
noivos que tratarem de seus
pcis nesta cas? não farão o
coniinodo dc ir a policia; não
confimdam — 32.

Amanhã Amanhã
A'b 3 Horas da tarde—300 — 04

loo;ooo}ooo
PoiCs&OOO, em décimos

FAZENDA jactos fúnebres
PM

O
pa-
in-

(S 123:

POllTU-
HUliZ, pelos professores i Rodger

Ilenri (methodo llcülz); preço
rua da Alfândega n. njo,

(346; S) M

INGLEZ
CATABBHO fiOS

(;ui'i»riu>l(laci>in o
PKITUItAIi MA IN HO
ltua 7 tio Setembro, 1*<»

pratico, Mr.
Kte; K.iran-
t« c:i-iiiar

cm seis inezes, Uar^o dc S. Vraücia-
co 36 c rua ila Carioca 3-, i" andar.
Vae a domicilio, per preços módicos.

(1421 S) J

sc r.o Uccco da
cem fcrnaiidcs.

Carioca

IST(^TO principal ponto de Botafogo,
cm casa de tratamento, aluga-se

casal drstiríeto, uma linda sala nio-
liilada', com pensão. Trata-se á trav.
Jliirqiiez dc Paraná 11. 31. 

'leleph.

12?;, Sul. I3224S) J

Ü melhor remédio contra lombrigas,
o::yuros e solitárias c o

AMBROSIL
Vidro i?ioo — Dcp. Andradas, 43

e S. José, 5"•

frcs:o, 1'cuiba e
Costa e figas do nm-

diversos tamanhos, vendem-
a dc hcrvai o plantas me-
aa rua Senador Euzebio 11.

de Junho, (.105? SI R

OIIV 
c Orolió

1'ieiciita .Ia
deira
se na ca&
dicinaes, 1
íio, p:;i';a

O1itAKIA — Um moço com. bastou,
tc pratica do serviço, oftcrccc-sc

5.ara tomar conta de uma olaria, con-
,íormc se tratar; na rua Silva Co-
mes 11. 110—Cascadura. (3C0? S) J

ÚLTIMOS

V pene
íl.iislcy, para v
11. 155 ou cai
t-cr pruçuradpt

O ._ Vende-se barato uin cm
o, marca 1'nrkcr tc
ia rua S. Januário
eom endereço liara

(353SS) J

A l,fl,AM-SI-, duas
/¦Vfrente, com
nn k,;" 1 '.'iisão;
feisotn td snh
(inxovi l tmtMtn 1 im

MED 1C0S

iilSifl ÂCU1AR
MOLÉSTIAS 1XTKKXAS
KSTOMAGO — FÍGADO —

INTESTINOS — RINS — PUL-
MÕES, etc. Consultório: rua Ho-
drigo Silva n. 5. Teleph. n-n-t,
Cènt. Das a ás .1 horas. Rcsiden-
cia: travessa Torres n. 17. Tel.
4.265. Central. (J 85')-)

ÍJIAN'0. 
violino c bandolim —Pro-

fessor — Cartas por favor, uc..-
:a redacção, para MOXT.EBEI.tO.

CioSsS) 11

Felizina (pomada) amacia a
entis, faz desappire-

cticalnieiite ns manchas c pau-
1 ro;to; Carioca $\ (.3(149 S) S

toiao* \ m dartliros, cnipin-
geiis, cezcmaü,
{rieiras, sarnas,
Lrotoej'as, etc,
des a ppareceni

fácil e completamente com o
DliRMICURA. (Mão é pomada).
Vende-se em todas as drogaria»
ilo Rio e Nicllicroy. Deposito ge-
ral: Pharmacia Acre, rua Acre,
n. 3S. Tel. Norte, 3265. Preço
2?C00.

Os pedidos de bilhetes do interior devem ser ncomya-
nlindos de mais 700 rs. imi-a o porte do Correio e dirigidos
aos agentes geraes NAZAKKTH & C, RUA DO OUVJDOlt
N. 04, CAIXA N. 817. Teleg. LUSVBL, o na casa V. GUI-
MARÃES, RUA VO ROSÁRIO 71, esquina do beco d»s Can-
cellas — Caiu do Correio n. 1.-73.

Machina Underwood
Vende-se uma conipletamentc no-

va, da ultima remessa, para desoc-
cupar logar. Trata-se com o sr.
Cunha á rua Visconde do Rio
Branco IV. 32, sobrado. (S 3123

Rede de pesca roubada
De sabbado para domingo, eu,

pescaidor Mario Espirito Sant»,
botei no ititervallo da' Ilha dos
Ferros para o Cliaréo, tres panuoa
de rede dc corvina quando fui cc
llu-r no doinhiso, pela manhã, fal-
tou-iue uni panno de So braças
mais ou menos, cuj'o panno foi
desatado, já c usada de fio 4-10.

Quem delia dér informação e;rta
ao fim da praia dos Frades, cm
Paqiictá, ou na banca do sr. Ma-
galhães, será Rralificado. F 3349

FABRICA DE FARINHA
MANDIOCA

Vende-se 011 nlugn-se uma
gi*andc fabrica do fnriiilm ile
mandioca montttdii com todos
os uiacliiiiismos modernos o
movida o vapor; tom cnpaci-
dado para produzir quareutu
sarcos diários, sendo dez
polvilho.

Pi» fabricação tem plnutn.
dos oito alqueires de niandio-
ca com 16 inezes;

'.Vcha-se situada numa para.
da da 13. I'. Lòopoldlno c dis-
tnuto duma cidade muito in-
diistrial, a(RMias 8 kilouietros.

O frete ua E. V. Leopoldina
ató a Cupitnl Federal é de
dezescls mil réis por tonelada.

Vende-se tambem a fazenda
em que se acha situada a fa-
brica, c que mede mais de
novecentos alqueires geome-
tricôs de optimas terras para
lavoura.

A fazenda tem mais de cem
alqueires de pastos c setecen-
tos alqueires de mattns vir-
gens do peroba e madeiras de
lei.

Esta fazenda tem uma 111-
dustria em exploração, que se
acha arrendada a importante
firma commercial do Rio de
Janeiro, por contrato do cinco
annos, c pelo aluguel de mu
conto e trezentos mil reis
mensaes. Informações rnaid<>
llospicio S80. (11 3833)

tn-v-í
Euclydes do Amaral

(Í-X-PRAÇA DA MARINHA)
Florisbolla do Amaral,

sogra c filhos c suas cunha-
das agradecem ás pessoas
iittc coinparecer-âin ao fu-
ncra! do seu esposo, e de

novo as convidam para assistir á
de I missa dc sétimo dia, ás o horas,

na capeila dc 'S. José, á rua José
dos Reis, Engenho de Dentro.
Confessam-se desde já 03 seus
agradecimentos; M 3S41

Coronel José Quintino
de Oliveira

SANTA ISABEL DO RIO
TO, E. DO iRIO

(Missa de setimo dia)
•Pinto, I.opcs & C,

¦dam celebrar hoje, na
ja dc S. Francisco de
Ia, ás 9 i|2 lioras,
missa por alma deste

saudoso amigo, convidando
este acto dc religião e caridade
os seus amigos, cujo compareci-
mento dc antemão agradecem,

J 3S21

f
PRE-

nwn-
egre-
Pau-
uma
seu

para

t
Brazilia de Oliveira

Goulart
O general Aristidcs Ootl-

Hercilia Fernandes de
Araújo

t

VENDE-SE
uma cliarutariá c papelaria com
boas armações. Avenida Salvador
de Sá 1S1; trata-se na mesma.

R 1.533

boas salas dc
sem mobilia, com |
.\larccli.il Floriàiib

(.iooS K)

Embriaguez — tcsCura-se
-£>***'*' este ler-

rivel vicio, sem dar remédios ipara
beber. Dão-se provas das curas
realizadas. Travessa da Luz, 11. 4,
sobrado, Haddock Lobo. Attciide-
sc gratuitamente, segundar,, quar-
tus e sextas-feírns, dns 8 iís j. un
tarde. Casa da raniüia reppeilavc!.

IS 2S44)

onor

' """ertii GrtiiÉDF. Eli
Oculista

O IMT.liKCKSIÍ um rapaz com pra-
tiea de nviiialtura c agricultura,

icceiulo íi fabricação dc choca lei*
Curtas 11 A. lt. O., rua José

Alencar 11; b<j. (J5-1 í>) J
'i»li\'SAO — l!ornçcc.se -Ijeni feita,
JL dc casa dc íainiHa; na rua do
Cattete 11. --S;. (3O64 S) S

1JKXSA0 
— rornecç.sc

de casa dc familia;
Cattete n. eS;.

bem feita»
rua do

(S)

SI

ua

IJtEfJADE 
_ A rifa da niacliuia

. Singcr eom 5 gavetas, a extrahir-
te cm 24 (le outubro, fica (ran-íeri-
da para iS ile novembro ile 101I).

(J780S) R

pata o dia;;nos'.i-
co e tratamento I
Ias doença? do cs-i
tomago, intestinop,
fígado, pulmões,

coração, rins, ossos, etc.', t?elo
DU. RENATO Dli SOUZA LO-
PES. Preços módicos. Kua S.".o
José, ;to, das 2 ás ' (menos âs
quartas-feiras). A 203

Doenças dos Olhos
DR. RODRIGUES CAO'

Com longo estagio da Vondation
Rotuclild de Paris. Assembléa, 56,
das 2 ás 4. Tclcplt. C. 337O.

J i3't.S

<SAO  Forneci
l domicilio, farta

Carioca S, a" and.Ci

Í
cordi
j'úr"iij.

3Q a utesa c
variada; run

(3858 Sj lt

:p.;ní. cepo c
is cniaadas.
iavor na rua

cstylo Cra-
armação úe metal,
Tara ver e tratar

tia Misericórdia n.
(JS--7 S) J

yflisi! splie;:Peli
dr.

da Faculdade
medico e

de
Lima |

da Pfilic:inica
dn Santa Casa.

Longa prntic.i nn Paiz o na Kn- \
rop.i. ilinirgia dos olhos c (lo
nariz. Ilua do Ouvidor 152 -as 2
horas, ltesitlencia Gonçnhos
Crespo 20. S 313!)

DO^ííQAS C3 APPARELHO Ui-' 
IEST1Y0 E H STSnMâ N£l-

DS!. REMATO
DESOUZA 10-

PES, docente na Fa*
GuItSatks, Exames pe-
los ralos X, do sto-
inagaf Intestinos, co-
paçào, pulmões, etc.
Cura da asthma. —
Rua S. José 39, da 2
às4, (menos ás quartas-
fSiras). Gi-aÊis aos po-hres ás 12 horas.; a:•,-.);

_-. maehinas Singcr. feitio galiineie,
5o de mão c (le pé, liquidam-se
a =o$, 40$, 50$ até roo?. Dançadas
para industria dc oito e dez mr.elii-
iví OíEi.iini paia qualquer concerto.
1'ráçi da llcpiihlica 115- (a:.|Si;).l

chr onicas c
recentes.
Quer eis fi-
çar r adical-

mente curado cm poucos dias?
Procurai in formações com o sr.
t-eijó, que gratuitamente as offc-
rece, não conhecendo caso ne-
nlium negativo; rua Thcophilo
Ottoni iCTj 37Üi J

Único
preparado

que adquire e conserva a bclleza da
pelle; approvado pelo Instituto Ae
lielleza dc Paris, premiado na Ex-
posição de Milano. Preco 3Í0™. PO
DE AP.ROZ PER01.INA. suave e
embcÜczador. 1'rcco 4$. Exijam cs-
tcl preparados, á venda em tolas a'
perfumarias e 110 deposito deste e
>\i outras preparados, á rua Sete dc
Setembro 11. 209, sob. (5S9 S) A

Perolina Esmalte

Je Medi-
operador

OlAMSTA, linbil, piun ncoiii-
•l pniiliaiiiGiito ilo artistas pa-
v:i fiiiieonotas. Precisa-se; vun
S. Josú 110. (.1 3ÍU0) S

IJfENSAO 
— Fornece-se do 1» or-

dem, na rua da Alfândega 65. e"
andar. (3517 S) J

Pi;X?.\0 
_ Fornccc-sc á meia

60$; a domicilio ;o? c avulsos,
i$Seo. '1'ratameiito de 1» ordem; á
«¦Ua 1" de Março. 2S, :"¦ Ü53o S) J

Ilitlciicoiirt,
eina . da Ilaliii
cs«ec alista em

H30resíias tios Olhos,
ouvidos, garganta,

nariz e doenças sísf-
vosas*

Toda? es dia... das 3 ás (> horas
da tarde. li:u Rodrigo Silva n. -'».
i° r.a lar (entre Asscmblia e Sele do
Selouibro). Consultório perfetiamenie

apparolliaflo Atlcnde tambem ob una-
dos a domicilio, pelo telp. 2.511. Villa.
ou «..or. Central, ou por escripto.

(-30S j>

Advogado AcçõC3, cobran*
ças de ndins pro-

inÍ5Soria;3, fallencias, eoreordíitas, rc-
gistro de marcas de fabrica e ile
commercio, privileçios, inven-.rioB,
despejos, pcnlioras, minutas de con-
Iratüíi c dístractos (livofcíos, etc,
1*0111 o dr. 1'oneio f.eal, rua da ÇHii*
lauda, 50, sala 0. (S.-úp Sj' li

Dr. von Dollinger
da Graça tu^J^
tugneiia c com estagio nu Real
Universidade de Berlim. Doenças
do rim (exames com a lv.z). Cl-
rurgia, ciam. raüca-1 das hennas',
lücmorrlioidcs, çsilireitaiiiientos da
urcthra. Operações sciin clilcro-
fonuio o com a anc-sthesia regio-
nal. M-cin de Sá 10 (sob.), 11 ás
ia e ás 3i|-\ Teleph.. 4.Sio Ceu-
trai.

Massagista manicura
Diplomada c chegada agora da

Iíuropa, especialista cm massagens
vibratórias, electricas e manual,
110 rosto, Novo systema, per exten-
sáo completa dos pólos, sem dor,
cm í minutos, Pedicurc. Rua São

ÍDÍE3
FUMO XUROO

i SUOR FÉTIDO 1
1'ma única nnplicação dn FRA- ¦

R GOi; 0'0') l«sta para fazer ¦
Q desapparecer i;SSTAN"l'AK'''-'V I
M MENTE E 1'0R CIOMPLE- |
D TO todo o qralquer suor le-¦
B tido do corpo (pes, axillas, ¦

etc.) A' vcnna na perfumaria N
.¦A NOIVA, rua W* IB

B Rodrigo Silva L|iQffr||B
gn. 30, c tlll to- || dtJU 1H das as drogarias I ¦ KH»' B

c pciiuniarbs. *f n
R Caixa 2$. pelo Correio -•53»o- 

g

lart e sua familia conuiui-
ihicam a seus parentes e-
amigos o fallecimento de
sua idolatrada mãe 11RA-

ZIUA DK OLIVEIRA GOU-
LART, levando ao seu conheci-
mento que o saimento fúnebre se
verificará -lioje, ás 4 horas da
tarde, da rua Fernandes u. 23,
Engenho Novo, -para o cemitério
de S. Francisco Xavier, M 38+11

Elyseu de Abreu e
Lima

• TENENTE DA ARMADAI

PÍtEÇO 1$00Ü
veoâa em toda a parte

Pílulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

Àpprbyidíis ie iprcmiadns com
medalha dc ouro. Curam: prisão
dc ventre, dôrcs de cabeça, yonu-
tos, doenças do figado, rins e
rhwimatismo. Não iiroduzcm co-
lisas. Preço, i$joo, .

Dtí>os.i-tos: Drogaria .Pacheco,
rua dós Andradas, .15; á rua.Sete
dc Setembro ns. Si e 90. l-alni-
ca: Pharmacia Santos Silva, nia
Dr. Aristidcs Lobo .11. --0. le-
léphc-ne n. 1.400, Villa.

Dividas ÍtBl receber
O sr. Arthur Dia; dc Carva-

Ibo Motta, encarrega-sç dc co-
brancas difíiccis, mediante, mo-
dica retribuição. D.i attestadotíc
sua condueta. Tem escriptorio na
Avenida Rio Branco 11. 103 (so-
brado), das o ás 11 c das 2 ar, 3,
lioras. Telephone, Norte 3.138.

(J 375S)

Nova dc Abreu c Lima e
¦filhos, dr. Francisco de
Abreu c Lima, senhora e
fiJhos (ausentes.'), Luiz de
Abreu c Lima (ausente),

Êtelvina do Amaral Palet, Pedro
do Amaral Palet, maj'or Paulino
da Rocha Frcytag, senhora c fi-
lhos (ausentes), Idalina -do Ama-
ral c Irinêo do Amaral (ausen-
tes), viuva, filhos, irmãos, cunha-
dou, sogra, sobrinhos, tios c pri-
mos do tenente ELYSEU DE
ABKEU E LEMA, convidam os
seus parentes c amigos para assis-
tir á missa que, pelo eterno re-
pouso dc sra alma, mandam ceie-
brar, amanhã, sabbado, 21 do cor-
rente. 30" dias 'de seu falleci-
mento, no altar-mór da egreja de
S. Francisco dc Paula, ás 8 iju
horas: cnnfessando-se desde já
extremamente gratos. C 3S44

Capilão-teneir.c Augusta
Fernandes de Araújo (au-
sente) e sua esposa Edwi-
ges Carolina dc Araújo,
pães, c os irmãos, avó, tiai.

e primas da idolatrada ii.KRCI-.
LIA FERNANDES DE AlíAU-
JO, agradecem profundamente pe-
nhòrados a todas ás pessoas ([tie
sc dignaram acompanhal-os neste
transe doloroso, e de novo as con-
vidain para assistir á missa de sc-
timo dia quo, pela sua alma, será.
celebrada amanhã, sabbado, ni do
corrente, na egreja dc S. l''rancis-
co ide Paula ás o horas. (II 3752)mrií rrm nmii 11 iiimiiii»

Domingos de Souza
Mineiro

Rosa de Souza Ventura »
filhos, convidam todos 01
demais parentes e pessoas
de suas amizades para as.
sistir á missa de trigesimo

dia do fallecimento do seu sempre
lembrado c querido marido, e pae,
DOMINGOS DE SOUZA MI.
NEIR0. a qual será celebrada
amanhã, sabbado, 21 <!o correntí,
ás R horas, na egreja do Senho*
do Bonifim, Copacabana; desde ji
a todos antecipam os seus agrade,
cimentes. J 3806

t

Amélia Fróes Sampaio
.Ttiüeta Fróes Bastos mau-

da rezar amanhã, sabbado,
ií do corrente, ás o i|-' lio-
ras, 11a egreja da Lapa do
Desterro, uma missa dc se-

dia de seu fallecimento, a
para esse aclo de caridade, couvi.
da as amigas e pessoas dc mnizáfU
da mesma. J 3S1O

t
timo

Judith Rodrigues
Lobot

losc
.5-110

t" aiu.ar, Telepnone(J . ;o I •

BE

Collegio Sylvio
E

Ltíite

1>ENS.\0 
de i-J

se avulso 1?.
n domicílio 70$;
XYüuciscò n. ('. 2

de família;
; mensal Gi

ia trav. de
.uular, (,i,50|

São
S) K

PENSÃO 
dc i« ordem, farta, varia-

di e com toucinho; dá-se á me-
na e a domicilio; na nm Aristidei
iLobo 11. -J. Tcl. ejSa, Villa,

(,i,-,ói S) II
'OONTO ajoir. desde :>io ri-ií; rua
.L ; de Setembro li. 05, i" andar.

(301S s > 1
*—*. ¦ 

--¦ ¦ *

PENSÃOmelhor
iitcc a DOMICILIO
1» andar.

MONTEIRO — E
gencro c tambem for-

Rosário, 105,
(163 S) 1!

•fjrXSÃO — Fornecc-se de cn:a dç
X família 1 com cisscto c variada ',h
rua Ncrv Pinheiro n. in — Estacio.

(3C37 S) S

QUEM 
quijcr ficar

tempo, dirija-sc ;'.
rico cm pouco
rua do Malii-

ÜMO S) 11

G
tiier;-.
Aire-

l AUTO
a casal ou

•se pei-.São
sobrado.

!) R. J. PEDRO ARAÚJO -- Cou-
rio, rua Sete dc Sstcinbro
á' 4. ' (37i0 S) R

.KUA MARIZ E BARROS
25H, Interna to, semi-iiUernatü e cx-¦Icrnato. Cursos preliminar (para anal.
plu^bctos), priui-irio, scturidaivio, ccy.v
mcrcbl, flrir.stieo c do preparatórios
para íulmhi^o ás escolaa si?i»criorcs,
dc cecordo com o i>rogratnma do IV-
tire» 1F. liiiàino 'pratico dc Üimt'.'.;.$ vi-
víís, Trtitamcnto cxceUeiitç, lendo o^
cSiMimos íía rcfeiçuçj cm comnium
eom a familia do director. (,;,ni S) .1

Moléstias das senhoras,
pelle e syphilis -Jl* m.
tcncottrt' j>artetro, cura o? tumores
dos feios e do ventre, ai m alestias
da-s vias tirinnrias c gctmaca da mu-
thor, a.s metrilcâ, 03 corrinicníos ute-
ri nos e v-aginaeji e regulariza ft meus-
truaçâo por procesío seu, Applica o
606 c 91.1, cem ou sem injeeção t*
esta setu dor, trata a tuberculoso e
hérnia (quebradura) sem operação.
Consultório perfeitamente apparc'!.;;-
do; r;u Rodrigo Süva 111. -¦(», esqui-
na di rua da Assemblca, das n ;'¦=
2 da tardo. Telephone .\;u; residet:*
cia á rei Senador Rtizcbio 342. t'.:-.i
saltas ni.ii.i- (J ...|..s,

lENTiSTÃS""

ura
rc

' consta paçõea com febre, brbncbiles
1 Q5t.ltma, Preco i>'»oo. Deposito; l'h."
I macia Rodrigues, rua XLarcchal VI
I riano 11. 09. '..'.rôt S1

Para casa de pequena familia
ou senhora só, offcrccc-sc uma
moca branca, honesta, sadia c de

todo o respeito, nem familia, me-
diante o tratamento c razoável
ordenado, para duma de compa-' nlii.-i. prestando serviços leves e

1 domésticos, in) attendo a. ofterr
tas sérias: cartas com as iniciaes
O. T, V., para o Jornal do Com- \
mereio. (J 3.1-1"' |PHARMACIA

Vende-se uma bastante afregue
zada, 110 centro da cidade. O mo
tivo da vinda será explicado
pretendente; trata-se com o sr.
loão Huber, á rua Svtc de Setem-
bro (5.1, Casa Il-.ibcr. J ,1-;o.!

Casa na Avenida Atlytiea

Pomada do R. L, ds Brito
(ANTI-HERPETICÂ)

Approváda c premiada com meda-
lba de ouro'

Iníallivcl nas empigens, dar-
íbros, espinhas, friciras, sarnas.
lepra, comichr.es, eczcnias, p^nnos,
feridas c todas as moléstias da
pelle. Lata 1S300. Deposito: Dro-
paria Pacheco, rua dor. Andradas
li. 43, c Sete dc Setembro 81.

109

PansJIas de pedra "Mi-
neiras"

DELICIOSA COMIDA
Obtem-se cozinhando-a nas

madas paucllas de pedra min
— deposito: Bazar Villaça,
rua Frei Caneca. — Loucas,
rasrens, tintas c trens de coziníia
por menos 20 °|° que cm outras
casas. (J3=oi)

ata-

1 -'6,
fer-

Aluga-se, por prazo
o, boa casa mobilada

de tratamento. Informações
1 ua rua >:. S. dc Copacabana nu-
I mero 1.057, das 14 ás 17 horas,

¦

íc. com ou sem
moços do com-

rua lliicitoi
Of.Sj S) S

Ia c n<
dos

l-lo-
KINS 

— Cura certa, ra.
tiva de ipialcf.icr moléstia

iii:.-.. Lcsiga, próstata, etc.;
ra llrasil," largo do Kosario 11. 3.

(.1810 .SI

T)EC,1STRAD011Á 
Xalional, mar-

K catido vinténs, u'tiinp modelo —
Ver Kv-f? por mcnpa de metade do

Bugenio 1:1.'(.1.-13 
S) .1

.;f? por nump
preço; ilua Francisc

CJALA dc frente, aluga-se á rua I).
,VJ M.i*.'iaiina 1,53. em liotafogo, cm
casa dc família, o uma senhora ou
onoço de tratamento. (.,;.:; S) J

?Pi:xiil-:s nlgmit
JL cer ? ConsuUae

iMaxtma reserva e
(gral:.-; r.7. r".:a Ma

obstáculo a ven*
Mme. Thompson,

seriedade. Cons.
irity—Mangue.

(.-Sn S) S

1{. Biiltlns Vmt 1'lnnckciisloiii
Esp. em obturnt;ões a ouvi», pia*

tina, esmalte e cxtraccõcs eom-•' tauicnte sem dór; collocã den-
tes com ou sem chapas, a preces ¦
reduzidos. Garante todo c qual-
quer trabalho c acceita pagauicn. •
tos pnrccllados, Das S da manhã,i
ás C da noite. Aos domingos só
até ás 3 horas. Rua Marechal Fio-
riano Peixoto n. 41 (sobrado)
próximo á rua Uruguayana.

sues dos olhos, nariz ei
nvMis - O DI. MES Cfthil
nnfliiji mémtipoda Aca-
nübllH tiémla de fl9ai/í-iDni Di-ynichia tio Rio de JaneS-! "UA ntrjüfl
ro, medico dc diver-

\sos hospiiaes dasta¦ cidade, com longa
pratica no paiz o ims
hospltaos de Berlim,
Vlenna, Parla e Lon-
tares, f/á consultas « ¦ i «
diariamente tias 12} o A L A
áS 4 (Ia tarde, Cm SSSa e quarto bem mobilada
olinlea é AVENIDA)™"1 on sem rensn°
RIO BRAMOG DO. Re-
sküetscia Barão de Saa"
rahy 17-Flamengo.

determina-
para fami-

POR PEQUE-
XO C.UMT.VIi

Vende-se uma avenida com n>
casas, algumas acabadas de con-
struir, dando renda actual de —
70o$ooo mensaes, n 33 minutos
peio bonde de Cascailnra e a 20
nela Linha Auxiliar. Traía-se no
fabellião Roquete, á rua do Rosa-
rio, das 11 ás 3 horas. (11 3í--

li B
S; 37SS Jhk.

i»JH lí?A* lAvKHLSJkKUBlklJukLsJ ^-^ f:izcr íori,u,n? T,r
' 
H^^Pia^fJ^T^^-^^lPaty^ alcsria, <• Iodos 03 assumplos de
* ¦'Í.'YfwXl!iXÍ!!ÍK^ l'0Si:l v'"1''- fcr-'" e*'.'c,:l-,:i'' <<c: 'Z.tâ '?-¦¦ -'r-'^yyic^*--"jy'^:-ag^-i3Bi1^ êxito? l'u. .-.1: cm todos 111 eíírl-
""^^^^^r^^^^^f^^l^^^^rS^er^^XBaÊM^^^ p'..v,io da sorte oue tiram amplas
*£5«iH-»STt^ROliiVlwaiaíliV[ififllftlSll5BWByJM"i#4 informações. Iloulevard c8 de
r^|tóinprJ»«o«*JtaÀÍS,M Setembro ;-,;o, sala de frente;
^^W^^^tW^^B^mS^^B%mBlWk%Wmm consulla d:- 10 ás 5 da tarde,
V#í'!^.-%fcÇ*'''^ laiubcni attende aos domingos. (JbA

1 ^^Ê^^Í^m^mmVai^mWi4m\mWmmmWB^ S^&mWggfâMS^SB *

PL0MBA6IHA 00 6RJUTT0 Jí^ÍTíSLp, 1 n • y . n ¦ |ísZüsê ;M rssst t&s^ ,í. ira I b A W AH AI
quer porção. Rua General-tania- —% V ' ' *" K-±ü- iüh! Moveis a prestações LSÍ2^

P fl R D A Lor nue v. cl. rão risita n '^mM^^SS^
u " u Ei Casa Sion na rua do Cattete, 7,

ir»aS^ Machina plíoíograpiiicabondes cie Inhaúma, irmanem. . sao baratissimo... Ç.utctc, 7, tcle o r
(3530J) phone 3790 Central. (íj -04.

íUTERINA6c°o'it"niedio 
quo cura I'I,ORi;:

11IVANCAS e o Corriraeiito \
|das Senhcas.

Vondo-so nas princtpaes
lípharmacias e na Drogaria
(\ruttjo 1'ieitas ei C.

t

Pylhias Oe Castilho Lo
bo c filhas, Albcrtina de
Sotua Rodrigues c filhos,
convidam os seus parentes
c pessoas de amizade par.i

assistir á missa de trigesimo dia,
amanhai na egreja -dc Santo An.
tonio de Jacutinga, cm Maxim-
bomba, por nlnia áa inesquccivel
esposa, mãe, filha « irmã. JU-
prní. 871,-1 j

í

sócio ou soem
Com um ou clois conior. de reis

precisa-se, ficando o capital cm
poder do sócio; garante-se lucro
mensal de dois a quatro contos,
não precisando o sócio fazer cx-
periencias, pois sc moslra q
annos atrasados, sendo com
snltado certo. Cartas a M.
caixa desta folha.

Carmen da Costa
Gouvêa

(ZIZtXI-IA)
José da Costa Gouvêa,

Alberto Gouvêa de. Almeida
e família, Carlos Gouvêa de
Alnicida Filho c familia,
Álvaro, Aurca e Antônio

Gouvêa de Almeida, Clara Maria
da Silva, Ormiuda Cândida de
Carvalho e João Machado Gouvêa

e familia, conuuunicain o falleci-
mento de sua idolatrada esposa,
irmã, neta, cunhada, tia e prima,
CARMEN COSTA GOUVÊA, c
convidam para acompanhar os seus
rest s mortaes, hoje, ás i.| horas,
da rua Presidente Barroso 11. so,
pai;n o cemitério de S, Francisco
Xavier. 3907

IRMANDADE DO GLORIOSO
ARC11AX10 Si MIGUEL E
ALMAS DA FREGUE/.tA DA
CANDELÁRIA

D. Maria Guilhermina
Bernardes Raythe

4" annivcrsario dc seu fallecimento
A administração desia Ir-

mandado manda celebrar, na
matriz da Candelária, ama-
nhã, sabbado, 21 do correu-
le, ás o hora--, missa por

da irmã protectora d. MA-
GUILH-ERMINA BERXAR-
RAViHE, e para assistir a

aclo de religião convida, os
irmãos c a familia c amigos

— ü escrivão, A.
(S S693

Oswaldo Canejo
João Francisco Canejo,

Senhora e filhos, agradeceu»
profundamente pcnliorados,
a todos os parentes e amt-
gos que os acompanharam

na sua iminecsa <iôr, pela perda
ido seu desditoso c pranteado ft.
llio c irmão, OSWALDO CANU-
JO, e participam que será celebra-
da no altar-mór da nuitriz da Can-
delaria, hoje, sexta-feira, eo do
corrente, ás 9 horas, á missa do
setimo dia, cm suffragio da sua
alma, confessando-se desde já ex-
trcntamer.tc gratos ás pessoas flu»
sc dignarem comparecer a esse
acto de religião. J s^lq

Maria Clara Lima

í

[ma
RIA
DES
este
seus
da cxliilc!
Penna

\E5E~-
Roberto Buzzone

A viuva Flora Buzzone ç
filhos, mãe, irmã, cunhados,
sobrinhos c demais parentes,
agradecem a todas as pes-
soas que os acompanha'um

doloroso transe por que acabam

passar, v bem assim nos que
dignaram dc levar á ultima 1110-

rada os restos mortaes dc seu
11 scir.-ire querido e idolatrado espo-
1 so pae, íiiiio, irmão, cunhado c Uo,

RÒÍiHKTO BUZZON'E, e as con-
\idani, bem como 03 parentes e
amigos, paia assistir á missa de

7" clia que, por sua alma, mandam
celebrar amanhã, sabbado, 21 do
corrente, ás 9 i|a lioras, 110 aliar-
mór da matriz do Santíssimo Sa-
cramento, confessando-Se desde ja
eternamente gratos. (II 33'J>

Francisco Pereira Lints,
filhos, noras de MARIA C.
LIMA, fallccida a 15 dn
corrente, convidam os pa-
rentes e amigos para assis.

tir á missa dc setimo dia, que ta-
zcm rezar amanhã, sabbado, -:i do
corrente, ás 9 horas, na egreja do
Sacramento, por aluía de sua cn-
posa c mãe, MARIA Ç. LIMA.
Antecipam seus agradecimentos;

J .1701

Emilia Matilde Arge-
laguét Oliveira

EMILIA DE OLIVi-UA)
MASSAGISTA

(i° annivcrsario)
Manoel Subirá Olivcra,

I.uisa Isabel (presentes),
Martin, Cáriucn e Isabel
(ausentes), convidam os de-
mais parentes c amigos <U

EMILIA MATILDE ARGEI.A-
GUET 0L1VERA, para assistir a
missa de primeiro annivcrsario Ao
seu fallecimento que, pelo sen des-
canso, fazem celebrar amanha,
sabbado, 21 do corrente, ás o i|u
horas, no altar-mór da egreja de
Xossa Senhora do Parto, agrade-
cendo antecipadamente este acto
de religião'. (B 3745)

t

DEXTISTA 
a 2$ooo men

obtur.nçãò ;i granitò;

riu emprega do publico (inosentudo,
U r.'1-.i vontade de trabalhar nlgu-

unas lioras durante o dia, procurai
rr.cdi.in:: íiaiiço de 6:000$, cm escri-
I>lorio3 dc Comp., Itálicos c caias
«omincrciacs, uma CDllocacão com
¦ordenado de 151'$; carlss nesta rela-
«Cão, 11 H. I7. Ü490 S) J

[Jíí, artista brasileira desejando
concertos acompanhados com

cias, deseja encontrar uin
11 cavalheiro para assossiar-
ido o mesmo confcrciícta.
deixar carta por favor nesta
1. u mailemoiscllc Lucy —

(3.109 S) B

;= pa ra
ptatitia,

curativos dcádc o primeiro dia. Tra*
ballio-ã de chãos; coroas, pivot, ctc.i
por preços muiímos c trabalhos ga-
rantidos, na Auxiliadora Medica, na
rua dos Andradas n. 85. sobrado,
esquina iii rua General Câmara, tc-
lcplione. Norte 3157. (13S1 S) J

PâRTEIRAS

A 71G

SYPHILIS"
de sua prepa
Assembléa
ras. Scrviç.i
LHÃES.

PARTEIRA
—Coni !o..ga
ttas de senti ora*
processo rápido
líarturíerites em
Camerilio ::. 11

MA DA mi:
PALMYRA

ratica, trata dc moles*
c suspensão, por um

garantida Acceita'" ::a, á rua
S. Xorle.
U iv)

Ser Bela 0
resídci

Tel. ai.-

Parteira Mme. Bar*
* [M c.s-negpeiante ilcíta praça dan-
\J do iíí melhorei informações de

yja condueta c Eiadòr, oíícrccc-se
rara la:cr cobranças dc alugueis de
caía-;, ror,tas no Thesouro c 1'rcící*
tara. Carta, uc-.u redacção, a CÃ.

(saji S) A

jJrT»lA~"?(-.-!.-:a"7rT?7"cia.!<r. ftn.*?H. J prcjr,-re ctri strviço* domésticos,
»"¦¦ cass de um serlici viuvo eom
Inu «em !.':¦;. v: miiiiu ca.-lulio a e
»e;.r .-^r-,:: rna %\:,:\z c Ilarros
'»¦ ¦-"¦^¦- A.. (.:-,.!-' --- .1

TTMA familia aluna uma sa'a iln
•U frente, a Um casal ou a n:n sr

roso
mole;''
vidcn.

'Waio.Tia avtui-ia Mera ilfl
(J;:--S) li .Uupall Us.

_^ Cem pratica da M i-~™ 
ternidade, Ir.Ma das

as do utero e evita :, gra-
Acceita parturicutes em

pensão c aüende a chamados á
qualquer hora, Kua Frei Caneca
Sa. sobrado. (17S.1 ]
(,-ratis. _ (34S.J S) K

«t --.-.ias.' . wtsw&ssstsm
tvtpro-ovarianas c das regras

t- prolongadas. Assemblta,
á- iS. SrrvAu do dr. Pedro
Telep. 1509, Ccnt. (K.9-t*

suas conse*
encia-s. Cura

radical, iuj'ccções
completamente
1NDOLORES,

IÇHO. Appl. Coó C 'IM-
. ça. das ií ás 1S l.o
do" D.-. PEDRO MADA-

Tclephone 1009, C.

(R 
<>2\í)

de Hei-
Oriental",
sem ri-

1, para man-
ter a epiderrne cm perfeito esta-
do dc breiene c belle:a c pelas
suas qttalidads cniolicntcs c rc-
írigerautes e embranquece 'C as-
setina, a cutis, dando-lhe a _tratis_-
parcucia da juventude. Não é

goixluroso, é o melhor para mas-
sagens c f.iz adlierir o pó dc ar-
roz, tornando-o completamente in
visível, .1S000: pelo Correio, n'-is
3$5oo. Vende-se nas perfuniarias
e pharmacias. Deposito: Perfil-
matia I.opcs, Uruguayaua, 44,
Kio. Meliante 1:111 sello dc 100
réis. enviamos o catalogo de Con.

alugam-se
casal ott

| pessoa dc tratamento, em casa dc
faiuilia franceza, cm logar bem si-
tuado, saudável, tem jardim, Tcle-
jihoiie 5959. Kua D. Luiza 99.

(R 2C06)

O Senhor precisa
de um auxilio para atigmentar
suas en:radas! Combinação licita,
fruto dc estudos íuatheniaticos,
póde-liic faüer ganhar alguns con-
ios annuaes. sem sacrifício. Diri-
gir-se a MATHEMATICO. Caixa
t.^oS, enviando sello para respos-
ta. XÃO CONTESTA-SE AOS
AXONYM05. (5 2.Í2.1

NEGOCIO VANTAJOSO
Pessoa dc traio c podendo dar

fiança, offcrcce mensalmente trin-
ta por cento dos seus vencimoatii
a quem lhe arranjar ttína coiloea-
C'ão; cartas neste jornal a I". X.

301S J

wXOSEDATINA
do Plico. S.

Cura eólicas utermas
mcTiii? «'o -í limas

Anui j o
c licmorrlia-

Vcndcm-sc uma dc Ateliê
24-30, 5 clnssis e multiplicada
triplo de ferro, e objectivo ítend.
Preço 230$; ver c tratar, rua do
Senado 11. 11. S 37P1

p;ins em
Devolvs-S!? o dinheiro ss não der resultarto ¦1

Mashfna plioíograpiiloa
V*Cndein-sc uma dc iSx.'4 folie

le pcliica com tres chassis a r:.
dcatix e objecliva Gocrte, tres sc-
ries; ver no Hotel Globo, quarto

Coroas e palmas
de flores naturaes

recebe-se cncommendas para finados.

Casa Arte Floral
liea ca Asscmbl-a 113. Tclcpb, Ccn-íciiioIt?

trai iS.ir

Agcntos Genes
S2£

SILVA GOMES & C.-ltio. R1SÍ0

PHÃRiÃÍÃCEUTICO ! "-uso, ^SoitrÍX1,OI'1M
Diplomado pela Faculdade di

Medicina, está cm condições de as-
sumir a direcção tcchriica de qua.-
niter phannacia. Cartas neste jor-
nal ai sr. li. G. M. (S 2233

por
Dr.
d.Ti

SsisnoaPi^nes
c -jalia complicações. Cuca radical
processos eciyurosi c rápidos.
JOÃO ABREU. Das S ás " e
15 á- 18 horas: 64, rua de S. Pe-

mensaes, duas
Asscntbléa Co.

SOBRADO
ri

da
sa-se alugar um 110

cidade, preferindo-se entre
bete dc Setembro, Assembléa
queno, limpo e nrejado para casal
sem filhos. Cartas á redacção coi.i
as iniciaes A. 1*. Indicando o alu-
íiuel. .1 .14.1 oi

ALÜGA-SE

PÍLULAS OE CAFERj Ali revi
. Sobriiatvo

31 ries; ver tio Hotel Globo, quarto
6l] 11. 6?, das 1-' ás 3. S 3700 ,"f '• — 1

1 60N0GIDINÃ §'4.
H C-.:ra radicalmente o corri- G | I
ra mento das senliora:- ç a fionor- I j £&

:" andar. E ;ç;\o PRODUZ DOR XE1I I umaESTREITAMENTO g Je gl
H A' venda cai toda a par». g . nha.

A VIGÜLTÜRA *"=
paio,

ter-
bran-

Jacintha Augusta da
Silva

(C-1 MEZ)
Domingos -A. de Oliviin

Leite, Pedro Silva, Juha
Silva c Delpliina de Olivc'
ra, fazem celebrar hoje.
sexta-feira, 20 do corrente,

missa em suffragio da alma
ia esposa, mãe. sogra c mn.lri-
JACIXTHA AUGUSTA DA

Sli.VA. na egreja de S. Francisco
de Paula, no altar de S. Idigiul,
ás 9 horas. Para esse acto reli-
gioso convidam as pessoas amigas
o antecipadamente agradeceu., pe-
nhòrados. (S 3630

Missa em acção de
graças

Cleomcncs dc Siqueira, senhora
b irmão, fazer .rezar hoje, áag lio-
ras, r.a egreja de S. Francisco
Xavier (Engenho Velho), uma mis-
sa em acção do graças pelo festa-
bclecimento dc seu prezado ir-
mão c cunhado dr. Pacifico de
Siqueira, c convidam para assis-
til-a seus' parentes e amigos.-'¦ -.'.' :¦. çr .1876)

Pedro de Souza No-
gueira

Mcrbela de Souza Xoratl-
ra c filhos, Ilc-nedicta da
Conceição e filhos, José Gui-
lhcrme de Souza c familia,
Gcraciná Nogueira. Júlio

Chaves c familia, Daniel Pardal «
familia. João dc Andrade c fárai-
lia, convidam á iodos os dcmai.1
parentes c pessoas de suas aiuiza-
des para a-sistir á missa dc üige.
simo dia do fallecimento do sen
sempre lembrado c querido marido,
pae, genro, irmão, lio, cunhado,
compadre e padrinho, PEDRO DE
SOUZA NOGUEIRA, a qual será
celebrada hoje, sexta-feira, 20 do
corrente, ás 9 i|a horas, na ma-
triz deste Curato; desde já a to-
dos antecipam os seus agradeci-

DBHSKTSSOII^r
Pai

ro;'o
do1 o embellcaamenl

e das niãor-, lefresca a
irritada pela navalha'.

Vidro 4$ooo. Peio Correio,
¦;$ooo. Perfumaria OR-
Í.AXDO RAKGE1,.

selhos de Bellese. f\ /¦^¦i

U&uCUaiUiliyU «om ou I
sent ccf. j

I íídõeü e cai 24 haras. todos os dia-*. ]
Mi.-, (irovat quar
;ò ras.!"! dep.-ii

O predio
11. 49. com
brado. cs:á

1 aberto para! dar ínforili;

da rua General Pedra '

grande armazem e so-1
rcstíitirado dc novo c
ser examinado e para

.ções. Aluguel barato.

OURAM
Sessões-M alei tas

Febres pnlnstros
Intc>í-mitteníes

]Scvrnl.£*;ia.B
3Inllo cniilnilo com an linltnçôcs r rnlsHicnifüe.s

Dnicos üGp.ositarlos, Bragança Giü & G.-R. da Hospici !

Na rua -Minas ot, Sair
vendem-sc 'dois esplendidos
nos dc grdiinlns Orpington, .
co c casaes dc Rhodc Irland Keü,
preço razoável. Ovos das mesmas
raças a S.ooc a dúzia,

s.

BARBEÜRÜ

pias; trata-se a 1
\ are o ca n._ 24, ç
tpria, proxítno ao
pi:ãa Si!v»t

esta ca&a e -cria;
i'.,.. papcii prom-

u . Ilarlura dc Al-
i írtrüj á za Pre-
Thesouro, ema Ca-

Í7-Üi> J

Vende se uma linda barbearia
moderna, tem baslantcs freguezes,
situada em bom logar, no centro..
Para tratar c mais informações, á
rua Marechal Fioriano Peixoto
11. iii,-. 1" andar, das 9 lioras ao

1 meio-dia. (J 33jó)

GASA m PETROPOLIS
Alu;

metito,
Therci

para família
lonfortãvel ca:

de ir
da rua

Accumuladores |
Precisa-se dc alguns elementos

de grande capacidade, para ilktmi-1
nação. Kua Ourives. 44. (J 3S40

\"elidc-se cm Sete 1 ontes.. um
íerreno com eoo metros de frente
de rua c mais de 300 dc fundos.
5 cr
Trata-:
Nicihe

.ido por bondes ai a
rua tias -Nevf

ciccírica
:¦¦ 11. 4-.
(li 37571

238. As chaves no
predio próximo c trata-.Se á rua do
Rosário n. ('6 com o dr. Rodo-
valho. .(357.8 J)

"Saltos de borracha"
Para calcado 700 rs. o I>-ir'

na rua - de Setembro 211. r^'rtn
da prasa Tiradeutcs. .. (á--4^1)

CASA
se cm S. Gon;."do de Xi-
uma boa casa com dois
duas salas, cozinha, pri-
grande terreno, com mo-

radia para familia c negocio;
trata-sc á rua Kilo Pcjanha -25 A.

R 3333

Vende
ctheroy
quarto-,
vaiLi e

SeníBiiíes de capins pr-
Éra, \m e jareguã

Ven,lem-s<\ novas,
na Casa Pinto, Lope:
Fioriano Peixoto n.
ne Xorie 3.006,

(garantidas,
. & C. Kua
174, telepho-

GOBÜÂS DE BOONZE
r.rsTos, medatjHõbs, j&

TUAS t> itttributos fnhebres
paru monumentos

rrxnifiAo ixdigena
150, i'im Cnmerino — IHO

Amélia Orsat de OU-
veira

(ROI.IXIIA'1
Ródolpho Oscar dc 011-

veira, 'Eugenia ürsat Vel-
ga, 1-miüo Veiga, esposo,
irmã c cunhada, agradecem
penlioradissinios a todos

que acompanharam os rcs'os mor-
taes dc sua esposa, irmã c cunha-
da, e
si.-:!.i
será
2: d

Piano e moveis
Vcndcm-sc: um bom

Plcyei, por 1 ::oo$o?o; uma
de jantar, com 16 peças, por
e um dormitório dc peroba,
novo, na .-
Casa Parir

venida Mc

piano
sala

600$,
quasi

a, 10,
(S 86-ic

BANGU'

dc novo convidam para as-
: á missa de sítinio dia. qne

çclebrafda amanhã, sabbíidp,
corrente, ás o c 30, na egre

ia de X.
genho de

S. da Conceição do En-
Dentro. _.. (J 3755'

Segunde
110 juizoPor'.:::.., rua
predio n,
pertencente

da
¦a, 23, ira

1* vara civcl —
dos Inválidos —

5 da rua Po:-.:-.
espolio. U .1

nraç*,
-- no

CONSULTAS OíiÂI!
Médicos especialistas uo t"v"

mento da* moléstias -Jo pulmão,
do estômago, das scnliotas a
creanças, da. pelie e syphihs, daa
consultas grátis das n aa 1-' dt
1 ás j c das 3 ás i horas da lar-
de; appiicani o 6r'6 e 914. b™
c-isos indicado:-: na pharmacia
Ruas. á rua do Espirito Santo 1:"
mero 20, junto ao thcitro Carioi.
(b.me?.
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li CORREIO DA MANHÃ — Sexta-feira, 20 üe Outubro _e 1916 \

i Tamanqueiros
' -"recisa-se de quem saiba faztr
fios para tamancos, pagando-se
ordenado, commissio, Ou de socic-
iíde. O pão próprio ha em gran-
it quantidade, em logar fácil, per-
<o d, bonde, em Jacarépaguá. In-
forma-se com o ir Frederico —
Avenida Mcm de Sá n. 50, de 1
és a da tarde.

_ CharuUs flnis-imos feitos -5_á unaruus unis&imos leiios Zá
Já m&o com superiores taba-_

étan'. 42-1'

-.« ..._. ..... _upi
ê cos de Java, Havana elia-|_
í'lia' , KK 1- _._.!*.. ri..* T____l_-I_»__ CM. __IDeposito: Rua Rodrigo Sil
ntsn. 42-1'.
gjgjgj_#ig_g____g_g____y>

Cura da Tuberculose
DR. A. DANTAS DE QUEIROZ

Modernos methodos de tr.-ttamen-
to medico e cirúrgico, conforme a
melhor indicação. Cons. Das 8 ás
11 da manhã. Rua Urugtiny.via, 43.

ti* 3280

A NOTRE-DAME DE PARIS
GRANDES SAI/DOS EM TODAS AS 8BOÇ0ES A PREÇOS

SEM PRECEDENTES

CASA EM BOTAFOGO
Aluga-se uma confortavelmente

mobiliada para pequena familia.
Trata-se na rua Gonçalves Dias
n. 33, Mala da Europa (i° andar).

(3190 J)

PETROPOLIS
Aluga-se o predio da rua San-

tos Dumont ri. S73, mobilado com
todo o conforto, banheiros d agua
fria e quente, luz clectrica, cerca-
ilo de jardim, terreno e cascata
nos fundos; trata-se á rua_ The-
reza n. 63 ii. J 3829

GOMMANOITARIO
Acceita-se um com 50 :ooo$ooo,

para um estabelecimento em fran-
ca prosperidade de artigo de pri-
meira necessidade e privilegiado.
Informações A rua do Hospicio
li. 129, i* andar, de 1 is 4 horas
da tarde. R 3004

Pede-se a quem tenha encontra-
do um, com notas de musica, en-
tregal-o á rua Sete de Setembro
n. 90, Casa 'Edison, onde será gra-
tificado. J 3823

AGUA PODEROSA B7sr_iT___T7TT__T__-l
Radioactiva de Lindoya J u cinema nmn " â f ¦ vn A

MEDICINAL, NATURAL. PER-
FEITAMENTE POTÁVEL

PARA:
Rhenni.itlsuio, arttaritlsiuo,

arterlo sclorose,
moléstias ffastpo-entorl cas,

hepatlcas, renaes, etc.
Dúzia, lOSoOd. Entrega

a domicilio
CASA CARVALHO

Avenida Rio Branco n, 165
Telephone Central, 3.610

chie

EMPRESTA-SE:
dinheiro sob hypolhecas, aviso3 ou
contas do governo, promissórias,

fienhor 
mercantil, caução de ape-

kes, alugueis de predios e todos
os negócios commcrciaes. Rua
da Alfândega 42, sala o (entrada
pelo elevador*1, de 1 ás 2 e 4 às
5 horas. 3139 J

JHOJE

I
ÜRU n\m

SOIRFE ROSE
de Inxo
HOJE

Na GfiríTAL
in m _______*~~*^*~i 1 I* ¦¦ .

Hilariante e fina comediu «m ieb tetos, de Iítnniio Lüpl e edição
da provecta tabrica iuUaiu TIUER-I .UU.

Macistral desempenho de um grano de artistas corífcecidissimos
8 da no__ coita p_t_l: IDA CARI.ONI TAL1.I, DIOMIRA JA.
B <-OBINI, IfEDÈA FANTONI, IGNAZIO LUPI (autor), A_FON-

_.«. .,.-•-<__•. _-_t\t_- r_T.r t. _t_ ai ._oTn n_.IT/_ #. _..(,.-

3__3._Í-____C-___^
_. íí _. íSás £§ n iS^íS

fe_^ _§__9[__S
Compa nhia 

'GJn.niãtògrãphica Brasilaira[i

___CO_!T____ D(U>oi? do quatro «iias de pleno¦¦»*™" suecesso",
nsi.is um dia de e!.eliõiitò _e prepara
O incontestável suecesso, o grande triumpho alcançado

por esto (Um quo n;*to ponde ser retirado do progrnmmai
ainda Iiontòm levo um dia quo foi de enchentes, _uu foi de
prucura de um mund.i ele(?aiito o clue — Quem negará que
o dia de hoje nio seja ainda mais nroprieio para o lindo
illin

MISS CYCLONE
& 03 Sgüg SETE HBCáDOjJIORTABS

Protagonista : Mlle. S1JZANNE D'ARM1.IM
AVISO — Futiccionundo dois salões alternada-

mente o horário scríi o seguinte :
SALÃO SBTB DU SETEMURO: 1 hora -2,10 - 3,-0 - 4,30-

3,10 - 0,50 — 8 hora3 - 9,10 -Í0..0
SALÃO AVENIDA : 1,35 - 2,« - 3,85 - 5,05 - 6,15 -

7,25 - 8.35 - 9,-i'i - 10,55
_Í_«__:>!!».__*__S__S________^
Segunda-feira - Mais tres dias de espera

o será e.-hibido nm novo film, trabalho
interessante o de arto

Os Carreteis de Fios de Ouro
SP 

^_______________B_«___l_-_--M_---MI_--B_-3

I •_$_¦•¦;__»'• 
^|B |^:*%_.,i. I

n B_T._'.c_n_--.Vi?_-:__Mcisteum m 11 um 1—1111 ___¦___¦_-_¦-»>

THEATRO MUNICIPAL
íl RECITAS DE DESPBOIIU 3

Da companhia dramática franceza
ft__.UC.E_N OUÍTRY

SrrXTA-FEI .A Uf\ IP1' recita de lasslgnatura li-VÜ-i
i_»S o hokah

HOJE
HADEMOISELLE DE LA SEI6LIERE

_*_. •— *.

Peça om 4 ac. is de Julos Sandèáu, de 1'Acadomle Fninçalse
Mr. Luoion (Juitry jouera le rôlede Dea Tonrnelles

Bilhetes a venda na casa Arthur Nap.leao, Avenida Filo
Branco, 122.

Prcçoa ávuhos l"ri_is c camarotes ile 1», So$; tlit.5 de a", 30$;
poltronas, 1551 balcão A e H, 10$; o utras ii!.., 6$; __'.ri.s A e H, 3$;
outras lilás, _$üüo. (R 3903)

AMANHA—2 recita de assignatnr..l_e: tr ibün
DE PAUfi BOUi.OI.T

SO CASS1NI, GARLO DELI'.NI c ALBERTO COLLO, o a-tor
.ynjpatliico das gcnlb senhorites ca riocas.

i

!

¦ ¦B

6 aotoa cie Oeoar Iiopes

R4kÍ __R_FÍ_P**'_____»r^l fe* «H£_^B»1 \\mmVmmã\Wmt9SÊ^^È^È\mM^mW9L^^^Lm^ ___P,'__;'' ________¦

1"" L -91 Eli
¦•_?'¦._ .-. «_.-.^-_-t_a ____.__! _B____r^i BBrwi¦::%,?Í__P^_»_I _____R_B __t___^^^*T____fw?_-"-• • ípct _____hM ___r_B___^v ]___ffg____B_s_.' - ÉS l£a Pfl_NÍ__3Éíl' -_B__P ' ^ ________r^_r^ * "1__S_I

^': "..'•'*' '•'t'''.^^P-I^B:'>",_í_M isl'^-"mK¦¦!£.í. %*,.. -.ii^PíaW-^jKi!mS^^____l^_.'
_/_••'•*¦¦ V • - ¦ --!____Hlf__________HI.F'fâ-íP^ss^
M ' a_________fef___í '*'^__M_f ' V

_____K*s***¦ ¦¦ "-V___H _________^________fc-^^-^*__ií8 h¦ "'¦ •':'¦¦'í_*/''
1*bM..:-J_____---_f!^ • *ff^^2_>-_r*-!

MUc-( awiie luxuosa, photogr aiplwa èsmõràd'.-
lindas e vcnlcju.ite.s.

imitia, pais;

^Sf Begt_.ncl-_'_relr__:
POÜTOGAL NA GUERRA _1

MAGESTOSO I SENSACIONAL I INCONFUNDÍVEL ^
imioo film official autenticado pelo Ministério .a Guerra, ^

«n_i_«__n_t-«_B_«_«!twi___%sw_^^

NO
JVão pôde t — Nào pôde!

kt

NH

Foram as exclamações de hontem
qnando annunciámos ser o ultimo dia de

___. FEIRDII}.__....
Tínhamos de entrar heje, segundo reza
o nosso contrato, cem um magistral
trabalho da Fox-Film-Corporation -

Mas ante os rogos reaes!
ante a insistência comprahensivel de

continuar com o melhor film nacional
até hoje apresentado, cedemos!

Portanto hoje, amanhã e depois
Perdida... ainda deliciará a platéa do

PATHE'
_______ .___"*!___ T •«

Segunda-feira — Uma obra prima da Fox e

MU*- NAPIERKOWSKa»
Um progra.nr.ia de enchentes

__!IB___________________HM________B_____-______. ?_______. ___________

I O CINEMA me

I __RANP_ MN.__l wi

O CINEMA
PA

-MODA-

Exhibirá Segunda-feira, 23 de Outubro para gáudio da laboriosa e
grande colônia da Republica Portuguesa o

UrciCO FILM OFFICIAL
Sobre o«i movimentos e preparativos de tropas Lusitanas após a declaração cie

Guerra, mandado executar pelas altas patentes do exercito authenticado pelo Exnío,
8nr. CpI. Xòrtòii de MA l TOS, M. D. Ministro da Guerra.

üin tino traliitilio Ja fabrica OAUMONT, ihtorprotacf.
pela linda

IHI-le. Fabienne Fabrèges
, a mimosa artista parisiense quo o publiou do ODF.0NI

admira o adora
? ??*?????-???-??>?? ????>>????

THEATRO REPUBLICA
UJ-M-K.t».WÂ OLIVEIRA * C.

Orciiiistra úe 24 professores sob a rogeiicia <!o Arthuro Frar.sinesi
HOJE A's 8 3J4 HOJE

Graüdo csito ia u'^"Í3l 3i'tÍ3ta (Ifi fama mundial FÁTIMA MIEI3

NOVIDADE !
A grande pantomtma-dansatíte, musica do maestro Nínt Corrado

^'awi;«
mm!mmmm. m^mwm

•N Copia *ut*nticada com o selo em branco do Kiniíterio <!a Cuerro

IÍ-b<m8deA*0_.od«X«.. -

¦ _#_v^0*^-

v->**:v '¦'":-:'-'-:V |fK#à
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< : «^1:»::;^»';;* vsl-^S^êTOiiSpu;:E:«;:awsff}^^::X,,í;.
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OLOMBINA
Êxito Os Fátima Miris no

f. üaiv.5(Ío com uma distino-
TANGO ARGENTINO

. bailarina.

A REVISTA

OVO FIOARO
f;Í?.as, 15$; lnr::r.«
ÜüiÃaradias c entra

I..ij*.iiÒ5ÍS5Íma "mr-sc-ea siiér.c
PREÇOS: — Camarotes e

2$; b;i!cóeí, ,i? e .:$; g;ücria_
_, vchdíi no theatro, ______________

llominga — MATINÉE _ Scgúni!..feira
violinista ÉMII.IA FBASSI|«SI.

tttarap*

EI-DOKADO — ;o transíornia_õc3

dlstlivcto?, ."$; c.ideins,
fa gtr.il, 1$ — Uilltctos

conetrto pela ctltbre

(R 3S.18)

O film único o Inédito quo ora apresentamos compeS-so «lo 5 pai-tos eom a ext.n-
síio de 2500 metros, é o histórico moderno do soMndo Porluguez. da sua cultura e pre-
paro para enfrentar qualquer inimigo por mais poderoso que seja.

Deante duma assistência *electut do mundo o.flcial, deante de mais de 200.000
pessoas, todos delirantes de enthusiusmo, lal uma apotheose quo todos devem ver,
seja elle de qualquer nacionalidade, destilam garbosos c marciaes 20.000 liomeus na
memorável e magestosa

PSr.trI B ü\1\ _r"
_E__OJ"_EÍ « Surprchendente programaria - HOJE

Duas obras seiisaclonaes e arrebatadoras num só espectaculo!
Duas horas do emoção!...

I ,

®mm
®mmm

f i_Pí

i® r^Pf %li tt^-f ^
1® MÉ_____.-" VSft^l

,1 kmmy\___£__i
¦«-¦-¦'

®
®
®

)®<§®®@®©®)®@®®®<D®

MA IDEAL
(_)

®
O intronido dotectivo Sexton Black, cògnominado «0 (¦?*.HOMEM DK FlíHHO»; dasuanov-i sério npr.smita y2o sogundo impressionante Illin policial _ob o titulo (§)

0 Hyslcrio das
""— ™ ¦'—¦ _OTI_mi_7à____-_i___l_.A<^__

Jóias Roubadas ©
©

4 LONGAS PARTES do lutas o façanhas... ©
Verlflcado o roubu, começa a porFeguiçíio -io* ©

bandidos. Verels ontüo : Uma esctiladn arrusotidissimá /»,- O arrombamento do cofro por meio do perfurado- _í/r«s electricui. tm
Um» poça do nmor o fiv.ntur-is faz parto
rtlnda do prògratiínia ~ Seu titulo 6 r^lii^nlo

porém do grando óiiiõcüò:

SENHORES
^ in —-*_-¦ -. &mÓ3&.^4à**ryti*i4,____*___iC_,__jj--to__-__ct: sm »*«_-*__l

JURADOS!.,.
<__rtt___sa____»_p___-__^_fCTi» wac;.-.__ r__T»^_________&»*_ __-_l

7 EXTENSAS PAUTES, 7
Assunipto mol-Jiido sobro a ironia da Juaiiça,

_ue ompolga a platéa — Film do grandiosa niise-en-
scone destinado ao mais ruidoso suecosso.

©

©
©
©
©
©

.T_____r_i_-____i

\.._t^irfi-";__W_#,_t^*_{(..^.,'..a1.í[ií,.

Cirande parada geral de fl\on.aByo

PALACE THEATRE
__A_d»__»

_¦'

Como extra na matinée — O instriictivo filin do naturalA confecção de um busto de ®ê_*a
,©®®©@®©®®f®®©®®®®®®®©©®©©®®©©©©@@®ii

PENHAS DE AVES
Vcndem.c a preços baratissi-

nios. Trata-sc nu Companliia de
Avicttlttira. rua Jo Rosário 7.1.

CSÍ3626)"CÍSA 
PARA FABRIGA

Aluga-sc a casa 11. i-i" da rna
j Visconde dn Itauha, em frente á

praça Onze de Junho, própria pa-
ra a installação dc uma fabrica,
pois, além dc armazém na frente,
ícm mais un" "rau-c área de ter-
reno nos fundos. Kstá aberta ali
ás 17 horas; trala-se na rua dc
São Pedro n, 72, com Cosia Bra.
ga _ C. (R -S.u)

AVISO: No ''ALAIS, acliani-so expostos «s docutueato. <lo authonticidado.As |ilinto?r..(>hiivs, a opt-
nl_o da Imprensa Portugueza, assim como o programma cx.ili.atlvo dos quadros que será distribuído

Único! Grandioso l Verídicol Emocionante e Patriótico!
'_£_____-__$

Grande invenção
inventor '¦>: objec

c iiiiporlancia Iiiduslr
WtszsM Ü I ji* P-1'51"0""10! acccita um capita-¦ra«_«M_;"i listo, ao qual oíterece grandes^_5~___5T_í..i resultados. Cartas a esta reilacção,
_f__r____________!- •*. ¦•„_.•_" . i% . o -

Uin
I grand.:

Ciolo Tlieatral Brazileiro
Grande Companhia Italiana do Onérctas

ETTORB Trrr__k__._5_
HOJE O As 8 3i4 da noite O HOJE
"-imcir.i lepresentacâo da celebre opereta em tre; nclo-i rio mitcstío

('illicrt, grande suecesso desta companhia, em 3. Paulo.

H.
ISI

ti1
i
?<

li CASTA SUZA NA
Distribuição:  SíMorina 1'omarel, Pina Gic-ha; Uennto de

iioisiiiret, Ângelo Cavestri; Uberto, ltafo üertiiii; Giacomina D'-
Aubra.s, Jfnri-i JJe Maria; Hororte Corra do D'Aubrais, Poiwpco
Pompei; Delfina D^u.rais, Angelina Ru.Se; 1'aolo Pomcrel, Al-
frédo.da Torre; Chatency, lídoar-do Tornnrj Rosa Clinrcncy, A. Gi.
orjanij Alessio, cameri-rc, Gluscppe Mattíoli! Emílio, L. Bernar-
gozzi; Vivorel. I- Goltardi; Un commi»sari.>. L. Gottini.I
AMANHÃ _ Reprise da ope rela ADDIO GIOVINEZZA. R|

A segulí. CinemaStare UiampiígniTclnb- |

ílUhctes à venda na A vciiida Rio Urütn-o n. 138, Teleplione
573, Centril, casa I.oiws, Fern andes _ C». — PREÇOS DO COS-
TUME.

com as nuc ,a« A. A ,;Sji

__-_?g_i_-i_^____'_pr.-M_K.e_r.w vmmttmn

femms^amSj^a^ _ ¦ ?ivíí*ír_r^^^f!?B7'__.í

es»__.._o__.ess_es.ot&._ea9«6@s»*»«**«.0699«e«
Tlieatro

.'oqueno{CASIWO-PHENIX-T,,g
•

Utiicò theatro por sessõrs que funeciona na Avenida

g ecojib - A's 8 e ás 10 lioras - hoje
o*Ç* ( Ultimas represei»tações )

ENTRE A CRUZ
EA

«ETELVINA SERRA» tem nesta peç.i um dos mais
deliciosiis typos da sua galeria o t;io perfeito quo brts-
taria paru llrninr a reputação do uma actriz cm qual-
quer palco do mundo»

«
I . 
S Misòron-so.no do Jofto narbosa - Mobiliário da A IDEAL, S
C» s. Jos. Tio SOUZA BAPTISTA, Largo Carioca 0. 5

Domingo — Matináe infantil ás 2 horas 3011«"-"""'b ..........w --,  q
Ci5___C.'i'C«;S--CC©Sí0.e:i-,30..f.98«e»8S3-e9!.._.ÍOa

THEATRO LYRICO «a«&-e*a«c89as©.e«s-9..oe*»9«_88ss*a-«*S-s...8S.5
e

c §c
RUA 13 DE MAIO—Tel. 59.0, Ccnt
GRANDE COMPANHIA ISRAEM-

TA H. STARR

sI Theatro Republica ICniprè-it
OfilVl-lRA. «-

Administração de Marcos Strtit
Secretario I, Fraiman

GRANDE FESTIVAL
Em horactiagem ao conhecido artista

Sr. Finkclberg

Grandioso Festival
•"0Je~de oiiiubro de 1916 "°je

T.cprcFcnt.ir-£e-í. pela Ia vez no Kio
de Janeiro, o melodrama da vida real
cm 4 aotoa» original do profes.or U-
raeívta Hurrcvitch.

MESCHI6ENE AUS HEBE
(LOUCA DE AMOR)

Protagonista ALBERTINA SIFSER
O espcctaculo começará ás S, .15

cm ponto.
niilielcs á venda no Univervil Na-

v-iffation Company — Máximos Mo-
ris — Avenida Rio Ilraneo n. 1.1.
Teleplione i6;9. Norte, c no tti.i do
espectádulo na bilheteria do tlieatro.

(R 3SÍ3)

a

0
_s
_*¦

tSÊT AVISO
A Grande Companhia Italiana de Operelas

c_._.a.£ba-scog.-A_ü:g_..o
embarcou hoiitotn em I... Aires

110 AIVAC.UA-TA O
ESTRB.V NA QÜÀRTA-PEIRA, 25, COM A

OPÉKRTA

ADüQUEZlDOBlLTABÃRfH
As prü.?o,is ino tírri nsslgnatur.iô marcadas tlevcnio

retirai-as ato amanlia subtiado ao meio dia, come-
çundo depois dessa hora a

V L- «N l> A . _ V UI. S V

CSME^A AVEE ^
i.m :i_ Â M>4 listo cinema, t ihIo passado por ftrandes reformas,

M hoje uni dos mais boi Ios cínomas da ea|.itál,ui-iço que possuo
, tv.tia instnll.i(.ao perfeita do ronovar o ar puro, conforma
ias exigências da Saudo Publica. O Avenida 6 hoje o ponto

da rouniâo da nllto carioca, o único quo exhibo exclusiva-
¦ mento (ltas ainer canas •-ps únicas quo estão sempre ba»
j soadas na moral, o na reforma des bons costumes, — Or-
i clicstra de Damas no salão do uspera.

HOJB HOJE
[Empolgante programma novo, film de suecosso sem canal

1*, 2', 3-, 4: e 5' PARTU

£S-«S.9eewS8SSB_e©3®e.*S«í__3GS35G-_S'3.G--8»SS-'
.:.._¦¦¦.;_*- ___-_r_*_i

THEATRO RECREIO Companhia Alexãndro
d'Aüevedo — Tourneo

Cremilda d'01iveira

_E_CO<T__3 - sin^ircA.-jp^sxTLJik. __o - _é_:o_r__3
A'S 7 Ol-t _J..SSÕÍ__ A'S 9 :JH-i

Prímctríis repre-cntações da engraçadiâ-sima comedia tngleza, em .. acto*;,
original dc V. Pincro,

de Eduardo Victorino ào

Distribuição- — iCorjjiel Parker,
ALEXANDRE AZEVEDO;. Enías
Smilh, Ferreira .lc Souza: tnn Mor-
«ir.ez, Antônio «erm; rliomaz Ore.
__,,-'Mario Arosoi .Capitão Freni,
Vút Swre-i Aisamas Pru-e, O.-.ar
ftoircs Me„i_«r, iitípector ile poli-
__, JÒ,i Soares; loto, Arouca!

Fr.-.-.rk üròwn, Pinheiro! Agatlta;
Smith, CREMILDA DE" OLÍVEI
KA; Carlou-i. Juditli 'Ie Mello; S::-
zana Tom Kius, Brasiiia< L___.ro;
Ema, í-ilictn de Va-conce"lo*." Mise.en-sccne" do actor ALE-
XANDRE D'AZEVED0.

IlobUinrio d.i Marcenaria Br^íüexa.

A actriz CREMILDA DE OI.I-
VEIRA cxliÜ-ir-i **loi.cttcs" tio "Mc-
licr" dc Macfamc Teixeira (Av. Rio
Branco 147, 2°) c cha-pío1) da Caia
Castro (U. Urugunyaha),

Aninnhã
MENTIRA DE MULHER

DOMINaO • 3VCA. _PI__T___'B

Sg~~~". BBag^geg _ •. r-iaggg-ssa-;'

TNEAT?.0 CARLOS GOMES
d o EtlcnCompanhia" dc sessões, do Edcrí-Tlíealro, dc Lisboa

Emprega Teixeira Marques — Goroncia de A. Gcrjâo

Uilü-. A's 7 fíT L c 9::T 1 dn noite tlUJfc
DOIS lMl'ONP3iM'l.gESI'Bl'TACÜI_' >*_
com a celebro, querida o popular revista-fantasia, cm dois

actos o oito quadros

^SS**"

!NA80ARRA9...;
^^^^^^^^BMMal^aHHaiOKaH^HHnDi_s__E»y 
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OIIME.ÍVIA ÍRIS
Empresa J. Cruz Junior nua da Carioca n, 40 o .1
HoJe BELLO PROGRAMMA Hoje

EM MATINE'E E SOIUIS'13
Os íilms r.ie lir.ic apresentamos, oljilverani liontcm o mais com-

Pi.tO SUCC'*"."- ' -* •• '~»<,i ^í-...r

O MILLIONARIO DEVASSO
(Só hoje)

com nm enredo liollifsirao c r.cii._cional, cheio dc situações as cr:)_r.-ranh.is e inutri-.^ionatUi^.OS CELEBRES LADRÕES
(Sô hoje)

eom scenas de enredo eniocio iiatue com peripécias as mais commo.Tentes, e desempenho admirável, c.u continuação r.o prandioso fi'-a
OS PIRATAS SOCIAES

_. _..____ a actos lont-nj <i- ..-., drama br-'''ir,--O CRIME DO BATELEIRO
Grande drama, film soberbo dc
c emocionante enredo, oni 4é o amor na ventura.
I'.ütr.i. na matinée Üigetta e. c

TF.IGNAC E AS MAUCENS
*manhii-0 TESTAMENTO KNCANTAD.Oll

¦ simos. de enredo brilhante.
SefriiRda.fclra — A-nda nm trabalho do nome

S.nsaçüo - MI..S CYCLONE o OS seus -SETE
MO1.TAES.

i;

fabrica .
Ioiiros at

illa:
:os — li'

coin uin grandii
o _nior na desgra

Pdpapato. Titiniosa comedia de Ambrosio.
DO VKOKUO natural.

5 actos beüls-

un film Jo
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_CÊ6_a__ia Theatnq S» Jc.se

Êxito brilhantíssimo dos artistas CAHLO. LF.AI-, UGNniQUIS
ALVES, JOÃO SILVA, LUIZ IIH.-WO, AUGUSTO COSTA

BEl-THE HARON, MEDINA DE SOUZA, ELISA SANTOS
MAUGAUIDA VEI.LOSO o TINA COELHO

TOM A PA B v E TO DA A COWPANHIA
Grandiosos -lícitos «Io luz;

A revista «'fl cíectricliitíil©
Sconario.í maravilhoso:! — GtiardiViv"ipa_desl'imbrante"~~ " 

Amanhã - A. IS. O." 
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R 3005
_a_____a__

»i munoial. Drama emociunante, policial>-'(,'!ande facti.r domai, O.C1UME, entr;

'fi Extraoidiiiuiio drama policial da «D'L_Xo executado jt' pelo gr..ndo actor MAMC MACDEMOTT uma r.oiabilidado |o amoroso, em quo o v
entra em scena paia en. ÍS

S tr«.K..r á pidicia a pessoa queilda quo julg.i infiel, scenas do ú
Ç verdndoirus surproza, que deixarão bem lvngo indo. os Shor- $;' lockes, Zigmnars.o Luiiins.subre subindo o dutilu papel feito aWt pelo mesmo artista, quo pode-se considerar uma maravilha í__
M da C nematograpliia. $

| PAI.TE AMOR fc CALOR |
g Desopilantes scenas cômicas do impagável ISII.LIE R1TC1IIE, 8
f} o Hoi do Riso na sua ultima croácio $
S SEGUNDA-FEIltA—a continuação das aventuras do MaRIN _l
«SOIS o 0LL1E KlRKUV.dos PIRATAS SOUaKS da D'l.UXO. Ê¦' :• aventura A GENlUo DE UMMaRIüLa. 8* aventura PAUÜS *
gi NA MESMA MOEDA o mais o mimoso íllm AMUROSíA, tra- _jS balho delicado, da linda attista ELLA KALL da UNIVERSAL $

EMPRESA PÁSCi-ÕAL SEGRETÕCompanhia Nacional, fundada cm i dc Julho dc 1911 — :,:r-.:çãi scer.iei do actor Eduardo Vieira — Ma estro da orchestra. ,T 
' 'C-.irct.

A maior viõtõriã dfTth-atro ropv.laí
HOJE 20 do Ontubro do 1910 ENOJES

3 Sessões - 7, S 3ii e 10 1]2 ~ 3 So- iõ.3
Grandioso Festival — í._cit:t tio cts.lerju*
nior e lgna.iu liaposo autores <la revisto

O PfSTOLÃO
com o numero novo "UM AD IT/TLClílO _\() SÚjVKSTRE"

Intcrmcrtío: 1* Secção "V.VEStV", prlos bailarinos Mtt«
rio Fontes o Antonln do Negi-i; — "A Vivandeirn o o soldn-
do", |ior Iteatrií! Martins c Oaiiilidn Leal ; —_. "Canção do
phosphoio", por Jnlia Martins o coro.

a* Sccção: "Tiiniro Argentino", pelo Prof. Jazi: Volpi <*
actriz Beatriz Martins; — "O Luar do Sertão", pi ? teno.
Vicente Celestino o côr».

a» Secção: "Trovas Sorritnojas", por Boabdyl Mirando
e 12 violões "caricaturas", por Nery, P.anccseonl o lianl:
— Versos, por Ignucio Raposo,

Awiuihíi — "O HSTOLÃO" _— noniiiigo niniiii'*'''. «"C.UIOOL.V PE CAXAXGA". (B :t-sí>*-l

.._ :.:-__a_


