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EXPEDIENTE
No edificio novo do "Correio dn

Miinlm", no largo «Ia Carioca
n. 13, eslüo ji'i fiiiiccionunilo to-
dns as suas secções, «exècpto as
officinas, que em brevo estarão
taiulicm ali instiillmla?.

São os seguintes os linmeros dos
nossos appiürcllios tclc|ilióiiicos:

KeilucçSo. . . 5638-¦ Central
Gerencia . . . 5-1-13 •• 

n
Kscriptorio. . 5701-
Officinas. . . 37- Xorto

Nossos aplausos
Não seremos dos últimos a applait-

dir a solução da velha contenda
sobre limites entre Santa Catharina
c o Paraná, solução que liontem
sc afíirmou no convênio assignado
solenncmcrite, no palácio do Cattete,

perante o presidente da Republica,

pelo presidente de um c governador
do outro listado. Reconhecemos o
real serviço que prestou ao paiz o

presidente da Republica, a cuja per-
sistencia esforçada devemos esse fe-
liz suecesso. Compreliendeu bem o
sr. Wencesláo Braz as vantagens, ou
antes a necessidade para a União de

pór termo a uni conflicto, cujos de-
sastrosos offeitòs mais refleetiam
sobre ella e mais a prejudicavam que
aos próprios Estados nelle envolvi-
dos, desastrosos efícilos que rccrti-
desciam todos os dias e ainda amea-

çavàm aggravar-se. Só o presidente
da Republica tinha o prestigio e a
autoridade precisas a fazer-se ouvir
e respeitar como o mediador entre os
dois governos estaduacs, e chegar ao
resultado qtte toda a nação jubilosa
applattde e agradece. Cumpre cgual-
mente reconhecer a elevação e a so-
1>ranceria com que os chefes do Exe-
cutivo dos dois Estados encararam o
caso, e acceitaram afinal uma solu-
ção que elles sabiam desagradaria
aos seus coestaduanos, que acredita-
\vm, paranaenses e catharinenscs,
seus Estados senhores incontestáveis
de toda a zona contestada, senhores
de direito, pelo que não deviam nem
uns nem outros abrir mão de um só
palmo de terra. Ainda agora o espi-
rito regional num c noutro dos Es-
tados hesita cm aeceitar a solução a"
que, de combinação com o presidente
da Republica, chegaram os dois go-
vernadores, que ainda tem que pas-
sar dias amarguradio até que os res-
pectivos congressos- legislativos san-
cçipiicm o convencionado.

Applaudimos tanto, mais sincera-
mente a solução, quanto, deante das
difíiculdades, tpe sempre nos pare-
cerani, invencíveis para Santa Catha-
rina, de executar-se judicialmente a
sentença com que o Supremo Tribu-
nal 'Federal lhe deu a victoria no li-
tigio secular, sustentamos a nc-

cessidade do arbitramento, e aqui
insistentemente o advogamos. Por
motivos todos particulares, as sympa-
thias dc quem escreve estas linhas
furam pelo Paraná; mas deante da
ultima palavra proferida pelo Supre-
mo Tribunal Federal, por julgarmos
mais forte a posição de Santa Catha-
rina, batemo-nos pelo arbitramento,
porque víamos nelle o meio do Para-
tú conseguir que lhe não despojas-
sem do domínio de differentes muni-
cipios, em cuja posse sempre estive-
ra, desde muito antes de converter-se
a s" comarca da província de São
Paulo em província, que passou, com
ted.o o seu território, com as mesmas
fronteiras, a ser um dos Estados da
Federação brasileira. A solução que
teve a velha pendência, póde-se di-
zer, resultou de uni arbitramento, c
o arbitro foi o presidente da Repu-
blica, arbitro a" que inspirou o senti-
mento de justiça, deliberando uma
partilha qtte traduz a imparcialidade
a mais rigorosa entre os litigantes,
de tal sorte que não se lhe nrgtiiti,
nem se lhe poderá nunca argttir pre-
íerencia por este ou por aquelle. Só
temos agora que fazer votos por qtte
ar mais questões d,e limites entre os
Estados sc resolvam do mesmo mo-
do, estreilando-se e fortalecendo-se
cada vez mais a união brasileira, a
ligação perpetua c indissolúvel, como
s: exprime o pacto federal, de todos
os Estados que formam o Brasil, o
immenso Brasil que integro a Rcpu-
büca recebeu do Império, comprehen-
dendo todo o território descoberto e
colonisado pela famosa gente lusita-
na, território de tal vastidão que
abrange a metado da parte sul do
continente dc Colombo.

¦Avalia-se devidamente a grande-
za do serviço dos nossos maiores na
fundação do Império do Brasil, atten-
dendo a que, emquanto o dòrniriiò
«espanhol na America se retalhou
em diversas nações independentes,
rivaes umas das outras e gtierrean-
tlo-se por muito tempo, o domínio
porttigucz se manteve uno c integral,
constituindo uma única nação, regida
por uma monarchia que, atravessai!-
(Io periotlos de dissídios e lulas entre
zonas do seu próprio território, do-
minando tentativas de separação ik
algumas províncias, reprimindo re-
voltas que ameaçaram a integridade
nacional, conservou, para transmittil-o
á Republica, o paiz tal qual recebeu
d., metrópole colonisadora, unido e
crheso,^ estendendo-se das regales
amazônicas ás campinas rio-grancieii-
ses, c do Atlântico ate ás proximida-des dos Andes.

Praza aos céos
blica o Brás

de Pátria, identificando-se impereci-
vclmcnte com ella, mais orgulhosos
seus filhos de ser brasileiros que
paulistas, haitianos, mineiros ou per-
nambttcanos, animados de mais pa-
ttiotismo nacional que regional.

Gil VIDAL
«¦(O*-»»

Tópicos _ Noticias
O TEMPO

Magnífico, luminoso, de sol csnlcndent-,tini dia verdadeiramente primaverü, o de
hontem.

Temperatura nesta capital: minima, i"",o;
máxima, 22ü,s.' 
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Cambio
90 D|S A' VIST*
12 51.13 I2 3|64

$717
$757

$726
$762
$661

2S906

4S005
4$222

ssoi
12 118 12 7J3-

12 ,i! 12 12 5I32

HONIláM

TUA-AS
Sobre Londres . •» _ _" Paris .-;." Hamburgo" Italia" Portugal (escudos).n líueii03 Aires (pesoouro)" Nova York" Hespanli.i
Bancário
C, Matriz

Café — «j$,ion por arroba «elo tyo 7Libras — Sem negudos conhecidos.
letras do Tbesouro — Aos rebates de 7e 7-11a por ccnio,

HOJE
Está de serviço na Repartição Central de

Policia o a" delegado auxiliar,

Na i* fcigadorla do Tliesouro Nacional
pairam-sc as íollias do montepio civil da
Viaçâo, do letrns l, a «Ü, e dos novos con-
tribuihtcs, do mesmo ministério.

Paga-se na Prefeitura a folha (Tos ndjun-
tos de iH classe, de letrns A a 13.

Redacção — Largo da Carioca n. 13
Te.ephones: Red. 560S C. Gercncii 544.1 C. Èscript, 5701 C.

A enrno
Para a carne «bovina «posta lioj; cm

consumo nesta capital foram nffixados pelosmarchantes, no entreposto de S. lliogo, oj
preços de $?op a S-Soo,^ devendo ser co-
brado no publico o máximo dc i$ooo.

Porco, 1$ e i$20o, c vitella ?Soo c $000,
«—¦ « — ¦ 1— ——

Prcoccupado em occultar os faclos
que revelam como tem sido inepta e
prejudicial ao paiz a sua gestão da pas-
ta da Fazenda, o sr. Calogeras abafou
as noticias relativas á reforma das le-
trás do Thesoüro eollocadas em Lon-
dres e que sc deviam vencer agora.
JHontam essas, obrigações a mais de
quatro milhões esterlinos.

Em Londres, segundo estamos infor-
mados, a reforma das letras causou pes-
sinia impressão como aliás era natural
esperar. Tendo o governo deixado de
saldar aqucllas obrigações e tendo con.
seguido a reforma por um anno, creou
um compromisso que se irá vencer, exa-
etamente, na oceasião em que deve ser
feito o pagamento do primeiro dividen-
do de juros do funding.

Não admira, portanto, que a opinião
corrente na City seja que a operação
agora feita pelo governo é incompatível'
com a volta ao pagamento dos juros dá
divida. ,

'Essa reforma (hs letras do Tliesouro
pôde'ser'considerada como o prijaeiro
fiasco positivo (iapoiitica finaaiima do
governo. Unia preliminar indispensável
ao regresso ao rcgimen normal do ser-
viço da divida era a liquidação daquclles
quatro milhões esterlinos de letras do
Tliesouro. Não tendo podido satisfazer
esse compromisso, o governo deu o pri-
meiro passo para faltar ao cumprimento
do funding c confessou 309 nossos cre-
dores externos que, em dois annos, nada
fez para resolver o problema máximo
deste qtiadriennio,

E apezar disso o sr. Calogeras conti-
nua no Tliesouro a ver se consegue ven-
der o Lloyd a algum syndicado estran-
geiro...

mãe viuva e única herdeira do 3" of-
ficial da Fabrica de Cartuchos, Paulo
Caetano da Silva, não tem direito á
pensão de montepio, por não estar nas
condições previstas da lei,

O sr. João Luiz AUes teve ante-lion-
tem um gesto que, embora tardio, o re-
dime em parte dc uma infinidade de
actos máos, praticados ao serviço da
camarilha que 9 .ex. abandonou solennc-
mente.

Antes tarde do que nunca.
Atraiçoado pelos seus correligionários

á ultima hora, com a ruptura de com-
promissos formaes e estranha mudança
de 'attitude já definida, nessa votação
com que o Senado matou o projecto de
amnistia, de que s. ex. era o paladino, o
representante do Espirito Santo viu a
espécie de gente em favor de quem vivia
a sacrificar o seu nome, a affrontar a
impopularidade e a assumir os postos
mais ingratos, como o instrumento fácil
mais á mão. Todas as demonstrações de
sua louca abnegação partidária valeram
apenas um coice, assim que s, ex. pre-
cisou dos votos desses tartufos. O que
se apreciava em s. cx. unicamente, era
a sua intelligencia para sobredotrrar as
questões de que o faziam patrono. Fora
disso, só e só, a desconsideração que se
lhe vibrou em pleno rosto, a troca do
amigo insensatamente dedicado, pelo sr.
Irineu l

Atirando á voracidade dos perrecistas
os quatro logarcs que oecupava nas mais
importantes commissões do Senado, e
desligando-se delles de uma vez para
sempre, a acreditar nas suas declara-
çõe9, o sr. João Luiz, ficou sem peias
que lhe constrinjiam e pôde fazer o que
ainda não tinha feito mercê dos seus
estranhos amigos.

O Cambio e o Café

O presidente da Republica recebeu,
liontem, á noite, o ministro da
Guerra e o general Luiz Barbedo, com
09 quaes conferciiciou, tendo por as-
sinupto as operações das forças expe-
dicionarias cm Matto-Grosso, sendo
dadas instrucções aquelle general, que
paia ali segue amanhã.

Também estiveram em conferência
eom s. cx„ relativamente ao projecto
de aimnistia, ora em discussão no Sc-
nado, o senador João Luiz Alves c os
deputados Pedro Moaeyr, Maciel Ju-
nior e Raphael Cabeda.

mantenha a Repu-
•Ia Monarchia, c ques>h pequenas pátrias, com prétençõesa soberania, imaginando-se indepen-

dentes umas ,(:„ outras c agindo co-n™ se o «fossem, abandonadas essasvelleidadcs c fundidos antagonismos,
ora existentes, guardada a soiiima de
liberdades que lhes compete, se en-
írclacem ainda mais apertadamente e
•* juntem mais estreitamente á -ran-

Restituido á saude, o sr. Clastão
da Cunha, seus primeiros tclcgrammas
foram a alguns senadores, desanimado
que ficou de obter da Câmara dos
Deputados o favor que pleitea, insis-
tindo pelo augmento da verba desti-
nada á representação da sua embai-
xada. Que cara dura! Elle sabe que.
se estão fazendo no paiz economia»
cruéis, que estão ameaçados muitos
funecionarios públicos da miséria, e o
sr. Gastão quer mais dinheiro para
cnthesourar, pondo-o a juros na casa
bancaria do sr. Custodio de Maga-
Ihãcs, o judeu almiscarado, como elrc,
seu amigo, o appcllidou, porque dc re-
prcsenlação nunca o sr. Gastão, nos
vários postos diplomáticos por que tem
passado, cogitou.

A Câmara dos Deputados reduziu as
ajudas de custo dos diplomatas, por-
que, lá se disse, com cilas enriqueciam
os ministros. O sr. Arlindo Leone,
relator do orçamento do Exterior, jus-
tificando a reducção, allúdiu clara-
mente ao embaixador em Lisboa. As-
sim, o harpagonismo do sr. Gastão fez
mal aos seus companheiros, que real-
mente despenderam com a representa-
ção, em honra do Brasil, ns sommás
que receberam, e das quaes não tem
mais um ceitil.

Um dos senadores, ao que .se dizia
liontem cm rodas políticas, que rece-
bett daquclles telegrammas, foi o sr.
Bernardo Monteiro. Mas, o sr. Bcr-
nardo. ao que também se dizia, não
está para pagar com a sua intervenção
por 11111 verdadeiro escândalo, os cpl.
grammas com que continuamente o
feria o embaixador andorinha. F,' in-
saciavcl o sr. Gastão. Levou os moveis
«ie Rio Branco, mobilou a custa do
Estado, o que aconteceu pila primeira
vez com diplomatas brasileiros, a casa
em que vae habitar conto embaixador,
c ainda, mim momento de apuros fi;
naneciros, quer empazinar-se com mais
dinheiro. Ameaça de não continuar na
carreira, sc não o aüémlercm. Pois.
não continue. \"So falia quem queira
seu logar, ou, como elle mesmo dizia,
quem rjK-í-a e possa fazer mais ba-
rata.¦.

As pagadorías do Tliesouro Nacio-
nal effectuaram hontem vários paga-
ntentos na importância dc 36o:ooo?ooo,

O Senado encerrou hontem a 2* dis-
etissão do projecto de reforma eleitoral,
a que tinham sido apresentadas noventa
e seis emendas em largo debate no
plenário e sobre as quaes a commissão
mixta das duas casas do Congresso
deu longo parecer, contrario a umas,
favorável a outras c offereccndo sub-
emendas e substitutivos.

Quanto possível saiu um trabalho que
attende- ás mais urgentes necessidades
da 'vida republicana. Seria absurdo
esperar uma obra perfeita sob a pre-
mencia dos desconcertos deste regimen.
Povo sem educação política, vindo de
queda em queda pela mão dos farçan-
tes que se assenhorearam do poder,
não temos, infelizmente, receptividade
para melhor. Mas a nova reforma im-
porta um inestimável avanço contra o
império da fraude. A funeção que se
commette á magistratura, tornando-a
um anteparo, uma garantia, um escudo
offerccido á verdade eleitoral, basta.

Esse projecto que transcorre os seus
últimos turnos, indemniza-nos dos pre-
juízos deste anno legislativo, quasi todo
elle dedicado a tricas políticas, a ínter-
venções e ao complemento de asphyxia
do contribuinte.

Esteve, liontem em visita ao ministro
do Interior o ministro do Japão.

BANCO MERCANTIL DO RIO
DE JANEIRO

67, rua Primeiro de Março, 67
Preside,tte, João Ribeiro de Oli-

veira e Souza; director, Agenor Bar-
bosa.

Banco de Depósitos c Descontoj,
Faz todie a«i operações bancarias

¦ * m » f

. Em uma entrevista recentemente
concedida, o dircctor da carteira cam«-
bial do Banco do Brasil mencionou,
entre os principaes factores.ceoncm,;-
cos da actual tendência á baixa d«
cambio, a restricçãq da exportação do
café. Realmente, essa é a única circum-
stancia que pôde ser allegada como
contribuinte para uma baixa artifi-
ciai que decorre da especulação des-
enfreada dos bancos estrangeiros.

Mas a crise cambial vae chegando
a uni ponto em que os seus effeitos
são por tal fôrma graves que cabe ao
governo providenciar para pôr termo
a um estado de coisas verdadeiramen-
te intolerável- E se a baixa do cambio
é uma conseqüência da crise que af-
fecta os mercados de café, como rc-
sultado da diminuição da exporta-
ção, o caminho que o governo tem
a «seguir está nitidamente delineado.

A maneira como a guerra européa
e as operações dos alliados contra os
impérios centraes tèm prejudicado o
commercio do café é assumpto so-
bre o qual grande tem sido a diver-
gencia entre os competentes. Uns
af firmam que o bloqueio, fechando
os mercados da Europa central e re-
stringindo a exportação para a Hol-
landa e para a Scandinavia, feriu
gravemente - o principal dos nossos
àndiisíriacs e causou ao Brasil um
mal incalculável. Em opposição ra-
dical a esta opinião, estão os que, le-
vados por um optimismo semi limi-'
tes, se recusam a ver perigos nos ef-
feitos da guerra e do bloqueio sobre
o commcrcio do café c encaram com
absoluta tranqttillidade o cpHogo da
crise actual.

Se é possível que o pessimismo dos
que partilham a primeira opinião os
leve a exagerar a situação a que foi
reduzido o com,mercio «afceiro, é
evidente que os que assim pensam
estão muito mais «próximos da verda-
de do que os optimistas. E mais
graves do que os effeitos determina-
dos pelo bloqueio na primeira phase
da guerra é a situação que se está
creando agora para o café. A princi-
pio, as medidas adoptadas pela Grã-
Bretanha limitavam-se a impedir que
o café brasileiro entrasse nos impe-
rios centraes e que nos paizes scan-
dinavos e tia Hollanda se reunissem
grandes stocks daquclle produeto.

iMas o plano inglez, não se limitai*

em que se acha o commercio do café
e a baixa da taxa cambial, relação
que acaba de «ser posta em destaque
pelo director da carteira do cambio
do Banco do Brasil; torna urgente a
intervenção do governo para fazer
cessar ás arbitrariedades que estão
creando tuna crise para o principal
produeto nacional. Provocando essa
crise, estão os promotores da lista
negra e da boicotagem fazendo ain-
da o jogo inglez, que consiste etrii
abaixar cada vez mais o nosso cam-
bio, afim de que mais ouro seja
drenado do Brasil para Londres.
Mas ao governo cabe estudar quanto
antes o «problema e dar-lhe uma so-
lução, porque a continuação deste es-
tado_ de coisas pôde determinar taes
effeitos que o cumprimento do
funding no anno vindouro se torne
uma absoluta impossibilidade.

m/m

O accordo entre Paraná
e Santa Catharina

BRANDÃO A/„PA„ATEw Av. Rio Branco, 10a.
** m* m>-mm^

A CERIMONIA DA ASS1GNATURA NO PALÁCIO
DO GOVERNO

O cambio melhorou hontem um pouco.
Fechou com as cotações a 12 i|8 e lc-
trás a 12 3J16.

Contrariamente ás affirmações do dr.
Custodio de Magalhães, a que hontem
nos referimos, appareceram no mercado
letras cm tão regular quantidade, que as
taxas subiram, chegando a ia sJ3_.

Diz-nos um entendido nos mysterios
do mercado cambial, que é coisa curiosa
e bem verificada, sempre que o sr. Pan-
diá Calogeras fala sobre câmbios, ou que
o sr. Custodio de Magalhães dá entre-
vistas á imprensa, allegando que o cam-'
bio não sobe porque não lia papel ven--,
davel, que, por uma pirraça inexplicável,
as taxas fazem fosqtiinhas ao ministro ¦
e ao director do cambio e empolteíram-
se, como hontem, quatro pontos acima 1

Seria talvez resultado também da pa-
lestra havida entre o sr. Pandiá c o
direetor do Banco do Brasil?

Seja como fòr, a situação melhorou,
e porque melhorou, felicitemo-nos... c
emquanto não pcorar outra vezl

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

Por portaria de hontem, do ministro
da Marinha, foi exonerado o sr. Ame-
rico da Cruz c Souza, do cargo de se-
cretario da Capitania do Porto do Es.
tado do Amazonas, que exercia interi-
namente esse logar.

f-> «ai «i».i»

A LANTERNA
BREVEMENTE
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'Sentados, a partir da esquerda, o presidente do Paraná, o presidente da Republica e o (jovcrnaãor dc
<Scmta Catharina. Bm pé, pessoas qtte assistiram á assitfnatura do aceo rdo, vendo-se entre cilas quasi

tados os secretários de Estado

EM perfumaria», a casa mais popular é a
Perfumarias Nunes — h. S, Francisco 25.

Por acto de hontem, foi promovido
a i° escripturario do Tribunal de Con-

do apenas a impedir a entrada do café: t-"19 o 40 da mesma repartição, Henrl-
nos mercados allemães e austríacos,
está sendo agora ampliado com o in-
tuito de fazer passar das mãos dos;

que Esteves.

A administraç-,0 do Correio da Ma
nhã, assim como todos os seus agentes

allemncs mr, ». J„. ^„„~»„,:,_k^'I c viajantes, acceita assignaturas paraauemaes para as dos commercianh^ __, r_.vista por.tugucza o Rosário, umabntannicos a exportação do cafí.j das mais bem feitas pumicações catho-
brasileiro. Assim como o bloqueiaI Ucas editadas em Portugal. Anno6$ooo.

mrm*

O ministro do Interior visitou hon-
tem o ministro da Argentina Ruiz de
Los Lhãhos; em retribuição á visita
que este lhe fez.

De ordem do ministro da Fazenda,
passou a ter exercicio na directoria .
do Patrimônio Nacional o fiel da Al- bem como aquelle que cáe no des-
fandega desta capital, addido, Amadeu fig/rado «das atitoridaries britannicas,

ou que é victima da chantage de at-
gttns dos agentes de espionagem
commercial empregados pelos consu-

servira para a execução da primei-1 Dos vo«untari09 de s. p_,,0 â vista
ra parte do programma as listíís «Jr''a alguém, entre os vivos á bandeira:
,,___„ „ _ , . ' .. — Viva a Casa Moniz que i brasileira Inegras e a boicotagem CStao sendo Viva a Casa Monir. que è de um paulista I
utilizadas, com mais ou menos exito,
para a segunda parte da conquista.
Abstraindo dos outros aspectos da
questão e encarando «o problema ape-
nas sob o ponto de vista pratico dos
interesses da industira cafecira, ve-
jainos qual é a situação real do com-
mercio exportador de café.

Sob a direcçao immediata dos con-
sities inglezes e sujeito á fiscalização
geral da lega.jão britannica, está or-
gahizado um serviço de conquista
dos nossos mercados exportadores.
O commcrciante ou lavrador allemão,

BENfiALAS — ElegantC3 c resistentes —.
Casa Manchester — Gonçalves T):ris ç.

¦ 1 » im ' .
O pircsidente da Republica visitará,

terça-feira próxima, a convite do minis-
tro da 'Marinha, a Escola de Aviação
Naval, 'dirigida pelo capitão de corveta
Protogenes Guimarães.

S. ex. embarcará 110 Arsenal de Ma-
rinba, onlle lhe serão prestadas as dc-
vidas continências «por uma companhia
dc guerra «do Batalhão Naval.

Pingos & Respingos
Pão acabar os Pontos {acul-

tativos.

Os deputados actlvos
(13 applausos não lhes recuso)
Querem acabar com o abuso
Dos pontos facultativos.
•São liem justos os motivos
Que a tal resolvcl-os fez;"
Torcm, concordem vocês,
Duvido que os que discutem
Ao menos não sc "facultem"
Uns vinte dias por «ncz...:

I

*
O 1?

Esta é autlicntiea e foi-nos referida pelo
dr. Wencesláo (Henrique Wencesláo) como

CAMISAS—O que tia de melhor c elegan-
tc—Casa Manchester — Gonçalves Dhs s.mm a <mt » «

O ministro da Fazenda pediu ao seu
collega 'da Guerra mandar orçar por
uni dos engenheiros militares da guar-
nição do Paraná as obras de que ca-
rece, para sua terminação, o edificio
da Mesa de Rendas da Eóz dc Iguassií.
FINÍSSIMA ROUPA BRANCA EXCLU-

SIVAMENTE FEITA A' MÃO.
Casa Nascimento. — 167, Ouvidor.

«!»¦ «-«mil.

lados, fica impedido dc ex.portar o ['jiassada cm Itajuhá:
seu café nos navios alliados c não ¦ Uni medico é chamado para attender a
tem, agora, sequer meios de obter;™1 <loen"! e dc!'ois de cxiimina,-1>; tratl
«.--¦'_ , , ,, I de tnformar-se sobre os seus antecedentes:saccos para o seu produeto. Nessa; _. Diga.OT(! ,.-, de VK morreu seu pae?
campanha, feita cm nosso território I indaga no cliente,
e em desafio ás nossas 'leis, para ai- i — Saberá vossa mercê que meu pae

Foi effectuada com a maior solcnhi-
dade e brilhantismo a cerimonia da as-
signa«tura do accordo entre os Estados
do Paraná e Santa Catharina, para a
solução da questão de limites, que ha
muitos annos constituía uma ameaça, á
trantruillidade daquclles dois Estados.

Foi unia ccriimjnia tocante a que
hontem assistimos no palácio do gover-
no, pois a cllin não só compareceu o_
imundo official, mais ainda represen-
tantes de todas as classes sociaes, num
movimento synipathieo de solidarjeda-
de e patriotismo.

A's s horas da tarde, dava entrada
no salão nobre do palácio, que se acha-
va repleto, o presidente da Republica,
acompanhado dos membros de suas ca-
sas civil e mílitoT, e logo tomou .as-
sento á mesa que ali se havia collo-
cado, tendo á sua direita o dr. Aífon-
so Camargo, presidente do Paraná, e
á esquerda o coronel Felippe «Sehmidt,
governador do Estado de Santa Cafhjfe
rina, eircumdando-os os ministros dc
Estado, vice-presidentes da Republica e
do Senado, presidente do Supremo Tri-
tbunal, presidente do Estado do Rio,
conselheiro Rodrigues Alves, prefeito
municipal, chefe de policia e outras ai
tas autoridades. O presidente da Repu

lembro do mesmo anno de 1917 não O
approvar o Congresso Nacional.

VIII
A renda arrecada pelas repartições

fiscaes paranaenses no referido territo-
rio, até o dia anterior ao inicio da júris-
dicção do Estado de Santa Catharina,
pertencerá «ao Estado do Paraná.

IX
Serão respeitados e mantidos pelo Es-

tado de Santa Catharina todos os direi-
tos privados, creados até hoje, no ter-
ritorio que passa a sua jurisdicção, por
actos reçutores legislativos do execuli-
vos do Estado do Paraná,

X
(As causas pendentes no momento cm

que sc inicia a jurisdicção do Estado
de Santa Catharina no território que lhe
é reconhecido e oriundas deste terrilo-
rio, continuarão sujeitas aos trihunacs

próprio prestigio c autoridade 110 SeiíiV
tido de apagar rivalidades de fronte!*
ras e conseguir que os eleitos do povo]
anteponham a uni regionalismo estreito]
um patriotismo largo, orientado cj
sadio.

Coube a vós a felicidade rara dei
pçcúpar a presidência em momento his-j
torico excepcional.

Urgia escolher: ou afumlarieis na'
vulgaridade, 011 brilharieis para sempre.

Tivcstes a resolução prompta e ai
coragem firine; sottbcstcs apanhar ai
oceasião pelos cabellos, como diria o
Grande Frederico da Prússia, que tão
bem npplicou esse processo e com cllo
venceu; cstivcslcs á altura da silna-r
ção; sois, para o Urasil Inteiro, ris dois
homens do dia, os Iriumpliadores pa-
trioticaménté aeclamados.

Confesso que o vosso espirito de
fidalga transigência e concórdia cívica.'
deveras concorreu para grangear o sen,
titulo de gloria mais rutilante, e quiçn
iminarcessivel, o sr. presidente da

competentes do Estado do Paraná, (le
conformidade eom a sua legislação.

Para a firmeza do que, o governador j Repübfica"
do Estado de Santa Catharina, coronel 1 Nem por isso, entretanto, avtilt.T
Felippe Schnudt, e o presidente1. do Ks- menos a personalidade dc eada um d<-lado de Paraná, dr. Affonso Alves (lc vós, apóstolos corajosos da completa'
Camargo; assignam o presente accordo
em duplicata c na presença do sr. pre-

dr. Wencesláoms iraionaaucs. \j presiuente ua Kcpu-; _,|,.,,.„ ,.., R^nnbllea
aéo:r'oman,,?o0Uf'rnt5f0e't1Cr 

°, '""'% d.° ! 
*-z"Pe^Tòm^s ' 

edos senhoresaccordo que fora feito entre os dois | abaixo assignadoSi a0 v,inte de outubroEstados e que havia sido lavrado, em 1 de mil noveccnt03' e deseseis, neste Pa-duas vias, o que, foi feito pelo dr. Hélio lilcio da prcsidencia da R.cpublica, naLobo, secretario da presidência. ¦ - - - <~

cançar o monopólio da exportação
' morreu mesmo de morte natural j não cha-

O almirante Alexandrino de Alencar
apresentou-se hontem, ao ehofe do Es-
tado 'Maior da Armada e ao inspedor
de marinha, por ter sido reformado,
coiupulsoriamcnte, «por decreto dc ante-
hontem.

O ministro do Interior, de accordo
com o decreto legislativo, concedeu
um anno de licença com o resnectivo
ordenado cm prorogação ao dr. Alba-
no do Prado Pimenlel Franco, medico
ajudante da Inspectoria do Porto de
Aracaju, Sergipe.

.. —e *-mt> o ¦»«—
BIP.L10THECA POPULAR _ Aber-

ta ao publico das u ás 21 lioras, 110
Lyrcu de Artes c Officios.

¦na »

GRAVATAS - Lindíssima
C_sa Manchester—Run Gonç
*¦— «JP*a>*<t5>--«*>'/z.-

Dia

A Reccbcdòria da Districto Federal
recadou lionli :n a quantia de . . .
S:63S$^6o,

t&4t*-es>-*9>"m m%
PUNHOS c collarinhos — EspecialidadeCasa Manchester — G^nçrilv-,'-; Dias 5.iq-» g> *-l»--B,»^

O ministro da Fazenda declarou no
sc.! collega da pasta da Guerra qued. Catharina Mattos Fome da Silva,

Lloyd Brasileiro
Escrevem-nos:"Sr. redactor do Correio da Ma-

nhã — Permitta-me voltar ao assumpto
do, Lloyd e rogar-vos a publicação se-
guinte:

A questão da proposta para compra
do Lloyd, está sendo tratada de forma
a produzir agitações desnecessárias,
quando ella não passa de tempestade
em copo (1'agua.

As attribuições feitas sobre o assitm-
pto a s. cr., o sr. ministro da Fa.
zenda, são de todo injustas. S. es.
nunca falou eonimigo, nunca trocámos
correspondência, nem mesmo official
sobre quaesquer assumptos.

Quando cm Nova York, fui cônsul-
tado sobre a possibilidade de qualquer
negocio cnm 0 Lloyd, minhas respostas
foram todas evasivas, por falta de au-
toridade para tratar da questão.

Telègraph&i então para o Rio a uma
autoridade, em termos inteiramente
consultivos e só aqui tive a segurança
de que o meu telçgramma fora rece-
bido.

A declaração da , imprensa, autoriza-
da pelo governo, dizendo que elle não
cogita de negócios eom o Lloyd, res-
ponde ao meu telçgramma c a questãofica morta, não sendo preciso DÒrtanto,
entregar a proposta.

Em meu relatório, tratarei da ques-tão officialmenlc, para iiue me jut-
Riicin 03 que tem autoridade para isso.
Agradecido, subscrevo-nie dc v. s.,
att", am" c rr" — M. Pacheco dc Car-
valho Júnior."

do principal produeto brasileiro, tém;1"0" 
mClHc°'

os agentes inglezes commettido os
actos mais prepotentes c injustiíica-
vds. De entre muitos fados chega-
dos ao nosso conhecimento, destaca-

niio senhor.

Üi

Vem A tona o caso dos relógios da Bri-
gada Policial.

— Quatro mil relógios dc uma só vez ?
remos um, que e característico comfl!X3o è mm coisa fantástica?!
exemplo das violências e vexames j  Francamente, não acho. Tratando-se
qtte estão ¦sendo iliílitlgidos a cida- ¦ de medir o tempo do qtiadriennio fatídico,
dãos brasileiros, com grandes prejui-i "3" ]mh ",0BÍ0 ,u0 cl,c^s!c' t5° lons°

zos para a vida econômica do paiz
O coronel Francisco Sçhmidt é um

cavalheiro de origem allemã, que veiu
para o Brasil com ío annos de edade,
aqui se educou e fez grande fortuna,
sendo hoje perfeitamente brasileiro,
tanto de direito como dc sentimen-
tos. Nas suas importantes proprie-
dades de Ribeirão Freto, colhe o co-
ronel Schmidt annualmente uma mê-
dia dc oitocentas mil arrobas de café.
Esse brasileiro, cuja industria agri-
cola representa evidentemente uma•parcelU considerável da predileçãonacional, está impossibilitado de cx-«portar o seu café porque as atitori-
dades inglezas teimam em tratar
como allemão um homem que é tãobrasileiro, segundo as nossas leis,
que se acha investido de uma alta
patente na milícia civica. que constt-
tttc a reserva do Exercito nacional.

Além de vexatória c humilhante,
essa campanha encerra uma

, "' :- ameaça
gravíssima ao nosso equilíbrio eco- jtiomico. Os negociantes ingleses a
quem os cônsules britahntcos querem!dar o monopólio da exportação docafé. nã«- se acham, habilitados a'substituir 05 seus rivaes allemães emcondições vantajosas para 0 produ-ctor nacional. Xão gostam os ingle-
zcs dos mctliodos tradicionaes dosnossos mercados c não querem aelles sc stibmetfer. Confiantes no «po-
der que o monopólio lhes confere,
pretendem os novos dominadores docommercio exportador ditar aos fa-zendeiros termos leoninos, que redu-zirão o nosso lavrador á posição de
fellah egj-pcio ou do coolie hindosta-
nteo, que deixam a quasi totalidade
dos irutos do seu trabalho nas mãosdo intermediário inglez.

«A relação directa entre a situação

foi elle a passar.

Si Si
Qorlíir os feriados ? optima idéa !

lia uni, por exemplo, que é o maior absur-
do que conheço.

Qual ?
O 2 <!c tiovemhro. Como c qtie se

o«',iiiprehcnde que numa época de crise
*-.imo a actual sc prestem homenagens aos
caiaveres !

fi

"Houve hontem exercícios dos grandes ca-
tIiõcs na fortaleza de Copacabana.

Gra«,*a3 ao aviso previamente dado pelo
commando da fortaleza, as janellas dc to-
^r.s_a3 casas das redondezas conserva ram-sc
,i!iertas ; não houve, assim, vidraças par*
tidas.

Xinguem teve prejuízo?, felizmente,
«-_íniei no bonde um morador da zona.

Xinguem, uma historia ! eu fui muito
¦• vejudicadissimo, interrompo u:n passageiro
Í2 outro banco.

O senhor ? Como ?
K' que eu sou vidraceiro no T.emc.

Interpelámos hontem um conhecido nc*
r.LTÍantc sobre o corte nos feriados.

— Como ? 'reducção das fúrias ? K* coi.a
q-ie não me prcoecupa ; o que mais me
eijcommod.i é a reducção da "/cria*', cá
nor casa 1

O íilrr.irar.íc A!ex_ndr!r.i càtcve Iinntcm
cerca dc meia bora deante do f?peIho, em
seu gabinete.

S. ex. fora sc aprc?entar ao ministro da
Mnrinria- por ter sido reformado.

* a
Foram reatadas os nepociaçSes relativas

a uma solução conciliatória para o caso
dc Alagoas.

liontem suggcria um político :
— Kntrcguem o caso *ao Scbmidt e QO

Camargo que iá tem pratica de acco-dos.

«Oyrano & O.

O TERMO DO ACCORDO
"Os «Estados de Santa, Catharina

Paraná, representados, este, pelo seu
presidente, doutor Affonso Alves de
Camargo, e aquelle. por seu governa-
dor, coronel Felippe Schmidt, inspira-
dos no amor á paz da Republica e na
harmonia, confiança c amizade que os
devem unir, como membros que são
da mesma Pátria, acudindo ao appcllo
que lhes dirigiu o senhor presidente da
Republica, dr. Wencesláo Braz Pereira
Gomes, no sentido de porem termo,
por meio de um accordo, á questão de
limites em que ha longos annos estão
empenhados c orai pende dc decisão do
•Supremo Tribunal Federal, e tendo em
consideração o disposto nos artigos 4
c .14, numero 10 da Constituição Fe-
deral, convencionam o seguinte:

I
Os limites entre os dois Estados pas-

sam dc agora cm deante a ser os quevão «em seguida indicados:
No littoral: entre o Oceano Atlântico

e o Rio Negro a linha divisória que tem
sido reconhecida pelos dois Estados des-
de 1771.

No interior: o Rio Negro desde suas
cabeceiras «até sua fóz 110 Rio Iguassu'
e por este até o ponto da Estrada de
Ferro S. Paulo Rio Grande; pelos eixos
desta ponte «e da mesma Estrada de
Ferro até sua intercepção com o eixo da
estrada de rodagem que achtalmentc
liga a cidade de Porto União da Victo-
ria á cidade de Palmas; pelo eixo da
referida estrada de rodagem até seu
esçontro com o Rio Jangada; por este
acima até suas cabeceiras e dahi em
linha recta na direcçao do merediano
até sua intercepção com a linha diviso-
ria das agiras dos Rios Iguassu' e Uru-
guay e por esta linha divisória das ditas
águas na direcçao geral de Oeste, até
encontrar a linha que liga as cabeceiras
dos Rios Santo Antônio e Pcpirigtiassu'
na fronteira Argentina.

II
O presidente do Paraná e o governa-

dor de Santa Catharina, convocarão para
o mez de novembro próximo vindouro
as respectivas Assembliéas Legislativas,
as quaes se manifestarão sobre este ac-
«cordo depois de resolverem a respeito
da regularidade do processo nelle se-
guido.

III
Em fevereiro de i«jt7 a Assembléa do

Paraná, e a de Santa Catharina, de
novo, convocada extraordinariamente,
emittirão pela segunda va o seu voto
sobre o mesmo accordo.

IV
Alpprovado assim em duas sessões an-

nuas suecessivas pelas Assembléas Lc-
gislativas dos dois Estados, será o
accordo immediatãmente submettido ao
conhecimento do Congresso fíacional e,
trinta dias depois de publicada a lei
que o approvar, o Estado dc Santa Ca-
tharina por ef feito da mesma lei, en-
trará na posse c jurisdicção da zona
que, dentro do território que ora lhe é
reconhecido, se acha actualmente na
posse e jurisdicção «lo Paraná.

V
Os dois Estados obrigam.s: a não

promover assim no curso «leste accordo
como mesmo depois do sua approvacão
pelo Congresso Nacional e de ser o Es-
tado de Santa Catharina empossado do
território que ora lhe é reconhecido o
andamento da execução da sentença já
proferida na alludida questão de limites
e des embargos que lhe foram oppostos.
Se a qualquer tempo alguma decisão ju-
diciaria vier alterar a linha de limites
ora ajustada, os dois Estados declaram
desistir de todo beneficio que dahi lhes
possa advir e sc compremettem a man-
ter e respeitar integralmente a dita linha
dc limites.

VI
Publicada a lei de approvacão do

Coneresso Nacional, proceder-sc-á á de-
nvircaçüo doa limites convencionados,
onde, dc,accordo com os dois Estados
ella se, fizer necessária, A demarcação
será iniciada dentro de noventa dias e
levada a effcito por delegados do go-
verno federal com a assistência de um
representante de cada Estado.

VII
Se afó quinze de dezembro deste an-

no a Assembléa Legislativa de Qualquer
dos, dois Estados não approvar pela pri-meira vez o accordo, ficará este sem
effcito. O mesmo acontecerá se até trin-
ta e um de março de 1917 não fòr elle
approvado segunda vez pelas mesmas

cidade do Rio de Janeiro."
PQO ACCORDO E' ASS.TGNADO

Terminada a leitura, o presidente da•Republica submetteu á assignatura do
sr. Felippe Schmidt, em primeiro lo-
gar, e depois á do dr. Affonso Ca-margo, as duas vias do accordo, rc.
boando no salão unia salva de palmase tocando as bandas de musica o hy-mno nacional. £111 seguida, o major
Barbosa Gonçalves, auxiliar de gabi-neto, da presidência da Republica, fez

a leitura de uma acta, em que se fize-
ra transcrever o termo a que alludi-
mos e na oual se fixava a hora c o
local cm que o mesmo fora assi-
gnado.

O DISCURSO DO SR. CARLOS
MAXIMIMANÒ

• Assignada essa acta, o ministro do
Interior pronunciou • o seguinte dis-
curso:

, 
"Srs. drs. Affonso Camargo e Fe-

üppe Schmidt. Em nome do governoda 'Republica, reverente, eu vos saú-
do.

Curvo-mc ante a nobreza do vosso
gesto, rendo homenagem ao desassom-
bro da vossa condueta.

Ha momentos em que as altitudes sc
não medem pelas gradações da hierar-
chia. Chefes de executivo local, atra-
vessaes esta cidade cumulados de ho-
menagens pelo governo do paiz. Sois
os , 

"rfumphadiorelsi; confundimo-nos,
presidente e ministros, com a turba quevos victona.

E porque?
Pesava sobre os vossos bombros re-

sponsabilidade tremenda. As contin-
gencias da «política .exigiram que tro-
casseis a placidez de uma vida ditosa
pelas agruras do poder em época de
spbrcsakos. Em paiz torturado pelacrise econômica e financeira, deflagra-
va a anarchia regional alimentada porum litígio de fronteiras.

Dcsangrava-sc o Tliesouro cxhausto
com expedições militares; malbaratava-
sc a bravura indígena em refregas fra-
tricidas.

Partiu do alto um appcllo á concor-«lia. 'Escutastes commovidos; meditas-
tes sobre as vossas responsabilidades e,
resolutos, acceitastes_propostas de paz.Logo estrondeon a demagogia nas
ruas; oradores concitaram a multidão
a um movimento de protesto. Peio
menos de um dc vór a popularidade
pcriclitava, Não houve um gesto de
recuo, nem vacillação sequer.

E' possive} que cphemero prestigio
grangeiein os que vos combatem; se
não commettestes falta mais grave,tendes razão de continuar serenos.
Murmuraram, que vos esperam dissabo-
res;, porém é por isso mesmo que vos
admiro.

Governar não é ouvir a vozeria dos
apaixonados e deixar-se arrastar como
um autômato. E' examinar os problc-mas, que surgem, -buscar a incógnita
precisa c verificar a solução encontra-
da. Cumpre, cm regra, auscultar aopinião e agir com prudência. Desço-
berta, entretanto, a vereda certa emmomento critico, cessam as vacillaçõcs.
Proteste, grite, revolte-se quem quizer;o estadista não cede; avança cauteloso,
porem impávido, varonil e firme, osten-
taiulo coragem tranquilla ante o tem-
peshiar dos rancores; c o prestigio re-nasce, intenso como um culto.

Irritam-se, as turbas, quando contra-
nadas; porém, depois seguem, empo!-
gadas, a energia dominadora que appa-
rentemente as despreza, porque marcha
direito a um objectivo alto sem volver
olhares para o lado onde riigem os cor-
lejadorcs da popularidade fácil.

Palmas rçsoam mais vezes para os
quo satisfazem paixões do que ante 03
que servem a pátria.

Quasi sempre o verdadeiro estadista
transpõe o porti«:o da Historia coberto
de louros, porém lacerado dc espinhos.

Não constituíram excepção única osfilhos, da Judéa; não raro os povoscrucificam 03 guias beneméritos, paradepois lhes erigirem altares, ou pelomenos, estatuas.
A resistência á opinião, quando des-vairada, constituo, ás vezes, o futuro

pedestal, da mais solida popularidade,Xão sei qual será maior: Thiers. con-
trariando a multidão delirante, quealmejava a guerra; ou Thiers accla-
mado como salvador da França depois
da humilhação de Scdan. Modelo de
estadista, se o procurarmos entre os
mortos apenas, encontraremos em
Cromwéll, Pombal, Cotegipe, Campos
Salles ou Joaquim Murtinho: guia,inspira, dirige a multidão; não Se dei-
>:a avassallar por ella.Assembléas, ou se até o dia tres de se-1 Assim fizestes vos: empregastes o

unificação nacional.
Chovam as flores da gratidão do paia'

sobre as vossas cabeças beneméritas.
Acredito até que Se acalmem os quo

vos combatem, vendo, nestas homena-
gens do governo da Republica, do povo
do Rio de Janeiro e das classes arma-
das, os primeiros cònsidcrãnda do jul-
gamento da posteridade.

Homens, acabaes de cumprir a pala-
vra empenhada; brasileiros, servistea
com desassombro a vossa pátria. Con-
tinuae nessa rota; porque só aos forteü
e dedicados ao bem estão reservadof
os applausos do futuro, sempre sin-
ceros, únicos definitivos."
FALAM OS SRS. URBANO DOS

SANTOS, CAMARGO E
SOILMilI).

Falaram, cm seguida, o sr. Urbani
Santos, que, em nome do Senado, sau-»
dou o presiuente da Republica e os sr»,,
Affonso de Camargo e Felippe Schmidt,
salientando o gesto patriótico que tive»
ram, unindo-se para dirimir uma que*
tão que trazia cm sobrcsalto dois ele-
mentos da federação; o sr. VcspucioJ
de Abreu, elogiando o acto que se soj
lennizava e que reputava de alta re-«
levancia, pois promovia a fraternidade
e grandeza da pátria, congratulava-se
com s. s. em nome da Câmara dos
Deputados; o sr. Felippe Schmidt, que
leu o seguinte discurso:" Sr. presidente da 'Republica,

Sr. presidente do Paraná.
Meus senhores.
Não quero e não devo occultar a mi-

nha satisfação de brasileiro deante do
grande acontecimento agora realizado
c que bem merece assignalar-se com a
pedra branca dos romanos, como uma
alta conquista em bem da unidade e
da força da Republica.

Jamais, meus senhores, prcoccup.v
ções subalternas de estreitos senti-
mentos regionalistas conturbaram d
meu espirito, desviando-o do amor pela
Pátria, immensa que os nossos maáo-
res n03 legaram c que eu aprendi a'
querer como homem e a servir como,
soldado. 1

Dahi o meu empenho em ver solu-
cionada, dentro das normas da cqui-
dade e do respeito á Justiça soberana,
a velh apendencia de limites entre o
meu Estado e o do Paraná, — duas
das mais futurosas circumscripçScs d»
Brasil, pelas suas condições excepc'o-
naes de riquezas que estão a pedir tra-
balho e paz para a obra fecunda dc suai
expansão econômica e civilizadora,

O Contestado vem sendo o tampo de
disputa fratricida, e de choques violen-
tos, o sorvedouro não só de energias o
cuidados, como de vidas e dinheiro.

Era nuvem permanente em nossost
horzontes, na ameaça de tempestades
assii5ta«doras.

Confesso que, defensor intransigente
dos direitos da minha terra, sem ter
dsfallecimentos pela victoria de sua!
causa, muitas vezes a minha alma de
brasileiro, sentiu a angustia dc uma
situação irritante e tremeu pela sorte
da pátria unida, trazendo no seio o
gcrinèn de desaggrcgaçõcs criminosas.

Exulto, meus senhores, neste monien-
to, porque novos destinos se abrem
deante de nós, paranaenses e caithari-
nenses, e novos rumos se impõem á'
nossa trajectoria.

Temos a mesma tradição, a mesma'
historia e a mesma raça que se caldêaí
na doçura do mesmo clima. A nossa
natureza é a mesma; são as mesmas
as nossas aspirações, as nossas paisa-
gens, as nossas riquezas. Por que ser-
mos inimigos se somos irmãos?

Illustre sr. presidente do Paraná:
volvamos ás nossas terras como dois
evangelissadores da paz. da concórdia
c, do amor entre os brasileiros que di-
rigimos. E' a missão que 1103 impõe o
presente e que o futuro applaudirá.

Vê bem, v, cx., a, quem rendo a ho-
menagem da minha admiração e da
minha estima, que, mesmo nas clausu-
Ias do accordo que acabamos de fir-
mar, ainda subsiste nlgo desse passi-
do amargo que nos separou, que fer
olharmo-nos, 11113 aos outro3, ao longo
das nossas divisas, naturaes, com dos-
confiança, como sc fossemos dois povos
estranhos que aguardassem, de arma.
em punho, a hora da peleja.

Pecamos perdão á nação e ao Brás"!
inteiro por esse passado e por ess.i
attitude e sejamos dignos da solenni-
dade deste momento histórico e «ia
pátria commum dc todos os brasileiro?.

Sr. dr. Wencesláo Brnz:
A magnitude da conquista alcançada:

por v. ex. com a sua mediação pátrio-
tica, intelligente e tenaz junto aos go-
vemos dos dois Estados só poderá _ser
devidamente apreciada por quem co-
nheça dc perto a vida intima de Santa'
Catharina e do Paraná e o* sobreialtot

,-.«.1--,.
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constantes de uma população dc milha-
res dc brasileiros.

V. cx. pôde desvanecer-se dc ter

prestado ao paiz uni serviço dc tal
ordem que eu nem sei se, cm sua vi-

ctoriosa vida publica, v. ex. poderia
encontrar melhor opportunidadc para
pôr cm relevo, tão alto e tão brilhante,

scu nome, a sua acção e o scu pa-
triolismo."

Finalmente, cm bello c vibrante ini-

proviso, fez-se ouvir o sr. Affonso 'dc

Camargo. .. . .
: S. cx. fez um ligeiro histórico, da

micslão do Contestado; disse que sabia

que a solução dada, não agradaria a

todo-', mas por amor á Republica, as-

sumira só a responsabilidade desse
•aeto, certo de que havia cumprido o

dever de patriota e concorrido para o

bem de scu Estado, terminando por
erguer uma saudação ao Brasil.

Dissolvida a reunião, o presidente
da Republica, recebeu cumprimentos
das pessoas presentes.

Durante a cerimonia, tocaram as
landas de musica de Marinheiros },a-
cionaes, 56" dc caçadores, 2° regimento
dc policia c Corpo dc Bombeiros, sen-
do aos presentes servido profusaments
sorvetes, chá e doces.

PRESIDENTE DA REPOTLICA
REOEllE CUMPRIMENTOS

O presidente da Republica, antes tle
deixar o salão de honra .recebeu o»
cumprimentos dos representantes da
imprensa junto ao seu gabinete, tendo
dito nessa occatiio:

"Aproveito a opporlunidade de ver

aqui reunida a imprensa para apresen.
lar-lhc os meus agradecimentos pelo
inestimável serviço prestado a. Nação,
secundando num concerto admirável e

poucas vezes, quiçá logrado, a acçao
do governo nesta benemérita causa cm

favor da qual tanto nos empenhámos,
cm verdade, Agora com a solução des-
le caso, tem-se, como bem me fazu
sentir a pouco o conselheiro Rodrigue3
Alves, aberta a estrada larga para on-

tros que, por ventura, se nos oftcre-

çam. V, eu confesso «.ue, realmente,
não me fatiguei nesta primeira jorna-
da. rcs.ando-me ainda boas forças.

1 Dite o» srs. representante» ua. i"':

prensa junto ao Cattete, cojo critério

particular devo salientar com justiça.
transmitiam por sua vea, as lespectl-
vás redacçoes o penhor do meu reco-
nliccimcnto, pelo que lhes fico a deve*
ainda mais,

lí assim dizendo, s. cx. dignou-se
abraçar um por um dos reDresentante»

.<la imprensa no palácio, demonstração
esla i|iie muito os sensibilizou.

PESSOAS QUE ASSISTIRAM
A' CEIUMOXIA

Dentre o grande numero de pessoas
que estiveram presentes á cerimonia
notamos as seguintes: dr. Francisco de
Paula Rodrigues. Alves, ex-presidente
da ««pública; João Vcspucio de Abreu
c Silva, vicc-ipresidcnte da Câmara dos
(DopiilaUos; Nilo Peçaiíha. presidente
«lo listado do Rio de Janeiro;, Carlos
(Máxiiiiiliano, ministro da Justiça; L.
RI. de Souza Dantas, ministro interino
das Relações Exteriores; Lauro . Mui-
iler, ministro das Relações Exteriores;

João Fnivdiá Calogeras, ministro da
iFázeiida; Augusto Tavares dc Lyra,
ministro fia Viação; almirante Alcxari-
drino dc Alencar, ministro da Man-
nha; general José Caetano dc 1-ana,
ministro da Guerra; José Bezerra, nu-
lustrei da .Agricultura; senador Victori-
110 Monteiro, representante do Estado
do Kio Grande do Sul: senadores Ge-
itcroso Marques dos Santos, Hcrcilio
Lu? Ali-lon Briptista: deputados Iviige-
nio Mullèr, Gustavo Lebon 'Regis, 

Çcl-
so Ilaviua. João Pcrnetta, Luiz Bartlio-
ioiueii"' e llcnrViue Vatga, representar*-
tes das bancadas paranaense e cathari-
nense ua Câmara c no Senado; senador
¦Cunha Pedrosa, representante do pre-
sidenle do Eslado da Parahvba; sena-
flor Lyra Tavares, representante Jo

, presidente do Est-aido do Rio Grande
rio Norte; deputado Felix Pacheco, re-

préscnlaiile do Estado do Piauhy; de-
lutado Aristarcho Lopes, representante
do governador do Estado de Pernam-
liuco: senador Artliur Lemos e depu-
•lado Tnstitrano Scrpa. representantes
do governador do Estado do Para: dc-
¦pulado Collares iMorcira, representante
ilo Eslado do (Maranhão; deputado
•Dias Uollomberg, representante do go-
vernador de Sergipe; senador Pedro
'Xlorges, reprcséiitiinte do Estado do
Ceará; deputado Pereira Leite. ..repre-
sentante do Eslado de Mario Grosso;
deputafclo llcrmenogitilo de Moraes, re-

jircsentaille do presidente do Eslado
.lc Goyaz; A. Azevedo Sodré, prefeito
•interino do Districto Federal-; min.is-
tros do Supremo Tribunal Federal Ed-
mundo Muniz Barreto, Oliveira Ribei-
ro, André Cavalcanti, Guimarães Na-
lal. Godofrcdo Cunha, Coelho e Cant-
ivos, Pedro Mibielli. désetifbargador
Caetano 'Miranda- Mohtcnògro, presi-
dente (Ta Corte dc Appéllação; senado-
res Alfredo Elis, Pires Ferreira, flor-
nárilo Monteiro. Eitcim dc Paiva. João
Luiz Alves. índio do llrasil: barão Ilo-
niem de Mello, marechal Xavier da Ca-
mara: Aiirelino Leal. chefe dc Polira;
Gctulio dos Santos, presidente do
Conselho Municipal; intendentes uni-
nicapaes Alherico da Moraes, Leite
Ribeira, Osório de Almeida, Artliur
Menezes c Oliveira Alcântara; dr.
'Araujíl Lima, dr. E!:seu Guilherme.' e-alnti-

ilo

generaes Bento Ribeiro. Gabino Bezou-

ro. Setcmbrino de Carvaho, Ilha Mo-

rcira, Müller de -Campos, Ismael da Ko-

cha., Thauniaturfo de Azevedo o Alen-

castro Guimarães; almirantes Gustavo

C-arnier. Adelino Martins. Gomes Fe-

rcira, Thcdiin Costa e Fonseca Rodri-
trues; coronel Américo Almada, çom-
mandante do Corpo de Bombeiros,
commissão de officiaes da Brigada, lo-

licial; senador Soares dos banto?,
deputados Ephigcnio de iSallçs,. Osório

dc Paiva, José Augusto, Maxiniiano ".*-

Figueiredo, Natalicio Camboim, . Speri-
dião Monteiro. Octavio Mcngabeira, Pe-

dro Lago, J. J. Palma. Elpidio de Me-

MATTO GR0SSO
O ministro da Guerra e o

general Barbedo no
Cattete

os osciiii 1 umu
*
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quita, Pereira Braga, Veríssimo de Mel-

lo, Joaquim de Saltes, Augusto Uma,

José Bonifácio, Antônio Ivrraz. Amo-
nio Carlos, Lamounier Godofrcdo, bran-

cisco Bressane, Josino de Araijo, Faus-

to Ferraz, Christiano Brasil Moreira
Brandão, Mello Franco, Camillo Prates,

Rodrigues Alves Filho, Annibal de lo-

ledo, Alfredo Mavignier, Joaquim O;o-

rio, Sebastião Sampaio c Lindo phoXa-
vier; dr. Mai* Monteiro, Coelho Ko-

drieues -e S. Clemente, do gabinete 00

ministro das Relações Exteriores; dr.

Raphael iMayrink, director do Proto-

coito das Relações Exteriores: coronel

Henrique Romaguera. do gabinete do

ministro da Viação; Dçmctrio de

Sedo, dr. Almeida Godmlio, director

A'A Época; -Francisco 'Souto, Oscai

Sayão. Affonso Campos, Romeu eRibci-
ro, José Fclix Alves de Souza, Edflar-
do de Faria, Mario de Magalhães, Vi-

cente Amorini e Oliveira. Freitas, rc-

presentantes da imprensa junto ao ,pa-

lacio do governo; Artliur Braz Pereira
Gomes, José Braz Pereira Gomes, Ma-

rio de Azeredo Coutinho, Francisco
Villanucva; dr. I.eon Ronssonlieres c

dr. Fernando Vital, delegados auxilia-

res; coronel José Augusto da Costa,
«ssistenlc do ministro da Justiça; ma-

jor Bandeira de Mello, inspector.; do

Corpo de Segurança; coronel brancisco

de Mello Sampaio, deputado estadual

José Arthur Boitewc, tenente -Mario Li-

moeiro. inspector da Guarda Ci vil; con-

«elheiros de legação Biirros Gmcntcl e

Oliveira Brandão; dr. EnzwiS de yuci-
roz, secretario de legação; dr. Larva-

lho de Mendonça, dr. Humberto Go-

lozzo, dr. Souza Bandeira: dr. Peixeira

Leite, secretario do presidente «Io 3__-

tado do Rio; dr, Pedro Nofasco dr.

Fernandes Lima. dr. Theophilo de Aze-

vedo, dr. Amaro Cavalcanti, dr. Bra-

silio Luz. dr. Guilherme Guinle dr.
I C Rodrigues, dr. Getulio das. Neves,

,1c. Medeiros e Albuquerque dr.

Veríssimo de Medeiros, dr. Villela. do»

Santos, dr. Abel de Faria. Príncipe de

Belfort. dr. Chagas Dona. dr. Lobo

Antunes. João Rego; Juslo Chermont,

oelo Centro Parancnse; c.-pilao de mar

e guerra João Maria Pemdo, dr. Inglez

de Souza, ministro plenipotenciano Uc-

gis de Oliveira, capitão de mar c guer-
ia Gervasio 'Sampaio, viçc-sovera-iflo.
do Estado do Piauhy. Alberto Bittçn-

court Cotrim, pelo districto felegraphico
de Santa Catharirta; Oscar Rosas: Enn-,
lio da Silva Simas. representando o

Club dos Funecionarios Civis: dr. !• o-

resta de Miranda, dr. Pedro Betim. dr.

Carlos Niemcycr. dr. Sampaio Corr,

e muitíssimas outras pessoas que nos

escaparam.

O EFFECTIVO DA TROPA ES-

PALHADA EM OUVA1ÍA'
E CORUMBÁ'

O general Caetano de Faria, titular

da pasta da Guerra, esteve hontem, a

noite, 110 Cattete, onde coiifercnciou

longamente com o presidente da Rc-

publica, sobre assumptos que se 'pren-

dem a Matto Grosso, não só com rela-

ção i tropa (jue já ali se acha, como

também sobre recursos que se tomam

indispensáveis ao 52° batalhão dc caça-

dores, qt-.e já se acha mobilizado, dc-

vendo partir "a próxima segunda-

feira.
O general Luiz Barbedo, inspector

da 61 região, devendo partir hoje, á

noite, para S. Paulo, foi também re-

cobido em audiência especial, tendo,

conjuntamente com o titular da pasta

da Guerra, recebido as instrucções

presidenciacs com relação á sua missão

no extremo sul.
•rouco depois das 10 horas da noile,

terminou a confabulação palaceana, que

deverá calcar á força de baionetas a

soberania do povo matlo-grosscnsc,

caso esse queira sc sitbníetter c o

Exercito saiiccione, o qtte não cremos.

O COMMANDANTE DO 53" ES-

TEVE NO MINISTÉRIO
DA GUERRA

O tenente-coronel Carlos Janscn Tu-

nior, commandante do 5=°. de caçado-
res, e3teve liontem no gaoinctc do nu-
nistro da, Guerra, de quem recebeu 111-

strucções sobre o transporte de scu

corpo daqui para Corumbá. ,
Esse corpo, que leva um effectivo dc

42-1 homens, segue completamente eqtu-

pado e cm ordem de marcha.
O seu embarque, como ja dissemos,

se realizará no dia 23, ás 5 noras da

tarde, na estação inicial da lv. 1* •

Central do Brasil.
Toda a officialidade ja prestou con-

tas na Contabilidade da Guerra.
O 1* tenente intendente Pedro Ave-

lino Asílton recebeu a quantia dc.....
ioo:ooc-$ooo para oceorrer ás primeiras
despesas de prompto pagamento c que
sc tornem necessárias ás tropas.

conclusão da votação das emendas
ao projecto, fixando as despezas

da Viação

NOTICIAS
DE MINAS

ií»_— — ¦

DR. CARLOS CHAGAS
Rcaliza-se hoje no Rcstatirant Assy-

r'o do Theatro Municipal o banquete

com que os admiradores c collegas do

dr. Carlos Chagas, comnicmorani a bri-

Iliantc passagem do illustre seientista

brasileiro pela cidade de Buenos Aires,

onde tomou parte 110 Congresso de Mc-

dicina.
A homenagem prestada hoje ao dr.

Carlos Chagas não significa somente o

reconhecimento de amigos seus e do

Brasil ao embaixador que tão alto ele-

vou no estrangeiro o nome do seu paiz-

E' mais do que isso a expressão do

quanto a classe medica brasileira reco-

nhece no grande seientista cujos traba-

lhos notabilissimos c immortaes consa-

grani como uma gloria mundial das

sciencias médicas. Elles demonstram com

essa homenagem comprclicnder que os

patrícios do dr. Carlos Chagas não po-

dem deixar aos estrangeiros exclusiva-

menie a justíssima obra dc consagra-

ção de um grande nome,

Foi com a creação, que outro nome

não merece, dos .estudos bactereologicos

110 Brasil, — até então se havia dclles

um simulacro! — que perinittissc a cx-

pansão da inlclligcncia do dr. Carlos

Chagas, que no Instituto Osvvaldo Cruz

realizou seus trabalhos sobre a doença

que lhe recebeu o nome.

Naquclle instituto o dr. Chagas escre-

vcu sua tlicse inaugural — Estudos lie-

mitológicos 110 impaludismo— e dc Ia

nunca mais arredou pé, até o dia cm que

as circumstanetas o collocaram nas con-

diçües de desvendar da maneira mais bri-

Diante uma .entidade mórbida totalmeii-

te desconhecida. E sobre essa doença,

acerca da qual nada havia, Carlos Cha-

cas fez uma obra completa, descobrindo-

lhe o micróbio, o transmissor c as mo-

dalidades clinicas. Fui um homem só,

desvendando para uma doença siniilluin-

le ao paludisnío, os myslcrios i|iic «a

inalaria exigiam a contribuição dc uma

pleiade de sábios europeus.

O cffectivo da tropa actualmente cm
Matto Grosso ê de i.zoô homens, que
será accrcsctdo com mais 4-n homens
do sa" de caçadores.

O GENERAL RARBEDO SEGUE
HOJE

Conjuntamente com scu eslado-
maior, embarca hoje. 110 trem dc luxo

""' paulista, o general Luiz Barbedo, que
ca I assumirá em S. Paulo as funeções d_c

scu cargo; No dia 25, pcla^ manha,
embarcará s. cx. na 'E. de Ferro So-
rocubana, cem destino ao Estado de
Malto Grosso. Em Corumbá aguardara
o inspector da região a chegada.do 52",
com o qual seguirá para Cnyabá.

A Qaéda do cambio
da

-ocS-tXS» «> ¦>•

dcptitaüo Ribeiro Junqueira, vice-alnu
n-aiiíe Gustavo Garnier. dr. Thcopbil
M/olasco fie Almc-ilá. T. Vcrcza. dr.
lAroliimcdcs dc Oliveira, dr. F. Pcrci-
ra Lessa. M. C. de Arruda Câmara,
lAugusio Rainos, deputado Luiz Osório,
dr. Figueiredo hle Vasconcellos, dr.
Miguel Calmou du Pin c Almeida, mi-
iiisífii plenipotenciario Cardoso de üli-
veira, drs. Ubaldino do Amaral S.tncho
[Pimentel, dr. Cindido Alme!da. repre-
sen'.ando a Acad. de Commercio do Rio
de Janeiro: dr. Abelardo Roças, Gus-
lavo- Pantoja. drs. Lassattçe Cunha e
¦Henrique Guimarães, da Escola Livre
de Odontologia: A. R. Ferreira Bo-
k-lli». director do Jornal do Commercio;
di-. Simoens da Silva. A. 11., Ranialho
Ortigão, -Antônio Camacho Filho. Ray-
aiuindo Pereira da Silva, Antônio Go-
mes da Cruz, A. >le Souza Macedo: ca-
niilío de mar e guerra Oliveira Sam-
jiaio, 1" tenento Osvvaldo Cosia, ipelo
Club iMililar; Luiz Guimarães Filho,
.Daria Freire, J. M. de Campos Para-
tlòdn, Osório ide 'Almeida Filho; J. A.
Cosia. Pinto. Jnlio Oltoui c Osório tle
Almeida, pelo Centro Industrial; dr.
Pereira Lima, 'Francisco Leal, Augusto
Rumos c Humberto Taborda pela Asso-
r-iação Commercial: Paulo Fronlin,
¦Aarão Reis, Orliz Monteiro, Raja Ga-
baglia, Francisco Bhcring, Agostinho
Reis, Amoroso Cnstn. Costa Ferreira. c
Cancio Povoas ipcla Congregação da lvs-
cola Pol.vtcchnica: Aloysio de Castro.
(iscar de Souza. 'Nascimento Gurgel, e
ilnino Lobo, ipfla Congregação da 'Fa-

culdade dc Medicina rio Rio do .lanei- --., _.
i-o: 'Pinto-da Rocha. Carvalho Mourão Afuüo sc tem falido no dinlieiro
r Sá Vianna, .pela Faculdade de Scien- apurado em sítbscripçâo para a com-

fias Júri lies e Sociacsj professores 1 pra dc um couraçado, que seria o novo

LMIiei-tò Neponiuceno, 'Alfredo Bcvila-: jiiachiiclo,
eqtta c Alfredo Richard, pelo Instituto ,]issa subscripçâo, que nao prosegutu,
Nacional de 'Musica; professor Miguel p0r impossibilidade dc niandar-so con_-

Coulo, pela .Academia Nacional de Mc-|strtiir esse vaso dc guerra

Poin Café, Chocolate e Honilions"só 
no MOINHO DF. Ot'KO.

BELLA.S-ARTES

A exposição ilo Centro Artistico
.Inventas

Quarta-feira próxima encçrrar-sc-á a

exposição dc artes organizada pelo
Centro Artistico Juvcntas, 110 Lycçu

dc Aries e Ofíicios. Essa exposição

continuará franqueada ao publico , au-

esse dia, das 11 horas da manha as 5
da tarde.

II — Cigarros po-

pulares de fumo

Rio Novo. para 200 réis, com valiosos

brindes. - LOPES SA' fi- CJ

O dinheiro do novo"Riachuelo"

Servirá para comprar
hydroplanos

Muilo sc tem

Ivscrevcm-nos:
"Illnto. sr. redactor do Correio

Manhã.
Num interessante artigo cntitulado

"A qtiáila do cambio", inserido na sua

apreciada folha, edição de hoje, leio

que a Hespanha é o único paiz europeu,

que actualmeule cobra ágio pela sua

moeda aos inglezes. Essa informação

não é inteiramente dc accordo com a

realidade, vislo que tanto na Hollaiida

como nos tres paizes scandinavos, as 1

moedas dc todos os paizes bclligeraiites

têm soffrido depreciação, estando o

valor embaixo do par. Como prova disso

vou transcrevei' as ultimas taxas caiu-

biacs nas praças scandinavas confron-

tando-as com as taxas ao par antes da

guerra:
Ao par: valor de 1 libra, iS,ao co-

róas; actualmente: iC.ra coroas; de-

proeiação: S °|*.

Ao par: valor dc 1 marco, o.Sq co-

ruas; actualmente: 0,62 coroas; depre-

ciação : 30,4 
°i".

Ao par: valor dc 1 franco, 0,7a co-

toas; actualmente: 0,59,5 coroas; dc-

proeiação: 17,4 °!".

Como se vi, a moeda inglcza eslá

actualmeule soffrcndo nos paizes ii-ett-

tros da Europa uma depreciação de S °i",

c cumpre-me ao mesmo Icmno observar,

que a Inglaterra c a França têm cm-

prestado a bancos norucguez.es mais ou j
menos cem milhões dc francos para de 

j panela,
lal maneira impedir que o cambio con-lu, 29:

tiuuasse de cair ainda mais. Os referi-

dos paizes -lem uma transacção similar

com bancos suecos, tratando-se da quan-
tias ainda maiores.

Por isso é que o autor do artigo "A

queda do cambio" icm toda a razão

quando acha estranho a acíual queda
do valor da moeda nacional cm compa-

ração ao da libra inglcza, a qual por seu

turno já é uma moeda depreciada dc

pelo menos S °|" ilo seu valor real; dc

l\ Câmara pròsegiiiil hontem, na or-
dem do dia da sua sessão, na votação
das emendas offerecidas ao orçamento
da Viação, tarefa que interrompera na
sc3São da véspera, na cmcrsla n. S.
Sobre essa emenda, que mandava des-
tacar a quantia de i2o:ooo?ooo da ru-
hrica material da verba 3* para termi-
nação da estação radio-telegrapiiica dc
Boa Vista do Rio Branco, no Amazo-
nas, falou o scu .tutor, sr. Ephigcuio
Saltes. Foi rejeitada.

Foi egualmente rejeitada a emenda
n. 9, manjando o governo construir
uma linha telcgraphica de Allemão,' em
Goyaz, ao rio Verde. A emenda,n, 10,
relativa ao 'preenchimento - dc vagas
que se derem no quadro do pessoal ti-
tulado do Ministério, foi também rc-
jeilada.

Sobre a emenda 11. .11, mantendo a
proposta do governo sobre a dotação
da E. 'F. Central do Brasil, falaram os
srs. Vicente Piragibe c Augusto Pes-
lana, sendo cila afinal rejeitada.

iSabre a dc 11. 12, mandando desti-
car dos 4.500 coutos da rubrica mate-
ria! da 4" divisão da E. F. Central a
quantia de ioo:ooo*?ooo para o prose-
¦guimento da construcção do ramal nu-
neiro dc Montes Claros, discursaram
os srs. Camillo de Prates e A. Pesta-
na. Foi cila rejeitada'. Sc-brc a cuicii-
da 11. 13, mandando o governo .con-
strtiir uma estrada dc rodagem de San-
to Antônio dc üalses ao valle do To-
cantina, falaram os srs. Luiz Carvalho,
A. Pestana c Pires de Carvalho. Foi
também rejeitada, coisa que leve veri-
ficação a requerimento deste ultimo
deputado. Sobre a emenda n. 14, sup-
prim mio tros logares de atiianueiises
na 'Rchartição de Águas c Obras Publi-
cas, ¦falou o sr. Maurício dc Lacerda,
sendo a mesma rejeitada.

A' emenda n. 15 a com-missão apre-
sentou substitutivo, prescrevendo:

l:ica o governo autorizado a fazer deu-
tre da verba votada para a Repartição ,de
Amias c Obras Publicas, no cxercicio viu-
douro, o abastecimento dc anua nos scguin-
tes logares: Sepetilia, Engenheiro lrinJa-
de, Santíssimo, Uaiisú. H. Clara, Engenhei-
ro Neiva, Kio das 1'cdras c estradas-do
1'ortclla e do Sapc, da íúrma que julgar
waii conveniente.

¦As emendas ns. iõ e i-, relativas á
mesma repartição acima nllirdidá, lica-
raiti prejudicadas. A emenda 11.. ;S,
concernente .1 gratificações de funecio-
narios públicos do Ministério, foi rc-
jeilada. A de 11. 19, mandando rest.-vbe-
lecer a proposla do governo na parle
relativa ao porto de Paranaguá, foi rc-
jeitada.

A' emenda 11. 20, referente á verba
para conclusão das obras dc dragagem
do rio 1'áragunssu'i na Bahia, a com-
missão apresentou substitutivo, fixando
cm 30 :oonJ o credito respectivo.

As' emendas ns. 21 a 23, inclusive,
relativas .-.o pessoal fora do quadro da
Inspecloria de Porlos e ao preenchi
íuenlo das vagas de praticantes e car-
teiros, foram rejeitadas. Sobre, a emen-
da h. 2-|, concernente á 'fiscalização do
governo junto ás empreses ou cõmpa-
nhias que gozam de garantias dc jll-
ros, falou o sr. V, Piragibe. Foi rejei-
Lula.

A' emenda n. 23 a conimissão offc-
rcceit substitutivo, tendo sobre cila dis-
cursado os srs. Maurício dc Lacerda,
vchenictitcniente conlra, c Rodrigues Al-
-ves Filho, defendendo-a. Posto, afi-
ríal, a votos, foi o substitutivo dado
como approvado. O sr. Maurício rc^
quereu verificação c a approvação foi
confirmada por 114 votos contra tres.

Diz o substitutivo approvado:
Fica o governo autorizado a despender

até n quantia dc 60:000$ pelos saldos que
forem verificados nas verbas da listradn
de Ferro Central do llrasil, com a nçqiti-
siyão da Estrula a\o Ferro dc Bananal,

Depois dc uma rápida declaração do
sr. Gonçalves Maia, foi rejeitada a
emenda ti. 26, referente, aos serviços
de drenos nos porlos de Amarração,
Camocim, Fortaleza, Natal e outros.

A dc n. 2^, mandando o governo,
designar carteiros para o serviço, cm
varias agencias postacs de Minas, foi
rejeitada. Com um additivo da com-
missão, foi approvada a- emenda 11. 28,
determinando o votado:

K' o governo autorizado o organizar
com os addidos tcclinicos, cominissües para
procederem o cstudo3 que forem julgados
ti;e'*s c nccc^sarioJ sen outras vanta-
gens além das que perceberem como ad-
dido*.

Para ser incluída 110 orçamento da

1.050:000$, e o total da verba para ossa
repartição ficará cm 4.oi6:aijo$uoo.5

_ "i_. a _ Na verba g" — lnspectona
de Esgotos d.i Capital federal — Keduza-
sc n.i consignatão ".Material" c a sub-con.
signação "Aluguel de casa" dc uSooJ, li-
cando cm 6:1.00$ c auginentc-se dc noou;;
a sub-consignacão "Expediente, livros, etc. ,
que ficará em amooSooo. O tola! dessa ver-
Im ' ficará tendo soffrido uma reducção de
800$ em 4.ogo:"no$ooo."

— "N. 9 — Na verba 8a — Repartição
de Águas c Obras Publicas. — Na consi

Serviços

BELLO HORIZONTE. — Sabemos

que ao director da Central aca-

bani de pedir os criadores e inverms-

tas de Brasília, Moines Claros, Ho-

cayuva e Inconfidente, a construcção
de um curral para o embarque de gado
na eslação de Várzea da Palma. .

Esse pedido é de inteira justiça c

a Central deve attcudcl-o com tirgen-
cia. .

CIIRISTiINA. — O operoso agente
executivo desta cidade, o coronel Go-
dofredo Pinto da Fonseca, já esta pro-
videnciando para que 110 futuro anno
tenha a cidade de Christina energia
eiectrica durante o dia, sendo assim ta-

oil a montagem dc qualquer industria
movida a electricidade.

— Sob a direcção do maestro Lcne-
dicto Garcia, está sendo organizada a

orchestra que irá íuncciouar durante
os festejos a realizar-se por oceasião* uu..*."-' --—  1 U3 H.OVV.JVJ ¦• • - — -- .« t

diversos" stipprinia-st. . encerramento dos trabalhos escola"Almosarifadügnaçao
mobilar io; ua consignação
ecral e oííiciua" dita se: "officinas. servi-
ços de vehiculos para transporte do material
do alnioxantaiio . Aa >.*•¦* ¦ .''-9, ?. »'
servação e custeio dc reac :1c uistrihinçiio .
supprima-se: -'mcliilario para os escnpto-
rios dos dislrictos". e diga-se: "conservação
e custeio do vehicuíos" (carroças c auto-
caminhões), siipprimiiido-sc carros-aiilonio.
vcls. Na consignação "Revisão de Rede .
digii-so: "e acquisicão de vehiculos (carro-
cas e allto-caminliocs), conservação, .etc...
Na consignação "Serviço de águas pluviacs ,
idêntica alteração." -¦,-! ¦.

_ N. 10 — Verba 15» — Empregados
addidos : — Ueduza-se de' 200:000?, íican-
do essa verba ém 2..)0o:ooo$ooo.

— X. 11 -- Verba 16" — lnspectona
Ecderal dc Portos, Rios c Canaeu :

JXa sub-consignaçãò "Tessoal iora do qua-
dro" da Administração Central, occresccn-
tc-se „

1 niotofnciro para o c evador, 2;ooo?ooo.
Kcdnza-se da siib-consigração »[aterial

da Administração Central, onde diz .^as-
sagens" de 2:000?. ficando cm 1:0005000.

Í(;d'.i2a-sc de- cüioocj. a siib-consisnaçap
fConimissões dc Estudos c Obras por ad-
iiiinistraçlo", que ficará em CSoiooo?, assim
distribuídos :..,,.
I. Porto de S. Luiz do Mara-

nbão : Pessoal n material. . 120:0005
Porto dc Amarração : Pessoal e

material. ........ 3o:«oO
Porto do Ceara : Pessoa! e ma-
terial  60:000$

Porto do Xalal: Pessoal c ma-
teria! „•-,-* ,-5',:ooo:í

Porto de Cabcdello : Pessoal c
mntcrial 00:000.,

Porto de Aracaju' : Pessoal o-ma-
terial  30:000$

Porto >le Paranaguá : Pessoal e
material. . . ... ... • • • 40'-ooo$

Porto de Santa Catharina : Pes-
suai c material. ...... iSo:ooo?

iSonuna. . . . . » *
O total dessa verba scr.1 : —

Adiniiiisliração cen- '¦
tra! 4031950$

f i s e alizaçúo de
portos 5í>S:3So$

Cominissõcs de cs-
tttdos, etc. . . CSoioooS

Garantias dc juros 380:000$
Porto do Recife. 1.101:000$
Porto do Rio dí

Janeiro (.59:050$

fiSo":ooo!j
Resumo :

ics do Gynínasio de Christina. .
O distineto clinico dr. Olanco Ay-

ro?.i aqui residente, eslá organizando
um 

*club 
dc "football".

SANTA RITA DO SAPUCAHY. -

Tendo a Semana Religiosa, de Pouso
Alegre, noticiado haver sido., extineto
nesta cidade o "jogo do bicho . o Cor
rcio do Sul, semanário local, desmente
lal noticia, dizendo que aqui nunca

ponde entrar o terrivr! jogo, que nem

é conhecido pela maioria da poptila-
^—\ 

recciía dr-, Câmara Municipal
dcsla cidade, para o próximo anno.de
ipr7, foi orçada em 61:53o$, c a des-

pesa, para o mesmo período, foi or-

cada cm egual -quantia.
Espera-se que a .renda do corrente

anuo se eleve a mais de 70 contos.
Com as ultimas chuvas, desappa-

rccéti a falta d'agua nesta «idade.
Durante mais dç cinco mezes passa-

mos grande penúria'; Unhamos agna so-
mente até ás IO' lioras.

A nossa Câmara deve ficar de sobre-
aviso, porque, possuindo ella um ma-
nancial; que ainda não foi aproveitado,
e, acliniido-.se. o mesmo muito próximo
ao encanamento que vem para a ei-

dade. com pequeno diespendio ficarc-
mos livre de nova penúria, na estação
secea do próximo anno.

— Contratou o seu casamento com
a scnliorita Marielta de Carvalho, filha
do importante fazendeiro em S. José
do Alegre, sr. José Daniel dc Carva-
lho. o' sr. Euclydes Vianna.

,O.VRiAiN'DA,HY — Vão bem adeanta-
dos os serviços que a companhia barça
c Luz Carandahvensc. contratou coro o
rcv. p. Luiz Espechit ipara a installa-

ção dc força e luz clectricas nesta lo-
üidade. A rédc dc transmissão da lisi-

:
6,350:000$
j.jootoce?

A reformaeleitoral
Uma reclamação do

sr. Mendes de Almeida
revela na tribuna o

sr. Bueno de Paiva
lionlcm, na ordem do dia do Sena-

do, ao continuar a 2" discussão do pro-
jecto da Câmara- regulando o processo
eleitoral, o sr. M. de Almeida protes-
lou contra o modo por que a comuns-
são mixla refugara a emenda apresen-
tada por s. ex. e os seus dois cone-

gas da bancada maranhense,, para a oi-

visão dos Estados c do Districto Fe-

deral cm tantos dislrictos elcitoraes

quantos forem os deputados, de modo

que cada deputado fosse eleito por uni

districto, com volo uninoiuinal. .. 
A

commissão não acceita a emenda —

foi a ra-zão de ordem, o argumento dç
cisivo. Isso não lhe parecera razoável,
tratando-se de um alvitre digno ue

exame. Assim, s. cx. pedia a alguns
dos membros da commissão que cxpli-
casse o verdadeiro niolivo .por que ella
refugara' a sua emenda.

Esse protesto deu logar a um bei o

e patriótico discurso do sr. Bueno ue
Paiva, rrpresentante de Minas Geraes.

S. ex. revelou-se um orador comple-
lo, sóbrio c brilhante, sem iropos, mas

com apurado vigor de expressão,, no
scu improviso. Depois da escandalosa
e abandalhada oratória com que o Se-
nado se fartou nos últimos dias, a ora-

ção do senador mineiro phosphorcou
ali como 11111 clarão de honestidade,
excêntrico aos hábitos da -rasa e por
isso mesmo digno dc hosanas.

O sr. Bueno dc Paiva começa de-
clarando que o projecto em debate c

tpi-iundo dc uma conimissão nuxta c

que o relator do parecer sobre as enien-
das apresentadas í o illustre deputado
sr. Augusto de Freitas. . ,

Está certo que s. ex. responderia as
observações da seu collcga pelo Ma-

ranhão com o brilhantismo que costuma
a dar ás suas orações.

S. ex., porém, não pôde desempenli=T-
sc desse dever; c. como não está pre-
sente nenhum oulro membro da com-
missão, dá explicações sobre o traba-
lho da commissão, na qualidade de scu

presidente.
Antes dc entrar na matéria. .0 ora-

dor dá parabéns áquella commissão :_e
ao Senado pelo facto do projecto nao
ter passado silenciosamente. .

Quando requereu a reconslituição da
commissão, para dar andamento c es-
tudar os diífercnfes projectos de re-

forma eleitoral, percebeu que o seu re

querimento foi recebido com scepticis-
1110 geral: é nue não sc acreditava
mais'na seriedade das eleições, nem na

execução das leis a cilas referentes
.,.,„... A comiuissão começou a trabalhar

1 
"o. 

procurando dar ao instituto eleitoral
" ' - normas que garantissem o direito

' ' ' sutiragio, li-

CARNES VERDE8
MATADOURO Illí SANTA CIU'3
 Foram abatidos hontem:
510 rojes, 97 porcos, S carneiros e

45 vilcllos.'Marchantes: 
Cândido E. de Mello,

40 r. e 3 p.; Diiriscli S- C, 25 •'• I A.
Mendes & Cr, 67 r.: Lima & Filhos,
29 r„ 14 p. e 7 v.; Francisco V. Gou-
lart, 75 r., 29 P. e 20 v.; João Pi-
iuenta'de Abreu, 17 r.; Oliveira Ir-
mãos & C, 102 r. e 26 p.: Basilio Ta-
vares, 10 r. e iS v.; C. dos Relalhis-
tis S r.; Portinho &• C, 3,1 r.; Edgar
de 

' 
Azevedo, 2S r.; Norberto llerlz,

5 r.; F. P. Oliveira & C, 35 r;j Fcr-
nandes & Marcondes, 1S p.: Augusto
M. da Motia, 26 r. e S c.; Alexandre
V. Sobrinho, 7 p., e Sobreira & C,
10 ¦"• ...

Foram rcjeilados: ií 1I4 r„ 6 p. e

r., coin 6.7007 v.
Foram vendidos: 33 i]

hilos, e 12' p."Stock": Cândido E. de Mello, 430
r.; iDurisch òi C, i75-. *A. Mendes
& C, 797 1 Lima fi Filhos, 2S0; 1'ran-
cisco V. Goulart, 5351 C. dos Reta-
lhislas. 101; João Pimenta de Abreu,
101; Oliveira Irmãos & C, 435; lia-
silio Tavares, 62; Portinho & C, 12S;
Edgar de Azevedo, 159: Norberto
Mertz, 96; Augusto M. da Mona, 573;
F. P. Oliveira tt C, 54^: e Sobreira
& C, 70. Total, 4.472.

JíXTRIÍPOSTO 1)1*1 s. moco —
Vigoraram os seguintes preços:
Vacca  ?'00 a -!Sü0

Porco ??io? c 
^'5°

Vitella  *>8°o « ?9oo
— » 1

r^í^rMr^.^^^ do psvo da
m^iâ^^^o^ íj«ò; seus ^ilimos
madeira <le lei, lavrada.  __ 

n'^.?„aU"°arte 
ao discurso do senador

foi apnrovada

rubricas

a emenda

"São Luurenço'

sort" que a moeda brasileira tem actual-

mente (cambio 12 ds.) um valor dc

23 °|" mais S "!"; egual a 33 "I" menos

que antes da guerra. A conlraprova

dcsla affirmação é que o marco alie-

mão que aclualmentc nos paizes neutros

da Eurdjia só custa 69 "i" do scu valor

normal, aqui no Rio custa mais caro que
antes da guerra.

Peço mc desculpar a remessa dessas

linhas c subscrevo-me com toda a con-

! sideração.

Destaque-se das rubricaSt — Material —
as verbas com "Pessoal", indicando o nu-
mero desse pessoa} c vencimentos,

Paira ser egualmente incluída no- or-
çanieiito da Fazenda, foi approvada a
du ri. 30:

! Aos empregados do Correio que per-
| tenecrem á Sociedade (Mutuaria Postal do
i P.irá. fica também extensiva a factaldade
[do art. 35 da lei n. 2.9^.!. dcj s tW ja.
I neiro de 

'1915, 
já concedida, "cx-vi" do

art. 100 da lei orçamentaria vigente, aos
membros da Sociedade Postal lièiieíicçn-

I te- dc Pernambuco c a outros de associa-
I ções congêneres.

üiciua; di-. 'Rodrigo Ootavio, pelo tn-:
stitulo da Ordem dos Advogados; pro-:
fessares Baptisla da Cosia, Rodolplio
Chanibelland, Cincinato Ldpcs c Arau-
io Vianna, 'pela 'Escola Nacional dc
íBcIlas Aries; dr. Augusto Vianna, da
'Faculdade de Medicina da Bahia; Hcn-
rique Itasslochcr, -pela Nacion: Carlos
Seidl. director geral da Saudc Publica;
dr. hiliano 'Moreira, director da As-
sistencia de 'Alienados;. Annibal Porlo.
[Victor Lcivas pela Sociedade Nacional
<le Agricultura; drs. Fernando Maga-
lliães. 'Fernando Vaz c 'Paes Leme, i»ia
Maternidade do R. de Janeiro: drs. Ra-
niiz Galvão; Max Fleuiss, Soit;:a Pi,-
¦tanga c Manoel Peregrino, ,pelo Insli-
tiilo Histórico -o Gcographico; dr. Sil-
va Freire, da Direetoria Geral d.i lv.
iF. C. .Io Brasil: «ir. Bulhões dc Car-
[valho, director geral de Estatística; dr.
IDidimo da Veiga Filho, procurador ge-
ral da Fazenda Publica; dr. A. da
r.raça Couln, director dn Prophylaxia;
'fjr 'Dutra da Fonseca, director do Pa-
irimònio; dr. Alfredo Rocha, .lin-clor
,ía 'Estatística Commcrcial; dr. lloracio
'Ribeiro director da Caixa Econômica;

Custodio Martins, director Uo In-i
Surdos c Mudos: coronel le-

de Mello, director do "Instituto 
" 

coronel Ado.lpliot na egreja

dircclor do gabinete do mini

Café Globo
colatc, só de

— Chocolate, honhons
finos c fantasia dc cíio-

Uhcrlng & CÃ r. 7 Se', m.i.

ficou

attingiu a

importância approximãda dc 390:000?,
que estão sob a guarda da Contábil!-
dade dc Marinha, entregues polo lhe-
¦ otiroiro da Lica Marítima Brasileira.

Vora, o ministro da Marinha, ante
.1 impossib-lidade de levar avante a

compra desse couraçado, pretende, ao 
mi;lliu,ntos' mil dollars (5.500.000 a-

diz, appliçar essa quantia na , sc 
. , úc 6 »r„ c pr;)z0 (I

dc mais tres hydroplanos1 •'

De S. Paulo
ESTA' FEITO O EM-

PRESTIMO MUNI-
CIPAL

?. Paulo, outubro dc 1916 —¦ °

Estado dc São Paulo publicou, cm sua
edição de hoje, a seguinte nota : ,"Podemos boje confirmar inteira-
monte a noticia que demos cm S de ju-
lho deste anno. sobre as negociações
entre capifalisas norte-americanos e o

dr. Washington Luis, prefeito , municl-

pai, para um empréstimo destinado a

Municipalidade dc S. Paulo ,
Esse empréstimo, que :c destina ao

resgate da divida fluctunnti,
hontem definitivamente fechado.

A operação de cinco milhões c
o

que se
acn,uÍstção -¦- - . ...
Ctirtiss c no material uccessaro a hs-
cola dc Aviação da Marinha.

Sobre esse assumpto.s. ex. vae con-
fèrenciar com o presidente da Repu-
blica.

COMPANHIA DE SEGUROS VA-
REGISTAS. — Rua Primeiro de M*r-
ca n. 37-

AS MISSAS DE HOJE

o

rn;,
stitulo UJ
fuino
fBenjamin Constant
Moita.
kla rústica; drs. (Fírnanvles Pinheiro.e
i.\,;K-r Prigss, dircctorcs das directo-",-i-is'ili 

Secretaria das Relações E.*çte-
¦ 

SÔrcs: Belos de Almckl-.,. Sá Filho e

IManocl Carvalho, do gabinete do mi-

r.i iro da iFaaemla; Euclydes Barroso;

ditecor rios Telegraphos: dr. Camilo

(Soares, director dos Correios, l-lr.
Wfraniò Peixoto director de- Instrucção

Publica; dr. Cosia ..Leite, directo* do

í,biuel.í do prefeito: f™"_}«^°?
*t lerico Sdiumann, director do Arclit

OT Publico; tenentes Júlio Gartcner e

íé o^"%r'°c|«2l¦ff ÍK_3ZJ-Z'~&
£ director do Banco do Brasil

Rczam-se as seguintes por alma de :
•lílyscii dc 'Abreu le Lima. ás Si;:, na

egreja dc S. Francisco tle Paula.
D. Maria Guilhcrmina Rérnardes

Raytlie, ás 9 horas, na Candelária .
Roberto Buzzonc, tis 9 11 -', no Sa-

craménto. ,
Amélia Orsat dc Oliveira, as 91 2.
 ... Jc N. S. da Conceição, 'Eiv

I gcnbo dc Dentro.
Emilia 'Matilde Argelagitcs Olivera,

ás i)i'i na egreja dc N. S. do Parlo.
ÍD. Maria Clara Lima, ás g horas,

no Sacramento.
,D. Judith Rodrigues Lobo, na egre-

ja de 
'Maxnmbomba.

(D. Amélia Eráes Sampaio, as qija,
na egreja da Lapa do Desl-erro. ,

Domingos Úc Souza Mineiro, as 8
lioras, na egreja (lo Beniíiin. Copaca-
bana. , , .

D l-Iercilia iFcrnartdes dc Araújo,
ús 9 horas, na matriz dc S. brancis-

co dc Paula. .. 
'

Coronel Bernardo Hilan.ao Alvçs da
Silra ás o horas, na matriz da (..lona.

Tose Augusto da Silva, ás o horas,

na' egreja ifc S. Francisco de Paula.

yp
12 annos.

A amortização começara cm 19'9
negocio foi realizado com o Equitabtc
Trusl Co. o Morris Imbrie & Co.,

por inlerliiedio do Banco Italiano c da

sr. Frederico Lagc, soc;o da segunda
firma contratante. ....

O novo empréstimo ocrtnittira a nos-

sa Municipalidade a realização de obras

importantes e indispensáveis que se

acham adiadas por falta de recursos.
Em mais dc uma correspondência ai-

ludintos a esse empréstimo, que se (li-

zia estar já apparclhado, quando foi

votada a competente autorização, cm

condições mais vantajosa- do que as

constantes da actual noticia.. Em lodo
o caso, reputam o empréstimo uma
africa, attendendo-se ao retiaimento
dos c.ipitaes c á falta dc confiança ge-
ral. Segundo se propalava, desde 05

i.riineiros boatos sobre o Icvanlameqto
do empréstimo, destinava-se elle, prin.
cip.--lniei-.tc. :¦¦ consolidação da divida
municipal paulista, sendo o excedente
empregado cm obras que foram sus-

pensas ou que se não realizaram., po-
terem escasseado os recursos finati-
cciros do município,

H.i quem af firme, porem, que esse»
cinco milhões c quinhentos mil dollars
talvez j.i não possam ser folgadamente
aproveitados... O sr. Washington
L'iis é o nir-is competente para sabel-o.
Tino administrativo não lhe falta. E"
dc crer que, levantando cs?í emprese-
1110, o prefeito dc São Paulo visou me-

jlitirnr as condições econômicas do mu-
nicipio, pelas quacs não, é responsável,
e dar andamento a serviço; q:-.c reque.
rem conclusão.*. — C.

A emenda 11. 51, dispondo sobro-
.egual assumpto, foi prejudicada. (Foi
approvada a emendai 11. 3-'. detérmi-
nando:

Coulimiam cm vicor os nrts. 97 c 9S
da lei n. 3.0S9, dc S de janeiro de 1916.

Foram, cm seguida, approvadas as
emendas da coiiuiiissão, de ns. 1 a. 12.
Prescrevem ellas:

X. 1,  Xa verba 1" Secretaria dc
listado,' rcstabclcça-sc o credito de 1 :-i<i'J$
liara o "Transporte a quatro correios,
quando cm serviço, etc.", ficando o lotei
(K-M verba em 6«)j:i85$ooo.

X. 2 — Xa verba 2" " Correios 'redit-

ra--:e: ua consisrnação "Vencimentos c
gratiticaçòe-s" dc duücntoâ coutos, a sub-
consignação "couducção de malas por
contrato, etc." que cm vez de 3.800:000».
como está na proposta do governo, lica-
rá em 31.600:000$; dc vinte coutos a síiib-
consignação "gratificação aos empresados
do C'orrc'o ambulante, etc." que cm vez
dc, como cia na proposta, 520:000$ lt-
cará cm ;oo:oou5; 111 consignação 'Ma-

teria'/' do icú:ooo$ a sulncoiisiirnacao
'•artigos dc expediente, etc", que cm vez
de 1.000:000$ ficará cb 9oo:ooo$ooo; (lc
cem contos papel a sub-consignaçãò "acqui-

sição do scílos c outras fôrmas dc fran-
quia, etc", (pae cm vez de 150:000$ fi-
cará cm 50:000$; de cincoenta contos <i
sub-consignacão "Aliíguel e conservação
dc ca-a. etc", que cm vez dc 1.100:000$
ficará em 1.030:000$; de cincoenta con-
tos ,1 eoiisiciiacão "Evcntuaes" que cm
vez dc 200:000?, 001110 esta na proposta,
ficará cm 150 :oooínoo. Kf=.is rcduci;t;cs
importam toilas cm 520:000?, ficando a
verba 2» com 1:111 lotai de 190:000$ ouro
c 2i. r.|-:i59?uoo.

— "X. 3 — Xa verba 3" "Telegraphos",

restabeleça-so a proposta do governo mi
sub-cnnsisiiaçâo "renovação e consolidação
das linhas, etc." da consignação "pessoal,e

material", ficando assim reduzida esto sua-
consignação: renovação e consolidação uas
linhas o multiplicação dç fios condiictorcs,
inclusive conservação e custeio .aa rede le-
légrapliica adquirida ao Estado do Kio (..ran-
de do Sul. 330:000$; rcstabclcça-sc nessa
mesma consignação a sub-consisnaçao con-
servação das dnhas ullimati.ciilc coustruula»,
'_ "X. 4 — Xa verba 6» "Estradas de
Perro Federaes", reduza-sc na listrada de
Perro Central du llrasil 1.785:0008; na, con.
signação pessoal iornalciro une ficara as-
sim redigida: nara o pessoal iornalciro de
todas as seis divisões da Estrada
ití.ooo:ooo$ooo; reduza-se -;oo:cooS na
consignação ".Material", das seis divisõc

3.922:580$ 10.850:000$
!_ X, 12 — Accrcs::ctitc-sc onde convier :

Viva o Rovcrno autorizado a construir pc-
Ias sobras da consignação "Renovação c
cor.soliáição das linhas", da verba 3" —¦

Telegrapiios — as seguintes linhas le egriu
phicas : de Allemão ai). Kio \'crdc. nn Ls-
lado de Goyaz; proloneumcnto .da linha
de Porto Franco, no Estado do Maranhão;
a Palma, no Estado de Cova.:, passando
l-or Carolina o Porto Nacional;- o íccli.i-
n.er.to do cirlf lito do centro do I.rastl
cnlrc Porto branco, no Estado do Ma-
ranhão. c S. Jofé do Tocantins, no l.s-
lado de Goyaz; e mandar fazer a instai-
l;'ção dc citações jradio-ttfiiljrapliicas, .cm
l',-,a Vista do Rio Branco c cm 1'lorijno
Teixoto, no listado do Amazonas, cm 1'or-
talcza. no Estado do Ceará, e em Caro nu,
Conceição do Animava c Porto Nacional.

Sobre a emenda n. 13, falaram os
srs. Maurício de L-accrtla, V. Piragibe
c S. Pestana. O sr. Mauricio, depois
dc assignalar que a emenda era um
verdadeiro logogriplio, requereu nue a
sua votação se verificasse por numero..
Verificada, assim, a sua votação, foi
toda a cmeitla approvada, coin* exclu-
são dos números 97 e "S da lei 3.0S9.

.tle 9 de janeiro dc 101C, que já liavam
s'do, noitlra emenda, aipprovadps. Mas
diz a emenda 11. 13:

Ficam cm vigor, as (lisnosiçõçs dos- ns
7, TI, III, IV, V. VI, M, Xll, MIL
X-lV. XXI, do art. S8 da lei 11. 3.0S9,
dc 8 de janeiro de i9n5, o os uvtiKOS ns.
oc. 91I, .97. 98 o 99 da mesma lei dc 8
de janeiro dc 1916. .'.

Viçam mais cm vigor as disposições (Ia
r-arle 6-\ do artiuo 10.1 da lei n. 3.0S9
d." 8 de janeiro de 1016 e o artigo ;8 c
seus paragraplio.; da lei de despesa para
o cxercicio dc .0-4 *

Sobre a emenda n. 14 falaram os

srs. Ribeiro, Junqueira, A. Pestana,
Mauricio de Lacerda e Pires tle Car-
valho, (pie requereu que fosso cila dl-
vdid.i em duas partos, conforme publi-
cantos cm Ivpos diversos. Ambas a^

partes foram todavia approvadas, o que
fui confirmado pela verificação da vo-

tação feita. Determina a emenda divi-
d ii 1 n :

"Accrescentc-se on-lc convier: Fica o aa-
vento autorizado 11 fazer o trafego fot 

aa-
air.islração da listrado dc berra ae_ tnis
Alta a Santo Ângelo, soli a direcção (Io
commandante do batalhão dç engenharia,
encarregado da construcção dessa estraua,
bro que ficar c-nicluida essa linha ato .a
villa de Santo Ângelo. Para socorre.- 11=
dcapesas de custeio desse traícr;o serão ap

plicadas até cincoenta por cento (50
da renda bruta desse trecho de Cruz
e Santo Angulo, devendo ser apitados os
saldos na coiistrucçãi. do prolongamento
dessa mesma linha até o rio Urtiguay.
¦A emenda n. 15. concernente ao

preencliiiuetito das vaga» de engenhei-
ros Oc 2" classe do quadro da Tnsne-
ctoria do Porlos. foi retirada de vota-

ção pelo sr. A. Pestana. Pata a emen.
da 11. íõ, approvada. o sr. Maurício
requereu verificação de volação, scnMo
confirmada a approvação. Diz a emen-
da:
'"Fica o governo autorizado a mudar

csl.-.ção inicial da listrada de berro
iPOuro da Ponta do Caju para a .
Formosa. (Alfredo Maia) tomando as pro
videncias nccessari.-.i niim de tornar clic

O desenvolvimento que esse serviço
do electricMalde, cm tão boa hora cm-

prcheiidido proporcionará a Carandahy,
honrará sobremodo os srs. I olycarpo

iRocIia; Te. José Cotta e Pc. Christovão
Noronha dircctorcs da companhia.

(Fiscaliza proficientemente a execução
do contrato o engenheiro dr. Francisco
Noronha. .

 Realizoit-sc aqui o consórcio do
distiucto moço sr. José Rocha Passos
escrivão interino de paz, com a' gentil
scnliorita Odcttc Mosado, dileota filha
do senhor Mosado, agente da estação
local.

O eslado sanitário tem sido o me-
lhor .possível não se verificando moles-
tia reinante nenhuma, além da coque-
luche, francamente debcllada de prora-
pto prlo preparado do *ph. T. C. Noro-
nha, denominado "Coqucluchina".

JAGUARY — Completou a .11 do
corrente mais um anno dc existência
a gentil scnliorita Irene Dantas, dilecla
filha do capitão Astolpho Ferreira Dan-

_L Regressou de Bragança o sr. Es-
tellita Escobar, 'presidente da Câmara
Municipal dcsla cidade.

iFalleccu nesta cidade o velho ca-
pitalista sr. Joaquim Martins d? Araújo

Seu enterro teve granido acompanha-
meno.

IT7 ATT » tinta* Sardinha, actiulment.
\Jimt\L, „ melhor do nosso mercado.

mzH*0-m____4>9-m 1111

")
Alta

Eleição estadual da Baliia,
Sabemos que o dr. J. J. Scabra c o

coronel Frcdcric» da Costa deliberaram

não intervir na organização dar, chapas

para a futura Câmara estadual da Tlahia c

renovação do terço do Senado, deixando

que essas representações sejam escolhidas

pelo livre arbítrio do dr. Antônio Muniz,

governador do listado. 
TaiU^H—ypT*—»]»»»»»»»»»»-mm ' *

EMEXPOSIÇÃO
Na Casa Lc Mobilicr.á rua Chile, 31,

o que ha dc bello cm inoveis. Preços
únicos. Condições facilimas de paga-
mento.

A suppresslo de comarcas no
Estado do Rio

Do gabinete do prrsidenlc do Estado do

Rio recebemos a seguinte cominunicaçãoi
"Não é exacto que o governo do listado

cogile de supprpssão dc comarcas, cnlrc

outras razões por não lhe caber constitu-

cictialmente essa faculdade.
A todos os srs. juizes que têm requis!-

a'tado força para execução de suas sciumt-
Riu ças, o governo tem attendido, como c^ dc

Praia scll tíCVCr, sem inquirir nunca dos motivos

[di requisição.
1 A' magistratura fluminense entregou o

ciiva <-.;:¦ mudaiiça. .^ _ \gaw!n0, ha pouco, a superintendência das
cm todos os municípios, ordenandoPara a emenda 11, ir approv:,

S«W&tt ííttórK |â 
P0l4 müiur quc.só a Ca obedccc.ee

'termina 
a cm-erida: "impedindo assim a intervenção das autor-

"Fica o governo autorizado a modificar dades partidárias na escolha livre da= mu-

a cláusula contratual pe'*a qual a Companhia nieipalidadcs.
Docas du Santos é obrigada a construir na-1 Nuncíl desacatou magistrado algum, £0
(,1'ella cidade 11:11 edifício para Lorreios Cj^^ 

^._ ^M__ ^ _i(_.... nlodt,racj0| con-
1 

A'Scon,panhi.i construirá nós terrenos çtn sei|',„ c sobretudo residência nas respectivas

P.iquctá um edifício para Aliaudega. li*- comarca5 por isso que, não e regular que
vando o scu custo á cotil.i ile capital, . , , Republica, com gra-

A!Sgr\e;rdc^ac'^f7^^ -. •-*- *
ções de Correios c Telegraphos."„ |p-,cstigio do proptio Poder Judiciário.

Sobre essa entenda discursou tam-
bent, e longamente, dcíendcndo-á, o sr.
Galeão Carvalhal. . .

Foi finalmente approvada, sem mci-
dentes, a emenda n. iS — a ultima du
orçamento da Viação — assentando:

"Xa verba 6". Estradas dc Ferro Fe-
deraes, ao 11. III. listrada ,de. Ferro de
llapara a Corumbá, onde diz "Pessoal e
11jlcri.1l" accrescentc-se : todo o pessoal cm

CRuillt
venci-

1E111 tiiparl'-
•pelo 'Piauhy dissera o orador qu-e a

còriiarüssão mixla desejava c acecitava
com agrado a collaboraçao dc seus

collegas como a da Câmara dos Depu-
tados pois cila não tinha a pretenção
de suppor que fizeram o trabalho per-
feito. Era um esboço, uma tentativa

que podia ser 'escoimada de erros.
As resoluções da commissão .provam

a sua disposição de cstpirito Quasi to-
das as •emendas apresentadas foram ac-
cci-tas, com excepção da emenda da liaii-
cada do Maranhão que vae sc referir
depois.

Um dos motivos que levaram repre-
scntaulcs da Câmara c do Senado a

propugnarem flor uma nova lei eleitoral
foi, certamente, o cerceamento da ver-
dade do sufíragio, jhraz-ertío a diffi-
ouldade do reconhecimento dos verda-
(loiros eleitos. 'Procurou-so pois, um
imoio de evitar duplicatas de actas c
diplomas. Após diversas tentativas,
como o emprego de 'elementos íiiumci-
paes sob a presidência da justiça local,

que sc continham na lei Rosa e Silva,

jiarcceu á commissão que melhor serta
recorrer á magistratura dos Estados.

.E' uma idéa antiga, mais antiga que
a lei Saraiva, que veitt no programma
do .partido liberal no governo do vis-
conde do 'Rio Branco. (Foi o systema
attribuido a lei Saraiva, a única lei
eleitoral de que se falia com saudades

Àipprovcita o cosejo para responder
ao senador pelo Piauhy, que 110 seu
brilhante disourso fez o jico.r dos con-
ceitos da magistratura do ,paiz. S. ex.,
disse que não conviria arrastar a ma-
gistralttra do sua serenidade para o
terreno da 'politicagem. O que o orador
deseja não é atirar a .magistratura ao
terreno da serenidade para fazcl-a des-
cer ao da -politicagem. Quer. ao contra-
rio, elevar até a sua dignidade nossos
direitos eleitoraes, os direitos politicos.

Se não pudermos confiar mais na
magistratura do çiaiz, so não pudermos,
então não teremos mais ipara quem ap-

pcllar, estará tudo perdido.
Os magistrados não tem culpa das

violências que soffrem. Os culpados são
os politicos, é a falia dc educação ei-
viça. E o remédio contra isso éesse
projecto que a commissão trouxe á ap-
provação do Senado, não serão ns mesas
elcitoraes nem as assembléas que hão
de fazer governadores. Quem elege c
o povo. Tenhamos Câmaras o Congrcs-
sos que não indaguem se os candidatos
são adversários ou não ,c saibam cs-
colher dentro da verdade dos votos.

O orador diz quo os apartes não o
farão sair do assumpto. 'Não vem dis-
cutir o caso de Alagoas nem o do Piau-
hy. Fala cm nome do povo. c quer rei-
viudicar o direito de escolher os seus
representantes, uma vez. que estamos
110 regimen da democracia.

Quer lambem dar a resposta devida
ao senador pelo Maranhão. O orador
foi vncitlo quanto á sua emenda. _.

Um dos maiores demônios de. verifi-
cação da verdade não está aqui: está
nas pequenas circiimscrtpções, cm que
as eleições são fiscalizadas, cm que os
candidatos dependendo do povo, lhe
prestam homenagens, dando-se aquelle
exemplo do 'Estado de S. Paulo, em que
dois candidatos empataram nas cleções.

.Entendo que a cupola do trabalho
eleitoral c o reconhecimento'dc poderes
que se faz dc maneira defeituosa, ou
que se diz que faz, porque o orador
nunca terá a coragem de affirmar que
já votou conscientemente pelo reconhe-
cimento de um cidadão com a certeza
de que elle 'estivesse 011 não eleito. .

Queria que a facilidade, a honcsli-
dade do reconhecimento viesse da pro-
pria honestidade da eleição, e só dos

pequenos dislrictos cila poderá vir.

A LANTERNA
Vespertino ile combato e grande

Informação
¦Director: — COSTA REGO

AÍTAREOERA!' I1RF.VKMEXTB
 m* m » —

Um preto que teve a sua época
S. Paulo, outubro de 1916. — Finam-

sc, num catre pobre da Misericórdia,

muitos homens que tiveram a sua cdade

de ouro, nas modestas proporções d»

meio em que viveram. Em Santos, por

exemplo, numa enxerga de indigente,

acaba do fallcccr uni homem de cór, que

merece algumas linhas dc uma ettroniea

vaporosa. Chamava-se esse preto Tra-

jano Fidclis da Silva. Quem o visse ul-

timaiiiente, vergado ao peso dos seu»

oitentas annos c pico, certamente não

podia imaginar que Tiajano foi gente,
unia voz.,.

Conta-se, cm duas palavras, a biogra-

pliia de Trajano: por satisfação a ca-

prichos politicos, cm tempos que já vío

longe, foram eleitos vereadores da mu-

nicipalidade da visinha c prospera cida-

de do littoral Trajano Fidclis da Silva

c oulros parceiros. Tomando conla da

sua funeção, Trajano oecupou o hon-

roso cargo dê intendente. Devia ter sido

isso um grande c ruidoso acontecimento.

Os santistas antigos provavelmente co-

nhecem a historia da aventura política
de Trajano, que fora escravo de uma

importante familia.
O que sabemos do caso, cm que foi

protagonista o prelo que vem de morrer

num leito da Misericórdia dc Santos,

não vae além do que ahi fica. Outros,

o sr. Galeão Carvalha!, talvez, poderão
contar melhor a vida publica do preto
Trajano, ou aparar as azas com que ella

võa, atraias da tradição mais ou menos

aneedotica.... — C.
m » «¦> > —

Eu bebo. tu bebes, elle bebo
ÜASCATIXHA.

EM CUMPRIMENTO DÂ LEI
Capeado por um officio do ministro

da Fazenda, foi hontem lido, uo ex-
•pediente da sessão da Câmara, o se.

guinte: , 
'...-':. 

,,"Officio n. 1.4=7. de 26 de dezem-
bro dc 1913, do Tribunal de Contas ao
Ministério da Fazenda. — Levo ao
conliecimetiio dc V. ex. para os fins
convenientes, que este tribunal, tendo

presentes os seus inclusos processo»
relativos ao pagamento pela verba
"¦Exercidos findos", do 1913, das quan-
tias de 97?7ofi, io'2$400, iGt)?5oo,
1:55o?qõo, 1:2.|o$ooo, 3.17Í-500 
io7:iS2Í353, provenientes dç forneci-
mcnlos feitos á Estrada dc Ferro Cen-
trai do Brasil, no anno dc 1912, pelas
firmas commerciaes J. L. Costa & C,
Leitão Irmãos & C, Laporl, Irmãos. íi
C, Manoel Ribeiro de Souza, Rodrigo
Vianna e Sampaio Corrêa & C. — re-
solvcu cm sessão de 19 do corrente rc-
cusar registro ús referidas quantias,
visto não ter sido observado o dispôs-
to no art. 99 do decreto 11. 8.610, de
15 de março dc 19". para os forneci-
nientos que deram origem ás despesas.

¦Reitero a v. cx. os protestos da
minha elevada estima c dislincta con-
sideração. (ass.) Dídimo Ar/apito da
Veiga." .

tabeliã :

2.\ :ooo$ooo

i2:òoõ$ooo

iS:ooo$oòo

iS:ood$ooo

-*m»m •-» —
FOKM1C10A 1'ASOHOAL — O

maior amigo da lavoura; encontra-se
em todas a3 casas de primeira ordem,
desta capital ¦ de todos os Estados.

distancia para da,r o scu volo. O seu
aparte, porém, de que seria uni meio
de obrigar o leitor a vir á sede da co-
marca mostra a viçtoria, que a lei con-
seguiu sobre o scu espirito.

Não obstante, 'ha divergência, cm que-
rer scu collega que o alistamento, que
só cs faz uma vez na vida, fosse feito
em qualquer parte e as eleições que se
fazem sempre fossem feitas ms sédes
dos municípios.

Não quer se demorar na tribuna.
Por occtisião da votação das emendas,
que são em numero do 96, pcrmitlir-
sc-á cxplical-as ligeiramente.

Responde ao senador pelo Maranhão
que a sua emenda foi rejeitada por
não convir alterar a ordem actual. Sua
cxccllencia saibe que o orador, vencido
na commissão, vol.ára sempre pela sua
emenda.

Não pode comprehendcr o eleitora-
do votando naquillo que o marquez do
Paraná chamava a cliusma dos candi-
datos. Cada eleitor deve ter o 6eu
candidato. O projecto considera a ne-
cessidade do voto ás minorias, que
neste regimen não se sabe onde existe.
E sc quizcrinos respeitar o principio
constilucion.il, teremos de proceder,
não a uma divisão, mas a diversas sub-

todas as,...,..  . divisões districlaes, para que
Nos pequenos dislrictos os políticos sc nuaticcs partidárias possam ser repre-
conhecem c sc fiscalizam c o resultado sentadas.

fundiiulo-sc as sois consignações c:n unia so. Saiiis.
que ficará assim redigida: para mr.icrial das
s'cis divisões da listrada. r.6oo:ooti$ooo. l.s-
sas reducções importam cm 2.:S;:ooo,-. fi-
cando o total da verba para a Estrada dc
Ferro Central (lo llrasil, no cxercicio vm-
douro, cm 43.90.5:2008000. 

"
 ••>,'. 5 _ N.í verba 6-> — Estradas de

Ferro Federaes. uo 11. III Estrada de Ferro
dc ltapura a Corumbá, rcdiira.se cem con-
tos, ficando o total do credito para esta cs-
trada cm a,70o:oòo$ooo."

_ "X. 6 — Xa verba ;a — Inspeciona
Contra as Sc.-cas — cm vez da reducção de
i-,o:r„.,r,; feita cm 21 discussão diga-se:
reduzida'dc t;o:ooo$ r.a consignação .para
material, sendo 140:000a na sali consigna-
cão I, o 3o:oor..f, na snh-c^i&iKUUc/to II.

Xo "Material", sub-consignacão I. ac-
cresccntc-se depois das palavras e demais
serviços ,-s seguintes: nos districos. O to.
tal ,1a verba cara essa inspeciona ficara cm
1,734:,po$ooo

ccn::uis.vío, vicx^udo a
•i1 divisão, 1 director,

rr.entoi annuacs
;'¦ divisão. 1 chefe da ecuta-

bilidade. aiiniiaes. . ....
¦2" divisão. 1 chefe ' de traie-

fcfío, annuacs , • •
3*1 divisão, 1 chefe da linha,
¦annuaci

.11 divisãc, 1 cliefe da locomo-
ção, aniuiaes iSioooSooo
As diárias aos funecionarios dessa estra-

di serão dadas de accordo con: as leis em

A dotação di verba tola! para esta cs-
tra>'la será de :í.6S2:qoo$ooo'"

Passando-sc á votação das emendas
apresentadas ao orçamento da .Aerictil-
tura, faltou "quorum" regimental lojo
r.a primeira dcnlre ellas. o que foi ve-
nficadoi a requerimento do sr. J.

Gm&~S>«&r><t>*BX*

fiiblis. 1 n-
ülez. —

Teieiiiioiie SS4. Ccntrnl. — Rua
Santa Luzia 202

— PAULO 1'ASSOS & C. —•
i»iiia<a<G>*<**t&»' •¦

Academia de Letras

¦_ "X 7 _ Xa verba P1 — Repartição
dt. Agu.-.s c Obras Publicas reduza-se, ua
consignação "Pessoal di administração cen-
uai" a nuantia ile 2:-.200? correspondente
a íoiPnaS pela supprcssão dc tres logares
dc nmàntienso. c a 14:400$. ucla suurres.-io
d<- do:= l.marcs de ronduclorcs Icchmco.i.

X,i "Maioria!", sub-consignaçãò "Revisão

da Rede". rrdiiM.se 8o:oooSooo.
C) crc.liio para a "Administração central

ficará cn ;6;::ocS c o credito nr.ra a< sub-
rnn.igr.sção "Revisão d.i ROJc", ficara em

Commuhicam-nos:
''Eu; vista' do impedimento do pre-

sidente da Academia, sr. conselheiro
Ruy Barbosa, por ser o dia 23 o do
anniversario natalicio dc sua cxma. cs-
posa, ficou adiada para quarta-feira. 25,
ás mesmas lioras (9 da noile),, a rc-
cepção solenne do sr. Duquc-Ustrada.

¦TS^f^^^m^mr^nv

HOTEL GUANABARA
RUA DA LAPA, 103

Exccllcnles cccommoilações ¦ rara» fami
lias. Explendida vista para o mar.. Com
plctaraeuíe reformado c com mobiliário mo-
derr.o. Co.-inha de 1* ordem. Situado r.o
melhor $on'.o da capita».

A SESSÃO DA GAMARA EM
RESUMO

Soli a presidência do sr. Vcspucio dc
Abreu, secretariado pelos srs.. Costa
Ribeiro e Alfredo IMavignicr, foi hon-
tem a aberta a sessão da Câmara, com a
presença de 57 deputados.

A acta da sessão da véspera foi ap-
provada sem observaçõè.

0 expediente lido constou dc um of-
íicio do ministro do Interior, copiando
um requerimento do sr.. Júlio Bresscm
Lopes:, que solicita mais um anno dc
licença: officio do mesmo titular, rc-
mettendo uma copia da fé dc officio do
tenente da Brigada. Policial Júlio R.
Lima, paieccrcs a imprimir c aulogra-
phos' devolvidos c enviados pelo 'Sc-

nado.
Uma indicação apresentada pelo sr.

Mauricio do Lacerda, concernente á lei-
tura de discursos da tribuna da Cama-
ra, foi despachada pela mesa á com-
missão dc Policia.

Após a leitura da matéria do espe-
(lienlc, o sr. Vcspucio de Abreu pro-
ímnciou, da cadeira presidencial, tim
pequeno discurso, annnnciando á casa
a assignatura do accòrilo solucionado
da questão do Contestado c convidando
os deputados a assistir á ceremonia re-

, spectiva, 110 palácio do Cattete, ás 5
horas da tarde.

Falou, cm seguida, o sr. Annibal de
Toledo. No meio do seu discurso, po-
rém, oceorneu um incidente tumultuoso
no qual tomaram parte os srs. Mauri-
cio dc Lacerda c -Alfredo Mangvinicr,
aiem do orador..

0 sr. Vcspucio de Abreu suspendeu
a sessão, para reabril-a 10 minutos dc-
pois, proseguindo, então, o sr. Annibal
nas suas considerações. Esgotada, afi-
nal, a hora do expediente, ipassou-sc á
ordem do dia, entrando cm volação os
orçamentos. Votadas todas as emendas
do orçamento da Viação, foi essa vo-
tação íntcrretpida € a sessão levantada
ás 4.33 da tarde, '

da eleição é certo, averiguado, E,

quando a eleição chegar ao Congresso,
este não terá o despudor de ir dc cn-
contro á manifestação expressa do c'.ci-
torado.

O contrario sc dá nas eleições por
Eslados. por grandes dislrictos, cm

que eleitores e candidatos não sc co-
nhecem. O systema actual, como acaba
de ouvir cm 

'aparte, 
é bem a guerra de

papeis. <E foi por isso que o orador
apresentou a emenda que fez desappa-
recer do projecto a copia das, actas, exi-

gindo apenas o livro authcnticado.
Dcsappareccndos a cópia, dcsapparo-

ce a possibilidade da duplicata, Na
theoria, como na pratica, os juizes ga-
rantem a unidade da mesa eleitoral que
presidem. Ha excepções, que, não jus-
tificam as opiniões contrarias., E foi

justamente por isso que o projecto cs-
tabelece esse mecanismo: i", fazer-se
uma eleição só perante uma mesa, na
sédc das coinaicas; 2", fazer presidir
a mesa pelo juiz de direito com a as-
sistencia do presidente do Conselho
Municipal c do substituto do juiz mu-
nicipat. Mas esse mecanismo, infeliz-
mente, não teve o asscntimcnlo da Ca-
mara. Dava-se assim a rcsponsahilida-
de das eleições aos representantes dos
tves poderes.

O que a Câmara adoptou foi que nas
sédos das com,irc,as as mesas sc orga-
nizariam da maneira por que acimi
nos referimos; 

"nos 
municípios, porém,

as mesas sc organizariam com o juiz
municipal, juiz preparador, presidente
da Câmara, c o supplente do juiz
seccional; nos districtos de pa,z, ulti-
mas circumscripçõcs judiciarias,, apenas
por um eleitor nomeado pelo juiz de
direilo e mesarios eleitos cnlrc os
eleitores.

Confessa que se convenceu cabal-
mente com as informações prestadas
pelo senador pelo Paraná e 03 depu-
tados que assignaram a respectiva
emenda. Não era juslo que Sc deixas-
sem sc-in o direilo do volo os eleito-
res residentes fora das sedes das co-
marcas.

Lembra-se que o senador pelo Piau-
hy, quando discutiu o projeclo. enten-
d*a que as eleições fossem feilas fora
das sédes das comarcas, porque não
c.y;i possível nuc 05 eleitores se con-
formassem a vir de 30 a 40 léguas de

Não sabe sc eslá sendo muilo cx-
tenso. Agradece, porém, a attenção
com que o Senado está ouvindo as
suas explicações sobre o projeclo ciei-
toral. ,

O nobre senador pelo Piauhy, no
correr do seu brilharfte discurso, mais
de uma vez houve por bom qualificar o
orador dc theorico, dc theorista.

Não sabe porque assim o qualifica o
nobre senador.

Theorico, theorista porque só pela
llieoria conhece as coisas eleitoraes?

Engana-se o illustre senador: mais
do que pela llieoria, conhece pela pra-
tica esse mecanismo politico cm que,
num regimen democrático, a voz su-

prema ha de ser a do, povo na maiii-
festação da sua soberania.

O orador vem do povo; com elle
sempre conviveu c convive ainda, e 4
nos comícios eleitoraes que vem cstu-
dando e conhecendo as necessidades o
as aspirações populares.

Theorico, theorista, como sonhador,
como utopista? Será talvez.

Seja embora uma utopia, mas_ ainda
crê na força da lei, na regeneração dos
cosUtmcs politicos, 110 regimen republi-
cano, na grandeza indefectível da nos-
sa pátria. E agora, mais do que nunca,
tem motivos nara isso.

¦Eslamos numa phase auspiciosa ds
rcstirgimcnto de todas as energias ctvi-
cas c patrióticas.

Os grandes podas andam en-, p'rc'
grinação evangelizadora pelas . inonla-
nhas dc Minas e pelas cochilas da
Rio Grande do Sul a pregar a grande
cruzada da defesa nacional a moctda-
dc, num confortador impulso 'de rn-
t! isiasmo» levanta-se a dcd:ear-co
ao serviço da pátria; por Ioda a parte,
na cathedra dos professores, e nas
officinas da industria, nos campos ¦-
lavoura c nas escolas, o trabalho e o
esforço se multiplicam, e uma seiva
nova parece que peneirou 110 orS'ii'ls
1110 da nossa nacionalidade!

Pois bem! Incorporeino-iios também
nós 03 politicos, a esses bãtalhfij-s
grados que lutam pela salvação da, pa-
tria e desde já firmemos, comi jura*
menlo dc bandeira, como ponto di

partida a novos compromissos e honra,

que para nós são dogmas ihíangivetí,
quo respeitaremos cusie o que c'-v''r
a liberdade do, volo e a. verdade do sul,-
fragio1

À
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NOTICIAS DA GUERRA

âS OPERAÇÕES NO TRENT1N0
Os austríacos atacam violentamente a posição italiana"Dente dei PasuMo"

A medicina e o football
.ÜMA1 OPINIÃO SOBRE

P QUERIDO SPORT,
;~ DOS CARIOCAS
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Oí ms (fu Belgka c da Inglatcr ra em visita ás linhas belgas

A PALAVRA OFFICIAL

De todas as linhas de
frente

'lAi.i.KMAfTitA —¦ Berlim, co — O quar-
(ei {reiterai coniiniinicíi cm data de 19
do outubro :"'l-Y.-nte oeste : Príncipe Rtipprcchl

Os combates, de honlem ao nort..: 'do
Piuniiie rt-prcseniain uni novo suecesso
.para as nossas anuas, Uma tentativa
de réptil rn das nossas linhas, cmiprehcn-
•lida -pelos iuglezes entre l.e Sars c
•Morval. redundou muna violenta bata-
lha, que principiou ás primeiras horas
da manhã e durou au- ao meio dia. t)
adversário foi repellfdp, em parle já
.j.elo e.fficiente fogo da nossa artilheria
e em parle, eni combate corpo a corpo.

iNitiu ataque nòctirmo enipreliendido
rj-ii-Um iuglezes ao norte de líaucourt
l'-AI)baye e Giieiidecourt, e pelos fran-
eezes em Sailly e entre llidclies e I.a
IMnisonel-tc, obliveram elles vantagens
tão pequenas, que não compensam os
Terríveis sacrifícios feitos,

.[''rente leste : príncipe Leopoldo —
A.) norte de Sietiiawkai na margem
neste do Slochod, tomámos dc assalto
varias trincheiras do inimigo. Ataques
da guarda russa nas imniediíições de
r.tilinow foram rechassalJos com prdas
graves para o adversário.

Triinsylvania: — Os combates nela
posse dos -passos fronteiriços continuam
favoravelmente para nós.

-Dobrodjíi: — Xada de importante,
l.Macnloitia: — Renovada actividade

nõ Ci-rna".
Ai-sriíiA, Vienna, 20 — 10 eslado

maior do exercito coninuuiica en; data
dc 18 do corrente :"Frente du archidiiqtie Carlos — Na
fronteira runuiícn, mula dc importante.
A leste de Kirlihaba, rechassainos va-
rios ataques russos. Na região do Hys-
trzyca Splolwinska, combates entre
postos avançados.

l-Ven-.e do .príncipe Leopoldo: — A
nordeste de Holszowce, sobre o Xará-
jowlíit, tropas bava-ras coiKiuistaram um
forte ponto de apoio russo, fazendo 332
.prisioneiros e capturando i-- inetralha-
doras.

Xo Serclh superior, tentativas de ata-
qiies russos foram contidas desde o eo-
uicço .pelo nosso fogo.

Xa Volliyiiin reina calma.
Krentü italiana: — Ao anoitecer, con*

sideraveis forças ínimiíías atacaram as
missas posições na -região do Monte Pa-
subiu, sondo, porém, iechassudus com
perdas sangrentas.

Km pontos isolados do valle 1'lcinis,
da frente das Dolomilns e do planalto
do Carso, temporariamenta vivissinia
actividade da artilheria."

Nas linlias italo-austriacas
Quiiti-o violrnlos ataques oontra

o "Dente dei 1'nsublo"
Rohm, 20 (A, II.) — U nliimo com-

ínuuicado do gciicralissimo. Cadorna an
iitincia (pie o? autsriacos dirigirãin con-
Ira a po-içáo "Dente dei Pasubio" qua-
iro violentos alaqiies. em massas deu-
.-as da "Kaiserjagcr", em cujas filei
ras o fogo italiano abriu enormisãiniás
clareiras.

Depois de intensa lula, cò:n alterna-
tivaí, uma grande parle da posição fi-
cou em poder dos italianos.

O inimigo soíir-.ti perdas cnorniisài-
mas c deixou cni nossas mãos cento e
sele prisioneiros.

i sitiçãoja H
Um dia de grande agi-

tação em Athenas

A campanha da Rússia
OS AM.ÍEMAIIS ATACAM 09

IM-SSOS EM ST0CK0D
Londres, 20 (A. A.) — Dizem te-

legráiiiiiiás de Pelrogrado que os alie-
mães realizaram, com grandes forças,
um ataque ás posições russas ao norte
de Siniawka e a oeslc do Stochod.

Xão obstante ter sido precedido de,
forte bombardeio, t-sse ataque do ini-
migo foi repcllido, perdendo os alie-
-mães avullailissimo numero de ho-
riiens,

• f__________________
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Síi NA CASA rORTIXiUIíSR ,TOK'
Rua Assembléa, 40 — é que se cn-

contra manteiga fresca mineira supe-!
rior: kilo. 3$Soo,

Londres, 20 — (A. II.) — O corre-
spòndciile da Agencia Rcutcr cm Athc-
nas tclegrapha:

" O dia de quarta-feira, correu aqui
extremamente agitado. Os reservistas
promoveram desordens cm vários pon-
ms da cidade, desacatando as autori-
dades e mostrando em sun-.nia, que já
não respeitam as leis.

Essas desordens repelirain-sè varias
Vezes no correr tio dia, apezar das
ruas serem palrul-liadas por fones des-
iacai.iieiit.os aiMiados, aos quaes foi con-
fiado o encargo de manter a ordem
de commuiu accordo com as autorida-
des gregas, listas, porém, pouca activi-
dade desenvolvem.

O chefe de policia nomeado pelo"controle" franecz coiunuuiicoii á im-
prensa, gerinanophila que, a partir de
quinta-feira serão os jornaes sulitiietti-
dos á censura e suspensos Iodos aquel-
les que atacarem os alliados."

il:
Continuam os distúrbios

Londres, 20 — (A. A.) — Informam
dc Athenas, (pie alguns membros da
.1-igm dos Reservistas, associação orga-
nizada por influencia dos agentes ai-
lemães. tenda assumido uma altitude
aggressiva, á passagem de unia patru-
lha de soldados írancezes, foram im-
mediataniciili: dispersos, sendo presos
os mais exaltados.

Adhosões no movimento nn>
eionalistii

Londres. 20 — (A. II.) —Os jornaes
publicara telegraninias de Athenas com-
muhicnndo que vinte e cinco officiaes
e sciíeeiuns soldados da guavnição
grega daquella capital partiram" para
Salonica, afim de sc unirem aos ele-
incnlos nacionalistas chefiados pelo sr.
Venizelos.

Desenibnrquo tl(- novas tropas
italianas om Salonica

A'o:-ii York, 20 — Tclégraiihaní de
Salonica:" Deseinliarcaram aqui liontcm c an-
te-hotilem inijiorlanles contiiigenlcs de
tropas italianas fuscas.

Passaram-lhes revista os gencraes
Sanai! e Pettili,"

No Mosa e no Somme
Os allemâes renovam

os seus ataques em
Sailly Saillisel

Piir/í, 20. (.1. //.) — Coiniiiunicado
official de hontem á noite:"Ao norte do Somme os aíleniães
tentaram atacar as nossas linhas a nor-
te e lésle de Sailly-Saillisel, mas inútil-
mento. A nossa artilheria annnllou com-
'pletãniciitc o esforço do inimigo, •iufU-
giiido-lhe perdas consideráveis.

Ao sul do Soiniiié, entre Iliaches c
Maisonnotle, c-bliveinos novos pro-
gr-essos.

O tolal dos prisioneiros feilos hon-
tem pelos fratteezes ultrapassa de 350,
dos quaes dez são officiaes.

Xos outros pomos da linha de frente,
nada houve,"

As oprações militares na Aírica
Oriental

, Londres. 20 (A. lí.) — O Ministc-
rio das Colônias publicou uni relatório
sobre as operações militares nas re-
giões incridionae.il da colônia alleinã da
África Oriental, relatório esse do qual
fazemos o seguinte extracto: j"X'o dia 26.de junho findo o coro-,
nel Rogcr dirigiu uni ataque is .for-1
ças inimigas, conseguindo pol-as em dc-
bandada.

Esle faeto permiltiu-lhe deparar uni
quadro 'horrível: Momentos atiles do
ataque,, tiril cavalleiro do 2" rcgíuicnio
de -fuzileiros montados, da União Sul-
Africana, aprisionado pelos allemâes,
tinha sido atado á roda de uma car-
reta, açoitado por 11:11 indígena á or-
dem de uni official europeu e em se-
guida ..alvejado com sete tiros. Este
cavalleiro, que morreu dois depois, 110
inteiro uso da razão, narrou niinucio-
salmeiile as torturas que lhe haviam
sido infligidas.

O coniinaiidanle das tropas inimigas
era o capitão conde de Falkenslèin.

Acredila-sc que enlre cilas havia tres
allemâes prisioneiros, cvatlidos, que
presenciaram a .barbaridade, e um dos
quaes, se presume seja culpado desie
assassinato.

Os allemâes aprisionaram vários eu-
ropeus, entre os quaes Irczemissiona-
rius, que serviram como combatentes,
empregaudo-03 todos nos serviços de
transporte e intendciicia,"

Dr. Doméque Molesl, de Senhoras,
/'. Urinarias, partosoperações. Ouitanda ti — A'a í lis. T.:Sr-'. C. \j 4„25)

Varias noticias
Revoltam-se as equi-

pagens de sete na-
vios gregos

Mddrid, 20 — (A. II.) — '1'elegra-
pliam de f-as Palmas:"Sublevaraiii-se cquipagens de sele
vapores gregos, procedentes da Argeu-
tina, recusaiido-se a seguir viagem.

As autoridades hespanhoías intervie-
ram, prendendo os amotinados."

lYora tle |)i-isloiii-li-os onti-o a
Alleniniiliu í; » Iiiolatcirit

Londres. 20 — (A. A.) _i"À Allenia-
nha negociou com o governo da Grã-
Bretanha, a culrega do príncipe de
Salui-Snli.il, que eaiu prisioneiro dos
iuglezes, sendo em Irpca, entregue o
coronel William Oorilon, aprisionado
em coíiibalc pelos allemâes, sob a con-
dição expressa de que nem um, nem
outro, voltarão a pegar cm armas.

Os suliiiiaiiiios licllijíci-nntcs em
njíiias 110111.-.mii-zas

Lonilres, 20 — (A. 11.) —. Telegra-
pham de .Amolerda.m:

" Segundo noticias recebidas de Ber-
uni, a "Gazeta da 'Allemanha do Kor-
te", insinua que o recente decreto do
governo da Noruega prohibindo a na-
vegaçãp dc submarinos bclligeranles em
águas norueguezes, visa exclusivamente
prejudicar a acção da Allonianha..

Accrcscenta o mesmo órgão que o
governo allemão já deu instrtlcçõés ao
seu representante diplomalico em Chris-
tiania para protestar energicamente
contra essa nicdidui junto ao gabinete
noruegttez."

O dr. Thcophiio Torres

A Academia Nacional de Medicina
continua a discutir com grande interesse
um gênero de sport — o football —, sob
o ponto de vista hygienico. O dr. Theo-
philo Torres, conhecido' clinico, coinba-
teu o football, e outros médicos, egual-
mente competentes, como sejam os drs,
Francisco Eiras e Alfredo Nascimento,
falaram sobre o assumpto, que continua
na ordem do dia da douta corporação.,

Trata-se de conhecer da conveniência
ou não do football, para os menores de
dezoito annos.

Procurámos o dr, Thcophiio Torres,
no 6" districto da Saude Publica, de
onde c delegado, no intuito de ouvil-o
em breve palestra sobre o assumpto,
para tornar conhecida dos nossos leito-
res a sua opinião.

Já externei a minha opinião a re-
speito do exercício do "football" entre
nós; -acho-o violento de mais para o
nosso clima, trazendo como resultado a
estafa, que, como se sabe, prepara o
organismo para múltiplas infecções gra-
ves, disse-nos o amável interlocutor.

Condcmna, então, o " football" ?
Xão havendo abuso e cercado das

devidas precauções, ta.es como um exa-
me prévio e rigoroso das condições or-
ganicas dos jogadores, nenhum mal,
acredito, poderá produzir cm jovens de
18 a 25 annos,

Condemna então a época em que
se realizam os encontros de "football",
que nesta capital duram quasi o anuo
inteiro ?...

Certamente. Tem lanla iinporlan-
cia a época em (pie se realizam esses en-
coiilros, que na Inglaterra, onde a tem-
peratitra 110 verão é inferior á nossa,
quasi que só se pratica o "foolball" 110
inverno. Demais, acho forçada a conipa-
ração entre a Inglaterra o o Brasil, tal
a difíereiiçà não só de clima, como de
raça, de temperamento, de hábitos e de
costumes.

Mas haverá bem poucos iuglezes
que não pratiquem todos os gêneros de
sport...

E' verdade; mas cada qual na sua
-estação própria, ao passo que aqui ú
só o " football" que consegue esse eu-
ihusiasmo, que todos observamos.

E quanto á affirmação de que o"foolball" desperta o patriotismo?Sincer.aniente, não vejo como I E'
essa sem duvida a menor preocciipnção
do jogador, que cuida apenas dc fazer''goals". Disciplina, ri-traiiuento do
indivíduo em beneficio da eollecíividade,
sim, são sentimentos que o "¦ football"
pódc c deve desporlar. Mas nem isso
mesmo pôde resultar desse cnlranhado
.amor do carioca pelo "football", con-
cluiti .0 dr. Thcophiio Torres.

Ahi está a opinião de uin membro da
nossa Academia de Medicina, que não ú
contra o football, mas condcmna a sua
prática excessiva, seja verão, seja in-
verno

500 TONELADAS DE
BAGAGEM !

A COMPANHIA" CARAMBA!

As conferências da Bibliotbeca
O ensino medico no

Brasil
O dr. Olympio da Fonseca, realizou,

bontem, á noite, na Bibliotbeca Na-
cional, uma interessante conferência
sobre o ensino medico no Brasil. Du-
rante cerca de uma hora, falou o con-
ferente para um elevado auditório, se.
lecto « illustrado, que o ouviu com o
maior interesse e attenção, para ap-
plaudil-o com sinceridade, ao terminat
» leitura do seu valioso e paciente tra.
balho. A sessão foi presidida pelo dr.
Manoel Cicero, director da Bibliothecr.
Nacional £ que convidou para tomarem
assento á mesa os drs. Aloysio de Cas-
tro, director da Faculdade de Mediei,
na; Miguel Coulo, presidenie da Aca-
demia Nacional de Medicina; general
Ismael da Rocha, director de Saude
do Exercito, e Alfredo Nascimento, di-
redor da Escola Superior de Guerra.

O dr. Manoel Cicero, ao iniciar os
trabalhos da conferência, disse que,
como complemento das conferências da
Bibliothcca Nacional, o dr. Olympio
¦da Fonseca ia encetar o estudo sobr>
o ensino medico no Brasil. I£, apre-
sentando o coiiferente, disse qud elle
ora um nome respeitado na classe me-
dica, pela sua grande erudição e com-
petencia, pelo valor dos seus trabalho»
publicados e pelas suas qualidades in-
tellectuaes e moraes, salientando a sua
dedicação á Academia Nacional de Me-
dicina, onde ha muitos annos exerce
o cargo de secretario geral, prestando
serviços de alto valor e importância.
Prcoccupando-sc com tudo quanto in-
leressa a historia da medicina, que
conhece como poucos, está preparado.
para desenvolver brilhantemente o as-jj
sumpto da sua conferência, porque a"
sua grande modéstia que o caracteriza,
não escurece o seu mérito, já consa-
grado pelos que conhecem o seu real
merecimento.

O dr. Olympio da Fonseca surgiu
então na tribuna, sendo recebido com
geraes applausos do auditório. Come.
ça a sua conferência dizendo que a sua
presença na tribuna da Bibliõlheca, rc
presenta um acto de obediência ao
sr. director, que além da honra da es-
colha da sua pessoa, dignou-sc no seu
generoso engano a escolher o thema
sobre que vae disseriar.

Continuando, refere-se nestas pala-vras, á vinda de d. João para o Brasil
com todas as suas conseqüências b>
nt ficas:"Então, como agora, lavrava na Eu-
ropa o incêndio da guerra. O "lleró»
que c'o a ponta de seu gladio no map.
pa das nações traçava as raias", usst-
gua em Fontenailileau, coin o plenibo-lenciario da Hespaulia, um tratado -jm.
suppiiniia da carta política da Europa,
o lendário Portugal, fiel, honleui, co-
mo hoje, a uma alliatiça-_a'guni.is vezes
secular.

li' ordenada a invasão.'• 
Os filhos dos vencedores de Alju-

barroia, a nação que recusa o bloqueio
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MANOBRAS MILITARES
Exercícios em Copacabana - Chegada dos

voluntários paulistas - Evoluções da SLage
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O comboio Conduziu do. os voluntários ao chegar à "gare " da Central do Brasil

hoje
Casa Guimarães
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XO URUGUAY

O novo suliseeiTtni-io tio exterior
Monte:idéo, 20 (A. A.) — Foi no.

meado sub-secretario das Rc|nçõ
icriorcs, o dr. lieuii-.iue Bueno.

¦?w-l

N ão deveis comprar moveis som ver o
elegante mostruavio da casa JjKAX- '
l)l!f) MAUTIXS ü (.'., á rua do |

- luvidor o.i e .15 e nos amigos arma-
ícns á rua dos Ouriv-es .io a 43'.

¦m ? Of> O I

Os vi-stuni-ios ptii-n meninos, tin TOKI-ll-l UIFFIOI;, des-
nfluiu totln 11 compctciiclu pela cxecllento ijiinlitliido tle seus
tecidos, elegância e iiérleito iieiibiiiueiito.

MSTLDOS IM50AG0G1COS

A conlerencia do professor Alex.; HOJE
G. Pcrry

!•!' hoje, ás -I horas da tarde, que
te realiza a interessante conferência
tio notável pedagogo peruano dr. Alex.
t.. 1'erry, no Lyccu de Aries e Oííi-
cios,

O estudioso escriplor disscrtariv, cn-
ire outras coisa-, sobre: "a formação
i- educação do caracter como fim priu-
eipal da escola"; '-Perigos (jue traz
uma educação exclusivamente inlelle-
ctual"; "Coiuliçõcs éticas da cultura
imellcctual"; "Educação physiea e
clica";t "Disciplina escolar e inon.l da
iiicsmá"; "ü Brasil aníe 11 problema
da educação popular, debaixo de sua
dupla acção csl.-r.icn e ilynamieu.";"Sociologia brasileira"; "As escolas
proíissionacs como factores do piejii-
gio social i- econômico'-."
-.., 1 Bg* t jji ^ j^, ,

TOSSE ? Use
XAROPE DO BOSQUE

IOO
CONTOS

-l 8* 4

CASA AMIS
Agencia de Loterias
Filganienlo immcdinto

lluii Uti Assciulilóii OS
Teleph., 56S.5, C.

Palestra com o gerente da
Mala Real Ingleza

Collegas nossos publicaram hontem
11111,1 nola dizendo que o material da
Companhia . C.iratuba.Seogiiamiglio era
mim total de perto dc quinhentas tone-
ladas. Era natural que se tratasse de
11111 reclame á americana da empresa
da companhia, fazendo vêr nss:m a
grandiosidade das montagens do repor-
lorio. Afim de colhermos um teslcmu-
nho insuspeito e af-fical, dirigiu-se um
dos nossos repórter, á agencia da Mala
Real Ingleza. na -Avenida Rio Branco,
onde gentilmente foi atlendido -pelo ge-
rente sr. Sainpa!o.

—"E' realmente verdade que a Com-
panhia Caniníba-Scostiaiiiiglio traga 11111
lão grande 111:11 criai a

A agencia de llucnos Aires tele-
graplíon-nos a respeito. A companhia,
que tinha o seu embarque marcado
para 19, assim o fez e pelo "Ara-
guaya", que deverá eslar aqui a --4.
Viu-se iporénv qtie era humanamenle
impossível fazer o transporte do malc-
rial por esse vapor, por vir com bas-
lama carga, por ser elle de grande lo-
nclagcm, Em iodo o caso, o "Ara-
guaya" Iraz r.111 porão completa e ex-
clusivaniciile òccuipado pelo material da
companhia.

Ií que quantidade?Traz approxiniadnniente emas
cem a cincociila toneladas. O restante
vem pelo "Di.sna". O telõgrnmuia que
rccohi aceusa o embarque de 350 lonc-
lai.las, numero certo.

Mas, então, é uma coisa exiraor-
dinaria...

A Mata Real Ingleza nunca cm-
barcoti ou fez desembarque tle uma
tão grande cubagem, em companhias
de theatro. De resto, a Companhia
Garantia, tinha esse "record": a ulli-
ma vez que aqui esteve trouxe 200 .!
250 toneladas. Agora traz justamenfe
o dobro. O "Desna" trará oecupados
pela carga da Companhia talvez ires
porões, não comando com o que virá
na tolda do navio".

'Sendo assim, serão necessárias perto
de quinhentas carroças para o trans-
porte do cáes ao tíiealro e mais de ein-'
coenta "wagons" dos grandes para o
levar do Rio a Pão Paulo. Interessante
seria vér esse eor:ejo sul.ir a Aveirda
Kio Branco, por uma deslns tardes de
verão, passando aos olhos dos desoc-
cupados, como uni raro exemplo de -e-
naeiJaile e energia de uma empresa e
dum director do companhia.

imrgi-*><**j>-*0'-*C*i'**----.. ,—

AERO-CLUB

Dep.: Drog. Pacheco \ndrhilas, 15,—" *'» '¦nn*. rt> m*~
.VI INSPÈCfORhl DE

VEHICU1.0S

Uma grave irregularidade que
vae ser sanada

ci .-,.;¦¦....-,] inspector da Inspcctoria
veluciiln, levou honteiiino conhccinic

O DIA NAS ESCOLAS
Ai.nitinr.i-; coui-x.u _ Tcrõo i.ojclocar 01 festejos sportivol des-e coube-

cido estabelecimeulo do ensino, á i hora
(Ia lorde, no cnnipo do Kio Crickct, cmIcaraliy, Nicílieroy.

_ No caso dt; chover, a festa será transfc-
N.i jiotitíí tl.is barcas, cru Xícthcroy, cmcor redondo n cia com aá l.nccs nuc" par*tem.do Uio ás i.- horas e 12..10, ficama disposição ilui cijiiviüailuá bonütá espe-

A TORRE EIFFEL
o? — ouvido:: — 59

.Preços ile.a'Euns ^rtig..i d.i sec-cão dc aliaiatarta:
Ternos ile casaca com iorro
.„'le «da ,s,$
ternos de smoking cominiTij de sc-.!n *ôDs

Temos de iraque juj'JVrim-i tio jaiiuctüo ortío.
t azul o"i de c}r i \x.t\

de
lini.çtt-

-ío d-. Uéon Rbussótiliércs unia gravoirrcgtil.innaile q-it- tinha notando naInspeciona e s.. homem poi- s. s.<li -c.-lirr'..!, rrata-;e dn forma comosao feitos 05 plantões na Inspcctoria
dç \ tdij.eitl.-s, d-.tr.-hte . a imite. Os

;t'-.ii- ,.i -lotteu .- importam coin o*"¦ v--: c"'';! '¦¦- ¦'¦¦- >>'w.fri*)*?j\\uú e,1.¦¦- l-r.-i.:.í o.- Moriiheu. H' de lan-.tn.
tar '.¦:¦ qfas: u:,i mez depois de ::o- i
1.'-::---. su agora se !e:nbr:i-e o sr.
lii.iuins-is Berr.ardes dc descobrir essa

Doas nomeações no Interior
,0 ministro do Interior nomeou Ilen-

rique Frederico Mcyer para o iogar -de
escrevente juramentado do 2» officio
de contador do Districto Federal e o
escrevente juramentado Armiuio Co-
mes Guia, para seryir interiuamcnle o-
logar de official do Protestos de l.e- |tias do Districto Federal, durante o •
impedimento .lo effectivò bacharel I
Aristides Arminiò .Guaraná, que í-.- í
aolia licenciado, —-^ l

Uma festa de aviação
Para coinmcmorar o accordo que põe

termo á velha questão de litniics ntree
os Estados dc Paraná e Santa Cat-ha-
rinn, o Ae. C. B. resolveu, em sua ul-
lima assembléa. organizar nesta capital
uma fesla de aviação, que sc realizará
brevemente.

O programma que vae ser levado a.
effeilo consta de bellissimos "raieis" a
cxectilar-se pelos pilotos do Aerodromo
dos .Affoiisos c proihette dar ás provas
um caracter de cordialidade c attra-
cçiío pouco coniniuiis.

Os directores do -Acro devem ir hoje
coniniunicar aos srs. dr. Affonso Ca-
margo, presidente do Paraná, e coro-
nel Schmidt, governador de Santa Ca-
lliarinn, .esla deliberação, que foi ap-
provada, unanimemente, cnnvidandò-os
paira assistir e marear o dia em que a
festa se deve realizar.
_.. - — —»— »-u~ .ix^y*> J~»>*— — »-——»

DR. ALBERTO DO REGO LOPES —
Do Hospital da Misericórdia. Vias uii-
liaria;, opc: nçõe-j ein geral.
DR. Ar-RÍGIO DO REGO LOPES —

Do Hospital d:. Misericórdia, Moléstias da
garganta, naria c ouvidos.

Í)R. OCTAVIO DO REGO I.OPES —
Oculista, .prof. da. l-'..c.i!.!,i.!e de Medicina.
Ct/nsuitoiio: uia Sete dc Setembro n. 99.

(A Sigj)
-¦¦"¦-g-*<**-»ag****^Ci*w'-' ¦ - '

A's Quintas-feiras. Sticnilcnia Feijoada,
ás 9 da manhã, so t-.i CAliACJA GRANDE.
11 -¦¦¦—¦ i"? i*> iXj ¦'.! L I ¦¦"¦ ¦

íiVEIS A PRESTAÇÕES

Si j o 0 í
|M: GOMES DE ANDRADE

Dllil-HTOUIA GlOltAIi
i\.s'ri:i(K,i.\o

DJB

lleiiniíio de iiisiii.-i-ioi-cs escolares
O director geral da Instrucção Muni-

cipal convida os inspéctoros escolares
:t sc rcunt.rçtti hoj<\ .-i á 1 ora, na
dircctoria geral, .para objecto dc serviço
p-.-.l..li-;j Mi-jjerttc.

¦•a*3*<*>^rT__^^__j|„l 1.

Os supplesiiies de
policia

UM BOATO^QÜE PRE-
CJSA SER DESFEITO
A propósito da medida moralizadora

que o 2o delegado auxiliar resolveu
pòr em execução, afim de evitar cer-
tos escândalos, por parte de alguns
supplcnt.es da policia, tem-se procura-
do crenr tinta certa animosidade cnlrc
o sr., Aurelino Leal e o sr. Osório de
Almeida. Ora, o .'" delegado auxiliar,
por força do regulamento, tem compe-
lencia para escalar este ou aquclle sup-
plente para presidirdeterniinadò thea-
tro, e ainda é de sua competência a
escolha delles e a cxcltiião da escala
respectiva. O acto da autoridade, re-
cebcti do chefe dc polícia o mais fran-
co apoio. Diz-se, porém, que os sup-
plentcs atlingidos solicitaram do sr.
Aurelino as respectivas exonerações e
que o chefe de policia está disposto a
manlcl-os nos respectivos logares. Ora,
o sr. Osório absolutamente não sol:-
citou a demissão dos supplentes. Ape-
nas tirou-lhes a presidência dos thea-
tros, e sendo assim pouco lhe interessa
a conservação desses moços, permane-
ceiulo de pé a ordem que s. s. expedia
e que foi nporovatla pelo chete de po-
li-.-ia.

O dr. Olympio da Pousecii
tremem desta vez. D. Maria I, aliena-
da, interdiela desde 17.)-', era uma fi-
gura extineta; governava o reino e as
vastas colônias da America, Ásia e
África scu filho D. João, clemente,
generoso, mas imbellu, incapaz dc. re-
sislir ao impetuoso "Gênio das Vic-.o-

' rias". O príncipe scnie a,inseguriclade
i do Ihrono, dos seus domínios e resolve
] iransíorir para a outra margem do
| Atlântico a sede da inonarchia portu-
(gueza.

A 20 de novembro de 1S07, véspera
da entrada de Jiiiiot, parle de Lisboa
uma numerosa esquadra .transportando
a seu bordo, com a familia real e os
fidalgos da corte, riquezas considera-
veis, obras de arte, inesperadamente
conduzidas para o Brasil, que ia rece-
ber também insignos cultores da íicicii-
cia c do bello. lí assim como foram
as terras da Bahia as primeiras avista-

I das pelo almirante descobridor, assim
1 foram clia.s também as primeiras bà.fc-
! jadas pelo sopro vivificante do príncipe

regem:-.
Animado por 11111 espirito liberal,

cheio de reconhecimento para com a
terra que lhe oíferecia a segurança e
tranquillidade procuradas, D, João, cer-
cado de vivas intelligoncias, abre desde
logo uma aurora animadora para a sua

j colônia, mergulhada até então uns ire-
' vãs do despotismo da metrópole:
! O que foi esse periodo fecundo sa-
j bein-11'0 Iodos. Lembrarei apenas que
I desembarcando na llabia a 23 de no-
! icmbro de 180S, vinte e seis dias de-
1 pois, a iS de fevereiro, D. João fim-
1 dava ahi a líscola de Cirurgia, plan-
| laudo o primeiro marco do ensino mc-
I dii-o no Brasil. "

| Depois de apresentar á assistência
• alguns diplomas de sangrador, çirur-' 

giáo, ele., conferidos no século X.V1U
j e referir-se ás leis que regulavam o

exercício da medicina nessa época, trata' 
dos institutos de ensino suecessivanicu-

I te criados no Brasil. Pinta com vivo
- colorido de phrase o quadro histórico
j de Porto Alegre representando a en-
í triga, por parte de D. Pedro I ao
1 dr. Navarro de Andrade, do decreto
! (pie conferia ás Academias .Medico-
I Cirúrgicas o direito de conferir diplo-
I mas de cirurgião approvado e cirurgião

formado. Historia em seguida as va-
rias leis a respeito do ensine. Refere-

I sL. 
"á 

Gazeta Medica, onde fulguram
j lampejos geitiaes dos nossos pcsqtliza-
I dores que, adormecidos um .instante,' 

despertam agora, junto ás garridas pia-' 
gas da Guanabara, naquclla grande easa

I ,],. Máiigitinhos, onde Osvaldo Cruz,
; Carlos Chagas, Arlliur Xeiva e outros
' 

paladinos da medicina experimental
1 elevam o nome brasileiro tornando
-aquclle imponente palácio um centro

i fecundo de ensino medico
I Refere-se ás Faculdades dc Medicina
; de Por-.o Alegre, de S. Paulo . e de
1 Bello Horizonte, referindo noticias dos
i jornaes de liontcm sobre o decreto que
i concede tres mil conlos para a constiu-' 

cção do edificio dn Faculdade de Sao
: Paulo. Refere-se ás leis do tempo do
'¦ nosso império que davam aos lentes o
' tiiulo de conselho e as honras de des-
; eml.argador.
i Termina rom eslas palavras:
! "Vendo já erguido, na bclleza das
i suas linhas arcltitecíouicas, o edificio
I grandioso que se ostenta naquclie lor-
I moso recanto d.- incoinparavel bclleza,

que é a Praia da Saudade, longe do
I Indicio das ruas e deante da majestade

do Oceano, eu antegoso as alegrias
1 dtssa installáção condigna da nossa Fa-
Unidade. Mas ali! que saudades iam-
I bem terei ao vel-a abandonar aquellas
I vetustas paredes, onde ainda repercutem
1 na minha imaginação as sabias lições
' que eu ouvia ha trinta annos — na-

quellá casa. agora prestes a ruir. .mas
onde passei os ligeiros dias da minha

| mocidade. deante de amados mestres,
j que, quasi lodo?, dormem o somno
I eterno. . , , .
j Ao eiisrar alu. vejo-os, ainda hoje,
i animados daquella vida, que ha, muito

se partiu: ouço as suas vozes eloqueiv-
tes e como que ainda bebo a lympha

! e.rvstallina das suas lições. Peçanha da
I Silvas visconde de Alvarenga, Vitlclh,
I loão Sina, Moraes e Valle, Ferreira,
I dos Santos. Martins Teixeira, barão

; de Maceió. Pizarro, Oscar Bulhões, Pe-
! reira Guimarães, José Maria Teixeira,
i Feijó, Caetano de Almeida, Benicio,
; i)oi!iii'.'--os Freire...
j Vejo ainda, cm toda a sua altivez,

a figura ríspida de Sahoya, cirurgião
tle reputação européá. nienil.ro da Aca- |

i demia de Medicina dc Paris, da Aca- I
i demia Real de Scieiicias de Lisboa, da |
! Sociedade dn Obsictricia de Londres, |
i reformados do ensino medico do meu
I tempo— inquirindo, dispondo, òrdehan-
( do—disciplinai!.>r, diligente, operoso,
i profundo, enérgico—mestre á cuja me-

moria tributo r, máxima e profunda gra-
tidão e de quem consorvo.com a effigie
em bronze e prata, eslas cartas que
aqui trago, escrip-a; com a sua letra,
e onde en:on;ro animação e conforto
nos mdincalos dc Übieza,

; .Vejo ainda. Pedro II, nas suas viá-

Cumprindo o programma que traçou,
para as manobras do corrente anno,
vem o general Bezouro dirigindo dia-
riamcnlc os exercicios parciaes dos cor-
pos e fortalezas.

Ainda hontem assistiu s. cx. aos
exercicios de fogo da .fortaleza de Co-
pacabana, cuio thema desenvolvido era
o combate simulado de uma frota ini-
miga que demandava a barra. Com o
seu núcleo principal a grande distan-
cia, o inimigo enviaria uma divisão
para. por Irás de um grupo de ilhas
situado a cerca de 10.000 metros, hos-
tilizar o forte. Descoberto o inimigo,
o forle abriu sobre elle fogo com 03
canhões de 100 iiilin., tiro indirecló,
e. a seguir, eom a appròximriçãò do
grosso do inimigo, rompeu fogo dc tiro
razanle com os grandes canhões de
30$ in|m. O inimigo, colhido de sur-
presa pelo fogo do fone, abandonaria
o seu intento, afastando-se da zona pe-
rigosa.

Esses exercicios foram iniciados ás o
horas da manhã, tendo sido bem apro-
veitados todos os disparos, especial-
mente os de 190 ni|m„ que alliugirani
o alvo ao seu meio. Os tiros de
30.Í. ni'j-111. foram lambem 'bons, o pri-
meiro allingiii o alvo na linha .1'agtia.
não se. percebendo a explosão da gra-
nada; einquanlo o segundo, nlcançandu
o ponto visado, fez eu-ii que a gra-
nada, explodindo, atirasse estilhaços
que feriram o alvo 0111 vários ponto-,
preenchendo assim o fim collimado.

A's oi|2 da- manhã terminaram os
disparos, que foram cm numero de
quatro, tendo sido calculado que a des-
pesa -feita, considerando o preço dos

f~t-èTtTfB-ffT» IIWII f>!IM Mil III 11*11 IIIIM lil —

tas repelidas e demorados, longainent.-
demoradas, assistindo ás lições, ás dc-
tesas dc llieses, aos concursos, ás rx-
periencia de physiea, vendo, exailii-
nando, inquirindo, prestigiando o me-
rito, e levantando a instrucção: Vejo,
emfim, aquellas mostras de considera-
ção a.o querido instituto dc ensino, o
primeiro da America dc então, cercado
de prestigio e elevado ao nive! dos .ia
Europa. Vejo tudo isso, e sinto-me
abatido ante a fatalidade do tempo é
da morte, que indo aniiiqiiiln e ncniba...

Mas, para consolar-mo, vejo iam-
bem, agora, assentado na cadeira (le
director, uni mestre iusigne, herdeiro
de uni nome admirado e querido, e que,
ainda cm meio da jornada da vida, está
coberto de honras e de glorias.

.Vejo lambem, irradiando das suas
ca:beiras, uma luz vivíssima, a-irlmo-
rados mestres, cujos nomes calarei,
porque esláo enlre os lábios de ;odos
— illus:rando os seus discípulos, as
suas cadeiras e esle grande paiz, orgu-
llioso dc possuil-os.

Gratíssimo no sr. director desta hi-
blioltieca, eu 'bcmdigo, hoje a , minha
sorte, por 'haverem circtunslanciás que
eu não procurei me pêriuiltido prestar
publicamente a devida justiça ao cor-
po docente da nossa Faculdade de Me-
dicina, que agazalha, debaixo de um
ledo vacillame, das mais sólidas illus-
trações médicas da neUtaÜdadc.

Faculdade de Med'cina, Jrgendaria
obra da Regência, eu bcmdigo as tuas
graças! Xos teus primeiros dias, cem
Freire Allemão e 'Paula Cândido, illus-
traste o espirito varonil de meu paç,
que soube incutir cm iodos 05 seus fi-
Hios o amor á -Medicina; passadas ai-
gtinias décadas, deste, a mini c a mais
tres irmãos os diplomas de que -.auto
nos orgulhamos; e nos teus ullimos
dias dl>ploinasle e laureaste um dc meus
filhos! Eu te Ibcmdigo! Mas espero
ainda, oh templo da sabedoria I que
acolhas lambem do's outros que. ainda
na aurora da vida, já le admiram c
veneram I

Quanto a mim, porto do oceaso e
quasi som aspirações, scja-ilie periuitti-
do apenas, ao conlemplar a seintillali-
le via láctea dc nomes illtislres que 111
forinaste e quo le illuminám, prestar,
nestas minhas palavras, a devida ho -
nienagem do meu respeito e da nvnlia
admirarão!

Notámos enlre os presentes os drs.
Carlos Seikll, direclor da Saude Publi-
ca; 'IMiceJpliilo 'torres. Pinto Porlella,
Nascimento Gur.-.-el, Guedes de Mello.
Henrique Aulran, Eduardo Meirclles,
Cardoso (Fonte, presiilcnle da. Socicda-
de de Medicina e Cirurgia, Neves da
Koelia, lleraeliles Araújo. Jorge , l'in-
lo. Domingos Nirbey, Vieira Somo,
Henrique Duque, A. lAustrcgcsilo,
Emílio Gomes, Antonino Ferrari. José
de Mendonça, Álvaro Ramos. Nasci-
niemo Bittencourt, lichni.ro ValverJe,
-Aguiar de Oliveira, do Boletim da So-
ciedade Medico e Cirurg.ca. Orlando
Rangel Eslcllita Lins, Octanio Pinto,
elevado numera de senhoras, domo-
randos e alumnos dá Faculdade de
Medicina e muitos outros.

projeclis e deprcefomento dos canhões,
foi de cerca de oito contos de réis.

(Também làssistiram aos exercícios,
que foram dirigidos pelo major Ray-
mundo Seidl, commandante da forta-
leza de Copacabana, o inspector da ar-
ma de artilheria, os comiiinndantes das
fortalezas da Lage e de S. João e 3°
grupo de obuzeiros, o director do Ar-
senal de Guerra e muitos outros offi-
chies.

O ministro da Guerra assistiu ao
exercício da avenida Atlântica, . em
companhia do chefe de seu gabinete
e de seu ajudante de ordens.

VOl/UXTAlílOS PAUíiIST&A
De S, Paulo chegaram hontem, pela

manhã, em trem especial, os volunla-
rios paulistas, que hontem mesmo fo-
tain incorporados ao 1" regiinchlo de
infanleiia. aquaitèlado na Vilia Mili-
tar.

. Aguardava a chegada dos jovens mi-
liiares os generaes Faria e Luiz Car-
doso e representantes das autoridades
militares.

Os voluntários, que vieram unifor-
liiizádos, mas desarmados, desembarca-
ram em perfeita ordem,

Após o desembarque, realizaram-se
álgimiãs evoluções, formando depois em
linha desenvolvida.

O general Faria, na revista que pas-
sou a esses voluntários; elogiou-os pelo
garho marcial, disciplina e corroeção
eom que se apre.scnlaram.

Os yolunlarios; depois de breve des-
canso, na gare, rceinbarcàrani ein novo
trem especial, organizado para coniltt-
zil-03 á Vilia Militar, onde chegaram
pivii/n ttnl.es das 11 horas.

Ahi foram recebidos pelo general

lVWWi^^^¦^^l^¦aVA^,w,.v.,'l.\"¦i
1

IDA L 3-

Seguros de Vida \
SORTEIOS

em 28 do corrente

PRÊMIOS PAGOS s \

t Rs. 434:9441500 \
.«.-»( a»couro dv. iiomuiíiuos

Noineneíio de um medico interino
O ministro do Interior nomeou o dr.

Silviiio Peneira para o logar de módico
iuicifino do Corpo de Bombeiros, duraii-
te o impedimento -do major medico dr.
So.-i-.udino Ribeiro.—w » c—i * 1—

Su acliialidaile, pcm.ão a (m$, só na CA-
BAÇA GRANDE; av. Mem de Sá, 13-15.

frescos
joni ovos,

liaria1

-«ra «. om *>-3m

IOO c©bí4os boje
Casa Guimarães
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"Lacol", para pintura esmalte
Tinta de grande brilho

e incomparavel
resistência

A Fabrica de Tintas "Sardinha",
estabelecimento nacional que tem to-
maJo extraordinário incremento, sou-
do hoje a única fornecedora de todos
os mercados brasileiros, niantcm-se
absolutamente firme, apezar da escas-
sez da matéria prima oue, iiifelizinente,
é ainda forçada a importar, por não
ex-siir similares iiacionaes.

Agora mesmo, a conceituada fabrica
nacional acaba de ultimar a manipula-
ção de uma nova tinta, destinada ápin-
tura esmalte, que éde um brilho deslttm-
brauSe, de grande resistência, tendo
aii.da a nropriedade de secear rápida-
mente. Tem o novo produeto da Fa-
brica de Tinlas "Sardinha" a d.enom:-
nação de Lacoi., de todas as cores.

Numa rápida visita que fizemos á fa-
brica. á rua do Senado, --ií-', vimos -íh-
versos retalhos de folhas du zinco piu-
tados com o Lacoi.. que, embora dobra-
dos cm todas as direcções, não iaz es.
talar a pintura esmalte.

E' mais um utilissimo produeto da
antiga e acreditada fabrica nacional,
já acceito de maneira animadora no
mercado delsn capital e cm varias pra-
ças do interior.

XA DK1GADA POLICIAL.

Concessão de medalhas de bronze
O ministro du Interior concedeu me-

dalhas de bronze Sv.ni passrirlor nos 2"s
sargentos escrip! ura rins Lyeu-go Albti-
qtiermte e José Estevcs da Silva e ao
soldado Manoel Leonidio de Mattos e
cotn passador de hronza ao soldado
José de Mtxkiios Cyb.-oa Sobrinho.

TALHARINS
nicnle fabricados por GIOREI.LI a C.J.
A' venda em scu iirnuizeiil. RUA LAVRA-
UIO 18 e 20. Itrporfa-.loiTí <'c gcncioiiUiliano-s, Tclfiphone .i75tí, Centinl.

O "SALÃO" DOS HUMORISTAS

Convite, paru uniu reunião
A commissão convida todos 03 lui-

moristas, expositores e demais pessoas
interessadas • comparecer no salão da
Associação de Imprensa segunda-feira,
2-j do corrente, ás 4 horas da larde,
afim de tratar-se de assumpto relativo
á exposição doj 'humoristas, a realizar-
se cm 5 de novembro próximo futuro.

A Lanterna
Já começaram a. ser feitas, á rua do

Ouvidor nlj, as insinuações da roda-
cção do novo jornal da noite

A LANTERNA
dirigido pelo ox-rc.lac'or do Correio da
Manhã, Sr. Cosia Rego, e que deverá
aiüparcecr nos .primeiros dias do pro-
ximo mez de novembro

A LANTERNA
será um jornal absolutamente -moderno,
com commentnrios rápidos dos fados
do dia c um serviço de reportagem mi-
nucioso. á maneira das mais acredita-
das folhas parisienses.

O jirogrammii da

A LANTERNA
será orientar e. informar sem paixão,
para o que não esiará ligada a nenhum
partido político. Terá uma desenvolvi-
da secção de trelegraniuias, com as nuli-
cias mais empolgantes da guerra eu-
ropea.

A LANTERNA
publicará um lindo folhetim romance,
que se desuna ao mais franco suecesso
çutre os amadores desse gênero, litera-
rio. Terá secçõcs de spor;s, turf, foot-
bali e remo e uma ipalpitanite secção de
theatros, com a apreciação de todas as
P'c"

Luiz 'Ramos e seu estado maior, coni-'
mandantes dos corpos aquartclados cm
Deodoro e outros officiaes.

Desembarcados, .passou-os o general
Lino em revista e .mandou-os recolhei
ao ,1° regimento, onde almoçaram;

iNa -Vilia Militar, cpirjplctiirâo os vo-
lunlarios a sua iiisliimcçáo afim dv:
acainparein, com a tropa, em Gerieinó,
para as manobras simples e de con-
junto,

FORTALEZA DA LACE
Hoje, ás 7 horas da manhã, o gw

neral Bezouro irá á forlaleza dá Lagc
assistir as manobras e evoluções da-
quellá praça de guerra. ,,

Foi nomeado chefe do serviço de
saude da 5» brigada -,!e ihifaiitcria, du-
rante o .periodo das manobras, .. t-eiienie
coronel medico dr, Alfredo Mendes
Ribeiro.

DÍSPÈNSA DOS VOliUXTAlMÒS
XAS lUDliARTICõlíS l'U-

BlilOAS 1 ,
O general Cnelaho de Faria, i-lulaf

da pasta da Guerra, expediu a seguinte
circular aos seus collegas de ministério,
excepção feita do da Marinha."Devendo ser iniciadas nestes prnxi-
mos dias as manobras do Exercito,
peço a v. ex. so digne expedir as ne-
cessarias oiüen--. para que os funecio-
narios desse 'Ministério, que se alista-
ram como voluntários, possam seguir;
com os corpos da guarnição afim de
tomar parte nas mesmas manobras,

PrVvalcco-mo do ensejo paia reiu-rar
a v. x. meus protestos de subida eói»
sidoração e especial aiprcço."

Aontle sc poilerá comer nm polvo írcfci
á liespaiihulaí tó ha CABAÇA GHANDE,

_^— -. <-\l .;."'.;J.

ímiCLlNlCA DE JiOTAIOiaO

UMA HcSmÊNAGEM .
A(0 PROFESSOR U3l2í

BARBOSA

^^^W^^mi^^fí'li-0^^^

\,ií) iiuví;;,,
Emfim, esperem alguns dias e verão

o grande triiunpho jornalístico da

(JIIXIIIÍRA TVl'0 IIOLLANDI-:Z
dn Cisimi S. Gonealo é u mcllioi-
Deposito: rim tia Asseiiililéu, 21

O ministro da Marinha, por portaria
de hontem, concedeu quatro mezes de
licença ao mecânico naval de 1" classe,
Aífrcdo de Mello, nara ira;ar de sua
saude onde lhe convier.

ARTIGOS PARA FIXADOS"A BONINA"
X. O. 1Í.77--I:. 7 tle Setembro-II j

Carvão e turía nacoinaes
Nas officinas da Companhia do As-

phalto Americano, á rua Visconde d--
Itauna 341, será feila hoje uma expe-
rieucia de emprega de luría cm pó,
como combustivel, especi.ilmciile para
a imprensa. A prova definitiva rc-aíi-
za-se 110 dia 24, ás 4 horas da. tarde,
nas referidas officinas, sendo os cou-
vites distribuídos pela commissão do
Club de Engenharia, incumbida do es-
tudo do «arvão. e tia turfa naçionac.

O dr. I.nis Barbosa ¦nt
O urofessor Luiz Barbosa, o qucridtj

direclor da Policlinica de Hoiafogo,
vae receber amanhã, tuna homenagem,
das mais alias e das mais justas. |

São desta vez 03 médicos e os in'J
ternos da benemérita instituição de quei
tem sido elle a alma (pie lhe vão tes-'
leu.unhar o quanto o seu valor tle ho-i
mem de seiencia e os seus serviços ái
causa do bem são avaliados e adini-
rados por quantos lhes conhecem ej
exlensão. O corpo clinico e os inter-i
nos da Policlinica de Botafogo, ineor-1
porados, vão levar-lhe, amanhã, á sua)
residência, á rua S. Clemente, a pia-,
q-.ietie 1:111 que reuniram as palavras,
do professor dr. Miguel Como. a ora-
ção do professor Alfredo Nascimento!
e o seu discurso 11:1 sessão da eU-adc-l
mia Nacional de Medicina, que foi !
realizada em junho ultimo. "I

-A plaquelte tem as seguintes paginas,
de abertura: i"Xo dia --• de junho i!<i iQtf-, o dr.*
r.uiz Uarúosa recebeu ti investMur.Y de
nicinliro honorário 'iu Ac:ulcniia Nacional
de Medicina do Kio du Janeiro.

-A F.olctiiiidaile dosse db no SvÜoitcu sq
revcsíiu dn lírande alcança mora!, não su
porque -raiirsiniíi? vezt,:i é concedi.Ia riquel-
l.t distincefui a proíÍisÍon:te! esiranhòa
âouclla douta corporação, ir.au lambem
pela extraordinária concorrência d.r repre»;
rentautes d.is clames soci^eá maÍ3 elevadas
c;ue. com a sua irosruça, deram mu brilha
muito expressivo a tão tocantii (criníonia.*

Ao corpo clinico c nos internos da Po*!
H-eliníca dc Botafogo não podh cm hyi
imtbcse alguma passar de.-;'erctb:d;[ seme*
lhantu honraria,

Kin porípie cÜca deliberaram publicai
em volume c~ ceial na i:a'avras pronunciai
ciaí pelo protvÀSor Miguel Couto (piandí
coHoeou ao peito do homenageado a insi
Rnia do hononriato; a discreta R bella ora
m".o du prf.frs?or àMírcdo Xnsehnento,
como seu paninvinpho} c n diseursii dt
j.roítsFür L.1Í7 Üarbosa atírailccei: lo a dis
tiiK\-ão recebida duj seus collci;.*! da Aca/.
rlf mia. i

Matas tre pecas são documcntoi Insto-,
ricos que põem em relevo :; energia moí
ral du ntn homem, o àposlolado mibMina
de 11111 medico v n grandeza d 'aluir, de um
verdadeira pjiilanthropo. Kllcs r-eflectieni
rambeni serviços humanitário j e seíentiíi^
eo.s de uma Instituição destinada a Rran-'
(léa triumplioí e cujo futuro cnrn-í.;)onde*i
rá. sem duvida alguma, ás tradições elo*,fluentes do fci passado brilhante.

Seria im; enioavel, portanto, deivar d*s
vulgarizar an idéas contidas no discursa
sugticstivo do sen benemérito fun-iador, a
nucm de tciimos remotos veem apoiando os
Kignatarios deita jhonieuaiífju dc íiKora.
com ti3 (abundancias do scu coração e d<i
seu espirito, eom o interesne do amor air.:oximo e com ns sentimento! da nialq
sincera solidarlcdade proffísioiml.Vossa o dr. l.uiz llarhosa, dentro doí
sem múltiplos encargo? d-o clinico, peda,
«op,o, hygicnista e t^duíra, encontrar forJ
ca*> para levar atô ao fim o seu profira minai
realizando todüa as aspirai;"ic-í cru! rcíul*
cem no lemnia -::nr;c'íi_ da nossa PoÜcüua ;Êcientia, transi! benefaciendo. >

Assim eüe terá servido, infcífralmenteV
a causa da Sciencra e ila -Humanidade,
tin prol da qual trabalham, com satisfação
e orgulho, todos q-.iatitoí lhe tributam, na
presente livro, as expressões da sua cstU
ma e admirarão.

Sede da Políclina de rtolafogo, em ?í*Jd.- acosto .!•¦ --nó. — Conselheira Cátia
Preta, dr. fíciile Ribeiro .li Castro, dr'.,
Pedro Ernesto, dr. Ar- i-V Almeida, <lr,t
Guedes de Mello. dr. J. Tavares Filhdieoiiiincniladrir V.rncitin .'. .',- Almeida «I
Silva. dr. Wlov.teir.t da Silveira, dr. (\vfriP. Firas. dr. J. Penido Durnier, dr. .Ua-,
ií.) itfuríii.j ./,. Mello, dr. Francisco l:'u
ras. d/. Zopyro Goulart, dr. Antônio Maj
ria Teircíra Filho, dr. Cas'ão iittintarães;
dr. JosS de Lima CastcHa Branco.

Ségueni-íe outras ;i;LÍi;natur.-":. ' '
>A entrega da ".nlaquctte" será feitsj

;'i5 -; hora-; da tnrde.rKm nome do ror.no clínico falará ri
dr. Guedes de M.elln e çm nome doa
internos o doutorando Gilberto Moura
Cos»a.

ívão lia convites especiaes. O profes-t
sor Dias Barbosa e sua família recebei
•ão cr.: sua vivenda, á larde. ns pcssnag
de stiaí relações, oEfereoendolhcs uma/"soirce" cm que haverá uma parte hV
íoraria e outra musical.
—-¦¦¦¦¦ ii.wtOfr<XZ3l-r2l'<X^" ¦- ¦-»»

Nós bebemos; vfís bobeis, ellec
_a. bebem HANSEAXICA.

a
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Uma original prova d€ íiabfli-
tação

Praticantes de piloto
do Lloyd fazem

uma viagem em
um escaler

Oito praticantes de piloto do navio-
escola "Wencesláo Braz", do Lloyd
¦Brasileiro, durante a noite de 19. Para
20 do comente, furlando-se á vigilan-
cia «de bordo, largaram' o escaler n. r
daquclle navio c municiados partiram
para destino ignorado.

. Pela manhã foi notada a falta do
escaler e imnfctfiatamente verificada a
ausência de oito praticantes. O mime-
diato do navio disso scientificou ao
cominand.in.ee (fue já a esse tempo «re-

cebera uma carta assignada «pelos fugi-
livos (|ue diziam irem mostrar a sua
competência fazendo uma travessia no
«uar c que fugiam á noite para que o
cominandante não os itihibissc desse in-
¦tento ha. muito planejado,'inmiediatanierite o commamIanJe no-
lificou a directoria do Lloyd, que te*
.partir um rebocador de alto mar «m
busca do escaler c «dos seus tri-pulantes
que são 03 praticantes —« Cândido
Alencar Castello Branco, Rubens do«
Reis Santos, Arthur «Marttini Raymundo
A. -Cerveira, João Gomes de rigueire-
<lo, Renato «Homem, Japy -de Lima
Cardim o Alcêo Rodrigues Cha«ves.

A's fi horas da tarde regressou o
rebocador trazendo os fugitivos que to-
ram encontrados a duas milhas a leste
de «Mangáraliba, sendo todos detidos a
lio.:'do «do navio-«cscola á disposição do
capitão do «porto.

.interrogados sobre o Ipiolivo dessa
fuga original, declararam os pratican-
•tes que assim «procederam para dçmon-
strar que se acham -habilitados a dirigir
quaUiucr navio...

JÍJJMA,
Monstruosidade
dar-se medicamentos
alcoólicos «ás cieança*

Paia o seu organi*-
mo delicado o re-
med» ideal é a

EMULSÃO
de SCOTT.

NEGOCIANTES MULTADOS
As firmas lago c Silva, Lanro e Tr-

mão e Dantas e C, foram multadas em
5o$coo eada uma, as duas «primeiras,
por venderem os cafés, rc-poctivanien-
te, "'Elite" e "Mercedes", contendo ele-
mentos- estranhos como sejam terra,
areia. # outros e o ultimo xarope de
groselhas composto de elementos coran-
tc estranhos á groselha.

 mmmmmmmmmmmmmmmm

SOIS PALUDA? Usae o maravilhoso ROUGE "PO-
ZIOMKA", de Mme. Selda. Potocka.
Inoffensivo para a pelle, de uma

adheTencis absoluta, resistindo á transpiração, absorvido pelos poros, di
a pelle «mu côr de rosa natural e saudável. .

A' venda na Casa Bazin, Casa. das
Ramos Sobrinho & C., e nas mc

geraes-COSTA, PEREIRA _ C.

Fazendas Pretas, A' Exposição,
Ramos 

"Sobrinho 
_ .C., e nas melhores perfumaria». — Depositários

AS COMMISSÕES NO SENADO

O dia m_Senado
O resumo de uma grande

sessão
'Al sessão do hontem foi presidida

tielo sr. Urbano dos Santos, secreta;
riado pelos srs. Pedro Borges e José

' Transcorridas- as praticas regimen-
taes" na hora Ido expediente «falou 9 sr.
-bares dos Santos, reportando-se a re-
fc'renc:a que, no seu ultimo discurso, o
sr. Alfredo EUis fizera^ajKincendios
oceorridos na Alfândega de. 'Porto Ale-

gre, quando s. cx. discutia ,0 regi(-
meu de latrocínios cin que vivemos .
O' orador leu ura telegramnia do vicç-
«residente em exercicio do Rio (..rancic
do Sul, «por onde se -vê que os taes1 in-
cendios, tres ao todo e occorrcnlcs
com 'hiatos de 9 e 10 annos, nao se dc-
ram propriamente na Alfândega de
Porto Alegre, mas ein armazéns a cila
contíguos, prejudicando-a de 'evee
sendo apurada a casualidade de todos
elles. O archivo da Alfândega nunca
foi attingido. A insldiosa informação
levada ao sr. EUis deve ter, provindo
dos que sc «batem pela exttncçao do
instituto aduaneiro de «Porto Alegre,
aipezar do enorme rendimento que elle
dá á União. , ,.

.«Kin resposta, o sr. Alfredo Elhs ais-
se que se sentia immensameiite satis-
feito com as declarações do scu_collc-
ga c que lastimava de coração nao, se-
rem possíveis declarações idênticas

quanto ú Alfândega do Recife.
Antes dc encerrada a -ora do expe-

dieiite, o sr. Urbano dos Santos trans-
mittiu aos senadores o convite do pre-
sidente da Republica, para assistirem
ii' ássignatura do accordo Parana-ban-
ia 'Catharina, offectuada hontem mes-

'Ma ordem do dia falaram os srs.
Mendes de Almeida e Bueno de Paiva,
sobre a proposição da reforma eleito-
ral; ,

.Por falia de numero suspenderam-se
afinal os trabalhos.

Uma carta anonyma âesmanctta
mn lar.. v

Na delegacia do 23o distrielo esteve
hontem, pela manhã, d. Juliana Car-
neiro Monteiro, casada com o sub-
official da Armada, Joaquim Augusto
da Silva, residente á avenida Sete de
Setembro n. 56. .

Ao commissarió Braga, dc dia á
delegacia, contou d. Juliana que uma
sua vizinha a havia procurado em sua
casa ,avisando-a de que o seu esposo,
que eslava para desembarcar de uma
das suas viagens, descobriu uma carta
anonyma cm que se faziam a sjnàiòres
aceusações ao procedimento de sua
esposa*.

D. Juliana julgou que aquillo não
tivesse importância e esperou calma o
regresso do marido, certa de que nada
suecederia.

Ante-lionlcin chegou o sub-official e,
ao contrario do que suppunha, d. Ju-
liana, veiu furioso e depois de muito
altercar abandonou-a com seis filhos.

A policia declarou que tal questão
não «è da sua competência, mas regia-
Irou o caso, por um descargo de con.
scicucia.

m * *¦>-»**-»
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ãÈÈJji^ Ernesto Souza

rniC&C para senhoras só na Casa
!*y\JL.Ot\a Davij Fcrr0, á rua Sete

(R 86<j^-» "de S. liêmbro. i-'-l.
¦¦• m
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À sita guarnição foi hon-
tem nomeada

'O ministro da Marinha nomeou hon-
tem para o "tender'

prompto

GERVAO
___B__M_**__lí

AN/lZ

Inappetencia,
Mil Hálito. HiJ DiSHlôu,
ma di Cabtti,

Fi.ado logninladi,
Urinas Turvas,

Pil-jtifta di tmtS*.
TÔNICO DO SYSTEMA

NERVOSO

GRilliilllO. C.-l.° de Março, II

cha

cn-
Auto-

lírtice.

mc-
Pe-

Ca u-

Ceará, que ja se
em Spezzia, na Itália,

j.ara ser entregue ao nosso governo,
os seguintes officiaes: capitão de tra-
gata Hcraelito da Graça Aranha,-para
o cargo de commandànfc; capitao-te-
iiénte Fabricio Moreira Caldas, 1 mm c:
diaio; ségundos-teneiltcs Gastão Moraes
Fontoura, Amilcar Moreira Silva, José
Kspindoln e Affonso Aranha larga
Xiíia: chefe dc machinas, engenheiro
tuaçliinista capilão-tenente Manoel Oo-
nics de Paiva; segundos-tenenles
géiilieiros machinistas Leopoldo"uio 

«Ribeiro. Roberto Barreto
Oiiilhcnnc Mattos e Haroldo Rosiere;
medico, 1° tenente dr. Antônio dc W-
iu'o"s: mecânicos de 1" classe, Alipio
de Almeida Castanho, Vicente Uiarino

,c Gabriel Fernandes do Carvalho;
cankos de 2" classe, Domingos
reira Bastos, Stcllito Oliveira .
dionor da Silva Valente; mestre, Alipio
Oesláo Pereira, e fiel, dc 2' c.asoe,
Cohstainino l.opcs de tíouza.

•O "tender" Ceara, cuja offic.alidadç
está nomeada desde hontem. deve amu
c-lieíar cm fins de dezembro vindouro..

¦Com as nomeações de hontem. e (le.
presumir que a fiucstão suscitada pe.a |
casa Fiat San Giorgio, de querer rc-
ceber do nossa governo a somma de.--1
pendida a mais do que a que rezava :
o coiitratalo, ficou satisfatoriamente
resolvida.

A Fiat San Giorgio allcgava que!'coni 
o estado de guerra de seu paiz,

o material necessário liava encarecido, |
o, desse modo. não poderia perder
03 gasios maiores feitos na
cena tio "tciulcr'.

ücpnis. aquclla casa construetora, ao
que sabemos, conformou-se e chegou a
um accordo* razoável c concaundo por
clitregar-nos o navio. , ,

,1'ara servir como commissarió «ln
"tender" CVmú já está nomeado o 1
tíiienle Sylvio da Silva hrcire, actual-
mcnln na Europa, para onde s.-ru:u.
incumbido pelo ministro da
de resolver com aquclla casa
rida questão.

POR QUESTÕES_ ASTIGAS

Deu um tiro no braço
do inimigo

Na estação do Santíssimo, os lavra-
dores Sebastião de Oliveira c Tobias
llarbosa, que ali moram, tiveram hon-
tem um máo encontro.

Os dois ha muito que se não viam
muito bem, por uma qualquer questão
sem importância. Ficaram inimigos
¦terríveis.

Hontem, lendo-se encontrado os dois,
após uma discussão muito acalorada,
Sebastião, aue estava armado de um
revolver, deu um liro no braço cs-
qúcrdo de Tobias.

O aggrcssor fugiu, sendo preso pou-
co adeante por populares, que o entre-
gafam ás autoridades do 2;" dislrieto.

Tobias foi recolhido á Santa, Casa,
depois de medicado na Assistência.

Xa delegacia do 25" dislrieto foi
aberto inquérito.

_¦ m^m^mtm-
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Um desíalpe na estação tele-
" grapMca de Itabuna

¦Recebemos a seguinte carta:,
- "O lelcgraphista Álvaro Loureiro, c:;-
carregado da estação de Itabuna, uma
das mais importantes do Estado da
Bahia, deu um desfalque, apurado, cm
agosto e setembro do corrente anuo, (le
-:_|oíooo, pelo que o dr. Josc Auto-
uio Costa, chefe do districto, o man-
dou substituir por outro telcgraphista.

De todo o oceorrido teve scienciaa
¦Directoria dos Telegraphos, 110 Uio.
que castigou o pcculatario remoyendoro
para a estação da cidade de Il!i««s, a
mais rendosa do Estado, -

. «Esse acto da directoria causou des-
agrado e estranheza.

« O empregado devia ser processado e 1
«juspenso, pelo menos.

Ilhcos está á distancia dc 3 Iiorr.««. j
for estrada dc ferro, de Itabuna. e ali
nabe-se da grave falta, senão do cri-

! me dc peculato, cominettido pelo te«e-,
l_raphis!a Álvaro Loureiro. |
L, Sc a directoria não considerou este '
Ipassivcl de demissão, devia removcl-o
«para uma estação de menos nnportan-
|cia. ... - 1 '
I Accresce que o chcTe da estação_ae
«Illiéos, o sr. Durv.il Leal Ferreira,
íoi o incumbido de apurar o <lcífa.«|ue ;'« 

esteve em Itabuna tomando contas
Md sr. Alvtffo Loureiro, _.te, cer:a-
nente, não poderá viver em harmonia
«om aquelle. trabalhando ambos ua ,
Cirsma estação. . . j

fliirva! Ferreira é um funçcionano -
probo. eo;npeten'e c zeloso, que esta
-auito bem conceituado em Ufcíos. I

.VO C. C. SETE DE SETEMBRO

Uma manifestação ao
. instruetor militar dos .1

alumnos
«Será hoje levada a cffeito a solenne

sessão civica cm homenagem ao 2" te-
r.entc Henrique Quintiíinno de Castro
e Silva, pela sua nomeação para 111-
struetor do corpo dc alumnos do Cen-
tro Cívico' Sete dc Setembro.

A's S horas da noite tomarão assen-
lo na mesa directora do; trabalhos os
drs. Iloiiorio MencliU, Pedro do Cou-
to, padre Olympio de Castro e Rosalvo
de Queiroz Costa, sciülo introduzido
110 recinto do salão "Rio Branco" o
homenageado, pela commissão, de alu-
mr.os promotora desça soleunidade,

Aberta a scsíão. será cantado pelo
corpo escolar o hymnn nacional. Km

revatno.iárá da palav
Olympio de Castro, orador

seguida.
J padre «ir
I official.'Depois, o alumno Cornelío Freitas
| Brito, cm nome do corpo 

' escolar, oi-
ferecerá uma «linda corbelha de flò-
re3 naturaes á exma. esposa do novo
instruetor.

Ainda usarão da palavra o 1° tenente
alumno Affonso G, Coutiiiho, em nome
da ofíiciaUdade do batalhão escolar, o
alumno ',!«).-«• iSylvíitre Vcnancio, cm

nome do Grêmio Literário José Honifa-
cio, «- o 2° tenente alumno Xcstor do
Espirito Sar.to c cabo alumno Walfrc-
do VelSoso Seixas, que recitarão poc-
si.is.

Apus a sessão, será of Tercei lo ao ho-
menageado c aos convidados presentes
uma lauta mesa de doces e licores.

Para finalizar a soletínidade, os abi-
mnos do batalhão escolar farão um
assalto dc çsgrima de baioneta, can-
lando. ao terminar, o hymuo cs.iolar do
C*nt-»-

UMA KEÜN1ÂO IMPOBTAXTE
DA COMMISSÃO DE

JUSTIÇA ^

Sob i presidência do sr. Epitacio
Pessoa e com a presença dos srs. Ray-1
mundo de Miranda e Arthur Lemos,
funecionou, hontem, a commissão de
Legislação e Justiça do Senado.

O sr, Epitacio Pessoa, abrindo a
sessão, devolve os papeis referentes á
proposição que modifica o titulo dos
membros julgadores do Tribunal de
Contas e dá outras providencias.

E, depois de fazer uma ligeira expo-
sição sobre a attitude da coiumissão
na votação da medida, passa a ler o
seu voto divergente,

A lei vigente declara demissivel,"ad nutum", o representante do mi-
nisterio publico junto ao mesmo tri-
bunal. A commissão entendeu incluir
no projecto um artigo dispondo que
esse representante "será conservado no
cargo emquanto bem servir".

Ponderou que esta cláusula o Supre-
mo Tribunal tem interpretado como
equivalente á vitaliciedade. A com-
missão, usando da phrase "emquanto
bem servir", tem em vista impedir que
o governo possa exonerar esse funecio-
nario sem processo administrativo.

Diverge dos propósitos da commissão
e dos julgados do Supremo Tribunal.

O principio geral adoptado é que o
funecionario publico ér-«"iemissivel a ar-
bitrio do governo, excepto quando vita-
licios, que, só por sentença, perdem os
cargos, 03 juizes, os officiaes, de terra
e mar, os membros do Tribunal de Con-
tas, os "professores, os pretores, os jui-
zes municipaes no Acre è os emprega-
dos com mais de dez annos de serviço
publico.

Este é o actual estado do nosso di-
reito. Outras excepções erifm admitli-
.das, como a dos collectofes, que, mes-
mo antes dos dez anhbs de exercicio,
não podiam ser dispensados senão cm
virtude dc processo, desapparecer.ini.

dispositivo proposto pela commis-
são- abre nova excepção cm favor do
representante do ministério publico
junto ao tribunal. Nenhuma razão de
ordem publica justifica esse privilegio,
porque a reVogabilidade c unia condi-
ção substancial do mandato.' Seria
absurdo impor ao particular, que dese-
jasse mudar de procurador, a obrigação
de provar em juizo que seu advogado
não lhe merece mais confiança ou não
está desempenhando bem o seu man-
dato. ' ¦' i. -. ... ,,.

Os membros do ministério publico
eram nomeados por quatro annos.
Mais" tarde o Congresso declarou jiue
as funeções dos procuradores seriam
temporarias,v'emquanto bem servissem,
porque a? experiência demonstrou os
inconveniente"' do primitivo .syslcina.
Mais tarde o representante do nnnis-
terio publico junto ao Tribunal de Con-
tas foi considerado demissivel "ad

nutum".
Contesta que a cláusula emquanto

bem servir" seja equivalente cm nosso
direito ao titulo de vitaliciedade. como
pretendem alguns julgados do Supremo
Tribunal. Aquclla expressão tem ser-
vido precisamente para caracterizar a
demissibilidadc "ad nutum".

Em abono da sua «affirmação, recor-
da innuineros actos judiciários que de-
ciaram que os desembargadores c jui-
zes de direito c os pretores são uo-
meados por quatro annos, accrcscenlam
que os demais funecionarios c empre-
gados da justiça são temporários e
conservados emquanto bem servirem. _

.E' esla a manifesta intenção da lei
de contrapor á vitaliciedade a livre de;
missibilidade dos funecionarios c foi
justamente dessa formula — emquanto
bem servir — que o legislador se ser-
viu para exprimir o contraste.

¦Em 1893 o ministro da_ Justiça pe-
dia ao Congresso a abolição desse re-
gimen, "pois é intuitivo que, recebendo
ordens do governo, cumpre que sejam
renováveis, a juizo deste, sempre que
assim o reclame a conveniência do sèr-
viço publico.

Nesse mesmo anno foi apresentado
na Câmara o projecto que, mais tarde,
foi convertido no decreto n. 280. Em
1895, quando esse projecto estava no
Senado, o ministro da Justiça insistia
que clie "era digno de converter-se em
lei, porque altende 31 uma necessida-
de evidente, qual a de sujeitar imme-
diatamente á acção e confiança do go-
verno os funecionarios que são «os re-
presentantes do seu pensamento junto
ao poder judiciário". i i

Foi assim da fórmiUa .— •imqua.nto
bem servir — que sc utilizou o legis-
lador para affirmar que os membros do
Ministério Publico, sujeitos immediala-
mente á acção c confiança do governo,
seriam renováveis a juizo deste. Nem
se diga que esta fórmula, exclue a vila-
liciedade, mas não o processo adininis-
trativo.

Dentre os empregados que serão con-
servados, emquanto bem servirem, só
os serventuários da justiça não podem
ser destituídos sem processo adininis-
tartivo.

listo mostra que aquclla cláusula, não
implica necessariamente este processo.

Cita ainda o dispositivo do rcgimen-
to do Supremo Tribunal Federal, que
determina que os empregados da secre-
taria serão conservados, cinqttaflto bem
servirem, e só poderão ser demittidos,
depois de dez annos, mediante «pro-
cesso administrativo. E' mais uma
prova de que não existe relação nc-
cessaria entre a condição, "emquanto
bem servir", c o processo administra-
livo.

jRecorda ainda que a matéria está
magistralmente esplanada em uma sen-,
tença do notável magistrado Pires e
Albuquerque.

Concluindo demonstra que os repre-
sentautes do Ministério «Publico, quaes-
quer que elles sejam devem ser dcmis-
siveis "ad nutum \ sendo o processo
administrativo, depois de dez annos,
uma grande «concessão da lei. Coarclar
a acção do governo não parece razoa-
vel.

Portanto, a proposta da coiumissão
deve ser rejeitada.

• No caso contrario, convém, deixar
bem claro que a cláusula — cniquanto
bem servir — não eqüivale á vilali
ciedade como; sc tem pretendido, inyo-
rando com > iinperritó conhecimento a
fórmula "ruling good hehayior", da
constituição dos Estados Unidos.

Assim sendo, s. ex. propõe que ao
art. 2" seja accrcscentado: "não po-
dcn.lo ser dcmiliido senão por falta
verificada eril processo administrativo,
nos lermos do art. 1 _5, paragrapho 1",
da lei n. 2.02.\, de 5 de janeiro de

. 19 IS'.
Em seguida, s. ex. passa a justifi-

car emendas ao projecto de reforma
judiciaria, as quaes foram acecitas pela

] commissão. Entre essas destacamos a>
I seguintes:
! A' emenda 14 — depois de "advo.

I grilos", íiccroscentc-se "entre os quae*»
re comprchcndcm os membros do mi-
íiHlcrio publico federal.

Ao art. 126, paragrapho 4", n. 4
Depois de "Código Penal", accrcscen-
te-se: ameaças (art. 184).

Ao art. i^S. Accresccntc-se: adiaf
por prazo razoável a assembléa de ci'c.
dores, sc 110 dia designado não estiver
ainda decidido o aggravo interposto da
sentença declariiloria da fallencia.

Ao art. i.is, paragrapho 2", n. ,1,
accresccntc-se: paragrapho "violação
do segredo profissional."

Estas emendas, dada a sua impor-
tancia, o sr. Epitacio Pessoa ao apre-
scnial-as, declarou que o fazia para
conhecimento da coiumissão, deixando
para snbníeítel-as a voto quando esti-
vessera presentes todos os membros dr.
commissíío.

Ainda houve duas outras emendas,
apresentadas nas mesmas condições',
uma mandando que a lista apresentada
ao sr. presidente da Republica con-
tendo os nomes dos candidatos a pre-
tor, seja constituída dc cinco em cinco
cm vez de nove como actualmcnte; c-
pcrmittiiido a substituição reciproca
dos promotores.

Siiggeriu ainda s. cx. a idéa de s--
adoptar o principio de merecimento
nas nomeações dos desembargadores,
fazendo-se uma por merecimento e
duas por antigüidade.

Preferia, porém, s. cx. que esta
provWencia fosse votada com a pre-
pença dc todos os mnnbros da com-
missão. Do mesmo modo se uianifes.
toti cm relação a idéa do restabeleci-
mento do decreto do governo, quando
na partilha dos nomes dos de juizes
de direito, reserva 10 logarcs aos pre-
torer,, em vez de nove, como propuzera
a Câmara.

„ AS^ ¦NigAQUIN AS ^ ULTIMA HORA
A GUERRA |«

PRIMEIRAS

ZE' POVO \
•— Que bichanos são'tèsses que te rodeiam ?

ELLA _
São as MACAQÜINAS-! Não vês, pelos jornaes, esses anmmcíos de

produetos imitantes da LUGÒLINA, cujos autores só tiveram a idéa plagiaria
depois do meu suecesso ha 26 annos, no Brasil e no estrangeiro ? E porque
elles não fazem o mesmo que eu tenho feito ?

< ZE' POVO t
Porque são MACAQUINAS ! Fora as MACAQUINAS ! j í ¦> ;,\

Matto Grosso provoca
tumulto na Câmara

.Inseripto desde a véspera, occupou
hontem, na hora do expediente, a W-
buna da Câmara o sr. Anmbal dc lo?
ledo, deputado niattogrossensc.

O sr .".unhai propoz-se a fazer uma
súmmula histérica, do que vem, politi-
camente. oceorrendo cm Matto-Orosso,
de ha alguns mezes a esta parte. E a

proporção que desenrolava o seu dis-
cur«o, o depulado mattogrossense foi-se
inflammando, de modo a, por fimj
apaixonar-se, entrando a articular ac-
cusações vehementcissimas contra o gs-
neral Caetano de Albuquerque.

Aparleado, freqüentemente, pelos srs.
Estacio Coimbra o Júlio dc Mello, que
o apoiavam, e Maurício de -Lacerda,

que lhe contestava o fundamento (ias
afccusaçõès, o orador, com o seu as-
curso, deu ensejo a que se cstabcle-
cesse um verdadeiro tumulto, provocan-

•o a;.intervenção, das campainhas. Cel
sado, porém, o tumulto, o sr. Annibtil
proseguiu no seu íiscurso, referindo-
sc, já então, de maneira instilluosa ao

presidenle 
'de' Matto Grosso, a quem

acoimou de miserável traidor.
O sr. Maurício de Lacerda, em apar-

tc observou ao orador que deveria ha-
ver, simultaneamente, o castigo, jiara os
tra'dorcs e para os ladrões de terras.

O sr. A. Mavignier, intervindo no
debate, disse que, se havia ladrões,
eram elles çxactaméntc os que convi-
riam a sc boinbrcarcni com os traido-
rcSt

O sr. Mauricio, vottamlo-sc para o
apárteántc, cxêlaiupu! . _ ,...

V. ex. pu-cisa-restitiur ao Estado
que recebeu ao ser

1 XA ILHA FISCAL

12:000$ que desapparecem de
;• um cofre
1 Escreve-nos o cònfra-altnirantc Ame-
rico Silvado:""Si. reduetor — A vossa boa fé foi
illaqtteada por um informante pouco
cscrupuloso, quanto a um furto que
teve logar na Superintendência de Na-
vegação, na ilha Piscai. No que esse
informante vos transmittiu só ha de
verdade que houve um furto e que o
responsável pelo dinheiro já recolheu
jiò cofre a quantia furtada, scnddUudo
mais pura fantasia.

Com cffeito, ao contrario do que
vos foi dito, a policia teve conheci-
mento do faclo, porque o indiciado é"um 

servente e de modo algum um ma-
í-inheiro, estando o inquérito que man-'dei instaurar, de accordo com a lei,
çni andamento, .

Sinto muito ter que mandar abrir'um outro inquérito para ver sc des-
cubro qual foi o empregado indiscipli-
jiado da Superintendência de Navega-
ção que revelou um assumpto reservado
de serviço.

Agradecido pela vossa gentileza sc
subscreve, etc. —Ame>'ieo Sih^do, con-
Itra-almirant.e, Rio, 20-X-16. 932, Ave-
nida Atlântica."

a ajuda dc custo
nomeado delegado no norte, para -ter

culoridadc dc falar desse modo!
 Eu não tenho satisfações a dar

a v. ex., respondeu o sr. Mavignier.
Mas deve-as à Nação, Insistiu o

sr. Maurício.
Xão apoiado.- O dinheiro da mi-

nha ajuda de custo não era da Nação
era do listado.

Estabeleceu-se, então, um tumulto, c
desta vez mais forte. A berraria _ir-
rompia de todos os canlos. O sr. Ves-
pucio poz todos os lympanos a fim-
ccionar, cm pura perda,. Deante disso,
o presidente da sessão tomou_ o alvitre
de abandonar a sua cadeira. Eram 1.3J!

'Dez minutos depois, o sr. Vespne o
de Abreu volioirú cadeira presidencial
c reabriu a sessão. /

O sr. Annibal de Toledo tornou, cn-
tão, á tribuna, c proseguiu na sua cati-
linaria, até ser interrompido pelo esgo-
tamento da hora regimental do expe-
dieute. ,

¦11» m> 1» !¦¦
OS DESILLUD1DOS

Quiz matar-se com
uma navalhada

Em Engenheiro Trindade reside ha
tempos o lavrador 1'rãnciscq Lima dè
Azevedo, solteiro, de côr branca, com
30 anuos de edade.

Hontem, esse pobre homem, «por uni
motivo com o qual ninguém atina,
nem mesmo os que o Conheciam bem
de perto, teve um gesto de desespero,
tentando pôr termo á ex!stencia.

«Assim lançou ellc_ mão de uma na-
valha e deu um proümdo golpe 110 pes-
coco.

O golpe não foi tão violento e não
«produziu os offeitòs que o treslottcadõ
homem queria.

Francisco Luiz de Azevedo, depo'.s
de medicado na Assistência, foi remo-
vitlo para a Santa Casa. onde está re-
colhido na i.V enfermaria.

A policia do 25" dislrieto foi iufor-
mada desse facto e deu as providen-
cias necessárias.
¦ ' ¦¦-' "mi% ¦_> <-> O B _¦*¦*__—-—-ii
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amostras grátis a
(rr.ixTi 1062 — Kio.

V. s. sente dôr
tias costas ? Está-cansada c gasta ?
Sente-se tonta,
¦nervosa, e abati-
da ? São as se-
creçõei dos TÍns
Irregulares e de
côr 'forte ? Con-
tecni sedimento ?

Provavelmente
seus Hns estão
defeituosos. Rins
fracos dão signal
dc aflliccão.. Ou-
ça o aviso,'- não
demore. Üse um
¦experimentado re-
.medio nara os
rins. Nenhum
outro é tão bem
reconiendntio quan-

- to as Pílulas de
Foster para os

rins. Nenhum tão
universalmente liem
fiuceedido. "Peça

Pôster McÇlcllan C».

TRAPESSURAS DE CUP1DO

Duas senboritas para m joven
chie

Ambas gàlanfés, florindo na prima-
vera dos dèzcseis annos, alegres como
aqucllas flores todas do jardim Affon-
so Pctina. „ _".".-

Numa das alamedas desse jardim,
ladeada pelo pujante e verde grama-
do, appareceu um rapazola. Nem feio
nem bonito, vestido de cinzento, gra-
vata ao sabor da briza, chapeo de pa-
lha, botinas que ao longe pareciam
resguardadas por brancas polainas.

As duas galantes mocinhas cessaram
os risos, empallideceram, medíram-se
de alto abaixo, c dos quatro olhos nc-
gros como a noite partiam dardos de
ódio.

Em dado momento, levantaram os
delicados bracinhos, levemente oceul-
tos por branquissiina gaze; como duas
gatinhas enraivadas estenderam as ro-
sadas unhas.

«Elle é meu.! gritou a primeira.
Estás enganada, é meu c muito

meu!... retorquiu a outra.
E... atiraram-se valentemente, co-

mo dois campeões de liita romana..
Já o Narciso estava próximo; cor-

reu a salvar a situação.
Foi peor a emenda que o soneto,

porque entre as mulheres não pôde sei
bemdito e a vaia estalou como casta-
nhola cm mão3 de graciosa madrilena.

A lindeza que tomara a of fensiva
voou; não pôde ser dcscobfcrto ipara
onde; a outra fugiu de automóvel e,
o "tão amado" rapaz ficou a olhar p_a-
ra os pés, entristecido como o pavão
de rutilantes pennas.

A policia não tomou conhecimento
do faclo... Nem havia necessidade
disso, porque, cm final de contas, tudo
acabou bem.

<l«lli

A marebft das operações no
Somme

- Paris, 20 (A!. H.) — Communicado
official das 3 ítoras: '

"No Soinine, não foi travada nenhu-
ma acção de infanteria. Durante a not-
te esteve empenhado uin duello de ar-
tilheria na região de*í>aillyJSaillisel e
nos scclores de' Beloy-cn-Santerre e de

NaLorena. na região de Bezanges,
repellimos vários ataques inesperados
do inimigo contra os nossos pequenos
postos avançados." ,

Paris, -o (A. H.) — As tropas.fran-
cezas estão organizando a aldeia de
Sailly-Saillisel e os outeiros circiimvi;
zinhos, conquistados no dia anterior a
tomada daquella povoáção. Os persis-
tentes csiforços do inimigo no intuito
de impedir o trabalho do restabeleci-
mento das defesas e reconquistar
menos uma parte das posições que per-
deu, têm sido inteiramente vãos. As
vagas humanas; lançadas, umas após
outras, ao assalto, após «forte tombar-
deio, operado ora pelo, lado do_ sul
or» pelo norte, ora por leste, tem-se
quebrado por toda a parte contra, a
nossa defesa, ,de sorte que ,0 inimigo
não logrou reconquistar a mínima par-
cella do terreno que foi forçado a ce-
der-nos. Ao fim do dia as defesss da
aldeia estavam completamente voltadas
contra os allemães, A artilheria .fran-
ceza recomeçou a alvejar a região a
leste de Sailly-Saillisel, que domina Le
Transloy.

Informações complemcntares. so ago-
ra divulgadas, mostram que o conibjje
apresentou unm. considerável importai*-
¦cia. Como já haviam supposto a respei-
to de Comblcs, os allemães reputavam
Sailly-Saillisel «formidavelinente defen-
dida. Guarneciatn as defesas da posi-
ção as primeira e decima-sexta divi-
soes «bávaras e alguns contingentes aa
segunda, tropas de «scol, recentemente
chegad.i'3 a ajudar a resistência da ai-
deia suppostainente inexpugnável. . Us
allemães tiveram, porém, que ceder ante
o irresistível ímpeto dos francezes, que,
entre 11 h.45m. e meio-dia, logo se
assenhorcaram das orlas da aldeia, pelo
lado do norte, dos caminhos que lhe da-
vain aceesso pelo lado do nordeste, bem
cômodo uma trincheira sobre um ou-
teiro a noroeste. ,

Z.-iirfrc-. 20 — (Ai H.) — O general
Douglas Haig, commandante em chefe
do exercito brilannico cm França, com-
munica o seguinte resumo das opera-
ções na ultima quinzena:"Na frente do Somme fizemos pro-
gressos continos, conquistando séries
de fortes posições inimigas. A luta foi
muito encarniçada íc longáí'"0 inimigo
resiste desesperadamente até se ver
cercado .numa posição, depois faz o
mesmo em outra, c deste modo um
grande numero dc prisioneiros vae fi-
cando em nosso poder.

(Durante este periodo, tivemos que
repellir, pela artilheria e mctralhado-
ras, repelidos contra-ataques. Quando,
porém, taes contra-ataques conseguiam
rasgar uma passagem através dô nosso
fogo dc barragem e altingir nossas li-
nhas, eram então repcllidos pelo fogo
de mosqiictaria que infligia aos ata-
cantes perdas avulladas. Uma ou duas
vezes somente lograram os allemães
tomar pé numa das nossas trincheiras,
mas a acção da baioneta. logo os re-
diassou oara as suas posições iniciaes.

Para além do campo dc batalha do
Somme, as nossas tropas estiveram
também muito aclivas, notadamente
effectuando "raids" nas trincheiras
inimigas. Mais de sessenta ' (lesses
"raids" foram praticados entre Yprcs
e Loos e cm. todos çjes fizemos nume-
rosos prisioneiros c infligimos perdas
avultadas aos allemães. « . _

Os prisioneiros conquistados at ini-
migo, durante a ultima quinzena ele-

28.918 o- total de «prisioneiros

O NOVO GOVERNO ARGENTINO

A "CASTA SUZANNA", NO
PALACE-THEATRE

Uma das peças que a ^companhia Vi-
tale ha, .sempre com -especial cuidado,
levado' á scena carioca é, Sem duvida"A Casta Suzanna" vaudeville em mu-
sica, que o nosso publico distingue com
a sua preferencia no copioso repertório
da opereta moderna, de origem espe-
cialmente, viennensc.

¦ O vaudeville, bregeiro como é. necés-
sita dc ítetores experimentados que
dêin vida e movimento á(|uelle desgu-
rolar de scenas, cada qual mais bizarra;
a musica não dispensa cantores, e exige
na protagonista uma artista de mérito
real. poi^ a tccc.dqra, sobre muito pu-
xada pelas cuiiriihancias.ia pauta supe-
rior, contém trechos que somente in-
terpretados com arte podem ostentar o
caracter que o compositor lhes impri-
mira. « -

A empresa Vitale, dera em 1914 "A
ultima Casta Suzanna" coin Gisclda
Morosini, "cstrella" que refulgiu longo
periodo de tempo no palco brasileiro';
agora confiou a esposa do Pomarel • á
sra. Pina Gioana, artista já consagrada
pela platéa do Palace Theatro. A sra.
Pina possuc todos os predicados paia
realizar, como realizou, hontem, pri-
morosa e insintiante silhueta da peri-
gosa dama que merecera o prêmio de
virtude. Figura csbelta, voz linda, edu-
cada com arte, jogo de sceiia desenvol-
to, foi alvo dos melhores applausos do
auditório.

Bertini, no aprendiz do Amor, com
uma mestra desse tomo havia de, por
força, demonstrai1 reacs progressos;
manteve-se pois á altura da sua reco-
nhNida inteligência de actbr cômico.

«O sr. De Torre fez do perfitiiiista' e
condccoraldo esposo da Suzanna, mui
intcnpretação toda sua, prevocando des-
abalidamente o riso na platéa.

O segredo dc tanta hilaridade, De
Torre o descobrira numa Ugeira "ga-

gueira" qne, eUliectivainente, auxiliada
com esgares naturaes, expontâneos, se
torna de uin coknico irresistível,

O Pomarel «le hontem conseguiu o
cffeito desejado, recebendo ipalmas nu-
nierosas logo na scena "de despedida, e
no acto do "iMoulin Rougc"; é mister
porém não levarmos em conta que,
num capitão de infanteria, de mais a
mais em manobras, a, gagueira é coisa
que roça pelo inverosimil. Mas todo o
"vaudoville" que se «prese ha dc sem-
pre ter seus disparates...

«Lábio Conrado d'Ul>rais foi Ponipeo
'Pompei, actor. que soube manter a li-
trba da seiencia no «primeiro acto, e a'
outra linha da pagodeira na embrulha-:
da do "Moulin Kouge".

-Os demais papeis estavam entregue»
a bons elementos, quaes lA. Cavcstro,
Maria dc 'Maria, Angelina Kubile c 'E-
Tornar.

A «enscenação decorosa, os coros,
bons como sempre, e a orchestra fogo-
sameiite dirigida pelo maestro 'Roig.

ab A &
"MLLE DE LA SEIGLIÉRE,

NO MUNICIPAL
De regresso á Europa, a companhia

Guitry resolveu dar, ainda, nesta, ca-
pitai, tres espectaculos com, as seguintes
peças: Le Tribun.MIle. delh 'Seigliere,
e La Clialclainie. Lc Tribun, que foi
annunciado para a primeira recita, viu-
se preterido, quasi á ultima hora, pela
comedia de Jules Sandcau.

Por que motivo? Não o sabemos. As
empresas theatraes costumam, neste
maravilhoso paiz, fazer coisas inc.x-
plicaveis — porque ellas não descem a
explicações que lhes não convém. Mas,
vamos ao espectaculo dc hontem.

Com uma casa fraca, o admirável
Guitry fez reviver a velha Mademoi-
sellc de La Seigliere, peça cohhècidis-
sima do nosso publico,— representada
dezenas de vezes por varias geraçõea
de amadores.

Guitry, cm Dcstournellcs. Não e pre^
ciso dizer mais, para se saber que foi
cxcellente trabalho a interpretação dada
ao personagem. Jean Joffre, o actor
conscicncioso e intelligente, esteve, ma-
gnifico no Marquez de Ia Seigliere.
Depois dc Guitry, é a melhor figura
da companhia. Durante toda a tempo-
rada passada, os seus trabalhos não
soffreram restricções por parte da cn-
tica. O sr. Paul Escofficr,. cm B<K

Stamphy, andou regularmente.

vam a.28.91» . . „
que fizemos desde o começo de julho.

A despeito de. condições cliniatericas nard
..._¦_,-._,'_•¦- j—r __¦¦,'«¦ •«..,««. Esse „. ...

gestos. Marcelle Josset csfotçou-sc na
Baroncza de Vaubert, tendo conseguida
sympalhias. Helena de Ia Seigliere,
sc teve a rnocidade de Mlle. Cèliat,

cxlrematnciíte dcsfavorajçéis; 
'os nossos Esse actor perde, por violência da

Nomcnçõcs do funecionarios
públicos

Buenos Aires, 20 (A. A.) — Ape-
zar do dr. Júlio Moreno ter acceifado
o cargo de chefe de ««olicia, ainda não
temott posse do mesmo cargo, por não
ter sido publicado, até agora, o respe-
ctivo «decrelo.

Ainda não foram feitas as nomea-
ções do intendente municipal, dos dl-
rectores dos Correios e da Alfândega,
dos dircctores do Conselho de Educa-
ção e da Repartição de Hygiene, c ain-
da outros.

A todos convém sajier que a TORRE DO TOMBO
vende ternos do superiores casemiras confecciona-
dos no rigor da motla, a 45$, 508 o 609000.

Ü0_, Rna Sete de Setembro, '40Í - Junto ú Praça
Tiradentcs.

Telephone 5576 — C.

Sports
TURF

0 caso da "Standard"

Mais diligencias promovi-
das pelo juiz

O dr. Cesario Alvim Eiího, juiz a
que está áffecto o famoso processo
crime da "Slandard Oil", ordenou
hontem mais diligencias.

Assim, fez officiar ao serventuário
do 3o ofíicio de Registro de llypotbe-
cas, solicitando informar sc de ipi_
até hoje constam quaesquer escripturas
cm que figurasse como parte Carlos
Gomes Esteres, assim como as datas e
tabeliiães em que as mesmas foram
lavradas, o nome das outras partes c
o imuíovcl sobre que recaíram.

Ordenou ainda fosse intimado Fran-
cisco Soares da Fonseca, portador de
uma promissória referida nos autos, a
vir cxhibil-a em juízo hoje, ao meio-
dia, intimados todos os interessados e
os peritos nomeados Octavio ilichelct
de Oliveira e Olympio do Amava,',para
responderem aos quesitos que forinu-
lará na oceasião.

O juiz fez acompanhar o seu despa-
cho da seguinte explicação, por que in-
limava os interessados: "visto como,
tendo protestado, por entenderem iini-
los c reclamado o Ministério PublicJ
contra- a inquirição das testemunhas
pela fôrma por que se tem feito, não
usaram", comludo. de egnal direito paia
com exames em documentos".

¦ '- —¦' mmSBm&^&miwÇammmi

O ministro da Viação nulorfzou a
Inspeciona de Obras contra as Scccas,
a admitlir o encenneiro Geortronor
Chaves, na vaga dc auxiliar tcchnico
tia estrada de rodagem dc Mossoró \
Alexandria, deixada por Gaston Sa-
raljilu de Athavde. uue foi diaaensado.

Um falso commissarió de policia
Causou estranheza ao guarda civil

qne rondava o largo do Rosário a pre-
sença daquclle "commissarió" que saiu
por ali a prender tola gente, amcdroii-
tando chauffcurs c apprehendcndo car-
teiras de pobres carroceiros. O policial
approximou-se do gajo c perguntou a
que districto pertencia.

Elle titubeou e o guarda civil o pren-
deu. levando-o ao 3" districto.

Ahi se verificou tratar-se de Domln-
gos de Souza Ramires. que se dizia
commissarió c que no fina! das contas
não era, coisa nenhuma.

A policia o deteve até segunda or-
dem. N

A COKRIDA DK AMAXIU

Jfonttirlivs prováveis
1" «parco — "Consolação" — Trium-

«pbo, iE. Rodrigucz; «Dynaniite, D. í'er-
reira: Escopeta, 'D. Suarez; «Demônio,
D', Vaz; iDonau, C. Ferreira; Conquis-
iádõra; A. Vaz.

2" parco  "Velocidade" — Majes-
tio, 'D. Ferreira; Espanador, V. Bar-
roso: Xaida, R. 'Cruz; Miss Florence,
U-, «Oliveira; Torio, C. Ferreira.

¦j° ipareo — "16 de Maio" — Royal
Scotcb, E. «Rodriguez: You Vou, D.
«Ferreira; David, j. Coutinlio; Pirquc,
H. IMicbaels, Belle Angevine, A.
Vaz.

4" pareô — "Prado Fluminense" —
«Flamengo, E. Rcllrigucz; «Monte Chris-
ío. D. «Ferreira; Patrono, F. Barroso;
GoyUicaz, C. Borreira.

5" parco — "S. Francisco Xavier
— tílarvellous, E. RcÜrigücz; Atlas, D.
Ferreira; Bucklçss, D. Suarez; Pégaso,
]-; Barroso, Cuido Spano, Michacls.

6° «parco — "jjoclscy Club" — Fidal-
go, E. 'Rodriguez; BaKery. A. Fcrnan-
dez; «Itont Blanc, M. .Michae)s.

7" «parco — "Grande Prêmio Ypi-ran-
ga"  Favorito, «E. Rodriguez; Hui"
rah I «D. Ferreira; Hygéa, F. Barroso;
Hortencia, D, Vaz; ilyovava, R. Oli-
veira; 'Porto Alegre, Le Sler.er; Hei-
vetia, -M. Michacls; Gayamu', duvi-
doso.

S" «parco•— "Guanabara" — Ganay,
E. iRodriguèz; Samaritano, J. Couti-
nho: Estillotc, C. 'Fcrrqira; Canielia.
F. Barroso. •*- .•• •*•

VARIAS XOTAS
•São boas as condições do «potro Por-

¦to Alegre, que vae «disputar amanhã o
"Grande Ypiranga". Em cotejo com
Triumplio. bateu-o facilmente, na «pista
do Joclcey Club, fazertJo a recta final
em 3"".í!5«São favoritos dos "catbedrati-
coS", em differeníes pareôs, os seguin-
tes aniniaes :

i "Triumplio a 'Dynaniite; .Maíestic;
Royal iScotcb; 'Monte Christo e Patro-
no: Pégaso e Marvellous; «Fidalgo; Fa-
vorito c Camelia.

«Fala-se bem «da égua Escopeta, que
rcvpparecc amanhã, sendo a principal
comtpetidora tle Triumplio e Dynaniite.

; — Marvellous, Ganay e Fidalgo, pen-
I sionistas d«e «America «Azevedo, conti-
: hiiam em optimas condições.

_u ¦!• .?.

FOOTBALL

são, cm reunião de 17 do corrente, rc-
solveu escalar os seguintes "referees"
para os jogos de domingo, 22 do cor-
rente:

Vasco da Gama "versus" Icarahy;
primeiros "tcams", Carlos Auler Ju-
nior; segundos "leams", Odilon Cor-
réa de «Albuquerque, t ,

A coinniissão de football da 2" divi-
são, em reunião de liontem, resolveu
escalar para o jogo de 22 do corrente,
Mangueira "versus" Carioca, os seguiu-
tes "referees" :

Primeiros "tcams", Romeu d'Ambro-
sio; segundos " teams", Orlando Ra-
mos.

O conselho julgador do Campeonato
Infantil, cm reunião de hontem, resol-
vcu:

a) approvar o "match" Fluminense
" versus" America, mandando marcar
dois pontos ao Fluminense, cm ambos os
"teams";

b) annullar o " match " Carioca " ver-
sus" Botafogo, realizado domingo, 

'15

do corrente, por lerem servido de " rc-
ferees" c juizes dc linha associados dos
dois clubs disputantes;

c) escalar os seguintes "referees"

para os jogos de domingo, 22 do cor-
rente:

Fluminense "versus" Botafogo: pri-
nieiros "feams"; Manfrcdo Liberal, do
Palmeiras A. C.: segundos "teams",
Paulo Poncy, do S. C. Brasil. Represen-
tante, Carlos Nerp Stélling.

America " versus " Flamengo: primei-
ros "teams", Orlando Ramos, do Fiu-
minensc F. C.; segundos "tcams", Luiz
Rocha, do Palmeiras A. C. Representai!-
te, Antônio Ferreira Vianna Nctto.

* * *

A FESTA 1)0 ALDRinGR
COLLEGE

Caso o tempo permitta — já não é
sem tempo — será realizada, hoje, a
festa do Aldridge Collcge, no campo do
Rio Crickct, cm Nicthéroy.

aeroplaços effectuaram 'ç 'íeconhecimen-
tos dc grande «valor, ataçandç muitas
vezes eom' exito as linhas dc".-.çommu-
nicação do inimigo, os seus: depósitos
de munições, as suas IropaSí^m inar-
cha. .- .' ml:

Um documento que surprchendemos,
emanado do quartel genera«l allemão,
reconhece a superioridade dos aviado-
res inglezes c suggere o meio de cr-
organizar a aviação inimiga,' na espe-
rança dc que "ao nlcnos por algumas
horas, possa cila contestar a supíema-
cia aérea do inimigo". Auxiliada pelos
acroplanos, a nossa artilheria continuou
a representar papel saliente na, luta
cm que estabeleceu e manteve eviden-
te superioridade sobre o inimigo, ja
apoiando os nossos ataques, já desor-
ganizando a,s disposições inimigas por
trás das linhas . allcmãs, já creando
difficuldadcs á 'chegada dc reforços e
provisões, não consentindo, emfim, ao
adversário repouso, nem de dia, nem
dc noite, o auxiliando aissim o objecti-
vo de altingir o moral do inimigo, o
que é vital para o êxito da batalha.

Os documentos apprchendidos mos-
traiu edmò tem sido efficaz o nosso
fogo de artilheria continuo e põem em
destaque o Ímpeto c boa disciplina dos
nossos ataques de infanteria, alludindo
ao demais cm termos significativos ás
qualidades dos nossos soldados."

>»
Os rumaicos estão forçan-

do a passagem de Tar-.
novea

Londres, -o, — (A. A.) — Tek-
grapliam de Salonica dizendo que as
tropas rumaicas estão forçando a pas-
sagem de Tarnovea, onde os búlgaros
accumularam grandes contingentes e cs-
tão reagindo desesperadamente.

Considera-se, entretanto, imiteis to-
<los esses «esforços, graças as optimas
iposições oecupadas «pelas tropas ru-
niaicas.

-' üi •>

VESTIDOS MODELOS?...

LaMaison Nouvells
9, RUA GONÇALVES DIAS, O

Os alliados normalisam a
situação em Athenas

Píim, so. (A. A.) — Um telçgramma
agora recebido de Athenas diz que, gra-
ças á acção enérgica que está sendo
desenvolvida pelos alliados, deante da
impotência do governo nacional grego,
aquellcs conseguiram impor a riormali-
dade na capital hellenica, tendo sido
dispersados todos os grupos irregulares
que campeavam pela cidade commctten-
do desordens.

Todas as repartições foram oecupadas
pelas forças aluadas, funecionando rc-
giilarmcnte.

Esse despacho accrcsccnta aue o ge-
neral Sarrail c o almirante Du Fournct,
agindo de accordo, tem lançado mão
apenas de medidas conducentes, evitam
do todo e qualquer acto que possa ser
interpretado offcnsivanicnlc á soberania
grega.

Mais tropas aluadas des-
embarcam em Salonica

não logrou, comtudo,
como era de esperar.

uma interprete

Falta o dr. Manoel Buaique
1 II de Almeida

iKalleceu hontem á noite o dr. Ma»
noel Buarque ide Almeida, filho do dr.
Rufino Augusto de Almeida (já falle-
cido) c de d. Lydia Buarqtto de Al-
meida.

Formou-se na Universidade de Cor-
nell, nos Estados Unidos da, America
do Norte, cm cngçnbaria civil e cons-
Irucções navaes, tendo ali deixado uni
traço brilhantíssimo de sua passagem.

Chegado ao Brasil, empregou a sua
actividade profissional no Lloyd Bra-
sileiro, dirigindo com proficiência ac-
cenhiada 

' serviços de construcção doa
novos estaleiros daquella empresa, em
«Mocangttê.

(Forçado, pela moléstia cruel que o
victimou, a procurar cm melhor clima
allivio aos seus padecimentos, seguiu
para Bello Horizonte, onde regeu di-
versas cadeiras da Escola de Engenha-
ria daquella cidade, sendo provido co-
mo calhedratieo da cadeira de portos
dc mar e navegação interior.

O governo de Minas nomeou-o cn-
genheiro do Estado c não poucas fo-
ram as commissões cm que o seu zelo
e competência iprofissionaes «ficaram
provados.

Morre aos .ir annos dc ciladc c do
seu casamento deixa quatro filhos,

O seu enterro èffectu.i-se boje. ás 4
horas da tarde, saindo o ferelro da rua
Almirante Taninndiiré n. 38, para o
cemitério dc São João Baptista.

Sociaes
mm mum

Carvalho, Icilocirfl

i DKCISõES OFFICIAES DA LIGA
31. DE S. ATHI.ETirO.S

I A commissão de football da 3* dnri-

A ressrva naval

A conferência do sr. Porto da
Silveira

Hoje, ns 8 da noite, na sédc da As-
sociação 'Marítima dos Enmregados em
Câmara, á rua dos, Aiflradas n. S.í, o
sr. Porto da Silveira larã uma confe-
renda a comitê da Federação Mariti-
ma Brasileira, sobre Reserva Naval.

IE' importantíssimo o thema cm re-
dor do qual girará a conferência do
nosso collega.

Reserva naval implica no preparo
etficicntc da nossa marinha mercante,
para figurar como auxilio de primeira
linha á marinha de guerra, em tempos
anorniaes. Preparai-a com antecedeu-
cia, forlalecel-a c regularizai-a 6 obra
de prudência.

Não ha convites especiaíj. A wtra-
da é franca, —  —

Londres, 20 — (A. II.) — Commu-
nicam de Salonica á Agencia Reutcr
qne desembarcaram hoje naquclle porlo
grandes contingentes de infanteria ai-
liada. Momentos depois chígaram tam-
bem alguns destacamentos <le tropas
gregas, rprocedèlities da ilha de Creta,
que se foram juntar ao exercito nacio-
nalista que Hvae combaíer ao lado dos
alliados.

9
Os servios continuam a
avançar ao norte de Brod

Paris, 20 (A. II.) — Communica c.
«stado-maior do exercito do Oriente:"Do Struma até ao Vardar, a arll-
Ibéria manteve-se intcrmittcntemenlc.
activa. Os servios continuam a avan-
çar ao, norle de.Brod, onde vão obten-
do brilhantes victorias. Assim, toma-
ram dc assalto o planalto c a aldeia
de Volycselo, d rrolando fo ças const-
derav-eis c aprisionaram durante a
acção mo prisioneiros, conquistando
ao inimigo tres cai.hOes t diversas mc-1 tralhadoras..1'

DATAS INTIMAS
l**azcni annos lioje :
O capitão tfrnaiii dc

desta praça ;—- o sr. Armando Cascnuro, desrach^n-
tu geral da .Alfândega ;

a sra. d. Alice Maciel Bittencourt J
o bacharelando 1'lovw t.cngruber :
o menina Cclinia, filha da tenente

I .Torne Atilunci dc Oliveira, ftinclonarle
I miosentado doi Corrcioi :

o sr. Heitor Maiasuti de Sjnzn, cai;
xi da Casi Kannier ;

I — (",. I.iza Maria do Oliveira! ,! — a Rcnlíoritn Vn!aiid:i iMgncira, fnltt
do sr. Rae! figueira, íiegociant' desta
I>raçi ;o sr. lídgardc Vranco iLoho. fmicciCH
nario publico c filho do <:oronel do Kxcr*
cito dr. -¦'ranço f.obi ;a sra. d. Pára llrucc Botelho, e*
Vosa do capitão Alfredo íiotelho ;

o joven. Aüjiio Çocllio da Silva, aca*-
dtinico de medicina, filho do coronel Ade»
lino Coelho da Sllvi ;o menino Antônio Villcla lri!lio, fí«
Uio do tenente Antônio Villcíü, cm;-.Vy.id4
da Saude Publica ;o professor cathedraíico jubUado sr.
Augusto Pinta da Costa, thesotircim da
Centru dc Professores Primários MuuicL
pac3 ;—• n sr. Francisco ?aude, c?!Íir.a-!.i cm*
pregado na administrarão da RcitiUi dt
Semana ;o tenente Tltlarto Tovino Ferreira;

a sra. d. Caroüua Martin-; Cardoso,
esposa do sr. A'.7.ir Cardoso, das olíicinas
t>T)OgrapÍK*ca_ d"'O Malho".

—* o dr. Jayme Stiares dc Souza Cas-1
tro, jiilvotòdo e membro _h 'rimporUinte
firma desta praçn Langley & C, sendo
também rediicior da Lmi<jlcy's Rcyieu\ des-
ta cidade ;

ENFERMOS
Acha-se «dc cama, gravemente cnferin^

O Er. Vrooopio .lo-ê I.cite. chefe ile secção
da Hstrada de Verro Central\ do Urasil-
A' stm residência, h rua Fi_.!eÍredo n. 22,
ífever. tem aftkiido \granuü mimeru 'lo
oii-íkuS. *

«.\clia-se enfermo o ^distincto k.'=rr:.;'or
dr. Samuel de Oliveira, tenente-coronel «li
cor.^o de engenheiros c adjunto do pibtne-
te do ministro da Guerra.' O r.prccíado official tem
_Ílado.

sido

I MISSAS
Rczii-se hoje. ás 9 lior.-..1. nn

?. Francisco de Paula, a missa
di.i por altiia da senhoritti Hei
r.:;mx_ dc \ Arauin. filha do çapíiNufrnst*) FerhnJtitea de Araujo.*4acliináa do cruzado: "Barroso".

i :,._>K_í ii ¦¦': _í«.-Si«fc - -Kit;,
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L-I9I6!!!

UM MUNDO OE OURO ;
LIBRAS Á%IO LIBRAS
Distribuídas pela casa VEADO aos fumantes dos seus olaar-
ros por meio da Loteria Federal de 28 de Dezembro de «18.

_1 PRÊMIOS constando cada prêmio *doj
um bolsa de prata contendo

10_____!_-__-_-L10
EM OURO

'- Que serio entreo"" " 1u«*n apresentar bilhetes fornecidos pela essa
VEADO com números eguaes «os primeiros 41 prêmios maiores da Lo.
teria Federal do NATAL de 1918.

CONDIÇÕES
' A quem apresentar na casa Veado a Rua da Assemhléa, JM-99 o coupon

aqui junto acompanhado de 10 valeu das nossas carteirinhas de cigarros/
receberá em troca um bilhete numerado cujo numero correspondendo
ins primeiros 41 prcmios maiores da Loteria Federal do 23 de. Dezembro de
lülü terá direito a uma bolsa de prata contendo dez libras em ouro.

A troca dos bilhetes para o concurso terminará em 15 de Dezembro dal
1916. Scrilo attendidas as remessas pelo correio quando acompanhadas ds
um sello de 100 reis para o porte.

Os or «mios estão em exDosiçio ias vitrines VEADO

¦\ GRANDE CONCURSO

_ J VEADO"
_^__f^rflOC(]IiR[|flDAp1ANHft'

Corte esto coupon,-
junte-lhe 10 vales
dos cigarrosn

e troaua por um bilhete numerado da case.-^_r.___.___L m_. o
para se habilitar ao GRANDE CONCURSO do

UM MUNDO DE OURO;

,'! BOLSAS IU. IIIUl «TOO CAPA j_j
O

Ieãtros & cmnhRSI
y_"rte_ü--«i_Mr_i- ii .11 .i . _—«f^^neman. _j a

CARTAZ DO DIA
Theatros

CARLOS GOMES — A. B. C. (revista).
A's 7.iU c o.iU.

-U-Nl.l.Al, — Le fritai (comedia).
A's 8 3J4.PAl.A.IÍ-THríATRI* — Addia glovinez-
ca (operem), A's S 3(4.

PltliXlX — Yinfr. a cruz e a caldcirinha
(chnic(jin).

RÜCKKIO — Mentira de mulher (come-
dia), A's 8 c jo Horas,

UliPUIlU.A — Fátima Miris (transfor-
niisnío). A's S.iU-

S. JOSI;' — O Pistoião (revista). A's 7,
8 ,i|.| c io i|_.

* * *
Cinemas !

AMERICANO — Siimiiií oii Amores de
príncipe (.drama) S°nata de Krcutccr (dra-
ma).

AVENIDA — Nas garras (drama);/liii<*r
c calor (comedia).

ClNI*-l'AI,Al_ — 1V11 capital (comedia),
IDKAL — O mysterio das jóias loubaãas

(drani..); Senhores jurado3!,,* (drama);
.-I confecção dc um busto de cera (do na-
túral).

Il>IS — O crime do batAeira (drama); O
testamento encantado (drama). ¦

ÜI3UON — ilps Cyclone e os sete pecea-
rfit.c mortaes (dmiiia).

Perdida (drama).1'ATItl"'

Circos
rTÍ_l*\'l"J,I.t

•sarjd

Variada funeção.

* * »
A ESTRÉA DE UMA PEÇA

K' coisa muito síria, unia verdadeira
com.íiica.fto, n cstr.a de unia peça.

Internamente, nos- bastidores, é uma aza*
fama infernal: tudo ec movimenta, todos
Igritarn, todos correm, Iodos dão ordens,
numa dobadoura em que ninguém se en-
tende.

Director de scena, iirti.las, o conlra-re-
Rtít, ns machiuistas todos se mostram exci-
t.vdu., preoecupados com uni artista que se
nl.nza, no vestir, com um detalhe de toú
Irttc que faltou, com uma marcação errada,
com uma t.!a _ceiiograp.tica mal posta en-
tre ns gambiarras.

lí* uma balburdía sem fim, entremeada
com brados de repreliensão, com gestos de
ii-ipaeiencia, numa troca áspera c pouco
ainnvcl de cxpressücs.

Rão correrias para nquí, são co.r-T.as
per a acolá; os cncou.rões c os cmpurrOcs
te multiplicam a cada passo.

15' a desordem, é o desvnrio, é o calins.
Cá fura, extra*bastk!orcs, i

avi.lo dc assistir á primeira, já impaciente
l<la excessiva demora, a reclamar o come-
co do espcctaculo.

I? a peça vae, afinal, á scena.
Se logra agradar! autores e adores, o

empresário e o scciiograplio, todos cm
siiituna, se abraçam, satisfeitos e jubilosos,
ce*.braiido o suecesso obtido.

Kc, ao contrario, a peça c.íe, as recri-
ininaçôes são geraes : do empresário con-
tra os autores, por terem eseripio uma peça
sem elementos dc e.\ito ; dos alítores contra
a empresário, que montou mui o seu Ira-
kdlio, e contra os artistas, que sacrifica-
rim os seus papeis.

li, nessa reciprocidade de censuras, o
sçcnograplio, o director dc scena, o contra-
regra, os enscmblistas, todos têm o seu qui-uhiio de dcscoinpóncndas, cada qual aiir.tn-
•-'o ao outro a responsabilidade do instie-
cesso.

15' uma coi „ infernal a estréa
peça.

por temperamento, não raro indiscretos e
inconvenientes.

Têm mesmo necessidade dc sel-o. obriga-
dos, como são. por dever profissional, a
informar o leitor sobro tudo o sobretodos.

Foi por isso oue procurámos Fátima Mi-ris, uo seu hotel, onde a caplivante artistanos recebeu com fidalga cortezia.Tenho corrido o mundo, era ia annosde trnnsfornusmo, acompanhando.mo sempremeu pae c minha irmã. De resto, nós tresformamos um todo. um sò corpo: não nos
podemos separar, e dahi a minha resolução
de abandonar o transfor.nisino, disso-uos
ella.

Como assim?, indagámos.Seria um crime, uma manifestação domaior egoísmo conservar minha irmã nestaforçada inactividade. Ella é das poucas-Arfuosi do violino, cm todo o mun-
do.. Km Madrid, fez-se ouvir, no Pa-lacio Real e no dá Infanta Isabel, quelhe offercceti preciosa pliotograpliia com
ecntilissmia dedicatória annellidando-a pe-qttena iarasate. Além disso ella tem o

P>|_iJb| Hb~' f' 3_B
___________M__________' i 
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«ntajosamentn «devido nior i engraça-
dinima comedia.

Os papeis de Coronel Parker « Agatha
Smith do .interpretidos por Alexandre de
Azevedo i Cremilda de Oliveira, artistas
cujos méritos despensam quaesquer elogios

que lhes pudéssemos fater nesta noticia de
ultima hora. Ambos conduziram.se com _
máxima correcçSo, valendo.lhes isso os in-
números applausos que receberam da pia-
té» repleta. Estiveram egualraento esplen.
didos nas suas incumbências, Ferreira de
Souza, Antônio Serra, Judith de Mello,
Brasília Lazzaro, respectivamente nos pa.
peis de Enéas' Smith, Irin Martinez, Cario,
ta e Suzana Tom Klus. Qualquer destes
artistas deram aos papeis que lhes foram,
confiados interpretação capaz, desempenho"'"
magnífico, sendo difíicil dizermos qual deites
foi o melhor. De outros papeis do menor
importância, estão encarregados: Julieta
Vasconcellós, Mario Aroso, Luiz Soares,
Arotica, etc., que, num conjunto embora
modesto, concorreram também para o-sueces-
so obtido pela interessante comedia. As
t°ilettcs da sra. Cremilda de Oliveira são,,
de facto, luxuosa, como, em repetidos re-
clames, a direeção da companhia chamou a
attenção do publico. Nesta comedia, o et-
tintado actor Alexandre Azevedo cuidou da
su?. ensconação, que, na verdade, é um tra-
balho apreciável, feito com proficiência.

E' mais uma peça fadada a fazer brilhan-
te carreira no palco do theatro Recreio, eom.
a qual a Iroupe Alexandre Azevedo firmará
ainda mais os seus créditos de boa com-
panhia.

* * *
RECLAMES

Theatros

60$, 65$ E 70$ Ternos de casemlra ineleza. oura12, -preto ou de cOr, sob medida.
-T-* ALFAIATARIA FARI8 ?—

. 78 — Rna Urueuayana — 78>—*— (NSo tem filial) —*—

UM OASO __MS__1V

Uma infeifereancinha

Mais um attracnte c soberlio espcctaculo
ajinurvcia para hoje a companhia Vita.e.

Sem cantada a linda opereta — "Ad*
cli.V giov-tneÈm", qr_c constituiu- um do3
gnindcs suecessos d'a ultima temporada.

A peça tem úma Uíxiiosn montatfem,
dando-lhe a querida "troupe" l_m desem-
3-cnho dos mais estuipendo<9.

#
Uma comedia engraçadissinia, cheia dc

sccnaí fin maia hilariantes, c.tá desde
limitem em scena, no Recreio;"Mentira dc mulher" é uma Interessan-
te comedia ingloza, da autoria de V. Pi-
nero, que Eduardo Victorino traduziu com
•proficiência.

1_' um espcctacirlo que merece ser vis-
to e applaudido pelo nosso publico.

*
No Phènix, ainda hoje se repetirá a

interes-antissima c hilariante comedia —"Entre a'cruz e a caldcirinha", cm "ma-
tinée" c á noite.

Essa peça, qtwe tem agradado de modo
completo aos 4,liaibÍtu-s" dos cspectaculos
do Theatro Pequeno, ainda está obtendo
ali, o exito mais completo.

E' uma comedia dc imméhsa "verve",
que muito faz rir o publico, constituindo Ors. Uctav
uin'"* es,pcctaculo cmineiitcmento desopi- Leite Ribc

Já estava algo adeantado o dia. Na.
Santa Casa, os empregados andavam
de um para outro lado, empenhados
num ou noutro trabalho. Erai a hQta
de maior movimento. Também diversas
pessoas que tinham negócios a tratar
enchiam os bancos, difficultavam o mo-
vimento no «guio, ou oecupavam t)s
corredores. -~s-''

No corredor que dá parai a secreta;
ria houve" um ajuntamento maior. La
se via um grupo de empregados e um
numero maior de curiosos, que procura-
vam saber de que se tratava.

Terminada a natural confusSo das
perguntas repetidas, sem resposta, che-
gou-se a «omprehender o que havia.

¦ Os empregados daquelle estabeleci-
mento de caridade haviam encontrad).
no corredor, abandonado, um bello me-
nino de quatro para cinco mezes (te
edade,-ali deitado sobre o azulejo'mu'-
to frio. E nada mais se sabia,. Não. ha-
via a minima declaração.

.\ administração da Santa Casa, que
foi .avisada do triste facto, depois de
procurar encontrar alguma informação,
enviou a criança 'para a 'Repartição
Central da Policia, tendo a certezu.dí,
que o- infeliz nieniiio fora abandonado,
por sua mãe. • ' ' ftW

Mais tarde compareceu á Central d*
Policia uma si-nliora, esposa do com-
mandante do Guahyba, que pediu e
obteve; das autoridades policiaes a ne-
cessaria permissão para levar a des-
nátnráda crçãncinliá para a sua com1-
paivhía. afim de crial-a e edtichl-a.

Na policia Central, as autoridades
verificaram que entre as duas eami-
zinhas que a creança veslia, havia um
attestado da Maternidade do iRio de
Janeiro, sob o n. 11.0.3 e nos seguin-
tes termos:"A's 2,1 horas e -S minutos, de 17
de setembro deste anno nasceu nesta
Maternidade, á rua das Laranjeiras
n. 180, um feto dc 9 mezes, filho na>
tural de MaTia de Oliveira, solteira,
branca, de 28 annos, operaria, natural
de Minas Geraes, neto materno de An-
tonio de Oliveira _ de Ettlvina Can-
dida, residentes á rua Jardim Botânico
n. 977. O feto terá o nome dc Selias-
tião. — 17 de setembro de 1916. — (aj
drs. Octavio de Souza c João Libanip

11 ny? es.pccti
lanie «

Alai9 um ftttrahcnte espcctaculo nnnun-
cia .para hoje, a afamada artista' Fátima
Miris.

A celebre transformista; que já eonquis-
tou o nosso< 'publico, fazendo-sc todos os
dias tipplaudir. por u-ma concorrência nu-
merosa e distineta, nos dará hoje o se-
guinte programma: "Viuva alegre", um
arranjo da popular opereta- de„ Franzi Lc-
liar, e na qual a festejada actriz desem-
penha os principaes papeis damiclía peça;"O espelho quebrado", umo peça de ad-
miraveis combinações uc gestos; um acto
dc variedades.

«1
A magnífica e original revista de Res-

tier Júnior e Ignacio Raposo — "O pis-
tolão", apezar de já ter ifestcjado o . seu
meio centenário, ainda está altraliindo
grande concorrência ao S. José.

O publico, que a tem applaudido com
enthusiasmo, boje, naturalmente, accorre-
rá em massa ao popular theatro da praça
Tiradentes, a distrair-se' e a gozar, os
engraçados episódios cômicos da feliz peça,
que a empresa Paschoal Segreto montou
ttão cuidadosamente.

*
Volta a figurar hoje no cartaz do Car-

Ios Gomes a aumente e movimentada
revista — "A. B. C", que tantas casas
já deu á companhia do Edcn Theatro dc
Lisboa.

E* uma "reprise" que deve conquistar
novos triumphos, a julgar pelo agrado
com que já foi representada.

. 1. *

Cinemas
O chie Odcon continua vi obter o mais

(grandioso suecesso com o sensacional film
— "Miss Cycjono e os sete peccados mor-
taes", peça dc grande intensidade .tramati-
•ca em seis actos, extraordinariamente movi-
mentados, cheios dc espirito, tendo como
riiagistrál interprete a festejada actriz Su-
zánnfl d'Annelle.

íi
Teve a mais lisoiiReira c brilhante con-

sagração publica n tentativa da fundação
dc mais uma fabrica nacional dc* films ei*
nematographicos. A "1'erdida...'', a peça
com que su estreou a Guanabara-1-Um, con.
seguiu interessar o nosso publico, qua tem
procurado os salões do luxuoso Pathé, cn-
chendo-ns literalmente, em toda. as sessões
aü realizadas. Ainda hoje, teseirtos, no"eçran" do Pathé, o encantador íiliu na-
cioual*

O elegante cinema que „ o Ciiie.Palais,
proporciona hoje aos seus inmimeros *Uui*
bituís" um si.rprchcndentu espcctaculo.
Alberto Cqllo, o applaudido artista que o
ncS-o publico tanto aprecia, nprcscnlar*sc-á
como protagonista da empolgante comedia

.— "Na capital", de admirável enredo c de
.-Kçfin cheia de vigor e colorido, .orn lances
os maia arrebatado.cs,;*•

V O confortável cinema Avenida organizou
pitnt liojc um prograiuma clicio dc attructi-
vos, que deve agradar imnienso,, tão bri_
lhante « a sua confecção. I*.stâ clle assim
iconslituído : "Nas garras", extraordinário
drama policial da l.VI.uxo. cujo principal
papel está confiado ao festejado artista
More Mflcdemotl: "Amor e calor", desopi-
lanti! comedia, pelo impagável Diilis Kit-
chie.

pulilico.i l"R»a:1 Regatas

uma

r-iin local
panhia, j.
titto 0_ v
publica, \
elite cari.
feira, se

COMPANHIA CARAMBA--
SCOGNAMIGLIO

O publico espera com verda Icir.i alicie-iludi' a foinpanliia Carauiba-Sconnaiiiifsliu \prova difto eslá na coneorr_icia que teiutido a assisuattira, que boic se encerra, ás1 noras.da tarde. Aluuinas das mais dis-linclas lanuli.is da nossa, sociedade toma-
. iá nor 'interesse pula com-

jã por terem a justa previsão dcspecl.-iculos da companliia 110 Rc-vão ser o limito da rendez-voiis da¦a., t.oiioi n.i noite de quarta-era a justificação desse verdade!-ro empenho, porquanto o núcleo a-listiconuc vae.aprcscntar.se ,'¦ des mais notáveisque se ii-m reuimln numa companhia. 
"Si.fi

frente, da tii(.i dí Mtlaua: Maria IvanisiI asquiui c o nolavel maestro iiclleza vi'c¦ram com n companhia Caramba, ile oue seuao separaram, li' esta uma mais do nucsegura garantia do brilhantismo u. vu.ter a interpretação do renertorio p„:s seretincm clcinnito. oue isolndaincnle o sus-tentaram. Alem disso, o elenco contem aiu-da um nome oue. sendo desconhecido p.-ir.iBrasil, piza do uma fama colossal cmIoda n njrlc rcr onde tem nassado — otenor W.llter (.raut. Deste ha oue elogiara vo*. de que lira cffeitos doüciosos; oporte e.cganlissiino e sua consumada orle dcactor,
A" montagem nuc vae ter. não s.'> .-)duqueza do Bal Tabarin, cnmo o restnn-te repertório, «erá ocioso e escusado re-terirmo.nos. Quando qualquer das duasconipanliias — Caramba ou Cittã di .1/'/..«° .loui estiveram, os louvores dividiram-«e entre os artistas .e mi.re.eii.-Ve/ii-. Agoralo... ella vim melhorada ainda, se é possível,* a imprensa de Buenos Aires a ella serettre cm torinos extraordinariameiito en.«onnasiieos. A estréa comportará implícita'.•nente um gr.nule tiiiumilin. e sem querer-

jos avançar unia eniniãn queáar ., veo do mysterio. chamámos desd¦ attenção do nuhlico nara o final dt
feto da Piiqueta do Bal Tabarin PóIa tem alguma coisa que vür!

* tf *
FÁTIMA MIRIS VAE ABAM-
DOMAR O TRANS-ORMISMO

A bíjldllwlirc "
v;Ja do jornalCr Que inilitai

Palima Miris
grande diploma d.> magistério, do f.vecuMusical Rossiiii, de Uologna; o diplomada Academia da Real Filarmônica dc Bo.sócia honorária do Real Club dcde S.inaiider; presidente honoráriaIu Centro Artístico de l.ogrono; sócia ho-nornna da Real iMlarinoniea de Cardova: «o.cia honorária ç de.iiiérilo da Real Academiade Cadiz; soem boilrrrsria do Atheneii Mu.sical de Valoncia; sncia de honra da A «so-emeno Artística o Musical de Maiorca, so.cia de honra do Alli.ii.it Seit-utiiico dc.Maliou, e não sei .me mais. - A imprensatcni-n a festejado com cntliusiasino c não é
justo que seja eu — a sua irmã, a suamaior amiga, a sua própria metade — quelhe cerceio o futuro.Abandona então o Irnnsfornüsiitò ?Sun. As minhas lagrimas seccarúocom o calor das orações dispensadas a Kmi.lia. \;u, |indcmos scnarar-iids. e os nossostrabalhos sao incompatíveis. Deixarei cro;-cer os çabclros, abandonarei n minha per-soualidade de r-rtist.i, serei uma mulher amais. entre tantas... )'Ka-o eom saudadee com amor, 50 mesmo tempo.Fale-nos um pouco de .i...1'. oue uucr mie lhe .liga ? Ha dozeau.1105 que so-,, artista. As minhas pecas sãoorig.tines dc meu pae. nuc as ensaia e nsconipSç: hiitrc- os meus .)-• babús e malasde todo n lainanho e—feúio ha 45 comlatos: no twln calculo~cr uns selsccntos aseiscentos e cincoenta. Tenho ainda S4 na-res dç calcado ç 21, cabejleiras. Nunca vitrabalhar I1egc.l1. nem clle .1 mim. e tenhopena. Os íi-nei do lr.insformiíino,Mas que Ini.-'' ! Nada disso ' 

Ua npc-nas um serviço muito rápido c bem com.unado. (luando saio pur uma poria, habem perto delia uma caleira em qlic mesento. Levanto es braços e estendo asnernas. l-.sl.i tudo nrenarado: uns de joe.U103. Para me calçarem; mi tros òrti pé, cnmmn casaco, tuna toilctle dc baile: outro coma. cabcllcira. .Minha irmã nllia por tudo, cainda cila ijuein me acolcheia.
Sim. 1'arte dos meus fatos tem enl-ch.ctes. (1 Ac.Anna Glavarv no i° acto daKiiirtí, tem seis. Uma nuestão de nratica eboa vontade. Parei, teu a iiníic da minhafesla. tuna interessante comédia: com _ce-iiarins de gaze. de maneira a que o publicoaprecie n. trabalho dos meus ajudantes.,,

Despedimos, c . .itlina Miris dlssc-nos nin-da, da porta:Muito obrigada pela attenção. 1! iáaec.ra mais uma fineza: os meus agradeci-mentos ó imprensa e ao nublieo... Sãn lãobons para connnign... para com-wseo— emendou — apontando o pae e a irmã.

O popu'ar cinema Ideal exlúbe hoje .um
pròfíramma que devj emociona: profunda-mente o nosso publico. Denlre os empob
paute., filni.i que o constituem, destaca-se
a continuação das celebres façanhas do ho-
Piem do ferro, o sagaz "dciccm.'' Scston
Ulaçlí, no segundo filin da sua íérie, sob
o título — "A3. ioiiis roubadas", ei»- cinco
netos •inlen.ainenic emocionantes, dc epi-
sedios os mais estonleadorcs. A esse film
sepuir-se-fLO : "Senhores jurados !'', extra-
ordinário drama em sete -actos, de lances
os mais emocionantes, o "A confecção de
um. busto ccle!..*e", e-ilc somente na "ma-
tiuee", extraordinariamente. •

:':
Pela confecção do programma ruja "pre-

micro" terão huje, é caso dc dar-se para-btn3 aos íiequenfadorcs do querido cinemaIns. Nelle figuram filins os mais sensacio-
naes. salieutaudose os seguintes: "O crime
dt hatc'eiroH, grandioso film inédito, dc
scenas que empolgam o seduzem, em qua-tro arrch.itndurcs actos; "(1 testamento en-
cantado-.-..rama dc clcctrizantc enredo, cm
cinco bel.issímos c vibrantes actos.

V senhora do sr. José de Souza Jor-
gc, coinniamlante do Guahyba, que se
chama d. .elici- Emilia de Spuza, cs-
teve novamente na sede da policia
Central, entregando a creancinha, sob
o pretexto de que a mesma não se dava
com leite condensado e que ella c seu
cpposo não dispunham de meios para
admittir uma ama secca.

O infeliz menino, que é bem forte-
zinho, vae ser enviajdo ao juiz de or-
phãos da, 2' vara, onde compareceu um
servio de nome Milon Sabithes, resi-
dente á rua da Saude n, .w, que de-
clarou que acceitàva o menor.

¦__ _¦ »— 

A Detenoão transformada em_»

casa de supplicios
Diariamente nos chegam, quer pelo

correio, quer pessoalmente, reclamações
dos infelizes em má hora recolhidos
á Detenção, que o carcereiro Merra Li-
ma' transformou cm casa de supplicios.
Não sabemos se as graves irregularida.
des ali verificadas já chegaram ao co-
nhecímento do ministro do Interior e é
por isso mesmo que vamos relatar aqui
um facto mjiito grave e que absoluta-
mente não pôde ficar sem um correcti-
vo serio. No dia 13 do mez que corre,
foi retirado do cubículo n. 5, uni de-
tento que sem motivo justificável foi
barbaramente espancado pelos guardas
Plinio Ramos, Aquino, Luiz e Moita.
Dias depois um outro detento de nome
Manoel Gonçalves de Oliveira recebíu
idêntico tratamento e em perigo dc vida
foi recolhido á solitária, de onde pro-
vavelmente sairá para o Necrotério, com
o attestado de' óbito — "tuberculose
galopante ".

A'hi ficam estes fados c esperamos
agora pelas providencias. .

»— 5-

Os ladrões nos
subúrbios

QUEIXAS DE ROUBO
EM CAMPO GRAN-

DE E .UM ESTABELE-
CIMENTO ASSAL-

TADQ NO MEYER
i . Os clamores, contra 03 

' 
ladr.es an-

{ementam- diariamente, assim ornio dia-
riamente attjjmenta 6 numero de assai-
tos e roubos.

'Para quem cppellar, não se sabe. O
melhor será mesmo não appelbr para
ninguim, porntie é sab'da, ja ie disse
muito e muito se tem repaido que as
autoridades poVtiaes nãa contam com
elemento, para uma campanha séria
contra os ladrões, que se estabeleceram
em todos os pontos, em quadrilhas nu-
merosissimas, agindo sempre com tinia
audácia incrível.

3Í mais queixas de roubos .oram hon-
tem em grande numero registradas, so-
bretudo pelas autoridades do 25° dis-
.ricto, em Campo Grande, onde nume-
rosas casas foram assaltadas. í

O alarma entre a população ide Cariif
po Grande é enorme e' muito justtfi-
cado. E os habitantes desse longínquo
subúrbio, descrentes da utilidade da
policia, estão procurando defender-se
com os elementos de oue dispõem, e
tentando as mais rigorosas precauções,

Dentre as numerosas queixas leva-
tias ú policia do 25" districto, hontem,
as mais dignas dc registro foram as do
sr. João da Costa 'Nunes, residente á
rua- Augusto de Vasconcelloj*. Esse se-
ríhor ficou sem vários o1!.jeitos' de seu
uso. Outra queixa foi a do tenente A,
Pinto, res:deiíte nas immediações da
estação de Campo Grande, e que teve
o seu quintal completamente limpo pc-
Ios amigos do alheio. E a do capitão
Antônio Nobre, residente em Campo
Grande, na rua do mesmo nome n. 4,
que teve também seu quarto varejado,
levando todos os encanamentos de

.olnaiiibo.
i Tamíbm no Meyer os ladrões não an-
darain dormindo, e tiveram um "dia
bom". Existe em frente á estação, na
rua Arohias Cordeiro n. 198, nas vizi-
nhanças Ida delegacia e do quartel re-
gional, um estabelecimento de ohapéos
e calçados do sr. J. P. de Castro.

. 'Essa casa, na madrugada dc íioiitem,
foi visitada pelos ladrões, que alii pene-
traram pelos fundos, que está em
Obras, até chegarem ao interior da lo-
ja, descendo do 'forro pelas prateleiras
da armação.

'Os ladrões, que tiveram muito tem-
po e toda a liberdade de acção, arroiu-
barata a caixa registradora, dahi reti-
rando sio$ooo em dinheiro. Tamíbem
foram roubados vários calçados, em
valor superior a dois contos de reis.
Depois, com uma trouxa muito liem
redhciada, puzeraiu-se todos em fuga.

O proprietário do estabelecimento
assaltado, logo que deu pelo roubo,
apresentou queixa ás autoridades do
:9o districto, e ao local compareceu 6
conímissario de dia á delegacia, c ve-
rificando que havia varias impressões
digitaes .eixaVIas .pelos assaltantes, rc-
qtiisitou um photographo do Gabinete
de Identificação.

Na. delegacia foi aberto inquérito a
respeito, sendo determinadas diversas
diligencias, que serão secundadas, para
a descoberta e captura dos ladrões, pe-
Ia Inspectoria de Investigação e 'Ca-
pi uras.

As lições de football dos
competentes
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O famoso «forward» Shea
ensina como se fazem goals
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Dois ajudantes de procurador da
Republica, exonerados

O ministro do Interior exonerou
Manoel Gomes Novo e Carlos Thibaut
vlos logares dc ajudantes do procurador
da Republica dos municípios de Rio
Novo c S, José do Calçado, no Espi-
rito Santo, e a pedido, João Montt
Claro, tio dc Vieira do Piquete, çin
S. Paulo.

INSTRÜCÇAO PUBLICA
O director geral àssignou hontem os

seguintes actos :
.designando João de Albuquerque

Gondim -para o" logar dc substituto de
auxiliar.c ensino licenciado;

itriinsferlntlo .para o ._" dislricto, com
a classificação _c 8" mixta a ó" cs-
cola .niixtit dn ;•"; ipant o 70 districto
com a classificação de 6" niixta a 8'
escola niixta do 3"; Antônio de OU-
veira Guimarães, coad., para a 1"
masculina nocturna do 13"; Ondinn
Rojlo, subst., para a oa niixta do' 9»;
c Lívia da Silva Corrêa, 3" classe, para
a 10a niixta do 10o. 

— Foram despachados os seguintes
requerimentos :

'Alfredo Fabricio Concedo a dispensa.
Conrado José Clatiiíino — Não ha

que diferir.
Tlieophila dc Souza Lima— Não

convém.

Um licllo c feiluetor espcctaculo terão ho-
ie os "habitues" tio conceituado cinema
Americano, estabelecido cm Copacabana, lv*
ntii: a cmnrcsa ornaniziiu uni pronranimaíiltmlicntc, que consta tln seguinte :
z.iua" ou "Amores ile príncipe", tirania ile
vigorosa acç.íò : "Sonata ile Kretitzer", filmdt! grande ensconação, com lances drama*ticos us mais emocionantes.

MUSICA
CONCERTO ALMEIDA CRUZ

IVoinetlc ser um l>c'lo sir.10 artístico oconcerto nuc o nnplaudido icnor portugúezAlinciih Crua realizará segunda ícir.i "pro-

guerra curopéa ligeiramente, não se tomaii-
do enfadonha.

A nova comedia dc Cândido Castro será
entregue á companliia Alexandre Azevedo,
presentemente «o Recreio.

? Snliírá á scena, segunda-feira nroxi-
ma, no Plicnix, pela companhia tio Tlira-rn Pequeno, a interessante coniedia-vaudc-

Mma. no thcalru l.vr-co.
Nelle tomarão pai to as :

lores Jíélcl.ior, discinula do
j:uc Paro. o Adriana Krcucl. aefiz canto-ra . portUKueza ; o harytono Nascimento, o"virtuoso" Cardoso de .Menezes, quj 

'ex-
cci-tara quatro bellissimos solos cm violino,cslando os acompniihanicntos no piano acargo du maestro llernanl Uraga.

tro requeno,
ville chi Ires actos. de Cristão Tojeiro"Os aluados", que está assim distribuída:

. rheodoro, sportm.111, João llarbost: Nar-
. , cizo, faliricanto ria mosquicida, Aiithcrooil- Vieira; Hercules, Salles Ribeiro; Clnudino,

Joaquim Miranda; .\nac'eto, um creado
disincmoriado, lülmundo Maia; Épaminon-da. Antônio Campos; Manha, viuva lioniia
c rica, Ktelvina Serra : l.illana, n mulherde Narciso, Helmira tPAInieida; Xatliali.i,
Jnilith Garcez; Scrafina, a linda 'avadeira,
r,ncarnaçí.« Catalan.

Amanhã haverá no Phcníx, ás 2 horas d_tarde, uratide "matinée" infantil, com dis-tniMiiçfio de brinquedos á creançada.
Hoje. cm "matinée" c á noile repetc-sca finíssima comedia "túitro a cruz caculaeirmln!1;
? '. Tal tem si.lo o succcs;o alcançado

: tld. Do- í !*I_.'._.n,c_rcsSn . rívi!.lrl "° Pistoião"
maestro l.arri-

i|ue

PRIMEIRAS
A companhia dramática franceza, dirici-

j da pelo reputado actor I.ucicn Cuitry, rea-
liz.1 hoje mais um cspèetactÚo
súie que está realizando.

Na recita de hoje, íerá levad;
vibrante peça dc Taul Bourgei
bun.

'^VCll-

'.a pequena

teena '
Le trl

¦MENTtliA DK MULHER"
MO RECREIO

O placará do i'i
reformado. A comedia i
tle uma resistência verd
vcl, cedeu logar á comedi:
lher, de Pinern, triúlucçtc
cicriuo. A nota peça .|i:e
xainiic Aievedo c.stá r.
.'... de esperar, alcançou 

*

tf ii lo hontem duas cacas 1
:a imprensa tóo curioso! i sistencia escolhida c seleet

R..-r

catacíc i_tiCo mn..to

i hnntem
Ccmriot depois

et ram ente nola-
Mentira de .1/..
dc lí.luardo Vi-
companhia Ale-

tsentando, como
i.mador sucesso,
.;_>, *!_ uma as-

que souve dar,

Varias
PORTUGAL NA GUERRA

Kcaliz.i-se hoje, ás n horas Ja manliã,no elegante salão Cine.IPal.1i3, n s-ísSo de..1...,/, .-, i,npren_a. autoridades, Coinmi.íão
Pro-Patna c agremiações portuguezas,a empresa daquella casa de diversões, fre
qucnlada nela elite da sociedade carioca,
tenetona apresentar a-i publico, na próximascfrunda-fetra. exhihiudo o único xmthcnti-iío .film 0fiiei.1I "Portugal na guerra".lista pcHicula, deveras surprclicndcnlc.'foi mandada executar pelo Ministério daC.uu.-ra Portugúez e autlienticada pela me.--

ntsi lístaçío Superior.
Cousou grande enthusiasmo, quando cnM*1 .dn, ;>nr concr.sfm especial, no Colyseii t!os

l.ccrcios, d_ Ushoa, cuja lotação c de 5.000es)iccladorc9. succedciido-se ar, enchentes du-
rante 15 dias.

A iniprensa portugueza teceu a este film
05 mais rasgados _ elogios; |>or ser rcalmcnle
o unico que cxhihe o apparatoso movimen-
to das massas militares, não só nas man-
obras do valoroso exercito portugr.cz, na
sna recente .nobilizaç..o, como principal-nic;!te. na memorável parada de Montalvo,
onde 20.000 lusitanos desfilaram perante nsautoridades civis e militares, corpo diplo-nianco e officiaes dos exércitos francez,
inglez e liespanhol.

*
Cândido Cislro. applaudido cscrlptor

theatral, concluiu a tra.luceão de unia in-
t..rcssante peça, original da es.críptora hrl-
ca Waii-.h Vauglian, a que deu a denomi-
n.-.cã.i do "A dama da cru.-, vermelha", co-
r..cdu em tres actos, que diz respeito i

a empresa Paschoal Segreto, para attende-aos muitos pedidos para que não fosse járetirada de srena a querida peça, resolveuIrzer a tabeliã sçKuinte, para cs especta-calos, no theatro S. José :
• 1.'°.!0'.."P ^'Slollio"! domingo, cm "ma-

tiaco "A cabocla dc Caxanaá", o á noi-te, O Pistoião"; segunda-feira, na i> c5" sessões, "O Pistoião" e na terceira,.Manobra; do amcr": terça-feira, leremos
ín'1>,r.c:''!:'-'!'l; ,<';; espirituosa peca burlescaO Carunliamba", de Annibal Mattos, au-In do "HotelI I/amiliar", musicada por Ar-chiincncs d.i Oliveira.

Descrevendo scenas interessantes do inte-nor do Estado de Minas, "O C.riml).iinba"em situações felizes, provocadoras de gos-'"-Uosas risadas, ao que dizem.
,?, eala-se^iias rodas theatraes da volta-e .Manoel Sa para o palco.Accresccntam que aquelle actor lartirábrevemente para a -Europa, visto te-.- recc-convite rara fazer parte do Theatro

A tomada de contas do collector
de Petropolis

O director chefe do gabinete do Mi-
nisterio da Fazenda reinetteu ao presi-
dente do Tribunal de Contas, para ser-
vir de esclarecimento, á tomada de con-
tas do collector federal de Pefropolis,
dr Edmundo dc I.acerd.1, o. processo a
que se acha anncxo, o requerimento do
mesmo exactor pedindo que seja fçito
o lançamento cm despesa da Caixa Eco-;
nomica Filial de Petropolis da quantia
de 4o:ooo$ooo, retirada da arrecadação
das rendas no mez de agosto de 1313,
pára stipprinicnto da mesma caixa.—¦¦ « — « 

Indo
Nacional, di Lisboa.

?. V"A ¦'¦ ^".".••'••'a. será representada, uoPolyterpsia. dç-Nictherov. a burleta em tresactos _ "O Mcçanha", original de AntônioQuintiliano, musicada pclo maestro Pauli.no Sacramento.
Os. papeis d'"0 Mecanha" estão assiaidistribuídos : Coronel .Alvoroço, loão Ru.cba: Casuza, Luiz Peixotinho; lircdcrodese EspendiSo. Üarrcto; Ze-.\focot.'i Knndol-pno d Almeida; Pinga-Pogo e Prcior',' A|.varo 1-ouseea; Homem dos Ovos c fovila,Kodolpho Soura: Honorina, Elvira Kon-.c:Perpetua, Marinha Corrêa: Beatriz, Auri-ciba Castro; Quiiandcira, Candongas c loa-m.ina Mão de Vacca. Leontina Vignar, e1'inoca, Alvura Leilão.
0.i f cenários eslão sendo pintados porjaynic Sl.vn e. J, de T.arrns.
*• Xa próxima segunda-feira, realiza uai(irantle concerto de violino, no Republica,a senhorita I-.milia Pr3ssincsi, irmã de i-'a-ti-—1 Miris.
.0 p.-ogramma do concerto, que é cseo-lindo e variado, será opportunaincnte i.-.i-

01 içado,
. ? O estimado actor Alves da Cunha desbi,r.u.«e da companhia Lllcilia Pere. Lcopol-do Froes.

Suicidou-se o coronel
) Nunes

Como se descobriu a iden-
tidade do suicida dç

Maruhy
O coronel Antônio Nunes estabelè-

ceu-se com unia agencia de casainen-
tos no predio n. 4 da rtta da Coristi-
tuição.

Ániuinciava o coronel aproniptar os
papeis no curto prazo de 24 horas,
piesmo sem certidões. Os meios por
elle empregados não eram, como se
sabia, muito rcgularcs e isso nicsino
ficou demonstrado num casamento que
deixou tle. se realizar na 3" pretoria,
onde a noiva, que era orphã de 'pae c
'¦.nãe. apresentou um attestado desta,
dando o consentimento para o enlace.
Viu o juiz que os documentos eram
'falsos e denunciou o. caso ao chofe
do policia, que detciminon a abertura
de um rigoroso inquérito. Depoz o co-
ronel, dcpuzcr-iu os noivos c a acção
da policia, corria os seus tramites le-
..aos. quando a companheira de Anto-
nio Nunes procurou a policia e contou
que o coronel dcsapparccera, deixando
duas cartas bastante assustadoras, de-
clarando que ia se matar por doença
e .por difficuldadcs dc vida. Passaram-
se os dias e ninguém soube que desti-
no tomara o coronel Antônio Nunes,
até que, ha poucos dias, noticiaram os
jornaes que o sr. João Antunes de Cas-
tro Guimarães, lavrador cm Maricá;
se suicidara 110 cemitério de Maruhy.
Com grande espanto de toda ai gente
o sr. Guimarães appareceu e protestou
contra o seu " suicídio". Não se matara
e estava muito disposto a viver até
quando Deus o qttizcsse.

Quem seria então o suicida? O co-
ronel Nunes? Foi o que lionteni se des-
cobriu. Exliumado o cadáver, com a
presença da viuva, de um empregado
de Antônio Nunes e de outras pes-
soas,, reconheceram todos, no morto, o
coronel, dono da agencia de casamen-
tos tia rua Visconde do Rio Branco.

li assim ficou restabelecida a iden-
tidade do suicida do cemitério de Ma-
ruhy.

A AUDÁCIA DOU LAIHiõES

Nem as cõrêãs fúnebres
escapam!

Tomos liontcm procurados pelo sr.
Januário Ramos que nos contou o se-
guihic: commcmornva-sc hontem o tri-
gesimo dia do fallecimento. do mullo-
grado coronel João Evangelista Barcel-
Ios. A faniilia dirigiu-se ao cemitério
do Caju', em piedosa romaria ao Iu-
mulo do seu pranteado chefe.

Qual, porém, a sua ámairga tlesillit-
são, quando.ao chegar ao local em que
se acha enterrado o coronel Barcellos,
verificou «rc todas as coroas fúnebres,
entre as quaes algumas ide biscuit, de
elevado preço, haviam sido roubadas;
nenhuma das lembranças dos amigos e
parerct-S ali 'permanecia, recordando o
preito de saudade aos mortos I

Indo o sr. Ramos reclamar contra o
fa-to jun-ío ao administra.or daquelle
campo santo, recebeu -esta 'estranha re-
sposla: "ova, meu amigo, essas coisas
não se guardam..."

Ti' deveras lamentável quç o encarre-
g.-ulo de velar pelo cemitério do Caju'
¦tenha dalio semelhante •espücação num
caso que, antes tle tudo, 'exigiria pvom-
pias providencias paia a descoberta dos
imelianiScs que saquearam Uliia js.pul-
tura,

A resposta do administrador do ce-
terio do Caiu", além de condcmnnvel,
é comproimetfedora; ip^isj 'parece que
s. s. desculpa e absolve o feio acto
praticado pelos vulgares ladrões que
operam 1105 seus fúnebres domínios.

'.;'¦"' «;'\•¦'¦"..¦:•.¦•:.-. '; 
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Tres phases interessantíssimas de um jogo

Liga da Deíesa Nacional
'Recebemos iim exemplai- dos "Tista-

tu.os da Liga da Defesa Nacional",
fundada nesta cidade, a 7 de set-mbro
do anuo corrente, indcipetideutc de qual-
quer crcIJo político, religioso ou phi-
losophilo. eom o iim de congregai- os
sentimentos ¦patrióticos d_ iodos os bra-
silcíros na defesa da integridade na-
cional, na propaganda da educação mi-
litar, popular e profissional, etc. .

Agora", que está nâ ordem do dia o
campeonato infantil, concurso que se
iniciou lia poucas semanas com pleno
«xito, precisamos voltar mais séria-
monte as vistas .para a pequenada c
proporcionar _he cnsejos -de, emquanto
é tempo, fazerem aprendizagens utiüs-
simas aos foros futuros dos grandes
jogadoras que se preparam.

Talve. que os iproprios marmanjos
tenham muito que lucrar com taes li-
ções, que estão para os " footballers"
como essas revistas humorísticas para
os leitores quo ellaa com. rehendem
como creanças, desde 10 a 8o annos
d. .dade.

iDaniel Shea, o .famoso "íorward" do
Blackburn Rovers -\ <J. — ao qual já
nos referimos aqui lia tempos, quando
tratamos do (profissionalismo na Grã-
Bretanha, mostrando até que por elle
foi paga a taxa record de transfercn-
cia de club na importância de dua.
mil libras — vae ensinar aos nossos
leitores das secções infantis como se
fazem "goals". Usará .para isso de uma
linguagem clara, cuja simplicidade c
adequada aos principiantes. A leitura
da chronica dispensa maiores recom-
meridaç.esr

.Eil-a:
-lieoricamcnle é muito' fácil fazer"goals", (Fazel-os em sonhos, ou enlâo

jogando de accordo com as opiniões
emittidas pelo espcclador, que .nunca
cm sua vida jogou "football", é coisa
banal e simples!

De qualquer destes Ires modos, como
vèm os leitores, nada mais fácil que
fazer "goal". não aríiam ?

A realidade, porém, é bem diversa
do que vulgarmente se julga. Lutar
contra onze rivaes que conjuntamente
se esforçam para tolher-vos os passos,
para vos enganai-, para vos embaraçar,
fazer-vòs hesitar, frustrar-vos todos os
lances, derrubar-vos; combater con-
tra onze homens de infelligeiiciã,
perspicácia e agilidade eguaes ás vos-
sas, é coisa limito diversa tio que pcn-
sam os jogadores de theoria!

'Sabemos bem dislo V. c eu que jo-
«amos pelo nosso club ou escola, e que
temos consciência do quanto somos
obrigados a nos esforçar paia fazer"goals" ou ajudar aos nossos compa-
nheii-s a fazel-os. Isto, se quizernios
conservar o nosso logar na elevai.

.No "football", como so joga actual-
mente, quer seja de escola ou de club.
não ha logar permanente em elevai
alguma para o jogador que se mantém
inconstante, e tpie nada faz na reali-
dade cm favor dos seus companheiros.
não desenvolvendo jogo, ou que não
sabe se portar' dc modo a concorrer
para a união e bem estar dos jogado-
res durante a partida.

Tomando por base que os "goals"

podem ser feitos tle qualquer modo,
quer pelos "forward.", "halves", ou
.por qualquer outro jogador dn "team",
é sempre .interessante pcrgunlar-se —
" Como devemos jogar) para fazer
"goal" ?

'Este é o objcclo das considerações
que faço ncslc artigo e que procurarei
tornar lão claras quanto me permitiam
a minha experiência c grande cnthu-
siasmo no assumplo.

A ultima cipini.io sobre o jogo de
"football", mesmo no 'Rttgby, é asse-
veiar (pie um "íeam", agindo em con-
junto, mais facilmente obtem goals
que se cada um de seus membros jogar
Por ai- . ....iHa annos atraz, .tulgava-se o nitfi.i-
dualismo como condição essencial ao
feliz exito do jogo. Cada jogador,.fia-
do no seu valor, pessoal, desenvolvia o
seu jogo sem se lembrar do que pode-
ria ou deveria fazer se actuasse con-
juntamente com o resto do "içam . .

Este modo de encarar o jogo foi
posto de parte, c, hoje -tn dia, o jo-
giedor que tentar fazer jogo pessoal ou
(ilio seja conhecido como tal, não obte-
rá, em hypotiltese nenhuma, admissão
em "team" de importância, q.cr no
Soccer, quer no Kugby.

Portanto, a condição essencial para
se fazer goal ou concorrer para isso,
depende de uma combinação forte, per-
feita, intelligente e homogênea.

Os niclliodos e theorias mais moder.
nas, e segundo são praticados nos prin-
cipaes clubs de Soccer, ainda sao mais
exigentes. Xão é necessária apenas a
búa combinação, mas também agir de
accordo com o "Thk itiüiit man, and
l.N THK KtGll- WAV?.

Os nossos peritos no football asse-
gurani, com ou sem razão, que ns pas-
ses curtos e constantes por entre os
forvvards, especialmente perto do goal,
têm a vantagem de afastar o mais pos-
sivel os jogadores oppostos. E' um
cxccllente meio, uni processo seguro de
augmentar o vosso score.

Eu não quero ter a preienção tle
aconselhar-vos a acceitar in totnm este
modo de jogar, apenas quero expòr-vos
totlas as theorias oue têm sido aceci-
tas pelos nossos jogadores. Quero

também demonstrar-vos como os mais
finos expoentes do jogo trabalham
hoje «m dia na arte de fazer goals.

•Se o vosso team conseguir tornar-se
babil nesses passes curtos e freqüentes
entre si e quando perto do goal oppos-
to, de modo que um dos da vossa eleven
possa, por fim, dar um kjclt na bola
justamente no momento em que estiver
em melhor collocação, inesperada para
vossos «intagonistas, podereis estar cer-
tos de que este meio vos assegurava
muitos goals.

Entretanto, esta maneira de jogar,
exige uma longa experiência, muita
pratica e uma grande tlóse de despren.
dimento de querer salientar-se, paia
conseguir o almejado fim.

Com jogadores novos, especialmente
meninos, existe uma perigosa tendeu-
cia para exceder-se c para demorar o
shoot, permittindo assim que a bola se
afaste da rede e perdendo chances ir-
réparaveis de marcar pontos para, de
preferencia, exhibircm-se em lindos
passes I Este systema é fatal I

Eu estou sempre prompto e alerta
para trabalhar na mais perfeita cohe-
são com os meus companheiros. .Mi-
nha norma é a seguinte: nunca hesitar
em assumir a inteira responsabilidade
de um lance, e avançar quando fõr isto
útil ao desenvolvimento do^jogo. Co-
nheci' grandes mercadores * de goals
laes como: Alf. Canimoh e W. J.
Reuville, que julgam que se deve
fazer passes o mais amiitdadámente
possível — o quo"- quer dizer que o
jogador só se deve apoderar da bola
quando fõr forçatlo a isto pelas con-
tingencias do jogo. Devo dizer-vns,
meus caro* leitores, que estou dc abso-
.uto accordo com fon mesmos, sendo
que um dclles é um dos primeiros
fonvards conhecidos.

Passar .a bola é uma arte nianbosa e
que consisle em ludibriar os jogadores
oppostos, livrando os nossos de uma
difficuldade.de momento. IJunca vos
esqúeçacs disto e jogue dc accordo.
Quando virdes que, passando a bola
nada adeantarcis cm favor dos vossos,
evitac o passe, conservando, se fõr
possível, a bola ao vosso lado.

Quanto a shoqtar a bola direclaincn-
te á rédc, com intenção dc fazer goal,
lia muitos ponlos que devem ser Icni-
brados e conhecidos, sobretudo pata os
principiantes;

Aprendei, antes de tudo, a" uiii-c.
shootar alto. Este é um dos mais gra-
ves erros coinmctlidos. Uma bola ras-
teira e veloz é de muito mais difíicil
defesa. Uni kceper grande e forte
(como geralmente o são todos) custa
muito mais a apanhar uma bola rasteira
do que defender-se de uma que venha
do alto. Além do que, quando a bola
eslá no campo ou perto dellc, lia sem-
pre mais chance de que algum dos vos-
sos companheiros possa shoòtal-a ou
eiiipurral-a para dentro da rêdc. do
que quando cila se move com violen-
cia_.no ar, de uni para outro lado.

Shootae forte; Sliootac sem hesita-
taçgo; Shootae baixo. — São c.las as
tres máximas que deveis ler cm mente
ao shootar a goal.

Os shootes mansos são facilmente
inutilizados pelos kecpers. Shootes quefazem a bola girar em võo brando, es-
penalmente quando destinados a joga:
dores inexperientes, muitas vezes tião
exccllentes resultados.

Os shootes rasteiros, como vos ve-
nho dizendo, são muito mais difficeis
de parar, que os shootes altos. Loto,
repito-vos, shootae baixo, forte e sem
hesitar.

Pcrmiltir-me-cis que junte a est-M
tres mais uma máxima? Shoolae "m^ii-
dadameuic, Não temaes shootar dirc-
cta c seguidamente contra o jogador
do goa). Bomb.irdei.ie-o com tantos
shootes quanto possaes. Quanto mais o
fizerdes trabalhar maior chance tereis
de fazer goals. .Yada ha que mais des-
norteie um keeper, ainda que eile seja
um Scott, um 'Willianison, ou uni Mo-
lyncux, do que fazel-o mover-se, im-
pedindo-o de descansar, de formar
planos. Bastam uns bons dez minutos
de constantes ataques dc todos os
lados. •

O incompãravel forward, meu velho
amigo, \V. J. Minster, dc Totlcnham
llotspur, aconselhava sinceramente
quando dizia: "Shootae, shootae sem-
pre - sempre, até oblcrtlcs uma boa
chance.''

Não pôde haver duvidas sobre a
opinião de que, nada ha que faligtte
tanto conto a defesa de repetidos gol-
pes, por melhor que seja o jogador. Os
fonvartls que conseguirem pôr cm pra-tica esta tactica estão destinados a
realizar l_e!los scores!

'Otifro grande faclor dc victoria. c
muitas vezes desprezado tanto pelos
jogadores experimentados como p.los
principiantes, é o de observar qual o
golpe que mais perturba o kceper.

sempre

Observar, pois, cuidadosamente, not
primeiros dez minutos de jogo e mes-
mo durante o correr do match, quandoc como é que o kceper se mostra he-
stante e incerto na defesa c quaes Of
golpes que mais o pçeocciipaiu.

Em geral lodo o keeper tem as sua»
apathias por certos golpes, lístudae e
observae os seus pontos fracos e em-
prçgae-os aproveitando-vos deites.

Todos os que viram o extraordinário
Jcmmy Ashcraft, nos seus grandes dias
de triumpho, sabiam que nunca deve-
riam enviar-lhe bolas á allura da ca-
beca. Por que? Ashcraft, o melhor
keeper da Legue, era inexcedivel na
arte dc defender bolas- que vinham na
allura da sua cabeça, afaslando-as aos
shootes: bolas estas que em mãos que
qualquer outro keeper serião goals cer-
tos. Os sei* adversários, conhecendo o
seu forte, bombardeavam-n'o
com shootes rasteiros.

Deverei também aponlar-vos como >
falta, de agilidade, dc golpe de vista
e de prompto raciocínio prejudicam dt
modo lastimável cxcellcntcs chances de
victoria ?

Um grupe de fonvards dirigia ura
atiume violem issimo que fazia crer •
todos os assistentes conseguiria consi-
deravcl numero dc goals. Entretanto,
assim não aconteceu, porque shootavam
sempre do mesmo modo, de sorte queo kceper apezar de sustentar uma ter-
rivel defe._ o fazia com relativa faci-
[idade e não deixava passar uma bola.
Eram os próprios advcrasrios que lhe
facilitavam o IrabaJho, usando sempre
dos mesmos lances, Por fim, a bola
caiu no meio de um grupo de antago-
nistas, vinda de um cornei-, e parou
justo em frente ao goal e a um joga-dor que dava as costas ao kceper.
Qualquer jogador ler-se-ia apoderado
da bola e shootado a goal.

O nosso heróe iiilelligcnlemcnle cn-
gaitou o kerper, que já estava a postosprompto para receber a bola segundoestava habituado. Parando-a, com umvigoroso shoote, lançou-a dentro da rê-de por cima da cabeça do keeper. Foi
tão absolutamente inesperado e rápido
o golpe, que os seus companheiros sóse aperceberam deile pelos applausos
da .assistência enlhusiasiiiada.

Sc qtiizcrdes fazer goals não deveis
desprezar uma máxima muito conhecidados mais experimentados jogadores.— iVn/ie'1! deveis tentar passar a bo-Ia para o vosso companheiro da extre-
ma quando estiverdes perto do goalihiwi.o. Entretanto este truc é o me-lhor a ser usado quando estiverdes por-lo do vosso goal. — Com um poucode raciocínio vercir, que a bola estásempre melhor e cm posição mais favo-ravel para fazer pontos cm vosso fa-vor, estando ella eslá em frente ao
goal do vosso inimign.

Todo o vosso jogo deve ser desen-volvido dc modo a afastar a bola quan-do estiver perto do vojso goal, e con-scrv.il-a no centro quando estiver per-to do goal opposto. Uma vez a bolacentrada, é shootar forte, baixo e repe-tidamcnle.
Se jogardes assim, com firmeza esem hesitações, estae cerlos de que ob-tereis muitos goals para o vosso team.' Of that there is no shadow ofdoubt; no possible, probablc, shadow ofdoiibt; no ípossible douSit whiatever."

Assim canta a velha e famosa can-
ção.

Pará concluir, acerescentarei umas
palavras respondendo a uma provável
pergunta: "Porque não farei goals?"Respondo francamente c perdoem-meaquelles aos quaes couber a carapuça:
Nunca conseguireis fazer goals se for-
des descuidado, preguiçoso' e sobretudo
presumido!

Todo aquelle que julga tudo saber,
que nada precisa aprender, nada saberá
na vida I Será um eterno ignorante.—Nada conseguirá, e será na vida o
qne foi na escola — um orgulhoso!
Um presumido I Um escriptor famoso
disse: todo aquelle que é dotado de in-'dole dócil e está sempre apto a apren-
der, vencerá na vida. E' uma grandeverdade.

O orgulhoso, presumido e teimoso, é
um péssimo elemento num team, quetseja no football, no ciicket, ou no ho-cleey.

Nada se consiguirá ciei 1 í
ta conselhos, não tolera ;
critica ao seu jogo.

Eu como caplain de um
prcssar-nic-hia cm livrai-o
mento.

O verdadeiro jogador está sempre
prompto c desejoso tle aprender.

O melhor jogador Ho mundo acha
sempre qualquer cousa a corrigir no
seu próprio jogo.

Nunca foi dado a jogador nenhum
alcançar a suprema .perfeição, não fos.
se elle como nós — entes humanos í_
e por isso mesmo fallivcis.

nao aceci-
mais leve

leam,
desse

ap.
ele

NA MARINHA

A giini'ni_«f» do "Cnrlos Gomes''
elogiada

O ministro da Marinha mandou elo-
giar em ordem do dia, de hontem, não
só ao commandante do transporte de
guerra Carlos Gome5, capitão-lcnente
Antônio da Motta Ferraz, como tam-
bem ao immediato, officiaes e praças
da guarnição do mesmo navio, pelo
desempenho dado á comniissão que lhes
foi confiada, dc conducção á ilha da
Trindade tle material necessário á re-
spectiva base militar, o que. foi rcali-
zado sem contratempos c na melhor
ordem.

ml i» __ 1 _i
EM 1M3RN._M_.UOO

Assassinato em Villa Bella
Recife, .o — (A._ A.) — A "Provin-

cia" vu/. qiK o chefe án policia recebeu
um telegrainnia de Villa Hei Ia. notici-
ando o assassinio ali. do sr. Manoel
P-reir».

A TEMPESTADE DE 16
DE MARÇO

Um sargento _o Exercito recebe
a medalha de distinecão

Por decreto, foi concedida medalha
d edistineção tle primeira classe ao i"
sargento do Exercito, Sèverino ila
Silva Cortes, que com risco da própria
vida, salvou diversas pessoas por acca-
sião da grande inundação provcnicnle
dc chuvas torrenciacs caldas sobre esta
cidade na noite de 16 para 17 de
março de 1906.
^ — ¦ ¦wXMM»aw——in- —_—

ESMOLAS
De caridoso anonymo recebemos a

qv-iuia de 10S000 para ser distribuída
em csportulas de -$000 pelos pobres
Anna do Amaral, Julieta e Iv.-.iiüa, ..
Amancia, Angela Pecorraro e Thereza sorios da estação radio-ie'cgraphica, da
de Jesus. I fortaleza de Willcgaignon.

NA AVENIDA RIO «RANÇO

Atropelado por mn nutomovel
Ao atravessar, pela manhã de hontem,

a Avenida Central, ,o italiano Martini
Vicente, quitandeiro, dc .15 annos, mo-rador á Praia de Santa Luzia n. 49, foi
atropelado pelo auto n. 2228, que o fe-
riu cm diversas partes do corpo.

O pobre homem recebeu curativos na
Assistência e foi cm seguida removido
para a sua residência, ;'i rua dc Sant»
Luzia n. .|q.

O "chauffeur"' do aiilo fugiu.
— ei _» » 11 .

NA FORTALEZA DE WM.
IiEGAIGNÒN

inventario 11a estncãu radio-
telcgnipliicu

O 1" tenente Elisiario Pereira! Pinte
poi designado para, na qualidade de
perito, funecionar tio inventario a que
se vae proceder nos apparelhos c acces-
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DonseUio Internacional Ã']p apertos p o Thesou
romeíteclüar

Rocketeller
/ Communica-nos o consulado 

¦•**-

f»l americano: .;í','.ii"Pelo Fa-arí. esperado a «4 o»

fcwrentc, deverá chegar a esta ca-

pitai a Commissão de Febre Ama

Elta, do Conselho Internacional
&e èaude da Fundação RockeM-

ler procedente directamemo. de

Nova York. A referida «ommW

compõe-se de um grupo de scien-

iS de reputação inernaeona^
.chefiados pelo Gen"ai, „W,"iC
Comas melhor conhecido peios

•eus irabalhos que tornaram pos-"ivel 
a construcçao do canal do

a'Alémdo 
general Corsasvem, na

mesma commissão o sr. <lr. itcn

Vy K. Cartcr, do Serviço de Sau-

áe Publica dos Estados Unidos

O Thesouro Nacional, conforme
solicitou o Ministério da Viação,
vie cffecttiar os seguintes .paga-
mentos de medições ;n""vlsoní*3.-,..,

de íi3 :<ío8$2qG, li Companhia
Viação c Construcçao, em março e

abril do corrente anno; de......

Íi'Si:oi'9$566,"si Madeira Mamort
Ràilway Comp., cm março ultimo;
de I25:o6o$877. á Empresa 'Estra-

da dc Ferro Thcreiopolw, em abril
a junho do corrente anno; ae
86-7i$8.i8, á Comp. lAuxiliaire
dc Cheniins de Fer au Brcsil, çm
lon; e dc co7 t3o-2?ooo, a 'Emílio

Schnoor, «m agosto do corrente
anno. . _ 

Uma excursão arrojada

especialista cm malária ; e febre

hmarella, que por. varias vezes

neve a cargo o serviço sanitário (le

Cuba, Porto «ico e zona do ca-

nàl do Panamá, o dr. Gulicrrez,

„ue se distinguiu 'bastante na obra

de dicação da febre amarclla
na ilha de Cuba, e ainda outros

médicos e seientistas sanitários
O dr. Gorgas nao vem desta

vez como representante do gover-
,10 dos Estados Unidos, porém,
como o chefe de uma çomniissao
privada subsidiada pela Fundação
IRockefelicr, afim . dc estudar *

distribuição da febre nmaerlla nos
ipaizes da America do -Sul e íaçi-

ilitar a necessária assistência ti-

nanccira aos paizes affectaaos,
desenvolvendo assim uma simulia-
nca e intensiva campanha contra a

moléstia na obra dc sancamciuo
mundial. .. «.

A Fundação Roelccfelter dispõe
de ttma dotação,, acima de quatro-
centos mil contos de reis, cuios
¦rendimentos, segundo os desejos
<lo scü doador, devem ser di.snen-
didos em beneficio da humanidade
em todos os paizes do mundo. Us
recursos da Fundação são üos.'a
maneira de caracter internacional
c gr.-rndes sommas tèm sido appli-
íiadas nos últimos annos na cum-
naiiha contra a uncihariasis (op:-
ilação 011 aiiU-ylostomiase) _ que
«lastrava nas colônias da Gra-Brc-
itntiha na America Central, nos
ilisiados Unidos da America do
íxorlc c na China.

Os fundos deverão ser gastos
sob a direcção de representantes
<la Commissão Internacional de
Saude, porém toda a vez que liou-
ver ensejo, o trabalho será levado
a cabo por pessoal obtido entre os
médicos c sanitários dos paizes
interessados c de cou formulai..-
com as leis c costumes dos referi-
dos paizes.

IV desejo da conunissão levar
ttleánte os trabalhui tão brilhante-
lienle iniciados pelo dr, Oswaldo
1'ruz. alliando desCarte os seus
(esforços aos daquçllc distmelo
fc-uentisía brasileiro e seus assis-
«entes, não somente desenvolvidos
lltqlii como cm outras grandes et-
dades do paiz.

'Ü' para esperar, com a expe-
aiencia de uns e dc outras c com
i cooperação do pessoal compelçu-
>e dos serviços de Saude Publica
So llrasil. não haja nada.a recear
»io desempenho uc lão iiuportan-
le missão.

A referida romtnissáo já esteve
lem visita ao 'Equador, Colômbia e
Venezuela, onde foi acolhida com
(•iilbiisi.isino e promessas dc co-
operação para o hom desempenho
da sua missão."

i«i t» • 1

DE S. PAULO A BUENOS AIRES
NUM BARCO DE SETE

METROS
Os "bandeirantes" até hoje pra-

ticam proezas, bem que estas se-

jam de novo gcttcro c mais apro-

priadas com a época. •.
De facto, não «e traia mais oc

arrojados exploradores de sertões
bravios e dc minas clinicadas, «
sim dc ttm foarco, que tem o nome
dc Bandeirante, tripulado por qua-
tro paulistas decididos c aventu-
rosos, os srs. Alceu Prestes, Gre-

forio 
Trates da Fonseca, Augusto

'rates da Fonseca c Francisco
Lima, que, arrostando ns fúrias do
Atlântico, partiram a 6 de julho
ultimo de Ponte Grande, com des-
lino a Buenos Aires, num simples
barco dc sete metros dc cumpri-
mento, 1,40 dc largura, calando
fo centímetros 1

De como íoi -feita essa fantasti-
Ca travessia, através naturalmente
de mil perigos, nada nos dizem os
Itlespachjs lacônicos que vém da
capital platina. ,

Sabemos apenas que tim dos tri-
ptllanles não chegou até o fim da
viagem, lendo desembarcado por
doente.

A oilyssía desses novos . lieroos
durou lies mezes c onze dias, du-
rante os quaes naturalmente hão
de ter tido ensejo dc pôr á prova
as qualidades dc audácia e inicia-
tiva que os levaram á arriscadissi-
nia-expedição náutica.

15 eis aqui como cm pleno sc-
cul'0 XXI sc renovam os actos hc-
roicos dos '"bandeirantes" paulis-
tas, com o aspecto dc match spor-
tivo, nue í hem do cunho da
actttalidadc.

Rio,- li -de -outubro' d»"i<il6. '-

NOTAS DO DIA
Na 4* região militar, termina hoje,

ao míio.dia, o praso para o recebi-
mento 'do-pwnostas para o forneci-
mento de madeiras e materiaes, e na
Estrada de i Ferro Central do Brasil,
para o -de árticos -diversos, noeessa-
rios para a ofíici.na de autographica
da intendencia.

ASSEMBLÊAS CONVOCADAS
Banco Hypothccario do Brasil, dia

93, as 2 horas. ' -

CONCORRÊNCIAS
ANNUNCTADAS

Quarta rcRlüí militar, para o for-
nccimcnio dc carvão de pedra e de
madeira, dia 2.1 ao meio-dia.

Estrada dc Ferro Central ao Ura-
sil, para o fornecimento de oleos,
lubrificantes, estopa c graxa, dia 23,
ao meio dia. , ,

Estrada de Ferro Central do. BIV
sil, para o fornecimento de imscüinas
diversas, dia 24, ao meio-dia.

Quarta região militar, Oara o for-
nccintent) de tintas, drogas brochas
e vernizes. <lla 24, ao mcio-dla.

Quarta região militar, para , o
fornecimento de colchões, travesseiros
o roupas de cama, dia ss, ao meio-dia.

Administração dos Correios do Es-
lado do Rio de Janeiro, para o fome-
cimento de material, dia 31, as 4
horas. , ,

tloyd Brasileiro, para a venda aos
cascos dos vunorcs lislrtlh e Orw»,
dia 31. âs a horas.

COTAÇÕES l
Iranco crystal. . .. . !"«?!jl°

Crystal amarei» ¦ r V * M»* g»
Mascavo. . 1 . '£*£& :•. J"6° 

¦ «9»
Branco, 3 sorte . .-. . J&oo 7-
Mascavo . . . . • • .Hji*r?4.!°;

Entradas em 19° 730 Íamos

, AI,UODAO , ,
Entractasv ctii 19, 73» fardos.-
Desde 1": 10.980 ditos.
'Saidas cm :i9! 643 íwdds. ;
Dosdc 1°: 9-592 ditos. -

lixistonoia era so, de tarde 0.271

1'osi'çáo do 
'mercado: Ü Tarálisado.

. . T.Jt ¦• 145»'

loto a 170100o.
loóo a 160S00O

.„Jo«io a iíoJooo
i45|o*o a isofooà

Í.1.T0 a
*340 »

J3405)360

3$ooo a 3%aea

.48Í500 t 30S000
1J300 a 3$oo°

COTAÇÕES
PcrnaniDiico
U. O. do Korte. . .- . •
1'arahyba

Nominal
Nominal
Nominal

EM PAÇO TESl

pARCA TEASOf
I ExccllcntGS qüalidadostó
| Rcctisac as irnitaçpcsr

• Fluminense-Hotel
Reformado sob nova direcção

ü-j. Aposentos para aoõ pessoas ——
O que mais convém aos passageiros

do interior — Preços 1
... Quartos com pensão 7$ e 8$ooo.
'. diários. Quartos sem pensão
1' 4$ e 5S000 diários.

Praça da Republica 207 — Rio de
'Janeiro. Em frente 60 Campo de
Sant'Anna e ao lado da E. F, C.

.mm ma mmè
OS CBKTAHBNS SOIEN-

TÍPICOS

ié>iim|i^i-UH> ?!
MOVIMKXXO OPERÁRIO

rniiio ilos OpüiiirloS Esti-
vüilõics

Terá logar hoje, ás. 7 horas da
-noite, a reunião especial para tra-
lar de assumptos dc interesse tir-
gente.

REUNIÕES DE CREDORES
Fallencia do Emygdio Pereira de

Lemos, dia 23, k 1 hora.
¦Fallencia-de José Teixeira, dia 3'>

4 1 hora.

Notas da Caixa, prata, nickrt, le-
trás do Thesouro, compram-se. c ven-
dem-se, Casa Reis, Candelária, 3=.

O 
1=03)

CAMBIO
IToiitcm, os trabalhos deste merendo

foram iniciados cm cond!j;õcs esta-
veis. com saques n ia.ll.12 e rai|8d„
e collocnção para o papel particular a
I2 7l.12d.

Momentos depois dc aberto o tncr-
cado, firmou-se, obtendo-se cam-
biaes a 121I8 e I2sl.i2d.. o dinheiro
para as letras de coücrtura a 12 7I3*
c 12 114 d.

Durante o dia, o mercado tornou-se
ainda miis fifmc. tendo havido alBuns
saques a 12 .11 i O d.

O paoel particular era adquirido a
12 1I4 d-* A' tarde o mercado affrouxoii vi-
eòrándo, iiãra o fornecimento dc cam-
biaes. as taxas de 12.il.i2 c 121I81I.,
c para a compra das letras de cobor-
tura, a de te 71.13 d.

O Banco do Brasil conservou, para
os vales miro, a taxa (le 11 islifid.

Os ncRocicis conhecidos foram rc-
tralarcs fechando o mercado om po-
sição fraca, correndo para os aques
as taxas (lc 12.ll.1a c üllstl.; c pa-
ra a aemisição do papel particular, a
de 12 7113 il »»>'.'

j Foram effixadás nas tabcllas dos
bancos :

A 90 dia3: .11 - -¦ ,„
Londres. . . t t I2i|ifi a I2i|8
Hamburgo. • > '.- S750 a S755
Paris. . . .¦ 1 •»¦ $7-'o a $725

A' vista :
Londres. . t v -.- 12 13I1O e ti i.i|i«
Paris -. S728 a S?s5
Hamburgo, v •. t« S?" " 5'SS
Itália. . . v -.- Sou a $68S
Potlugal. . . . v 28884 a .IJ034
Nova Vork . . -.- jSjío a 4J280
Montcvidéo . -,- v 4$4'io a 4$a6o
HíOpanhl . . -.- v *86» !» f^f|3Buenos Aires. ,- t 1S864 a 1S873
Suissa *- S8oj 11 S815
Vides do café . . f"^7 a $733
Valos ouio . . . ._— 25-0-'LIBRAS

Vendedores a 2o?40o e cotnprado-
res a eoH.ioo, mas 6cm negócios co-
nliocidos. .

BOLSA
Hontem. a Bolsa funecionou anima-

da tendo sido cffcctuado regular nu-
mero dc negócios.

As apólices «feraes e as populares,
ficaram frouxas; as do C. de E. de
Ferro, as <Iò C. do Thesouro e as
Mineiras, firmess as Municipaes. as
acções do BaPco do Brasil, as do
Commercial; as das Minas S. Jero-
iivnio c r.s dn Rede, mantidas; as das
Docas da Bahia, c as da Banco Mcr-
cantil, sustentadas.

VENDAS
lApolices 1

Geraes. niciidas 500$, 500$,
700$, a ;6iisooo

Ditas de 11000$, It, 2. 20 a 8125000
Ditas idem. «. J 1. . , , , 8iS$ooo
Ditas idem 1, 1, 1, 3, .1,¦4. 5. 12. 15. 8185000
C, de E. de Ferro. 1 a. . 800S000
Ditas idem. 22 8oi$ooo
Ditas idem. 6. 8, 12,22.28 a 8o2$ooo
C do Thesouro. meudas,

i:soo$ooo, 8oo$ooo
Ditas idoin. 700$ooo, a . • 7905000
Ditas de iionoí, 2, 2, 10,

10 10, 20, 53 8oo$ooo
Ditas idem. 28 n. '.-... 8os$ooo
Municipaes dc Ü 2o, port.,

12. 20  ,iiS$ooo
Ditas dc 1906, nom., 30 a 196Ç000
Ditas de IOU. port.. 4. 1.1,

ç, 15 20. to a .... 1SS5000
F,: dcí Rio (4»l"). 2. 1. ¦

10, 22. ao, 50, 50. 63 a 84*000
Companhias :

Centros 1'astoris, 50 a . . . 21500
Dodas da Bahia, 100. 100,

•joo 3on  22?ooo
Seguros llrasil. 26 a. . . . .11S000
Tecidos Carioca 32 a. . . 150*000
Dito, Pctropolitana. is a. . 170Í00"
Pronresos Industrial, 5.10 a 170*000
Industrial Mineira,' 25 a. . I75$ooo
Jardim Botânico, intes., 100

100 a. . ...... .- ¦ 1S0Í000
Docas do Santos,'50 a. . 1 4lio$ooo

Vebcnlures '.
ProKiesso Industrial,' 20 a r i975ooo
Docas de Santos, 20 a. . . .iosSooo
Ditos, idem. s 25. 30 a. . 206*000

AGUARDENTO
Paraty
Angra
Campos
Bahia.- . ,.-*- 'i. ,V i«.SÍooo a '5°i«»"
Maceió. . .s T t -I I45ÍO00 a n«|ooo
Aracaju'. . tp$i » ns%aas> aaíifeí»

..; 480 litros

30 gráos. . . T'. 24o|o6o a.=|«|"°»
38 grios. ', v . . 250S0H» a 260Ç000
40 gráos. . v >, . 26o$ooo a 270S000

ALFAFA
estrangeira, kilo'. •»
Nacional. . . »¦ ¦
.AZEITE

Penalva, lata . •
Port, lata de.j.iS

litros. ¦'.'- . .-*.'i
Portuguez, lata, .
Franccz, lata de 16

litros ...... 20$oo(i í 3=|ooo
Francci, lata. 

'* 
.-» 3$ooo a .1S300

For 100 kilos
AI.PISTA

Nacional. . t > 1 '45°°° « 5.6Í?°°
Estrangeira. . •,- > s8?°°°a ""í000

ALCODAO i . ¦
Sertões. . . . .- V 2i?ono a 238°°°
Trimeiras sortes .- . 20$ooo 21S000
BREU ,.

Claro (280 libras) 4<j$ooo'a ^6?°°°
Escuro, idem. .

BATATAS. }
Nacional, nor ki.fi

BORRACHA
Mancabcira, con-

forme a qlialidH-
de, por 15 lis. .
BACALIIAO

Pcixilim. . • v'i
Gaspci .....
Noruega. ¦ v. . s
Eseoísia... -i t •,

BANHA
Banha dc Porto

Alegre, lata de 2
kilos

Dita, idem, lata
20 kilos, , , ,

Dita da Laguna,
lata grande, t •'¦.

Dita ..de .Itajahy,
lata de 2 lis. .

Dita idem, ' lata
grande, ....

(Dita de iMinas,
lata de 2 ks. .

Dita,, idem, lata
crando. , . . •',
CAllNli SECCA
Rio da Prata 1

Paios c mantas •
Mamas ,...->•Rin Grande : ç
Puras mantuà. -# v
Mamas . . . . ...

-Malta Grosso :
Patos c mantas. *¦&,
S. Paulo, Minas e
Rio
CAllNli -DU FORCO

Do Paraná c San*
ta Catharina, ¦¦• 1.

Dila do R'. Grande
CIMENTO

O Commercio em Portugal

¦ iKumiual

i.' $i8o a Roo

Nominal

ÉSJood a fioíooo

o6:!ooo a oS$ooo

fiRANOE ftOTa. 60B6ES
PORTÜGAt — jMSBOA

(Hecommenilado pela Sociedade
Propagadora do Portugal)

Hotel de 1* classe inteira-
mente renovado. Luxo e con-
forto. Aquecimento geral.
Banhos em todos os andares
4 quartos com banho.

Hotel sempre preferido pe-
Ias familia brasileiras.
Pensão, tildo coniprenen-

ilido a 1.600 réis.

CAPIM
ttesumo dos prêmios do plano

n. 211 reMisada om 20 outu-
bro de 1010.
FnEMIOS DE 13:000$ A 500S0O0
56Í93 vend. S. PftnlO lüiOOOSOOO
17369...,
52i(8....

2S01S....
27T0S,,..
9283....

88693....
2S734....
93991....

2:0005000
l:500">00l
ItOOOSOOO
1:01105000

50' SOOO
fiOOS 00
bO s»oo
S0050ÜO

DU. JTJLIO XAVIER — Clinica me-
dica e de moléstias de senhoras.
Res.: R. I''clix da Cunha, 4:1. T«li
ViBa 930. Vonsultas: dc a as 4 *
das 7 Vis o tis. da noite, na K.
Barão ile McsijUita 241.

DK. RUBEM BRANCO — Cl. me-
dica cm geral, .partos, mols. ilas
senhoras c syphilis. Cons,: Av.
Meai de Sá ns, (das 2 as 0 lis.)
Kes.: r. Haddock Lobo n. 6.

bOENÇAS MENTAES K
NERVOSAS

Virgem superior. . (Sm» $6.1°
Vinho . vw. .

Rio Grande . . . 15o$ooo a 1Ü0S000
Collares, tinto, cn- , .

perior 5=°?°°° a 5Ç°$o°°
Dito inferior. . . 41°?ooo a 4Í>o$°""
Virgem do Torto . 460S000 a MOÍooo
Verde rortuguez. . 4°o?ooo a i.|0$ooo
Lisboa, tinto. . Nao lia
Dito, branco, 14 . „VA . »„-.•cr'os ...- 4?o?°°° a 520$°°°
Figueira, tinto-. • • r°oí°?" L8o$0<")
Hcspanhot. tinto. . ¦¦ Nao ha
Dito branco, . . - 45°$ooo a 5»"|°°°
Vermofa li. Ciiiztiiio 34ÍOP.6 a ,lfi$°°°
PertiiRiies'. . .
Eram-cz, caixa

SAL,
Mo'S9oro>, • •'
Cabo l'rio. .

VÍNAÜR.IJ

,14Íooo a 36S000
42*.ooo a 44Í000

4$000 a
3$8oo a

4Í3OO
4?3°o

81$000 S0$4°°

Sí$Soo SC$4°°

7Q$200 SifGoo

8?$ooo S/ÇÍjoo

ÍCS-ioo 8;$ooo

?2$ooo ?4$4°°

54$ooo 6o$ooo

OFFERTAS

Os trabalhos do Congresso' 
Medico do Recife

Recife, eo (A. A.) — Prose-
guirain anle-hontcm, á noite, no
idificio da faculdade dc Direito,
cs trabalhos da leitura c discussão
das varia* memórias . apresentadas
110 2" Congresso Medico.

Com a presença do governador,
õnspcclor da região, congressistas
i- numerosas íaniilias, o dr. Octa-
;vio Freitas realizou uma confe-
rencia sobre as devastações da tu-
íierctilosc no Brasil, sendo muito
íipplatidido.

O "Joranl requeno" diz que o
trabalho do dr. Octavio Freitas 6
ile alto valor scientifico, com bu-
scrvações copiosas e inlcrcssaiitis-
simas, causando boa impressão.

llonlciu, os congressistas, em
toiupanliiá de varias famílias e ça-
valhtiros, visitaram os serviços das,
obras do porto desta capital.

A' noite, continuaram os Iraba-
Ihos das varias conimissões do
Congresso Medico,

¦ir —1 u -

O DEPIITATIO BELGA
miYSSE

Buenos Aires, 20 (A. A.) •—
'A bordo do paquete 

"lloliandia ,
jiartc para a Europa o deputado
¦belga sr. Ruysse.

Massa de Tomate- ifi
11 di Companhia Mnmiíaclora dc

1'niíio Rrnsiloira
Realiza-se hoje, ás 7 horas da

noite, a assembléa geral extraordi-
naria para prestação dc contas c
outros assumptos.

Motoristas nuir-Himos
'EiiVctúa-se amanhã, ás .7 lioras

da noite, uma grande reunião para
tratar da organização de.uma sO-
ciedade defensora dos interesses
da classe, na sódc da Sociedade P.
dos Mestres Práticos da Bahia do
tRio dc Janeiro.

União 1'iotectora «los Ca-
traciros

Convidam-se todos os associados
a comparecei, á grande assembléa
geral, que se realizará hoje, sab-
liado, ás 7 lioras da noite cm
ponto. Esta assembléa tem por
fim tralar dc assumptos dc gran-
dc interesse para toda a classe.
Kua Acre ií, ?S.

Caixa de Conversão
r o R T o & o.

São quem melhor ágio pagam.
— AVENIDA RIO BRANCO, 49.

LETRAS DO THKSOUKO
As .letras pãoet. foram coladas nos

rebates de 7 c 7 1I2 nor cento ficando
emissão, aos extremos do 7 a 8 il-
com com prado res conforme a data dc
nor cen'a, c vendedores aos dc 6 a
71I2 por cento.

Os neeocios divulgados careceram
do interesse.

PINTO. IiOPES & O.
Rua Fioriano Peixoto, 174 —

Prestam as melhores contas de
café.

IA A, 1». DOS 1'OllRES E
K CREANÇAS

CAFÉ'
MOVIMKXTO DO MERCADO

Ifí/o.1 Suecas
Existência em iSv dc tarde. 3^2.719

EnttvHhs em 19:
E. F. Central . . 1S1.120
E. F. Leopoldina 298.104 8.071

Total.
Enibarqiics

E. Unidos. .
Europa. . .

 350.790
19:

1,000
4.C25 5.C25

Distribuição ile tloliatlvos
Pedem-nos a publicação do sc-
guinlc: ,"A Associação Protcctora dos
Pobres c 

"Ireanças agradece as

prendas c donativos para o. leilão,
offcrecidos pelos proprietários das
seguintes fabricar,: Esperança do
Brasil, 4 palctosinli05 dc lá; Café
Papagaio, 5 kilos de café; Café
fàlobò, 2; caixinhas dc bonbons;
Moinho de Ouro, 4S latinhas . c
saquinhos com bonbons; fabrica
de amêndoas da rua S. Pedro nu-
mero :;iS,,56 caixinhas com balas;
Pão de Assucar, 12 saquinhos de
chocolate; c cgualmcnte ás fami-
lias que tèm rcincttido donativos
á sede da Associação para o mes-
mo fim.

O locai para cffectuar o leilão
de prendas, amanhã, foi gentil'-' mente cedido pelo sr. Ventura
Bezerra da Silva, no seu grande
bar Vista Alegre, montado com
muito goslo no arraial da Penha,
no largo, junto ao portão central."

Esíitcncia em in, dc tarde 345.1G5
Kntraram desde o dia 1 dc julho

nt:é hontem, pdn.074 suecas c embai;.
caram, em egual periodo 793-'5-t dl-
tai.

lionlem, n abertura deste mercado
fui eifcetnacla em iposição estável,
com regular prócúia c regular quan.
tidade de cafú á venda, tendo sido
apuradas de manhã, transacções de
5.095 sítccaSi ma 'base de y$30o c
9$|no a arroba, pelo typo 7.

A' tarde, foram rcaliíadas opera-
ções do cerca de 3.100 sciccas, no
mesmo preço da abertura, fechando o
mercado cm calma.

A Bolsa de Nova York cbrií.i com
1 ponto dc baixa c i dc alta .par-
ciai.

Passaram pnr Júnuiaiiy, .10.300 íí-c*
cas c entraram por caitoloycm 1.476
.lilás.

(i. v T »¦ »¦ • 9$6oo c -t|?700

7. .' T . ¦• . . !i5.1'-io c (i?.|oo
8. «**-*»•«• psoüo c o$ioo
9. *••«.. . 8.?70u c SÇáoo

Lntte Irmãos coninuTUcam que as
cotações dc caíé são as seguintes!

Conservas Alimentícias.
¦ *> *¦»?!

%m BUENOS AIRES

Fiilleciiiíeiito flo «ma senliora
illustre

nuenos Aires, 20 (A. A.) -—
-T'al!ecfu nesta capital a sra. d.
Thcodora Sagastumc Quirno, mae
do dr. Baldonicro Garcia Sagas-
iume, ministro da Republica Ar-
(.'cntina junto ao governo da Rcpu-
Mica Portugúeza,

EM AT/AGOAS

Ausolvição do inilifíitftilo man-
rttinte «lo um iissassinio

Maceió, 20 (A. A.)^ — O Tri-
bunal do Jury de l-.sreja Nova
absolveu, por tmaninudane de vo-
tos, Manoel de- Oliveira, pronun-
ciado como mandante do assas-
sinio de Manoel falçonçrjr.

.1111 ¦ »¦

Gottas Virtuosas % %Z*.
Curam hemorrlioidcs, males do utero,
uvarios. urinaa c o (íropria

A renda dos Telegraphos
em setembro

A renda da .Repartição Geral
dos Tcícgraplios no mez de se-
lembro ultimo, cm confronto com
a do mesmo mez cm 1014 e 1913,
foi dc: 10:4, 7.1' :22o$4i6; 1913.
905:301 $417; 1916, 024:-t"4=;3-

Apólices
Geraes dc i :ooo$.
O. .Io 1'orro . . .
C. de K. de I'"erro
C. do Thesouro. .
S. da l.Saix-ada . .
Provisórias.! . . *
Judiciaria., . .' .
15, do Uio Oi»!")
lv. do Uio, dc 500?,

110111
Dito de M. (feraes
Ditas do lí. Santo
Municip. de 190(1.
Ditas nom, . .
Ditas de i9i4,port.
Ditas, nom. . •
Dito dc 1001 . .
Ditas do i9i4,port.

Kancós:
Commercial • t. i*
llrasil. .....
Lavoura. . ;• v. ..
Commercio, « * ¦
Nac'onal. . . . •
Mercantil

C. de Seguros:
Brasil. . . . . t
Minerva* ... ,*vv
Garantia

listradas, dc Ferre:
Mi C. Jerouyino .
Noroeste, , , . .
C.oyaz. ....
Rede Mineira ,. .
Norte do Brasil. .

C. de Tecido';
Projí. Industrial ,
Hras.il Industrial .
S. Mis
Alliança. ....
Crircovatlo. ... •
Pctropolitana . , •
S. 1'. de Alcântara
Carioca. • ;*;"• •
America lf abril. .
MoRÍeusc ....
Cof. Industrial. .
Miiaf. Fluminense
Conictn. . . 

'.' 
.

¦T'juc** . » » •
C'. 

'Diversas:

Docas da Haliia.. ..
il). dc Santos, nom.
Ditas -ao port. . .
I.OtcTia:!'f. c CarrtiaBcns .
CeiiÊros 1',-ifloris .
Melh. ilo Maranhão
C. Ilralima. . • .
T. e Colonizarão .
Mcrfc. Municipal «¦

IJebenturcs:
Docas de , Santos .
America tfabril . .
V. c Carriiasrcns. .
llrasil Industrial. •
Tecidos Carioca. •
Merc. Municipal .
S. Alcixo. . • •
S. Helena ... .

Prog. Industrial. .
S. Rosaha. . . .
Mamtí. Fluminense
Tecidos Ksperança
Antlarctica Paulista
Tecidos Alliaiica .
S. B. Fabril. .' .
S. V, dc Alcântara
Ind..Campista. . .
R. Ü. S. Paulo. .
Tecidos Magécnsc.
Industrial Mineira .
Hom Pastor. . . ,
Linlio Sapopómba .
Tijuea. . . • •
Merc. Municipal .

Vend.
8i.i$ooo

Comp.
8l2$000
9'35$oóò
üoi$ono
Soo$ooo**q6$ooo
795$ooo
;So$ô'OÒ
S.|$ooo

Não lu
i$240 a

i$:íio a
r$tóo a

.i$oío a

i$i6o a

ijtoo a
$Suo a

i?440

i$.14o
i$30o

l$320

i$j8o

l$!50
J$I03

Por pipa
.I3o$ono á 35o:°'10
ijo$oou a .150?üü0

PP.EMIOS 013 200:000

63SS2 82712 62455 63510 30561
3S29S 44227 97870 36123 370o9

TREM IOS DE 1008000

3Í125 80S17 382Ü3 47346 65251
6Í310 50500 32404 8,«4IS 84170
27934 6115 12765 9332 80250
3S19G 19675 75059 8264 62.'58
59S82 9101» 33955 290:10 41307
81184 37340 836S7 25U69 78724
75773 85783 13001 99590 94140

93208 49063 53909 80393

APPKOXIMAÇÕES
66 '.92
17508

ÜG49I
170C1

c 6.
pa-

14Í700 a i4?r°o

Por iarrica

1S11

. T f

S0.1S000
Soj?ooò

703$000
tÍ5?000

43í5aoo ¦—
80SS000 8oo$oòò
710SC100 ?00$000
it).l?ooo io-*$-;00

ioíSooo
i8Sí;ui) i8?$500
I0O$0OO —

,1 to $OO0
ai8$ooo si5$ooo

iSo$ooo
200$000
130S000
I70ÍOOO
I75Ç000
co;$ooo

3'6$obo
i-SSOOO

310^000

sGÇjoo

?,l$ooo
32S00Ó
liÇOOO

ií»4$ooo
201.^000

I7S$oao

40$ OOO

Dova - ,
Catbcdr.il.
liandcira
Kcx s
Alplia... . ... . .
Pyramidc, . * .
Whitc ü Brothers

21$001
Não ha

CltAMPAGXI-
tranecza. . . •
PortiiRiicza,

couros

20$0p0
í3$òob
asÇgoo

l'or

ej$ooo
sj$ooo

Sola 'Telotas" 
.. \)> .

S o Ia M i íícira ,
conimum''. , . ,

Sola 4tS. Paulo",
qommttm. , . .

Santa •Calharína,
de 1"

Segunda c baixa ..
Corrciro (o meio)
lUanadas, inferior

até (cada mn).
Alanada de Cimi.

nos (cada um) *
CHA"

Verde. ,
Prelo, . .

CACAQ

caixa
', 

igÕSooá a 2io$ooo
« 1 i.-j?ooo a ij5$ooo

^ :", ' 
;•. Tor líiln

3?òoo a. 3?200

s$(iooa

c$Soo a

3$ooo

3$50°

Õ$S00 a

s;$300 a

aa?.1oo a

16$100 a

20$Q0O a

:5?joo a

21$^oo a

3S$ooo a

35$ooo a

375000 a

24S200 a
;K$;oo a
27$oüü a
135700 a

9?joo

22$J00

2í?j00

i6$:oo

20^900

2j$5t>o

2|?700

35?ooo

35ÇOOO

37$ooo

Í.1Í2CO
e8$5»o
27S00O
a3?;oo

3$Õoô a
e?6oo a

15$ooo a

3$ 200
2S8ÓÒ

B7$000
.35S000
3ò$ooÒ
33S000
i8$ooo

I7o$ooo iiíj^oco
—- i8o$ooo

55$òòo 48S0Ò0
160$000 i55$ooò
'iCoÇooo IJO$000.'— I50JOOO
200S000 ipoÇòoo
l33$ooo

.tojooo

8ó$ooo

3ob$oob
20$000

U5SOIIO
50SOOO

ljoSooo
I50ÇOOO

22$000
46ò$opo

4>ò§óoo 4ÍJ0S00Q
I2$000' II$500
6o$ooo.|. s8$ooo
22$ü00, J9Ç0OO

r » « T
f 7 X i

iC$ooo a 3o$ooo

s8$ooo a 3o$ooo

Kilo
0$ooo a i2$ooC
gÇÒOO a 12Ç000

Kilo
Não lia
Náo ha
Nao ha

Ccr.to
4$2oo a 4T500

Hlllll-1 ,.T.
Fará
Pornnmhitco .

CMUOLAS

Uio Grande.
KUVILHAS

Nacionaes 
DiUis estrangeiras. no$ooo n 1405000

FAUINI1A DK. MANDIOCA
Dc _Porto- Alegrei

ICspcçial , * , . .
Peneirada . . •. i
Fina. . ¦, . -,- •,
Grossa . . . v v

Do LagUua: ,
Grossa

Ilratico. . ,
Tinto. . .

. VISITAS
Orandes, ¦dc

çatxa dc
cotos. ;¦¦•'. 1 • •

1'c.jueuai, ile 5 c 6,
caixa de 25 pa-
cotes ......

Fragata de 1. cai-
xa de 20 pacotes

Loeonwtoras do 0.
c. dc 30 pacotes

Carro, caixa de . 30
pacotes, * »,, \ »

Carro "Brasileira,
caixa dc 30 Pa-
cotes . • ,• •" •

Domesticas caixa dc
2,í pacotes . * .

Laconiotoras 
"lira-

sileiras. de 6, c.
dtí so pacotes , .

Condor, c. de as
pacotes. • • • ,•

Brasileira, cai.sa de
23 uacotos ¦ .'¦'•

Brasileira cm lata,
12 latas. . • •

Paulista, caixa dc
2í nacotes . . .

Ypiranga, .idem • •
Colombo, idem . •
Colombo 2 idem. .

DIVERSOS ,.,
Agim-raz, por Kilo
Amendoim cm eus-

ca, por idlo . .
Alcnlrao; por hilo .
Canglça, por 100
IvíIOF

Fubá dc milho. 100
kilos, ..... •

Farcllò de trigo,
por 100 kilos. .

Gazolina, por caixa
Genebra, por caixa
Kerozene. Dor ícajxa
Pimenta da índia,

kilo. . . ._-..
Liueuas do Uio

Grand- unia. ..
'líieii-o5'- 

T'. 
'."': 

3Jo'$ooo a 3'oíooo
Matto em folha, por 

^ 
i »s6o

pdíviliio.- ioo' kilos 
jáojo-.J 

54|ooo
Passas; oor caixa . i8?»p° •> '°^.u

Presuntos, por libra 3,200
Telbas.por niilliçiro 330» » HJi • ¦
Toucinho, por ki o 58oo a 19'

Tapióca nacional,
nor 100 kilos. •

Tri-moco.;, por 100
kilos

Yiirr.s do 1K0, por
kilo

50191
17370

DEZENAS
50500
17570

1CENTENAS

2005000
100S00O

30:000
20S0ÕO

30101 a 50500 WS000
17501 a 17000. 5*000

Todos os números terminados
em 93 têm 2S0O0

Todos os nnmeros terminados
em 3 tüm IS cxceptuanilo-so os
terminadas em 93.

O fiscal do governo, Manoel Cos-
me Pinto.

O director-assislcnte, dr. Anto-
nio Olynlho dos Santos Pires, vice-
presidente.

ü Uircctor-prc-sidento, Alberto
Saraiva da Fonseca.

O escrivão, Firmino de Canina-
ria.

INDICADOR

DK. HENRIQUE ROXO — Prot.
do clinica (Ia l'\ic. com freqüência
do» principues hosp. enroneus.
Con*.! r. da Aslomblça, 98, das~ 4
ás 6, 2as., 4as. c Oas. Res. V.
d» ratria 355. Tel. Sill 824.

DR. W. 8CHILER — Cons. i saa.,
4,ai. c 6as., r. Hospício 83, (das
4 ás 5) e Casa de Saude Dr. Li-
Ia,, s.as c sabbados (das 2 *s 3).
V,- Sn*, e sabbados (dal tâs 3).
Rei'.: Bambina 40. Tel; 1143- S.

IVllo « syphlli» — Curas pelo"Itadlum" o 91.4—Eítoiiw
ro, imlmões o doenças iier-
vosns.

DR. ED. MAGALHÃES — Mol. da
pelle c mucosas, ulccras canecro-
sas, tumores librososj arthriUiino,
sypliilis c inorphai ncurastbenia,
doenças do peito c dy»pep«a; 7
Sotcuibro, 3<>, ás ,0 c as *•• lis'

MOIiKSTIAS DO ESTÔMAGO,
FIGAUO, INTESTINOS E

NERVOSAS

1Í-IO0 "~

38$opp a
i$«:qo

iC$ooo a

io?ooo 0

S$7pò a
!7$Ó5o a
4SS000 a
iií6;o a

2$5uo a

i$;oo a

4o$ooo

iS$ooo

ld$O0Q

íí$ono
l8$QOO
50S000"l2?000

2$7°°

l5C00

ADVOGADOS

DR. CUNHA CRUZ — Cura o ha-
bilo da embriaguez, por siigReslno
c com os medicamentos "Sa-vnus

c "Gottas de Saude". R. Carioca
31, 3 ás 5. Tel. Central 5605-

DOENÇAS DO ESTÔMAGO,
INTESTINOS, FÍGADO E
NERVOSAS — EXAMES
PEIiOS RAIOS X

DR. RENATO DE SOUZA LO-
PES — lisp. Docente na F. dc
Medicina; r. S. José. 39, das 2
ás 4 lis, (menos ás quartas-leiras)
Grátis aos jiobrcs, as i: lis.

DR. CASTRO PEIXOTO — Chefe,
do serviço de partos da' Pòlycltni*
ca de Creanças da Satita Casa'.'
Tel. V. 2269. Ris-'- Il-iibl. Lobo
4Í2. Cons. 1 rua Urllginj-ana, .-5,
das 2 íis 4 horas,

DR. CAMACHO CRESPO -- 1' -
tos c moléstias de senhoras, lt. ,
Conde dc Hoinfiiu 377. Tc!. '171,
V"la.

DR. CORRÊA DA VEIGA — Atót,
da Maternidade (lo U. dc Janeiro
e da Ass. Aux. M. da líst; dc 1.
C. do Brasil. Com.: Hospieio 8.1
(á, 4 li*.) Rcs-t U. Monte Ale-
Rrc 3IÍ — Santa ThcrCM,

E-R. DACIANO GOULART - ll(
Polyclinica dc Crer.nças. Con?.: r.
Uruguayana 25, das 4 ás (. li;, T,
37C2", C. Res. Una Iladd. l.obí
uo. T. 1140, Villa,

DR. DANIEL DE ALMEIDA ¦ -
Cura radical das hérnias. Cônsul,
toriu: rua do Hospieio 11. OS. líf
sidencia: rua Palmeiras 50 tllui.i-

DR0.BOHERCULAMO PINHEIRO -
ràrtos, nioTcstias d.icl sctilioras e
creanças. Consultas das n> á- 1;
1ior*iá. Urug-cayana 105. lies.; rua
do I.opcs 154, (Madurcira).

DR. HELENO BRANDÃO — Cons.
rua da Assçmbíéa, yS; ás terçai
quintas c Sttbliados, das 15 ás 17
lioras. lies.: Boulevard s8 de Se-
lembjÉO 343 (Villa Isabel). Tel.
Villa 1.07.1,

DR. LINCOLN DE ARAÚJO —
Da Aead. de Med. e do llosp.
dn Misericórdia. Cons.: rua Cnil.
Câmara 116, (2 ás 4). Tel. N.
2611. Res.: Haddock Lobo 41G.
(Tel. Villa 326).

DR. LUIZ DE MARCOS — Con?.:
Uruguayana, 105. Das -• ás 4. Kcs.
S. Francisco Xavier 312,

DR. LAFAYETTE VIEIRA -- Med.
da Míitcrnid. Mpl. pela Mcilcil
nid. Tarnicr, e com longa pratica
nos Hosp. de Paris. Cons.: lios.
picio 8j; sãs., 4as. c-"6a«; (cir
(2 ás 4)- Tcl. 3770. N. Ucs.:
llarrosn 34 — Copacabana.

DR. MASSON DA FONSECA -
Docente da Fac-, de Med. e iiiedi-
co adj. do Hosp. da Misericórdia.
Cons. rua Uruguayana 37, u;>s .1
,'u 5. Tel. 1043, C. Res.: l.ir.m-
jeiras 354. Tcl. 5S5S, C.

DR. MIGUEL FEITOSA — Do
serviço do gynecologia da S. Caía
dc Misericórdia. Cons.: ürugu.iva-
«ia 35, das 3 ,6s 5. Ues.: t,al la-
inara 328, sob. lei. 3067. Noite.

II.

MOLÉSTIAS DO PUIíMAO,
CORAÇÃO E APPARELHO
DIGESTIVO

DR. ADOLPHO DA FONSECA —
Cons. 1 larr;o de Santa Rita n. 10,
das 2 ás 4. Res.: rim Dr, Dias da
Crtiü n. 301, Meyer,

Clinica medico-cirurglca dos
drs. Felix Nogueira c Júlio
Monteiro, á rua Senador
Euzeblo 238, Tel. N. 1186.

Nom i na es

35S500 a 3Í.$ooo
cíí?40o a áo|òoo
32Ç200 a 34$roo

Não lia

22*500

4?$ooo
i8o$oon

7 $500

415000
I.(0$000

7S000
6CÍU00

20.Í $00 O
IQjípUOO
]Otl$O0O
II)Cr$000
I90?ooo

noC$o00
20C$UU0

rp'C$poo
i9."í?ooo
2I0$000 ZOjÇoOO
i300SoO0 -*
19J&000 —
200Ç0ÒÒ
i-joSoòo
tíJo$ooo

..,.-.-,, ..... tSSooo a io$Coo
FARINHA Dlí TRICÔ
(Por sac-Coá de 44 kilos, preços li-

(fuidos)
Moinho liifflês

Itmla Nacional . ,• i??ooo a
Nacional. . . * . i/$sno a
Brasileira. .... . i;$ooo a

Moinlio FtuiniitCiisa
Especial . . . ; 1SS000 a
S. Leopoldo . . . I7S.500 a
O. O. . . . . ,1 . i7$ooo a

Wiitho Santa"âfe\' .
Pérola. . . .' .'V-iflSooo a
.Santa Crití . . . 17S500 a
Paulicéa . . .< . »: i/5ooo a

FEIJÃO
Preto 'oo unos

ISÇ3OO
17SS00
17?500

I??:oo
l8$OÒ0

iSSsno
18SOOO
l7$joo

$800 a

3Ó$bbo a

465700 a

ÍS30 »

50$ooo

5o$ooo

$33»

MARÍTIMAS
VAPORES ESPERADOS

Portos do norte, '!Murtiuho^-i

Porlbs do sul, "U«y »Srb;0S.a '

Rio da Prata,," '«"», ;, • '
Portos do sul, "M»vnnl=" 

;„•
Nova 'York c cs», jasori 

.
«Io da Prata, i"A«g»a«a 

' •
Rio da rr"«'„'Va"'1:íír,i" '

Prata " I.cou MU . ¦
"Anua"

DR. AMALIO DA SILVA — Rua
Uruguayana 7, 1" andar,

DR. ALOYSIO NEIVA — Advogado
— Rua da Quitanda'8 — Tclcplionc
Central 8.

DR. ARTHUR CHERUBIM-Advo-
gado — Adeanta custas. Escriptorio!
Carmo 71. Teleph, Norte 481.

DR. BERQUO' COELHO — Rua do
Rosário 81. Tel. 3037, Norte.

DRS. CARVALHO DE MENDONÇA
(M. I.) e SALGADO FILHO —
Advogados. Rua do Hospício n. 27.
Tel. 5304, Norte.

DR, JOÃO PEDREIRA DO COU-
TO FERRAZ NETTO—R. Buenos
Aires n. 12. Tcl. 4130, Norte.

DR. FLAVIO J. PARETO — Advoga-
do. Rua do Rosário n, 7°<

DR, HERBERT C. REICHARDT —
Causas commerciaes c inventários.
Adeanta custas. Üruguayaha 77 —
Residência i P. dc Botafogo 384."IVnsilo Magestic". Tcl. Sul. 93'•

DR. MILTON ARRUDA —Processos
eiveis, commerciaes c orphanolugi*
cos; de aposentadorias, montepios;
tem representantes nos listados c em
Portugal c adeanta custas — Sachct
11. 4, Tcl. C. 3460.

DRS. OLIVEIRA SANTOS e AL-
BEUTO ALVES RIBEIRO—Advo-
gados. Escriptorio: r. Uosario 103.

DR. PADUA VASCONCELLOS—R.
Buenos Aires 35 (antiga do llospi-
cio). Tel. Norte 3430.

DR. FELIX NOGUEIRA — Op.
partos e mol. dc senli., hydroccle,
estreit. da urcthra, (istulas c cor-
rim. Trai. csp. da sypliilis; appl.
de "CoC" e "914", (" ás 2) Kcs.
trav. dc S. Salvador 211.

DR. JÚLIO MONTEIRO — Med.
do Hosp. de S. Sebastião. Mol.
internas, ipulmpo, cornçjSo, fígado,
estômago e rins, Mol. infectuosas
sypliilis, ete.) Das 2 ás 4 hs. lies,
rua do Ibitiiruna 35.

MOLÉSTIAS DAS SKNIIOI!AS,
PARTOS o VIAS IIHINAIIIAS

DR. OCTAVIO DE ANDRADE —
Cura hcmorrli. uterinas, corrimen-
tos, suspensão, etc., sem. operação.
Noa casos indicados, evita a gri-
videz. Cous.: R, 7 do Selçinhi-o
nS6, das o ás 11 c da 1 as 4, lei
1.591,

PARTOS E MOLÉSTIAS DA
MVLIIER — TUMOR I1S IKI
VENTRE E DOS SEIOS

DR. MAURITY SANTOS - L.
doeenle da Faculdade. Les.: rua
Riachuclo n. 247 dd. C. 048).
Cons.: rua Carioca 11. 47 W''15 -I
em deante). Tcl. Cc-nt. 3.217.

TRATAMENTO DA TUBER-
OU LOS K PULMONAR PELO
PNHUMOTHORAX ARTIPI-
«AL

(Processo de Forlnnlui)
DR. EDGARD ABRANTES —Cons.

r. S. José n. 106 (2 ás 3I. Tcl.
C. 5.537. Rcsid.: r. Barão de
Flamengo n. 17. Tcl. Sul 960.

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS
E PARTOS

DRS. FRANCISCO DE CASTRO
ARAÚJO t CLODOMIR DUAR
TE — Assist. da Mal. da Santa
Casa. Com pratica dos. Hosp. da
Europa. Cons. r. Carioca 60, 3
ás s hs. Tcl. 2727, C. Ues.: A-
zira Brandão n. 9- Tcl. 2Sj!-, \.
Tcl. Maternidade 035, C.

Kio da

I0ci$0OO
ÍJOÍOOO
170ÍOOO
cpójooo
I04$oou
irjo$oooI94$ooo

i iSoÇooo —
200$OÒ0 190Ç00O
1;o$Poo —¦
80S000 —

I40?ií0o —'
—, i95$ooo

190^000
IJ).j$0OQ —

1S3S000
6j$vioo

Dc Porto Aleixre i!?$.',ou a
Ditd.ldem da terra, iS$3oo a
Dilo idem, de iS-inín-

ta Catliarina.. li' iS$.ioo a
Dito niantciisi. -. f."t SlS.Ioo a
Dito do cores .divíi- 2.i5;!oo a
Dito riiu.alinho', ',.' 2oSooo a
Dito amendoim. J6S700 a
Dilo branco. Idejii. 33S3.00 a
Dito vcrmcllio.idem 168700 a
Dito, enxofre. .. ¦'. 2-'$7o0 á
Dito, branco, cs-

transcira. . . '• 5"$ono a
Dito, fiwlinho, idem O4Í000 a COíioo

FUMO
Fumo cm cordar. [.-¦ „
Uio Novo: ¦' Por kilo

Especial. . . . 1SG00 a i$7oo
Reaitlar. ...» 1Í200 a ií\)oo

Sul dc Jlinas
ScRiiniia";

5$ooo
23?,ioo

S3?.loo
36Ç700
36ÇOOO
23$-100
30ÍOOO
36S700
2ÓSP0P
2.)$20ü

70$otio

^l,Tíra^S''...uSa";; 
.

Uio lia, IW?: ?H; XpffiSút
GuthemlnirKo c es" ,,/• >''"«u
Porto, do sul "Assu . • • • •

L&;''eW,.;»R™hrant": 
.

Noltojk e cíca.. "Araguary . .

Portos"1ó"lnpflo, ^Í^Jg^J
Portos do Mtlç... '1 l"rhià" 

%
Inglaterra c íso... . "rlM • : 

'

Portei do sul "Smo - •„ • 
j 

•

Iiiglnlern e eses.. Orla . . >
Amslcrdam c eses., l"»'a..' .'
Inglaterra c cscs.; "Demera a . .c

VAPORES A SAIR

Rio da Prata "f.uajará" . . . «

Pcriiambiico 
"Municv;. .¦•.'.!y,

S. Fidelis c eses. » 1 ci.sç r„d,a
Ro-ifp c eses., "ItatiiiRa . . »

Po 0. do sul «Itaquera . . x
Portos Jo sul, "ItaiolpnV; . . •

R?ó-da lVata,."Ma..ti.uie.ra. .
Inglaterra c eses.,..íDcsna-.. . .

Jlaliia e 'Maceió, ''liuyuça . . .
Rio da Prata. "XjiÇiM

Insi

OL1MCA MEDICA

MOLÉSTIAS DAS CREANÇAS

DR MONCORVO — Director' fim-
dádor do Insliluto de Assistcneia
á Intenda do Rio de Janeiro. Cbe-
fc do Serviço de Creanças da IV
lidinica, Especialista de docliças
das creanças e pelle. Cons.: rua
G, Dias 41, ás 13 hs. Ues.: Mou-
ra Brito 11. 58.

DR. PEDRO CUNHA — Da Fac.
dc Medie. e do Inst. de Assist.
á Inf. Cl. medica c das creanças.
Cous.: (jonflalves Dfcs 4ti. Tcl.
3001 C, das 3 ás 5. Res.: S. Sal-
vador 73, • Cattete. T. 1633, Sul.

PARTOS, MOLÉSTIAS DE
SENHORAS—TUMORES

NO VENTRE

Typos I Toi' 13 kilos

3. * » .' T. I • IOÍ60O
4. ...... ••'¦• 'apM
5; ....... IOÇO0O
6. , ., ,• ». f . 0S700
7. . . . ¦* v • 9|40O

<>$ioo
• «?Suo

REND.VS PUBLICAS
AÍ.FANDl-CA DO KIO

Renda do hoiilcmi :' -¦¦:;
Em ouro .- Q2:í'SlS-í?
Em papel -. I36i37i$.|86

Total. ....-(•
Renda de 1 a 20. .
Em egual periodo dc

1915. ......

DDífcreuca a maior
cm 191(1

¦Rl-Ol-IM-DOUIA -DE
Arrecadação do dia -o.
De 1 a 20 .... -
Km et!'.ial pcru-.do do

anuo passado 
'.'....¦,

227:0325714
3.5i0:6oiÇ475

3.02(i:93G$37t>

489:6085099

MINAS
2!>:8í)')í-,i3

455i320$940

4;6:iri$;-97

Cystltc.

ALFÂNDEGA

IS)STRUOÇSAÒ MILITAR

Rcórgíiiilznçíio dn companlila
de giiorrn do Tiro do Leme
Convidam-se os sócios .para unia

reunião hoj'c. ua sede social, ás
8 il-' da noite, 11.1 Avenida Mem
dc -Sá, n. 170.

Trata-sc da reorganização da
companhia de guerra c da apre-
scntnçHo do instruetor militar . c
rcpresenlante da inspecção regio-
nal aos atiradores e demais asso-
ciados. —¦ * ¦ * —

Uma naturalização
. 1'oi naturalizado brasileiro .Sa-

hino Lopes, natural de Ilespanha
c residente uo 'Estado de S, Paulo,

Commiinica-nns á Agencia GcraJ
das Cooperativas Agrícolas do Ksta-
do dc Minas Geraes 

i Cafés do sul c I Caies de outras
| oeste de Minas | procedências

Pregos correntes do mer-
cado do Rio de Janeiro

I Coiniiiuml Cór I Ciihtmuti
I

Còr

Primeira. . •
Terceira . • >.

Coyano:
Kftpccial. » €
llcs-.ilar . . •

1'UMO l',M ÉOliHA
Do Hio Grande:

1». anarello. . . •• '
3B, idem. . . t «'
ifl. cptuiumw • :< '?"
2n. Idem. . v â '£

ÍUUTAS
Poras, caixa . t v
Mangas, calxã. . •
Uvas llio t.i-aiidc,
caixa

Dila estrangeira. •
Maçües.

GOIlDUKAS
Rio da Prata, idem
Kio Grande. . . .
Matadouro . . .1 •
Xar<|ufiridas do i".-

terirr . .... . .¦
OfcVCElUNA

iÇooo a
i$.-»oo a
$5oo a

2SOOO 0
1Ç5ÜÜ a

i5:?o a
íjioo a
i$ij;o a
i$'j5u a

l$too
iS.ioo
Ç3oo

?$200
iÇCeu

1Ç.150
1S150
IS20Ò
15100

làterra e sees..,«Arasuava"

305000
Nilo lia

Rio da l'raui, "A^WÍ^l-n»

Nova York c eses. «Vauban . .

llilbíio c eses "I-eon Ml ,,...-•
«autos "Ho dc lauelro .¦<..%. .
Porto- do sul, "Itaperuna". . -.

K?ò cii Prata "Bocaina". . v .

Portos do Sul "Haperuim . . ...
Rio da Prata, "Carolina ; • • •

Portos do norte, "Olinda . .. •

Amstcrdani c eses ""°»'n" 
il

Rcciíc eses.. "A., Jnceituai . •

Foíos Jo siil, «-Hajmmtojj-- ; • •

Bahia c Pernambuco. Asm ._ ¦

Montcvidéo c csrs., 'Ruy 1»"^

I,W.n"a'e'c^.: 
"-W'C ". '

Nova Vorl; 6 cscs.j ." Acre . •

Uguria ,'. eses.. ..'Ma\-.i'"k .
Havrc c eses. "iuipy . . -«

Novembro .... _
Portos do norte. "Brasil . ¦
Rio da Praia. "Anna

ARROZ NACIONAI,

vaz:-

IioS-s,1, 

a
ioS',17 a
io?tio a
9S804 a

I 9Í418 a

, .1 105.723 a ..
.,| io?n7 a ..
, .1 lòsi10 a .*
.. o5Soi a ..
..1 9S40S a ..

Observações
Marcado: calmo.
Pautai $660.
As nualidade.., acima de

pànham retalivaaicnte ob preços.

Foi baixada hontem a seguinte

portaria:
"i\". 3-1.1. — O inspector, tendo

«Mn vista a portaria do sr. minis-
itro da Fazenda, n. 23, de lionlem
'datada, determina o.ue tenham
«¦xercicio na 2" scecão o fiel de
armazém, nddido, l-eriiamlo Can-
«lido Alencar c o 4° cscriplttrario
I,uiz Adolpho Josctti. 

'
_ l''oi nrorogado por 60 dias o

jirazo concedido a Carlos Noro-
«lha, para apresentação das liictu-
iras consulares relativas a merca-
lílorias Que importou pelo vapor
Jiollandcz Keiincmcrland, entrado
em 31 de Janeiro ultimo.' 

_ Foram deferidos os seguintes
íequcrinientos de restituição de
«ircitos oapos a maior: Manoel
Francisco de Brito 22o?ti56; Pç-
idro Spcranza, U2Í344! Antônio
A. Simao, 2i$45o; Vasco Orli-

gao k C.,.S4$oii; Túlio Ferreira
Sa Silva. 74SS1S4: J. A, Sardi-
Bha 4S$ii2. c Costa Pereira ei C„

I3?8$4S7. , . p Nos requerimentos dc }. r.
(Dias e Soares da Maia. pedindo
treslituição de" direitos, foi exara-
«lo o sceuintc despacho: 

'Sim. de-

pois de paga a divida dc revisão .
Foi encaminhado ao ministro

Ha -Fazenda um recurso interposto

[por Braga Carneiro & C, da deci-
•5o do inspector condemnando-os a

rí»ac;.ir os direitos em dobro da uif-
'iferetlía de quantidade verificada
no; volume» da marca triângulo
10. aumeroí 1852 c 1S53, que mi-

tortarmi o atx ptHaoJo.

SOS CORREIOS

A AncoiTciicin |inra o fornt-
cimento dó miiliis jiostiios

O encerramento da concorrência
aberta pela Dircetoria Geral dos
Correio.- para o fornecimento dc
co.000 malas posiacs e que esla-
va aiinunçiado para o dia 20 de
novembro vindouro, fica adiado
para o dia 6 do mesmo mez, dc-
vendo proceder-se á abertura das
propostas 110 dia 7. conforme o
edital novamente publicado no
Diário Official.

A UKVOI,V0\O PEU»
KA3ÜIU0ANA

iSolIos comnipiiiorati-
vos ilo sen conteiinvio

Conforme determinou o minis-
tro da Viação, os novos scllos
commemorativos do centenário da
revolução pernambucana, deverão
entrar cm circulação cm 6 dc maio
do próximo anno.

SANTOS
Km 10:
(Entradas: 51 -5-i" saccasi
Desde 1", 77-.S"i «aceas.
Média, .ío.CjsS saccas.
Saidas:
Existência; =.410.014 saccas.
Preço por io IcãTos: 5$óoç.
PoíÍçSo do morcado: calmo.

AS7ÜCÃR
Entradas; cm 19: S.777 saccos.
Desde 1": íoj.aoG duo-s.
Saidas cm 19: n.7Íia saccos.
Desde 1": 4|."S ditos.
]C\Lstct:cia cm 20, dc tardo:..,

18S.4Q1 saccos.
Posição do mercado: — Firme.

V.ninado.
Ksjtccia.
Dito superior . .
Dilo bom. . . .
Dilo do norte.
branco

Pito rcfcular. , .
Dila idem, do

Nortt, . rajado.
ARROZ ESTRANGEIRO

53S300 CiS;ort
48$joò 53?3òo
4 .,$300 46S700
3S$joa 41S70U

33Í300 3fi$700
33$joo 3<i?;c")

sSí.ioo 3i$roo

1A uni lia. dc
'Dito de a». .
Inglcz

Assucar
Branco érystal .
Crystal, cmarcllo
Mascavo....
Mranço, *;* sot'lC,
Somcnoâ. ...»
Mascavinho. . . .

ÁGUAS MIXlíRAIiS
Kacionacl :

. Caxambu' Í4S Rt's.1
j Umbary (.|3 «fs.)

Cambuquira (48 g.)
S. l.ourcnço (48

garrafas). . . .
Saliitaris t|S gís.)

Iistrangeirai :
Viehy I50 sarfs.)
1'crricr (50 garfs)
Dita (100 garrafas)
Selters (---i gars.i
»'. i-aluadas (48

garrafas), . . .
C. 'Moura (-iSn-1

ino a oi$óoo
Não lia
100 a 36^700

de

ÍS.10 a
$460 a
S390 a
$600 a

NSò lia
$440 a

$540
Í4S0
S.101
Çúoo

$.(S0

s3$opo u
23S0O0 a
^3$ooo a

23$opò a
23^000 a

5SS000 a
56*5000 a
70Ç000 a

Nomiaal

33*000
23?o°o

e.l?ooo
S4$ooo

58$oòo
56SÒ0Õ

OifUOO

qCíooc a
4S?uco a

5 (.$000
48$Q00

Relação

de

CÃES DO PORTO
dó! vapores « embarcações que se achavam ntracados
to (no trcclio entregue a CompaRni, d-j 1'ortl no

outubro dc ioiC, ás 10 horas da maiiliã.
dia

AKU.wea

Participam-nos a Viuva Otterrei-
ro & C. que o sr. José Deocle-
ci.ino Gomes Junior passa a ser
associado da casa, sob a mesma
firma. ¦¦« > m< n '.¦

SO RECIFE

Tentativa dc fiiprn de scn>
toneiiiilos

Recife, 20 (A. A.) — Diversos
senteneiado- tentaram fucir da
Casa de Delençãu. Descbiicrto o
plano, o chefe de policia mandou
reforçar a guarda e duplicar a vi-
(ilancit.

EMBARCAÇÃO

CUSSÍ

Chatas.

3—s Chatas.,.
4—8 ICliatas...
5—7 Vapor...
6—8 Vapor...

'""""
P.it. 9 ICliatas...
Siag. (Chatas...

r. 10 [Vapor...tu IVapof...
P. I! 

II 
I*. :,i !\ apor...

iii jVapor..,.
17 Vapor...
iS Chatas...

. Maua 

>NAÇAQ

OBSIiíVAJueS

KOVI»

Nacionaes •
Nacionaes...
ínglez .....
Nacional ...

.on a cs
onaes

.!No
.[Na
.1
..IXacional
..] Italiano..

..[Nacional •¦
,.]Nacional...
..(Italiano-...
.(Nacionaes..

. Diveriai..
1

..(Diversas..

•. í" Cnmoens*• Rio dc Janeiro'

Diversas.
Diversas.

. Í^Tcixeírinha"
, ("Maiella"....

1" Matitinuclra"'•Haksi-
' Pliiladclpliia'
Diversas

í"-'r

. ..IVago.
[Rcc. carvão.

.i.-IV.ijo.
(Cie. do "Senquen
|C;e. du "I.uisiana".

Itmla. sem
llianie. . . . •

Ilrnta, em latas ,dc
12 ila o 25 kiloa

Loura, sem vonilliame
I.oura, cm latas de

ia il-' c as lu!o.i
Branca, sem vazi-

lhanic. . . '• ¦• •
Branca, cm latas uc

1.-1Í-' e as kilos
Branca, cm latas ue

4 kilos . . •
Branca, cm 'atas

1 o 2 kilos. . .
MAXTI-ICA

Modesto Gnlonc. 5?r-
tidas '

Ilréu-I Prcrcs. lata.
f,epelcticr, lata-
Modesto Oalonc, lt.
1.. Briun
De Minas. . . .

Mll.llü
Amar rito, da terra,
llitti tinnco. idem.
Dito da terra, tiiix-

MAÜi:ÍRA_"
AmcricauA. pc, . *
Küstnaj dúzia. . .
Sponoc, dúzia". . .,
Sueco, braucn, o pe
Diia, vermelha • .-

Pinho do Varaaa
1» qualidade . . .
^" qualiíindc . • .
Taboa

OUvO
Dc liiiluiça. lata. :
Dilo. barril. . - .ruospiiOROS
Olho
Brllhaillé. . . .- .
Pinheiro.. . . . ,
Vpirangi
Frade •
Mimosa . . • • •
U.iio 
Brasil. . . . . .

Vc cera:
Olho. . . . -.-¦ -i
Vpiranga. . . •. *
Raio X. . . . .

QUÇIJOS
Uo Mina.-. . . -•: ".

SABÃO

Em 27 tijolos. .- ,
Uni 9 barras. . ,

Não ha
3íSooo a 35J000
,3o5ouo a 3.o.$opo

Nominal
Nominal

$G-tO a Ç640

ííco a $600

Kilo

4$ooo a 4$ooo

3

COUltKlO - Esta. repartição expe-
dirá malas pelos SORUintcs paquetes.

ee^Lc^Snl^ie^-

¦¦ - Uio Grande, do aui.

4sroo a
5$oej a

5?100 a

(i.;üQ0 a

6^;oo a

?C;o'j a

CS5C10 a

4S100
5Ç0Õ0

C$100

C$000

C$100

C$ joo

C$500

ilaralm, para o
ccebendú impressos até os S lioras da

Sanha oi èc,^,para reaUtrar a. as

üi^tiirè^aT^iX^

Não ha
Não lia

.-$5.m a 3S0O
Nao ha'3$ooo a a$Sc

a?Soo a 00

IQS500 a
109300 a

11Ç300
ll$jOJ

Philadephia, para Cabo l'r o portos
do U. Santo. Caravellas.c 111 cos. re-

cobeiido impressos até. a 1 hora da

farde cartas para o interior ate 11

, í • iiHii eon porte duolo ate as, 2

è.objcéíos para «gistrar ate ao raeio-

jlííjl-oíi', para Bahia
Eui-opia, via Lisboa,
oressos ale as » li"™
tnn nara o interior'•"• I'-'1 IjL. d,10;0 c par» o cxle-

Madeira,. c
rcceíicndo inu
da manhã, car-
até

São
rc-
da

i)í.('jo a 10{oco

$420 a S420
153^000 a 153Ç900

.ÍDcsc. di! gen. da
tab. 11.

..itCxp. de nauRancz.
,.|C|e. de div. vap.
.IVaso.

,.1 Cabotagem.
.(Rcc. carne cougel.
• IVapo.
.IVago,

;.[Desc. de íris".
.! Recebendo animaes,

, .1 Cabotagem.
,.!Desc. dc bagaccin.
,^So,

cmOleina virgeni;
tijolos. *i kilos. .

Oleina cA;rgcm. em.
em tijolos peque-
r.os.. 3 Idlos . .

Oleina .. e virgem,
em tijolos n. i, 2
kilos ......

Especial, em tijoies.
4 kílos • •. • '•

Especial, cm tijo!:c.
,1 kilos ....

Especial idem, li
1, 2 kilos. . ¦

Ef.necial dc pe«o.' .
.Virgem dc peso. .

$950 a
i$üqo a
i?oou a

?5$oòo a
õ5$ü'jo a

i~:-.o a

50$oob
5ÕÇqb€

4'<Soo„
41}SOOO
4(íSi)oo
4SJ000
485000
4;?üuo

64S000
62$000
6l$-JQ0

$000 a

Kilo
S700 a
57*i a

rói caí:i

C$310 a

$950
1S000
I§U0ü

DK. AGENOR MAI'RA — Consulto-
rio: rua Ltiii de Camões, 6, das 2
em deante. Residência: r. Kiaeliuc-
lo, cie: telephone 1024, Central.

DR. AGENOR PORTO — 1'rof. da
Faculdade. Cons. llospicio 92, das
: 4j s. Ues. 1 Marquei de Abrantcs
ta, Tel. aSS. Sul.

DR. A. MAC DOWELL. — (Doe. da
Fac. de Medicina). Moléstias inter-
nas.—Appl. dos raios X, para o
diagnostico. Cons.: r. llospicio 83,
das 3 ás s—Ues.:S. Clemente 187.
Tel. 1710, Sul. _.

DR. AI.VARO OSÓRIO DE ALMEI-
DA—1'roi. da Fac. do -Medicina.
Cons.: r. Assembléa 87, da 1 ãs 3,
3'a., s"s. c eabbados, Rcsid. Irav.
Cruz 

"Uma 
31. Tcl. Sul 803.

DR. ALFREDO EGYDIO—Esp. Mol.
das creanças. Vias urinaria?. Cons.
R. C. Bomíim 817 (I'b. Freire dc
Aguiar), das S ás to e Sdor. Kuze-
bio so, 12 ás 2. Res.: r. C. Bom-
Cm 703 Tel. 78?, v".

DR ARTHUR DE VASCONCEL-
LOS Assistente dc clinica me-
dica da Faculdade. Cons.: Rosa-
rio S3 (das 3 ás $ lis.) Tel. Nor-
tc 1114. Kcs.: r. Voluntários da
Pátria =8G. Tel. Sul 1C99.

DR. BANDEIRA RODRIGUES —
Esp, moléstias senhoras, crc-inça-s,
svidiilis o cir?, cm geral. Cons.:
S'. José 30 fphar. is ia il-'). Res.:
rua D. Caxias C, (V. Isabel).

DR. C. BRAUNE — Longa pratica
dos hòspilncs da Europa. Clinica
medica. Esp. coração e estômago.
Cons.: rua de S. José, na, da 1

DR. CAETANO DA SILVA —Esp.
nioTostlas ¦pulmonares. Cons. triaa
Uruguayana 35. das 3 ás 4, ás ter-
«is,i quintal ta sabbados. licsid.
K. 34 dc Maio, 154.

DR. COSTA JUNIOR (A. V.) —
De volta de sua lonira estadia na
Europa. Cons.: r. Marechal Fio-
rinno, 90. Tcl. N. 1057. Esp. cm
vias urinarias, fjyphiU.-i e (lallo.
Tons.: das io ás 12 e ,j ás 4.

DR. CIVIS GALVAO — Clinica me-
•dica, sypliilis, vias urinarias. Exa-

iriea de pus, escarros, urina, etc,
Ãpp. o Coíi c 914. ("ons. c res.;
r. Constituição 45, sobr. Tcl. ai 11,
Ceutr.

DR. EGAS DE MENDONÇA — As-
'sisíeiitc dc clinica na Faculdade.
Cons.: r. do Rosário no. às sas,,
4as. c Gis., das a ás 4 hs, CTcl.
Norte .1070").

DR. FLAVIO DE MOURA — Cli-
nica medica. Esp.: mol. do esto-
mago c do ligado, Ues.: rua Uru-
gitay. aC8. Tcl. 1030, Villa.

DR. GAR/'IELD DE ALMEIDA —
Director do Hosp. S. Sebastião.
Docente da Fac, chefe do servi-
ço da Liga C. a Tuberculose.
Res.: S. Salvador aa. Cous.: 7
de Setembro t;(i. Tcl. Ú07, Sul.

DR. OlíILHERME EISENLOHE,
trata da tuberculose por processo
especial tendo coit-scguido ft cura
radical cm centenas *]'<: doentes.
T'ratica o proccS3o dc "Fornalini",
Cons.: r. General Câmara ^'6.

DR. GAMA CERQUEIRA — Cl.
medica de adultos c dc creançiifi.
Gyneeologia c vias urinarias. Res.:
U, N. S. do Copacabana Czi (Tcl.
S. 1C84). Consultas das ia ás 14
li3. Chamados a qualquer hora.

DR. HENRIQUE DUQUE — Con-
sullurto: rita d.i Asseinbléò, 3j, ie-
fiidcnuui: U. Riaclvcclo. 332.

DR. HENRIQUE ROCHA —Adjun-
to do Hosp. da Misericórdia, Assis-
tente da 1'olyclintca creanças. Dá
consultas das n ás 14 horas e nc-
cciia chamados a qualquer hora do
dia ou da noite, na rua S. Luiz
Gonzaga u. úf» (pharriiacia S. Luiz
— S. Christovão.

DR. HILDEGARDO DE NORO-
NHA — Clinica em geral. Trat.
especial da blcnorrhagía. Cons.:
Sete dc Setembro n. 99, sub., ás a.s,,
4as. c 6as., das 2 á-s 4. Res.: Gon*
calves Crespo 2?. Tel. 1581, Villa.

DR. MARIO DE GOUVÊA — Cli-
nica mediei, partos c mo!, de sc*
ulioras. Cous.: R. 24 dc Maio C4,
sobr. f; ás (.), ás aas.. 40*. c
scxtas-íciras. Ucs.: r. llclla Vis-
1.1 eo (lí. Novo). Tc'.^ 161. V

MOIiESTíAS DE ADULTOS,
DE CREANÇAS E SÍPHUL7IS

DR. CARVALHO CARDOSO —Do
Hosp. dc Miseriordia c do Inst.
dc Assistência á lutancia. Cons.:
Assembléa 98 (4 ás C hs.). Res.:
IMarqucr. de Abrantesl, 189. CTel.
Sul 1761.

CIRURGIA INFANTIL

DR. SYLVIO RECO — Do Inst. dc
Assist. & Infância. Cirurgia geral,
partos, cirurgia de creanças. Kcs.-.
V. Itauna 141, (tel. 2666, I>ior-
tc). Cons.: Gonçalves Dias 41 (tcl.
C. 30C1).

CLINICA CIRÚRGICA, VIAS
URINARIAS

DR. A. COSTALLAT — Do Hosp.
d» Misericórdia. Com pratica dos
hosp. dc Berlim e F.aris. Cons.i
r. da Carioca 30 (das 3 ás 6 hs.)
Rcsid.: rua das Laranjeiras, 80

DÍ(!eCARLÓS WERNECK - Cirur-
gião da Sta. Casa. Cirurgia de
adultos e creanças; mol. das vias
urinarias e (bis senhoras. Cons.:
r. Ourives 5. das 3 ás 5 hs. Res.
r. Senador Oclaviauo n. 32. Tel.
Ccnt, 1042. , ,

DR. CARLOS NOVAES — Mcmb.
da Ass. Franceza de Urologia..
Trat, da blcnorr. aguda e clironi-
ca, estreit. c prostatites cbro.nicas
pelis (*rrcntd3 tlicrino-clil-.Vieas.
Cons. r. Carioca so, das 13 ás 17.

DR. CAMILLO BICALHO — Cf
rurgião da Santa Casa. Ues.: Con-
de dc Itomlim 159 (tcl. 1272 Vil-
Ia). Cons.: rua Ourives 29, 3as.,
«as. e Baibbados, ás 4 horas.

DW. JOAQUIM MATTOS — Do
Hospital da Saude. Molest.ias.de
senhoras, vias urinaiiuis, hérnias,
hydroceles. tumores dos seios c do
ventre. Una Uodriao Silva n. 5,

DR. NELSON MARCOS CAVAL-
CANTI — Dos Hosp.: Misericor-
dia c llenei. IVrt. Cirurgia, mol.
das senhoras e vias urinarias. Con.s.
30, Ourives, 3 án 5 há- Res.:
1'assos Manoel 34. T. 3197. C.

DR. ARNALDO QUINTE1.LA -
Docente livre da Fac. dc Med.
Cono. K. Assembléa, 2», terça-,
(lutntas e sabbados, ás 4 horas da
•tarde. Res. It. D. Carlòta új,
(Ilotafogo).

DRA. EPHIGENIA VEIGA — Mo-
leslias dc senhoras c partos. Coiis..
Assembléa 18. Ues. rua das La.
raüjctra-s 374*

DR. QUEIROZ BARROS — Cons.l
rua Primeiro do Marco iS, da >
ás 3 lioras. Residência: praia dt
Holafoao 104.

DR. TIGRE DE OLIVEIRA -
Cons.l Assembléa, 28, sas-, -ias. «
Cas., da« 2 ás 4 horas. 'lei. 1,
1000. Res. 1'raia dc Ilotaíoiio i"".

MOLÉSTIAS DA PELLE
E SVWIILIS

DRiVAlFREDO: PORTO — Com
praliea dos Hosp. da Eur., mcmb.
da A. dc Med. Subs. 110 serv. de
mols. da pelle, dc 1'olyel., etc. C
•RodriRo Silva, s (tcl. -'271, C. II.
Av. Atlonliea. 172, 'II. S. >•.').'•.

DR, F. TERRA — 1'rof. da 1'acul-
dado do Medicina, director do
Hosp. dos Lázaros. R; Asscnibléu
n. io, das 2 ás 4 hor.-is.

DR. SILVA ARAÚJO FILHO —
Assistente da Faculdade dc Medi*
ciua. Rua. 7 de Setembro 3S. ái
3 hs. Tcl. C. 5510, Res.: Mar
qliez dc Abrantcs C17.

PROF. DR. ER. RABELLO — De
volta da Europa, reabriu o eon-
sullorio. Traia pelo rqdiutu os tu-
mores c outras doenças da pelle;
cous.: rua da Assembléa oi. 85.

MOLÉSTIAS DE OlMOí:

DRS. MOURA BRASIL e GABRIEL
DE ANDRADE — Consultório:
largo da Carioca, 8 (das 12 ãs 4).
todos oa dias.

DR. PAULA FONSECA • Consulto-
rio, r. Sete dc Setembro 141 (das j
ás s hs. diariamente).

OCUL1STAS

DR. AMELIO TAVARES - Octilista
Livre docente c Assislcnte da ta-

cuidado. Cons. rua dos Ourives 5,
DR. MARIO GÓES • Assistente da

Faculdade. Consultório-, r. 7 dcS'-
lembro 11. 38, das 3 ás 5 hs. lei.
C. 5510. Rcsid: liarão Hameiigo
32. Tcl. S. 1440.

CIRURGIA GERAL, MOLES-
TIAS DAS SENHORAS,

VIAS URINARIAS

DOENÇAS DOS OLHOS, OU-
VIDOS, NARIZ o GARGANTA

idem com norte
rior até is o.

TlaqS 
"para 

Santos. Paraná
Francisco c Kio Orando cio .Sul re

côbcndp impressos ale ás S. horas na

manha, cartas para o Interior ate ás
81I-" iclcm com norte duolo ate a>

n c obieftos para rceistrar ate as 6

da tarde de boje. _^-—_

BIHRHHHiEIIIH
Auc.tnnf.ida por cpiítractò dè

Gdesetérribro cie v.n~ i; .„, ,r N,  Ji:.. ,....
Extracoíio de IS do outubro. DR. pimenta de mello

.(,,(•'' Consultas diários (excepto ás

PIFMIOSDF. 30:0305 A 1:0005 feiras). Ourives, s; ás 3 hpi.
1 ltl-..Mtuo ul. .v.v 

„.„.„,»-,„ Ucs.i Anonso Penna n. .19.
',0 ã.L-, DR. PEDRO MARTINS — F.spc
•3:01)05(100 elalidades: moleslias de estômago
2:000*000 coração, ligado c rir». Cons.: r.
1:0005000 dos Andradas 5-, sob. (das 4 a!

ItOOOSOOO 5 hi-> Tel' ,7-"i •'• 1{"' r"'1
í aÍo-, n S. de Copacabana o"o.
}!ffiSK DR. RAMIRO MAGALHÃES

4as.

DR. BONIFÁCIO DA COSTA r'Ex-interno dos Hosp. da Misen-
cordia c S. Francisco de Paula.
Cona. o rcsid.: Avenida Gomes
Freire 127. Tcl. C. 4^0.1. Con-
sultas das 3 ás 6 da tarde.

DR. CÂNDIDO BOTAFOGO--'! rat.
rápido dos estreitamentos, blenor-
rliagias chromcas c recentes, prós-
l.uites c hipertropbia da .próstata,
por processo moderno; rua Buenos
Aires 9í, de i ás 4.

DR. NABUCO DE GOUVÊA —
Professor «4 Fac. dc Medicina.
Chcte do serviço cirúrgico do Hosp.
da Saude. II. t° de Março. 10,
das 4 ás 6, Tcl. Si6 Central.

DR. OSÓRIO MASCARENHAS —
Formado e laureado pela Facuhla-
de de Jled. de Paris, ex-inlerno
dos llòsp. de Paris. Cons.: Av.
Mio' Branco 257, :", 3 ás 3. Tcl.
040. ábis. V. da Pátria n. í-iq.

DR LEÍO DE AQUINO — Da
Acad. de Med. do Hosp. da Gani-
boa. Res.: Costa Bastos 45- T.
2SC C. Cons.: Gen. Ornara tifi,
de 1 ás 3 (excepto nas 4.as fei-
r.as): c nos sabbados das 3 ás 5.

DR. C. DE ROSSI — Cirurgia gc-
ral. Moléstias das senhoras. Vias
urinarias. Cura radical das. her-
nias. R. Quitanda, 27. da 1 as 4.
Ucs.: II. 

'Visconde 
Silva, 38, Bo-

taiogo.

PARTOS. MOLÉSTIAS DAS
SENHORAS E DAS CREAN-
ÇAS.

DR. BENTO RIBEIRO DE CAS-
TRO — Consultório: K. Asscinblc-a
74 (das 3 i|a ás 5 hs.). Rcs.: rua
Ruy Barbosa 11. 45S.

TloTÊSTIAS DA"ilÕCCA E*
E SEUS ANNEXOS

DR HILÁRIO DE 'SOUVÊA —Dns
Universidades de Paris e Iloidcl.
berg. 1'rof. da Fac. do Rio dc
Janeiro. Cons. Assembléa 26 (das
2 ás 4 horas), ás 2a«„ .tns. c Ca"
feiras. Tcl. 1.157. C. Res.: Praia
Flamengo 140. (Tel. 321, t.)

DR. R. DAVID DE SANSON -
Consultório: R. Assembléa --f', d.u
2 ás 5 horas, ás terças, quinliis c
sabbados. Tel. C. 1957- Kp>..! '¦
Pereira da Silva 40 (Laranjeiras).
Tcl. C. 5270.

DOENÇAS DA GARGANTA
NARIZ, OUVIDOS E I50CA

DR. EUIUCO DE LEMOS, proles-
sor Uv. da Faculdade de Mediei*
ua do Rio, com 20 atinor, de praii-
ca. Cura garantida e rápida do
Ozcna (felidcz nasal), irar proees-
so novo. Cons.: rua da Carioca,
13, so., das 12 ás 5 da tarde.

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
NARIZ E OLVIDOS

3$-00

Í7-'o ":7a*

1 mr,

ItOOOSOOO
;:0"05i'«'0
1:0005000nooosooo
ltOOOSOâO

íírCc a i$;6o

3*100 a

2Í100 a

iÇOoo n
Kílo

$730 a
Syo ¦

1*240

3*100r
l*-ÍJO0

*7.:n I

10119..'..
17032;;.'.
0/57..,.
1056....
3407...í
T.727 —

11110....
I«'.l2....
l.V.Gõ....
:o5U....
16530,...

phÉMIOS DE 50''S-'0"
1707 3708 C.2ÍI G6"í
7">50 S032 11S'.'*> 11023

14320 11173 lOSãfi 175ü>
PHEMIOS DK 2OO5OO?

U62 3209 41C1 4531 4.28
479G RISO 8761 9393 9938

10203 10189 10HU 12137 12327
12GSS 1Í0SI 15813 10241 17269

17723 • ^
Todos os r.umeios terminados

om 119 tum 1008 e os terminados
em 19 lúm 50$j

DR. AVELINO DE OLIVEIRA,
com pratica dos Hosp. de llçrliiu
Vicr.na. Cons.: r. I.lriiguayana '¦:¦

das 3 ás 6. T. 40, C. Ues.: Santa

DR^CASTRiÒTO PINHEIRO .-
Ex-Assistonte da clinica do Prol.
Urbantíchitcch, de Vicnna, Kua
Sele de Setembro, S-', d:i= a as, 4
lioras; . ¦ ...

DRS. PECKOLT E PECKOLT FI.
LHO — Especialistas: ouvidos, tu-
riz, garganta, vias urinarias e o;-e-
ratões. Cous. rua Sele de Setem-
bro 63, í" nndar, de i ás 5. '*-•
r. Felix da Cunha eg.

MOLÉSTIAS DÁ GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS—(TUA
DA GAGUEB

quer prêmio que lhe caiba por jsorte.
Faltam 1099 prêmios de ií0$030 ;

que constamda lista tjercl. [

Da
Sta. Casa de Misericórdia. Doen-
C-is do pulmão, do coração e dos
rins. Cons.: rua .losé dns lieis 30.
A's ií lis, Res.: rua Engenho de
Dentro n. 1S2.

DR. TAMBORIM GUIMARÃES —
Doenças internas, especialmente das
creanças. Tcl. 1535. Central. Uru-
guajana n. 3.

ÕLlNÍbÁ MEDICA, MOLES-
TIAS DAS SENHORAS,

S1THILIS
DR. ANNIBAL VARGES — Mol.

das senhoras, pcllc c trat. espec.
da sypliilis. App. electr. nas mol.
nervosas, do niirí/, garganta c ou*
vidos. Cons.: Av. (ionie; Freire

- , , i 00, das .1 ái fi hs. Tel. 1202 C,.
além do qual- Dr. carlos de Freitas—Prof.

AUBEKTIE — Ciriirgião-dehtista—
Especialista — Kua 15 de Novem*
brõ 3,1. Teleph. 1S3S — S. Paulo.

DR. J.' TELLES — Especialista cm
moléstias da boca. Cons.: das 7
ás io I13. 11, Lucidio Lago 16 —
Mcyer.

HOMOEOPATHfA

rHARMACIA HOMOEOPATHICA
— .De Araújo Nobrcga e C.

Completo sortimento dc drogas lio-
moeopaUi. recebidas direct. Esp.
pharm. "Xiiuphea Virtüs", para a
cura da impotência; V. Pátria 20,

PHARMACIA HOMOEOPATHICA.
—--S. F.CO de A&sis, de Alciuo liar*
roso Sc C.a, r. S. Francisco Xa*

vier 4uo. Prus purs regulariza c
combate a prisão do ventre, tubo
c$ooo; dr. Américo Tavares» cons.:
graus, diariamente, 8 ás 9.

DR. AUGUSTO LINHAB.ES —
Chefe de clinica na 1'ulieliniüa. T.x-
assistente dos 1'rofs. Killiui, Gutz*
mahn c Hruhl. Cura da cwf.vz
(proc. Gutzinnun, dc llerliir.j ; nn
Uruguayana 8, ás 3 lu.

MOLÉSTIAS DA GARGANTA,
NARIZ E OUVIDOS, RRON-
CO-ESOriIAGOSCOVlA

DR. FRANCISCO CASTILHO
MARCONDES — Assist. da F. d<
Med. Ex-assist. do Pini. Driegei
(ltrcslau) c do Proi. Killian (Ber.
lim), Üruguayaha as, i ás 3 ' -'•
T. 3762 C. Res.: liussel 10. II.
3750 C.)

Dr. Castello Branco ---
RUA DA ASSEMBLÉA N. 3±_

VETERINÁRIOS

VETERINÁRIO ANDRADE, cnin
as;i-st. ua SctçSo Vctcr. M, AKrl-
cult. Esp. Itiols, dos cães. !3uig;i.
mierpe. Immunisac.õcs. Exames <c
sangue, urina Cons.: rua ila "• ~
eagem 40. Cbamotíos Tel, --*>u -
(Botafogo),

d.i Fae. da Haliia. Esp. -Mols. das
Smiii., Partos, Vias urinarias. Coas,
Urugnayana 21 (1 ia 5—TeK 40»!
Ccnt.). Res.: trav. S. Salvador 61,1
llad. Lobo. Tel, 1024, Viila, '

MOLÉSTIAS DAS SENHORAS,
OPERAÇÕES, PARTOS

DRA. ANÍÕNIETTA MORPURGÕ
— Da Soe. de Med. e Cirurgia,
com pratica dos hosp. da Europa.
Res. c cons. II. São José 40.
Consultas ás e.,-15, 4.as e 6.as, de
, ás 3 h», Tel. 318 C.»

ANALYSES CLINICAS K
MICROSCOIMA

DR. ALFREDO A. DE ANDRADE
— Proi. da especinlid. na Fac. de
Med. do Inst. Pastcur de Paris.
Trabalhos ipara diagnostico me'.
onalyses ohimieas, t-xan.es micro»
copicos, ítc íirttgsaj-así, b. ?i ..

itt\.-eV- -.»;,-.. •¦¦¦«.¦-- ¦
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iir HENRIQUE" ARAGXO e AH-DTHUR MQSES - Laboratório:
rua do Rosário 1.14, J'50!tim0.„4
Jvcnlda Kio «ronco. Tel. «So.
Tel. de rcsid. 10S3, S. e b ioo.
Vx dc urina, escarro, fezes. Kcac.

JSÍ &A» (PAÜtO,-
Svnlilsi 914 — CoC ,»»; "lie-
i-uosas; vacc. de Wright. An. de
urinas, sangue (typlio, malária, sy
pliilis), escarros, ele. 1» .de. Mar.
ç0 13, 9 ás 11 e de 1 ás 5. 1.
5303. N.

AXALYSES DB URINAS

/, AFRANIO PEIXOTO, MARIO
P.ELLETE e BLAKE SANTAN-
NA — Analyse completa 25$. La-
Luralorio Chimico rlc analyscs-; rua
Sele do Setembro n. 133. lei.
1S96, Central.

gçryíços médicos, jphuímiiçeu-
ticos, dentários c visitas a
domicilio

CENTRO MEDICO — Dez clínicos,
allopathas c honiocpatlias de re-
sncit.ibilidada moral. Mensalidade,
i-sooo. Dircctoros drs. llraule l'i,u-
i,', c Ernesto Tussas. R. frei Ca-
iil'c'1 153.

TKAT.-IMHXTO 1).\ Cl TIS
CRAVOS, espinhas, pannos, .sardas,

ilcwipparcccm cnm o uso « 1 In-
lodúrina, dc Samuel du Macedo
Soares. PhlloderWa crtnrc, aSiioo.
l-liiloilcrraa loção, 3$o.oii)* õkíhopmijía ;

CASA ÕRTHOPEDfcÁ — Av.-Cio-
mes Eroirc 17. Tel. 180(1 C. Con.
slroi-m-sc pernas c UiyiiJiJS arliti-
,-;-u-s funüha u instrumentos dc et-
ruriíia e app. orrliopcilico» para
ipialipier deformidade do corpo.

T 
"tTlCllUilOIlS ¦ dentistas"

ÊMILlOftrJJEZOMNE — Cirurgião-
dentista. Diplomado, com longa
pratica. 1'reços e condições de> pa-
Kiimciito ao alcance dc todos. Cons,
olcctro-dcntario. Alto da Confcila-
ria Japão. lvsl| do Meyer.

PU. MIRANDOLINO M. DE MI-
KANDA — Especialista etn extra-
,-c'pes sem dor e tratamento dc lis-
lulas, lias X As 17 horas, nos dias
ulcis. Gonçalves Dias 23, sob., tel.
s.r.fm, Ccnlr.nl.

BR. LUIZ FERREIRA DA COSTA
— Dipjoiunilii pela 

'Escola Livre
ile Odontologia do Rio <lc .lanei-
ro, com 10 nnnc*a de pratica. Cons.
r. Uruguayana 11. 31 (tel. C.

DR.' J.' TEIXEIRA DA SILVA —
Eònnado nela Faculdade dc Medi-

I tina do It. de Janeiro. Consulto-
,;»: It. Uiugiia/ana 31. Tel. 1079
Central. Das 8 da manhã as 8 da

PR?' ItAUL DE BARROS HENRI-
QUÊS — Cirpr. Dentista. Diploma-
do pela Fac"; de Mcd. c Pliar.,do
'Rio do Janeiro, com longa pratica.
Preços ao alcance de todos. Cons.:
r. General Polydoro 4., sob. Das 8

¦*ií 17 bs., nos dias iUtíci-3.
PENTES AIJALADOS — Pyorrliéa

nlvcolar — O cirurgião dentista
lliiK'1 Silva, implica a vacciua nu-
1'ngctia de Wright, Cura radical e
perfeita consolidação doa deules.
Ouilonda 60, i" and,

ESCOLA DK HUMANIDADES —
Av. Rio Branco 133, ="• Director
AlpKcu Portella E. Alves; «ecr.,
Francisco Malbeiros. Corpo docen-
te ile i' ordem. Mens. 20$, »5$,
30$, 35$ e 40S000.

GYHNASIO FLUMINENSE — In-
ternato c externato paTít o sexo
masculino. II. C4 do Maio 43.
ProKramina do Col. Pedro II.
parcellados. Dir. prol. J. de Ma-
tha.

ESCOLA SUPERIOR DB COM-
MERCIO —, Órgão do ensino te-
clinÍco«proíÍs*iona-3 da Ass. «ob
Empr. no Commercio. Rua Con-
çalves Dias 40. Cursos dc guar-
da-livros c de contabilisias.

CURSO DE MATHEMATICA —
Dircct. capitão dr. Mario Barre-
to. Preparam-se aluiiinos 1'ara os
exames das Escolas Normal, Na-

1 vai, Militar, Polytcclinica c (<y
miiasio. Av. Passos 116, 1". In-
formações das 18 ás ai horas.

•GYMNASIO TIJUCA — K. Conde
dc llonifim 638. Tel. \illo 937.
Internatò, semi-inlcrnato, externa
to-. Curso dc preparatórios. Aulas
praticas dc lihgnas vivas. .

INSTITUTO NORMAL — R. Ba-
rão de Ubá, 89. Direcção do pro-
íessor Ileniotcno dos Santos. l'ltn-
ccionam Iodas os aulas de 1" anno
da Escola Normal.

">.:.'.':'.;,- 
TÍXTÜHAKIAS

MELtK. MATTOS
tòíilCUKE .

Para senhoras e cavalheiro! —
Quitanda, 1_\_«*>«

TINTURARtA RIO BRANCO ,—
Av. .Mcm dc Sá ap. Allcude ini-
nicdlatanicntc aos chamados pc.o
td. Central, 4931. para. bnscar rnu-
pa e ciitrciT.i nas residências, de-
pois dc pauo o-trabalho.

TINTURARIA POPULAR — R., B.
Aires C5i (antiga do Hospicio).
Lava o- tiiiíie chinucameiUc eom
perfeição. Sccção especial para con-
cerlar roupa dc homem, tornando-
as dn moda. Entrega e recebe a
domicilio, T. 1055, N.

AO EXMO. SR. DR. NBVBS
DA ROCHA j%"£\;--

BRILHANTE OPERAÇÃO DE
CATARATA

O abaixo assignado, continuo,da
'Repartição ticral dos Correios,
com 67 annos de edade, morador
á ma do Estacio n. 57, vem por
meio da presente apresentar os
mais vivos agradecimentos ao no-
lavei cirurgião dr. Neves da Ro-
cha, pela proficiência e dedicação
que dispensou ao signatário desta
na operação feita cm sua vista,
que lia largos annos tanto o ator-
montava com lima catarata, que o
tornara cego, <la qual, graças a
Deus e ao competente oculista, dr.
Neves da Rocha, sc viu perfeita-
mente livre c no gozo da vista,
podendo hoje já ler c escrever.

Aproveita a opporíunidade para
agradecer aos seus amigos de rc-
partição o valioso auxilio que lhe
prestaram, concorrendo com a im-
porlaueia precisa para sua cura.

Rio, 20' de ouliiUio dc igiG.
josu' Cartaxo ua Silva Cüima-

raüs .

F0RM1GIDA MERINO

O unico exterminado!- das for-
migas, Mcrino it Maurv, rua do
Ouvidor u. 163»

Diabéticas!T^»Mclguço 1"_

CAIXA GERA* BAS FA-'MIIíIAS

FUNDADA 'EM 1881
A mais antiga sociedade brasileira

de seguros sobre a vida
AVENIDA RIO BRANCO N. 87
Sinistros pagos Rs. 4.000 :ooo$ooo

Pagamentos de Rs. 8jooo$ooo ,
Assistida pelo meu marido abai-

xo assignado e na qualidade de
beneficiaria da presente . apólice
n. 205, inslituida pelo meu falle-
cido pae, ^.Christiano Boaventura
da Cunha Pinlo, recebi da Caixa
Geral das Famílias n quantia dc
tres contos de reis, pela liquidação
da mencionada apólice, .pelo que
dou plena c geral quitação á mes
ma sociedade Caixa GeraWdas Ea
ínüias.

Rio de Janeiro,"19 de outubro
tle ini6. .— Ottilia C, Pinlo Seidl,
Francisco Pinto Scidl.

Assistida pelo meu marido abai-
xo assignado, e na qualidade de
beneficiaria da presente apólice,
ti. 988, inslituida pelo meu falle-
cido pae, Chrisiiano Boaventura
da Cunha Pinto, recebi da Caixa
Gerai das Familias a quantia dc
cinco conlos de réis, pela liquida-
ção da' mencionada apólice, pelo
que 'deu plena c gera! quitação á
mesma sociedade Caixa Geral das
Familia?.

'Kio de Janeiro, ai de outubro
de 191C. — Rachel Lobo da Cunha
1'into, Octavio Borges da Silveira
Lobo.

m:iloi:hu)s

rARtÉIKAS

ÍnnÃ" c,'""tíixeira leite —
J',irtcii-a da Maternidade, da bacul-
dailc, íiluiuna do curso medico.
Kua General Delgado dc Carvalho,
51 (ant. lii.liistiinl). T. iS;i V.
Attcnde a chamados.

MME. HELENA DIAS PARODI —
Carteira lonu.-idil.. pelas rac. de
Medicina dc llúcnos Aires e Rro
do Janeiro. Res. c con?.: rua
Marquei dc Olinda 11. 3J, Rota-
logo.

ALBERTO IGLEStAS — Leiloeiro
publico — Eseriptorio: rua lios-
iiicio ;S. Tel. Norte 1701. Resid.:
rua Haddock Lobo 209. (Tel. Vil-
Ia !M7).

MIGUEL BARBOSA — Casa fim-
dada cm 189.5-. rua do Rosado 11.
158 (antigo i^6 A). Tel. N. ic-33.

MODISTAS
ÃU COSTUME TAILLEUR  Hua

da Carioca Ci, 1" andar. Tel. Ç,
31CÍ.. Esrabeleciincntp de pruaii-
ra ordem. lCípócialitladc «an eostu-
mes do SEDA'. Ciielr.no l-rollera.

JOÜS, KEivÒaiOS <; 0LU1S-
CXOS VK AIÍTK

WSÊKÊm

MANOEL TEIXEIRA — .loalheri.i
c rclojoariã. ('anuíra ouro, prata.
c pedras filiar. Oli. dc ourives e
rdojociro. Cnnccrlos garantiilos dc
jóias c relógios. Rodrluo Si'.va.|0,
liei-to da r. 7 de Setembro.

(JllAXUlOS IIOTIIÍS

HÕTÊL~ÀVEriIDA — O mais im-
porlanlc do Brasil. Acconiniodn-
ções para S"o pessoas. Confortável. |
Uistincto. Centra!. Serviço de cie- j
vadores dia e noite, endereço te-
learaphico, Avenida. .

HOTEL METRÓPOLE -- Confor-
lavei c luxuoso no salUbcrrnlio
lwirro das Laralijciriis, a 2" ijuiiu-
tos dn centro da cidade; tua das
Laranjeiras 11. 519.

ENGLISH HOTEL - II. Cattelc.
176. Tel. C. coS. Coiiiplctamcii.
to iclormàdo, dispõe dc conforta;
veis annec.itos. ll(« chácara. Su
,i famílias c ct.vallieircli. 1'iirços
reduzidos.

1'HAUJIACIAS e DROGARIAS

AS MEIiHORUSi ÜEXSGKS

MATKI/ DO S. C. DE JESUS
Celc-brar-se-á nesta matriz, do-

mitigo, 22 do corrente, ás to lio-
ras, com missa solcune c scriuãp j
pelo oonego 'Rezende, a festivi
de da U. Maria Margaritla Alii- j _
coque. J .38^9

Venerave! Irmandade de
Nossa Seniiora da Feia
de Franga

(EM lUV.I.V)
l' DO.MI.\<íO. 33 DÒ («It-

JSKXTE
Em ronlinuiKT.o ií griíiiili!

1'cslu, íiirií ft-li-brnr ostii V«-:|
lieravcl frnfiViiclailui missiis, íis '

7, S, í), 10 11 íl ll(ll'il'r, iicmii-1
imnliiiiliis do Miiniiouiiiiii, c
OIlIltillllH SllgTIllIÓS.

Xii ilnií S li«i'iis, c;in( im 11
ki\ Alincliln Cruz, (lisliiiclo
(reitor portugui'/.; mi tias 1) lio-
ms*, ii sciiliorilii il. Kutli Viis-
coiu-cllos: nu ilus 10 horas, a
c.vnia. irmã ti. ÍMÜrn Morvtw,
nu das 11 hoitiiK, n m sniiio du
sonliorus u seiilipriliis, qiiu poi'
devoção iircstain-sc 11 abri-
lliiiiiliir «sto neto, ciitonião

RODA DA FORTUNA .

OL<Jí^S
é quem dâ a fortuna mais rapí-
da nas loterias e offerece ma;-
ores vantagem ao publico.

Casa matrüt, Ouvidor 151;
Quitanda 79, esquina da Ouvi-
dor; Ia de Março 53, largo do
Estacio de Sá 89, General Ca-
mara 363. canto da r.ua, do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 e rua
IS de Novembro 50. S. Paulo.

Cura radical
Dn GONORRHÉA CHRONI-

OA ou REGKNTE, ern poucos
dias, por processos modernos, sem
dôr, jjiirante-sc o tratamento. Tra-
tamento da sypliilis. App. G06 c
914. Vaccinas de Wnght. Assem-
bléa 14. das 8 ás " e 12 ás 18.
SKRVIGO NOCTllRJíO, 8 ás
1Q, —"Dr. Pedro .Magall.nes.

(R 92-15

Casamentos t r ata-se
com lire-
v i d a dc,
m e 3 m o

sem cc.rtiil5cs, civil, ijS. e reli-
gioso, so$, em 24 iií-ir.i.tia forma
da lei, inventários e justificações,
ele, com Bruno Scliègue- á ma
Visconde ido Uio Branco, 32, so
brado. Todos os (lias, doniinRoi.
e feriados. Altendcin^sc. a chama-
dos a qiinlqtier lípráí «/Dcléplio-o
11. 4.54J, Central. — N. B. Os
noivos' que iratareni dc seus pa-
peis nesta cas? não '.'.-ào o
coinniodo dc ir á pcliera;
coiiíundaiii -

in-
não se

3?, - (S 123:

lilAliAMilLlo

ll%XÍUíi| L

^V» MA em ju W ** m.VHFV y_L*_WL ~a _fc^-_»_-P

5$ooo

S$ooo
10$000
5$ooo

DR. SIIiVIXO JIATTOS

l.aiirrailo oom Grandes Pre-
mios c medalhas dc ouro cm!
Kvposições Vnlversaes, Inter-
nacionaes c Nacionaes.

Iixtracções dc dcnles, sem
dor,, , .

Dentaduras de vulc-nite,
cada dente 

Obturações, de 5$ a. . .
Limpeza de dentes a . .
Concertos -cm dentaduras

quebradas, feitos em
quatro horas, cada con-
certo a. ...... . io$ooo
E assim, nesta proporção de

preços razoáveis, são feitos 05 dc-
mais trabalhos ciruígico-dcnlarios,
110 consuitorio cleetro-.lcntario da

RUA líKltílAVANA, 8.
esquina da rua da Carioca e cm
frente ao largo da Carioca; das
7 lior,i3 da manhã ás 5 da tarde,
todos os dias.' Teluphoiic—1555—Central

CS 3983

AVISOS MARÍTIMOS

LL6TD BMSILEM I
PRAÇA DAS MARINHAS

(KMRK OUrinOlt K ROSÁRIO)

ASTHMA

?5Ti» 5113
! 5ÍÍ> ~" 3*3-1

—

| S3S-L «ÜST ]
: 

"331 JJ87 " 
;

! 135D i:J9g;"355) Jí»«

| a» _W?;

icO-UUA DO OUVIDOR ic6
Filial á praja 11 de Junho 51 —Rio

de Janeiro
COMMISSÕES E DESCONTOS
Bilhetes de Loterias

Ari;,,; — Os prêmios são pagos
..» ¦ ao mesmo ilia d« extrjcçiroi4- FERNANDES & C."

Tel. 3051,: Korlé. -:'¦'

NftMMMMMtMOMH#A0 monopólio 2
DA FELIGIOMi

hriiHKTES l»K IiOTKltlA
kcnu'1-Lòin-Bii liijlietes i»a-

ra o intí-iioi1 mediante o-
porte tio Correio1 g

FRAX(i.stx) a c. «
ti — Itua Saclict — 1-1§

A cura siS sc ohlcni cnni oiespe-
cifieo descoberto |ielo dr. Kíiik':'
Palmei-, o CARDIOGUNOI, ;não
falha nas affecções, chiados no
peito, falia de ar. acccssps. Oro-
Raria Granado & Filhos, rua Uru-
giiayãiui, 91, Rio dc Janeiro. Vr-
dro, 0$oop; jiclo Correio, 8S5Ò0.
DioRariá Rodrigues, rua Gonçalves.
Dias. 51). (.1 3191

LIVUA DO NORTE
O paquete

OLINDA
Sairá quarta-feira. 25 do

eor-renle, ás i.a lioraí, , para
Victoria, Bahia, Maceió. Uc-

cil>. Gaicdéllò, Natal, Ceará,
Tuioya, Alaraiilião, Pará. San-
tarem, Óbidos, Parintiiis, lia-
coatiára e Maiiáos,

IJXUA AMEIÍICAJÍA

O paquete

Hio de Janeiro

LINHA DE LAOUNA
O paquete

MAYRINK
Sairá terça-feira, 31 do cor-

rente, ás 21 horas, para Dois
Rios, Angra dos Reis. Paraty,
Ulialtiba,. Caraguaiatub.i. Villa

¦Bella, S. Sebastião, Santos,
Canaiiéa. Iguapc, ParanajTuá,
S. Francisco, Itajahy, Floria-
nopo-lis e Laguna.
LINHA I>13 SEKCI)?E

O paquete

dc novembro,
a No\a Yotk,

ãcalando em Hahia, Recife,
Pará c San Juan.

Sairá tio dia
14 horas, p;

'O'
Sairá fptitila-feir.i, 26 do cor-

rcnle, ás i£l lioras, para Cabo
Frio," Victoria, Càravellas, ,P.Areia. Ilhcos, Bahia, Aracaju',
iVncdo, Maí-ciú c Recife;

AVISO — As pessoas que
queiram ir a bordo dos paqtiò-
tes levar 011 receber passagei-
ms. deverão solicitar cartões
de ingresso, na Secção do tra-
f ego.

SAT0SIN
• c íim remédio unico pela stii

cfficaeia curativa riu todas at
affecções pulmonares;

SATOSIN
cura os catarrhos agudos €
chronicos dos hroneliios e dos
pulmões nos diversos período*
da niolcstiu;

SATOSIN
no tratamento da túliercitlosc
comprovada exerce efícitos re.
troaclivos sobre a intecção alé
«m limite lal que paralysa o
desenvolviimrnto dos baciüòs
de Kocli alé suppriiuil-os com
o emprego prolongado;

p—^ -,>-,'| fa
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SATOSIN
é re<oiiiiiieiidailo por siljniiiidá-
des nicílicas brasileiras c cs-
tra ligeiras.

A* venda cm todas as boas phar-
macias e drogarias do Brasil.

BANGIT
Segunda-feira, 2.1, irá á praça,

no j'uizo (lá i" vara eivei — 110
Fórum, rua dos Invalido.; — o
predio 11. 223 da rua Fon.i.-ci,
pertencente a espolio. U 334.1

c;S no ci-
vil c roS
ícl isi<";i.
C n li! íl U
SCI.1

DFlIAM ÜOXTKM

Uu

1'HAKMACIA B DROGARIA F.
GAIA — Laboratório <!e proilnctos
cliiniicos c pliarni. F. CAIA. Com-
j.lrln sorlimclito dc drogas, sc-
«Hão de liomocanallün. R. Senador
l-liizcbio -mS. Tel. 118C N'.

J'1-IARMACIA K DROGARIA SAN-
TOS — (V.mlc llonifini 436. Ura.
losé Ricardo, das o ás 11. Almei-
ila Pires, do 1 ás 2. Arscno qul;
iiol, pura 09 fracos, Cyano, Gouol
c Rlcno-lIuuialOi para gonorrllca.

fHARMACIA CAPELLETI — llll-
inavtá i.|0. T. io-|S, K. Compl.
si-.rr. Jc drogas é lirmluctos jiliarui.
(,'ont. Drs. r Kinygdio Cabral (9
ás io) e Santos Cmilia (10 ás 11).
tlr.-uis nos nobres. .

PHARMACIA CRtiSPO — Conde
lloniüin 230 T. 2479. V. Cotia.:
ilr. Cani.ie.lii) Crespo, o ás II! dr.
1'. de Souza, 8 ás 9 da tu. c ,.|
ás 5; dr. I.inricu Silva, das 7 as
8 n.; dr. S. P, Uma, 2 in 3-

PHARMACIA ALLIANÇA ¦- Ve
lí.-iias P. Alves. Laranjeiras 131.
Tel. C. iiiji. Cons.: drs. Sou-
ra Carvalho (o ás 10); C. Saiu-
paio Corrêa (10 ás u); Raul Pa-
checo (u ás 13); A. da Cunha c
Mello (1.1 ás i-t.l Dep. do NER-
VILOL. Para pliospliatiiui, ncu-
rastUcma.

fHARMACIA PEUEIRA DE SOU-
Zh — Lnhoralorio c drogaria. Con-
sultas médicas diariamente, Tel.
Villa 3030. Kua .'.( dc Maio lOG
(Kst. dc Riachuclo).

PHARMACIA LARANJEIRAS —
Tel. 571;.:, Laranjeiras -158. Cons.
Drs. I.uoiiolda dn Prado ('j á«
ini; Soma Carvalho (10 ás 11V.
Fabrica c dcp. il<> "Vántoformio",
.rara tosses, reStriadõs, "Coqüelu-
clic".

PHARMACIA POPULAR — He
loão Corroa, R. Archins Cordel-

io .-i-\ .1 Meyer), Tc), ,1403. Villa.
Consultaria clinico diário: dr. líct*
miro Valvcrdc (S ijj ás 10 da ma-
nliã); dr. Gonçalves .Tuni„r (10 as
11 da nianiiã); dr. Artidonio 1'nin-
jilonu (n A 1 da tarde): dr. Os-
cir Carvalho (1 ás 3 da tarde),
«Ir. lesar de ll.irrns (3 ás 5 da
tarde); dr. Luiz Andrade (dns 7
íis 8 ,1a noite I.

PHARMACIA HADDOCK LOBO -
(M, Dípclcti) — R. Uad. Loba' 304, T. V. i.!8,-. l-.ib. do Caruo-

vieiratu dc llorses, do lílixir dc
Citrotvieirato c Dcpursan. Cons.:
dos drs. A. Alves c M. Autran,
Otlinn Pimentel e João Coimbra.

PHARMACIA FERNANDES —lis-
tabclccida cm 1K80. R. Cattetc o.
Tel. .|ui-6. C. Cons.: \>a. M. ha-
varro (o í'.s 10); R, Freire (11 ns
,2); llcniíica (1 h.l; L. Morand
ij ás ,1). Garantida manipulação
do rceciuuuiü medico.

PKNSAO BRASILEIRA
lludd.ick Lobo u.T, «:!.-
a ;;n uiÍiuUos da cirfculi
d tudu hora, oflcrcce ho:
uiodações a familias e cayal-lici.ro:
ile tratamenlò'i

diversos tfccrlios iinisioiuís,
r, V„ i imaliiBiis a csín solciiuliliiilr.

bondes ; \ Imiidit lie iiuisiva «Io Oliili
" '""'! " Miitcrpc 

", do rdtniiiolis
liiciüú Unrantc o diu n<» oniiV

AlUiSO 
Müdiírno ...
IC.o
Sulieiulo ...
!;• plOtlli.l

I 4-

PENSÃO NOGUEIRA -
Florlaiio 193. '!'• lSJ-l
Pensão contiuim e- otícrecçr aos
srs. viajantes c «sinas, famílias
commbdos fomíoiluvci- cm condi-
cuca hytíiflriioíis.

PENSÃO ALPHA — U. Cattetc
186. Tel. Ccnt. 45.8.5. esplendidos
rijípscnlos para íaniilias e. cavaüiu-
rc.s. Ontinia coziuliii himiliar. lia-
iijiei-ros dc inunersão, dlmvciro e
flgua quente. IVuximo aos btinhos

PENSÃO' MAGESTIC - ,V. Boia-
ícíia 3S1. Tel. 0.11, S. l'ilia!--l.a-
ranjeiras 5:8. Tel. 5-i.jC, C. . Opti-
mas accomniodaçiies para famílias c
cavallioii-os dc Irataniento:

PENSÃO RIO BRANCO — (1'alace.
lc Fialho). lixclusivar.icir.c .para
familias a cavalheiros de ilistin-
0,-ão Tel. :,7i2-, iv.u lünllio 30 —
(Gloria — Catteic).

l.iálTtáKIAS

Xlarcçliaj :to cm treulo á Kctiiinviu, Uu-
C. Lsta I ll!|u __pn__a iiiüsicllL'». do SCIl

Vuiido
CnchõiTO
Carneiro
Pbrcò
ÜC!)
20^
TOS
013

A Hora
1! Iniiiinilailc, sewí t'«-; I 1T|a,/.1
In a admiiiistvação |iiii'a:| íl nKfll
il» «os ticis qiíu 1'ui'rm i li XavUl

âraiitia
MANTEIGA VIRGEM — Pasteiirl-

rada, hil". 4Í (reclame). Na Lei-
Icri.-i 1'itlnij-rii. Ouvidor 14".

LE1TERIA CARIOCA — Casa es-
pccial em !>''.ic, ¦ liiiliTeiga, crcnle c
coalhada,. Kr.trci^-sc a domicilio.
Tel. fu.iC, C.i rua Carioca 30.
Gòiíçalvca Si'.va f. C.

OS MEIiílÓltliS C.\l''í:S

CAFÉ' GLOBO -- Chocolate llliGLOBO
noiihoiis

— Chocolate
tmíi jíotiHotis finos. 'Uuki 7 dc

Setembro 1111. Fabrica: rua 13 dc
.Nhio, 10. Tel. Central. 148.

CAFÉ' 1DHAL — Sempre puro. A
venda nas casas dc primeira or-
dem. Deposito á 111:1 da Saude,
i.j_ a 151». Tel, Norte 707,

~~ 
IMPOÍMAliOIlliS 

~

jvFeRREIRA & C. — Praça Tira-
dentes -•-. Tel. C. 698. Molha---..
dos finos c únicos importadores uo j <1 (\ íirn -iui
ocrcilitãdo vinho "Rio Dão"

liOTUMAS

' 
1ÍS1'K0IAIíÍDA1)BS 1'HAK-

MAOBUTIOAS

BERMOPHENÕL — Dc S. de Ma-
cedo Soares, c?ii.>i.-. 111V '(curas,
,-.-..,mas. cnniiiiRCi», JUNIPEKUS
PAU1.1STANUS, — ,cmpr. lia 9 nm
nos 111 inipotoiluia viril. Vidro, 5S;
Velo Dirrcio 6|, Plianii. Sfaccdo
Siuve*, r. SeiKidor líuzebio i-*.í.

EUPLINA - Formula du Orlando
Rangel. X«i loilettc das senhoras
nâo tem vivai.( U«a-sc no banho:
como deúüriíieio; nas fori^í-í» c
ii-..-l. da pelle j cm (jarjarejo c cm
inhalAçfícs.

GUAUANCS1A -- Mols. do esto-
mago. iittt)sttti08 e coratjito; "G»a*
ranesia". Um chlico ao deitar, ao
ilcvaiiu-, ás r-jr.KÔCE, evita inui-
tos sofírtmchtòs, Nas pharmacias e
dvoirariii*'. Dcp. Cannios Ucitos c

í». ÜriiRiKiyar.á 35.
SYPHILIS — Cura definiliva, síria,

sem itijecçrtOt pcli Sigmavsol, drs-
iluailo .i revolucionar rt tliemncu-

AO TRIUMPIIO. DA AVENIDA --
nillieies dc Inteiia, lSstamiiillias de
todos ns valores. Cartões poslaes,
Avenida Central 41 (poria larga).
Tc!. .-íoi). Artliur A. Mendes.

CENTHO TURFISTA --. Ouvidor,
185. Apóataa sobre corridas e bt-
lliéici 

'de 
loterias.. Filial easa

Cluinlcclcr: Ouvidor 139. i'-.rauies
Sentia & Comp.

O LOPES c uiiein dá fortuna rápida,
naa loterias o nffercce maiores van-
lagens ao publico; II. Ouvidor 11.
151. R. Quitanda 7" e 13 de Nu-
vcnibro ?" (í. 1'aülo.)

GRUTA DE S. JOÃO ~ A casa
im** inais vantagens oíícrece a seus
freguezes, sila á Eítrada Real dc
Santa Cruz 31:0. Filiacs: llruta 1 /•,„.,,dn EiiRciiho Xovn.:, c 111a. Manoel'
Viictonnn So (E, Dentro.'! JJc
.Inio F.ilut.

das itiHjas íniisioaus,
vaslii ropoflovio.

«> tuiioúte >ludii!'fii,:i, pi''-'-
tn-sc 11 piicgiMil' om Itdlãii,
linda» prciidãs c ,ii»ins, |ini'a
esse fim offoirtndas |ior (lis-
tinetos irmãos i- dovotoo.

X» Kgrcjii c mala déiiiiHiliia-
cias dn-
iiiiilradii
altimdt'
cuiiipvii' suas |ii'oittcssas ít I
SaiilissiiHii Virgoiii. !

De ordem do cnrissinio ir- f
mão >lulz, convido 11 Iodos os:
irmãos o devotos, nái'» com !
silas iircsfiiçits abi'ilH:mtjiÍ!«m t
11 1'oninrla áS1ilagi'osii Scaliii-
ra da 1'cnlia. |

ltio dc .laliciio, 34» «lc ou-.
(abro dc 1916. — O Sücücln-
rio, JOAQUIM »A SUiVA
(iUS>fAt> l'lt,UU. j

IHMANDADK lHfl K. CHUISv
VIM 1! S. CHKISIMMAXO |
Dcante da provisão, cuja leitura (

òfíerccemos ao pulilico, e porque ¦
03 pretensos nicnihros da Mesa ,
Adminislrativn se recusassem 11 j
prestar obediência a esse aelo da .
uiiica autoridade conipéleiuc, ío-
mos forcados, por bem dn honroso
encargo a nós eoniiiieltido, a rc-
querer c obter perante o dr. juiz
de direito da 1" Vara Ci\cl mau-
dado dc manutenção de pusse ju
embargado por áquelles.

li' certo que (Klos Irmãos, de-
pois disso, sc dirigiram ao juizo da" ' obtendo novo mau-
dado de mannlciição dc posse con-1
tra nós. Mas está bem visto (|tw .
prevenia a jurisdição daquella'
1" Vara, esse segundo interdicto |
forçosamente produziria,, como pro-1
dusiii, conflicto de jurisdicção ora ,
M-.jeiio á decisão do Conselho Sn-.
premo da Còrle de Appcllação.

Assim, portanto, niillos, dupla- ;
inciile niillos serio quacS(|iicr actos |
que 03 pretensos mcnibros da Mesa |
AdniiiiistratlVa agora suscitem c j
promovem, quer entre vlles, quer
com relação a terceiro",. ^ ;

Antônio Alves Ferreira dos San- 1
tos. Decano do Illmo. c Revnio

ABâV

Casamentos
tldCcs e cm -*t liííras, iodos oh dias.
para provar nuanlo esta casa ú seria:
só pagam depois dos papeis proui-
ptns; trata-se .1 rua U.irliar.i da Al-
varciigà 11 • -I. eni, frente .-': -•" 1'rc-
toria, próximo au .'hcsõuroi com Cá-
oit.in Silva. ír/JíisS) .1

fillISTJl'lijiLLIíJiii

MME. V1EITAS áin-
da mora na rua Maré-
chal Floriano Peixoto
n. 117, sob. lJ

Casa espeeial de bor-
dados, plisses, etc.

RUA DOS OURIVKS N. 1.1. sob.
Pontos á jour e picot, desde 200

réis, plisse desde 100 reis. A uni.
ea -casa que faz plisse chato, ae.
cúrdeon e machos cm pregas linas
e borda sotilachc cm pé. (R 3-!.f>0

I VITRAUX
j Gelatina cobrida para vi-

dros a i?.íoo e aSuno o me-
tro sú na Casa Santos, de pa-
jicis pintados, á rua da As-
sembléa, 48, — canto da rua
da Quitanda. ÇR 395?

COLCHÕES
Para solteiro a 3$, 4$ e (i$, di-

los para casal dc 7$ a 12%; na
officina c dcpusiío da Coichoaria
S. José, á rua 1'rei Caneca 309,
l)ro.\imo á rua dc Catumbv.

R 3S72

CADEIRA DENTARIA
Compra-se por preço módico,

! iimh cadeira ài pressão para den-
lista, que esteja cm perfeito esta;

I do dc jpiiscrvasãò. Cartas uè?ía..
| redacção ;ité o dia 2$ dc outubio

para Souza Hrasil. It 3103

442)

Escriptorios >,<> flISTKO 1>0
CDMMIIKtlO

Aluga-se um grande salão c di-
versas salas próprias para escripto-
rios dc companhias, empresas, ele.
:i rua da Quitanda, 24, sobrado.
Trata-se 110 armazém, (Sjú-ir

785
424
618

j ',022

Miguel Braga, especialista cm cs.-
traceã" dc callos e unhas encravadas,
sem dór, cte., r. Ouvidor- 105, sob.
T. N. 1595. Aus doiuinítòs utteiídtí;
ctiahiados a" domicilio. i'cl. Norie.
-<''5'J. I

banIoToterTcI
R. Rosário 74 e R. Ouvidor ?5

\ "O PONTO"
! 130 — R. OUVIDOR — 130

São as casas que offerecem as
j maiores vantagens e garan-
; tias ao publico

COLORINA,

Americana
536

iiio-':o—10—toro _ s -ikii:.

Cavidade
873

•3 10J2

Fluiüiiienso
2330

Tintura ideal
garantida, paw

I rcstilijiv ao cabelio a Mia còr, ori-
, ginal ipi'ela 011 caslaiUia. --- Prc-
; ço loljdco, pelo Correio, mais rrSr.
i Uetiosilo geral rua 7 dc Serem-
|b:o 11. 1-7. It. KANITZ.

ormicida

o terror das
formigas

1'eiliilos a
Alves Magalhães & 0.

91, S. Pedro

Mme. Sá, massagista
Diplomada lieln Insiitulo de

1'ortiigai'. Especialista eni massa-
seus inaiuial c electrica, e garante
o tratamento e emljelhizaiiieiito da
pelle, 3$ooo. Extracção dos pcllps
do rosrio por clccirickladc: garan-
lc que não voita. Penteados ,p:u:i
senhoras. Allendc-se chumadòs a
domicilio particularmente para se-
nhoras. Kua S. José, Cr. sob.
Telephone 591S C\ _\~'2"

LENHA
iím (ocos. acha; 011 fei:;c. \;çnde-

se cin lacarépaguá, a 10 íniir.ilos
dos bondes, c uo loca), para ser
revendida. Precisa-se dc 2 í.i/.edo-
res de carvão. liil'o:mac,ões com
o sr. Frederico — Avenida Mcm
dc Sá, 50. tlc 1 ás 2 ;!a lardc.

I*WMII—II—-. 

ni—«1 II—!¦¦>-

eiOKIEaS
I^lorca brsinoás

(loucorrliéii)
Ciirani-sc rndicáliiieiilc em

poucos dias com o XAROIUC
E AS PÍLULAS l)K MAT1-
CO FERlOÍCIÍIOSO.

Vende-se unicamente na
phnrimicia RR AG AXTIXA,
rua da Ur-.-.guayana ti, 105.

Panellas de pedra "Mi-

neiras"
DKI.ICIOSA COMIDA

Obtenirse coziiiliando-a nas a(;u
nítidas panellas dc pedra mineiras
— deposito: Uazar Villaça, 126,
rua Frei Caneca. — Loucas, for-
rngens, tintas e trens 'dc cozinha
por menos 20 "i" que em outras
casas. (.1 3201)

914 E 1206
LEGITI3IOS

vendem-so ú R. Quitanda j
147

REPRESENTAÇÕES
Wira Kio Cninde, Péíòlas ou todo u
ICstadf). AcçcÍUi-sc do casíi-s conmicr*
diioá e ústitb.ctbciinotilo? Íudustri,icsi á
fonmiissão e eonsÍgii«çÚ,cs, _ l'ara iu-
formações com o sr, Ànlouio Cravo.
na Kmprcsà dc Mincnição e Tintos"Ancora", á Avenida Kio Branco i?.

NEGOCIO VANTAJOSO
Pessoa de trato c podendo dar

fiança, offcrcce mensalmente trin-
Ia por cento dos seus vcncimeal.n
a ijiiem lhe arranjar uma colloea-
ção; cartas neste jornal a F. X.
__ '"'"L8^

17, Senador Euzebio, 17
Vcndcm-sü moveia a pnâlhçucf»; ca
preços c condiçües au alcance dc to-
doa. CA 3-152)

• CASA EM BOTAFOGO
Aluga-se uma conforlavclmcnlB

mohiliada para pequena fniniliã,
Trata-se na rua Conçalvéa Dias
n. 33, Mala da Europa (i" andar).

Ü190.I)

GONOCIDINA
Cura radictilmcnte o corri-

ii.eiilo dns senhoras c a ROnor-
rliía iiRiida ou cluonica.
xau vKíinr/. dor m:m

líSTUlilTA.MliNTo
A' venda em Ioda a parte.

Düttósitnrios: danado & Filhos
o: -UirA UltoüUAY'ANAr-91

^^P^^^\_jy ^^_f"m^__**^

CASA PARA FABRICA
Aluga-se a, casa n. 1.17 da rua

Visconde de Itanna, em frenlc á
praça Onze dc Junho, própria pa-
ia a installação de uma fabrica,
pois, além de armazém na frente,
tem mais tíitn "ranoc área dc ler-
reno nos fundos, lístá aberla ali
ás 17 horas; trala-se na rua de
São 1'cdro li. 7^-, com Cos,a Ura.'
Ka & C. (R -8.1.1)

; SYPHÍLIS

t nu
.1 103

i*ai*aa
97SS

Cio-
80-

-SO-

S
.1 io:

CAFÉ TBIUMPHO
Tiiro c saboroso, á (Venda eni

toda parte. Torrefaeâo e moasciu.
P-raça Tiradentes jf'. í "1M

iiiíií li ÍIS
PARA SENHORAS

E SENHORITAS
maior sortimonto

1 AU MAiAZÍÍ 1 HB£S
j líuu C.oiicalvcs l>iu-i. ííO A

TlU;i51'110NB -V-.S3.-J

IA CültA DA

Kssoncla «li>iiai'ativn coiiccii-
itriiiRi ile rarobii mliidii

ÇEorniuldílc Brito)'
Approvada <r premiada com n:c-

dallia dc ouro. Cura: Hupigcs,
líólihas; sarnas. doenças do nariz
e dos ouvidos, borbulhas, comi-
«liões dart-liros, .níuinos cezemas,

ervsí-pL-la. syphilis -e rliemnatisini)
antiiio e .reecnle. l'rcçn eisoo.

¦ijeno v.os : Drogarias Pacheco,
rua dos Andradas 45; Carvalho,
rua i" d-o Marco io; rua Sete de
Setembro Si c- "u e á rua >!a As-
sembléa 14. l;al)ri'ca: IMiárniaeia
Sahlos Silva, riih Ur. ArUliilcs
l.oli.

'IYI. 1.40" Vil;

Casa na Avenida Atlântica
Aluga

do, boa
liii de
11a rua
mero 1

sc, pnr prazo dcleriílina
casa mobilada para fitni.i-
traíiinientij. IníoriiiaÇõeá

>.'. S. dc Copacabana no-
057. das 1.1 ás 17 horas.

Sala e gabinete
uma sala gralide
dc frenlc, cm espien-
com lod.is accomnin-
famiiiu 011 cavalhei-

Alusam-se
tini gabinete,
diijo predio,
ilações pata
ro dc tratánicnlo.

RÍUi Carvalho de Sá, 14. (S3U0

MYOSTHENIO
|.'òr:iiiiia do dr. .1. M. dc Maced"

Sbnres — o mellior tônico retfonstt-
tuimo o indispensável ás creanças,
íclhos, doilzelJns e ;is senhoras; durnn-
to a gravidez e apua u parti.; ú- amai
de leite. „':'._

Vidro. s$oon; Depósitos! CASA
NKItlCIÍ, run 7 di- Scleiul-.rn Oi, o
PHARMACIA MACliüO SOAUlib,

(A 1712)

BOEIKOS «ARMGO»
l'a:-a estradas dc torro c de rodagem

BORDADOS
Brancos e dc cores, feitos com

perfeição, acccitnni-se encoiiinicn-
das para fora'. Quitanda, =4i -"
andar.

Moveis a prestações
Querem vv. cc>:. comprar 1110-

veis cm melhores condições,e por
preços liaralissimos, pois visitem a
Casa Sion. na rua
hio ns. 117 c 110,
Norte.

Senador Kuzc-
tclepiidnc 5^00

(S 20.I.3

> PedrasT preciosas S,^

Cabido da Santa Egreja

.In
M

caixa 'i
li', c.

conVprfiniuos,
Vaulclcti aj.

;irçn
CARAMELI.OS DF. SUCCO DE

UVA — Tônicos e digestivos. Ap-
lirov. pela Hirr. S. Publica c pri,-
YÍlc,-:.ik'S. náo leme anajysc chi-
tnien. Unico dcp. rasa Saccliclti;
Av. Salvador dc Sá 2-S. Tel. .1061,
Ccnt, Kncoutra-se nas caaas de 1"
orilcm.

4)K Í1PE( T.tNTIiS
o ÍXSEGTICIPAS

MORTE DA FORMIGA SAUVA
COM O FULMINANTE MACIO-
NAL, dc applicaçao rápida e mui-
Iu barata. Miiitissimos nttcstailos
dc fazendeiros e da Lco^oldim
Kaihvay C*. l.itmted; rua Quítan-
da uo, .1" au.hr. Uio. Sociedade
Anonyma Kulniinantc Xacional.

ROBERTO KOCIIFOKT — T. 4J13
N. Antiscpticos, desinfectantes c
insecticidas pira plantas c gado,
em ncral. R. de, Merendo 4!). Cai-
xa 1911. líio do Janeiro,

I HYOilKXE ALIMKXTAU

SAL DE MACAU — Aos doentes do
estornado fô c permittido usar
conto ingrediente nos seus nlimen*
tos. pela sua pureza e especial
confcccSo, o "Sít! de Macau "f d,

Calhcdral 3
Melropolilaiia do Arcebispado de ij
São Sebastião do Rio de Janeiro. S
froloiiolarin Apostólico ad instar, j'paillium: Prelado Doméstico ; :
dc Sua Santidade. Vigário Geral : ^
do Arcebispado, etc., cte;, de. 1 •-

líaço saber ijtio, altcndçnilp, á i
representação feita ao Kiuiiicnlis-1
simo e UevinO. Senhor Cardeal ;
Arcebispo Metropolitano por divçr- >
sos Officiaes ii Provedores jubila-
dos da Irmandade dos Mruíyrcs
São Clivispim e Sâo-*flhrispimiino
dcsla Cidade contra a actual Mesa .
Adniihistrativn da dita Irmandade
e á resposta do actual Provedor, c j
tendo em vista o luminoso parecer :
do lilmo. c Revnio. Sr. Promotor

da | do Arcebispado ; hei por bem de- j11 i cl.1r.11- como declaro iiullo a rcíor-1
"• ma do Compromisso approvado 110 ;' 

i anuo dc 1S1Í6 c lambem nullos to-
dos os actos da Mesa Administro- |
tiva actual o transada emanados |
da vigência do novo compromisso 1
organizado c:n 1911 e não ap- j _

provado pelo Ordinário Diocesano. 1
Portanto declaro dissolvida nara I
todos os efícitos a Mesa Adminis- !

,, , trativn actual da Irmandade dos:
COLCHOARIA DO POVO _ Dbs¦hinrlyro3 y. Chrispim e S. Chris-

suburbios, o maior sortimento -dc l.D:„:ail^ „ noincio para Rcrir os ne-!

X_&.r°"l^SríSn 
Cco„^e,,USs°dâ irmandade uniri comiuis-1

1.;.-- mn 11 de Maio n.t5°5« x'

Í«OQUADL10>
llcsúltai.lo do hontem:

Antigo. . Leão
M.òflcnio Mhciico
Rio Burro
bálleado. Camcllo

Viirimil.fis
os_-rifl-S5-0G—20

Hio, 2.0-ÍO- SÍ6 I
¦i ai. gwK__ãw___i_OMW_Ba«aa_Bi

81THIL1S1
Iodos um

.c teni
meto
ihili:

línsiiia
dc saber
adriüirida 011 hcredita.ria, in- _.
terna 011 externa "c> cotno.jlj
podem cural-a facilmente
em iodas as _ manifestações __

c periódos. Escrever: Cal- [^
xa Correi.-. i!';,-t., enviando m-,

... felli, para resposra. g.|
m m:mm m:mm;mtm\i& mis

Coiiipííi (jiiãlijiier (|tiitil.l idade
áipiamarihs, lopaz. loiiriir.iliiis,
Òffertas i rua Santo Alfredo

(K.r

a i$Soo, platina, a P$oõo, brillian*
les. prata, dcnles usados, cm qual-
quer (jiiaiitidadc c aos melhore-
preços da praça; na run Uru-
i!Uiiy:vtia 7~, loj.i dc ourives

H 1S60

>¦ >.V*>í->V/."%<i IfjBfflK
W^M/à*

V. Ex. não quer mobilar sua
casa sem gastar iiieiro?

K' o ty.ic pódc conseguir fácil-
mente, por aluguel mensal e inodi-
co, todos os moveis; rua do Ria-
chuclo n. 7, Casa Progresso;

Cm da- Tuberculose
UU. A. DANTAS IIK QÚltlUOi?

Modernos methodos dc tralamcn.
10 -medico c cirúrgico; conforme a
melhor indicação. Cons. Das S ái
11 da manhã, Kua Urugii:i}'an.i,''<t.i

(B 3_8«

The Anu-iicnn itniliiij; Mili V".
68 — KUA DO OUVIDOR — 03
Cui:;a posr.al 19 Rio de Janeiro

sítio
Aluga Sí

habitação
terreno e
mensaes

para criaCao, ecroaes o
dc familia, com grande
grande casa, por 100$
eslá aberta a casa c

procurar Malividade, :í rua llad-
j tlock. I.obn n. 61., no Keálchgòj

5 minutos distante da eslação.
Tr:ua-se na rua Kodrigo Silva
n, 26, 1" ami.ir, co.m o sr. Souza,

I das 11 ás 1 horas, (

!_ ^__i

^

SIÓVllIS J: XAiMCÇAlílAS
ísimo

ALBERTO & TEIXEIRA es-interes-• sados ila' CASA 110ÜX. Armado-
res c c-lofaílurus. Moveis dc fan*
Uísi.i. Tel. Cem. jü-l-l i"1 d"
Cdltcté, 246.

MOVIilS A 1'llESTAÇõES
CASA VEIOA -- Francisco Veiga &

('.— Cmnilc 1'nbrica dc Moveis
Condições vantajosas, Prcçòá
l''abnca: Altcnilo a chamados
domicilio; ma Senador íínzebio n,
-•--.-. Avenida ilo Mangue, Tel.—
sa'J4 M.

PRÜÇOS DE FABRICA, c a prei
t.-;ei'K.-;. Veiih.im apreciar nossa,
condições dc vendas, sorteios >c
manaes. Helorniani-se colchoesi :
r. S. Euzebio 33. V. ItaUila jS.

MOVEIS E^ CO I.C IIOÃ RI A 
"

I. AMSRICAIü
s»1 Banco Sportivo

iUo-50-10
420

-016 II 100

Agniia de Ouro
376

10-2-5-1
H!ii~20-lO-'.llG

Propa^Miidíi
140

20-lÒ-ftlG. II 4003

C:* 111*1 rac billictt
íereis o futuro :-
certa, julgamento
ila Alfândega, -t-',
dá Quitanda. 1.
Teleph". -li-. K.

_ nesta casa, c
iiraittido. : orle
ininieilintò'. Rua

cüqttUià d-i rua
l.)L"l'KA & C.

Vias Urinairísis
Sypliilis e iiiólosl ias ilu

seiilioviis

00. CAETANO JOVINE
pela- ["aciildade dç

c Xajiolcs e liabí
da do Uru

Jlcdiciná v'e
lilado por ti
de Janeiro

Cura cípècial e rap da de
estreitamentos ureihraes tscin

;uii, EOtiofrhéas chrcni-
-•yslites. hydrocclcs. tti-

r>to.-. iiiípòícncjíi. Consultai»
das o ás 11 '• das - ás 5 ¦—
l.iirgp da Carioca, 10. seu.

opero

TINTURARIA RIO BRANCO

ALUGA-SE
O predio da run 

'Moraes e Valle
h, .i, todo reformado de novo; ai
chaves eslão na rua da l.npa n. 7T,
com o sr. Lopes. Trata-se na rua
Rodrigo Silva 11. 20, 1" andar,
com o sr. Souza, preço commodo

ALUGA-SE
O predio da rua Ccncral Pedra

n. 49, com grande armazém e .se-
brado, cs:á restaurado de novo e
aberto para ser examinado o para
dar iiiformavõcsi Aluguel barato.

TRÃDUCÇÕES
de franecz, in.qlez c alleiuão, par»
iporíuguez, por preços módicos;
¦trala-sc á rua Ccncral Câmara 11.
85, sobrado, dr.s .1 ás 5 horas, ou
pelo telephone Villa 3.0ÜS. <J 4005

Sellos de collscção
Temos o m.vor e o mais variade

29 — AVENIDA MEM DE SA' — 29.
Áttende immcdiatarnente aos chamados pelo telephone —

Central 4934. para buscar roupa nas residetieias —¦ Limpa o l S|0t-|c jc sellos nacionaes a csiran
temo por 3S000, lava per 5$oüo; tinge a roupa sem desbotar — gciros para colltrcóe.-;. 

'linviam-s«

Especialidade em trabalhos em roupa de senhora. | cademos_ a escolher, mediante ga-
j rantia. -Santos l.eiião & C, rua 1"

de Março .10. Ü2924)

GRANDE HOTEL | üaohinapiistograplilca
-. LARGO DA L.VP.A

Casa para familias e éhvnlli
dc traíamento. Oplimps ap-
tos ricanientc mobilados dç :'
Acccssorcs, vciuilatlorcy c co

Ven. se uma
com ti

IIol

(te |S\.-| loll"
cs chtissii a r--
Gocrtc. ires se-

ÍDIIIIíTI.M JíO "COliKKIO HA MANHA* 150

Globo,
.i;o"

lli
Ivnd

ora em,
. Telcjri' Hiidhot'

et \ Felizina
! cer i-adlieaimei

;mla) nmac
. íaz (lesai.

ionoiwfoeas -

449
Hio, 20-10-016. J -1030 ;

V. M. Costa 
MACEDO — K. S-:J ]«'?ta'
,;:, T, 1.104, \. Completo

inoveis, cstylo, c lan-
lc colclioan.i. Re-

CASA
vão
sortimento d
tasia e artigos i!
tortnaii se coldiões. Preços inoii

CHA'
ii*. (ontmcrcio
DE CACAU -
alimento ideal

roso dturetico.
.-macias, arma;

Navegação.
Tônico nutri-
dns efeanças,

Venda , nas
confeita*

riu. Tel. 1665, N. CnLxa jiS, Uio.

WVRAK1AS
11VKARIA ALVES, livro? collegiaes

c acadêmicos, Kn.t du Ouvidor u."'¦'1. Rio il_ Tmiüiro — S. Paulo,
Ií. S. Ucnto, .ii.

Mobilias modernas
Rua Carioca

Casa Martins (1
as riUNCirAK.s (;.\«.\(;i;s

composta dos Irmãos Artliur
l.ni;: 1'cdro dc Alcântara, .laa(|iüm
Ferreira Maia de Almeida, Antônio
Ribeiro Duarte Silva. João Alves
rcreira dc Andrade, João .loaquim
Abílio da Ascoiicíio c José Moreira
Kihcirò. Ksta commissão providcn-
ciará quanto antes, sobre a réíor-
ma do Compromisso dc açcordq
com a legislação r necessidades

jacttiaes: reçularizará todos ns nc-
Ordinários da Irmandade c 1
de approvada a reforma do ;

dal

"AlDiÈiAL m
Rio—20— 10-010 ,1 1030

uma 1
Infor

, líu\

(3O4PS) s

dc 501
5, Avi
!'. K
CR .;

JOÃO ABKEU;
ií ás is lioras

radi(

ile S. IV-

V1GÜLTUBA

rilniofndas, finde o vi, tü.ssc rinsoii. Iremos Luscal-o log'
juos por lá.

•-- Em geral, os caçadores furtivos
servem de armas tão boas c tão bonita

quando passar

ns assassinos du profissão não s«
pensava -o jui?: formador da culpa.

c revolver i muito boiii, admiravclmciitc arnvido t- ih> aço superior,
ílí ha 110 cano uma inscripção cscripla cm pequenas lcttras gothtcas

•]' í. iaudiu Boulevard dus Italianos.

(10C10S
depo

ciçao
a. Ií.-

sua
IDEAI. GARAGE — li.

Martiita tio, Cattete. Tel.
Kecebe chamadus a qualquer nora j i
do díà e da noite. Carros confor* 'íl
tnveisr. C-Iiaiiffcnrs de confiança;

GARAGE SUISSA — Avenida Sal-
vador de Si, íí. Recebe automóveis
em estadia e faz todo e qualquer
concerto i^irA o que dispõe dc mo-
detar oiíicina mecânica.

llio -20

GARAGE ROYAL
TETiWHONKS C. ?.'¦£» e 1386

Senador Dantas 115

compromisso fará a >
nova Mesa Administrttli

. sc assim o entender, tratara dc
Silveira j juneção com a Irmandade de São j•-¦, '¦•' I Jo«é c Nossa Senhora das Dores

-\n-.larahy Grande, e o mais (
Ique fòr conveniente para o bem da ,

Irmandade, observando as leis
Caiionicas. Assim o julrto por sen-
tciica salvo prejuízo de terceiro. -
Dado c passado na Câmara Ecclç-1
siastica desta Cidade, do Rio de k»
Janeiro aos íS de AROSto de i",iíi- *»
E eu o Cnneco Carlos Duarte Cos- !
Ia, Sccr.-iario, o subscrevi,—Mon--|

senhor Antônio Alves Ferreira dos ; Hoje ó.
Santos, Vigário Geral.

LUWII
10-010

mi
j Í021

Loterica da Noite
4S9
horas
-'.HO.

LÂMINAS GILLETTE
Legitimas lâminas Gillette, om

caixinhas de nickel, dnzia ¦ifs"'''.
rua da Carioca n. 28, Irmão»
Acosta. _

PHARMACEUTICO
Diplomado pela Faculdade de

Medicina, está em condições de as-
sumir a direcção tcchhica de (piai-

nos ile ríiii
cò e c';t.s:tes
preço razoa
rac.as a 8?o

Or

', Sa
adidos
ingtoív

Uliòde Iria;
Ovos das -
diiztá;

rd.l

|^^S'ns«ar^vS^PíJru!'".i-iI)Wl!».'5_l!
I) SA

ijuer phannacial Caras
nal ao sr. B. G. M. (b

jor-
--'35 ! i

Hoje íis 7
ltio 20-10

156
Ghoras

lüo, 20-10—016

«SOOIiAS, CURSOS i"¦ 15 GYMXASI03;
NOR-
Etc.
c tia

. Ma.
3

PÜBLICAGÕES A PEDIDO i
MACHADO

URSOS PARA A ESCOLA
MAL _ Dirtceão do h-.sp.
'Vi ir: isco I-. Mendes Vlanas
Hioí. d. Radiei de Moura
tti.uias e infor ma íões das
in 6; r. Gonçalves Dias 1 jo.

AVTHiAI- DO 1»I!
Iv' o melhor remédio, por via

Basílica, para curar a sypliilis
I'.' dc Rosto asradavel e não
dieta. Vende-se
macia.

em
111 qualiiucrpiiar- -

1,0,1.:. QiiV.:. UMAS |
Quarta-feira, 23 do corrente, |

eleição dc cargos vagos e cm se- i
cuida --css.:. de finanças. — 1.0-1
pes de Souza. Secr.:. (S 4011 ;

Tiii^ciiAnÃçÃõ
João Adriano de Varia faz p:i-

Mico orre des'., data cm dcante
p...íU a asr.i'pns.r-sc,

i'£ &S m
ihciro:Quem quer :!:n

y.iem .jiiincr
(,-!:o diariamente,
tes certeiros! Homem
lodo o numero da sorte
5"-lo.l. .

Quem não leu O Bi

J 4060

J iOGl

ler "O lli-
terá pr.lpi-,
elle dava'
grande —

c;i

João dc Farias, (R 31,27 i Leiam hoje e ^* feir»..

'" liOI!-
inheiro 1
is 39S7

g. Largo da Carioca, ç)
(Grande a.miazem imito ao portão

da Ordem)
Moveis a prestações, capas para I

mobília, q peças, 6o$ooo; oleado
de 0,60 n o,;o, a 3?_oo l* 4$ooo o
metro: dito para mesas dc 3 a
5 taboás, 6ò$ooo o noÇoop; capa-
chos dc nu ^ 1111,10 a S$ooo e
0$000.

Souza Baptista & C.1

Cadeiras para barbeiro
(AMKIVKASAS)

Kua Geri:;,'. Câmara n, i«4.
S mis

Vendem-se na Casa WeUich,

cura infallivel cm .:, flia*,
sem ardor, usando "Coiuir-

rlioi". Garuilie-sc a cura.
coniplela com urii sò frase.'.
Vidro. 3$odo, pelo Correio
5S500. Deposito geral :
Pliainiacia Tavares. , 1
Tira,lemes, Oj — Rio
Janeiro.

iraea
de

H«

Wc
o
K

P -
H

'ura o nome do armeiro. N'ão era irripossivcl f|tic Claudin st- lembrassft
iregitez nuc p tinha coiiiprado c sr. Laugier fiz icnção dc o interrogar

lal respciio.
Deauíorl, perto do jtii::. examinava a arma.
¦— Pude coill'iar-tn'a? disse elle.
— Com todo o goíto.
llcauí.'!'! agarrou no revolvo:", moveu o barritiicte, depois, entregando-o
nagislrado, elissi; sorrindo:
—' Possuo um cgual a este, do mesmo systema c comprado por mini 110

irwsmo armeiro. Se todos os revólvers (leste gênero e deste calibre se não
parecessem, seria capaz tle jurar que esle é o meu.

-- Ha muito tempo que ó comprou?
,1 poucos aimos; Mas... é verdadeiramente extraordinário!

d,

ao

-1-L-,
--- O quê: Que desço' iu.
-- Depo

delle c deixi
A ferrugem tinharp atacado fortemente

S. GONÇALO
Vende-- em Pe-ic Pontes, tim

terreno com eco metros de frente
de rua c mais du 300 <lc fundos,
servido por bondes e luz electrica.
Trata-se á rua das Neves 11. <|i,
Nictheroy. CK 3757)

Maphina pliotograpiiica
Vendeiu-sc

2.1-3°. 5 e'1'---'
triplè de ferro
Preço 250S: v
Senado n. i'

Alcíicr,
tiltipUcada

uma
s e

ç objccüvò 5icníl.
::¦ e tratar, rua do

- - S 37'H I

de ter atirado no meu jardini em Crcil, esqueci-me itm dia
o em. uma mesa do jardim. Só me lembrei no dia seguinte,

e o meu creado particular teve
muita dificuldade em limpal-o. E, olhe, ha aqui signaes de ferrugem, E'
verdade que i.-su nfio prova nada e como este passou também a noite ao
«•lento... /

i-'. entregou ?. arma ao sr. Lattgier, pe.nsativo.
U agente Pinson liti!ia-=e approximado do juiz e dc Beaufort.

1-',' provável, é mesmo ceno, disse cüc, que o assassino estava aqui
onde eu encontrei o revolver quando atirou -sobre o sr. Valogncs. Demais,
tudo o prova. O ar. Beaufort reconhece perfeitamente o logar, não é
verdade!'

Com effeito, reconheço-o. E foi aqui, olhe, que o pobre Valogncl
caiu por cima da roda, depois dc ter atirado.

Examinemos então minuciosamente o bosque, disse Pjnson.
Mesmo á beira da estrada a uni metro do ramo de feios cm que tinhs.

apanhado o revolver, -Piiisou mostrou ao juiz um galho cortado pela pas-
t-aiiem de uma bala. Ali as folhas seccas estava calcadas profundamente e
tinham mes::',o signaes de sangue.

Para mim não ha a menor duvida, dizia Pinson, qttc o assassino foi
ferido. Extraordinário... tres tiros de revolver que acenam, tres tiros,
(re., feridas d.-.s quaes uma pelo menos mortal.

Embrenhou-se de novo pelo bosque com a esperança de descobrir ali
povo rastro, mas os signaes de sangue levaram-no ao logar que tinha já se-
jguldp .<"om o juiz.

E' claro., disse elle. o assassino, apezar do seu ferimento, ape.-ar do
•ahguc cue perdia, não quiz ver baldado o
fiia-la com o dinheiro e 'partiu con:, ella... a
«iido eth qualquer ponto da fioresl».

seu crime, Y-.ltou a buscar a
menos que ivãu a tenha escoa-

m

'•ífi

¦m

¦4»

m*

i
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ODERFLA
O. MELHOR Pó RE POMR

UNHAS, rivalizando com o
melhor, estrangeiro.

VENDE-SE nas pharmactns
de GRANADO & O., e outras
casas do primeira ordem.

Únicos agentes:
J, PAULINO * BRONZE

Rua Visconde de Inh«ura», 4«, *'
Tclcpb. Norte 33?» *•# 3,79>

A Casa Lucas ao
Cremos .de nos» dever I"'«**'r

os consumidores one em virtude «o
exito .lcançadoP«2 o0,s*

Dr. M. Belém de Fi-
gueiredo

MANAOS „
Na rua do Acre 26, Hotel R.o

•n^m-o. (uiarto n. 3. U 4°'-l

Doenças Curagarftiitidft
de e rápida tio

garganta ozbna
e nariZ (feUdcz do nariz)
OUVidOS processo inteira-

boca mente novo.
DR; ECRICO DE LEMOS

professor livre dessa cspecia.nda'k
mi Faculdade de Medicina do H
,1c Janeiro. Consultório, rua, da
Carioca, 13, sobrado, das 12 »»
da tarde. _____JUz:

TIJUCA
REFUGIO PARA O VERÃO.

Aluga-se, mobilado, o aprazível
silio da Gávea Pequena 'Villa

Rila Cosia", com boas accommo-
ilações para familia dc tratamen-
to, tendo grande terreno, vasto
tanque para natação, com caclioci-
ra, a 20 minutos do ponto ternu-
nal dos bondes do Alto da Boa
Vista (Tijuca I. Muita agita e
vegetação e clima ameno; trata-se
na rua da Alfândega n. 86. -so-

brado. ___iÍLi_'_

Machina Underwood
Vende-se uma completamente no-

va da ultiniai remessa, para desoc-
cupar logar. Trala-se com o sr.
Cunha, á rua Riachuclo, 64,, phar.-
macia. (S 3l23

méW XI ^*1»W
já_W w_[\ ^*»jj\W

I w ¦>

MOVEIS
A CASA QUE VENDE MAIS

BARATO E'

"A COMPETIDORA"
RUA SENADOR EUZEBIO. 75
Camas de peroba para casal, *8$,

30$. 355. 40* 50$. 70$. 80 e 90$.
toilettes. 00$. 100$. no? a i.ljí! me-
sas de cabeceira. 20$. as$ a 35»! guar-
da-vestidos, 45$. .50$. . "0$ a 130$,
cuarda-louças. 30$. 35$..45» e ii|J.
meias mobílias. qo$.,ioo$. no$, 15.0?
a 250$; uuarda-comidas, 25$. 30». 45»
até 

' 
60$; guarda-casocas , 100?, 175*

até 200$: preços ,a dinheiro.
Ricos dormitórios, estylo allemão, e

a Capitei, vendem-se a dinheiro
prestações.

Xarope Peitoral de Deses-
sartz e Alcatrão da

Tratamento rápido, radical^ racional e scienttflco

¦

(S 559)

têm apparccído á venda *por .Preços
mais vantajosos numerosas imitações
que, embora tenham um brilho pare-
cido, sua intensidade apparentc oesap-
parece rapidamente, sendo o seu con-
sumo egual ao dc qualquer outra Iam-
pada de filamento dc metal.

Por isso, quem desejar uma lampa-
da de 1I2 "watt", deve comprar so-
mente cm casa de toda garantia 011
constatando ante os apparelhos a eco-
nomia real da lâmpada que lhe pife-
recaiu. — A venda Passos, 36 c 3» —
LUCAS & C.

13, SENADOR EUZEBIO, 13
Onde vende moveis a presta-

ções e em boa? condições por pre-
ços baratos; entrega na.i* presta-
ção sem fiador. Telephone 4113
Norte. Çg "3'

Pomada de R. L. de Drito
(ANTI-IIERPETICA)

Approvada e premiada com meda-
lha de ouro

Infallivcl nas empigens, dar-
thros, espinhas, friciras, sarnas,
lepra, coinichões, eezemas, pannos,
feridas e Iodas as moléstias da

pelle. Lata i$joo. Deposito: Dro-
garia Pacheco, rua dos Andradas
n. 45, e Sete de Setembro Si.

1199 J

PENSÃO T0R1N0

CASA EM PETROPOLIS
Aluga-se. para familia dc trata-

mento, a confortável casa da rua
Thereza n. 1.238. As chaves no
predio próximo e trata-se a rua do
Rosário n. 66 com o dr. Rodo-
valho. (.157SJ)

AGCUMULADORES
Vcndem-sc da acreditada marca

"Vcsta", 8 volts, 67 amp., e venti-
ladores para ledo, G. E. — Ire-
cos módicos — A' rua Thcophilò
Otloni. Telephone 45"6 í'-,0,'lc-,.

 (304.I J)

pílulas
virtuosas

Curam cm poucos dias as moles-
tias do estômago, figado ou intes-

Estas pilulas além de tônicas,
são indicadas nas (lyspcpsias, pri-
sões de ventre, moléstias do figa-
do, bexiga, rins. náuseas, flatulcn
cias, máo eslar, etc. São um po
deroso digestivo e regularizador
das secreções gnstro-intestiiiaes. A
venda em todas as pliarmacias. ue-
posito: Drogaria Rodrigues, rua
G. Dias, 59. Vidro i$ãoo, pelo
Correio mais 300 réis. (A 1394

POR PEQUE-
NO CAPITAIi

Vende-se uma avenida com 16
casas, algumas acabadas de con-
struir, dando renda actual de...".
7oo$ooo mensaes, a 35 minutos
pelo bonde (le Cãscadura e a
pela Linha Auxiliar. Trala-se no
Tabellião Roqucle, á rua do Rosa
rio das n ás 3 lioras. (11 35--

Alugam-se bons e confortáveis
quartos a rapazes do commercio,
cavalheiros e Casaes sem filhos, a
sSooo, 6$ooo c 7$"oo diários, com
ou sem pensão. Bons banheiros,
água quente c fria, .clecricidade,
telephone e lodo o conforto, rua

Telephone 5853, Central

GALLINHAS DE RAÇA
Liquida-se por qualquer preço

um lote dc gallinhas Whitc, Ply-
niotith, á Rua Visconde Silva 98,
Botafogo. Ü'Í)3J)

1asã"¥1líe"ngo
Precisa-se alugar uma boa casa

na praia do Flamengo, que sirva
para neiia ser insiallada uma pen-
são de iuxo. Cartas a C. X. 7... na
redacção deste jornal. J 3509

sSÈrT
Precisa-se para casa. de familia,

do um muito activo, limpo e que
dé fiança da sua condueta, á rua
dos Araujos n. 21 (Conde dc
Homfim). J 3Soj

FORMULA DE BRITO
Approvado pela Inspectoria de

Hygiene e premiado com medalha
de ouro na Exposição Nacional de
1908. Este maravilhoso peitoral
cura radicalmente bronchites, ca-
tarrhos chronicos, coqueluche, as-
thma, tosse, tisica pulmonar, dores
de peito, pneumonias, tosse nervo-
sas, constipações, rouquidão, suffo-
cações, doenças de garganta, Ia.
rynge, defluxo asthmatico, etc.
Vidro. i$50o. — Depósitos: Dro-
garias Pacheco, rua dos AndrarJas
n. 45; Carvalho, á rua Primeiro
de Março, 10 e 311 á rua Sete ü<!
Setembro, 81 c 90. e a rua da As-
«embléa n. 34. Fabrica: Pharma-
cia Santos Silva, rua .Dr. Ansti-
des Lobo n. 229, telephone 1.400,
Villa. .

"fiels-lt" F Mágico
Para Qualquer Gaito

bperimntai • Nova Cura Pua Ca»
lo»,"Getilt" Fácil,Simples

Nunca Filha.
"TTm, dois, trez!" E nio levarei»

inala tempo do que Uto para appll-
car "Oets-lt." a nova cura, a mais
simples o mais certa 14 vista no

SSOÜB

rendeis

.^M»H-««3»iJM'amM»j«a.'Mc^^ *-»»*
.,,,,—.^^—-íjj,,,^iriij»»»TTin»»»wfn»TiiiTt^^4^j^.^____________i___________________\W}Wf_y
:hfWv3mmm_WBBKM\____mtWsli^^ í:>: - - -,^i-*í- '•^a_____\_________wii- ¦-¦, • "'.-¦ í-"'-7.' v --'-^v; e.~~ lote 1 Cavital Bi

A SANTOSINA (pomada seccativa) è o remédio jj»"g
para o tratamento rápido, radical, racional e seientifico de qualquer
f*rÍd| 

STOSlNfdesfaz as carnes esp.onjosas, ^^^
rebentar os bubões venereos, os panar.cios, os ¦g*»í*«^
ses ei os tumores de qualquer espécie., «em ser preciso rasgai os

ferro.'impede-os de gangrenar e ci.car.za-osRadica mente
Cura as chagas ou u ceras, os golpes e as cprtaduvas,
De-sineha as inchações, taés como as e.ysipelas, as pernas incha-

^'*cr«f^pSig?nsTomnabIaàs e vermellidão, os darthros e a»

*"" 
A comichão desapparece em poucas horas com a applicação des-

" PC.Í?àUas 
hemorrhoides externas, allivia como por encanto o pru-

rido^acoa,nieluão desesperada no mm^^AatT 
°* tU*

iisfpliéi.uf WBS^-^ §^m^tra-
balhar.

.A.
Botataiiiense

109, Rua Marechal Floriano, 109
Canto da Avenida Passos

ultimas"
novidades

CM CALÇADOS
FINOS

PARA HOMENS,
SENHORAS

E CREANÇAS

Companhia de Loterias Naolonaes do Brasil
Extraccoespnbllo&s sobaflscallaaçâo do governa

federal as 2 IV» * *»8 sibbados
ás 3 horas, á

Rua Visconde de Itaborahy H. 45
' XXOJES'

A's 3 horas da tarde-30O !?t

Preço da lata ______ pelo Correio 3$5QO.._.

Encontra-se n'A GARBAFAGRANDE
eenuA xjRxra-XTA.-sr-A.rVA. es

PERESTRELLO & FILHO
e â Avenida Passos IOO

(A 334*

Registradoras e cofres
Cofres á prova de fogo, machi-

nas registradoras, machinas de es-
crever, prensas de copiar, objc-
cios para escriptorios, diversos ta-
nianhos e fabricantes, novos e
usados, compram-se, vendem-se e
trocam-sé; faz-se qualquer trans-
acção. Una Frei Caneca ns. •> a
H. Teleph. 509a Central — Casa
Kneyciopedica. (-" Sl9

Rede de pesca roubada
Dc sabbado para domingo, cn,

pescador Mario Espirito bania,
bolei 110 inlervallo da Ilha do-
Perros para o Charco, tres pannos
de rede de corvinã quando fiu cc-
lhèr 110 domingo, pela manha, !•'¦•
tou-ine um panno de So braças
mais ou menos, cujo panno tol
désatSdó, já é usada de fio 4-i°*

Quem delia dér informação Cirt.i
ao fim da praia dos brades, cm
Paquclá, ou na banca do sr. .,1.1-

galhães, será gratificado., I* 3.149

Acção entre amigos
A de um- relouio Pati-k Philinpe,

une ia 'cr loaar lioie. fica transfwi-
da. por motivo ,1c força maior., pira
quando f'e avisar. (40S7)

DOA RENDA

Moveis a prestações
Por que v. ex. não visita a

Casa Sion, na rua do Cattetc, 7,
que entrega os moveis na 1 cn-
irada dc ao "I" e! os seus preço-,
são baratissimos. Cattete, 7, tele-

phone 3790 Central. lh.^ii

TERRENOS
Vendem-se superiores lotes, lo-

calizados enl logar saudável, dis-
tando do trem e de varias linhas
de bondes 2 minutos, á rua Ferrei-
ra Nobre. Trata-íe á ma Marques
Leão 10, língcnho Novo, onde esta
a planta. (K355ÜJ

Elixir de Pepsina
Composto

(Camamilla. Rliúlbarbo, Calumba
c Pepsina) Fórmula dc Brito
Approvado e premiado eonime-

dalha de ouro. Efficaz nas diges-
tües mal elaboradas, dyspesias, vo-
ini,tos, eólicas do figado e mies-
tinaes, inappetencias dores de ca-
beca e vertigens. Vidro 2$ooo.

Deçiosílllos: 'Drogadas fachlçoo,
rua dos Andradas, 451 Carvalho,
i» de Março, 10; Sele de Selem-
bro ns: Si e 89 e Assamblc-il 14-
Fabrica: Pliannacia Santos Silva,
rua Dr. Aristides Lobo n. 229,
Telephone n. 1.400, Villa.

ftB!ie»e«l«in«««IW U»"Oett.tl." Nane»
Ullul SJ,KeUloa»»ii«»»OMMpífc

mundo. Ji nao so perde mais tempo
tratundo-se ou apcrroaiidoio enra
calloa Callos, dorea e callosldades
coiio absolutamente condcmnudoa a
morto desilii o moraimlo em quo
applical. "Gota-It." , Ellinlna.so o
térmendo do Inuíels .empja»}™».
unKuentos quo 30 oEpalham peloo
Sodc* pequenos annels ou calços
que coraprlmsro os callos, faca»,-
navalhas, tesouras o o per ro do
evenonamento do sangue, devido ao
corrimcnlo do sanguo-o os arma.-
dura» quo slmplcmciit» laíom o
callo, pelorar. "Octs-It" nunca afr
íecta a pelle» nunca faina* •»
«ppllcatto em 2 ou.p mlnutoB » sem
dôí Secea Immodtatamento e BO»
ilerola calçar as meias depol» aa"ppilcacilo. O callo amollece 5cabo. F.' a maior cura do mundo
para callos, callosldades e v.rrugM,

Fabricado por B. Lawronçe Se Co^
Chlc.iBO. Illinois.,V. S. A. Vond«-so
em todas ns ilrouarlas e pnar»
macl.isN

Gi-iiiiuil» & C.-Ulo (lc .liincirfl.

Guerra á falta d'água
Como fazer? abrindo um peque-

nq poço arteziaiio no quintal, cha-,
caía' ou qualquer' fabrica, preço
por metro de perfuração, na capi-
lal, 5Ò$ooo; iratiii-se, da 1 ás 4
horas ila tarde, á rua Frei Caneca
n. 517 !(16ja), com Joaquim Perei-
ra Gabriel. J 35"S

16$000 \
vemizada,
moda,

8$ e 20$, borzegnins
casimira c pcllica en-
artigos finos e da

loo;ooo$oo
for 88OOO, em décimos

Depois de amanhã

16:ooo$ooo
Por 1*600, cm meios

Terça-feira, 24 do corrente1
340--0*

20:000$OOQ
Pop 1$600, em meios

16$000
magis,
laldo.

e iS$ — Sapatos .de
pellicâ envernizada e

com m e 3 fivelinhas ao

18$000í liililliH *.
1 'Ncrííiistiícnia; dores de cabeçaí liysterin, insoiniiin,

fiaiiiiezii do forcas, por excesso do trabalho ou do pra-
zer, nreoeciipneõcs do negocio ou desgostos; suo «irada»

com arando exito com os BANHOS de Klectricidado es- 
g

tática é os banhos Hyilro-líleetrieos, cm curto tempo, g
pelo Dll. M3VMS OA ROCHA. .

Estas applicneões, Intcininicnto inoffeiisiviis, proflii-
zciri sobre o systèína nervoso uma accão efficaz o dura-

doura, restituindo ao doente a calma, o somno e ci liem

estar—(üaliinetc de electricidade medica do DH. AltiVlv»

HA ItOCHA 00, Avenida Rio Ilriinco—Rio dc Janeiro.

Preços módicos. Das 9 da manha ás 4 da tarde. (J9o3) j, ____ ¦ ¦_._»¦_ i^_»_j_|W_N

e 2o?ooo — Chies sa-
ip.-itos de ipellíca enver-

nizada com uma tivelitilia no -pei-
to do pé e salto Luiz XV.

10$ e 12$ Saipato» de
veüutlo, com tiras no

peito do .pé ou pulseira, artigo
moderno, custam nas outras ca-
sas 15? e i6$ooo.

to$ooo e ia$ooo, sapa-
tos (lc vdi-niz, 'Para se-

líhnras, artigo moderno, entrada
baixa ou com tiras no ,peito do pé,
saltos de couro ou alio.

Babbado,a8 do corrente
tai-e—309—50'

l»oi-

A's

sei*

3 horas iii»

50:00 O
4$0OO, em quliitos

Os pedidos do WltaSrdolStSrior ^vem
nl.a-0.1-. mais 70€» rs. para o| por^ d« to..

MARAES IXVX HO ROSÁRIO 71, esquina do beco ,!¦„ U

ccllas _ Caixa do Correio ... 1..-7-.

,",(¦(, (lipiK
ii;i'ii;':i|ii*l

o.uvídoií
casa !•'. dl 1-";ut-

8$500

DOGA DO MAITO
Precisa-se arrendar por contra-

to, nesle logar ou nos arrci ores,
nina chácara grande, .pie tenha
bna casa de moradia e muitas ar-
võres frttliferas; quem tiver cm
condições, escrever a rua do 1«-
zciide a. loa.- para Jeremia» U-

gari. (R 'i5'3

Machina Registradora
erflVenile-se uma quãfi nova

perfeito estado: na rua S>ei
Setembro 95, Casa Maim!S o*)

Accumuladores
Preci«a-se dc alguns elcini-níos

de grande capacidade, para í luinU
Rua Ourives, 44.. Ü $&nação.

Acção entre amigos
De um relógio de ouro para :>c

nhora. com uma cliSlclleine, a ex-
trair-sc cm 21 dc. outubro,
transferida para 11 dc
próximo, 

fica
novembro

tj 4065

CONORRSEâ

Fazenda de criar e invernar
Vende-sc ila Barra do Pirahy

uma cxcellente fazenda, com 225
alqueires geométricos de terras,
muito boas aguadas e pastagens de
catingticiro roxo. Exccllente para
criação 011 invernadas; esta a duas
horas de Santa Cruz pela Estrada
de Ferro Central do Brasil c dis-
Ia cinco kilometros da cidade da
Barra, onde se vende o leite a
200 e 300 réis o litro. A fazenda
tem uma boa casa de moradia,
engenho para canna c alambiquc.
Vende-se também todo ; o gado
existente, niuilo bom, mestiço dc
Schwits, cerca de 400 cabeças,
pelo preço que se combinar. Quem
pretender dirija-sc ao dr. Herna-
ni Pereira, na'5fazenda da laqna-
ra, Barra do Pirahy. (R 8714

Aos doentes do estômago
que nos mandarem o seu enderç-
ço, acompanhado de um sello <le
100 réis, para resposta, -indieare-
mos gratuitamente, o unico meio
para obterem unia cura verdadei-
ra c radical. Cartas á redação
d'.-f Abelha, Villa Xepoiiuiceno.
Minas.

Tamanqueiros
Precisa-se de quem saiba fazer

páos para tamancos, pagando-se
ordenado, commissão. ou de socie-
dade. O páo próprio ha cm gran-
de quantidade, em logar fácil, per-
to do bonde, cm Jacarepagua. In-
forma-se com o sr bredenco —
Avenida Mem dc Sá n. 50, uc 1
ás 2 da tarde,

5.ni_n«°? 
— sip-1'08 <"$lona

<fvvy brinca, sàllos baixos ou
altos, comJ tiras no peiío Jo -,pé,

liara senlvoj.-ais.

15$, l8$Õi^r7X cà:
nos dc fantasia, artigo fino e 1110-
derno paia homens.

¦Eorzcguins 'dc bezerro,
¦preto, a';i;igo forte, pro-

prio para colk-gio, de 27 a 33-

nCAAO _ a$200 — CliineHos
__._p\WV jc *jL.zerriii!iO, belboti-
na ou aniarellos, a .'jwiito
fortes.

6$000

PESTSÃO MXSTBIRA
,s __ .VfJNIHA CENTRAL, 15 — SOHRADO

Co«í.le7a«,e,íTo re.orm.ida, dispõe de 40 quartos çlcgmw

temento mobilados. Hôa
© peixe todos os dias.

Almoço ou jantar, liji-00
LAURO SA'.

comi nha, bo... tratamento; frango

Diárias do 4$, 5!? o 0*000.

(J 4008)

CABELLOS BRANCOS 1

muito

MARCA REGISTRADA
unico allivio da mocidad
resista « esta prodigiosa descoberta.

c nas principaes pharmacias c drogarias dcsla cidade e

ou qualquer corrinicnto da uretlira, cura radical

em 4 dias! Cojn a maravilhosa injecção scccatwa

i cápsulas 
"404". Quando tudo falhar, este ex-

traordinario preparado sempre trmniphara. O
' o eíícito assombroso! Não ha gqnorrhea que" 

de Março, 14 "í,8

CASA MOBILADA
Aluga-se para familia dc trata-

mento a esplendida casa n. .|fii da
rua Voluntários da Pátria. Pode
ser vista todos os dias, das 10 as
12 e das 15 ás 18 horas. (R2425

Experimenta- c «reis
Vcndc-sc na Drogaria Granado,, a luta 1

dc todo o Brasil.

CHAGARA Á VENDA
™ ^fo^Âulcf 

° DE
Vende-sc, no centro da cidade,

uma chácara, medindo Go metros
de frente para a rua, com 60 mc-
tros de fundos.

Póssue uma confortável casa (}¦-
morada enfrentando o largo do
•Mercado, tendo todos os commo-
dos, janellas para o jardim e <|Uin-
tal, e luz eiectrica; lem água, cs-
noto c tudo o mais necessário
para uma boa hygiene. 1 ossuc
mais um bdlo pomar com diversas
arvores frutíferas, já produzindo,
outro predio. além da casa dç mo-
radia, e mais dois ranchos dentro
do pomar, construídos de tijolos c
telhas superiores. Tudo pelo pre-
ço (lc Ks. ia:ooo$ooo.

Aos pretendentes será tudo fran-
queado pelo scu inquilino, dr. lira-
«a Filho, (R3965

DOENÇAS DO CORAÇÃO j
Pontadas, palpitações, cansaço,,

falta de ar, pés inchados ehyilro.;
psias, bater forte e irregular das
artérias, do pulso c do pescoço, c
as lesões no coração, causadas pc-
Ia syphilis, rlieuniatismo e arterio-
schlerose, curam-se com o CAR-
D10G1SNOL, grande descoberta
approvada pela Saúde Publica, pa-
ra essas moléstias. Granado & H-
lhos. Rua da Uruguayana 11. qi
Kio de janeiro. Importantes altea
tados das pessoas curadas c de me,
dicos notáveis. Vidro, 6$ooo. Pele
Correio, e$50O. U 3'92

PENSÃO FAMILIAR
Dispõe dc salas e quar

frente, perto dos banhos d
Praia do Russell 11. 94

: dc
mar.

(S 2143

PICARETAS

Vende-se um do nfamado autor
Reichert, grande, forma',", com
cxcellenlcs combinações de lentes,
absolutamente novo (nunca. íot
usado) por preço razoável. Ver c
tralar á rua da Carioca. 33, soli.,
sala da frente, ás terças, quintas e
sabbados, das 3 ás 5 hOMs*..

(R 3967

Vcnilcm-sc de fabricação allemã
regular partida, por preço médio,
á rua Tiieophilo Ottoni 9<i. 1 ele-
jihone 4506 Norte., (3042J

Pensão Abrantes
Tem bons commodos desoecupa-

dos. Rua Marquez de Abrantes,
26. Telephone Sul _t. (.U S99

Quereis ficar com os vossos
cabellos preto» e brilhantes
sem precisar de TINTURAS
de cabellos?

Usac somente:

VICTORY
NÃO Ê TINTURA

KXO MANCHA NEM SUJA A PELLE
NÀO CONTÉM NITRATO UE PRATA

Kenütiw a cot verdadeiramonte natural do cibello, sem delinr
o inonor vestígio de pintura. FRASCO 5$000. - Formula
Amerlctn ProduotB Cliemists C.-Ncw York. N«_s principaes ph»r-
macias e drogaria»

jÍT|Ej3 ^N[__Kl^r_i_P9_

(J 4001)

^

¦NrV $ÊÈÈ

1'__f ~ I \ ^*"^^\ 1

I ^ __-»_; X \>tó^\ I

t^__. ^í^^—rs.
^T ^** **\, ^__-___ * _*-*4_R_3>-
rjkj^i.' \ 

^^^*^fc__dmSH

Quando faço compras,
fmo esqueço o

íittía"m

IBB,

2AAA 
sapaitos com saltos bran-

•wuu cos, amarellos ou enver-
nizados, dc 17 a 27.

Usaé brilhanlina '"Iriumphos

para acastanhal-os. Frasco 3$ooo.
Vende-se nas seguintes perfuma-
rias: Bazin, Nunes, Casa Postal,
Garrafa Grande, Cirio, Hermanny
e Granado & C. e em Nictheroy-
drogarias Barcellos Mixla.

Ouro a 1$800 a gramma
PI-ITINA 8ÍIU00

Prata 30 a 60 réis a graiiim»!
brilhantes, cautelas do Monte i-oçi
corro e dc casas de peiilipreft
compram-se á rua do lloiplçl^
n, 216, hoje Buenos Aires, 1111104
casa que melhor paga. '¦•''*'_'_

ALPERCATAS
Ro 17 a 27 8*500" 28 a 33 4$0Q0

" 33 a 40 5*500
Para o interior, mais 1$ o par

Ultimas novidades em sapatos
para senhoras.

Acção entre amigos
Dc uni pemlaiitif com turmalinas,

que devia exlrair-se hoje, fica
transferida para o dia 11 do mez
próximo futuro.

U. ngunyana 0(1, o

poise o unico preparado
com o qual consegui ter
cabello c não ter caspa.

Nâo ncccilem outro em
sVibitituição; exijam ode
OUVIER que terão re-
sultado sçgijro.
\\M 3$000

13m todfis; as
neftxtxll aria-S» l^èTffeito'! na Avenida

drogaft-^f J». 10, Lapa. 
e pharnuveias
"AGARRAFrGRANDE;

Avenida Passos, iOO (A JJ4l>)

PLEYEL 4 DIS
Vende-sc um novo n.

meio armário, grande
i'5«--.'7S?'.
formato,

Meih de Sá
(3084J)

Knr.Aitu Pixiio
llesitícnciii: Ceará. — Sobral.
Cimiiio vinil d Eli.rir de Xogtiei-

do l'lii-u (!lii-o João da Silva
.Silveira, de rliciiiiiatisino nas per-
nas.

Aijiiicia Coíuios— Ri»

SBNHÒUAS NERVOSASj
fracas, anêmicas; as de vida sedei!-
liiriu, as áanguiiicaâ, .-ujetas a apo-
plesiií, ns que sulírem eólicas no pe;
riud.i íiieii-.il — iiii-m o CHA 1)1*.
SAUDKi, que é, no ine.-mo tempo;
iiiiru.iiivc 

'depurativo e dluretico
faixa 2?50i>, pelo Correio .isnoo;
veiulc-sè !í. rua Urwgnayatili 37 c 91;
deposito geral: Avenida Passos, iun.
Em Nictlièròy, Drogaria llarccllos.

-, (J .14fj)

SALA
e quarlo bem mobilada
com iiii séiíi pensão
pessoa ile trálnincnt.o, em easa

alugam-se
casal ou

de
,.-.„..'i.i frnnceza, cm logar bem si-
luado saudável, tem jardim, lelc-
oliono 5959. Kua D. Luiza 00.

(R 2616)

IcamaraI
¦ Moendo sempre B

O FIGADO
0 figado í um dos órgãos maii importantes da no»» economia

Uni figado desordenado causa a perda do appetite pnsio i«

ventre dores di cabeça, iiifartacão depois de comer, perda de enew

ri nara. o trabalho, physico e mentaj, perda de, memória, cansaço!,

palphação do coração, somno desassocegado. urina carregada, Utft

tC"a'EmC,scguicla 
aos symptomas acima mencionados, sobrevom urhj

estado nervoso que produz graves resultados, como sejam liypocon^

^rtlÜl#ÚNÍvÊR-3AM DE PERES*

TRKLLO, contém em si os agentes med.cinaes para combater o«
mnlcs acima enumerados. _,

Estas pilulas são compostas de vegetaes, e o seu uso nao requíí

resguardo3, nem de boca nem de tempo. - 
Ça.xa, 

2$5oo,
Rcmette-se pelo Correio, umacaixa por 3*000, seis caixas po<

I3$ooo e I,' caixas por 26$ooo.

Vende-se nu A1 Garrafa Grasid®
Roa Uruguayana n. 66 e Avenida Passos n. 10S

Perestrello k Filho k m

Av. R. Branco 151, sala 12
Hypothecas — Empréstimos ga-

rantidos por antichrese, .penhor
mercantil e promissórias, com en-
dosso de firma conceituada. \ en-
da c compra de immoveis. Nego-
cios sérios e tratados só com os

flc p seiaeitMeiid scoq sb sispo» a
•Ij » SB|ia»í j ofni5.iv a 3 çopeiBeag

ooaqoej w T sssiaBBo.951 seu cpuoA ,ty

ru

oso.ioqas siBOT o .tooit:
iTiOT-ttou; op Bôvioj n naBa^aj

jgtimra ep otpQttioa oprieap
SOAl*J,BXB[ sop I3fc|

íoABpBaJBe oAj-^B.mdap ii.B.aotia
ooi**«tti JJatT«*'V-rtiw oaojm

oojtiõ^ osoaopod [{Baaua

CS

P*3

Compra-se uma machina ou mais
de uma'; prefere-se clcctrica. Car;
tas c endereço com explicações á
redacção a P. M. (4841J)

Ouro a 1 $850 a gramma
PLATINA A S$ooo

Prata, brilhantes c dentes dc
dentaduras velhas a S300 cada um
— compra-se qualquer quantidade.
Av. Central, 105, (J 3997

ICO O REALEJO 1>E JAX-JOT — JULES MÁRY

GOMMAKDITARIO
Accciía-se um com 50:000*5000,

para uni estabelecimento em fran-
ca prosperidade de artigo de pri-
meira necessidade e privilegiado.
Informações á rua do Hospício
n. 129, i" andar, de 1 ás .1 horas

MA
Arligo solido,

LAS

AOS SRS. CAPITALISTAS
Associação mililar florescente,

garaulida por lei, deseja 30 a 4»
eòhtos a juros razoáveis, para des-
envolver uma sccção de ciuprcsti-
11103 descontados em folha. Dirigir
propostas a "Presidente!' — Caixa
Poslal 565. — Pranqucia-sc o
exame da escripta e dão-se, todas
as garantias. (S 3667)

pretendentes, não
intermcdiairios.

se admittiiido
3521 B

Casa na Av. Mem de Sá
Acccilam-se propostas para ar-»

rendar o grande e esplendido pre-
dio n. 349. com magnífica loja'
para negocio e dois amplos anda-
res com sete quartos cada um o
mais dependências para familia do
tratamento; tem varanda e quin-.
tal; trala-sc 11a rua de S. Pedrii
n. 72, loja, com os srs. Cos'a
Braga & C. (R aSjo

clepanle
tisshiio, so na .-1 Mala
Rua l.avradio, 61.

c liara-
Chinesa.

da tarde. R 3904

ETAGERE
cuarda-louças. Compram-se com

r preço módico.
redacção, a S. C.

(.S jyüii

íaz:a visíveis csiorços para

equilíbrio.

I

. Lausier, de onde provem
revolver que o impressiona,

se coiiimctteu o

sctiuo
a

¦Volt-ott-se para o juiz. Este não lhe dava attenção. mas contemplava

Rttentanicntc Bcaufort.
Pedro tinha-se calado havia alguns instantes. ,
Havia-se encostado a um carvalho, ^escutando o que sc dizia cm ruça

dtlle e não tomando parte na conversação. ,
Estava pallido. üir-sc-ia que* ia desmaiar,

itão perder 0; sentidos.
Tinha os lábios seccos e desmaiados.
De repente, levantou os braços c perdeu o
Cerardo correu para elle.

Sr. Beaiifort! sr. Bcaufort! Que tem?
—. Ora esta! ora esta! murmurava o sr.

oquella coir*,moção? Será a descoberta desl
ou simplesmente a demora prolongada no logar em que
crime de que elle foi... a testemunha? .

.Mas já Beaufort voltava a si e murmurava sorrindo:
l'V uma fraqueza... uma creancice. Não façam, caso! Nao-façam

cato' Há certo tcm.po que estou muito fraco. A coitimoçao que senti homem

a ferida que recebi, por -pouco grave que seja. o sangue que perdi, eu que
tenho tão pouco para perder, tudo isso contribuiu pura me eiiiraqticcer
mais. Desculpem-me.

Tem sede? Descia alguma coisa? perguntou (.crânio.
\ão. Gerardo, não, meu filho. Não tenho sede. Nao desejo

uma coisa que será fácil darem-me... uni pouco d'agua para reíres

testa, o craneo. a minha ferida que me está ardendo, c nada mais.
Água? disse Piuson. Com muito gosto; Mrts onde
lia perto daqui uma lagoa, a Lagoa das Corças.

cida de todos os amadores dc caça e de todos os caçadores furtivos. O po-
lire Valognes fallava-mc nclla alguns minutos antes de morrer... que ai-

jrticni me ampare para ir até lá. A frescura da água ha de me lazer bem...,

.voltarei perfeitamente só.
Acompanhal-o-ei. disse o 'doutor.
Obrigado, Gerardo.

—. Vamos todos, disse o sr. I.augier fazendo slgnal a Pulsou.
(liste resmungou debaixo dos bigodes: /

Vi perfeitamente que me piscou o olho, mas não sei o que elle m«

otter dizer.
¦\ Lago» das Corças não era longe d.i estrada: duzentos metros, quan-

do muito. A poucos passos subiram unia espécie dc rampa, donde a estra-

da era perfeitamente visível.
.Era um, nionticulo, com cerca de dois nvetros de alto. e que servia di

margem a um regato que corria debaixo das folhas c dos ramos seccos.
•Vciuelle regato alimentava a Lagoa das Corças. _

(Perto da lagúa. onde chegaram ao cabo de alguns minutos, .Bcaufort
•entoti-se Havia recuperado um pouco de seu sangue-frio.

-Ni verdade, dizia elle, dirigindo-se ao sr. Laugier..estou confuso

com os'cuidados que tiveram comungo. .Não se deviam, inquietar e podiam

deixar o dr. Cerardo acompanhar-me so.' 
O filho de Marccllina tinha tirado o panno que envo.

^rn^o^o^rt^se collado na ferida, foi necessário empei..

^ZeVsò com mil precaucõe, é que que foi tirado, O sangue tmh.

' ————— 
pouco uso e P

t*__E>___________________________>____*__H Canas para esta

FEBRES H

MOVEIS DE ESTYLO
Cirando variedade do gunr-

iilçõcs parn dormitórios « sa-
Ias do jaiitui* edo visitasigraií-
do sortimento do moveis avul-
sos, todos de lindos estylos,

para vender a prestações • nn
ua Sete de Setembro 209.

rfj».fJ»g '.. f ÍUBlLJfSS»PmWlfg'_mWV r *-.^P,?*& irí^f»J^f»*í_\^f^,m^Sjf^^

TERRENO
Vende-se um, em Santa Therc-

za, á rua Monte Alegre, entre 03
números 387 e 3X9. quasi todo
plano e nivelado, com 11 metros e
meio de frente por 40 approxima-
daiuenle de fundos, por preço mo-
dieo. Trata-se á rua Carioca, 33.
sol)., sala da frente, ás , terças,
quintas c sabbados, das 3 ás 5 ho-
ras. Oi 396S

Banco Mercantil do Rio do Janeiro
67, Rua Primeiro de Março, 67

Presidente — João Ribeiro de Oliveira Souza
Director —Agenor Barbos»

Banco de Depósitos e Descontos
FAZ TODAS AS OPERAÇÕES BANCARIAS

INFORMANTE

PETROPOLIS
Aluga-se o predio da rua San-

tos Dumont n. 87.I, mobilado com
todo o conforto, banheiros d agna
fria c quente, luz eiectrica, cerca-
do dc jardim, terreno e cascata
nos fundos; trata-se á rua The-

J .1829

Agradecemos, pedindo nos iiuü-
car local,'dia e hora para nos en-
contraímos, para melhores cscla-
reciliientos, ou por outro meio nos
indicará por esle mesmo jornal,
com o mesmo titulo. (3922 J

AQÜã BINERA» MATURAL Ú8

* tal tf fi-V^ja vi /jSlitili\

Mananciaes do ESTADO FRANCEZ

eucontral-a?
IV iu,u!to conlie-

INTERMITENTES,
SEZÕES.

PALUSTRES.
MALEITAS, etc.

Cura radical em 3 DIAS. pelo
ANTISEZONÍCO JESUS

Rua Marechal Floriano — 173
Tel. Norte, 4013

.1 601

OURO
Prata, brtth.-iutcs, camelas do

Monte dc Soccorro, compram-se e
pagam-se bem, na praça Tiraden-
ics, 64. Casa Garcia.

PfííPi^yi Pd gímha I Aífsecõcs do» tUna o da Bssi-ja I
t£>^^iÂ^ ei/sgarra/as)cota. Pedro as Bexiga. Antritlal

¦BistanSarta Satstfíuuêis • dssienar bam • transnclBl 1

RS. 200$000
Aluga-se uma exccllente casa

mobi!*.i(la em Copacabana, por 2
011 3 mezes. Trala-se na rua da
Alfândega h. 59, de 1 ás 4 horas,
com o sr. Couto. (S 3984

^¦^5i^^£^S»JK?!S»5W»:'»S
8 MAJESTIC
§ Charutos finisbimos feitos
Rá niftii ciini superiores talia-
peos de Java, Havana ella-
aiiia.
Çj Deposito: r.ua Rodrigo Sil- 51
K-va.'ffi 42—Lr. g

cza n. 63O.

SO

-4

O Senhor precisa
de um auxilio para augineniãll
suas entradasI Combinação licita»
fruto de estudos ínailiematicoíi
póde-lhc fazer ganhar alguns cottf
los aiiuuaes, sem sacrifício. Duy
gir-sc a MATHEMATICO. Caixa
1.108, enviando sello para respos-
ta'. NÃO CONTESTA-SE AOS
ANONYMOS. (3 2424,

Bi «AliVO QUESI QUER.
1'EltUB CABKMiOS QUEM QUE*,.. ..
TEM BAUHA FALHADA QUEM Q UEB,
TEM CASPA QUEM QUEB.

J__OmC€_íVL& O

PILOGENIO
faz nascer novos cabcllos, impede a sua queda e extingue coiiipletaineiitaiaz n.is.rr ._. _i ^ ^y.^ |)arba e sobraiRel!ias. A'-, venda

e per Iiimiirias t nu deposilo: DU111.AKIA
DIC MAKÇO N 17, anügo 11. 9. KIO Dll

a caspa c quaesnuer parusuns
nas boas pliiirinacias. drogarias
("il-TONl. KUA 1'RI.MKIRO
íaniuko. -i

FAZENDA
Compra-se uma 110 Estado do

Rio ou Espirito Santo c Minas.
Oífenas com todas as informa-
ções, principalmente o preço, con-
dições de negocio, distancia
estação da estrada de ferro
próxima, etc., etc., á Caixa
ta! SRj, Kio de janeiro. S 2S40

da
mais
Pos-

"lllusiração Portugueza"
Acceitam-se para csia 1 sp!cnJ:«

da revista, suh-agencias t n ioda
a parle do Brasil, onde as nã-S
houver. Venda para o publico-,
600 réis. Informações com OU
agentes geraes José Martins SI
Irmão. Kua do Carmo 59, 1,
Rio de Janeiro. J 1- 3

SALÃO DE BILHAR !l A'S SENHORAS E SENH0R1TAS URIOCàS
Vende-se um bonito salão com

seis billiarcí novos bem montados
e bastante freqüentado. (J Motivo
da venda se dirá ao pretendente.
Para mais informações com n sr.
Moita, nos ilczoilo bilhares. Largo
de S. Francisco. (J4040)

AUTOMÓVEL
Vende-se uni

P., pouco uso,
ticular. Ver e
dro Américo 11.

Bianclii, de 30 II.
próprio para par-
tratar na rua Pe-
70. (R 30j3

TIJUCA'

CO-

('!-•
-Jorttmente e so com
£SOomcc,ado s correr.

Aluga-se a Iamilia de tratamen-
to o nredio de 2 pavimento?, con-
strucção moderna, em centro de
grande terreno ajardinado e arbo-
rizmlo. com entrada e garage para
automóvel, O 1" pavimento com-
põe-se de g peças e 2" de 5 dor-
mitorios, quarto para banhos, com
todns os requisitos dc hygiene c
conforto.

Trata-se no mesmo, á rua Ita-
curusii n,! 71, das 13 ás 17 ho-

lia*--- s, (J .302.

CREADA
Precisa-se dc unia com pratica;

preferindo-se que tale inglez. Sr.
Carneiro, rua dos Andradas. 19.

IR 3957

UM CAVALHEIRO
de

-s e

LOTERIA DE HESPANHA
Pessoa que parto esle mez para

Hespanlia. recebe cncohimendas *!e
bilhetes para á grande loteria dc
Xatal, cujo primeiro prêmio é de
cinco mil contos. Décimo a 90S c
vigésimo _a 45*Vioo. Canas a Ber-
ger da Silva, Caixa 1.11S, que se
promptifica a procurar os interes-
Sftdo».' -- R 3726

que durante 18 annos soffreu
brpnchile asihmatica, tendo
curado na Europa com a receita de
uni medico allemão, envia gratui-
tamcnle a copia da receita a quem
a pedir por escripío, reniettendo
cnveloppc com endereço para rc-
sposta. Dirigir caria a Américo
Silveira, á rua da Relação n. 3.
Rio. (S 5S5

8:
Vcndc-sc uma pliannacia bem

sortida, próximo do centro da ei-
dade. Para in formações, por fa-
vor. com V. Silva & C, rua As-
sembléa, 34. (R 3979

Banana, Laranja e
Abacaxi

Conipra-sc qualquer quantidade
frutas; trata-se com I.co-

rua Rodrigo Silva 11. 9.
(J3321)

desl as
poldo.

PIANO
Compra-se um que seja de bom

fabricante e grande modelo, indi-
cação para a rua Senador Dantas
numero 45. (S 2145

JSKXSSXSt-»-

Fareis guindo economia o andarels sempre elegan-

tes si aprenderdes a cortar o a fazer, vós mesmas, vos-

sas vestidos e vossos ciiapéos. Garantimos quo ficai*''-

habilitadas em 3 MEZES, e só pngarcis os a 1'HI.Ul-.)-

BOS, sendo o S" gratuito para a pratica. Mandão petlu

prospeetos á Avenida Bio Branco, 106 • 2' andar, u

rectòra do Curso de Prendas Femininas,

CARROÇA
Vende-se uma de correntes;

para ver e tratar á rua Coronel
Pedro Alves n. 203. (S 3999

Acção entre amigos
Fica transferida para o dia 11

dc novembro a rifa que ia extrair-
se no dia 21 do corrente, de um
gramophone. (J4014)

Ephigenia Gomes da Silva
Precisa muito falar com o scu

irmão Leandro Comes da Silva.
Na rua Galvão n. 442 moderno.
Em Nictheroy. (J 4°48)

AU MODELO CHIC
Fabrica de ciiapéos para senho-

ras e creanças. Não tem conipe-
tidor. Rua do Hospício, j_}i.

CINEMATOGRAPHO
Vende-se um quadro cm marmo

rç branco, tendo uma grande re-
sistencia com o competente regu-
lador e mais pertences. Para li-
quidar, 2oo$ooo. Casa Markc Fer-
J3 Quitanda, «57/ ' 

],R 3942

ALTA CARTOMANGIA
Mme. TAGILD, iniciada nos

niysterios do occultismo, possuído-
ra dc grande poder em sciencias
occultas, diz o presente, o passado
e prediz o futuro. Faz qualquer
trabalho para o bem eslar. como
sejam: casamentos difficeis, re-
conciliaçõc» e embaraços commer-
ciaes, etc.; na nu Frei Caneca
n. 58, sobrado. 3137 J

COFRE PORTÜGUEZ
Vende-se um, por aoo?o'

uma escrivaninha por 4o$oo 1,
armário, tudo em bom < ';

ver c tratar á rua D. Anna .
11. 586, de 1 ás 4 horas da t;

GADINETE DENTÁRIO
Dentista diplomado, precisa

gar um que esteja peru;,
montado, no centro, Carla
D. W. S.. nesta redacç

pa:*

ALUGA-SE
O predio da rua Camerii: 

'•*

Tem grande armazém e - ' ••_
todo restaurado de novo. Ai
ves estão por favor no ¦¦'¦' -."^
de molhados, nesta mesma it^j
esquina da ladeira Madre dc U""**
Aluga-se barit»-
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^ÒÍÍfi_lEI<ídcKSt^ Outubro fle 1910 ;
rA«iA I ftRIÍ CALÇADOS 1)15 TODAS AS QüATíIDADIM £
I/A3A rLUKV 30( Rua dn Cari0cn, 30 — Tcl. Central 1T99.

PEQUENO
___ -=__—Mi-

UNCIO
VENDAS EM LEILÃO

'¦¦MSlllilIM^

,, ,;5a no próximo sabbado, ás

. Io às da arde, pelo leiloeiro

ílign Barbosa, á rua do Rosaric.

„ ,68 de um automovcl-landou-

phèuniaticos e câmaras./de-ar no
¦ios jogo de capas dc brim brau-

co, funccionando e ua praça.

MitoiaLaüiiMi
(§ vz« ^.on^o v s (ir/Pr. Bims r-nunas emauanto não m

ÃEILftO DE PENHORES
EM :G DE OUTUBRO DE i?;6

J. Liberal S: C.

t Tíito Iinstie Comum, 6o

Fazem leilão dos penhores ven-

cidos e previnem aos senhores mu-

luarios que podem reformar ou res-

galar suas cautelas alé á hora de

principiar o leilão. - (S 3-43

111¥pSres
Km 2-1 tle outubro dc 1916

L. GONTHIER & CR
HI0\nV & ARMANDO,

sueccsHorcs
CASA FUNDADA EM 1867

45, lí. I.L'IZ I)E CAMÕES, 47
Fitem leilão dos penhores venci-

do» e avisam aos srs. mutuários que
podem reformar ou resgatar a; suas
.ameias até á véspera do leilão.

Nao mande V. S. fazer suas roupas emquanto nao
I visitar a Alfaiataria Leão tia America, rua. Ma-1
§ rcchal Floriano ri. 04. Nesta casa encontrara V.&¦ |
I um bello sorlimento de roupas íeitas, em casemaras |

pretas, azues e de cores, aos preços de 3i>S00O, 4wuuu |
c 45ÍU00, e bem assim um variado, rico e escolhido g

1 sorlimenio em cascrairas, artigos moderntssimos e |
I dc pura lã, que fazemos por medida a 4o|00p, D0*l)(Jü =

I c C0$000. .
i Trabalho esmerado. Execução por figurinos •

Aviamentos superiores:...

!A.o 
Leão tíLa Ameriora |

ROA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 64 §

JpRECISA-SE de bons oUicu.es sa-
__ pateiros, para trabalhos dc ho-
mem c «senhora; na nua da Assem*
blía n, ior, Casa Abrtinltosa.

(215S D) R

PRECISA-SE 
dc bon3 ofiiciacs de

calçado, na rua Gonçalves Dias
n. 4,1, casa Cadete. (-8-1,1 PJ S

PRECISA-SE 
dc urna arramadeira,

c mais serviços, cm casa dc pe-
quena familUi sem creanças; (56, uua
Constant liamos — -Copacabana.

IMPLORANDO A CARIDADE
AMANCIA, viuva, com GS annos

de edade, quasi cego.
AN NA DO AMARAL, viuva, cega

e além disso doente e sem ninguém
pira auá conipanliia, «coibida a um
quarto;

ANGELA PECORARO, viuva, com
S6 annos de edade, completamente
cega e paralytica;

ANNA EMILIA ROSA, pobre ve-
ll.iiiliii, com ro annos de edade;

CARLOTA, pobre velhinha sem re-
"ísLVIRA 

DE CARVALHO, pobre
cega e sem amparo da família;j-

ENTREVADA, rua Senbor de Mat-
tqlsinhoti 34; doente imiiossilbilitada
de trabalhar, tendo duas iilhas, sendo
unia tttlitrcolosa; __.,--,,«»«

FRAT1CISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega dc ombos olhos e

-JOAQUIM FERREIRA CHAVES,
eutrev.-idii sem recursos; ,

LUIHA, viuva, com oito filhos
menores; „,j„

SOARES, viuva, velha sem poder
'"MARIA 

EUGENIA, pobre velha
sem o menor recurso para a sua sub-
(.istencia; ,

SANTOS, viuvo, còm C8 annos de
ntade, gravemente doente de moléstias
incuráveis; , .

THEREZA, pobre ceguinlia sem
auxilio dj ninguém.

IJRECrSA.SI:
Pas

Fã-briea de Cai-
46, de moças

com pratica dc forrar caixas.
(.1095 D) .1

PRECISA-SE 
do uma empregada

de meia edade, para casa de pe-
nuena fi.milin; 11a rua Barbosa Silva

Kiiicliiiclo. (4017 b)) ¦'11. .119,

ALUGAM-SE 
um grande salão c

diversas salas, pronrias pura cs-
ci-iutorios de companhias, empresas,
etc.; á rua da Quitanda, assobrado,
trata-se 110 armaze-n. (.164" L)S

Ap^uiiTm- 3i.4T.dii'' rua Dr. Carmo
Nctto, Cidade Nova. (33-13 |j)J

ALUGA-SE 
um bom sobrado, na

avenida lleuri'|i-.e Vulladarca 44.
esquina da rua Prefeito barata,

(350.) 1'.) '-

. ALUGAM-SE
, NA

SECÇÃO DE PROPRIEDADES
"SUL AIÍERICA"

Rua do Ouvidor 80
Of seguintes predios:
As chaves nos mesmos ou coníor-

mc indicação uos respectivos carta-
zes. .

l'ara tratar das 8 ás 6 da tarde.
S. CHRISTOVÃO — Rua Gene-

ral José Chrislino, 44, com inagnifi-
cas accomn-.oilações pura familia dc
tratamento, porão habitavel, luz ele-
ctrica, grande quintal, c:o. Aluguel
ároSooo.

MATTOSO — Rua Campo Alegre
n. 8p, com magníficas accommoda-
ções para familia dc tratamento, po-
rão habitavel, lua electrica, gramie
quintal, etc.

ALTO DA TIOA VISTA — Tra-
vessa da lioa Vista 20. com 4 guar-
dos, 2 salas, luz electrica, etc.

LARANJEIRAS — Rim das I.a-
nojeiras n. 45,1, com- boas accoiunio-
dações para familia do trata mento»;
quintal, luz electrica, etc. Aluga-se
300S000. _

SANTA THEREZA — • Rua dc
Santa Christina, 104. com boas oç-
commodaçücs pura grande família dc
tra-t—isento, porã-o, quintal, etc.

ALUGA-SE 
n opredio *vo, apala-

cetado da rua do RezciHe n. 193,
•um optimo quarto rodcadí'dc janel-
Ias. g35_h) J

ALUGAM-SE 
dois bons .qi)arto«, a

moços de tratamento; na, rua de
Santa Luzia 232. sob. ,'(iSo6K) J

ALUGA-SE 
uma loja com mora-

dia. na rtta General Câmara 17S,
preço i4«$ooo; as chaves estão nn bo;
tcquim defronte. MfÍ77L) S

AIUCA-SE 
o bom rirodio da rua

Leopoldo 1.13 (Andarahy)! asclia-
ves eslão na vendi ao la.ln;-' aluguel
SoS; trata-so ua rua do Kosario n.
10;, 1°. (=646 1-1) í>

ALTJG-V-Sli 
uni sobrado. 1111 rua dt

Kosario 81. (4077 E) R

A LUGAII-SU boas salas dc frente
xlc -quartos, próprios para cseripto.
rios. na rlia da Carioca ns. 6". O-
c 64; 'rata-se uo Cinema Ideal.

(4072 1-) J

A I,Ut'..'.-SH. por 36$, quarta para
JCjLSÕltcIrb; mobilaifo, roupa dc cama,
serviço e luz electrica: av.. Rio
Branco u. 2» andar. (40S4.1I'.) J

ALUGA-SE 
a confortável ca':! 03,

loja da praça da Republica. 1-iil-
lada dê novo, en-.n e:;cel!cn:es .uocom-
inodações para familia de tratamento;
As chaves estão no 11. ->-.. ldja c tra-
Ia-se na rua da Candelária, 11. 22,
eom Paulo Alvares de Souza.

(t-S.t E) J

IA ILUGA-SE em avenida

AiLUC.VS'E 
a casinha 'n.

r.tia de S. '.Manoel,

distineta
-_« socegada, uma boa casa nova,
com tres salas, cinco quartos, bom
banheiro com todas as commodidadcs.
Voluntários 83. onde sc trata. •*

(2799 G) J—-^
cm 'Botafogo,

iUitminada a luz electrica, com accom-
moilações ivara um casal; as chaves
na rua General Polydoro n. 14 c
trata-se na rua dos Ourives n. 60.

(3092 W S

* -LUGA-SK em casa de uma viu-
Xl-va lima sala bem mobilada, para
descansar, Cattete; becco do Rio. 58;

(3916 (.,) R

A 
LUGAM-SE bflns 'c.=er!p!m-Ioç: a
rua' do llospicio -3,8,-rifcjndur,jts-

quina (1.1 rua da 
'Wiltaftdar trata-se na

loja. (l'.ipelaria. Brasil).-; 2044 1.) S

AII.UG.VSE 
o 1° nnd.u- do pre-

din -n. 8,1 da avenida':Rio Bran-
'i.1.125 

K) J
co; trata-se no armazém

A-.LUC.A-RE, muito barato,.ç -arma-
ixioiii da rua de S.i Rftlritlii. 2?;
tratã-sc na rua 1'runciro do Março
ti. 42.. . (35&i .1'.) R

ALUGA-SE. 
á ...

74, a casa prooria para negocio o
habitação, com tres quarlos. .sala. cn-
zinha e bom terreno., e a loja. proprm
paru teiidiulia, que ia teve. ou .outra
qualquer negocio; as chaves MUo.no
,,. 72 (garago); trata-se b 

£ 
Içncnj

PRECISA-SE 
de dcii-

12 d 13 nn
_  meninos de
(», á ruii dos An-

dradas 11. 85, sob. (4038 DJ-.I

PRECISA-SiÉ 
dc mu menino dc 12

tt 15 annos. para entregar mar-
mitas, a tratar á rira da Carioca 44.
2- andar. (4058 DU

(LUCA-SE uma sala dc frente, a
oçi.s do commercio; 11a rua, do
- - - (3812 l-.J J

A-t;
ÍUIL. . ,
Senado 6, sobrado

AIUGA-SE 
por 130$, uai grande

armazém, com sessenia metros, 7°
quadrados, no predio novo .Ia rua
Senador Ponipeu 11. 77; a cljavc esta
uo 11. So, cm frente. (37-7 h) »

lliTMlÂlMI

AMAS SECCAS E DE LEITE
PRECISA-SE 

do uma ama secca
nacional c dc confiança, na Ave-

ittda Rio Branco 151, 2" andar, sala
11, s. (Allos Cincitu Avcuula.)

(40-S A) J

(NOME REGISTRADO)

Cura a inf lammação e pui*-
gaçdes dos olhos

Em todas as pHarma
cias e drogarias

dç
frenle c um quarto, a pessoa té-

ria; avenida Comes Freire 129, sob.
(4023 E) J

A I.UGAM.SK num boa snln

A IilGAM-SK nn Avenida
!ÁCeí»i'âl 15, sobrado, Pon-
síio Mlm-it-n, iiiagnificns snlus
c quartos cio frente, elegante-
mente iiiubilutfos c com pon-
suo: uma pessoa 1009000 c
120$; «luas pessoas 180$,
300$ c 250$. (J «981) E

iSiíiiiiiiiiiiiiiiiÉffliiíiBiaaiiiiiaiitiBfiiiiSiiíiEo
1 AO DEITAR... • fa
1 TOMAE UM CALIX DE§

1 Gnartmesia Ia ======================= |
WiMiiaiWliMiilgiWCÍlMMiiPjgaBl1

LAPA E SANTA TIEREZA
ALUGA-SE 

o grande ÓYcdio, cotn
3 pavimenlos, conipletanictito imlç-

pendentes, á rua Barão -do Ladario n.
37; as chaves estão no 'inírciriciro,

junto, c trata-se lia rua ¦ iV>. Ouvidor
n. 103. . Q3,)4 I-) B

¦pRECUASSE dc uiii meb official'bíiríelro, 
para

iivcnitla Wonl de Sã 18
[fectivb; na

(40111 D) S

PRECISA-SK 
dc umia mocinha por-ii

tugue/a dç 14 (Hinos, que seja
unriiihosa c geitosu |virn. tralar dc
creanças: rua das Laranjeiras 11.

PRECISA-SE 
de uma boa engom-

madeira, na travessa Sorocaba II.
Bi—Ilotnlogo. (399.1 ti) j

PHECISA-SI-I 
com iirgenciii de iim

meio òííicial impressor, para ma-
rliitín dc cvlindro: rua Lins dc \as-
concellos 11. 23—E. Novo. (.199' _j g

empregada

170.
(3820 A) J

Cozinheiros e cozinheiras
ALUGA-SE 

uma perfeita cozinhei-
rá do trivial, para ousa dc íanil-

(in dc tratamento; trata-se nair no
General Polydoro »-3S>. (3583») 5

I A -LUGAM-SE cozinheiras
!A'.nli

c ntoct-
nhas'. honestas o dn roça. Pedidos

u Aeetu.r Portugal, estação dc \ aí-
«ais. lEnviciu sclliis). (35.1 |B) .1

II.-U-GA-SE uma lio.i oozinlicif.-i. de
orno c fogão; trata-se nn rua

fVeiitiral Sevorljaiio u. fi.|, cisa 'i.
l-rãia Vcrmctliá. (37=' ») i

;\ii.i'
XXior

PRECISA-SE 
de .uma .

séria, para serviços domésticos
Avenida Gomes Freire 120, sobrado.

(4069 1 ±) l

Casas e commodos, centro
ALÚG.VM-SE 

cm casa do
dois

fámÜja
magníficos aposcntoi mobila-

dos, eom pensão, 11 casal ou. moçor
de respeito. Rua du Carmo. Cá.

t.i:':.' 'O I'

4 LUGA.SE o magnífico 2° andar
Ado oredio 11. 89 da rua do Ouvi-
dor, próprio para escriptorio; -trata-se
110 1" andar. (asir lyj J

A TjUGÀ-SÉ 111*1» porta paru
^Xum pequeno varejo, em
ponto multo transitado; tra-
ta-se com o sr. Duarte Felix,
largo da Carioca 13. E

ALUGA-SE 
um bom quarto n roo-

ços do commercio, em easa de la-
milia: avenida Henrique Valadaresmilia; avenida
11, 23, térreo (3981 E.l R

Ail.L'('.A-SE 
mu quarto, na nvem-

da .Mem de Si 11. 4". Casa 
- - ¦'¦

milia, não lia outros inquilinos
i"l'a".Mcui de Sii 11. 4".„Ças» dc f-''

¦ic 1'iii'IUlllOí}.
(.1943 li) "

4 q,UC'.A-SE um esplendido arma-
Alem, na rua José Maurício no:
iratii-íe 110 n. 11?. escriptorio-, tia
Caixa -Mutua do Pensões Vitalícias.

(-•671 !-.) J

A l,t:l',AM-SE dois bons quartos, a *
Apreço reduzido, em cisa dc fa-ni i»
lia: na rua dn Constituir,
brado.

4 LU.CVSli o o" andar do 11. no
rua losé Mauricli.: Irntn-se 110

:--,mrio da Caixa M. do
IÍ070 V, 1 .1

A LUGA-SE uni grande armazém,
_TA.com 2 andares, completamente r«-
formado, ã rna do Acre 64; as chaves
estão 110 n. 06; lratu.se na rua São
Pedro 53. (!'.)

4 LUGA.SE um esolendiilo arniazein
JT_u'om sobrado, á ma Ucncral ta--
mara n. 98; chaves eslão defronte, [io
hòtcl; tr.ita-sc ua rua S. Pedro 58. (E.

ALUGA 
SE tuna casa, á rua do

Itiachiulo 2,-0 com grandes accom-
hiõdaçõcs para familia dc tratamento;
chaves no urinazem: trata-se «a rna
da Oiiitmila 151. (E)

ALUGA 
SE uma boa casa, na rua

Voluntários da Pairia 95: ehavra
eslão no n. 91; trata-se na rua S. Pe-
dro 64. . (E)

4 I.UGA.-SE uma bca casa. 11 rua
lí—M.-iiii Lacerda 50 (Ipanema); cha-
ves estão 110 armazém, á rua i\. S.
Copacabana 1036; irata-sc nu rua da
Quitanda í.íi. (El

ALUGA-SE 
uma easa. toda rcíor-

tiiad-i, á ladeira da Providencia 19;
chaves ostão 110 11. 21; preço On$:
trata-se na rim da Ouitanda n$-t. ('•

ALUGA-SE 
uma boa casa. á rua

Barão de Mesquita 924: todu pin-
lada c -forrada. - com illuminação ele-
ctrica; oreço 100$;"chaves estão .110
armazém, á rua Barão de Mesquita
946; tráta-so na rua da Quitanda^iji-

ALUGA-SE 
unia boa casa. a rna

Barão de Itapnnipe 46. casa I, com
2 quartos, c 2 salas: preço 80$; cha-
vês estão no íitütatideiro; trata-se na
rua S. Pedro 58. (E)

4 I.llGAM-SE as csas da rua l.co-
A.poldo 14. casas VI c IX; com 2
quartos, 2 salas, etc, illuminação elo-
clrica'; oliavesno 11 16;. trata-se 11a
rua da Quitanda .151: Preço úo$. (E)

A LUGA-SE uma easa, a rua Jtoolia
IcliPragoso 12. completamente refor-
niaila, 'iirosimn ao nomo 'de 100 reis
.(VilIa Isaliell; chaves, na mesiiia-,
lrata-se 1111 rua de S. Pe-.irn 58. (E)
\ LUGA-SE uru casa. 11 rua Araújo

iCiil.ima .0. com 2 quartos. 2 salas
o mais dependências: chaves estão no
11. 14; lrata-se na jrua S. Pedro -jS. (i;

A LUGA-SE uma pequena -loja, á
^i-avcnidii^-ltiu Ilraiieo lí.;!.31.

(322,1 h) J

A 
LUGA.SE um 1" pavimento asso-
bradado, com cuníorlnilois accom.

modações para familia. completamente
novo; na rua do Kezeude 58-A: asclia-
ves 110 n. ;6. (3836 1-) R

r

A 
LUGA-SE por 45$ em casa de
íaniilia, uni quarlo de frento, 1110-

l.ira.lo, com gaz e roupa dj cama;
na rua D. Carlos I 11. 94. ;Cattetej

(2693G) R
'4 ¦' ,,...— — — '"¦

ALUGA-SE 
um quarto superior,

cm casa de família, a casal ou
senhora; na . rua ThcrKa Giuniaraes
11. io,- -Botaf080, (3960 G) K

ALUGA-SE 
na rua General Fo y.

doro n. 20, avenida, unia casa
com dois quartos, duas falas, cozi-

BAZAR FRAI_1EZ¦H-~r*v«--w<-<_oUMMi*«-«-« ¦ r«-B«-»M»aw»_*!«*a«^^

JZ5JC__J.
A'S IO

PARA ALEGRIA DA PETIZADA

17 - RUA CARIOCA - 17
ALUGA-SE 

para .negocio a boa loja
n. 201, da rua de Santo Christo

dos Milagres, ji com armações, e co-
.iiíia, eicctricidmle, etc.: trata-se ni Ua ou para^.iim hom botequim ou
rua da Passagem n. 28. (39.16G) R|íond„ilía. ffíatatse a tua. k1c , Sao,

ALUGA-SE 
uma boa casa com- tres

quartos, duas salas, etc., a ira-
ve5.Hi.-da J.agón n. io (rna fona
Carlota).-As-ehaves estão ao lado c
trirt.-use1. na- ruá Primeiro de. Março

¦9, 
..sobrado^ (2692G) J

ÁII.UGA-St-;- por 140$ a 'boa casa
/Vda' IadeirrC- do Ascurra 11,' 130.
iVgunS Pcrreas,- com jardim, agu.-i nas-

eeítto "e pomar;' a c4iavc está com o
vigia-'da casa em obras, ao lado;

¦¦¦ (.392(1 G) R

ÁLÜGA 
SE um esolendiilo quarto,

com ou sem mobilia. a pesssoas
do- commercio. 110 sobrado do predio
da rua Barão dc Guaratiba 17.

-, (4019 G) J

ALUGA-SE 
a casa da rua D. Car-

los I n. 128; as chaves estar. 110
n. 103. onde se trata. (4067 G) .1

4 LUGA-SE uma boa easa. á rua
£\X>. Marciana s: 2 salas,. 3 quar-
tos, gaz. electricidade, porãn, etc.;
I20$ooo. (807° G)

Pedro n. 246. (-•837 D R

II
Tomo PEITOIÍAL MA-

Kl NHO
Kua 7 do Setembro ISO

A LUGA-SE uma erariile casa, com
^.A-j andares; no primeiro tem ttm
bom armazoin; ou a'liga-se separado;
cada andar dá para - familias; a
120$ cata um; ruu da America 24.

(2842 D S

Hon

ALUGA-SE 
turui pcrícita cozutíiei-

ra de forno c fogão, porá casa
de trtamento, -dá fiança do sua con-
il-iela U.iii lleuto Lisboa 11. o--, le-
icpliotic, Cent. 3548. (J95' B) »

lacnvi
I mitilt
voz
V

\.
uio para as pesai

sr difficiflâadfjs da v-iquer vencer
Irs ,e
tnliar

ALUGA-SE 
um hom quarto a TcS-

soas decentes, pdr" 35$"e"tim ou-
tro o um rapaz só,-por .-íS: .na rua
loaquim Silva 59. sol). 437.491-.) . 1

ALUGAM-SE 
.matimficósN-ooníniodos

mobilados, a senhores de tratamen:
to com banhos ouentes c frios, tclc-
phonc;;etc; á rna dá LarA-n: 60. .

- • ¦¦ -'Ji-titui F)

Ai;UGA'-M:SE 
magníficos 

'commodos

mobilados, a casal! selri'1'fillras c a
tmprepados no cominercio, com ¦ l»a*
nlios quentes e frios. TeSeptionc, etc.,
á rua da Lapa ti. 60. -(28971-) J

A LUGA-SE uma esplendida casa,
Zi.cm logar saudável, com boas aç-
-cuminoJaçõos para familia. Aluguel,
130$, nn becco .do Oriente 11. 105,
Santa Thcrcza; as chaves estão no
armazém- da esquina; tratar na rua
do Riachuclo fl. 18S. (39-'S 1-') 1<

ALUGA-SE 
uma casa muito liyg.e-

nica c por preço reduzido, na ave-
nida da praça Duque dc Caxias 54'.
as chaves estão por favor no armazém
e trata-se na rua Carvalho de Ss
n. 62. (3387 G) J

ALUGA-SE 
á rua General Sove-

riano n. 100,' boas casas, grandes
accommodações a 90$; informação na
mesma rua 108. (--Q'9 U) J

ALUGA-SE 
por 120$ o pred.o da

rua Rea! Grandeza 11. 33-, «°
lado do túnel, tendo tres quartos, 2
salas, cojinlra. fogão a gaz, electriei-
dade. etc. As choves por favor no
n. 330. Tratar na rua General Po-
lydoro n. 272, com Campos Silva
& Comp. O-'." G)S

AlLUGA.M-SE 
a-s rasas acabadas de

construir da ladeira do Morro da
'Saude ns. 41 c 43, preço 81?; in-
formações nas mesmas das 8 , ái 9
da manhã; trata-se ua rua da Gani-
boa n. 203. (2O94 1) S

HADDOCH LOBO E TIJUCA
ALUGA-SE, 

com ponsão, preços
módicos, a casal ou rapazes, Iim-

pos c arejados quartos, na rua Had-
doei; Lobo 06; o predio c no lado da
sombra prop;.'.' para o verão,

(3769 K) R

ALUGA-SE 
o conforlnbilissimo pre-

dio -um 5 ouarlos e porão habita-
vel. da rua Santo Henrique 118, pro.
ximo á praça tfacnz Pena. (379<o.)J

ALUGA-SE 
um grando armarem,

com lorno rle padaria, na rua do
Mattoso. e trata-se na rua Darão (le
Chá ioo. . (38S; R) R

A LUGAM-SE dois esplendi-
^*-dos quartos em nma easa
cercada de jardim cora ma-
unifica pensão; rua Hadilock
Lobo ri. 25a. (113888) K

4 LUGA-SE o predio da rua Conde
Ade Boínfiiii 791. com ti quartos e
bom porão; chaves nn oçougue, o .tra-
ta- na rua Moura Brho 19. (32031^).!

V^WWflWWVtfWMWW^rVaVWr*WWSfti%

AíiLUG i-SE. por imS e carta de
fiança, a casa u. bo da rua S. Ja-

nuarioj  (Í7--.I D R

ALUGA-SE 
a casa dn rua Fonseca

Uma 11. 11, próximo á rua Hão
Christovão, com 2 grandes pavlntentos,
podendo servir para duas familias; ai
chaves eslão, por obséquio, nu n. 53,
e irata-se ua rua Sachet n. 34.

(37.1Q D I

DOENÇAS DO ESTÔMAGO, FÍGADO, INTES-
TINOS E NERVOSAS, TRATAMENTO DAS
CREANÇAS, Dr. Cunha Cruz —Cons. r. da Cario-
ca, 31, das ?. ús 5. Tel. 5093, C. Residência: r. Faula
Freitas, n. 97 — Copacabana.

%rVW*>WWWftftW(r\'AVWSr'^fVV',.>^^

AiLUGA-SE 
«ma' boi: casa para fa-1 A LUGA-SE uma boa casa, na Vilia

milia, na rua \'isoondc de. Sapu-1 i>lrcne, a travessa dc, S. Sialvaüor
cahv n. 341, perlo da avenida bal-
vador de Sá; trala-se na rna -do
Rosário Co. Aluguel 152$. (3793DS

mobilado,
café pela manhã; na rua Ca*

tncrino 21. (3947 F) R
ALUGA-SE 

mu quarlo
coni

A liUGAM-SE casinhas n a
iliÀvenlda do Glória, rim do
Cuttetc 123. As chaves na ca-
sa 15. Trata-se com Paulo
Passos & Comp., rua Santa
Luzia 11. 202. G

AOS DOENTES
CURA RADICAL d» gono-

rrhén chrouica ou recente,
estreitamento de urelhra, cm
poucos dias, por prorâjsos mo-
dernos,,.Sem -.dpv. '¦'. tífeantç-se
o tratamento, .impoiteaeia, sy-
plillls e moléstias da pelle,
appl. 606 c 904, Vaecliiüs
àntigonococcica. Piig.imcnto
npós a cura. Consultas dia-
i-ius, das 8 ás 12 c dc 2 ás
10 da noite. T. 0. 5981. Ave-
nida Mem de Sá, 115.

ÍJRICGtSA-SU 
de limo, empresada

paro coziniinr e lavar, para casa
tle familia; ordciwdo 40S o quo d/jr-
inn 110 aluguel; :'i rua Viuva Cláudio
n. 2S9—Riachúelo. ..iof-3 B) R

1>REC1SA-SE 
(lc uma boa cozinhei-

ra o que kivc roupa: rua Jun-
queira Freire 11. 5.1. (3625 B) A

IJRECISA^SE 
dc unia empregada

pura cozinhar c mnis serviços;
que soj.i limpa. l«ra c.i=a de peque-
«*• familia, po.lendo dormir fora ou
,io aluguel 1 1.1.1 do Koso n. 36—La-
riiojeir.is. (357" ») R

CREADOS E CREADAS
I)RECISA-SE 

de tuna creada para
todo o serviço, branca; rua Ser-

(jipe 11. i,"—Mattoso. (353<i l» S

1 dinheiro cm negócios, ter coragem c uudann, boa
,.,., olhar miigiiclif-o c alimento, vencer c dominar

,-ossos inimigos, ganhar no jogo, recuperar a .saiulcc ser
tMBHk. m msmmoKA feliz em amores c em reações ae

todu a espécie, cscrcva-nfc inime-
clíalòinèn-lc, pedindo o. .men livro

 intitulado TALISMAN DE PE-
DRAS DE CEVAR, onde conh"cc"crcis asvirtndes das
niaraviihosas retiras de Cevar, recebidas da Índia.
Eécrc.va para : Sr. Aristóteles Ituiin - Kua Senho?
dos Passos 11. 98, sobrado — Caixa do Correio
COi, Rio.

A- I.reA-SK uma lioa sala pn-
-fVii-a giiljinc.t.e de medico ou.
ailvoftiiih), eom direito á unii*
sala dc espera, decentemente
mobiliidu; na rua Constituição
11. -í: ti-iita-sò com o dentista
sr. Sciiii'. SI

4 L1.-GA-KE uni hom quiirln. a mo-
n.ç...i i-qlieiros; tom telenhone; e
l.iirai"; ua travessa das Beilas-Artes
n. ;. (.i^r- »'.' -1

Cattete, Laçanjeira$,
,ü>

Botafogo | Gavsa

ALUGAM-SE 
n-.agniíicos eommoilos,

a eavallic-ros e moços dq oonimer-
cio na confortável avenida Çonuiier-
cio; na rua Christovfio Colombo. 30,
próximo ao largo do Machado; tra-
ta-se com o encarregado, a qualquer
hora. (-"¦ c> j

A LUGAM-SE quartos com
^*-pcnsão, corfortaveis, desde
4$ por dia, c umo sala com
pensão para 2 cavalheiros ou
casal, 200$ mensaes, luz ele-
ctrica, teleplione, etc. Pensão
Familiar. Praça José de Alen-
car 14. Cattete. -<R 306Q)

A LUGA-SÍ-1, por 40$ um quarto
.rtauobilado, com electricidade: em
casa de- família; rua Corroa Dutra 78;

(.1341 G) J

4 LUGAM-SE csnlcndidos aposentos
^Lcoin ou sem mobilia c comida, a
cavalheiros 011 casaes. em nensao nova,
proNima dos banhos, dc mar; rua «liar-
mie de ..Macedo-;,?;!-:' fe___j ,

4 iLUG'A-.Slí^j§o::iinoJtaos banhos do
Aniar, csplenifi.ia sala de frente, 1110-
bilada; rua Silveira Márliiil. MO-

h ^0/ 03 *¦'} *'

AII.UC.VSE 
por preço barato, hoa

ca?a com dois quartos, duas salas
e bom quintal. Informa-se á rua Car-
doso Marinho u. 7, escriptorio, Praia
'Formosa. (3S00 I) .1

ALUGA-SE 
por preço barato, boa

casa com tres quarlos, duas «alas
t? bom quintal. Informa-se á rua Car-
doso 'Marinho n. 7, escriptorio, Praia
Formosa. (380J I) .1

Catumby, Estacio
t e filo Comprido

ALUGA-SE 
por 81$ a casa da rua

Navarro n. 'itr, com duas salas,
dois quartos, cozinha e quintal; u
chave está 110 n. i.?i e trata-se na
rua Barãu du- S. Felix n. uo

38 com 3 quartos, 2 salas c tudo ,
necessária para familia; a chave,esta
no 11. ã; aluguel 91S. (.lü.l? Rj R

A LUGA-SE o predio novo da
Artia Uruguay 156; optinui
vivenda para familia de trata-
mento; trata-se 110 armazém
da esquina, com o sr. Joaquim

(lí 2986) K
A LUGAM-SE as casas III

Ad. 
"  _ _ . IV

dn Vilia Ypiranga. á rua Tcrcira
de Siqueira n. 03, com = qunrtqs, 2
salas, luz electrica. pequeno quintal,
bonde <!t 100 rs. de S. Francisco
Xavier por 91$ mensaes; as chaves
na casa VIII. e t.-ata-sc na rua do
Ouvidor 145. casa Bevirncqua, com o
sr. Mario. (.1597 K)-/-J

ALUGA-SE, por Ci$. a cana com
Xxsala, ouarto c cozinha, á rua Hom-
fim ni. S. Clirislovão. (3738 L)B

4 LUGA-SE. por ;oo$ mensaes o
-_A.taxa. a casa nova, de sobrado; á
rua 8 dc Dezembro n 81. lendo, no
pavimento superior, .t bons quarto*»
nom quarto de banho com banheira
servida por apua quente e fria, lava-
torio e \V.-C. e no inferior, salas d»
visitas e de jantar, copa, cozinha, des-
pensa, W.-C, c um quarto: para in-
formações, á mesma rua n no, •
tia ta-se á ru* Theouhilo Oitoni n. 45»
sobrado. (S.1--Í LI A

ALUGA-SF. 
por 140$ mensaes e

taxa, a easa 2 da rua 8 tle Do-
zembro n, 70. com duas salas, cinco
quartos r mais dependências, nrcstan-
do-sc- para duas familias, com duai
entradas; para InfOttnaçõcs, á mesma
rua 11. uo. c trata-so á rua T.hcoplul.i
Ottoni ii. 45, sobrado. (8504 I_A

4 LUGA-SE o predio da rua Dr.
XVLins de Vasconcellos n. 33.1 (E.
Xovo); tem boas accommodações par»
familia, ranheiro, luz electrica; an
chaves, por favor. 110 n 335; tratn-M-
na rua r 'de Março n. 75. i" andar:
aluguel i!2$. (-'490 L) S

ALCC.AM-SE 
f casas, na rua Cha-

ves Faria ti. 114, sendo unia eom
3 quarlos e duas salas, por 100$; outra
com sala e quarto, 45$; trata-se.no
n. 118. (3795 L) *>

ALUGA-SE 
uma casa. de elegante

eonstrucçao moderna (sobrado);
cotn todas a scommoiUdades inclusive
bonita árm, tclhciro ao lado e dois
hons quintacs. servindo oura familia
regular; duas linhas de bondes: Joçkçy-
Club c Cascadura; rua S. Luiz Cou-
taga n. 343. (3884 LI K.
*A 

LUGA-SE a boa casa assobrada-
iAda. moderna, entrada ao lado. teu-
do tres quartos, duas salas, banheiro,
cozinha, e quintal; na rua do Cot)-
siiltorio n. 47, próximo a avenida
Pedro Ivo. A, chaves no n. 51. ca«
n. -VIU. (3894 1.) 11

ALUGA-SE. 
por 70$. boa caa, S

rua Uruçiiay 137, com 2 quartos,
3 «alas. electricidade e quintal; ça-
sa Vil.  (3f"3 R)H

ALUGAM-SE 
casas grandes, cnm 3

quartos , a 110$ e 130$: na rua
(3855 JI RI Conde Bomfim 209. (3=30 K) J

seguintes casas

I505OOO

ALUGAM-SE 
duas boas salas de

fronte, com 011 sem mobilia. com
nu som tensão: rua Marechal l-.loriiino
Peixoto 16, so'... (j.JoS D

A 
LUGA.SE um hom connnodo do
frente em casa de fnniilia, no 1*

andar á rua Acre u- esquina Maré-
ehnl Floriano. (Jt"ji U)K

4'I.CC,
XjVcuico

IJRECtSA-SE 
de unia arn-.madeira,

11a rua Floriano Peixoto 11. ,'°~
1 lopacobana. (3050 ÇO iv

I)RECÍSA-SE 
de uma eoprira. pre-

. -íere-se -porlugucza, pura tratar na
noii Moria Eugenia 3-t, Largo dos
Lcúcs. (l""i l I I

I>R35CISA-SE 
de uuin creadn para

todo o serviço, cm casa de um
rua Jorge

Mangueira
Ruilge

(305

LUGA-SE um bom sobrado, com
quartos, ilnus salas o grando

terraço, com tonas a-i demais, 'lo; eu-
dencias, predio rec.cni-construido; nn
rua do Senado n. (.-. quasi na esqui-
na da avenida Gomes Fie-

(36= K) J
A T.UG \-SE o o" andar da travos?.
Àdc S. Francisco n. 22, proprin
para officina nu ntclJer. (.i 3 SjBKJJ

A LUG A.SM um i" andar:. 3 nuar-
Z"Vtos, :' salas, para escriotorio ou f.i-
milia; rua Asscmbléa 39. OSSóK» R

\ 1,1'GA-Sl-l o sohrailo ú rua
.£Mos Inválidos 27, íiintiitlo
1- forrado, com luz electrica;
as chaves na lo.iu e trata-se na
rua dn Alfândega 11. S8.

(S 2992) E

4 1.1'C.A-SE, a r11pa7.es. um quarlo
rVrin o:l-n do familia, A rua
meiro de .Março ti. 00,

'Pri-
s" ondar.
(37. <' K) S

4 'LUGA-SE 
parle de un grande

jfAsobrado, coni 14 janclhn pari a
rua. serve para companhia, atelier,
ele; na rua Uruguayana n. o--.

Í3S11 El S

IOIJ000
I3.:$0ll0

9i$ooo

1 io$ooo

ioiÇooo

I43*.000

I,JO$000

333ÍOOO

354tooo
i4-'5ooo

oGSooo

Al.lTl'..A-SE 
em casa de pequena

.milia, um quarta l«bem mobiladj,
com nu som pensão; m rui Silva
Manoel 54. (3S43 E) S

?»'***#*:?:«* * **»!? ?>•?.?•?,? ? ?'? *«?«? »» +jr*

4 LUCAJI-SE
iripara familia:
Rua Gcner.-.l Pedra n. 150,

para riestocto e familia
Rua Mariz c Barcos 11. 3-0.

diversas casas, 111 "Vil-
Ia Kuacuie" desde. . -

Uua losé Cicnicnte n. 4". .
Ilua Santo ChrísLo dos Sitia-

gres 11, 100.. . • •,,-., •
Rua Sun .- Cliristo (lis Mda-

cres, a loia do u. ioo. .
Rua do Cunha, a¦'¦ loja do

11. 64 • •
Rui da AlínnãV-ga, o Sobra.

dn dn n. s.-o.
Rua Viuva Cláudio 11.. 33t.

próprio para nçaocio v
familia , -. ••.-•

Rua do S. Pedto. a loia do
n. 2S1, . 

Rua N; S. dc Copacabana
n. ,93.!; • -,- • • • • • •

X. s. Copacabana 11, S51. .
los.'- Clc-.iicnté 11. 43. . . •
Ladeira do João llaincm 60 1435000
luz lide Con-.ra.Aiinirante' 

ili.pli-:i lias Nove» li. 3U 200S000
Freilericn Mever n. 10. . . i22$noo
Maria e llitrroa n. 3,37- • 2--35>-oo

Trala-se á rua de b. Podro 11. 72,
eom Cost.i llraga & C. (R -Q3-IJ

A LUGA-SE a casa da rua do
Xi-Scnado 108. As chaves es-
tão no 11. 110 e trata-se na
rnn (lo Kosario G2.(K3839)E

rua Barão dc Guaratiba 11. 27.
.,„. (3435 l')J

ALUGA-SE o sobrado da rua \ o- 1 4 |l,UGAM-SI-„ mdc
iXluntafioS, dn Pátria 11. 37'. I-»- Asala e 11111 quarto,
tafogo; ás chaves ua casa" de forra- nn r
gens. (jgoo 0)11 Cattete

4 LUGA-SE á rua dn tiittcte 17C
iXfeel|ihone 2008, iltins grandes sa-
Ias de frente, juntas oil separadas,
hons quartos, na grande chácara, len-
dn to.lo eonínrto e reformado, ,de no-
vo, preço bem reduzido, só a familiar,
c cavalheiros, lluglisli Hotel.

(3890 G) »

Independentes, uma
bem mobilaüosi

AliUGA-SE tini quarto mo-
-rt-liilado por 60$, com ele-
ctricldnde, em casa tle fami-
lia franceza; rua TolnnUtrios
tia Pátria 429.

ffilílililllElMIÍlIiíifflilM

l Casa Timbyra
I 64 - RUA T>A CARIOCA - Q<

Junto no Cinema Ideal
| Grande variedade em borzeguins para sc-
I nliora, últimos modelos, a
| 16!?, 1SS000, 30$ e 33SO0O

a titulo de reclame

| Pereira Júnior & Comp.
MmmmmmmmmmmmmmmmmmmtwmiM

¦
1 I " I¦ ¦.«11

i

•A LUGA-SE o prtjdio da rua Paula
XXe Silva n. 117. muito commodo,
nara familia: está em pintura; pro-
ximo no largo da Cancella. 4073D.I

A 
LUGAM.SE boas casinhas,
80?
.......... 75S.

80? c 85$. próprias para família
regular; bondes de 100 rs, pintada»
c forradas de novo; na rua Frei Ca-
neca 252: Irata-sc na avenida Salva-
dor dc Sá 114. (44«' L) J

da rua Rufi-
rio dc Almeida ió: as chaves n»

54, c lrata-se á rua da Quitada 130,
(4013 L) J

ALUGA-SE 
o predi.

11

ALUGA-SE 
a hoa casa da rua I-a-

ria 11. 28, Estacio dc Sà, por
170S; trala-se na rua Christovão Co-
lombo 11. 113'. Cattete; as chaves cs-
tão na própria casa. (______ j

A riUG.V-SE um hom quarto , r~ -- imadi dc
luz eleetri- n (,-.

ÂLUGA-SE 
uma hoa sala do fren-

.te, em casa de familia sem crenii-
(J 33*10) li I ças, por preço razoável, entrada com-

pietamenlc independente, na rua do

AILUClX-SE 
n casa assobradada da S. Ltiiz 11. 33, para ver c tratar

rua D. Marciana 67,. 0:11 l.ota-]a qualquer hora do dia. (33".D J
novo; as chaves no

(35S1G) R, Bim-i^-iiiohiliulo, com luz
ca o pequeno almoço por 60$;

na i-uii Buhrque de Macedo 1 ^_'fj*n','c"'c„'„",' ol, sem mobilia, a ca-| m
11. 41; para tratar das. 4 lio-11 f!ics oll -pessoas, dc tratamento, em H

ras cm deante. (JTJ540) G1-

llilUB!BI!l!IBiEI!BI!lilV
ji*- *»¦" ----.- .- - . - .... TTv/H-.*.* ci* cniíis e ditar tos de B AS REFEIÇÕES,.. g_

i-tia lliiiii-que de Macedo | Atrcnte, con. oi,' ,sem mobilia, a ca-11 UM CALIX DEM

Guaranesia .
LUGA-SE b sobrado da rua do

Al.CG.Vidralurniiga n. 100. pn-a pequena fa-
milia; está pintado o forrado de novo;
chaves uo ... 96. casa «-.^".(ij 

B

LUGA-SE a casa da 
"rua Hcnja-

min Constant 11. 143. . 00111 seis
quartns. liu electrica. banlyiro e-tirais
coniinodidadcs necessárias; 

'ns chaves
estão na -própria casa. (J005 i.) J

3JUECISA--SE 
'lc tuna creada para

serviços leves c lavar, em easa
dc pequena familia; á rua Hilário •!(¦
Gotivêo SS -Coparabana. (3789 15) S

1 EMPREGOS DIVERSOS
A LUGA-SE uma parda, para tudo

i'*Lsorvi;o dc um casal; não fuz quês-
tão do gian lc ordenndo; dirigir caria
para nu Silvcrio e-'. Cascadura.

(3794 C) S

¦ s*MMrra'&!»R$.**>"'*a-r"r!l K!•^••1"li(i,, c'0,n ° Eiasin

VOl.Ml.iXA COMPOSTO. Remédio ,j;í conhecido. Dcposi-
to: í-iia dn Qiiitaudii 1-WO, !J° ândui-, e Ui-iigua.vnna ÍÍ5.
1{i0. —,;:_ Vidro 5.<iO00. (.1 U202)

T^ "~
a Vou

I1.1T.A-SE quarto mobilado; com
põusào, »i cavalheiros de

tratamento. Avenida Passos u. 1-'. so-
brado, o.:.-., de familia. IjSo.iK) K

i 4 LUGA-SE inno perfeita lavadcira
^\c eiuoiuinailcira. paru casa de fo-
milia dc tratamento: ordenado 70?;
trata-se ia rua ilo Cattcte 310.

(38(13 O R

1 A-LUGA-SE tuna moça para enpei.
xVm c arrumadeira; ria rua Vtscou*
dc Silva 11. 12S, casa IV. iloiafogo.

tS-loo C.) .1

.4 I.CGA-SE um hora quarto con; ou
aVíCtii pensão, na rua Júlio C.csnr
11. (,!. 11" andar, próximo :'i rna dn
Ouvidor. (3S90 1'-' ''<¦

\ 
LUGA-SK uma
madeira c (v;'c:

de Silva n. i-í. c

moça para „arru-
ra: na rua Viscon-
ua 1\'. liotafogo.

(3357 )) )

(10PJ-I1RA; 
quem uão estiver nas

J condições, uão se «presente, pre-
cisa-se dc tuna. paga-se 30$ men-
taes; riu do Rezende 49- (24|SS)J

IpMPREGA-SE 
uma moça de

j dtiuta afiançada, dormindo
do

cor-
lóra

(ilúgitel, paia cozinhar o trivial,
lavar c passar roupa; rua Bento

.Uisl.c-o n. 76. (3537 C) .1

Ail.UGA-SK 
o grande salão do pre-

dio ài rua ila Carioca n. ti;.
(3819 E) 1

A LUGA-SE esplendido sobrado cr.m
i~i.ii.-iN commodos c grande terraço;
na rua Frei Caneca 11. 2S4 (esquina
de Visconde dc Sanucaliy); trata-se
nn loja. (31S1) -E) )

4 LUGA-SE n
x\ja.!,i sala dc
d.!, a cavalheiri
IMlirotori n. o

;,i linda o bem are-
frente, bem mobila-
ou casal. Travesso

(3742E) H

/"klAUTO — Aluga-se, com
^011 sem íiioliilin, cni casa dc
i-nsul .srui filhos; na ruu Mc-
!U'/.i.-s Y-ic-ii-n" 167, sobrado.

(J Í070) 15

ALUGA-SE 
a coiiforravcl cara para

familia, bom logar para criação.
muita agna, próximo, aôiutendes |ior
So$ mensaes; na rua, mme, Júnior
n. 163; tráfa-se no n. T57. Laran-
jeiras. . tt.712 .-¦) 1

ALUGAM-SE 
quartos com todas as

coniinodid.-nlos, cm easa de .fami

cisa dc familia, 110 melhor ponto da
nia do Cattete. em frenle ao ralaoo
fioesidendial. Rua do Ciittoto, 132-

4 LUGA-SE o prr.ilio da. rua \ l>.-
ÜVranga 11. 7'. ,/I.aranjeiras, tçm
duas sa'as. sete quarlos. coni luz ele-
ctrica; trata-se na avenida Rio l.ran-
d 11, 337, 1" andar. (361<- ÇO -1

,4-TUGA-SE por 100S mensac?, a
Apequena familia do tratamento, um
I-0.1 easa com dois quarto«. duas. sa-
Ias, cozinha, serviço sanitário c área,
á rim Retiro da Guanabara .17. vilia
Alice.

Íã!ll'lliB;:i!IEii;iBiiniBi!»lll!l!!ISíl!ISl

4 .LUGA-SE o predio á rua dc São
XStFranciscii Xavier n. 433! ai cha-'
ves estão na pularia defronte ç tm-
ta-se á rna do Rosário n. M<> "ide jantar.
Banco Alliança. _ ('•' . cozinha,

ALUGA-SE 
o rrc.lio a rua Torres .10 lado

Homem 11. 238, casa da frenle : 1 na rua
as chaves estão na oasa dos fundos | tiUoBJ^
c trata-se á rua do Rosário n. 14B. ~

LV-,1.0., Alliança. ..(E)l 4_'1.1GAMM. sa.as

(30JHCO S

4 iLUGAM-SE as boas casas da rua
ÜGencral Po'vdoro 166 c 172. eom
dois quartos, duas saras e mais ac-
commodações, grande quintal e fariu-
ra d'ag'.'.a. Aluguel haratissuiio.

n.t.-Tèlépíiõne Centraly.aS^^ 
| 

- --j""-—; T\ 
jTT 

~ * .

iÃDclphhn 100 c 11J. casas I, II
e VI. Alugueis baratissimos com
oplimap accommodações para ncquciuis

ti;i?. (883CtJ K

ALUGA-SE 
a casa moderna da rua

1.1. Cecília n. 25, Rin Comprido;
coni quatro quarlos. jardim, quintal
e Iodas as dependências de conforto;
trata-se 110 n. 29. (3S05 .1) J

AiyUCA-SK 
uma boa casa, com gr-

níazcm c commodos para fmniiia;
na rua Pereira dc Almeida n. 81 ;
trata-se no sobrado; Mattoso.

AI/l.TiA-SlJ 
uma casa, na travessa

liliza u. 16; as chaves estáo no
11. iS; aluguel 112S (.ií.|t K) R

\LUGA.SE 
a casa n 10 da tra-

vessa 1). Mathilde (Fabrica das
Chitas), complcfiamente reiformada.
bons commodos para familia. abmt-
dancia dnfi.ua: preço ico$; trata-se á
rua Couselüciro Saraiva n. 24, sob.

(2847 K) S

4 LUGAM-SE duas casas esplendi-
^jVdas; rua V. Figueiredo 78 e Sn;
Fabrica. (107(1 K) Jt

ALUGA-SE 
uma casa na E. Nova

da Tijuea 1591 quintal, tanque,
independente, banheiro, etc.; aluguel
40$; as chaves com d. Albina no iCr*

(39,-ii K) R

ALUGA-SE. 
na rua dos Araujos

75, una casa com todas as com-
inódidades; ' alüRiiol 65$ por mez;
trata-se Conde de Bem fim 117.

(3220 K) J

ALUG\-SE 
espaçoso arniazcm, re-

centonieiitc couslrtiido, na ruu S.
Luiz Gonzaga 132. oroprio para qual-
quer negocio 011 fabrica, com grande
chácara-, preço razoável; infor.na.se
na "Charutária Paris", largo Carioca.

(3970 L) K

ALUGA-SE. 
por 180$ mensaes. a

easa da rua Luiz Harbosa n. 85,
Vilia Js.ibel. rom cxccllenlra comum-
dos para família dc tratamento.: tom
eseellenle Installáção sanitária. ílliimi-
nada á 1.17 electrica o caz e com liom
terreno. n'lo c saudável; train-so a
rua S. José 79. onde estão as chaves.

(2797 L) »

ALUGA 
SE unia boa easa refor-

mada dc novo, :'i rua Bela S. João
oí; irata-st- tia rua da Rosário 70.
com o dr. Ataliha dc Lara. (,|i.i-|L)J

ALUGA-SE. 
por 101$. a casa I i

rua Mnriz e Barros 143: chaves
no 11. VIU. onde sc traia: eleetri-
cidade, enz. 2 salas. 2 quartos .1.---
pensa. área. ctO; (197* íi!_Ll

ALUGA-SE 
n predio do sobrado,

com 4 quartos, iar.iiin na /rente,
entrada ao lado próprio para família,
no prolongamento da rua Mnriz e
Barros 517. «m d- rua Bnnio do
Ainazonar; trata-se 110 514, ,onfle «»-
lão os chaves. ('('O" '''"

4:Í,U'GA.SÉ. por no$. a boa cas.1
i\á rin Gonzaga Bustos 7.1. bom

electricidade o terreno ;
: trata-se Urtigu.-iyiina 116.

(3971 L)R
comnibdos,
chaves 71.
das 2 .'15 3

4 LUGA-SE. por 150$. o predio 52
J\ih rua Bella dc S. Luiz, Portão
Ver mel lio, com jardim e quintal; cha-
ves no ;4l trata-se á rua do.Ouvidor
173, das 3 ás s horas. (3.142 K) J

lia dc tratamento: na rua ¦ do Cattcte
-3814.

ÍjjSiCO

ALUGA-SE 
uma lioa casa com sa-

In dc visitas, tres quartos, sala
alcta. des;-cps:i. banheiro,

quarto para' crea*ao, entrada
c luz electrica, fór 2So?ooo;
General Polydori) 107. bo-

(,3506 l-' I

tauul

.4 LUGA.SE uma sala confortável.
i\nara descanso, em casa de senhora
só; rua Gloria 102. sol). (iStot.) S

ícaxxxzxxxxxxxxxxxx
UNIFORIUIES MILITARES

Casa _*kze>xrec3.o AlveB
RIA JÜLÍÒ CÉSAR X. 53 —Si— RIO 1»1-1 JANEIRO

Fabrica uniformes para o Exercito, Marinha, Policia, Cuarda
Nacional, chauffcurs e Linhas de Tiro. Sociedades tle Musica e
Bandeiras. Também vende a matéria prima para a confecção dos
mesmos. — Teleplione .1111, Central.

xrara

ti

I
4k*t» ?,? ? ?;?.?'*?:? «.»:???>??'.»?>??¦»?.???»?????•???

4 I UGA.SE boa casa asobradada,
líXcom 4 quartos cnm jancllas, 2 sa.
Ias, porão, grande terreno .arborizado,- " as chaves a rua v.ha-

armazém Cancella, São
(-904 L)R

etc.; por 112»
vrs l;aria
Gliristbvüo.

ALUGA-SE. 
nor 45*-. a casa n.

IV da rua Knicrcnciana 11. 22. >.
a Ceara 2í.
(396.2 L) RChristovão; lrata-se a rua

ALUCAM-SE. 
a rapazes, doislion,

quartos, nor -ií^e 2-$.: rua Jan-
nuzzi 3. praia de S. Christovão.

4 5.UGA-SE o predio da rua I'r. 1 ALUGA-SE o predio d
ixMhia n.actfrda 11. 'f'5 (ilistacia), XXguay 11. 82, com ti
tem ioda o conforto moderna, luz duas salis. despensa cozinha banhei-
electrica banheiro e csqucntndor; tra-1 rn, dois W.-C'.. 11:11 bom porão, jar-

dn rua Uru-
res quartos

de 'frenle e

At:s?5 TtisMêsr, tti&jm Copacatana e Lsblon
a.vi.u*.n.f» 11. oi '• o _'„.;„, ¦- ,,, ,,m :,. .., meUiar íionu da. •

A LUGA-SE a cisa dr, hdcir.-i do
-"Wnria n. 17: rn cb ivea estão na
travessa dás Partilhas n. f)3 e tra*
ta-se na rua da Asscmbléa u. Ci.

(3S41 li) s

AlLUGA-SE um hora quarto por 3:5.
x"Va uin rapa.: ou a uma senhora,
rom ou sem pensão; na rua Júlio
Ccsar n. í' = . 2" andar, junto ã rua
dn Ouvidor.  . (5727 E) S

\ LU O A ST, o armazém tia rua dc
•CÍlS. Pí ..ro n. -,'-; está prepara-
do para açouRue; a chave im n, **,ii;
trata-se na secretaria da Candelária.
na r:;n da Quitanda. (lí)

'.aves estão uo ürmazent da esquina
c li.-ii-i-so :'i rua do Rosário 11. 14".

4 LUGA.SE o predio á riüt Scim-
Xidor losé Bonifácio n. 37. tio-
do; ns Santos): as chaves eslao no
nredio visinhn do ti. 33 « trata-re

Alih,nça<h 
,Í0SarÍ° "'• '46 " 

M\<'? --""'¦

„a.-.t do familia, 110 melliír.-pont 
rua do Cattete, cm frente ao paracto —
Presidencial. Rua do .'Calfttc W- „ ALUGA-SE o predio II. 5..

->*.'."" i:1_Lmx*l1i:1 rua Ipanema trtita-sc
ALUGA-SE tnwiiflgSNIa. « f »o ,.. 65 da inesma^.

ílLsal ou cavalheiros ^jt^tratamjrnto. (R 
2G14) II

família. " ""

4 LÜGA-SE um quarto- mobilado, a !
.í—avenida Mem do Si 11. 2...

(3130 Ií) J

nhos de mar;
Macedo 36.

PS--'3l-.iarq-.ie de

|_§w 92J

4 LUGA.SE ttma sala bom mobila-
rJ-da, tendo telcphone, :'i rua' Azo-
vod.i Lima n. 150, cm frr:.'.~ a^
Iheatro 1'lioiiix. (j434h) J

4 1 UGA.SE uni 1" andar por noS.
iâ.c um 3° andar por 101$, próximo
no Mercado Novo; trala-se na rin
Dom Manoel 33- (.1541 E) J

•A LUGAM-SE salas de frente e
Aquário, eom ou sem--mobília, o
casaes sério? ou pessoas ihs trala-
mento. cm casa de um caju no mo-
iiior pomo da rua do^Ç»«çte, em
íréiitc 13 potócio presitffncisl.^R.n
do Callolc, 13-'-

'.IIÍ743 
Cl B

LUGA-SE por :oc$ á teu» da tra
ALUGA-SE 

por :oo,5 a t
vossa S. Salvidor 42ÍH

4 LUGA-SE timi cxpcllcntí
Acom luz electrica. fogão o
etc., i r-.nt da Egrejuiba 11. -
chave] estão no armazcni dl

easa
gaz.

quina. (1671 IO A

A LUGA-SE. na rna 15.) Mana An
illgclica, boai casai n 8-i. trci
quartos, duas salas; um armazém,
100$;. trata-se no n. 9, casa \ II.

(2021 II) J

elect
ta-se na avenida Kio Ura rico ». -5
i" andar U)

ALUGA-SE 
o predio assobradado

á rua Dr. Aristides Lolin u. 95.
com quatro quartos, duas salas, mais
dependências c quintal ;a chave esla
no 11. 93. (37)5 )> S

ALUGA-SF, 
o predio novo da rua

Dr. Maia Lacerda n. *>i, Esta-
cio do S.i, tom todo o. conforto mo-
derno; trata-so na avenida Rio Rrau-
co n. 257. i" andar. (3617J) J

dim na frente c terreno nos fundos;
aluguel 200$. (.1542 K) J

ALUCA-SrC, 
pnr i.ioS. a casa (h

travessa da Universidade 27: as
chaves no 23. (j-l-M K) J

S. Ciiristoyão, Andarahy
e Vilia Isabel

A LUGA-SE a casa 11.

/-jrUFERlF.CE-SH. ii"i ílorictütor,
agricultor e horticultor, pura di-

ri Rir uma fazenda, sitio ou chácara,
lendo longa pratica tamberii do Un-
sil, casado, tendo ns melhores re-
cbmínendnifnes; offertas n_M. O. /-,
para o escrintorío deste jornal.

(4010 VI s'

r\Fl-"liRECE-SF, um rapaz com pra-
\J tici tie avintdtura c agricultura,
conhecendo a fabricação dc clioc-idcí*:
-.i--. Cartas a A. R. O., rua José¦At Alencar 11. 6g. (3521 S) J

E WIGLEST.aS 00 PEITO ussra scicpr© o"XAROPE DE GRINDELIA"

da rua
i&f&i&.V Vl AFurqúim .Wcrncck, cm . Copacaba-

na te-ni sala de visitas, gnlmictc, tros
quartos, sala de jantar, despensa. ba-
nheiro, cozinha, quarto para creada,
rorão lialiitavel, luz clcctrica o gaz.
Trata-so com o proprietário Soo:--
á rufi P.chtõ Lisboamm:#o>i'' «I

(3:711!) K

4 LUGA-SE uma boa c.irinha, dou-
-Ãlrn de uma chácara, oein quarto,
sala dc jantar, cozinha, com água
nascente; na travi.-sa do Navarro n.
25 antigo; informações ua mesma tra-
vessa 11. 81. venda, por favor.

(271 J) J

A'LUGA-SE por 4<-$
Ar.

um pitcltadts,
com duas suielas e doii quarlos,

a uin casal sem filhou (nt a çenho*
ras derespeito, independente; na rua
d:. Floresta u. 75, sobrado. CnOümby.

(3-'S3 J) J

i LU.CA-SK uma superior casa
XXconstrucção moderna, própria para
familia de tratamento com ,*t quartos,
2 salas, copa, cozinha, banheira es-
maltada com apiia quente, despensa.
W.-C, para creados luz clcctrica e
bom quinlal; rna Paula IJritc ;o: cha-
ves no 66, Andarahy Grande; aiURiiel
140S000. (.1710 L) K

4 LUGA-SE a casa da rua Senador
A.Alcncar 191. S Clinstovão; a*
chaves enão na rua Bomfim 6fi.
açoiiguc; trata-sç ua rua da Ou tan-
da 57. pliarmacia. - (392-. L) ¦ «¦

ALUGA-SE a casa da rua Major
XjViFònscca n. =5. S. Christovão, com
; quarlos. 2 salas, luz electrica o ma.»
(lependeneias nara família de trata-
mento: 'rala-se na rua da Ouitanda
„. „5, onde eslão as ehiu-os. 

f^ R

4 LUGA.SE o novo prodin assobra-
-i-Vií-uio da rua Gonernl Argol.o «.
3,3 

'cn. 
frente á rua Argentina; .com

ires quarlos. duas salas, hoa 
Cozinha,

banheiro o quinlal;. aluguel I20?,_ ns.
chaves tio portão, nintn ao n. -35,
irat.ir. praça da Reoubbca r,. -2if
Casa Caboclo, (-,381 

T.)_J

4 LUG\-SE. por 60$. parte (h casa
Ailn rua Emcrenciana 3? f-isa 

om
centro do terreno, çoni jardim, rc-
siilencia ile tuna senhora so. a casai
ilcccnte ou senhora. (39/• '¦'*

A LUOA-SK esplendido c conforta-
XÍ-vcl casa. com esplendidas accom-
modações, á rua Souza Franco rrj.

(3513 d j

A -LUGA-SE o esplendido predio dc,
Cdois pavimentos da rua

244, Copacabana, chaves
Barroso

/ vfpf.rece.se -.-•
". / tica dc jardim

com caria d

moço com pra-

. Poderoso CALMANTE, TÔNICO B ^PBCTORANTH
í Pedir e esigir sempre: "GSINDELIA OLIVEIRA JUNIOS&"'
L/l. A' venda cm qualquer pliarmacia e úrogaria ãrauio Freitas & £?. - Rio fle Janeiro JiVJ
W^ *—'...-.^ .^.-i ~. -T-- -.- .----^-__<>i*w'~rr<^_^-- "'" ,«'

.4 LUGAM-SE casas a 51$, 71$, 76$ I
X\c 91?, muito bons, annita agna; na

da p.-oxima. Aluguel de oceasião: tra-
lar, Unigu.r-ana n:. 6o'. (,13°3ll) »

4ILUC.AM-SE duas boas c"is.T.,n
ilrua Bolívar, antiga Guimarães Cai-

' porá ns. 126 c 142: trata-se no,;'*0;
i Copacabana. (23:3 II) .'

A LUGA-SE em Copacabana, verão.
/Jjeasa mobilada, familia de trata-
monto, vantagens, fi.-.dor i-ionco. Tra

i ta-se na rua Uruguayana , n
andar.

¦ i" 1 
—

(3990 íi) Jl A

iargo do -\l Telepl
(3145

. Gen-
Dl lt

ALUGA-SE o 2* on.lor do prcdbri A LDGA-bl-, ura escriptorio, . pr
J\i rim Primeiro dc Miir^-o ioo, ijVprio. para advogado, conimissuta
nara família; as chaves estão na rua I ou dentista; ru.i 7 fcctcmUro to.;,-
Ío Hospício 2(14, loja. (37.S1E) lt wo.-s l-.i J

ALUllA-S-F, 
a casa 11. 10 da rua

Miguel de Frios. com. excelentes
iiccommodaçücs lora família. Trata-
s.- na rua da Alfândega n. 10. :"

IJ7S4 D

4 LUGA-SE por iooí boa ca« co

A. sa-lvaçào doa Bezerros
A "FONTE LIMPA"

E' o único remédio veterinário que
cura a diarrhéa destes, e desinfecta os
intestinos do gado vaceum. — Deposita-
rios no Rio: Alfredo de Carvalho íi C.
R. 1° de Março, 10.

ALUGA-SE 
uni sobrado, no largo I 4 LUGA-SE a linda casa nssobra-

dc Catumby n. or. ícmli petc x4.dada, da rua Duque dc Caxias n.
quartos, todos com jancllas c eleetri- 75. Vilia Isabel: Ires quartos, duas
cidade tendo uni grands nuiii-a'. Isolas, chuveiro, despensa c mais de.

(S/c; ,T) S pendências para familia dc tratamen-
¦—— to; tem caz nara cozinha, fopüo a lc-

D(5\-SE uma casinha com sala, j "lia. luz_'electrica. nredio novo c mui

~4 
LUCA-SE o màgnifico predio ila

ijVrua General Gurjão n. 14». «1-

tU.itlo cm loeal elevado, fomp 
etamen-

lc isolmlo, perto dos banhos do ninr,
tendo duas grandes salas, çmeo 

cs-
«icosos quurto?, haii.ioir.i . de as»»
iiiciito c fria, e dependências, illumi-

nado o luz clcctrica. l-oi r-ccentemen-
te reformado: a chave esla na, Com-
nanhia Edificadora, a tii.1 General
Gurjão n. 4, onde se traia. (3;3.,l-)a

4 LUGAM-SE a 1-17$ cada um .o,
A predios ti». 13 e 13 da ladeira
dc S. Januário, illuminannj a luz ele-
cirica, tcn.ln dois niagniifcos quartos,
duas espaçosas sala! e grande quintal
e dependências; a.i chavci estão. n«
n. 17 o Irata-sc na rua da Aliai*
dega n.;S6,; sobrado. (373ÇL) 9

4 ITT.A.PE o predio da rua dj
AS. Cliristovãn. 155. prcVtimp *

,r.rr.ca da Bandeira, coiupleiaiiieiite
jimpo r espaçoso, muito conforto. «t«
tá aborto, onde se Irata. (.t-inT.lK

» LUGA-SF, itn-.a magnifica cos:., nf
jTori',1 Dr. Ferreira Pontes n. 35,
oom duas salns, dois qirnrto.», ele...
preço 7:.?; trata-se na mesma. Aula.
rahy.

travessa Pernandina 9?. * (3743CÍ) Ri i-jL-luos salas. Ir

T>REriSA'SH rle uma empregada;
¦ l ¦ : rua da Aliandcga lt. 257. «'-
!•:•.-.'.--. ' (lf.10 D) J

Si A I.IT, \-SK a' cisa da rua Annita
.. | XlcCaribaldi n. 55, nntiga 'Capitão

.não (llot*afogo); a chave

na riu Pereira Passos n
cüàbnna. Informações á av
tioa 702.

quartos, gar. c c-
jndencías :
3S, Co:.a

Í>RECIS.\-SE -'e vm empregada
.1. para eis.t .'.; pequena família. qu(

da
l-.ic

General Bi-n-
!'.i--oi)1..' de

(3537 O;J

iRECISÁ-SE de urna bibiünib
. ;::-,;• .1 de cÍm^íos, nã( Mrwou
:i'S.;:::.:.:; Av, Mem de Sá --^ Ai

(3jt(i D) J

TTM almoço ou jantar completo! A LUG'.-SE ura bom quarto, com.
V com n sobremesa dentro de um I'Aoti sem pensão; a r-.:.i ... A.ia . . lU-i,.vSI, ?. cr-z n. 99 . da r-aJ ^:^B^-^..^r-:—^:=—7-^^__l

não por f«.o réis, na r-.:n ('.-> Rosa- dega 120 .- andar. (4O3G L) J JftarerrczM Vieira, com dois l'iv:-lr... . ... "',',-c -.-, 
<' ,

?io'ii 1T7 (2S41S) -r~ r Uncntos rara familia, eor.i hons com-1 ,»-¦¦'-'-> --¦  i.j._J..o. oj a Ort,;,^ Dí-CiifJS E.fl?'mn<lí? I
-° ¦ í 

A LUGA-SK. por 3,,. .- n 2'' niUtr : !0,Jos, ^ 1?2$. B chave no ar 
AlLUGA.SI.; „,' „ s , r,nrn.! ÒÜUÜÜ, i ItílÜ

4 1.UGA.SE um consu torio, para > Üdo oredio i avenida Rio Branco. ina c tratíl.sc n? r:l. Adia, o eVnlendido" 80 da rua-èàsr-g-ss-osViL*J-°^35**?S ¦:.r,:'" LT .. Sfr'-1" • ^M « KW
... ... . ALUGA-SE uma sala de frente,! 1- -.

* I.1T.VSI-. um coranioda molnlaJo, j o»-1 a, t •> , .\\_ ,L.llih. ,.,._. ;-.lci;a5. cni casa tle! A Í.UGASE o nredio assobradado __— —

ii.qur.1:-) c cozinha, na rua Fuileti
1. 2S; para informações, na venda.

(270 J) s

A LUGA-SE. por 61$. uma casinha.
Nctto 3SÍ. tr:i-

pRRCISAÍE oor.-i

TX.i um fctiho
ioecgada, na .-.vem i

...Uvl .
•1 do ti 95.' A LUGA.SE. a eas.tl som 11' 

(3364 ;E) Tj"XX-boa sala. em casa de fnrailia;
- - ".  1 nu dos Ourives 9-

enida A-lan-1 Xlna rua Dr. Carmo .M-tto 3;:, tra-
(195,? 111 Ri ta-se na avenida Salvador de San.'..
:.-...., -..1 (uso .o j

4 ILUGA-SE uma esp-.eosa sala com
Âduas jai-.ell-.s; na rua Estacio de
Sá n. 77. largo. (3941 J) >

A T.UG.V-SE, por i?oS rnensaes, uma
iicrar. le casa, |i.-.r,i familia dc tra-
lamento, na rua lmpirii 11. :?;

S cala l\~:. chaves. largo de Ca
"2» 

and (406Í.MÍJ I II

uma tno.i
para tom;

*?« usa crc^iiça dc z ancas, run N. i lamento; trata.sc
SL di Copactbtoa sti. (3»'j! A) S 1 Pcn-p« 04.

4 LUGA-SK o sobrado
iiiics Carneiro 113. '
anos .'-.i.is sidas. fil.-:.i .0

rias. par.i u-i-.a família
na rua t--'."¦"¦' j

(3644 E) ai

J3.-arejada, ires jancllas, cai casa dei Aí.UGA-SE o pi
os uma "uma moça !.'•. o. uma rfntíã, 'is A.l. rira Xerv Ferreira 11. S61 4 LUGA-SE p»- _¦

ms condiçOes, Rua »f!!KiedicJto fCallcte), pintado e forrado de no- j jHkcsp.-ic.osos prclioi <la rua Ci-ne- Coqueiros, armazém
olyío 11. 233, sobrado. (3343L*).f | vo, com 5 quartos, 2 salas, porão 1 Ihoiro Pereira Franco ns. 4?, 50 o 52,

habitavel c nia-'ç dependências e quln- 1» c 2" nn-ii.re-. con: quatro bons: .

4IUG\SK o ntiíiazem da r.-.i | 4 LUGA-SE a c.1-1 da rua Senador! tal; com installáção electrica. As quartos, dita; salas e. r-ependertejas, A LI l.A.sh .
->V-i.. •¦'• i.% 0"o-ii n uJ; a' cli 1-I jrÜLPgi-.-.neu n. 150, por 150$ men- chaves «stão ua mesma rua, ia pa-1 Hllumin.-iloi a luz electrica,: trata-so I jra.q-.iortos, dl

"" .'!,'I ,.í .'• 
', "íii- 

t-ala.se na «ecretaria I me<. c.'-.T,'-'.e:aiuon:e reformada, lusliiarin defronte; trr.tr.-s; ¦ com o ".\ra rua -In Aliandcga n. Pn, sobrado quintal, a ..ua
)ji,,;i.jcl,trica; trara.se na 

^§&¦*£ 
^f^V*,\^ ^ ** " "' 

%>< D ^^ 
' ' '' ™ " '

to areja-ío. bonde? ó porta; vw c tra-
tar, na mesma Vilia Isabel.

(372S 1,1 B

A MjTiA-SE ou vende-se uma casa.
j£"Xconí ''"is quartos! duas salas, co-
ziulia, W.-C, _ electricidade, quintal,
etc : rua Corrêa .-ir Oliveira n. 14;
traia-so no n. 8, \'ÜIa Isabel.

(37SÒ LI J

ALUGA-SE, 
por So$ boa casa, com

grande quintal, electricidade, c:c,
na rua Esperança •¦ 1: chaves no n,
53: l-orij-s S. Januário. ((3761 DR

(3943 T.i R

4 LUGA-SE nor 70$ a rasa da ru»
ÍjV.Xo(;ueira da Ganiu 11. :-'. om
tres quartos, tluíis alas. -cozi nha

A LUGA-Sli o predio du rua Iturão'. esquina dc irlVdo Amazonas :

Ia rui Go-
-;:i o-.iatri.

c pc trata
d" 17 Ji T

predio com dois
; salas ê grande
Mr. Aristides Lobo

93-
(2795 J) S

Barão ds Mesquita S-jo;
8 ás 10.

trata-se na rua-.horto i'.as
(.1514 L. .1

A [,üGA-SE. por i.«,o^ o superior
jrJCprcdio da rna Dr. Silva Tinto 44.
Vilia Isjbel; clave? e ínformaÇôos no
Boulcvard 20 ds Setembro 342, pa-
daria, (37,-9 L) B

quintal; tr,-.ta-se na rua Chaves Fa-
ria n. 105. (393lL) R

A I.TJÓAM-SK ns cisa-; (Li t-nn
-íi-'I>. Mni-iu 71 (Aldciit C1111.1-
|iist:i), ti-au&vcrsnl ú i-ii.-i TV-
reira Nunes, iiovíis, rom dois
(liiiii-tns, 2 snlus, cozinha, Im-
nlmii-o n t:in<|iic de Itiv.-inr-iu,
todos ns còitimodos illiiminti-
ilos ú luz clcctrica. As cliiivc'9
110 locnl. Ti-ntn-SC nn 111:1 Con-

calvos Dias 31, próximo du ci-
dnde, a poucos passos ilo-i

bondes de Aliiéia Càmpistn,
cuin passasein om duas se-
eções c de 209 rs. âlugúeíf*
100$ e 1103000. 1.
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CORREIO DA MANHA —lÉbbado- 21 de Outubro de 1916

mm* f-« _

CHEGOU NOVO CARREGAMENTO DE

UTA-HuUm
aooooocootíoooc*^^«REX"

A melhor em uso

A mais barata

com o tempo.

DEPOSITÁRIOS :

HOLIERG, BECH & P
102 - RUA GENERAL CÂMARA - 102

TEL. 2815 — NORTE

«- RIO DE JANEIRO 

JrWGAM-SE casas, na Villa Ed-
-Xmundo; 2 quartos. 2 laias. _uí,
electriea; aluguel 5<tt: i>» ">a Jos*
Domingties 113, na Piedade.

 (336° M) R

AI.UGAM-SE 
casas, de 55*,«. 65Íi

para ver e tratar, rua Sylvio <J
>5, esucüo de Ramo». 13'7«> M>)

ALUGAM-SE 
confortáveis ca*".*-

41$ a 61*; trata-se cora Alberto
Rocha, rua Cândido Benlcio so-,, Ja-
carépagua. Ü'3" M) .

ALUGA-SE 
o predio da rua, Con-

selheiro Ferraz 88. duas Balas, 4
ouartoa e bom terreno! chaves ,* rua
tabucú 49-A, e trata-«e a rua Dias oa
Cru; 96; aluguel ¦-*$¦ (3Q*7 Mjj

ÀLUGAM-SE 
casas, que deram

110$, por 65Í(_7«*! e 75*. * li»,
na afamada e saluborrima Villa'.Sava-
na, Petropolis dos pobres, estação da
Mangueira, a- um minuto do trem e 10.
da cidade; rua. V. Nictheroy n. 6os
aproveitem a crise. (3160 MJ «¦

LUGA-SE por 7>í » easa -• **
rua Imperial 271. Meyer, com

duas salas, dois quartos, luz electriea,
grande quintal todo murado, a casqc
nova e está limpa. As chaves estão
na casa I. Trata-so, na rua de S. Fe-
dro 207. Dia» utcis. W°IM»

LUGA-SE, por 160$. o predio no-
vo, n. 18 da rua Francisco Ma-

noel, E. do Riachuelo; 6 quartos. 2
salas, eleclricidade; trata-se a rua Vi-
ctor Meirolles 32. (3144 M)R

LUGAM-SE os prédios da rua Ba-
.rão do Bom Retiro, entre os nu-

meroí 113 « >'9 * »9- .2 ,e '« c?m
bons commodos e bom quintal; as cila-
ves estão no n. 113, onde sa tratam.
Aluguel ç.!*ooo. (8ú«j- M) R

BSEsB'

a cuaA daIsyphliis
Adquirida ou hereditária, interna ou externa em to-
das »s manifestações: Rheufcvitismò, Eczemas, Ulceras,
Tumores, «Escrofulas, Doresj musculares e ósseas. Do-
res de cabeça nocturnas, Ulceras do Estômago, etc.,
¦e consegue com o

LUETYL
Poderoso «ntis.-
philitico. Elimi-

nador das impu-
rezas e micróbios
do Sangue. Cura
«jrphilis, tanto ex-
terna (pelle, etc.)
como interna Coos
Pulmões, Coração,
etc.) Peçam prós-
pectos. Vende^ae
ms boas pharma-
cias. Preço.- 5$.
Deposito Geral:
Avenida Gomes
Freire, 99. T.
1202 C, .

VENDE-SE 
o predio da rua «D. «Ma-

ria, 180 (Piedade); trata.se no
mesmo, Preço 9iooo$ooo. S 380) N

VENDE-SiB 
«por 10:500$ o predio

da rija O. Carolina n. 3S; trata-
se no mesmo, Botafogo, (R 3932)11

CASA 
até 10:000$ — Compra-se

uma que tenha tres quartos, re-
guiar terreno e todas as occommo-
dações para familia de tratamento.
Prefere-se que seja «situada perto da
cidade e exige-se que a construcção
seja absolutamente solida. Pagamen-
to immcdiato. Cartas a Jiistino de
Araujo, ma Dr. Barbosa da Silva n.
2, e9tação do Riacliuelo, (2306 N) J

X7ENDE-SE a casa completa-
V mente- reformada á r. Tel-

xclra <Ie "Carvalho 22, Pletla-
dc, Estrada Real dc Sta. Cruz,
bonde (Jo Cascadura, ú vista.
O pagamento podo ser pftíte
cm prestações. Hospício 176,
loja; par» tratar com o pro-
j»letario.,Tel. 3996, N.

(S 
3561) N

VENDE-SE 
um predii

varanda ao lado, luz
lio novo, com

.. electriea, etc.,
na rua" Minas 11. i'i5. Sampaio; trata-
se no me5in}~> (a 39'SJ «

l 17"ENDivS,{v uma boa casa, çqm' V cqinriiofios' nara pequena família,
tendo bastante água, tanque, tendo de
-.'_____._ _-V-_ A j_a«- _ íirtir.i * S!-

COMPRA-SE, 
com urgência uma

oasa nas ruas: ])i*po, S. Salva-
<k>r, Affonso Penria e Haddock I-o-
bo ou transversaes, até 18 contos,
com ] quartos, 2 salas, etc.; trata-
se na itua do Ouvidor n, 108, sala 3,
com o sr. Cândido, (3504 N>J

terreno 25X50.. A «sua e nova e si
tuada á rWJ.Dr. Codoy 11. 70. 'P-çco
1:600$; a chave na mesma rua, 82,
estação de IKngonlieirò Neiva, Hv. F.
C. «B.; trata-se com o sr. Álvaro lia-
ptista. Tel. n. 90;. Sul (J 38") g

RAQUETES
Xngle-as, frnnce_6s

e americanas
e
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p
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Casa
Gr8o Turco'

duvidar 96
Tel. Norte

4304

A todos
os que sof-"f r em de

<1 u a 1 q u e r
moléstia cs-
ta socieda-

¦j. . - . de envia-
rã livre de qualquer retribuição, os meios de curar-se. EN-
viEM PELO CORREIO, em carta fechada - nome mora.Ia,
Somu ou mani/estacoes da molest»i - e «Uo para a «-
stiosta, une receberão _a volta do Correio. Cartas aos iivvi
S1VE1S — Caixa do Co"*10' II3S« ^^^^

I0S WTO1VBS
S.«. FV- H.'-

ifr.KNDE-SE 4 nia Oliveira Fausto,
" V em Botafogo, um terreno de ta

ipor 44 i trata-se na rua Buenos Aires
n. 198. (3'2Q iN)_ S

t7_NDEM-SE por 7 contos, duas
V boas casas, >»ntas ou separadas,

á rua Clarimiimio de «Mello ='3 = 215.
E. da Piedade. ____8° _i_

VENDEM-SE 
barato os bons pre-

dios da ma do «Ohidhorro 99 «
101. Tratar com o sr. Qirmo, í rua
do Rosário 99, sob., das 11 as 5.

V|RND.E-S'i; 
o predio da rua Sao

«Valenlim n. 53; trata-se 11a mes-
ma rua n. 55 (Mattoso). tB3<loi)N

A1.ÜGA-S13 
a casa da rua I.auri-

.In- Ual.cllo . 26 com duas salas,
,l„is 

°q.nr 
os coíinlia, ni.Í"tal,tbaBtan.

e agia; lu* electriea. Aluguel 74$.
as chaves cslão na rua de «S. tarios
,,. siI 1110.ro de S, Carlos. (3895IOK

VLUGÁ-Sfi 
uma casa, na rua Dr.

Silva Pinto ti. 122; as chaves na

padaiia dn esquina; «l«l!uíl1Ií90í-,e,S
Villa Isabel. <3'66 _) 

K.

ALU0AM-S15 
casas pintadas e for-

radas de novo. com 2 quartos, -

Balas c todas os coiiiinodidades, *
rui Visconde de S. Vicente 84, An-
duraliy; chaves na casa 1!( 

_J™",__j_;líj

Ar,UG*,-SE 
ou vende-se uma casa

<le madeira, com % auartos e 2
salas, â rua Miguel *í«(^^c5M),*8r

AiLUCAM-SE 
bons prédios, na rua

.Conselheiro Jobim ns. 19, e 27,
bom quintal e jardim; trata-se na rua
Barão de Bom Retiro n. ,••"•,.<"•'"¦
guel 9i$ooo. (S698 M) R

ALUGA-SE, 
no E. de Dentro,, á

rua Manha da Rocha ,171, conior-
tavel casa nova, por 40$; informar, na
casa V e em Cascadura. a rua lta-
maraty 21; outra, por 40$ informar
na casa li tratam-se na rua da Um-
tanda n. 127. (351)8 

M) J

I.UGA-SE. á rua Francisco lfra-
goso n. 21 (Encantado), uma ca-

sinha com muita água. por módico
aluguel. (3611 M) .1

COMPRASSE 
uma casa em centro

de terreno, com 4 quartos, duas
stalas, etc., da estação do Meyer
para baixo. Offcrtas nesta redeteção,
a A. W. (3975 N) R

AMJGAM-SK 
na rua Bratilio Cor-

deiro 11. 69. casas novas, acaba-
das de construir, forradas e assoa-
lhadas, por preços módicos: trata-se
110 71. Ç_°°. __ K

NIGTHEROY 
_ Vende-se; espaçòj

so predio na nua Visconde do
ITrugoíay n. 514. em frente á ponte
Central; para ver c informar, com o
sr. Joaquim, no deposito de calçado
Boraallo, em frente á ponte Central.

(3771 N) R

ViEM>E-9E 
uma casa com terreno,

na Villa Proletária, «Portugal Pc-
queno, rua .Portão Vermelho ns. 702
e 703, todo cercado e «plantado, com
duas moradias; com l'*ranciseo Po-
vasqui. (S 3720) N

Quereis adquirir -¦
. - um bom cofrs

A' prova de fogo, urroinb.imcn..
to e ao nlcatice de vossa 

"bolsa?

Ide jà, sem demora, ao depo-
sito dos cofres NASCIMENTO

Rua Uruguayana 143
Telephone 3934, Norte

(Esquina de T-ltcopliiia Ottoni)

TrENDül-SiE 
uma «asa acabada dc

construir, perto do bonde e mar,
em Ipancpi* trata-se i r. N. S. dc
Copacabana n. 566. (IB3961VN

VENDS.SE 
uma casa, a presta-

ções de) 90$, sendo a primeira
prestação'dc 500$, cm Bomsuccesso;
tratar, 

' na, ,rua. da Prainha 7, Qui-
rino. ".. (4050 N) J

V'EN1>EM-SE terrenos snpc-
V rloics «le 11x50, em Vaz

Lobo, estfuil» Marechal Ran-
gel, porto de Miuliuciiii; a
prestações e a vista ; pre-
ços ao alcance de todos. Truta-
so nos mesmos, run Professor
Uurlamaqul 8. Todos os dias.

(,I _530) g

VENDE-SE 
uma fazenda com.quatro

.milhões «lc metros quadrados co-

certos de maltas virgens, com ma-

deiras próprias para dorinentçs <¦

Snícções, para taboados, para- 
*¦

nha e carv.ío. Tem água nascente e

lambem é- banhada «por um V0-„S
de-se toda 011 cm «parte. E ser\'da

por tres estradas de .ferro; tratar com

buirino, rua da Prainha n. 7. >"'*-
phone 4.088, norte A azemla e no

subúrbio de $500, ida e volta, dc *•

classe. (R 3.887) N

'l''N'DBM-SK lotes do terreno de
10X480, a trinta réis o met.ro qua-

drado; tratar com o sr. Quir.no, a
rua da Prainha n. 7. (R 3.888) ^

ÕÕBM _lí 100 mil metros qua-
drados dc terrenos, a so ríi?1 o

metro quadrado; tratar com Q'""no,
i rua da Prainha 11. 7. (R 3«889J «

COFRES
Vendem-se 4 dos melhores fu-
bricantes, por metade do valor
Hun Uruguaynnn 143, esqui-
na dn do Tlicophtlo Ottoni.

Vlí.VDE-SUÍ 
o bom predio da rua

D. Anhà.Nery 11. 85, com duas
salas, quatro quartos, etc., em cen-
tro de terreno de 10X57. Bondes a
porta, de J, Club e Cascadura.

., (J 3603) N

VENDEM-SE 
por 3:000$ tres bons

prédios, na rua Visconde Itauna.
Tratar com o sr. Carmo, rna do Ko-
sario 99, *ob', u ás S. ; _ <j_____L

VENDA DIVERSAS

Chapéospmlp
nhoras e MsníHas.

As ultimas novidades da
estação Criações segundo i

conceituado Jornal de
modas

•LA FEMIHIE CHIC*

"irrjNDlJ.Sf' 
por 4*, em qualquer

? Pharmacia ou drogaria, um iras-
co de ANTIGA!,; do dr. Machado,
o melhor remédio, da actualidaUe _ pa-
ra curar a syphilis e o rlieumati5.no.

"\7Uy*v_l*-SJ* um sitio com 4o ai-
V queires de terras em maltas vir-

cens, c casa de moradia, na, mar-
gem do rio Sumauma, freguezia de
N. S. da -Conceição, estado de -Ma-
goas, por 3 contos; trata-se na rua
do Ouvidor n. 108, sala 3, com o
er. Condido. (B 3630) N

VENDF.M-S1! 
barato, moveis e ar-

inações; e compra-se 
'oda a «iua:

lidade de utensílios uara casas com-
merciacs; rua Hospício 3«>v T

VBNDE-S15 
uma machina dc costu-

ra New-IIome, quasi nova, com
tampa, por 50$ (emeoenta nnl reis),
i rua Fonseca Uma a. 57. casa 7-

(J 4°(>3) u

ViRNDKM-Slí 
armações, balcões, cú-

pas, mesas para botcqm.s e uteiisi-
lios para todos o snegocios, assim
como se faz qualquer armação, a gos-
to do - fregue- e a prepç sem com-

petidor; na rua Senhor dos(P.issos,,4-.

ALUGA-SE 
uma boa casa com 3

quartos e 2 salas, por 81$. na 'ua
Sôphià 4"! as """«» nof »8-,nSn R
chuclo. (3731 M) K

! 4 iLTJOA-SIÍ por 182$ o conforta.
Ave! predio da ma Tavares Guerra
í. 87, com quatro bons quartos, dias
«piai e dependências, perto dos lia-

aíM de mír; trata-se na Gonipanhia
.l-diíira.lora, á rua ücneral GurUo 4.
onde estão as cliavcs; _____!__

ALUGA-SE 
uma boa casa, illumi-

nada á luz electriea, .com todas
ss cómiiiodldadPS, para pequena fami-
liti _r tratamento; a rua a. __Jrd,i-
^«T Xavier ...'537 (V•£¦;«•»*
ciol; aluciiel oo$. ___ _> J

4 LUGA-SE. por no$,a casa n. 43
Ada rua Costa Guimarães Retiro da
America, S. Christovão; bondes dc h.
lamiario; as chaves estão na venda, en
"¦frente, «>¦'• ^> l

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Neurasthenia,
Espermatorrhéa.

«Oura certa, radical e rápida
Clinica electro-medica, espe.
ciai do
Dr. Caetano Jovine

das Faculdades de Medicina
de Nanoles c Rio de Janeiro.
Das 9 ás 11 e das 2 ás 5.
largo dn Carioca n. IO

sobrado

ALUGA-SE. 
oor.oo$. a casa H3. a

rua Dr. ferreira Nobre, Meyer;
chaves no m; a salas. 2 quartos po-
rão habitavél; trata-se Rodrigo Silva
10. /a" andar, entre Assembléa e b.
José. (33-12 M) J

ALUtíA-Sit: por 100$ boa
-ticasai ns rua Carolina 53,
estação da Rocha. (J3586)M

l-i«

ALUGAM-SK 
os bons prédios da

ma Itaquaty ns. 82 e 84 (Cas-
cadura); as chaves estão em frente,
na venda: aluRuel 60$; trata-se na
rua do Rosário n. ios. '"¦ (2845M)b

ALUGA-SE 
a boa casa da rua Soa-

íes n. 60. S. Christovào: a»
chaves estão na niesria ri.11 n. 64. e
tratá-sc na rua Goiiçalve- Dias n. 44.

(2232 lw) O

ALUGA-SE 
uma Riande casa, nova,

bom porão habilavel, na rua Wcr-
„er Manalbãcs 47-A, E ¦..Novo.) _

ALUGAM-SE. 
por 80$, .casa para

botequim 8 família, Barão do Bom
Retiro 100; por 60$, casa, 2 saias, z

qua tos centro de terreno arborizado,
Miguel Ângelo 468; trata-se a traves
sa HcrinenRarda 44. Meyer. (3-"J-^)J

A LUGA-SE o predio o cliaca-
Ara ú Estrada da Covanca
n. 31, cm Jac4irépaguiti tem
todas as commodidades, in-
clnsivo "olectricidade, pintado
e forrado do novo, perto do
bonde, 11 um minuto; as cha-
ves estão & rua Barro Verme-
lho 24; trata-se A rua do Qu-
vldor04. (S2421) M

âgna Snllatada Haratilbosa
S5 ANNOS DE INTEIRO SUCCESSO^

0 medicamento de mais confiança e de seguro etfelto
em todas as DOENÇAS DA VISTA

A'venda em todas as boas Pharmaciás e DrogariasDEPSSy8 GRANADO 4 C. .BIO DE JANEIRO

VEN«DIvSE 
uma' casa pequena,

com bom terreno, todo nrhonzatto
com arvores frutíferas e parreira es-
trangeira. sita cm ,logar o nirus. MU-
davcl. O motivo é o proprietário se
retirar desta capital; na >""»,"• Ma-
ria Luiza 11. 46, U»"a d?g 

/""j, «N

SITIO 
— Compra-se ou arrenda-

se um, com boas terras, frutei-
ras, muita agiu c casa de moradia,
por preço módico c -perto de estra-
ad de ferro. Olfcrtas com detalhes,
a J. Franco, escriptorio deste jor-
nal. (32*0 S) J

ALUGA-SE 
o Rrande pre.lio, com

4 grandes quartus 2 salas c co-
zinha, todo reformato a rua II0110-
rio n. IQ2, Todos os Santos; as cha-
ves estilo no mesmo; aluguel ;«w

(3560 M) K

mm
Umamaravilhaparaoscallos

res h
cx_!us
curto
dores.
Só u
para

11. 6S;

ÚNICO QUE SUPRIME AS
DORES

Ce V. S. ainda sofirc de calíos c

„i„da não cnconlroii um remédio«et-
fíeài maravilhoso, rápido c certo,
não perca mais tempo,..com outro»

„uc são -feitos com ácidos; soluço-s,
_ c ,pomada,s cáusticas, nuc ca'«iíam do-

s^rétó Ir^na^&SVSI^a^-Ourivcs
Andradas n. 4J. S. Pedro n. 82. __^

ALUGA-SIi, 
por 81$, no Meyer,

uma casa com Ires quartos., duas
salas, cozinha, despensa e quintal ;
trata-se na rua Torres Sobrinho 10,
(Meycr). (3533 M) J

TERREN'0 
— Vende-se um, cm

Braz de rinna, quasi na estação,
na rua Ga«spar, com 36, metros dc
frente, por 2:000$ á vista, ou em
prestíiçõc.. de 30$ooo mensaes. In for-
ma-se á rua Santa Luiza 11. 62, Ma-
racaná. (3C9Ú N) B

VEN-DK-SE 
uma casa nova, muito

perto .da estação do Riachuelo, na
rua iD. Clara de Barros, 41, tondo 4
salas, 6 esplendidos quartos e mais 3
ditos para empregados, despensa, copa,
cozinhai banheira com água, quente e
frio, 2 necessárias, tanques, grande
terreno, etc; «trata-se na mesma.

(33'9 N) J

VENDE-SE 
uma chie casa asso-

bradada, com oito aposentos, com
todos os requisitos da, liygicnc,, tei-
reno com arvores frutíferas, entrada
por duas ruas. iPreço de occasnío; na
rua Vaz de Toledo, cinco minutos da
estação do |E. Novo; .trata-se .najrm
UniKuayana n. 3', '°ja. (3»03"^J

V" 
ENDEM.SK por 2S contos, tres
prédios, á ladeira do Senado, dan-

do boa renda; trata-se ,na rua Bue-
nos Aires n. 198, 12 as 18.

(2403 rs) a

XAROPE DE 8. BRAZ
Cura tosses, bronclilte, coquoln-

cbe, tuberculoso o astbiua. Tomai-
o é ter certeza de estar curado.
HEOUSH OS OUTROS BONS
XAROPES que vos offorecem.

Preço do vidro 2^500
Exija o «de S. BRAZ

Drogaria Barccllos — Nictheroy
Depósitos: Uruguayana, 91 j nrr\
Marechal Floriano, 55 r í\l\j
Assembléa 34 !

Formas em Vcllud.»
setlm,

tag-al e palha dc arroz.

Flores. Fitas, Fantazias
outros enfeite.

ur

Presentemente nenhuma
outra Casa apresenta

melhor escolha destes arti«
gos, nem offerece melhores

vantagens
do pe a popular

Chapelaria ím
120 Rua 7 de Setembro

Telephone, c. 4125
Esta casa envia portadores

com amostras «los seus
artigos áüi resiilenclas «lo-

Exinos. fregiiezes.
Eui su»s offlclnas executa
qualquer oncoiniin-nnU

de Chapéos por ílgürino,
concertos e modificações

de fôrmas

POR PREÇOSlÃRAIlSSIMO.
VENDIÍM:SE 

.1 frangos c. í fran-
gas. rijinouth-Kock superior; preço

.<;$; rua V. Itauna nii eut tt.
tíruentc (4*41. O) ¦
TfUNDlí-SR um piano, quasi novo.
V marca 'linilymion, Dfcsden, e «mc

?Jaiiola Angelus, com 70 .n«is_ica*i
para ver c tratar á ma Tenente toa*»

\rii;N'DH-Si; 
a casa da rua Santa Ale-

'xandrina 11. 485, moderno; trata-
se com o.-sr, .líugcnio, loja de louças,
«i rua do Ouvidor n. 50. (« 3.733) -N

"Pó de arroz DORA"
"Medicinal, adherente e
perfumado. Lata, a$ooo.

Pelo Correio a$soo
Perfumaria

ORLANDO RANGEL

iriONDBJI-SE — continua a
V venda com grande acceita-

ção dos lotes do 'terrenos cm
Anchieta; informações na
Pharmacia Romário e na Li-
nha Auxiliar, no escriptorio
em frente A estação do S. Ma-
thens; lotes grandes n 100$,
cm pequenas prestações, tem
sitios com casa por 800$ o
1:000$000. (<T 3332) N

ALUGAM-SK 
as casas da rua Mo-

reira <6. «8 c 32, JCii-tenho de Deu-
tro. com dois quartos duas salas e
mais deociidencias; cliavcs na listrada
Real do Santa Cruz n. sasú. c«"\.?
sr. Kerrcira; aluguel 61Ç. (ii44MJB

AliUGA.SK 
a casa da rua Duarte

Teixeira n. 117. Quintino Bocayn-
va com dois quartos pequenos, (luas
salas, quintal cercado e jardim na
frente; us cliavcs estão no - armazém
da esquina. ("l83 M) J

VRN«DK-SE 
uma boa chácara dc

flores, plantas e arvores írutile-
ras, com bastante freguezia, com boa
accomniodação. A razão é o dono ter
que se retirar, por motivo de doença;
irata-sc /ia mesma, á rua Conselheiro
Costa Pereira n. 12, Aldeia Cani-
pista, (S 40oS)_N

\LUGA-SE 
a boa casa. nara grande

familia. da rua Senador Alencar
;(,; traia-se no 86 da mesma rua.

(.1185 L) K

i LUGA-SH unia casa, na rua
__.HraiicUco KiiRcnio ifó. lendo tres
quartos, duas salas, cozinha, despeu-
(a taniiu" para lavar. 11111 bom cliu-
veiro c unia boa área cimentada! .alu-
rsicl 90$ c 1$ de laia; apropriada
nara pessoas do cninnicrcio; a çomli-
çãn é 11111 bom fia.lor; tem luz clcclri-
ca c intdta agita; us chaves, por es-
pecial favor, 110 armazém do ,sr.
Abel. á iiicsiiiii rua M9- (3574 l.)'«-

ALUGAM-SK 
casas, por 45$. .PJJ"

níez; trata-s» «a rira Henrique
Selieid n. 7, Ki de Dentro.^ 

^ }

A 
LUGA-SK, por 140$ a boa casa
da rua Lia Barbosa 79. em frente

A estação do Meycr, com .1 quartos,
todos-com janellas para a varanda.. 2
salas, co linha, quarto de banho., quin-
tal, etc; as cliavcs no carpinteiro, cm
fronte. (-I621 M> J

A 
LUGA-SK, no interior dc tuna
chácara, com abundância diagua,

bondes í porta. uma. casinha, com ,3
commodos por 25$; a rua 2 (le Maio
11. 71 (cm zinco). tTO» -_!__

VKNDK-SE 
um solido predio, com-

pletiutientc reformado, com po-
rão bab.lavcl, jardim e quintal;, na
rua Bittencourt da Silva 6./. ondç sç
trata; K. do Riacliuelo. (,|04i N) J

VKNDlE-SK, 
«ío melhor iponto dt

Cupacabana, magnifico predio; mais
informações no 0» andar do "Jornal

do Brasil", com «Giiahyba. (R39So)N

V~KNDÍ-SKS, 
á rua S. Luiz Gon-

zaga, um terreno, (le 3IX57J "J-
forma-se c trata-se á rua Hospi-
cio 198. ...v (4051 N) J

VENDEM-SE em pequenas
V prestações do 8$" O-f, l©*i

ct*„ mensaes, magníficos lo-
tes do terrenos na magnífica
localidade denominada Sape,
servida pelos trens da Linha
Auxiliar. O escriptorio é cm
frente da estação do Sape.
Ainda existem alguns lotes na
Praça das Pérolas, muitos nas
ruas Opalas, Turquczas e Sa-
phlras. Os prospcctos com
plantas são distribuídos 110 es-
eriptorio da rua da Alfândega
B. 28, Companhia Predial._N

\n;N'DK-SM por 10:500$ unia casa de
V construcção moderna, 110 Toçkcy-

Club, com bondes á ; porta, temlo 4
quartos, 2 sala', casinha e a W. «-•,

paredes revestidas de azulejo, porão
de om.ío e quintal; trata-se na, rua
do Senado ns. 20 a, s6, das,4 as. 5
horas e não se adinittcm intermedia-
rios. _._.__!__-

Tr«KNTDK-SK tecidos de arame para,
V cercas e gallinheiros o $6«;o .0 me-

tro e grande variedade «m viveiros e

gaiolas para todos os preços, Rua 7
2e Setembro, 199. U953 N) .M

n. 100, Todos os Santos

Constipação
Tome

PEITORAL MARINHO
Rua 7 do Setembro, 180

tTKNDK-SK poi -6 contos, predio
|V acabado dc construir, no largo dos'Leões; 

trata-se na rua Buenos A res
T. 198 das 12 às 18. (2403 N) S

VKN"1>K-SH 
uma casa com 3 quar-

tos, 2 salas, casa dc banhos e la-
trina, com ngua e luz por preço de
oceasião; trata-se lia rua Roberto Sil-
va, 23, cstaSo dc Ramos. (28«.«5 N) R

GANHAR DINHEIRO
GRÁTIS O MAGAZI NE DO DINHEIRO !

LUGA-SK o casa da rua Ur.
Guilherme 1'rota n. 57-A, em

Homsuccesso, com duas safas, ir"
quartos, cozinha com ag.ua, tanque,
banheiro, com grande quintal c jar-
dim. Aluguel, 5o$ooo <33i«I>J

i LUGA-SK uma casa, para peque-
_Vna íamilia: na rua S. brancisco
\nvier ío.) (Maracanã). (aãroL) K

Al.UGAM-tíH 
uma sala e. quarto

,1c 'rente, com entrada indepcn-
«lenie, em casa ile uma senhora rçspçi-
tavel; rua Coronel figueira, dc JIcllo
n, ,viS. O657.L) _S

LUGA.M-SK sala do frente e
i|uartJ da rua Bclla dc S. João

,, 10c, a duas senhoras dc família.
__ _.____i_L_L

4 LUÜA-Í3K. 110 Boulevard 28 de
XVSílembcô 11. -.|S. a casinha 11. 15:
lrata.se no "11. 

m. botequim', aluguel
,(,$,.,«0. (30^8 I.) J

A

empi-FERIDAS ee„
darlliros, eczemas, sardas,

pannos, comicliõcs, etc, des-
apparoccin irapidamente usan-
do Fornada Luzitana. Caixa
ítfooo. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praça Tiradentcs
11, 62 (Largo do Rocio.

A 403°

ALUGA. 
SK a boa casa da rua Im-

pcrial n. 176. Meycr, com 2 sa-
Ias, 2 quartos, saleta. etc, jariliiii c
quintal; choves no 210. _•______?

ALUGA-SE; 
por 70$. uma casa, de

honit.-i npparciicia, com 2 quar-
tos, 2 salas, cozinha, esltoto. luz ele-
ctrica e grande quintal, cm Cascadu-
ra. á rua da Kstação 19(1; chaves no
n. 18C. (3974 M).K

LUGA-SK a casa da rua do Ro-
cha n. 10, em frente 11 estação.

(.1017 M) R

4 1 UGAM-SK; a fo$. os pre.lios as-
Ãsoliradndos, ns. V. Vil c IX 'Ia
ma Uiubelina 11. 23, Lancella: 4 gran-
des e arejados comiuodos, banheiro,
iliiinlul e luz clcctrica. (,1'7Q '<)K

A LÜGA-SK predio novo' rua Con-
__dcssi llt«linoiite 103.lt. Lngcnho
Novo. 3 quartos, 2 salas e, mais de-
pendências, clectricidade, quintal, jar-
dim na fronte; chaves na mesma rua
105: trata-se rua 1.1 de Maio 42. ar.
niazeni, cm frente ao Lynco.

(3S45 M) R

A LUGA-SK o casa assobradada da
Ama dc S. I.uiz Gonzaga n. 3o".
própria para pequena família de tra-
tamenlo; trata-rc na rua Visconde dç
Inhaúma n. 38. _____ ___ __> -1

A 
LUGA-SK. por 70$. o prodio «Ja
rua Daniel Carneiro n. 5» t«V.

de Dentro), com 2 quartos. 2 salas,
luz clcctrica, etc.; cliavcs no n. 49.

(3910 M) B

ALUGA-SE 
o chalet da rua Ama-

lia 274 estação Dr Frontin i 2
salas. 2 quartos, cozinha despensa,
tanque; trata-so á rua Nogueira -4a.
onde eslá a chave. (3915 »w »

IRfgPOTEiaClíl Wr^nTl í^ -
Knriamio o nome, residência o o sello para resposta,—
OÜÍIA 1ÍAIMDA 11 (iAUANTlDA —; «KATIS.

A 
LUGA-SH, por 75$. scparadameii-
tc cada um dos dois pav.menlos

independentes, do hviiieiuco sobrado
da rua da Snudo 11. 87. em todos os
Santos, situado em losar saudável,
com tres quartos, luz electriea; . ns
chaves ua rua Consclliciro Agostinho
ii". 57. (-'955 M) R

,4 LUGA-SK o predio da rua Ccsa-
__rio 11. 12. Engenho de Dentro; as
chaves estão, por favor, com o sr.
Mathcus. (39-19 M) K

Tendes algum desejo que apezar
de vosso esforço não conseguis
realizar? Sois inícHz em, vossa fa.
«nilia, ou em commcrcio? Preci-
saes descobrir alguma coisa que
vos preoecupa? Fazer voltar para
vossa companhia alguém que se
tcnlia separado? Curar vicio oc
bebida, jogo, sensualismo 011 algu-
ma, moléstia? Destruir algum ma-
Icficio? Recuperar alguín objeeto
que vos tenham "roubado? Alcan-
çar bom emprego ou negocio? Fa-
zer casamento vantajoso? Revigo-
rar a potência? Augmentar a vista
ou memória? Adivinhar números
da sorte? Attrair abundância de
dinheiro? Emprcgao os ACCUMU-
LADORES UMENTAES NUME-
ROS 5 e 6. Nada tem de feitiça;
ria ou contrario á religião, E
uma descoberta da influencia oc-
culta da própria vontade, para dar
ao magnetismo da vontade o po-
tcncial realizador, tal como o .au-
xiMo da luncta cm relação á vista,
ou como o phonographo que fala
por causa da võz que nelle foi
gravada, como a da saturação da
vontade nos Acciiiimladores.

Todo o dinheiro que sc gasta
com os accuinuladores recupera-se
logo com grande lucro! Numerosos
atlestádos favoráveis estão nos
nossos 30 magazines. Sempre de-
ram resultado c são por nós ven-
didos desde ha quinze annos! Con-
tra factos não ha argumentosI

sultado: mas os dois (ns. 5 e 6)«

quando estão reunidos em poder
da «mesma pessoa, servem também

VBNDE-SK 
por 30 contos, o pre-

dio moderno da rua Duque de Ca-
xias 88; tratu-se na rua Buenos Ai-
icj 198. ('4Q3 «) _t»

ArivN'r"BM-S'E 
dun3 casas meio asso-

1 bradadas, quasi novas, cm logar
saudável, com dois quartos, duas sa-
Ias, cozinha, banheiro,, tanque, YV. c.,

quintal com galinheiro, com jardim
na frente e gradil de ferro, .gaz c luz
clcctrica; para ver c tratar a .rua _y-
chias Codeiro n. 4o8. f. 

dc Todo-
os Santos. (J 3-59Q) 

*_

IfENDE-SK no melhor ponto
V do Meycr, um magnífico

terreno com frente para as
ruas Maranhão o Fábio Luz.

VíRN.DE-SK 
unia casa com 2 quartos.,

2 salas e cozinha, tem bonde a
porta Perto de trem. Rua Magessi,
fiihau'ma. Preço dc oceasião; traio-
se com o proprietário a rua Arclitas
Cordeiro n, 43. Engenho Novo.

(B 3.744) «

ViENiDE-SR 
uma casa i rua lErnesto

Ribeiro 11. 3'i «B. Nictheroy, com
3 quartos, 2 salas e cozinha., por 4
co#itos, sendo dois contos e quinhentos
á vista e « resto em prestações men;
saes de cem mil reis. (B 3.7°3) •'

VKNDK-S.E 
papel pintado i rua dp

Hospício 190. as compras são fei-
(ns a vista e mada deve Por esse mo-
tivo vende mais barato; ver para crer
casa Araujo Silva. ("3" W J

ViKNOEM-SK, 
á r. Haddock Lobo

ji. 417, casaes de canários proili-
ptos parn reproducção e «SfÃ^f-ÍS,
Tcrricrs", puro sangue. tW"

\r«KN'DH-SK 
uma barata de 16 II P,

' 
estando o inolor em perfeito es-

tado; para ver e tratar rua Unle, 23.

(j 3:873) o

VEN.DiK-SK 
um bom cavallo de sell«<

e duas vaccas com crias, dando
muito leite: na rua Ten.íUc Losi.i
n. 100. Todos os Santos, tj 3.389) <J

VKN'D'K-SK 
um lindíssimo e purn

cachorro de raça Ubner e muito
bom vigia; rua «Nova D. Pedro ou-
•mero 127. Cascadura. (1! 3-774) °

VEN.D.lv-SE 
um bom piano, do ce-

lebre autor 'Krard, perfeito, por
nreço módico; rua Senador Nabuco
ii. 126, Villa Isabel. (R 35-19) O

1HNDKM-S1K um boin piano Pleyel,
estylo niodcrno, grande formato,

perfeito; um dito 4 bis, Pleyel, o me-
Ihor formato: troca-se, compra-se,.^pn-
certa-se c «fina-se. Ao Piano de. Ouro
e officina, ha 40 annos, do Ouuiia-
rães. rua do Riachuelo n. 423, so-
brado. (J.33SO) O

VENDE-SE 
um gazomelro duplo ace_

tylene, com pouco uso, |ior_J5í. '
pechincha; na rua Francisco Eugênio
n. 241. S. Christovão. (U 3.775) O

17"«EN«DE-SE um gallo Rhod-Island-
V Red, na rua dr. Correi «Dutra nu-

mero 24. __L___L_

VKN«DE-SK 
um double-phaeloii it

particular, 12x18 11. «rV, com ca-
pas de damassé e capota preta nine-
ricana e dynamo, tudo em perfeito
estado. Ver e tratar á praia de «Ho-
tafogo n. 252- d _j__ _

TrENDKM-SE duas machinas de es-
\ creve-. com fita de duas cores,
teclado universal, retrocesso c quasi
novas. Preço de . oceasião; rua «lo
Cattete 11. 105, loja. (K3934) <J

«K
* c*

¦<m

da mesma pessoa, servem tamuem -•""*_"• õnvllíl com bondespara hypnotizar ou magnelizar, medindo *0x"»' c0„mPiP,ladc
curar so com a mão ou cm dis- flo Boca do Matto o P-eUaue

-_ _„./!__ _-_ .«,.;i«. mií- #»f_ 1 * «..._« __ +o--i-*-f»nA fif-A nostancia, emfim, são muito mais ef-
ficazes para qualquer fim, "RE-
ÇO DE CADA UM, 33$ooo. E
o melhor talisman. Attráe sem ser
iinanl i . -

Se não puderdes comprar já os
Accumuladores, comprae o Hypno-
tismo Aforianante, com o qual
_1.l !_ '^__.!t~- nnlcnr- _ min í»1*cl_

ú porta. O terreno fica nos
fundos,do predio 613. da rua
Dr. «ias da Cruz. Vcnde-sc
também cm lotes; para ver o
tratar á r. Br. Fablo Luz 36,
o para informações nai rna do
Hosi»ldo_-70- (g__gg_jl

V" 
IENiDK-SE uma casa em Ramos por
2 contos de réis, podendo ser

AO PUBLICO
coLURin e rumos m uno
Os mais perfeitos e que melhor.se engommam, vendem-se na

cor.hecioa

FABRICA CARIOCA
Collii.-ii.lios dc Unho vim- . ITunlios de «nho simples

dos cr.i direitos, ,1 por. 2$ooo par. . ... . «... • •»->«•

Idem de lihbo Santos Uu- _, I Idem de luiho duplos,
mont, 3 por 2*500 par. ,-....... 

•?"**

RUA DA CARIOCA, 22 — Próximo ao Mercado das Flores.

ViRNDE-Sdí 
uma cabra çrande, com

cria, dando leite, por 20$ e oulr.
de uni anno, gorda e própria par.'

6ic-nic, 
na Ponha, ffior 12$; procur."

'aaheco, steretaru Ua •Pentfcne.iaija
de Nictheroy.  (J S.71S) u

VKNDE-SK 
um piano de cauda,

"Erarrd", na rua Dois do Maio S;
estação do Sampaio, (3<>74 O) a

AfENBE^SE tudo que possa
V interessar a quem precise

do comprar bairato, installa-
ções completas do botequim,
hotéis, burbearias «; outro
qualquer ramo conuncrcjal,
Grande quantidade do movei-
familiares, mobílias comple
tas, espelhos do todos os ta-
manlios, cofres, machinas re-
gistradoras e polias, mancaes.
corroas, etc. Louça c crystaen
para todos os preços. Jião com-
prem sem verificar os preços
desta casa encyclopertica. Ru»
Frei Caneca nos. 7, 9 e 11.
Telephone 500-, Central.

metade á vista c prestações, o resto.
Fs ípreço é dcvfdo á retirada para
a .Europa: infor.na-se «10 

J011çvard
dc S. Christovão 11 __70._____L___

tra factos não Ha argumentos! cessanos os 11.
Uiu Accumulador sozinho dú re-'cu cartomancia

obtereis 
"muitas coisas, c que custa

apenas io$ooo. Federação Theozo-
fica, 5$ooo.

Os pedidos de «fora devem ser
enviados com as importâncias em
vale postal 011 carta de vapor rc-
gistrada a — LAWREXCE & Ç,
rua da Assembléa n. 45. Rio ue

Janeiro. Dá-se grátis o Magazine
do Dinheiro,

Avisa-se que os ACCUMULA-
DORES MENTAES são marca rc-;«»>"" ¦¦¦ /-¦ __—

gistrada e privilegio da nossa casa, »r,FvriE..sr* um grande barracão
e que nada tem de parecido çom y 

• 
alcovaSi cozinha e porão,

os intitulados radindores, pedras prcço razoovcl, próximo k E.
de ceva, um pedacinho de ferro
imantado sem valor, ou mcdalhi-
nhas, visto que sem serem iman,
nem aço, ferro 011 corpo niagneti-
zavel, podem, entretanto, fazer
mover cm distancia a agulha dc
uma bússola. O simples uso dos
ACCUMULADORES toma desne-
cessarios os trabalhos dc feitiçaria

VENDEM-SE 
4 casas pequenas coin

gradil e jardim dc ferro, defronte
da estação, subúrbio da , Uopo.d-fia,
estão alugadas. O preço e cm conta
informa-se no boulevard de b. Cliris.
tovão n. 70. (-T 3.3t3J-___

VENDIÍ-SK 
um grupo dc seis prc-«

dios, na rua IBarão do Amazonas;
trata-se na rua Barão 'ie Mesquita
ir. S49. (J 3.515) *

(A 180

\1,U('.A'-SK 
por u-'S mensaes a ca-

«.1 (i;i rua Dr. Garliicr 11. , 53.
A mesma acha-se aberta das 9 as 4
da tarde. ___ ____J_

VI.UCA-SK 
uma casa novo, á rua

Conzana Bastos 40; as chaves, cs-
tão uo ^5 da mesma rua (botequim),
t trata-se na lua S. Francisco Na-
vier 312.

\l 
UCA.S15, por 00$. uma boa ea-

... á rua Amélia 11. 52-A, Sao
Chrixiovãò, com illuitiiiiação clcclri-
ea; trata-se ua casa dos fun.l.is.

(,156o 1.) R

SUBÚRBIOS
Al.LT, 

\M-8R, em Cascadura, a rua
llarbosa ns. ;i-!í.!. 2 predio.; iium;s.

com totbs rs co mm o dida ti cs para, ia-
milia, navas. illumiiiaçâo elcclnca;
..«.; .'¦ de griiça. (.:«j6 M)__b

«4 I UC.A-SE a casa da rua Maga.
XVIliães Couto so (.Meyer. Doca «1"
Matto); trata-se á rua da Quitanda
... ..... l37« Ml R

A «LUCA-SK uma cnsn, na rua Viu-
-í\.te e Uuatro de Maio n. 47.
"Villa Emitia". Aluguel 81$; trata-se
na mesma rua tt. 15- (_Ó2jM) .1

4 EUtlA-SKl nor So$ mensaes. n
-TVcasa da rua bcriiandcs n. 31
(Engenho Novo), muito uertu da.es-
tacão; trala-se na rua da Constitui-
ção -8 loja. (3«)37 M) K

ALUO 
".-SE a boa casa n 6«; da rua

Tenente Cosia (Meyer). com quin-
tal; as cliavcs ua venda da esquina.

(sS-o__M) __R

Af.ÜCA-SE 
a casa n. .16 da rua

Uicidio l.aga (Meyer), com quin-
tal; ns chaves cslão no ti. 81 (ar-
mazem). (3SS1 M) 11

A LÚGÁ-Sl. o predio novo
-íidt; dois pavimentos, 2 sa-
Ias, 5 quartos, jardim, terra?
ços, luz electriea, dependeu-
elas, etc.; 1111 rua Alice de Fi-
gueiredo 53, lliaeliuclo, por
220$000. ____________

A KUGAM-SE os confortáveis pre-
A.VJtos á rua Atina Nery 4.10 e 43-.
cm freu.e á E. do Rocha; trata-sç
General Cornara E9- (35o6 M)J

Compra e venda de prédios
e terrenos

A 
LUGA-SE uma casa moderna, -com

duas salas, dois quartos etc. ,1 cm
varanda an la.lo e grandj quintal.
Rua Condcssa Belmonte inj. As cha-
ves estão 110 11. 98. «Preço. n=$. I'.n-
?cnh«i Novo. (3940 M) h

VKNDE-SK 
á rua do Senado, um

terreno de 11 por 50, logar alto;
informes c tratos rua Buenos Aires
n. 198. (3120 IM í>

VENDE-SE 
â rua liarão de -Mes-

quiia, 11:11 terreno de 33 por 116;
informes e tratos, rua Buenos Ai-
ros. 198. (N)

ORAVBDEZ Evi-
ta-se" 
usan-

do as velas aiiitiscpticas. São
inpfícnsivas. eommodas c de ef-
feito seguro .Caixa com 25 ve-
Ias 5$ooo. Pelo Correio mais 600
rets. Depositário: praça Tiraden*
tes n. 6_, pharmacia Aavarcs.

(1504)

\TEXDE-SK um terreno pega-
V do ho predio á rua Paim

Pamplona 40, a onde estn a
chave, fica em canto dc rua;
trata-so fi' rua do Ouvidor 94.

(S 2422) N

ão com
. ...... por

preço razoável, próximo á K. (Ja*
Mangueiras. Rua Visconde J 

J'
ctheroy n. i4o; trata-se no mesmo,
com o sr. Henrique Rodrigues.

(.1 3-52") i\

MOLÉSTIAS Dl UM
Cura rápida com a

INJCCÇÃO MARINHO
Kua 1 de Setembro, 18tí

VKNDK-SR 
um hotel e botequi»

fazendo bom negocio; trala.so •
rua Catumby n. 2, armazém; o mo-
tivo o uono dirá ao pretendente.

V«E«N'DICiM-SE 
terrenos de nX;o a

800$, cm liamos; «praça Tiradentcs
11, 73, sobrado, sala 4. U 33-5) "

ViENDK-SKcomiuodos,

t I 1-CA-SIÍ o predio, edificado çni
Aconlro «ie iar.liro. .'. rui do Rocha
11. i$\ a chave eslá no armarem
ttroNiiiio; trau-.-e íu rua iu dc Ma:-
ço 11. 37.. (2794 M) -S

\ liUOA.SI*. a pequena familia, o
Aboiü urediu da rua Ceara n. 26,
eslação dc S. 1'rancisco Xavier; logar
caluherrinio; eslá aberta até as S
lioras, !¦„-.:'___._.

4 I.UOA-SE uma boa casa cnm sala,
Aquário, saleta, coziilha. quintal c
Safdíih, im estação da Penha 1 aluguel
40S; no fim da rua M. n .-• perto ü,i
.«•taçâo. i"6 -M' b

K1UGA-SK uma sala, á rua ber-
xXreira Xol.re, por 20$; trata-se com
Leite. Ouvidor 07 e 99. __4______ J

\ I.t'C..\M'-SK, com carta de íian-
_r_L.en. boas ciuas nara moradia, na ):¦
llainos, .. v«s. 60$. 05S c 70*; tem
ngua luí. W-C. e quintal; trata-se
110 mesmo locar, a "Villa Andorinha ,
onde t*tã(. as chaves. (3313 »l)j_-

APRElSTAÇAO, 
vendem-se ú rua

Kiniliti A 1, 2°, rerio do. ponto
dc iuo rói*, bonde da Jacarepagun.
uma regu'ar casa, com grande lote
de terreno; trata-se à rua. «Cândido
Be.iicio n. 402. (S708 X) R

ANXUXCIA-SE 
um sitio na esto-

ção da Paciência, kilometro 51,
para cima da linha, á mão direua.
Tem perto de dois mil pés dc laran-
jan selectas c pera, c lein muito
campo pana criação, e vcnde-sc tam-
bem unia boa icitoria com boa casa
dc moradia para familia. no centro
do terreno. Trata-se 110 inesino lo-
gar. (3773 __0 

R

GQMPRA-SK 
um pre.lio em centro

dc terreno, pirão nlto, ate 20
contos; rua S. José n. 112 — Phar-
macia. C2584 X)

\7"EX'W\-SK 
um grande predio, com

todo o conforto moderno, grande
chácara com cachoeira para motor ele-
ctrico; para ver e tratar á rua iMar-
qifez de S. Vicente u. 291, «Gávea,
das 11 ás 17. (S 3'.'9S) X

\fKNDE-SE. 
á rua Conde de Bom-

fim, .* lindos oro.lins moderno?;
iniornia.se c tráta-se á rua llóspi-
cio 108 (4053 N) S

«ma casa com cinco
t couiiiiuuu», com bastante terreno,

por metade de seu valor, entre as
estações de Ramos c IBomsuccesso;
trata-se com o dono. á rua 'Engenho
da Pedra n. 104, Bomsuccesso. Xe-
gocio liqüidado.  ___í__i__í_l__,

VEXDiE-SE, 
cm Jacarépaguá, uma

chácara com casa nova, tendo 3
quartos, 2 salas, cozinha, despensa e
muito terreno todo plantado, perto do
«ponto dc 100 réis, praça Sccca; para
ver e tratar na mesma, rua Emilia
11. 1 U. (J 3oii) X

IfFyNDESI-SE cm pequenas
V prestações, ao alcance, dc

todos, magníficos lotes de ter-
renos no magnífico o novo
bairro denominado "Campos

dos Cardosos". Estes são os
melhores terrenos c que são
vendidos em prestações. São
servidos pelos trens da Linha
Auxiliar, com as estações
"Cavalcanti" e "Engenheiro
Leal", bondes de Cascadura e
Estrada dc Ferro Central pela
estação do Cascadura. Escri-
ptoWo, rua dos Cardosos 352,
Cascadura. Prospcctos cora
plantas na rna da Alfândega
n. 28, Companhia Predial. N

ViKXDE-SE' 
o predio da rua dr.

Cândido Bcnicio n, 041 (Jacaré-
fpaguá), preço módico; trat.i-sc no
mesmo. 01 3-721) •>

\7"ilvXD.E-SK 
um bom «piano, grande

formato, perfeito, garantido, por
preço niodicoj rua de Sant'A'Hia, uo,
casa de íamilia_ (J 3-'34) O

\rÉNDK-SE 
um bom piano alie-' mão cordas cruzadas e de no-

gucira, baratissimo; na rua da Al-
faiidega n, M7. U 3221) U

^7¦,E^'D,ll^SlE 
um negocio dí qui-

' tanda, livre e «desemlxunçado,
com boa freguezia; «ia rua Conde ile
lloiufim n. 44S, tendo logar pára nio-
radia.  2

VICXDE-SK 
uma vacca mansa, com

rria, sendo essa a primeira, ga-
rantiiulo-se 12 garrafas de .leite; pa-
ra informações na rua Teixeira dc
^rel!o n. 58, Ipanema. (R 3557)0

I SENHOR

ViKXDE-SK 
por 2iooo$ooo, podendo

ser parte cm prestações, uma casa
com 2 quartos, 2 salas, terreno com
nxií, na travessa Stxircs Pereira.
34 Piedade; iníorma-sc por favor ao
iado no «. 30. Urgência.

B 3.730) X

ViEXDE-SE 
o novo e solido pre«lio

da rua do Mattoso n. 97, P"r;'
familia de tratamento, por 42 "°n-

tos. -Custou 60 contos; trata-se no
mesmo, (B 3*75*5) «*s

XT^lSNDK-iSIÍ uma flauta de prata
Vipor 300$; rua . Torres_ lluincm

26S, 
'Viíía 

Isabel.
'(.I 

3420) O11.

7|7KXnK7sK uma boa parelha de
T muares c uma carrocinha, própria

para entrega de mercadorias; ver e
tratar na rua Iladdock Lobo n. 06.
padaria. __L!__i_

\rKNDE-SR 
um harmonioso piano

de Pleyel. quasi novo; na rua da
Alfândega 261, sobrado. (4026 0)J

Que esilcva atacado por uma
forte rtiberculose e ide extrema
gravidade, offerdde-se ipara «siuli-
car gratuitamente a iodos (pie
soffrem de enfermidades ra=jpira
torias, assinl como tosses, bro"
chites, tosse, convillsa, nstlinia. tu-
berculosc, «pneumonia, etc-, um >"'
médio que o curou comipfetameii
lc. Hsta indicação para o bem Sa
humanidade, é conseqüência d-
um voto. DifliRir-se por .carta ao
sr. Eugcnio Avcllar. Caixa oe
Correio, 16S2.

TRASPASSES

VEN«1")EM-SK 
os prédios (ia rua

Carlos Comes ns. 49. 51 e 53.
¦Morro do «uio. Trata-se a praça
Tiradentes n. 73, eom o sr. VagSiiro.

VBXDE-SE 
o confortável predio da

rua Visconde de Tocantins n. 34.
estação de Todos 03 Santos: trata-se
uo mesmo. (J 26«j9)X

A ÉUC.A.SE una casa. á rua Tellcs
_*in. 41. Jacarépaguá; trata.se_ çom
Adelino lanipos. (3730 M) J

.i i.UCA-SE em casi de familia um
j^Jt/marto com pensiío, a um csíal
de tratamento; na rua Dr. llias 1I.1
Criiz 237. .Meyer. (4oiM).\

Precisa
comprar

í::ííííi_::-i„;::i_!íiiB'::í_!íi_íííI;!í;ibíI!w;;èí_íií:i^
A CUBA |" 

EMBRIAGUEZ |
rápida c radical com o

V casa que mais vantagem offerece, em preços e
qualidadesé ^_-_--«.__ ,_.A.. F. COSTA

Mobiliários de estylo e pliahtitsia, inítnipula.dos
com as melhores madoirns do paiz.

Ao jíosto do nmis exigente e ao alcance de todos
Especialidade cm copas para mobílias c atores bordados

RemcUem-sc eatalosos para o interior

Rua dos Andradas — 27
XJSLKPHONE X. 1330

OO.M1'HA-SE um predio com.dois
\J ou tres quartos c bom cfiantal,
novo .«ii c:n perfeito esia.lo de con-
scrvnção, ;>««:'«i nioilafa d» próprio,
lia Cidade Nova ou Estacio de Sa,
até 12:000$ mais ou menos. Cortas
com explicações., ao «sr. l.cite. ovem-
ih lVissos ir. Sj. loja, sem intcrme-
diários. Ut22 X) .1

COMPRAM-SE 
prediiis menos nos

¦v.ibitVbioJ, na rua Dr. .Rodrigo
tios Santos, n. 7ó, das to ás u o
das 17 ás ií) lioras. O.-19S.1 K

piÇAÇ E TEUUEXÕi ilM
Urldflú JACAUÈrAGUA' —
Pngnineiitos cm prest-nções:

Veiúlcm-sc «as ruas SIoiisc-
niioi' Marques c Aiiiia Silva
os|i]en(li(líis casas acnbiulas tle
construi'- o ínagiiificos lotos
do tórrenò tiròprio, livre e
desembaraçado, com iitruii en-
canada, bondo o luz electriea,
IWOAMIl.VrO EM PRESTA-
ÇÕES; para informações, rua
(íu Hospicio 17ü; pura ver á
Estrada da Freguezia -11"..

(S S560) N

p Coração Coração do
H normal bebedor

,|^SPr

SALVINIS e -s 
Q^^ |

de Saude,. fThc"«r_°- 
1

Cruz, com 16 annos de pra
tica dessa csiiedalida-ie. Ven-
détn-sc nas drogarias: PA*
CHECO, rua dos Andradas
45 _ Uio. c Baracl & C.',
rua Direita a, i — São

-; TalllO. (Aj 71S0 H
iLiBaMiigiiiMaiua

\7"EX0E-SE a casa da rua
V Coronel Pedro Alves 143,

moderno; trata-se com o sr.
Eugênio, loja de louça, á rua
do Ouvidor 50. (B «731) X

AOS BHEUMATICOS
O sr P K. Barreto, conceituado negociante á rua dos CorjueTOS,

estava entrevadõ na cama desde dezembro, com terrível rliciiniati-nio.
A conselho de seu medico, usou o aíamado Itob dc bumma Sal-
sado de Alfredo de Carvalho. Com tres frascos apenas ja tomou
còfltâ do sai negocio, 'li, como este caso, conta o Ilol. de Smiim,.
milhares. A' venda nas boas . pliarmacias , e drogarias. Depo-
sito, Primeiro de 

"Março n. m. Allrcdo de Larva.lio „ «-¦

TT.IÍX.DIvS.E um bello palacete, com
Brande jardim e pomar, á rur. _>r.

Tose JIvríiio, Tijuca, accommodacões
nara grande familia; trata-se a rua
da Assembléa n. m. sala ¦}. com o
dr. X.. das 3 as 5 "orJS' ____fj_l

\r,FXlV.íM-5i; 
por 7:300$ «eis ca-

I sinlias; renda =50?, no }:¦ dc
•Dentro: tratar com o sr. Ailonjo,
rua do Carmo n. 66, sala 4. as 3
lioras. (S 

'3453) 'X

.TTJÍXDE-SE uma chácara toda plan-
tada de novo. rua Ja 'Passagem

ti. 13, antiga Nova do Iguassii, Ma-
Kanibomba. (II 3334) 

"1

XfFjXDK-SÉ unia chácara com tres
V casas, uma grcrule para moradia

e duas rendendo, tudo muito barato;
rua Baroneza. esquina da rua Maran-
gá, 11. 271, Jacarep.iguá. (] Ü.^So) X

TTiEXD.Iv-Sl? um predio na rua fte-
' 

fia.lor I. Bonifácio, que ainda nao
foi habitado, com ; salas, 2 quartos,
C07.in|rui e mais pertences, lioin quintal
todo murado installação electriea, varan
da ao laJo. Bondes á porta, .1 mmti-
tos da estação; informa-se á mesma
rua 81, armancm—Estação de Todos
os Santos. f^óo N) K

Commentos
Curam-se cm 'Ã dias com

InjecçãoMarinho
Rua 1 <lo Sctemlj.-o, 180

T7il',Xnt*XI-SiR pintos
V i$50o; 11a rua 'Ues

QUITANDA, 
livre e dc-embarací..

da, trasi>assa-5e a rua llsrt'!^-
I.0I10, 41. Jogar de tulnro, oluW*
barato e tem commodo para (M »!j

(,{<\.;i V) "

TRASrASSA-SE 
um bom armazém

de ícccos e moinados, lazeii
muito bom negocio, livre c dcscmiir.
roçado, com licenças e impostos pa
gos, em logar de grande movimento
.ugando dc aluguel 00$. Trata-se pot
favor com os sns. Almci«l«i Chaves »
C.*, (sr. Abel), largo da Se.

( '082 1*) J

BOTEQUIM, 
cata

Traspassa-sc tuna

YlvXDE-SE; 
uma boa vitrine de

centro, com espelhos; 12o, rua
'1'i-ci Caneca, ilv' para desoecupar lo-
¦gar. O 3'"5) O

.. de raça »
.'scmbnrgador Izi-

u.u u. .1., Fabrica das Chitas.

\7".lvXD;E-S«[* 'grande coliecçãn . de
> pássaros nacionaes c estrangeiros,

«para viveiro e jardim; d rua halgailo
Zonlia 11. QQ, Tijuca.

\7"KXl>K-&iC 
uma vitrine inteira pa-

' ra porta, ou troca-se pnr nlg'.»is
metros dc armação; rua Uruguayana

1 n. 12;. d 3940) O

I TW,N«PE-S'R um bom piano, estylo
i V Crhpoud. Cepo c armação de me-
! tal. Cordas cruzadas. Para ver e
, tratar por favor á rua da ¦Misencor-
i dia 11. 113. (J 3-370) O

.„..- e bilhares -•
j_. ,...-|.«».«-» tuna ca.--a deste ra-
mo, fazendo bom negocio, cm frenti
a uma estução, paga ,pouco alugue
tem contrato c bons commodos pa'r-
famiilia ou alugar, tem um moinlic
parn nioor café c boa freguezia pari
fora, e vendedores; para mais iníor.
mações, ma da Assembléa 11. 15.

(:,77o P) B

Traspassâ-se ™* St È
tembro, completamente mobilado e
dividido em escriptorios, «iue estão
todos alugados, dando 0; alugueis
para pagar a renda do mesmo, ncar.-
do de graça para o alugatnrio, sal'
dc espera, quarto, sala dc jantar, co-
pa, cozinha, dispensa e área. A ss.i
de jantar é espaçosa podendo sen- r
para pensão. Vcndcm-sc algumas "'¦•'-
chinas e accessorios de massagens e
cmbollczamciito do rosto., ensinando «

a trabalhar com as machina- c oulroí
misteres deste gênero. Motiva es»
trastiassc o dono retirar-se desta <¦«
pitai. Cartas a Estrella. neste escri-
ptorio. <6|.____J

= "rtanioouiua, ¦ •_ •'"••' 
Ü  . . ,,_ "\TF.XDE-SE em "lCiigenhciro Xei-
I TT-EXDEM.SE emnprestações, casas \ __„ pQ_ ..$ c so^ ,0.C5 (]c ,_.
gi ii terrenos. 110 Realengo, Bi* _.enoj com ,, metros dc frente por
i trada Real dc Santa Cruz; trata-se _ i()_ de (vnáoSi a3silll como os
¦ 1 com o sr. Marques, na ivstrana kc,.« ai^os C.M c0.nm\sí;.0, por falta dc pa-

"\r.KXIMvSK o oçougue da rua .d
,1 

*' America n. 22- nor motivo dot do-
._ i no ficar aborrecido com o«; caixelros.

-_TP.SDR.SE em "Kngenheiro Xei- ! *M< faicr ___ua_iu.cr;. n«go-.9j trata-se

\ va", por 5c
Ji(M_ l.t__l (Jll-nju.i tlv.5w*-'U- -.ni"---

na mesma rua n. ::o. (5 ivfi) O

> Santa Isabel n. 73 a bella Villa
de Cintra; trata-se á rua Buenos Ai-
res 198. (4o._ N) J

"\7"KXl>lvá!C. cm Jacarépaguá, por X7"KNDE-SE. .á rua Visconde de
V 7:000?, uma boa casa, com duas

salas, quatro quartos, cozinha, retré-
tc, banheiro, etc, muita abundância
d'ãguai a casa está era centro de
terreno todo arborizado, medindo 22
ailétroâ dc frente por 104 dc fundos;
ttm outro lo'.e pegado, dc (igual lama-
nho, com duas casinhas que rendem
30$ mensaes, se vende por _;_oò$;
vcndc-se tiiito junto ou separado: para
ver e tratar, a'qualquer hora, na rna
Dr. Bernardáio. n. 75, Jacarépasiia,
ponto de 100 réis. (S 37*5) ¦"

"Çfj-iNDE-SIv 
uma casa a prestações

l dc 80S -'sendo a _ primeira presta-
ção dc 500$; em Madureira: tr„tar na
rua da Prainha -. (.luirino. (jo.ioX)J

"XTiEXDEJI-SE bons lotes dc terre-
V no3 a íoo$, a dinheiro k vista

ou prestações; são todos nivelados*
logar scccõ, na T. Laurinda, cm lia*
mos, lado esquerdo (le quem c:;rj na
travessa. Também «e vendem tres lo-
tes de frente de rua c um dc e=«llli-
tu, àcn-e para negocio; para tratar,
rua Fagundes Vaiello n. ul. E. da
Piedade. (Immcdíaíamente se passa a
escriptu.-a). (J 3«ípS; X

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Quitanda - 72
— A. nxTO & c. —

-vrExni'.
t predio,

;_i;
p

UO 21

por 16:000$ uni hom
. . _ rna I.topoído: trata-se
u d«a mesma rua, Andarahy

de Santa Cruz n. K>5: mais informa
çòes á rua da Alfândega n. 28, Com-

panhia Predial

,\7TXnKM-SK ires magníficos e con-
V fortaveis prédios, situados na rua

Joaquim Silva, todoi com- bastante
terreno, e um grande terrcri«\ em
Todos os Santos, freguezia «lo En-
genho Novo; Iratar coni o dr. lo-
lentino de Campos, rua 1 lieoph.lo üt-
loni. Sj, 1" andar, das 1- as 17,110-
ras. Teleph. Norte 4,i;o. ______2_

TTifiXDE-SE uma casa com grande
V terreno todo «plantado de arvores

c com um lindo jardim na frente e
dos lados, todo cimentado, tem es-
roío e muita fartura d';«.g;u: a casa
é nova, porém, pequena; «tem varan-
da do lado. Preço 8:000$; r.a rua
Gtlineza n. ?S. Engenho ie Dentro:
pude ser vista a qualquer hora. _

(;i4: XI 5

caidos era coiumissão, p««r falta dc pa>
gamehto das prestações mensaes, i

(¦979 X) K|

TTEN'Di:-S'E por s:-o«_«$ a casa da* rua Nova de Ca.lw.nb:-' n. 64,
com " quartos, 3 salas, cozinha, com
dois fogões a rjaz, \V. C, r.gua e
grande terreno; trsu-fe na mesma.

(R 918

Cura rápida com o
PKITOltAL MAlilTSHO
Kua 7 do Setembro, 1S«

ACHADOS E PEBD1P0S
CAMPEI.LO 

li C."i rua I.uiz *
Camões n. ,iC. rc:«lc;i--c a cs

tela ii. 5<>.957 desta casa; aí prr.
dencios estão dadas. «.;<"" 1 ..'

^riEXBK.M-SK 
doi

ietn Copacabana,
mensaes; trata-se á
n. 133, Mourão & C.

bons prédios.
Tendendo 400.Ç

rata-se á rua do Rosário- ' (T>3Wi)N

A7MXDKM-SR cobro, lnliio e
* bronze velhos. Informa-se

ií rim Santo Alfredo 18.
(J 3600)0

\7ÍEN' cas

i \7"i!;XDi;.M-SiR, junto ou separado, i
DE-SE por ,i:Soo$ooo «mal \ mesa elástica com 5 laboas, ¦

. casa com 2 salas e ; quartos, Rttarda-comida, 1 gilarda-lotiça, 1 ar-
cozV-in. terreno n por 40, luz elinario de vidro c meia mobília de. sala
água. Una Angélica n. :o.', estação' de visitas, em perfeito estalo. Ver e
da Olaria: traUi-__ ua mesma. tratar n.i rua 2\i dc maio n. 13, es-

(.1 ;.7Si"l Nltãçâo do Riachuelo. (.1 3-538) O

DIAS 
& MOYSÉS; i.(. rua Bi

liara Alvarenga. 14. Perue.:--;
cautela n. -70.293 desta rasa.

Í3S17 '."

C.«, Henry
__ , eúcccssores. V'-''
se a cautela n. i6a.34õ, desta «-;.

(;-|i O'

TGOXTHIER 
&

J. Armando, fiitccc-

\7"EXDiE-SE 
um terreno d

c todo material, p.\.l UiiJ «Ul.> • | *f C IUUU •

(li 363:) X I ii tem aücerc
„.. , — V,^.«¦,...» .,., «

TfEXDi -si:

i_L_j\
/10MPUASE um pre.lio perto d;
KJ cidade, sendo parte ã vista, e
."•.«.ri- a prcslaçõe,; carlás á caixa
d:.-'.c jornal, a Z,  .ti;1-'- X.' U

I forma*se no n
I »/ ...w#. •.,,., na rua Voluntários Ides nò Meycr.

EXliK-SE uma boj casinha com V da P.-.tria uma grand
dois quartos, duas salas, cozinha. I jardim na. gente e

...d?ooo;
rua Páo Ferroj in-
_;. Inhaúma, Uo;:-

(XidiS) J

despensa e quintal, por ;;;uu;; na ma
Libéria <!•«., i:«:'.tu«i n. 1, em fren-
tc m cí;.í';ãu rreteito liento Riheiro.

.0359 X) I

....... casa, com 
ja.u,... ,._ .;t..,^ C terreno, com 131 ATEXI>EISE uma esplendida cosa,
metros de' üciile por 150 metros dü 1 > em Santa TherezaJ logar saúda-
fundos. Preta Je oceasião; trata-se I vel, preço barato; para tratar r.a rua

á rua f)oncSlvc5 D'.a n. C. "A La Clapp ns. 47 e 49, Mercado Xriyo.
Renonimec", (} 3316). 

**l 
com, .0 sr, Ftal*"- ü *54<) «

TJERDEU-SÍE a cautela ri. <•< 
'¦

X da casa de empréstimo" sou \'-
nhoros dc Adalberto «lc Andrade, > ¦

ã rba 7 de Setembro 11. "?. As pr;
videncias foram dadas. ____:_

PERDERAM-SE 
cinco nprÜces 

"¦

um conto de réU ca«;i u:i ¦' ,
ns. 33-917 a 33-95', itm:orrn'ía^
de jtiros dc 5 "i" ao anr «. 1 ¦'" •¦.
tes ao menor Armando, '\ 19 ''-^ ,

i nada Ju-litli dc Magalhães fio-Joy t-
Armando Augusto de C.odoy- — ;
<!e Janeiro. 19 de outubro .
Armando Augusto de CoiW.y_

PERDEU-SE 
n caderneta <!«•- ';;..;;

Econômica do R'o
1 sob o n. 361.652, da 1' ."'""•,-.,

50 AXXOS DK TRICMPHO... MH.HARII.S UE OüRAS
IiijccgfiòPalmeira. Cura ir.fuU ivel em 6 «lias. 1 só vidro cura
tni todas «.'i< pliarmacias Uo Bii*_ii, De_>.: Diogaria iV„;.-..., Andraii-s
B, 45, V.id_o jjeoo, -'.;¦-.'." —

PERDEU-SE 
a caute.n

ii'..|S4, da casa ¦.«-
i tiuimatâci * Sansevcr.!:

y.andre Kcmiletno n, 5 «¦
. inões n. 1 A,

*'¦¦'¦::¦ .......;

1

J
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CORREIO DA MANHA — Sabbad«íí 21 de Outubro de 1910 11

FLORESNATURAES
PREÇOS SEM COMPETÊNCIA

CASA LOUREIRO
TJ_M_CO_A. FABRICA -XTES-PA CAPITAL PE COROAS OE BISC. trrX"

Completo sortimento de coroas de panno e biscuit. — Acceita qualquer encommentla em flores de biscuit, como
ramos, cruzes, lyras, âncoras e corações

©____ RUA DO PASSEIO ©____ •—— TELEPHONE O, 333

¦*P)EBDE*J-SE a licença (Ia carroci-
_L nlia 11. 1575, (Ia Comp. Centros"Pastoris; á rua do Cattete n. ..
Hlratifica-se a ttuem entregar.. _'. .; -.. _________
fÓ-RDE.-SE no (lia i?, á noite,
X 11a Avenida Central, uma cariei-
j-a contendo documentos c um passa-
jiorlc. Cmtlfictt.sc a quem entrosar
«esta redacçilo. (Q)

f Tira 01 caíi-Ilot superfluoü do ros-
to, col In c braços. Encontra-se nas
cisas : Jlníin, Hermanv e Cirio,

1)_I'U!*U-SE 
a caderneta 416.037

. 1I.1 Caixa Econômica. (404O Q) J

DUAS 
senhoras dc todo respeito,

ahig_m sala e quarto dct frente,
com direito á cozinha a quintal, a
casal ou senhoras; ver e tratar, rua
Club Athictico 98. (3959 S) R

DINHEIRO 
«ob hypothecacas, o

juros de 9 e i-°|cj rua Ura-
guayana 8, com Tlieodoro. U7-5 S) R

DR, 
J. PEDRO ARAÚJO — Con-

isultorio, rua Sete de Setembro
an, de 1 ás 4. (3716 S) lt

DINHEIRO 
— Dá-se sob liypo-

thecas de prédios, com toda _ a
brevidade; á riu Arcliias Cordeiro
n. 161, portas de aço, cora Freitas,
das 8 ás 11. (3372 S) 11

DINHEIRO, giiem precisar sob hy-
pothecas, só aegocios sérios; rua

Buenos Aires n, 198, antiga rua do
Hospicio. (iu S) S

GRAMO. 
HONES E CHAPAS -

Trocam-se de $500 a =$. Vendem-
.se de $500 a 3$. Compram-se usa.
das. Concertam-» gtaraophones e
vcndem-sc a 20$, 35$. Convpram-sc!
rua Uruguayana 135. (4620 S) J

HYPO.HE-AS 
desde 8°\«. con-

forme localidade e garantia; J-
(1. Dart; rua da Quitanda 63, lei-
teria. (2390 S) K

HYPOTHECAS 
fozem-se de pre-

dio. no centro e nos subúrbios,
com brevidade; na rua da Quitanda
o. 74, alfaiataria, com Freitas, da 1
is 4 horas. (337" S) R

LUI.US 
tia -omeraniá — Vendem-

sc dois ca-saes, sendo um casal
branco c um casal preto, sendo uns
beMísisúnoíi exemplares; Casa Lusita-
nia; Ouvidor 63. Tel. 3991, Norte.

OS.» S) J

O melhor remédio contra lombrigas,
oxyuros e solitárias é o

AMBROSIL
Vidro i$_oo — Dep. Andradas, 43

e S. José, 51,

OBV 
e Orobó fresco, Pemba c

Pimenta da Costa e figas dc nia-
deira dc diversos tamanhos, vendem-
«c na casa de hervas e plantas me-
dicinaes, na rua Senador Euzebio n.
aio, praça xi de Junho. (3057 S) R

OLARIA 
— Um moco com bastan-

te pratica do serviço, offerccc-se
para tomar conta dc ema olaria, con*
forme se tratar; ca rua Silva Co-
mes n. u 10—Cascadura, (3607 S) J

PARTO 
SEM DOR — Mme. Be!-

lieni, diplomada peta Faculdade
dc Medicina do Kio. participa ás
suas clientes que acaba de fixar eaa
residência, á rua da Lapa n. 6a.
Tcl. 5338. (2144 S) S

CASA PARIS |45R*URUGUAYANA

n_____r_-_nr__„*i_._r1***~-''"-"~ _______ ____¦____¦__>_____— ——___¦—-—

AOS PRODDãTORES DS CAPE

HOXT_P__wSi FEITAS
Tornos para rapazes a S68000—35$ooo—e 39$ooo

Costumes de brim <i _,39ooo — e 15í5ooo
Ternos pura homens a 3;.$o«o— 39$ooo — 45$ooo

o 5HSooo
fazenda c feitio no rigor da moda.

Terno do Tusssor a 289000.
Costume branco a 15SOOO.

ROUPAS SOB MEDIDAS
6O81100 — 70§oot» - 809 e 1009ooo

ULTIMA MODA cm tecidos de pura lã para ternos sob
medida.

708ooo © 8O9000 — Ternos dc brim de linho Tavllor
e H-J.

Ófficina de cúrte dirigida pclo conhecido contramcslre
Pereira.

E.la easa não tem filial Não confundi, com os imitadores

IJliRDKU-SE 
n caderneta n. 381.31)8

da ,.a série da Caixa Econômica
»lii Iti» de Janeiro. (.1930 Ql R

DIVERSOS
ADVOGADO 

— Dr. Washington
Garcia — Foro em geral — Pc-

tlções inieiaes e consultas gratuita-
mente; rua da Quitanda n. 20. Tele-
|ilu>nc official, A qualquer hora.

(383 
S) R

\\ LUGAM-SE ternos de casaca, so-
XV brecasaca, smockiiigs e cíaks;
rna Visconde Rio IIranço, 36, sob.
fjclçph. C. 441S. (siJ- S) S

Alt 
11*A do relógio dc ouro que

estava marcada para extrahir-se
sc cm _i dc outubro, fica transferi.
rida para o dia n dc novembro dc
:i•»tf.—'.Manoel C. Ferreira. (.1750 S)U

A 
FIXADOR de piano — lloa liar-

. moina, mata os bichos sc os ti-
ver l* pequenos reparos, tudo io$t no
.Caí- Guarany, tclcpli. 4191, Central,

1 A ' RUA Asscrabéa, 79, zn, está o
\l\ prof. du portug., írauc, etc.
fine morou tias ruas 7 11. 109 e Ca-
sioca ii;. .t; c 4-\. (S)
1 A CÇÃO entre amigo..  Domtií*
[âY,v(ço9 líeyualdo da Koelia, com-
¦lUínica que a extracção da rifa da
miachina, ficou transferida para 35 dc
iiovembro. (4018 S) .1

DINHEIRO .- Dáv_« sob liypothe-
cas «moveis, inventários, -promtfi*

Srorias c a oííÍch.s do Exerça to, l'o-
Ücia Bombeiros; 'Rósaríò 172, Seixas
_ Fernandes. (302.1 S) R

DINHEIRO 
s_b liynotitccás — Eni

presta o dr, Tólentlno de Cam.
pos, á rua Thce-pliilo Oitoni 11. 83,
iu andar, das i_ áã 17 lioras. Tcl.
Norte, 4330. (330? Si J

DINHEIRO 
— Qualquer quantia,

a juros módicos, para hypqthe*
ca:;, anücliresis, descontos c cauções;
compra e venda de prédios, terrenos,
sítios c fazendas; com .1. Pinto, rua
do Kosario 134, tabellião. (3898 S) J

DINHEIRO 
— Emprcsta-se sob

hypothe.a*. de predios mesmo
que preeviem de obras, pagar impôs-
tos, sob ttitigeis mesmo em usofruto,
dotal, heranças, apólices, etc., juros
c condições; tratam-se das 9 ás 5;
rua Tlieopliilo Ottoni n. 83, 1" 011-
dar. (1823 S) S

IYINHETRO 
_ Empresta-se por

/ h>'|iotlieca a juro. dc 81]; a
i_""'í'\ conformo logar. Cartas para
M. A., neste jornal, (35"5 S) lt

I1IP0TEXCIA 
/_. Cura-íe com as

garrafas de cattiába, remédio vc-
Betai. Encontra-se na rua dc Santo
Christo n. pp. (3,-37 S) 11

LAVANDERIA 
Modelo, ha só uma,

e é a unira que lava o cnffoin-
ma toda a rem-pa. tanto de Iiomem
como dc senhora e casa, com espe-
cia .idade Ue luxo, _ com a máxima
perfeição, _em o perigo de contagio;
manda buscar e levar a domicilio.
Telephone Su! s;o. (339S S) M

Gonorrhéa
cura-se cm 3 dias com

Una . (lc Setembro, 180

METHODO 
Vulcnfort — Os cur-

soa gratuitos minuncíados, prin-¦ciplaPilp no di.i 2.1. Inglez: 2.ai e
5a...feiras; írance..: 3.*s e íí.% dc
5.30 ás 6.30, P, JI. Uua Clapp i.

(4055 S) J

ART 
ir; OS PARA CHAPÉUS DE

SENHORA E NOVIDADES -
[I. T,obo ii: Ca,, importadores, rua
do Hospicio n. 139, Rio dc Janeiro.
[Aos t srs, negociantes c modistas do
interior, icmettcremos qualquer eu-
toniinendui. (3*38 B) )

AGKXXBS 
tios Estados, ocecitam*

sc na fabrica dc carimbos e gra-
vuras á p.-.-i Sachet iS—Rio. Pecam
condições a José Xavier. Optima com-
missão. (3344 S) J

I>OM 
dia — Já usa cm suas refei-

.> çõcí o_ deliciosos vinhos de mesa
tia Parreira do Minho c Douro ? De-
lio-ito á rua do Hospício 11. 19S.

(109 S) S

TDANIIEIRA dc ferro esmaltado -
,l-> ('om])..i"-e cm buas condições; á
nua liaddock l.obo 107. (,1973 SJ lí

1>0A 
NOITE — Jâ adquiriu uma

'modesta casa para sua residência,
!>or módico preço ? Rua Buenoa Ai-
ics n. 193. Tcl. 5575. (110S) S

piCVCf.F.TAS ou tricycles — Não
.U mandem concertar, pintar ou re-
mioutar, sem primeiro ver os preço.
<le casa llrasil, rua ilo Cattete io^.'íelcph. 17.14, Central. (3310 S)R
¦pAR.VMANCHAO, servindo pira™ J viveiro — Vcrwle-se um na rna
liaddock l.obo 11. 1C7. (.1973 5) K

€AI''l().M.YN"l.* 
habilitada, muito

con-hcciiLi c considerada pelo ac-
corto de suas profecia., tendo pòr
motivo de força maior deixado dc
«minnciar, novamente espera merecer
n confiança dc todos que a quizcrcnic-oi',:,V.lt.ir; na rua de _. Pedro 331.
üobradò. (39S3 S) J

/ÜTÂTrürõs de scllo3"do,Rra"sn,
\7 com todos os erros e vaiicJSides,
fcircço i$ooo; IloSpicio 30 — 1. Cos-
<i _ FíHiim. (3731 S) S

(¦"10Jr._RA.-_E musica., de auto.
I-.' piano líes; .uttetc 55 c 57.

(3fi.lt S) S

(1ARTAS 
dc fiança, bons fiadores c

J boas condições. Trata-se na pra-
ç.i Tiradenlcs 11. 73, «obrado, com o
;.;¦. Rodrigues. (4020 S)S

(*HIAl'Í.OS 
c fôrmas — Últimos

J modelos; preços abaixo do custo;
-1-1 "I.a llellc Forme"; rua Ho-píeio
ti. ._._;; telephone Norte _j..i_í_.. Ae-
_eitrtiu-.se reformas. (4031 S)J

/CARTOMANTE, mine. Conccpcion
V' —Ri-_ l"rei Caneca n, 196, sobra-
Uo. Pife.) 3$ooo. (3519 S) J

€CPfXS 
— A Termecida c o mais

forte destruidor dos cupins. O
nr.tor deste preparado incumbe se dc
fluatular fazer exiiueçào dos referidos
ínscelos cm prédios, itivios c pianos,
Carla ',:ir:i Salva Nccco; Ernesto Ri-
Hiciro .11 — Nicthcroy. U7..7 S) K

r*lOM.Mi)DO _ Precisa-se para um
\J cavalheiro e um menino, até 20$
ç-ii casa de familia, do Meyer para
|iaixo| cartas para esta redeção, a
IA. A, A. (3793 S) S
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FILTRO
FIEL
Hppro.au. e recommen-
dado pela Exma, Oira-
ctoria de Saude Publica.
A' vc-iidii nas mais impor.

tantos casas de loiu.-its e
ferragens, ospccinliiifiite:
CASA VIANNA — Ouvidor 50

— Telephone ir.8.
CASA LIMOGES — Avenida

Rio Branco 120.
AGOSTINHO FERREIRA fi IR-

MAO-i" de Marco to... 17
AT.HEI.TO Dl*. ALMEinA í.
C, — Avenida Rio Branco 09-
J. l"J-:i-!.l.lt „ C. — Uua da

Quitanda ^S.
RICARDO AUGUSTO HIATO

—. Rtta do. Andradas 79.
BARBOSA & MELLO — Rua

do _Ta'spi_io i-[.
A. LIMA & C. — Rua do Ou-

vidor "...
CASA FIE.. _ Rtta 31 de It.iio

n.. io.: — Teleph. \'. .|i,

Para venda a prestações:
J. -•.._._.Kit ii C.

Kua da Quitanda -IS, Tcle-
plione 1026, N., ou 1111 i'a-
liiica: — .T. U. NI" .MIS
Hua St de Jlaio 11. 163

CASA FIEL
Teleplione, Villa, -11

Remettc-se para qualquer ponto
do Brasil devidamente embalado,
reecÍKitido :it iiuiiortar.-ia «m

Podidos áJ. B.. NUNES

PENSÃO. 
-_ Fornecesse á m.sa e

a domicilio, farta c variada; rua
Carioca S, 2" and. (3858 S) R

PIANO 
—Vende-se um estylo Cra-

pant, cepo c armação de mcUil,
cordas crnaidas. Para ver e tratar
por favor na rua da Misericórdia 11.
113. (38-7 S) J

PENSÃO 
— Fomeccsc bem feita,

de casa dc familia; na rua do
Cattete n. i%7. (S)

PEXSAO 
--- Fqrncce-se á mc.i ou

a domicílio cm casa dc família
brasileira; rui I_rga 71. (40.13 S) J

PIEDADE 
— A rifa da machira

Singer com 5 gavetas» a extrair*
sc cm _•_ de outubro, fica transferida
para 18 dc novembro dc 1916.

(_9J5 S) R

T>!„\SAO — Fornece-.c bem feita,
X de ea.a de famHiu; ua rua tio
Cattete n. 2Í7, (3664 S) S

P
andar

("IÜ-XSAÕ — Fornece-se dc i* or-
dem, na rua da Alfândega 65, 2'1,

(3517 S) .1

PEXSAO 
— Fornece-se á mesa

60$; a domicilio 70$ e fly.ülso..
i$5oo. Tratamento de 1" ordem; á
rua 1" de Março, 23, 2", (3530 S) .1

1J1CXSA0 
de 1» ordem, faria, varia-

<la c com toucinho; dá-se á me-
sa c a domicilio; na rua Aristides
Louo n. 23. Tel. 23S2, Villa.

<J3_[ S) R

POXTO 
ajour, desde 200 reis; rua

7 de Setembro n, 95, Io andar.
(joissj j

1>ENSA0 
MOSTEIRO — E' a

melhor no gênero e também for-
necc a DOMICILIO; Rosário, 105,
1" andar. (1S0 S) i)

PRECISA-SE 
— Cavalheiro de tra-

tamento , precisa de um aposento
mobilado c iudepcmlentc em cisa de
pessoa recatada. Cartas a França,
nesta redacçâo, (-1007 S) S

QUARTOS 
— Alugam-se = lions

_quartos ¦ a preço reduzido, cm casa
dc familia; rua da Constituição _í>,
sobrado. (385' S) H

I^XPLICADOR 
particular, formado

-j— Para concursos e exames. Lon-
ga pratica, preço módico; (lei-.er.il
Caldwcll 11. -io, sobrado. (3147 S>R

ly.rfR 1__J1MÕ.S — líilem^
¦•^se sob inventários, lieian-
ças, liypotliccns, alugueis de
prédios, juros o eiiii .111
apólices. Fazem-se obras e
pagam-se impostos em atruzo.
Coinpriim-se terrenos 1 ,,,t-
dios velhos ou novos. Co-" o
sr. Carmo, rua liosario 09,
sob., 11 ás 5. (-1091) O

LOJA 
___ Aluga-sc no. fundos, min

grande sala para q!_a!quer Òffi*
clua, na riu 7 dc Setembro 111.!.

(4027 S) 1

X ATIM — Lições particulares: $$JJ por bora. Grupo dc 5 alumnos;
15$ a ,ios$ mensaes. informações, lar
Ro da Sc 32, :» andar. (32S0 S) 1

MACIIIXAS 
dc escrever _ Com

pra-fe Undenvood, Continental
e Rcniinston; rua da Alfândega 1.17.

t.lSSn S) II

'""1A.VTARIA — Vende-se 11 do pro-
U diu da rua do Hospício ti, ioo.

Ú7S.1 S) n

/lOXSrt.TAS espiritas _ Mme.
V.; Marte l.ouise só acccita pratífi-
cação depois da pessoa conseguir o
<i:;c deseja —Jlaltoso 33. t.l^St" S) J
•/CARTOMANTE e fa_ qualquer Ira-
XJ. brilho para o bem, não usar de
cerimonia? em falar no que deseja-
re. c trata de feridas ctiroittcàs e
outras doenças; rua Oliveira n, ..8,
íutulos da capella do Amparo —Cas-
cadura. (2904 S) I

("IIIAPÉOS 
ul"'inos modelos, cm se-

.' da; palha c vclludo, a 10$, u$.
t155 e 30$; tinge-se, reforma-sc a 5$
j. C$; niine. Uos, á rua da Carioca
1;. 10. Acceita nlumiias. (303C S) J
/MOIJ-ETES DE SENHORA--"'SOB¦V. MEU IDA a 12$ .- Mme. Maric
ff.etuos, çoileteira diplpmada pela Aca-
demia dc Paris e com ca_a cm Pa-
ris, montou sou atelier á rna da As-
iíeinblL. 35, 1» andar. (105 .SI |

COMl'l. 
bem a i$_oo ? só no res-

taunnt Pcnston; mme. Solange;
£Itneuo>5 Aírc3 15S, loja; nãsiunautcs
ú mesa £Jo$; fora, -.$. (iSiâS) S

/'lOMlMiAM-S'- 2 machinas, unia
\J de ponto a jour c outra dc cos-
íurai em segunda mão: á praça da"Republica 

n. 223, i« and. (35SS .-*) II

rtARTõES PE VISITAS _ Cen-
y Io 2S. Ourives n. Go _ Tape
faria, Oscar N. Soarei. (2423 S) S

Ã *ASA em Petropolis — Aluga-se™ ' n ;:*!:.. beni mobilada c com todo*¦¦ c míorto para familia dc tratomen-' Para Informações á rua General
Osirio n. _. u-sta cidade. Os9lS)l)

\Pl 
' r ! ' s de senliora sob medi-
 '*¦'*' e concerta, especialidade

pra srri cz; mme. Rouharde dcí'.eitas, rua \piranga n. 17.
(.ÍS'* S) I.

inOMfRAM.SK livros novos c usa-vr dos rt_ Josí Jlauricio 144 A.
_.'¦•'<"' A"'er'eana. (..420 S) S

A -_ Compra-se q_alquc:' e vcv.l--.i-c alguns ícr-
licor des Passos 11. ri.

(3S67 S) R

__>"_

Tví. FRANCISCO ABREU _ IV,.
/.' cecre de porlusuez, da Escola
_.í.*í";". ,c-;"---i porttiguc., trance,-.
•rthmetica. Beo?raphla, bi-iorb ...T*i e do Bri«l; _ rB_ da Carioca"• "' J*J- S) J

ÍpXStXA-SE 
piano cm ca.a a io$

_ mensaes. «luas lições por semana,
pclo nielliodo do Instituto. V.ae-se a
domicilio por preços baratisslinos, m
rua Mariz c Uarros 1 tS. (3421 S) J

TITME. THOMPSON* — Reconcilia.
àTX ções cm S dias, responsos, casa-
mentos diííiccis, afastamento de ri-
vac.., paz no lar, etc. Remuneração
no fim. Encarrega-.se de trabalhos
para o. E_tados, Cons. grátis, Maxi-
ma re-erva e seriedade; r.í. nia Mau-
rity—Mangue. Ao laio da antiga C.">
do Gaz. 12840 S) S

riUARTOS mobilados — A!u_.ni-se
VÇ cm ca.a de f;tm'u:a de todo res-
pcíto, a rapazes, sem pensão; rua
Moraes e Silva n. 150 — Col!e,íio
Militar. (3720 S5.S

55II-A 
dc uma machina de costura,

_li que devia cs trair-se em ^1 do
corrente, fica transferida para 22 de
novembro dc 19*16. (4000 S) 1.

TJEI.OGIOS c despertadores com-
Xt pra e concerta a 5?, 2$, 3$, etc,
in ojsíí du gMmopliouc» á r._ Uru-
guayaTia 135, o-ficina dc rclojociro.
Augusto Kc:mão. (40.12 &) .1

SEU.OS 
 Compram-se, vcudem-sc

c trocam-se, scllos para collç-
cções; Hospicio 30, J. Custa í_ Ei-
lhos. (3730 S) S

ÇJAI.A dc frente, aluga-se á rua D.
vj Marianna 135, em Botafogo, cm
casa dc familia, a uma senliora ou
moço de tratamento. (,..íi7 S) )

QAT.A cm optimo ponto — Aluga-
Ü sc > (IcnUsta, medico, cavalheiro:
011 casaes; casa de familia: rua M.
Floriano -i, .obrado. (3850 S) J.

rrtAPETES GRANDES -_ Compra
A .se 'Vim ou dois, de lã, .perfeito.,

eom pouco mais ou menos 3 X 3111.
Cartas a Alberto — "Correio da Ma-
nh.V". (--798 S) .1
'PENDES olguni obstáculo a ven-
JL cer ? Consiiltac Mme. Thoni|ison.
Ma.-ima rcitrva c seriedade!. Cons.
-rr.itis: 73, rua Mauritv—iMangtic.

(2S41 S) S

TTMA faniilia õluga uma sa'a de
xJ frente, a uni casal ou a um se-
ulior; na avenida Mcm d»! Sa 5;,
.br.idn. (3512S) .1

U'MA 
senhora, modesta, trabalhan-

do fora, precisa encontrar quar-
to e jantar só, por 60$. cm casa dc
familia-..* Cartas nesta 'redacçâo, para¦iCldarif"", __'-ü 

____

UMA 
professora rec cm chegada, lcc-

cíona ptano por preço módicoi
Cartas <i C. JI., rua S. Christovão
11. 313. casa n. )., ou Ouvidor 143.
Casa líevtiacqua. (SJ

UMA 
.senhora seria, deseja ir para

a comnaniiia dc uma familia sé
ria; .abe bordar c costurar muito
bcui, podendo ensinar a creanças
Para informações ua rua Dcücmbar-
godor lzidro 11. 09, Fabrica das Chi-
ta-'. (.Iliio S) J

VINHO
lodo-phospha tado

do AVernecl.
Poüeroso medicamento no tratamento da

TPi-la. e _.*• c 111 o s_ e,
_E__ci-opl_ttloi_ic_,

-\ietii-_TstHetiiit
consecutiva a excesso de fs*aba.ko

iai.el.ectual, etca
E' diariamente proscripto pelos Srs. clínicos noscasosdo -"i-lritisino. lyiuphatismo, ancinia o(tei):ui])t.'aiiieiito geral de qualquer origem; as-sim nas moléstias ligadas aocrescinienlo cio indivíduo.|| sim nas moiesuas ligadas ao crescimento do indivíduo. !«

.-ii» iiim.im 11 a_m___w¦-^-..'JS—i«_-___Ml____;_^__?_^^»»^.-....^^.~1|i i

_T.I cx-ncgociantc desta praça, dar,
CJ do as melhorei informações de
sua condueta c fiador, offcrcccrSC
para fazer cobratícas de alugueis dc
casas, contas no Thesoaro e Preíe:
tura. Carta, nesta redacção,**a CA.

(2231 S) A

Para alcançar bom preço é indispen-
savel perfeito benefficio9

que so se consegue com a machina
"AMARAL"

A machina «AMARAL" já está com seu credito
consagrado por cerca de 700 machinas installadas em
todo o paiz onde se produz cale. *

Simplicidade, economia de custo, de força, de eus-
teio, de espaço e de instaUaç&o.

Separação e catação tão perleitas como nenhuma
outra o consegue.

Antes do apparecimento da machina "AMARAL"
as installações custavam dezenas de contos de réis,
de modo que só eram accessiveis aos lavradores de
vastos recursos- Dois grandes, inapreciaveis benefícios
ella veio pois prestar á nossa lavoura de café: - bara-
tear aa insfallaçdes e aperfeiçoar o beneficio. As
imitações que têm apparecido só conseguem firmar-lhe
cada vez mais o seu inabalável credito. Fabricamos o
iypo 1 para 200 arrobas, e o typo 2 para 400.

Catálogos, preços e informações com os fabricantes:

Companhia Industrial "MARTINS BARROS"

ACTOS FÚNEBRES

Offlcinas

Roa Lopes Vieira 2
________ s.

Endereço Escriptorios
-rlífir Roa da Boa Vista 46

Teleplione li. 1180 Caixa n. 6
PAULO==

Cachorrinhos-^""^^
de luxo. Destruidor da snrna, car*
rai>atos_ e pulgas, vendc-sc nas ruas
Hospício ii-(, Gonçalves Dias 38,
Ouvidor 63, 7 de Setembro r.a, 3
e 151; Cattete 91, 1'." José de Alcn-
car 11. 3. (1335 S) A

PRISÃO DE VENTRE
Doença, de fígado, estômago c in*

testitios. Ouram-se com ás Pílulas _dc
l.ollo Compostas. . do phármaceütico
Santos Silva. VidroÍ-5Ç000, Deposito:
Drogaria Pacheco, á.nado. Andra*
das n. ^3. (J 1421)

V_>_ Pritiarift — E- Cardoso Ju-v eierma. 10 -io. do in5titu.
to Paste ir especialista nas moléstias
dos cães. Consultas e chamados, rua
uu Hospício r.4. Tcl. 1958, Norte.

Creme de Amêndoas —
O legitimo está registrado sob o n.
10.011, c traz iutpre.so o nome do
fabricante pliarmacctitico Santos Sil-
va, C.c.

Indispensável na toilelte das damas
elegantes. Entbelleza o rosto, tiran-
lo-llics as rnpis e as manchas. Pote
2$ooo. Vende-se uo deposito. Droga-
ria 1 .checo; á rua dos Andradas 45,

Advogado ~ Ac':fe¦¦ .cobr<11"
missoria*, fallencias, concordatas, rc-
gístro de marcas dc fabrica e de
commercio, privilégios, inventários,
despejos, pcnlioras, minutas de con-
tratoa e di.tractos divorcio.., etc.
Com o dr. 1 'oncio Leal, rua da Qui-
tanda, 50, sala 6. (8709 S' R

—Cura
resíria-

dos,
constípaçõea com febre, bronchites e
.„thma. Preço !$óóo. Deposito: Phar-
macio Rodrigues, rua "Marechal FJo-
riano n. 99. (3734 SJ K

CIMAURIA

Coronel Bernardo Hila-
rião Alves da Silva

ÍA 

viuva, filhos, genros c
netos do f.tllecido coronel
BERNARDO iHIU-RIAO
A1.VES DA SILVA convi-
dam a todos 03 parentes e

ami„os para assistir á musa de
primeiro anniversario de seu pas-
samento que por eterno repouso de
sua alma mandam celebrar liojc,
sabbado, 21 do corrente, as o lio-
ras, na egreja matriz da Gloria,
pclo que desde já se confessam
suinmamentc gratos.

Maria Lúcia do Ro-
sario

ÍSett 

filho João Fonciano
do Rosário e netos convi-
dam 03 parentes e amigos
para assistir á m'ssa de sc-
timo dia por alma de sua

saudosa mãe, MARIA LÚCIA DO
ROSÁRIO, segunda-feira, 23 do,
corrente, ás 9 horas, na egreja dol
Amparo, estação dc Cascadura, ou]
bonde de Cascadura. Desde já
agradecem peuhorados, (39.0 B

Dr. João José Luiz
Vianna

PROFESSOR DA 1'SCOLA N.
VAL

ÍO 

capitão-tenente dr.
OLAVO VIANNA c senho-
ra (ausentes*!-, J. J. Lttia
Vianna .Itinior, ilr. Octavio
Vianna, Oswaldo Vianna.

Carolina Botmeaíilt, dr. J. Lima
Vianna e senhora (ausentes), An-
touio Carneiro de Mendonça e sc-
nhora, Odettc Winter, Fàbricio
Kastrup e senliora e Amador
Bíteno de Andrade o familia parti-
cipam aos seus parentes e amigos
que fazem celebrar, por alma do
seu idolatrado pae, genro, sogro,
cunhado e tio, dr. JOÃO JOSÉ'
LUIZ VIANNA, na segunda-feira,
23_ do corrente, ás 10 lioras, uma
missa de "" dia, no altar-mór da
egreja de S. Francisco de Paula.

(S.3086*)

José Augusto de Souza
(jo° DIA)

tA 

viuva Pttra Arguclles
de Souza convida as pessoas
dc sua amizade c parentes
para assistir á missa de tri-
gesimo dia que por alma de

sen saudoso marido manda rezar
hoje, sabbado, 21 do corrente, ás
o horas, na egreja de S. Francisco
de Paula. (R3.^9)___._____________________¦¦

Domingos Pereira
Gomes

ÍLeonie 

Ferrct Gomes, fi-
lhos, nora e mais parentes
participam o fallecimento
de seu esposo, pae, sogro_ e

avó, saindo o feretro á mão, hoje,
ás ia horas, da rua das Palmeiras
n. 67 para o cemitério de S. João
Baotisla; (R394<>)

MAS DE BRONZE
BUSTOS, MEDALHÕES, ___¦

TlíAS c atti-bittos fúnebres
para monumentos

FUNDIÇUO IXDIGKXA
150, rua Camerino — KIO

s__ss_;__«;___i_K_3-«_________t__-^^

CASA GUIOMAR

3g$__0 — Ultima creação da
moda: — Botas cm bezerro-selim

preto, com biqueira e talão de
verniz e fivclinlia ao lado. Dilas
no mesmo modelo, porém, cm

Uanguru' ainarcllo. Qualquer des-

tes artigos custa rs. 35$ooo, ruas

centraes.

RemcWein-sc caralogos illustrn-
tios Rfalis a quem os pedir, ro-

gando-se toda a clareza r.o en-

dereço, Estado c logar,

GJUHjOS graeff & c.

16$000 — Modcrnissimos sa-
paios da pclliea enverhizada,
amarrando no peito do pé com
uma fita, laços friza.os, salto
alto — artigo .finíssimo;

i_s____ín______1 ________
^E__K^-__F%__. r9\m

__!___! ______

1S$000 -— "Chies" sapatos
¦em pelilea envernizada, com pala
c fivela, salto á Luiz XV — ul-
tinia creação da imoda.

s*_í_:3«_:__«__"_«t^^

Si-àOOO — Bellissinias boíáü
de «botoar c de atacar ao lado,
em casemira cinza, "beije", com

I biqueira _e verniz, artigo "der-
! nicr-cri".

PELO CORItEIO i
MAIS 2$000 1

Telephone, 4.424, Norte |• -"¦ ¦ 1
AVENIDA PASSOS, 120 I1

Camillo Fonseca Filho
f3° ANNIVERSARIO)

tDr. 

Camillo Fonseca, sua
esposa e filha, José F.
Klein e stia esposa convi-
dam todos os parentes «
pessoas de sua amizade e

do fallccido a assistir á. missa do
3o anniversario <lo fallccimcnto de
seu sempre lembrado filho, irmão
c cunhado CAMILLO FONSECA
FILHO, que será rezada segunda-
feira, 23 do corrente, is 9 horas,
na capella do cemitério de S. João
Baptista. Desde já sc confessam
eternamente agradecidos.

(R_97.S)

Coroas e palmas
de flores naturaes

recebe-se cncomracndas para finados.

Casa Arte Floral
Uua da Asscmbl-a it_. Tclepli, Cen-

trai 1S37

Maria Eduardo de Soa-
res Seabra

t 

Fernando il'Av*Ha e famU
lia participara ás pessoas <lc
sua amizade o fallecimento
dc sua tia MARIA'EDUAR-
DO DE SOARES SEA-

BRA, e convidam para acompa-
nhar o seu enterro, que será efte-
ditado hoje, sabbado, ás o horas,
da manhã, saindo o feretro da ira-
vessa Bambina n, 22, para « ce-
milerio de S. Francisco Xavier,
e desde já ficam agradecidos.

(J 403S

Emilia Matilde Arge-
lagúét Oliveira

EMILIA DE OL1VKRA)
MASSAGISTA

(i° anniversario)

Í 

Manoel Subirá Oliveri,
I.tiisa Isabel (presentes),
Martin, Cármen c Isabel
(ausentes), convidam os de-

mais partates e amigos 
'th

EMILIA MATILDE ARGEL.-
GUET OLIVKRA, para assistir a
missa dc primeiro anniversario <lo
seu fallecimento que, pelo seu des-
canso, fazem celebrar hoje, sab-
tado, ai do corrente, ás 9 i\a
horas, uo altar-niór da egreja de
Nossa Senhora do Parlo, agrade-
cendo antecipadamente esle aelo
de religião. (B 3745)

Amélia Fróes Sampaio

Í 

Julieta Fróes Basios man-
da rezar hoje, sabbado, -i
do corrente, ás 9 'i 12 ho-
ras, 11a egreja da Lapa do
Desterro, uma missa dc sc-

timo dia de seu fallecimento, e
para esse acto dc caridade, comi.
da as amigas e pessoas de amizada
da mesma. J 3818

sa
FINADOS

Mme. Caldeira de Andrada
participa nos seus ámigos_ e fre-
fiiteües oue tem em exposição, ar.
tisticas coroas de biKuits, desde
2$ooo. A' Jardiueira. Rua Vis-
conde de ltatina 1, j c 5, (B3SJ-)

LOTOS

DH. ALVINO AGUIAR
MOLÉSTIAS INTERNAS
ESTÔMAGO — FÍGADO —

INTESTINOS — RINS — PUL-
MÕES. etc. Consultório: rua Ro-
drigo Silva 11. 5. Teleph. ;.iri,
Cent. Uas 2 ás 4 Ilora?. Rc:-i(lcn.
cia: travessa Torres n. ir. Tel.
4.265. Contra!. (J 8352)

"1TMA 
senhora dc meia edade, cin-

\J i>rcga-sc em serviços dome.ticos,
cm casa »lo um senhor viuvo com
o:t _cm filhos. E' muito c..rÍn"iosa c
falte costurar; rua Alari_ e Uarros
11. S27, sobrado. (_t53- S) J

U_[ 
scn".:or de todo o respeito,

partindo para Recife, onde vae
exercer cargo, deseja encontrar uma
set-hora l.r.:_ilcira, branca, 'bastante
carinhosa, _cm compromissos e que
dê boas referencias dc tua condueta,
I«ra aconv?anhar cm viagem duas
cra_nças c lá íicar como governante,
tratando dos serviçoá dc sua casa.
Cartas a 1. H. C, ua redacçâo des-
ta íolh.i, dando na cxpacações nc.es-
varias c onde pódc =er procurad..' 

(4016 S) J

TTiESTlDOS c costumes no rigor
V da moda, a '15$, _o$. 25$ e 30$,

na r. Carioca 54. sob. Te'._i_i. Cen-
trai 3508. U037 S) J

Í^M 
ca.a dc familia. aluga-se uma

__ sala dc trente, iud.pènJcute, a
um senhor dc todo o re.pcito, e uni
nuarto a uma Ec::':t)ra; rua Gcncra!
Silva Telle. 11, :;  Andarahv,

(.--l/M 
Iv

I.MXAnoS — Florú naturaes, .les-
JL' dc já a.ccítantos toda e qualquer
encominenda, aprompUndo-sc com a
nviior rapidez; preços módicos. Casa
Lusitânia, rtu do Ouvidor n. 63.

(.15-0 S) J

MCA transferida para o il a 5 dc
X nòvenubro próximo, n extracçãij
da acção entre anitços, dè itm qua-
dro — "Últimos raios de Sói", xm-
nuiicíada para hoje. (40.. _S) J

IIVPOTHECAS — 1'.".-e:rt .. na
rua l)r. Kodrigo d'..; Santos n.
as 10 ás 3-' c das 17 ás 10 ho.

t.!,-|S.I li

T.TVTOTHECAS beni localisadas,
lXc.-,;iit.ilÍ5!a {;,i ;e (juaLiúer qu.,:-.-

fjvor, o .-r. Clu-.ej, r__ r„> Roiario
147, «obrada, (3440 S) S

•jtTME. 
Clara Coudcrc _ Mauicura,i»._ pedicura, raasragista diplomada:

rua S, Clemente.,, ,03 Tcl. is;,.•t 4. \ ae a domicilio.
ra.. i_ .ei.no*

D Si lt

t.TME. Ch-a Couderc — Manicur.i,Ali pedicura, massagista diplomaila:rua >. Clemente r
Sul. V.,c laiiciüo.

I-TO.
;i> senho*

(-51.5.) S

MOTOkKS 
iiaritimôs novos, com-

( p.etos, vendem-se diversos, para
nelhoré. fn.
; n. 63. so-
< .So S,i J

anclia ou c;itr:iM, das raelhores (a.bnc.mtes; r;a D. Manoel _ 63, •-¦
brado.

MME. 
CHI, cartomante, rüz tudo

com clareza que se deseja sa*Ircr. realiza q-.iaL.-.iL-:- trabalho pormais ditucil o.-.;e peja cmigavelmciite;
na sua nova residência, á r.-a Im-a-
"'l'"'* "¦ *¦¦?- sab- C3oò£ S)J

MOVEIS 
us.idos _ Compram-se

mobihanoj completos, aviV-soí,
objectos <\e arte. antigüidades, e;c.,
r-M Senador Dumas n, 45. térreo—
E. Rilciro. _íi46 S' S

Espiritismo _ 
5íwme.?e'"Sí

ti*;. Travessa da T.uz n. .j. sobrado,
11..làucl; Lobo. Se_onda-s, quartas e
sextas-feiras, das o d« manhã á> .;
J.i t_r_-. Casa dc familia respeita*
vel. TrabaMtos, cum toda c «crie.
dade. (4039 S) J

MÉDICOS
Moléstias das senhoras,
pelle e sypliilis 7^ ^
tencouri, parteiro, c;;ra os tumores
dos seios c do ventre, ..= tnòlcstios
da. vias urinarias c genítaes da mu-
lher, as metrites, os corrimentos ute*
rinos e vagihaes e regularixa a mens*
trúaçao pòr processo .eu. ^Applica o
(ítjíS e ou. com ou sem injecçâo e
esta sem dor, trata a tuberculose c
hérnia (çuebradura) .cm operação.
Coitsttltório penei.hinchte appárçUia*
do; rua Rodrigo Silva n. 26, esqui-
r.a da rua da As?embléai das 11 ás
_• da '.arde. Telephnhe .".t:; residen-
cia á run Senador Euzebio ,142. Con
sultas grátis, (J J.|:S)

!f_n U l'ri:'*i o d'ia'.:nns'.\
IjlV I co c tra lamento
UU A Jns i'of;nw:' ^°C3"

tonia_o, intestirtóo,
fígado,' pulni.es,

coração, rins. ossos, .dc, pclo
DR. KHXATO DE SOUZA _0-
PUS. Preços módicos. Rua S^o
José. 30. das _ ás • (menos ás
qitartas-íciras). A soj

n

Consultas grátis §

PARTEIRAS
PAT.TT.T1.A MADAMBrftKlJ-lKft PALMYRA
—Com loiifta pratica, trata dc moles-
tias de senhoras e suspensão, por um
processo rápido e garantido. Acceita
parturientes em sua residência, á rua
Camcrino n. 105. Tel. 4428, Norte.

o 15-O

Parteira Mme. Bar-
fnsn — *"onl i""al'ca <'a ^a_
~'-*T V 

""" 
tcrnWadc, trata das

moléstias do utero e evita a gra-
yjdez: Acceita .parturientes cm
pensão e attende a chamados á
qualquer hora, Kua Frei Caneca
!¦''¦>. sobrado. (i/8j J
grátis. (_|8o S) R

üitteiicoitrt, da .ac-.ildade dc Medi-
cina da iJahia, medico e operador
e_iicc'alista cm

mofestias dos Olhos,
ouvidos, garganta,

nariz e doenças ner-
vosas.

Todos os dias, das 3 ás 0 lioras
da tarde Ruã Rodrigo- Silva n. 26,
1" a.'iJar (entre Asscijibléa c Sete dc
Setembro). Consultório ifierf citam ente

apparolhado Attende, também chama-
dos a domicilio', pclo teljr. 2.511, Villa,
ca ü.647, Central, ou por cscripto.

(2308 d

DENTISTAS"iEUTISTÃ"
lí. Unidas Vou Plnn._eiisteili

Esi>. em obturações a ouro, pia.
tina, esmalte e extracções com*

¦ * tameittc cem <lúr; colloca den-
tes com ou sem chapas, a preços
reduzidos. GaratUc todo c qual-
quer trãballio e acceita p.tjar.ien-
tos parcellados. Das 8 da manhã
ás 6 da noite. Aos domingos só
a'.^ ás i horas, Et-.a Marechal Fio,
riano Peixoto n. 41 (sobrado),
próximo á rna Uruguayana,

DEXTISTA 
a _$ooo rmi.aes para

obturação a grauito, platina,
curativos de*'.*- o primeiro dia. Tra*
bãll.cxS de chapa; coro:ts, pivot, etc",
por preços mínimos c trabalhos ga*
rauiido-s na Auxiliadora Medica, na
rua dos Andradas n. 85. fobrado,
esquina di rua General Câmara, te*
ltphone, Xorte òi,;,, (ij3i SJ I

c moléstias
de mulher, o
DR; H. DH

ANDRADA cura corrintentos. hemor-
rha«ias e suspensõesrj de modo sim-
pies. evita a gravidez nos casos índí-
cadõs, fazendo appareccr o incommo-
do sem provocar licmorriiaeía. tendo
como elifa'11'.eira mine. JOSEPIIINA(."¦AI. 1.1X1)0. parteira 

"<Io 
Hospital

Clinico de Barcelona; consultas dia-
rias, Rralis aos pobres, Acceita cüen-
tes c:a jicnsão. Consultório e resi-
dencia: rua du Lavradio n. 111, so-
brado. (3,4 J)

Professores e professoras
Ij*Ri\NCI*_ 

thearico e pratico, l.i-
. Ções c:n casa do alumno. Para

informações, dirigir cartas a Motta
_ima, nc;ta redacçâo. (536; S) .1

I"k-J'".kZ^'"_._\'CÊF~"<! põrtu-
GUIÍÜ, pelos professores: Kodger

e Henri (mcthodo Berlitz); preço
módico; rua da Alfândega n. 109,
sobrado. (3-lGS) M

LECCIONA 
SE l'i,coria e piano pelo

programma do I. N. de Musica,
rna da Carioca 8, 2o and. (385OS) K

PIANO, 
violino e bandolim —Pro-

fessor — Cartas por favor, nes-
ta redacçâo, para IIO.V. EIIEI.LO.

(1085 S) I*

PARTEIRA" ^ Mme.
Francisca

Heis, diplo-
mala pe!a
I". dc M.

de Boston, faz appareccr a menstrua-
ção por processo scienliíico e sem
dor; trabalhos garantidos e preços
ao alcance dc todos, sem o menor
perigo para a satide; trata dc doen-
ças do mero; rua General Câmara
n. no. Tel. n. 3.363, Norte, próximo
da avenida Central. Consultas gra-
tis- (S 431)

PARTEM
Faicu de Mcdic

Mme. Maria
j *¦:*..l>lia. di-
ploiiKi.ia pela
na de Madrid,

trata d. todas as doenças das senho*
ras e faz npparecer o incoimnodo, por
processo -cíentiüco e sem dor nem
o menor perigo para a saude, tra*
balhos garantidos e preços ao olcau*
cc ún todos, Avenida Gomes Freire
ii. rr. tclcphone n. 3G43, Central, con*
sultas grátis. Em frente ao theatro
Republica. (17.1 £)

SENHORASTartos. Mo-
ksiii; das

Tratsjjionto
dos a*_iT.u3 e
suas t conse-

quencias, dos
corrímcnlos,

das colíca. utoro-iv.trianas c das regras
irrcírularea c prolon^das. Assembléa,
f4 das u ás ,S. Serviço do dr.JP.edro
Magalhães, T_ep. 1009. Ccnt, (K 9-'4*

INGLEZ FsíÍ
em seu meses., 10$ mcuâies. I.argo
de 'S. Francisco 36 e rua da Carioca
52, i° andar. Vae n domicilio, por
preços módicos. (U 381;.')

fuHDI.^H^_&_?-ã_r

119
Ourives

mo

SurdfiZ — ^os fJUC 5ü*r'rern destamoléstias, nconscllio que
procurem íarer ccqnisição do prepa*
radot do grande benemérito pharma-
ceutkro O. lielio::, que reside á nta
Alegre. SofÊrcu desta impertinente
moléstia _ annos c hoje ouve ndmi-
ravelmcnte. Francisco Ayres Pinto—
C_baitg_—Xictlicroy, E. 

'do 
Rio;

(.-oi3 s* n

JACAREPAGU.V
Flv.i*en*'na Rosa de An-

drade Lima

Í 

'Guilherme Augusto dc
Andrade Lima, Anti.-i^ Terei-
ra Uma, Joaquim Ferreira
de Moura e Leonina Lima
de 'Moura, c Eugenia Au-

gttsta <le Andrade Lima, agrade-
cem pcnhorados a todos os amt-
gos que acompanharam á ultima
morada sua idolatrada mãe, FLO-
RBNTÍNA iROZA DE ANDRA-
DE LIMA, c convidam 03 seus
íimigos e parentes para assistir a
missa de 7° dia, n- egreja da Fre-
guezia do 'Lorelo, cm Jacarépa-
guá, segunda-feira, 23 do corrente,
ás o 'horas, e desde já sc confes-
saní gratos por este acto religioso.

(J 4054

Cuidado com os inlrujQes
Os nropric.nri.s dn Cnsa
ilns Fn>.ch(las Pretas, teu-
«lo sabido mio continua a
exploração «lo credito do
nouio do seu estabeleci-
mento i>o. imrts du iniii-
vidnos susiieltos, avisam
ao imblico de fino a Casa
das Fazendas I'retas não
tem agentes do lutos o não
manda seus emi)re_ados n
domicilio — sem reeelicr

urdido liara tal fim.
Meras exploradoras e tuin»
-.in suspeitas são nquellas
que so nprcscntaiu como
míticas contra-mestrãs da
Casa das Fazendas Pretas.

PEDHO S. OII.IUOZ
& IRMÃO

Tel. C. 10X.

Perolina Esmalte -p_r'^°
que adquire e conserva a belleza da
pelle, approvado pclo Instituto dc
Dcllcza dç Paris, premiado ua Ex-
posição de Milann. Preço 3$ooo. PO
DE ARROZ PEROLINA. suave e
cnil.!!e_idor. Preço 4$. Exijam cs-
tc5 preparados, á venda cm todas aã
perfumaria? c r.o deposito deste e
dc outros preparados, á rua Sete de
Setembro 11. aop, sob. (5S9 S) A

Ser Bella Creme de Bel-
lcza "Oriental",

único sem ri-
vai, para man-

ter a epidetine cm perfeito esta-
do de hygiene c belleza c pelas
suas qualidads .molicntes e re-
frigerantes c embranquece * as-
setina, a cutis, dando-lhe a trans-
parencia da juventude. Não é
gorduroso, c o melhor, para mas-
sagens c faz adhcrir o pó dc ar-
roz, tornando-o completamente in
visível, :*?ooo; pclo Correio, réis
3Ç500. Yende-sc nas perftiiuarias
c pharmacias. Deposito: Pcrfu-
maria Lopes, Uruguayana, 44,
Rio. Mediante um sello dc 100
réis, enviamos o catalogo de Con-
sclhos de Belleza. A 7891

M-WTTTQ A COLCHOARIA
MU V I_ lOrjo POVO ii nos sub-
urbios» a casa que maior sortimento
tem de moveis novos e usados, col-
eliücs e olmofadas, não tem competi-
dor cm preço., por que fabrica cm
suas of.ícinas; também sc encarrega
de reformar os mesmos; á nia 24 de
-Maio 11. 505. Teleph. Villa 1785, —
Sampaio. (819 S) M

Cão de vigia -£%r: Z
Riiifico, por r._o sc ipoder ter; rua da
Pissaseiu i.a— Uútafngo. (J9;S.S)K

Duchas massagens, etc. In-
süttito Physiothera-
pico do dr. Gustavo
Arnibrtist. Docente da

Faculdade. Doenças do estômago
e intestino, neurastlienia, arlltri-
tismo, obesidade, diabete, etc. De
7 ás 11 da manhã. Rua Senador
Danlas, 48. (S 1135

Tratamento pelo Dr. Neves
da Rocha, com exiio seguro,
rios zumbidos dos ouvidos,
pela massagem vibraloiia,
pelas correntes continuas e
pelas correntes de alta frn-
qüencia. Os zumbidos dimi-
nuem logo na primeira ap-
plicação c acabam desappa-
recendo completamente.

[Consultas de primeiia cias-
se da 1 t'is 4 lioras da tarde; I
consultas de segunda classe]
das 10 ás 12 da manhã. — 1
Avenida Rio Brau.oOO

A 13C9I

DOENÇAS CO APPARELHQ Dl-
6ESTIY0 E DD SYSTEHA KEB-
imen Of?. REMA TO
Vüõü BESOUZA ÍO-
PES, decente na Fa-
cuídade. Exames pe-
ios raios X, do esto-
mago, intestinos, co-
ração, puitr.õas, etc.
Cura da asíhma. —
Rua S. José 39, de 2
és4, (menos ás quartas—
feiras). Grátis aos po-
br es ás 12 horas. (\m
Electricidade ~ I"'l*!l"-5r
__t_vvvi-v-uuuw c concertoâ dc
força e l;u. Attende qualquer chama-
do; II. Teixeira. Teleplione Central,

.35- Pedro America n. Su. Cattete.
.(Dá Si S.

Of. Ei. Mereilles-
Doenças internas, creanças. Vias uri-
nanas — Appp.reS.os microscópicos,
clectrícos, de üíuminação para csa-
mc_ c tratamento das doenças; vire*
tlira, bexiga, rins. recto, intestiuoí,
estômago etc. — Trat. rápido da go-
norrhca, sypliilis, hydrocclc. Appl,:
tíoíí c 914 — It. Sete dc Sctcmlim
9fí, das 3 ás 6—Had, í.ol>o 45S, TcL
139.1, Villa.

M.MIC. Tt*J'V.\*Ajr.
BA' cxuiroprictaria

d:i Cns:i Scf*ecta, faz
publico, achar-se ao.
vãmente á disposição

de suas cxmas. treguezas, i rua d*
Ouvidor, '148, L-sa Carmo. (Molde
cortado, solj medida. (} 4075)

CATARATA... $&,£
por processo operatono se-
guro, qualquer que seja a
edade do doente, pelo Dr. Ne-
ves da Rocha, oculista com
longa pratica de sua espe-
cialidade no paiz c nos lios-
pitaes dc Berlim, Vicnna,
Paris e Londres; medico
de diversos hospitacs desta
cidade. Avenida Rio Branco,
90, das 12 ás _ lioras. lio-
norarios moderados. Dispõe
de aposentos para hospe-
dar doentes que queiramestar sob sua completa di-
recção. A1303

Oonorrliéos c h r onicas e
recentes.
Q 11 c r ei; fi.
car radical-

mente curado em poucos dias?
Procurac informações com o sr.
Keijó, (|tie gratuitamente .... offc-
recc, não conhecendo caso nc-
nhum negativo; rua Theophilo
Ottoni 1C7. 37-i J

-^ machinas Singer, f et tio gabinete,
0^ de mão c ttc p^*. li(iuiilairiise

<i _o$i jc\ 50$ ato noo.-í. paiicndai
para industria dc oito c dc. ináchi-
nàs, Ófficina para qualquer concerto,
Praça d: Republica ij;. (.. |SS)J

| 
• I m dsrtttròs, cmpiit-

¦«miHnaii 
gens, eczemas,
frieíras, sarnas,
bròtoéjas, etc,
des a p, parecem

fácil o completamente com o
DERàlIC-RA. i.N"ão . pomada).
Vende-se cm todas :-.s drogaria.
do Rio e Xi;'.heroy. Deposito ge-
ral: 1'harmácia Acre, ria Acre,
n. 3S. Tet, Xortc, 3-G3. l'reço
2$000.

iliiüS' uas coase-
cia_. ( Cura

radical, fnjecç5c_
completamente
INDOLORES.

i-.Lra.ãü, A'ppi. 6._ e 91 (.
A.semblêa n. ^4, daa ;. â. !.. !.o-
ras, Serviço do Dr. PEDRO MA3A-
LIIÃES Tele.hone íut.y, C.

.0" »M3).

"_.
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GARAGE AVENIDA
Reputada a i* desta capital

Auto de luxo para casamentos e
passeios

ESCRIPTORIO

avenida Rio Branco, 161
Tel. -i;.|, Cèíllfál

GARAGE E OFFICINAS
Ruu Kelaçíio, 16el8

Tel. s.|0i Central
RIO DE JANEIRO

ÁGUA PODEROSA
Radloactlva de Llndoya

MEDICINAL, NATURAL, PER-
FEITAMENTE POTÁVEL

PARA:
Btaeutniitlsmo, artbritismo,

arterlo sclerose,
moléstias gastro-enterlcas,

hepatlcas, renaes, etc
Dúzia, lOíüoa. Entrega

a domicilio

CASA CARVALHO
Avenida Rio Branco n, 165

Telephone Central, 2.619

USINA SÃO GONÇALO

%&T£»t>,

FERIDAS!
Ulceras, rhnp;us, eczcmíis, friei-

ra9, ele, "Uhguento Sánlo lirazi-
ücnsu". Uun Marechal Plorialio,
173. A. Gesleira Pimcnlel.

] 6oj

Pinturas de cabellos
Mme. Ribeiro particularmente

tinue cabellos com um preparado
vegetal inoífcnsivo, de sua, pro-
priedade, á rua.de Si José, 67,

, sob Próximo a Avenida, feleplio-1 
ne 59i8 C. (S =129

ESPINGARDA
Vende-se uma Wenchester, cali-

lire m, «ni perfeito estado. Rua
Guimarães Caipora 107, Copacaba-
na. Com G. C. S. Preço, 20?ooo.

Ki!K»a_wina_wi!a_«!t^^

MOBÍLIA
Vende-se um grupo com 9 peças

Êara 
sala de visitas, na rua da

aiioca n. 42, i" andar. (J4°44

ehic ra pauis
^_____^__________________________________________________t_______________________^^

'FRUCTflS.
, 00BRRZIL

/-"¦Extra - Fino
¦ A- __-_ . --— .s.^Á

A-ven da em loca a parte e

ÜEPOSITp E t.SCRIPTORIO
Rua da Assembléa, 21.
tx. rio oc .j>\NiriFtcj.

1:

S HOJB- MATINÉE DA MODA - HOJE 
j

Acceita-sc um sócio com esta
quantia para associar-se a 3. easas
que têm deixado de lucro oitocen-
tos mensaes; informações praça
Tiradentes 75, sala da frente.

(4086)

JÓIA PERDIDA
Perdeu-se um botão com pérola

e brilhantes; gratifica-se bem. —
¦Rua da Assembléa, 50. (R 390o

om-sjuir-.r—-' ta^iÊm^^armam^^^^^m

ax____cixx;c^^rt __ — ™— _-.-_ — companhia^ D
Glnematographica

HOJE e amanhã ÚLTIMOS DIAS

S CYCLOWE
e os seus'Sete Peccados Mortaes
Pailngonisla : Mlle. SÜZANNB D'ARMELI<B

CINEMA AVENIDA
Este cinema, tendo passado por grandes reformas, 6 ;

n « hoje ui 1 dos mais bellos cinemas da caivUal.unico que possuo
» ' iuna installa<;fin perfeita de renovar o ar puro, conforme

as exigências da Saude Publica. O Avenida é hoje o ponto
da reunião du elite carioca, e unico quo exnibe exclusiva*
mente íltas americanas--as únicas que estão sempre ba-
seadas na moral, e na reforma dos bons costumes. — Or-
ctiestra de Damas no salão de espera.

J~OJB ECOJ-D
Empolgante programma novo, fllm de suceesso sem egual

1", 2', 3*, 4' e 5' PAUTE

AVISO — Kunccionando dois salões alternada-
mòíilò o horário será d seguinte :

SAI.ÃO si: rK IJK SliTKMiiHÓ: 1 hora —S.10 — 3,20 — 4,30—
«,.10 - 6,50 - S horas - '.',10 —10,20

SAI.ÃO AVliNID \ : 1,35 - 2/i5 - H,ii"i - ?,,0ü - 6,15 -
7,2:i - 8,'3ã - \\M - 10,'iã

Amanhã - DOJjjHNCH) - Amanhã
Uma deliciosa MATINí'E IXFXJíTIL

preparada com esmerado cuidado

(Rilms inéditos)
?^AV.^^ww«wvwvwvwws,'w.vv•L
Segunda-feira - Mais DOIS dias de espera

e será exhibido um novo film, trabalho
interessante e de arte

Os Carreteis de Fios de Curo

¦ff^^"*"'** l^^A j f_^__,'*íí&_>,'i^___ _______»*»^^^^^^__________

NASOARRA8...

a^rJW^P ,^?|g_P-•"".-'-- :''.'í^H ___ÉÜ __^^á! k^í*______,i? à\W ___»'* *• ... —" -1
mmMN 9_____vr*5 ^___l __¦_______ __E

-t' _H ___ BMt* %* a *

¦a\a^_W_____H_________Ba1___BaaW_B__*a»»»»^a»W__*a~a-_^M_Ba»^»_W_^alB

Hilariante e fina comedia «m **h actos, dc Ignario Luiii e ediçJo
dü, provecta fabrica Haliai» TIBEIl-FILM.

Maeistr.il desempenho ie um empo de artlttas conJieci<Ha»imos
ia no" cX^ptottT IDA CaTU&NI TAL-LI. DIOMIRA JA.
COBINI, MEDlL FANT&NI, ^AZIO LUPI (autor), ALFON-
SO ÇASSINIj CARLO DELF.NI e ALBERTO COLLO, o actor

syiripaiúico das sentis senlioritas ca tiucas.

PEHDID
6 AOTOS DE OSCAR LOPES

oíST

_____ _w____S__l __k>-.m __!

___ I Ü-___ W àWW W
U E^-8 I .''¦ I Mm \_\t- m_W- ' ^^H _____ 9*1 Kál Ej
P^t_L*£3 ___3 Ií—_L^ Wm• V-T^- •*5Ííj5_| H_IHaV _MM___y

J—K—H' -Ar^P —a_aa——a—P _T 
' '

A'J,B _í;'-<'5ía^BB^_^^^B%-W_w
'7^S'r ''^_^_____^____»| 

_klF_S^_B'A^l_& ia^-^H^-BiW' "üii
<-\à;k '^:':_V__L^_Kl___^P f'í:-v"?*5af*,«»!í

I t•^a^__J^HBBaw»aflH^.•¦.^•' -íj»": ivl_r¦",.-»*;
Mbe-cn^scóie luxuosa. - photograiphâa esmurad>i c nitnii, paísãgciis

lindas e verdeja-ntés.

WSST Begunda-felra:
POKTUCAL N4 GUERRA \

LHAOESTOtO 

I 8EN8ACIOWAL I INCONFUNDÍVEL I
«aaico fita official autenticado pelo Ministério ,1a Guerra.

10

NO
HOJE

F-VT-SLlL
ULTIMAS EXHIB1Ç0ES

4 fllm aue nlcunçou estrondoso shccoísíio
durante UMA SEMUW

Somente Hoje e Amanliã

Amanha— Matinée infantil

O fllm nacional P-ROIDA
3 Max-Liiuler numa comedia em 3 autos

[IS %
f)

%
%

i
ii

é

€©es»»êssig3*s90®s©6E?sí5âo©sae«c«e8e<iiei2eeees«o

_P^I™ Segunda-feira Iti
UIS FROCrBAMMA DE

ENCHENTES
2 fllms de grande metragem num

só programma

Mlle, Napeirkoskwa
IVo seu lindo

romance cie amor

liuerra. %á
_*s_*j_^jC

í Extraordinário drama policial da «jyLÜXO» exaoutado .
pelo grande aotor. MARC MaCDEMOTT uma notabUidada
mundial. Drama emoolonante, polloial a amoroso, em qne o 1
grande faotor do mal, O CIÚME, entra em acena para en. jtregar & policia a pessoa querida que julga Inflei, acenea de
verdadeiras surprezn, que deixarão nem longa todos os sner- j

I lockes, Zigomnrs,e Lupins.sobre aahinde o duplo papel íeito;

Selo 
mesmo artista, que pode-se considerar uma maravilha,

a Cinemntographia.
PAÍ\TE AMOR E CALOR

Desopilantes scenas cômicas do impagável B1LL1E MTCHIE,
o Rei do Riso na sua ultima creação

SEGUNDA-FEIHA-a contlnunçao das aventuras dn MaRIN
SOIS e OLLIE KlRKBY.dos PIRATAS SOCIAES da D'i.UXO.
7« aventura A GENIUs DE ÜMMAR1ULA. 8- aventura PAGOS !
NA MESMA MOEDA e mais o mimoso fllm AMBROSIA, tra-;

x balhodelicado, da linda artista ELLA KALL da UNIVERSAL.
Gm®mmKmxcmi!!mmm

THEATRO MUNICIPAL

CINEMA ÍRIS
Empresa J. Cruz Júnior Rua da Cariocn ns, 40 e õ\

Boje - Em matinês e soirée - Etoj©
Do programma de hoje consta um bellu fllm novo de grande

emedo o enscentiçlo

O CRIME PO B TELEI^O
Grande drama, film soberbo de fabrica liollnndez.i. com um grandioso
e emocionante enredo, om 4 lonRos actos — li' o amor na desgraça,
é o amor na ventura. ^^^ _ •

Como FILM NOVO e INÉDITO :

0 TESTAMENTO ENCANTADO
S5o 5 actos de um enredo brilhante, de um romance inte,

ressante e seduetor, Uri UNIVERSAL
Kxtra. na tíiiiliiiite (•'iiictta e ° Papagaio, iniinr.ií ciimodia dc Amlirosio.

TIvlGNAC li AS MAIU.KXS IJt) VlüildU). natural,

Seeundn-felra — Ainda um trabalho do nome, um fllm de
Sensação - MISS CYCLONE e OS seus SETE l'ECOAD 'S
MORTAES. i *0S3

RAI II
3 actos

em cores nataraes
Fathécolor

—Br^B3 í?__r U I __^__^__^__
\\W _|^A_-; ¦_ jíi I

m\W^- ¦' ¦jf-W _K *tK ^m\

^Hàí- ¦¦¦':,.'• ,-mlW::' 2% UPHB
¦¦———¦______J_____SS3SSSSSmm\mmmmmmmmmmm\mm

J

___ -'¦¦:.--¦ : ®"" (i

®

UMA OBRA PRIMA

Sacrifício dc
nma esposa I

 ©
Cinco actos brilhantes, ©

assumpto, desempenho e (§>
artistas com a garantia (@tda assiçnatura x
Fox Film Corporation (f

fi))
... .__ írsrsr—sí—,),. (I)©©©®©®®®®®©®®©®®®®®®®©®®®®®® ®@©@Í)

- 1————————_________—————i__—^¦¦——I—asai

Companhia dramática franceza
LUCIEN OUITRY
nUUt 2-recita de aasignatura nUOE
AS 9 HORAS AS 9 HORAS

Um fino trabalho da fabrica GAUMONT,
interpretado pela linda

Mlle. Fabienne Fabrèges
e mimosa artista parisiense qne o publico >

do ODEOJN admira e adora M

LE TRIBUN
Peça em 3 actos de PATJL. BOUROJJT

MFlT GTJITFIY joucrá le role de PORTAL
Bilhetes a venda nu casa Arthur Napoleio, Avenida mo

"CIRCO 
SPINELLI

Grande companhia eqüestre i
da Capital Federal

Empresa Alfonso Spinelli — Compa-

A iiiimiiiKsi.^rr^i^MSi/WiiBiiiW^ _fls^i^Ç!^^;rSK*tsis!íi?^.»_\= .»'«¦«' NIHH B A I Alf« - C'"EM^1 Í¥WB1IJbS*|
 1)11  S ai B IU Wm WT n I J M I ÍV '>ü — i RiiniPn ti,„ ,,.,, n„, „.cr;,..KCINE PALAIS uü —- 1 é.— _j-\7X .". m JiUnleo the tro por sessõesJà—OPA § _quo funocíona na Avenida g

'líhTa "Benjaráin' 
dê 

"Oliveira ' 

| ÇRAND MONDE ^

HOJE — HOJE § Exhibirá Segiinda-fe7rãr33 de Outubro, para gáudio da laboriosa e 1 ^ HOJE-MatinÔB _S 4 horas ^
variapissimo espectacuw) , grande colônia da Republica Portugiieza má Solrtji] ás 8 6 Roessodos i| XTKTIOO FIX-M OFFICIAL 18 ás 10horas tGRANDE S.UCOESSO DOS

- Irmãos Pery --
Terminará com a representação Ai 1 Sobre os movimentos e preparativos de tropas Lusitanas, após a declarado de Guerra, 1 B (Ultimas rupresentações)

mandado executar petas «It"8 patentes do exercito o authenticado pelo Exmo. Sr. Cel. Norton H -r
\

\

"— -.  anos ae is', zuiXIIHIXIHIIIIIKIIIIIXIlJlIIXXIIIXUIXIIIIIi: galerias, 2Í000

Branco, 122. , „. ... . . „,,
1'reçoa avulsos _ Frias e camarotes de i*. 80$; ditas de t\ 30»,

poltronas, 15$; balcão A e B, 10$; outras filas, 0$; galerias A e D, 3?;
outras filas, 2$ooo.

AMANHÃ, domingo — Única mntlnóe da companhia
labbb; oojrsT-iLjJTiJsr

PREÇOS PABA A MATINÊ'K — Krizas e Camarotes de 1-, 50J;
ditos de 2-, 20í; poltronas, lOSi balcão A e B, 6$; outras nias,,ii e» —,._i_. nan,,-, J 401)1

Terminará com a roprcsentacao a-i =3 manaruiu exucuiur iJtiiisníuui im»iiBauU»Av,«.» _
peca fantástica dramática, em 1 jwolo.; g de MATTOS, MviD. Ministro du Guerra. _«„-- . - F3?"So 4 «*to9 e 1 apoiiicoso. ornada-g o fllm unico e Ineiito que ora apresentamos ooir.poe-se de 5 partes oom a extensão de 0 «*~?
com 33 números de musica do sau-do- g 2MQ me,vos e 0 histórico moderno do soldado I'ortugueü, da sua cultura e preparo para en- á ...... ._so rnncstro Irtneu de Almeida, inti-j .jj , de|.oso que 9e:a- ... I_cÍVn«ír*»la<la: 1 re Deanté liiima «ssistancia sclcctn, do mundo official, deante de mais de 200.000 pessoas, 1 gscene.de

AODIIIPC7I 
PDVQTAI 11 todos delirantes de enttmsiasmo, tal uma apotheóse que todos devem yor, soja elle de qualquer I K Jnaft

rnlNut-ra uilIOlAL j| nacionalidade, desníam garbosos e marciaes 20,000 homens nu momoravol e magestosa I; é ffóSfâ.

IGRANDE PARADA GERAL DE MONTALVO| gS;?Sai';»\
1; I AVISO : No PALAIS, acliam-so expostos «s documentos <1eautkentloidade.As 1 ÈCoeard & BicoquetS
"- i Dhotoerapbias, a opinião da Impronsa Portugiiuea, assim como o programma I B Brinquedos ás cream;as -B

v ___v ,j,...4.i..« j„u .......i>,.u «nm m.í /iiat-.rihniiin a 0 às 4 horas — Matinée chio — K

Arranjo e mise-en-secne de Benja
min dc Oliveira,

Preços e horas do costume.
Em ensaio a peça de enredo poli

ciai, musica do maestro Costa Ju-
nior OS MYSTERIOS DE NEW.
YORK.

AMANHA _ MARAVILHOSO
ESPECTACULO^ — Todos hoje ao
CIRCO SPINELLI. (S 3994)

CRUZ EA g
OAiDSlRlUi \

explicativo dos qua-lro» quo será distribuido
1 Unico 1 Grandioso 1
liBIlliliBIiBMM

a Kmi norns — iviaunee cnio — _i
Ve. idioo ! Km«Vclo^nte e Patriótico 1 ¦ B í??.15ÍLA. *£W E AB

llll
¦ &CALDE1UISHA. 

^ 
í

Cinema Theatro S. José
EMPRESA PASCHOAL SEGRETO

Companhia Nacional, fundada em i de Julho de 1911 — Direcção acenl-
ca do actor Eduardo Vieira — Maestro ila orchestra, José Nunes.

A maior victoria do- theatro popular
HOJE 21 de Outubro de 1916 ECO JE

A' NOITE - 7, 8 3i4 e 10 li2 -- 3 sessões
Allendendo aos inúmeros pedidos recebidos pelaEmpreza

A mag: ni fica revista ^O PISTOLAO
Exito extraordinário do quadro novo

R._3I__K3NrCE...
Os espcclaculos começam pela exhibiçüo de soberbos

films cinematographicos

Amanhã, em matinée : A Cabocla tle Caxangá, e
1 noite : O ristoluo, — A seguir: O Ca rim bamba o
_' Rédea Solta.

THEATRO CARLOS GOMES
Companhia de sessões do Eden-Thealro, de Lisboa

Empresa Teixeira Marques — Gerencia de A. Gorjao

on IR a sessões 2 nfl ir
IlUUaU A's 7 3f4 e 9»i4 da noite MUU«
A pedido-ULTIMAS REPRESENTAÇÕES - A pedido
da celebre e opparatosa revista em dois actos e oito quadros

JSl. b. g.

' ©®^®®^©(©©<©®<©<©@®®®(^^^<^@^<^^@^>)^)^)^>^)^)(g)^jlTHEATRO REPUBLICA
UMlVilfCHA OLIVEIRA & C.

Orchcslra de »4 professores sob a regência de Arthuro Frassinesi

HOJE A's 8 3I4 HOJE
Grande exito da genial artista d e írnnri mtimlial FÁTIMA MIRIS

A linda opereta de FRASZ LEHAR,

TOMA PARTE TODA A COMPANHIA
Colossal o Inoomparavel trlumpho

Amanhã — Maliué" ás2 i|2 A. __ C.

Terça-feira 2_ j^jjgj^^^tfflSi

A VHWA ALEGRE
Fersonagena FÁTIMA MIlílS

ang^inddafdE O ESPELHO QUEBRADO
Maravilhosa coiubin.içao dc gestos

_9_IlXI.XS-0O-~0Z3XI.17O i acto variado
LUXUOSÍSSIMA M1SE-EN-SCKNK

PREÇOS: — Camarotes e frizas, 15$; íojjares distinctos, 3$! ™à«™_
a$; balcões, 3$ e 2$; galeria» numeradas e entrada geral, 1$ - llrliieles
á venila no theatro. ^_———

Amanha-Matinée. Segunda-feira-Concertc»gola celebro
•violinista E3MILIA FRASSINBSI

CINEMA AMERICANO
Empresa Palmeira - Copacabana — O maior do Rio — Quasi ao ar livre; nSo tom ventiladores

ORCHESTRA DE 1» ORDEM

4-f OJ E-Dia chie dedicado ás Exmas. familias de Copacabana -H O J EI
2 MARAVILHAS EM UM SÓ' PROGRAMMA

Magestoso programma novo fazendo parte do mesmo duas maravilhas cinema-
tographicas tendo cumo principaes protagonistas as grandes estreitas

de I' grandeza "SUZANA GRANDAIS" e "THEDA BARA" nos empolgantes films

THEATRO RECREIO CmC*l-xnidrc
¦Io

.Tournée CRKMILDjV d'OI^IVjBlIl,V

HOJE - A'8 7 3[4 - SESS0Ís"^Ã»s"Fíl[4 - HOJE
A engraçadlssima comedia ingleza, em 3 actos, traducçio

dó Eduardo Victorino dn original de V. 1'tnoro

CINEMA.IDEAL

fe

Duas horas de emoçitol...

®
 __ __ ©

ÍIÍOJÈ - Surprehendenie programma - HOJE %
Dnas obras sensaclonaes e arrebatadoras I

nnm só espectaculo! J|

#;0i'im?Sw°^eLeíííyiSe;ton D1,lck- oognominado «o íS>HOMEM DK FUIUlOa, da suanova série apresenta ^segundo impressionante lllm policial sob o titulo ©)

O Mysterio das |Jóias Roubadas!
i LONGAS PARTES de lutas e façanhas...

Voriücado o roubo, começa a perseguição nos ®,-nnilulos. Vereis entio : Umaescalada arnscmlissimii- O íirrombamentodo cofre por meio da perfurado-res electricos.

1B 1 MULHER i
Protagonista: CREMILDA D'OLIVBIHA

Brilhante exito do toda a companhia
«Mlse-en-scénea do actor ALEXANDRE DE AZEVICDO-Mobiliario

da Marcenaria Brasileira

A actrlz CREMILDA D'0L1VEIIU exhlbira «toilettes» do
•Atelier» de Mndame l'eixeiro (Av. Rio Branco 117, S-J e cln
pêos da Casa Castro (R. Uruguayana).

Amanhã: Domingo em matinée ás 2 1(2 o ás
1 3[4e 9 3i4-MENTIRA DE MUlHSfi.

Seennda-faira — Recita de moda— SIEJí 1'IÍIÀ DE
MULHliH. R 40Õ7

§

®
<S_

Uniu, poça <Ie ninor o iivontunis faz parto Xiainda do proçrauuna — Sou tllulO ó singelo (§).
porém do grande emoção: (SJ

SENHORES JURADOS!...
\TENSAS PARTES, 7

oMado sobre a ironia da Justiça, /«íque etmiuljja ., i i uéa - Film de grandiosa mise-en- wseene destiuadn au mais ruidoso suceesso. (§)
Como extra na matinée — O instruetivo ®film do natural |,\
A confecção de um bnsto de cera ®

SEGUNDA-FEIRA—A excelsae celebre fabrica Pox-Pilms Corporation apre- ®
sentará o delicado drama campestre ®A. JOVBN D„_.3 3VEO_STT__,_VT_3:__.S ©

Peça inédita em 5 portes, quo contituem um mimo ile arte c poesia. Uma hnra d,- (§)í@) sonhos c duvaniiios... ' 
J wVÍ ^

Ou AMORES DE PRÍNCIPE, em 7 actos arrebatadoras, e

Sonata de Kreuteer
AMANHÃ:

Em 5 actos sensaclonaes
Grandiosa M.\TINF'E ás 2 horas da tarde, programma especial }^
creanças com profusa distribuição de BOMBOXS.

¦B^.-s»í!aB5gBíAíSiBÍSteSSS5^

OL1VKIHA & O

'S___^T?^2yKP^?^!^m^='-

THEATRO REP^BLSCA
Qrtarta-feira, 25 ESTRÍ2À Quarta-feira, 25DA "*

GRANDE COMPANHIA ITALIANA DE OPERETAS
CA.ItA.MB A. - SCGGN A.M2GIjlO

A deliciosa opereta em 3 actos

IM,

3a_a____iE_ei

PAL A.CE TH E At RE
f,, , Cyolo Theatral Brazileiro
IWrando Companhia Italiana do Õperetnskttorb ¦\rrr__x.si

KOJE ® As 8 3(4 da noite O HDJ
Reprise ' t!o urar.iU a contecimento thcaltal tícsta temporadiA r nili-.inuoncreta. em ties nelos, ,lr> mncslro Pictri,

Frou-fron, <n «Uiquez.u)
STliFI tSlLLAG

1'rinclpe Octavio
WAI.TEU GKANT

50
COK1STAS

e
Bailarinas

Uai, (teleplionista)
aiAlílA. IVA5ÍISI

Sofia V3ber
CAV. IONUICO VALLE

AVISO : Terça-feira - A Invasão dos Estados Unidos grande sensação!'..'

Na próxima semana; JL\ PERDI DA Film nacionnl dc grande suceesso
aurora da cinematographia Brasileira.

Orchestra de 32 professores fob a regência do maestro
.-.¦'•, . VICENZO BELLEZZA

A mo.s deslumbrante monlagcm ate Iroje feda. a esta opereta _. 70 reprcíeniatões com enchentes - por______^____ esth ccrnipartto, em ü-.ienc-s Aifes ««.acnia, po.
___*____»* A companliia embarcou ame-honrem em Buenos Airci no "Araeuava" HQIP v, , ,,„„. ,1,

coando depois a VENDA
res
AVULSA.

Os S^otógnan^^ P?" '- ."j.>-">v.'-

F

ADDIO GIOVI!»
Retumbante exito de PINA GIOANA. ÍTALO BERTINI

LO CIPRANDI
 TOMA PARTS TODA A COMPANHIA

 S"

Bilhetes á venda na Avenida Rio Branco n, 138, ']>:•;;¦ -'
«I7.T, Central, caso I.oi.es, Fernandes ít C". I'i(El'OS UU ' ' '¦"
TU ME. ——

Amanhã — MATINÉE, ás z i\2t com um 1 cias eperetas "^ 
.j

maior suceesso desta companhia.  A' noite — LA DUCHESSfl •
DEL BAL TABARIN.

SEOi:XDA-FEIUA — rHmelra representação úi operem -- '•<*
LEGGENDA DELLE ARANCIE, completamente nova para « '
Rio de Janeiro. _;'''__— ,*J

Brevemente—Cinema Star e ChampSgne Clul» â


