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Manliã", no largo da Carioca

n. 13, estão já funccionando to-

das ns suas secções, excepto íis

òfficinas, quo cm brevo estarão

tambem ali instiilliulns.
São os seguintes os números dos

«ossos appuiellios teleplionicos:
5098 •- Central
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Paginas e paginas do Diário Offi-

ciai apparccem repletas do nomea-

ções para a Guarda Nacional. Em

(ittatro mezes subiu dc 2.763 a ".Soo

numero das suas brigadas. Todo

: movimento corre pelo Ministério

do Interior c da Justiça, quando le-

gálmcntc a Guarda Nacional já devia

estar sob a jttrisdicção do Ministério

da Guerra. Foi o que determinaram ;t

-lei n. 1.SC0, dc 4 de janeiro d.c 1908,

e o decreto n. 6.9-1", de 8 dc mato

do mesmo anno, que reorganizaram

o Exercito. Os arts. 38 e 42 do citado

decreto n. 6.947 contêm o seguinte,:
"«A 

passagem das forcas dc 2* linha

para a Guarda Nacional (ou 3" ü-

ilha) se 'fará no dia 1" de janeiro

do anno seguinte ao cm que os cida

dãos completarem 37 annos de eda-

de; c os officiaes da Guarda Nacio-

tial que tiverem tomado posse de seu*

cargos de accordo com a lei anterior

á dc ti. 1.860, de 4 dc janeiro dc

1908, ficam isentos do serviço mili-

tar no Exercito e na Armada." Não

pódc. duvidar-se, tendo sob os olhos

essas disposições legaes, que a nossa

grande reforma militar dc 1908

abrangeu a Guarda Nacional, passan

do-a para a jurisdicção do Ministe

rio da Guerra, como parte integrante

do Exercito c constituindo forças cie

2* linha. Entretanto, os governos de

então para cá têm continuado a con-

sit!eral-a dependência do Ministério

tia Justiça, como já era tio Império,

e-a despachar officiacs a granel, aos

quaes ainda sc emprestam vantagens

c. prerogativas que se não coadunam

com a nova reorganização do Exer-

cito: : •

O presidente Wencesláo 'Braz,

poucos mezes depois da sua posse,

expediu, baseado em autorização do

Congresso, com a data de 23 dc fc-

vcrcíro dc 1915, o dccrelo n. 11.49",

ilanclo nova organização ao serviço

do Exercito, e, neste decreto, arti-

go i", expressamente, entre as forças

do Exercito que, no dizer do mesmo

decreto, comprchcttde 
"o conjunto de

homens armados, instruídos, orgaiii-

nulos c mantidos pela Nação, para a

sua defesa", incluiu o Exercito de 2"

linha, constituído pela Guarda Nacio-

nal e sua reserva, c destinado a refor-

çar o Exercito em campanha. Por esse

decreto, já se vê, foram revogadas

as disposições cnl contrario. -Mas,

para esse mesmo presidente que o

expediu, para o sr. Wencesláo Braz,

a Guarda Nacional ainda sc conserva

fora da jurisdicção do .Ministério da

Cuerra, e simples força armada da

politicagem.
Depende a defesa nacional, antes

ele tudo, da boa organização das for-

cas armadas, e nessa boa organização

se comprehendcm a educação c o

trenamento militar da Guarda Nacio-

nal. E ella não se instruirá, nem se

preparará para o desempenho do

papel que lhe compete no caso de

guerra, de reserva do Exercito, em-

quanto se mantiver nas condições

em que ora se acha, -sob a jurisdicção

do 'Ministério da Justiça, cm que não

passa de unia força no papel, inca-

paz, excepto mima ou noutra capi-

tal, de prestar o minitno serviço mi-

liiar. Um dfficial da Guarda Nacio-

liai, para não falar nas praças, qtte
nem se sabe sc existem, é, pela nova

organização do Exercito, ttm ofíicial

lia reserva deste, c como tal deve ter

o preparo e a educação militar que
o habilitem em muitas emergências.

ás vezes difficultosas, a fazer as

vezes do ofíicial de 1" linha. Como

esperar que satisfaçam essa exigen-

cia os officiaes da Guarda Nacional

úc agora, cidadãos pacíficos que, na

sua quasi totalidade, nunca maneja-

ram uma arma, nunca fizeram um

exercício militar, nunca entraram

riimi quartel, c só nomeados por mo-

tivos políticos? As patentes da Guar-

da Nacional são muito procuradas,
muito cobiçadas, sobretudo no inte-

rior, porque dão um titulo ao nomea-

do para ser por elle tratado, e lhe

asseguram uma certa consideração.

Além disso, a patente garante ao

official tini tratamento especial, em

caso de ser elle preso, diverso do que
sc dá aos mais cidadãos, emquanto

processados criminalmentc. Livra-o do

rarcere ou da enxovia, para facultar-

lhe como prisão o estado-maior. Ra-

tão i esta muito ponderosa para ser

pleiteado um posto na officialidade

da briosa. E cumpre notar que essa

regalia tem dado logar a escândalo-

sas nomeações para a «Guarda Nacio-

nal, de criminosos vulgares que, por
terem fortes padrinhos, escapam por
e.-se rtiodo ao tratamento que, num

cional, de isentar o cidadão daqttelle

ônus, creando-lhe uma situação privi-

legiada que não se comprehende

numa democracia, e aberra do espi-

rito democrático da lei, que íaz pesar

o serviço de guerra, ou o sacrifício

pela defesa nacional, egualmente, sem

nenhuma isenção, sobre todos os ei-

dadãos. E' um motivo para o sr.

Wencesláo Braz acabar com a distri-

buição em barda de patentes, ou com

a ridícula creação das brigadas da

Guarda Nacional. Accresce que

s. ex., pela Constituição, é o gene-

ralissimo, commandante supremo das

forças de terra e mar, quando cha-

madás Vis armas em defesa interna

ou externa da União, e esta fttncção

majestatica deve-íhe inspirar a maior

solicitude por essas forças, e pela

missão que lhe cabe — a defesa do

paiz. A Guarda Nacional é reserva

das 'forças de terra, do Exercito;

deve como tal ser organizada, e o

primeiro passo nesse sentido & a sua

transferencia para o Ministério da

Guerra, aliás cumprimento da lei e

execução de decreto expedido pelo

próprio presidente. E' o que cumpre

ao sr. Wencesláo Braz fazer lá.

Gil VIDAL

revivendo e acirrando os ódios doü lc-

galistas contra os rcvoltososi de 93,

adjurando e trazendo os conservadores

da Saude ao combate contra os "gra-

vatas vermelhas", que cabalam nos

corredores do Senado? Onde se perde-
ram as lições do Saltito, oppostas em

gritos laciimej antes de sensibilidade ei-

viça aos postulados de Ruy Barbosa,

contra o carnaval da clemência? Onde

se metteu o "Lincoln fardado com o

heroísmo do caboclo do norte da nos-

sa Pátria", que ninguém

Â expedição a
Matto Grosso

o encontra

quando estão a salvo as vantagens de

familia de um do9 senadores que o ti-

raram da sepultura?
Attemte o sr, João Luiz na infâmia

do negocio que lhe propõem, para aqui-
latar precisamente a miséria da trai-

ção que lhe fizeram esses tartufos, pa-
ladinos de princípios e quejandas... E

as "sombras..augustas" tomem tento.
Não é de estranhar que os seus d;sci-

pulos, ainda por menos de trinta di-
nheiros, vendam ao primeiro licitante
os próprios ossos de que cilas se pro-
j'ectam.

Tópicos & Nüticias
de

O TESIPO
A chuva que começou a cair pda nra-

(Imunda prolongou-se até ao anoitecer
Iiontem.

A temperatura variou de 19".7 a an ,0

HOXTEM
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O presidente da Republica recebeu
hontem grande numero de telegraminas
e cairia", dirigidos de vários pontos ([o
paiz, congráttilándo-se pela assignatúrá
do accordo entre o Paraná e Santa Ca-
tharina.

S. ex., que durante toda a. manhã
se conservou nos seus aposentos parti-
ciliares, á tarde desceu ao salão de,
despachos, onde recebeu a visita dos
srs.: dr. Alberto Cornado e Mario Aze-
redo, cônsul geral do Brasil em Mon-
tevidéo e vice-consnl em Buenos Aires;
professores drs. Carlos Chagai.! e Ar-
thur Neiva, do Instituto Oswaldo Cruz,
recém-chegados d:'.' Argentina, onde to-
maram parte no Congresso Medico ali
reunido tiltihianiiBte. c Osório Duque
Estrada e Augusto de Lima,, que foram
convidar s. cx. paira assistir á sessão
solcnne nue celebra a Academia Nacio-
nal dc Letras, para a recepção do pri-
meiro.

S. ex-, acompanhado de seu secreta-
rio e membros de sua cas» militar, as-
si&tiu hontem á sessão com que O" In-
stittito Histórico e Geographico eom-
memorou o 78o annivcrsario da sua
fundação e, hoje, comparecerá á ecri-
monia da entrega da bandeira ao Tiro
n. 7. que se realizai hoje, ás o horas da
manhã, no campo de S.. Christovão.

IIO.IE „ , .
lístá de serviço na Repartição Central «e

Policia o 3" delegado auxiliar.

A carne
Para a carne bovina flosta hojo em

.•oii5iii:!o nesta capital foram afiixados pelos
marchantes, no entreposto de S. Dingo, os

preços dc $730 a $800, devendo set co-
tirado 

"ao 
publico o máximo de iij.000.

Carneiro, 2$; porco, 1S100 a 1*200 c vi-
tellu, $800 c $9°°-

•mr* T>*>IU»i

ate
lies

Num trecho do relatório, elaborado

pelo sr. Lcon Roussouliéres, sohre 0

desvio de material da Estrada de Ferro

para ohras particulares dos parentes do

marechal Hermes, quando este era

presidente da Republica, lê-se o sc-

guinte:
"Ainda esse material serviu para n fa-

bricação de uma mobilia custosa, que foi
destinada á casa Ai rua Pinheiro Macia-
do n. 60, e muitas peças, estimadas pelas
próprias testemunhas cm mais de loioooS,
enaradadas e enviadas, «ara, Pelropoas,
residência dos barões dc ToJEu .

E ahi está bem demonstrada uma

das razões por (pie os cofres públicos
ficaram tão vastos depois (pie terminou

o periodo governamental do homem

pernicioso que sc sobrepoz á nação du-

rante quatro annos.

Não lia quem possa descobrir a razão

por que, á custa do listado, se con-

struiram mobílias para a casa do un-

rcchal e dos seus sogros.

Tambem não se comprehende o 1110-

tivo por qtie, durante todo o seu fio-

verno, as repartições publicas fornece-

ram no palácio do Cattete gazolina para

os automóveis, roupas c calçados para

os serventuários do mesmo palácio,

guardanapos e toalhas de mesa clc. c

tapeçarias para as oceasiões solcn-

011 intimas, cm que o marechal

Hermes julgava que devia banqiicícat

os seus amigos do Partido Conservador

e as pessoas de suas relações.

Ha mesmo, cutre 03 amigos mais

chegados do ex-presidente, quem affir-

que a verba de "representação",

elle recebida, passou intacta para

qualquer estabelecimento de credito da

sua confiança, coisa cm que piamente
acreditamos, apezar da pobreza que o

marechal apparcntava antes de se ras-

par para a Europa, á custa do The-

sottro.
Sc neste paiz se ligasse importância

a coisas dessa natureza, seria aberto

mil largo inquérito para que ficas.-

apurada a responsabilidade dos fim-

ccionarios que '.ão duramente sacrifica-

ram o Thesouro ans caprichos do sr,

Hermes, uma vez que a responsabili-

dade dos presidentes da Republica não

passa de letra morta neste regimen.

A verdade, porém, é que a respeito

nada sc fará. Quantos presidentes des-

abusados quizerem mobilar a sua resi-

dencia particular, por ordem c conta

do paiz, poderão f.izcl-o á vontade, com

a certeza antecipada de que o que fize-

tem estará bem feito para todos os

fins.
Isto é o que convém para o tempo

e para os homens que vão comendo

o paiz, pensando bem pouco cm que

este, amanhã 011 depois, poderá, cm cs-

tado de insolvcncia, passar á fiscaliza-

ção, senão ao dominio do estrangeiro.

O serviço de nossa Policia Maritima
é feito ha longos annos com as maiores
difficuldades e uma quasi absoluta ca-

rencia de elementos de acção. Tudo lhe

falta. Basta dizer que, agindo ella num

dos mais vastos e importantes portos
do mundo, está obrigada a servir-se dc

transportes de empréstimo, para a

pratica de suas funeções, que, ás vezes,

estacam deante do impossível.
Foi reconhecendo isso que o Congres-

so votou á alínea III do art. 7" das

Disposições Geraes do Orçamento vi-

gente, autorizando o governo a despen-
der até a quantia de quarenta contos de

rnis com a acquisição de duas lanchas,
destinadas ao seu serviço.

Entretanto, a autorização está longe
dc ser utilizada pelo governo, que não

se apercebe dessa necessidade, pre-
oecupado como está com os seus pro-
blcmas sympathicos — a restituição do
sr. Azeredo a Matto Grosso, os contra-
tos de carvão da Central mandados fa-
zer com os seus afilhados e o seu ber-
rante plano de economias, pelo qual sua
ex. condeiiina, de ante-mão,' toda des-

pesa util. Não importa que se aggravcm
dc hora a hora as difficuldades da Po-
licia Maritima, impossibilitada, máo gra-
do os seus conhecidos esforços, de cum-

prir o d«ver a tempo e a hora, senão

que sc ponha a nado nas águas da babia.
Veja-se o serviço de soecorros cm

nosso porto como sc Offcctim, A' falta
dc material a Policia Maritima nunca |
o opera. Quem o faz, é o Arsenal de
Marinha, e quando chega a tempo.

Quiztiratnos despertar ti attenção do

governo para essa irregularidade que
11:11 pouco de bom desejo sanaria sem
sacrifício. Vamos, sr. Wencesláo 1 va-
lha-se do credito para a compra das
duas lanchas, que isto não lhe tirará a

gloria de salvador das finanças do

paiz...

me

por

O presidente-da Republica .Tssignou
os seguintes decretos da pasta do Intc-
rior: concedendo, na Brigada Policial,
medalhas dc bronze, sem passador, ao
2" sargento escripturario Lycurgo José
dc Albuquerque, ao 2" sairgento José
Esteves da Silva e ao soldado Manoel
Leoeadio de Mattos, e passador . de
bronze ao alteres José de Medeiros
Cymbron Sobrinho.

Foi exonerado o capitão- tenente Al-
varo Augusto de Azanibuja, de com-
mandante da fortaleza de Santa Cruz,
cm Santa Catharina e nomeado para
stibstituil-o o capitão de corveta Luiz
Pinto Pereira Gnlvão.

paiz demt
ai le a lei
a todos qi
leis penaes.

Tem declara,
com toda a so

ratico, de cgitaldade per-
deve tocar sem distineção

1,:ncorrem na saneçao üas

mais de uma vez,
unidade, o presiden-

ti. da Republica que lia de executar
o sorteio militar. Duvidamos que o
laça: mas, como é e*;a a sua inten-

f#o, deve s. ex. ponderar no effeito
t??.i nomeações para a Guarda Na-

A formula com que a maioria do

Senado pretende artender aos desejos

do sr. João Luiz Alves, depois da sua

insidiosa votação de quinta-feira ul"-

ma, attcndciido ao mesmo tempo ros

interesses do genro do sr. Pires Fer-

reira, após o resultado do seu ardoro-

so apego aos princípios, nesse caso do

levantamento das ultimas restricções

da amnistia de 95, delata bem o que
é o sacco de gatos mais ou menos pa-
triolas da ma (Io Arcai.

Os que acompanharam a discussão

c'o projectò. entre os berros da elo-

quencia estratégica do marechal

Corre ha alguns dias que reina entre

o chefe de policia e os seus delegados
auxiliares desavenças que, de fôrma

alguma, são dc molde a garantir a boa

ordem dos serviços policiaes.
Os rumores a respeito originaram-se,

ao que se diz, da circumslancia de não

haver o sr. Âurelino Leal concordado
com a demissão, feita pelo 20 delegado

auxiii.-.r, dc dois supplentes dc dele-

gado districtal.
O facto deu logar a que se divul-

gasse que o a" delegado não está sa-

tisfeito, nem o i°, e uilvez nem o ¦)",

ainda o outro dia nomeado para a po-
licia.

Está claro que nos atentos ás noti-
cias mais ou menos correntes, menos

para applaudir o que dias revelam, do

que para chamar para o caso a atteu-

ção do sr. Âurelino.
Não se comprehende ttma policia, cm

que sc registram desintclligcncias entre
o respectivo chefe e os seus auxiliares
immcdiatos. Kssc estado dc descon-
fiança reciproca acarretará no minimo

graves prejuízos ao serviço publico,
ohservando-sc fatalmente o phenomeno
de que ou as ordens do chefe não serão
obedecidas, 0:1 o serão dc fôrma a pro-
diizirent péssimos resultados.

Esperamos que as desavenças, de que
se fala, sejam coisa passageira, e que
o sr. Âurelino não tenha necessidade

de usar de meios extremos para se
fazer obedecido. t

¦ ' mggrm*mpmm**m .—..-- .
ROUPAS brancas — Sortimcnto sem cgiiál

Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

O ministro do Interior nomeou Raul
Tavares de Araújo, para exercer o logar
de escrevente juramentado do serven-
tuario vitalício do oíficio de escrivão
da ;a Pretória Civcl do Districto Fc-
deral.

BRANDÃO

niiroantes invocações a

tas, sontinellas da lei i
vindo aos interpretes

to-
sombras angus-

: da ordem, 011-

lo aos interprete; da camarilha a

condemnação formal da amnistia, a não

ser como um gesto de piedade, não sa-

bem por onde se conciliem, na formula

proposta, os zelos pharisaicos dc hon-

tem, com o arranjo ignóbil desse ac-

rordo. Tois en-.ão as sombras ai'gus'as

já nio assomam nessas consciência'.

ALFAIATE
Av. Rio Branco.

D:r

Solicitou reforma dos serviços da
Armada, o 1" tenente engenheiro nui-
chinista Ignacio Antônio da Cruz Vil-
larinho, actualmente servindo na floli-
lha de Matto Grosso.
_.,.—,.— ia-j *> <C3» 'O-g**—'
GRAVATAS — Lindíssima! —
Cr^a Manchester—Rua Gonçalves

'¦*-*^g-<*--<ggi ? rr-»»-'
O ministro da Fazenda, á vista das

informações do Thesouro Nacional, in-
deferiu o requerimento de ,i Emili.1
Corrêa Bayma, viuva do major do Exer-
cito Francisco da Silva Bayma, rccla-
mando centra o desconto mandado fa-
zer nas suas pensões da quantia dc...
1 :.çoo$ooo que seu marido ficou a d^ver
á Fazenda Nacional, -

Partiu Iiontem o general Barbedo,

para assumir o commando da 6* re-

gião militar, e para reforçar as tropas

daqttelle districto deve 'Seguir ama-

nha o 52o de caçadores. Estas medi-

das bellicas não podem deixar de

•provocar alguns commentarios. Quan-

do lia cerca de tres mezes a politi-

cagem azeredista conflagrou Matto

Grosso, e ameaçou a segurança do

governo constituído daquelle Estado,

contentou-se o presidente da -Repu-

blica em fazer seguir para Matto

Grosso o general Carlos de-Campos

com um modesto contingente £e-

deral.
Não serviram essas tropas para

prestigiar o governo do general Cae-

tano de Albuquerque, cuja salvação

foi exclusivamente devida ao apro-

veitamento opportttno e hábil dos re-

cursos de que dispunha o presidente

de Matto Grosso. Usando vigorosa-

mente dessas armas defensivas, con-

seguiu o general Caetano dc Albu-

querque d.esfèchar um golpe mortal

no movimento revolucionário, prepa-

rs do 110 Kio de Janeiro pelo senador

Azeredo e completado nos seus dc-

talhes cm Matto Grosso pelos 
-agen-

tes do vice-presidente do Senado.

Durante essa phase critica da que-

stão matto-grossense, a força 'federal

apenas representou a funeção, aliás

importantíssima, de policiar Cttyabá,

impedindo que as facções rivaes che-

gassem aos extremos do violência

selvagem, que são usuaes nas lutas

políticas daquelle 'Estado.

'Mas não achou até então o gover-

no federal que a situação de Matto

Grosso requeresse a concentração de

grandes forças da União naqtiella

zona da Republica. Um governo cs-

tadual achava-se ameaçado por um

movimento subversivo a que uma

assembléa transformada em congres-

so revolucionário emprestava o seu

apoio e o seu prestigio. Entretanto,

o sr. Wencesláo não mostrava pre-

oecupações acerca do poder militar

de que poderia a União dispor cm

Matto Grosso para conter a anarchia

azeredista.
Com a mutação do scenario matto-

grossense, transformou-se tambem a

attitude do presidente da 'Republica.

O general Caetano de Albuquerque

tornára-se senhor da situação, o go-

verno constituído esmagara a rcvol-

tv, a ordem publica ficara assegura-

da em Cuyabá e, livres da pressão
immcdiata, iam aí autoridades legaes

cuidar cm reprimir a caiidflhagcin

que espalhava o terror e saqueava a

propriedade particular pelo -sul do
¦Estado. O caso de Matto Grosso

estava resolvido, os seus aspectos

políticos tinham ificado prejudicados

pelo gesto vigoroso com que o pre-
sidente do (Estado liquidara o pro-
blcma suscitado pela
azeredista. -Restava apenas uma que-
stão policial — a repressão do ban-

ditismo decorado com o rotulo po-
liiico — que, sem grande difificulda-

de, o governo d,o Estado abordaria,

empregando apenas os recursos .mili-

tares próprios.
Mas 'íoi, exactamente, quando o

poder estadual não precisava mais

de auxilio federal, que o presidente
d? Republica julgou ser opportutio

despachar para Matto Grosso uma

ferte expedição militar. Já temos

tíído ao publico informações iniiitt-

ciosas sobre os motivos que levaram

o governo federal a demittir o gene-
ral Carlos dc Campos e a enviar em

seu logar o general Barbedo, que
segue com amplos elementos milita-

res para desempenhar uma comtnis-

são política de caracter extremameii-

f: grave. IA reportagem do Correio

da Mipihã conseguiu mesmo fome-

cer aos nossos leitores um resumo

do rascunho feito peio general Bar-

bedo e no qual o novo inspector da

ó" região deixava transparecer clara-

mente qtte a missão de que se acha-

va encarregado aquclle general era

nada mais nada menos do que a de-

posição do presidente de Matto

Grosso.
Factos mais recentes vieram con-

firmar integralmente as informações

colhidas pela nossa reportagem. Na

noticia que publicámos na edição de

16 do corrente mostrávamos que se

tratava de uma verdadeira expedição
despachada contra o governo de
Matto Grosso, sob o commando do

general Barbedo. 'Sobre esse ponto
ninguém mais pódc entreter duvidas.

Já está oTficialmente annunciado que
a expedição levará dinheiro em caixa
como é costume quando se avança

para território inimigo. E para que
rão ficasse no espiri* j dos officiaes

das forças do general Barbedo dtivi-
dr. alguma sobre a natureza da com-

missão, o governo mandou-lhes dar

uma etapa, como é de regra nos casos

em que as tropas seguem em serviços
especiaes

A esses indícios militares, de que o

general Barbedo vae onerado com as
responsabilidades de uma commissão

gravíssima, podemos hoje acerescen-

tar, de modo positivo, que, nas con-

fere::cias tidas entre o presidente da
Republica, o general Caetano de Fa-

ria e o general Barbedo, ficou nssen-

tado que este apoiaria a assembléa

rcvpltosa que se reuniu em Aqui-

daitana. O pretexto, o subterfúgio

legal com que o governo pretende
dar uma apparenciâ de decência á

deposição do general Caetano de Al-

biíquerqtie, 'é que a ifotça federal

cumprirá fielmente todos os habeas-

conptts concedidos pelo Supremo Tri-

bunal. Entrincheirado nessa hypocri-^

sia, pôde o presidente da Republica

converter o Exercito em guarda pre-

toriana do senador Azeredo, para

levar por deante o plano de recon-

quista de Matto Grosso, frustrado ha

pouco em Cuyabá pela energia do gc-

neral Caetano de Albuquerque.

A expedição a Matto Grosso segue

brin municiada e dirigida por um mi-

litar, cuja competência o governo de-

veria aprovdtar na obra patriótica
da. defesa nacional e não nesta mis-

são sinistra de aggravar a conflagra-

ção dc um Estado, onde o poder
constituído está em via dc restabe-

leçer a ordem. Invertendo a funeção

constitucional da intervenção, o sr.

Wencesláo manda o general Barbedo

com instrucções para provocar em

Matto Grosso a guerra civil e espa-

lhar a anarchia e a desolação.
iSe os partidários da intangibilida-

de da Constituição fossem sinceros,

elles, estariam hoje atacando o pre-

sidente da Republica por ferir com

este golpe brutal a autonomia matto-

grossense c com ella o próprio prin-
cipio federativo. Violando o pacto
constitucional, compromette, ao mes-

mo tempo, o sr. Wencesláo os in-

téresses vitaes do paiz pela provoca-

çã.o da guerra civil neste .momento

critico. Ainda hontem cnmtnentámos

a's noticias de Londres sobre a pessi-
niá impressão causada na City pela
falta dc pagamento das letras do

Thesouro, que ali tinham sido collo-

cadas e que no momento do venci-

mento 'foram reformadas por mais

um anno. .Agora, ficarão os nossos

credores sabendo que este governo,

que não pôde satisfazer os seus com-

promissos, tem dinheiro supérfluo

para custear uma aventura militar

destinada a depor o governo legal dc

lim dos Estados da Federação. E dc-

pois disso esperem elles pelo primei-
ro dividendo do funding..,

NOTICIAS DA GUERRA

Um dia de repouso em toda
a frente do Somme
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A PALAVRA OFFICIAL

\As operações nos Balkans - A artilheria ailiada na frente da

Mace doma

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

¦ia • m
Foram concedidos ao 1° tenente Ju- 

venal Grcenhalgh Ferreira Lima go dias I ^hònrioHntêrniiUeiite

No Mosa e no Somme
Um dia de repouso ao

longo da frente do
Somme

Paris, 2i — (A. H.) — Communi-
caído official de hontem á noite :

"Na frente do Sonime esteve empe-
nhado o habitual canhpneio, especial-;
mente nos sectores de Sailly-Saillisel,
Berny-en-Santcrrc e Ahhiiiicourt. Nos
outros pontos da unha de frente, ca

de licença e ao 2" tenente Helvécio
Coelho Rodrigues, 60 dias, a ambos para
tratamento de saude onde lhes convier.

A ADMiNiSTKAçno do Correio da Ma-
uhâ, assim como todos os seus agentes
e viajantes, acceita assignaturas para
t revista portugúeza O Rosário, uma
das mais bem feitas polAicnções catho-
licas editadas cm Portugal. Ãnno6$ooo.

BENíiALAS — Elegantes e resistentes —
Caia Manchester — Gonçalves Dias 5.

O ministro da Fazenda pediu ao di-
ríetor da Casa da Moeda informar em
epc.e data foi Manoel de Araujo Castro
líainalho exonerado do logar de ensaia-
dor da mesma repartição, e qual o 1110-
rlvoda, sua exoneração, afim de poder
resolver sobre o pedido do mesmo re-'ativo ás vantagens do art. 17, paragra-
pho único do Ueg. anncxo ao decre-
te g'42 A.

•JH»
PARA THEATRO, BAILES e CONCER-

TOS — Bcllos vestidos e manteaux.
Casa Jíusciinento. — 16". Ouvinon.

O sr. Carlos Maxiniiliano, ministro
do Interior, em resposta á consulta, que
lhe fez o general Carlos de Mesquita,
sobre as faltas dos acadêmicos que se
acham em manobras militares, tclegra-
phou hontem áquellc general nos se-
guintes termos:

"Assim como não podeis muda* a
época das manohras, por causa dos re-

conspiração! gulamcntos militares, estou obrigado
' 

pela lei do ensino e deliberações do
Conselho Superior de Ensino.

Fiz o que era possivel, que era man-
dar cancellar o ponto quando autori-
dade militar attestasse a presença dos
acadêmicos nos exercícios militares em
lioras de aulas."

Paris, 21 — (A. H.) — Segundo
uma nota officiosa publicada hoje, a
infanteria franceza repousou hontem um
pouco, ao longo de toda a frente na PI-
cardia. Somente se registraram peque-
nas acefles locaes levadas a effeito por
formações pouco importantes. A artl-
lheria pesada, porém, tanto ao norte
como ao sul do Somme, não descansou
um moento; bombardeou sem interrup-
pção as posições, formações e comboios
inimigos, com magnificos resultados.

As ultimas tentativas de reacção ai-
lema nem sequer permittiram ao ini-
migo attingir as linhas de trincheiras
francezas. As columnas allemãs foram
desviadas pelos tiros de barragem da9
baterias francezas.

A mesma nota qualifica de muito im-
portanto o suecesso alcançado na curva
do Cerna pelos servios, que assim con-
seguiram forçar definitivamente a se-
gunda linha búlgara, effectuando cm n6
horas um avanço de 5 kilometros.

As ultimas noticias confirmam que a»
perdas búlgaras são muito elevadas.

h> quo informa o commiinie.iilo
írniicez dns 15 horas

Parti, 21 — (A. H.) — Communi-
cado official das 15 horas : •

"Nada dc importante a registrar na
noite de hontem.

Os nossos acroplanos dc caça, no cor-
rcr de numerosos combates, abateram
sete apparelhos inimigos: tres caíram
nas nossas linhas entre llouclinvrsnes c
Kancòürt, e quatro na região dc Móis-
lsins-Bric."

CAMISAS—O que lia dc melhor e elegan-
tc—Casa Manchester — Gonçalves Diis 5.
... «a» «B^»-ai-

A LANTERNA
BUEVEàlKNTE

-««¦j>fr-»j» »«—'

A pedido do ministro da Viação, vae
ser dispensado dos trabaHios da Junta

' de .Revisão e Sorteio Militar, no Es-

i tado da Bahia, . i° escripturario da In-
Spcctoria Federal das Estradas, Hera-
clio Pires de Carvalho.

AS OPERAÇÕES
NOS BALKANS

Londres, 21 — (A. A.) — Noticias
de Bukarcst informam que 03 rumaicos
oecuparam o monte -Robal, estabeleceu-
do ali a sua artilheria pesada.

O qne informa o ultimo roniniti-
iiicudo do estado-maior

rumulco
Bucaresl, 21 (A. II.) — Communi-

cado do estado-maior:
"Na frente norte e noroeste, no valle

Eistritza, 110 sector de Brosteni, repel-
limos o inimigo cm direcção á fronlei-
ra Na região de Tulghus a artilheria
esteve cm grande actividi.de.

Cercamos por completo uni destaca-
<-> . ií»iin„» SM.mwii mento inimigo, que oecupava o monte

Sr^dT,.» 
'^nuf 

a^or^üver! dsphes, e capturamos quinhentos ho-
[gencia : nnens, tomando-lhcs tr.mbeni dois

BONS perfumes, finos e a preco
Na Perfumaria Nunes. h. S,

¦ata * d «r»

rasoaycts,
Francisco, 25-

ca-

Por não poder haver quem nos preços. .1
limite

Ttm a casa Moniz do pnvo a preferencia.
'I T ¦**" ' *¦

Pingos & Respingos
nhões.

No valle de Tiichcs fizemos cento
e quatro prisioneiros e em Oituze.slanic
repellimos o inimigo alé á fronteira.

Na- Dobrudja, violentos ataques do
inimigo obrigaram-nos a retirar no cen-
tro c na ala esquerda.''

A GUERRA NO AR

Os efíeitos dos (últimos
ataques aéreos á Inglaterra

Berlim, ai (T. O.) — Testemunhas
oculares, prestando informações acerca
dos efíeito» produzidos pelos últimos
ataques dc "Zeppclins" contra a Ingla-
terra, dizem que em conseqüência do
ataque de 2.1 dc setembro mais de cem
edifícios ficaram damnificados, 011 par-
ciai ou totalmente destruídos, calcualn-
do-se os prejuízos em mais de dois nn-
lhões dc libras esterlinas. Nos arredo-
res dc Londres, a estação ferro-viana
de Braghton e dez casas foram inteira-
mente destroçadas por tres bombas de

grande calibre. , .
Regent Street, uma das pnncipacs

artérias do commercio em Londres, fi-
cou reduzida a um montão de escom-
bros, .

As fabricas de munições da maior

parte dos subúrbios do sul de Londres,
saltaram em conseqüência de expio-
sôcs.

A estação de Liverpool Street, a pon-
te e as linhas férreas, ficaram cm tal
estado que será impossível utihzal-a3
por muito tempo ainda.

Sete tanques de beuzol, situados nas

proximidades do Tâmisa, ficaram damm-
ficados; os depósitos de arroz da casa
Denny and Sons, foram destruídos; os

quartéis de Grimsby foram alcançados,
ficando mortos 400 soldados; um cruza-
dor de quatro chaminés, quo sc achava
ancorado no Humbcr, foi attingido por
uma bomba e teve cerca de sessenta
dos seus tripulantes mortos; dois outros
navios de guerra ficaram gravemente
avariados.

Alguns bairros dc Htill; foram com;

plctamcntc destruídos, ficando de pe
apenas as paredes cm ruínas; em

Lecds, as fabricas de munições e as

estações ferro-viarias soffreram scrios

prejuizos1; cm Portsmoitth, foram attm-

gidos a fabrica de álcool Pimk and

Sons e os depósitos Elkcrs and hyffc.
Ali ficaram, oiitrosim, destruídos doze

carros que conduziam cavallos, um di-

que c vagões ferro-viarios, provável-
mente carregados de munições, que ex-

plodiram. , . „,„. ,,. .,,,
O semanário londrino "The World

publicou a 3 de outubro uma intcres-

sante declaração, dizendo: ."Dc muitas partes do paiz recebem-
«e queixas sobre as medidas pícven-
livai adoptadas contra os le.ppe.lins ,
medidas que, graças ao nervosismo dos

vigilantes, só servem para auxiliar a

acção dos allemães. Eslotl certo de.que

o objectivo real que têm os ataques dos

dirigiveis allemães não é matar mullic-

res c creanças ou aterrorizar as pop_u-
lações, mas sim prejudicar, n producção
dc munições não tanto pela destruição

das fabricas de material lielbco como

pela paralyasção dos trabalhos, que sc

verifica durante o ataque, .
Por conseqüência, é de maior çonvç-

niencia dar o aviso c apagar a íllumi-

nação, quando as aeronaves estiverem

a uma distancia de trinta ou quarenta
""üíTjornaes 

allemães comparam esses

resultados que acabam de .ser publica-
dos, com a affirmação da imprensa in-

glcza, dc que as incursões nao proilu-
ziram damno de espécie alguma, e a

propósito, recordam que o. governo Dn-

anuico suspendeu o serviço cabo-tele-

graphico da "Internacional News Ser-

vice"

De todas as linhas de
frente

IAusíanha — BerHm, at. — O qiiii*>
td (entrai communica em data de 201
«fc outubro: . .

"Frente oeste: Príncipe Kupprecht.
Apuar do tempo chuvoso, os duelos de
•ralaria continuaram vivos «m ambo»
os lados do Somme. Reconquistamos ti
awior parte do terreno tomado pelos
inglezes nas proximidades de Eaneourt
FAbbtye. Fracassaram avanços liritan-
Bicos 4 tarde, ao. norte de Courceletto
« o leste dc Le Sara.

Nos grandes combates de anU--lion-
tem, tomaram parle alguns dos [amo-
oos automóveis blindados, que os ingle-
tes chamam "tanques". Tres delles

Jazem desmantellados pela nossa anilha-
ria em frente is nossas linhas.

Frente leste: Principe Leopoldo. Vá-
rios contra-ataques russos ás posições
por nós conquistadas ao norte de Sie-
niowka falharam com grandes perdas.

A sudoeste de Svisiclwiki, na mar-
gem occidental do Narajowka, batalhões
allemães tomaram uma iniportaiile po-
sição dos russos numa altura e as li-
nhas adjacentes. Repellimos os contra-
ataques emprehcndidos peto adversário.
O inimigo deixou 14 officiaes e 2.050
homens como prisioneiros, e 11 nietra-
lhadoras nas nosas mãos.

Archiduque Carlos. Na parte MeridiiO*
nal dos Carpathos, já cobertos de gelo,
desalojámos o adversário do cume do-
Monte Riisului.

Transylvania: Progridem os comba-
tes na crista das montanhas írontei-

ICJ.

De uma inienicv) do Jornal da tarde

cem o sr. Ildefonso Pinto sobre os feria-

dt>s nacionaes:
"O anniversario da promulgaçJo da Con-

stituiçSo Federal tem para os republica-

ros, um valor Inexccdivel.'.' -

Ah I sc elles «lessem o mesmo valor á

gentil annivcrsariantc I
*

Dos Tópicos do Dia:
"A' força <le banalisados, os banquetes

ji quasi não tèm interesse, senão para
o dono do restaurante."

Alto lá I Têm muito interesse, tambem

jicra ps 9em-trahallio do sereno, que acom-

patinam os banquetes com particular intc-

tcss-2 «.•• -apetite.
a

Amadeu Amaral vae Pvbli-
ear brevemente o seu li:ro de

versos " Espumas''.
(Telcgramma de

S. Paulo)
Bcllo poeta que costumas
Lavar «o??os coraçiVs,
Defende os tuas Kspumas
Contra 05 críticos sabões I

«
9 9

Coincidências.,.
I Os jornaes publicam io seguinte

giatnma de Taris :
— O marechal Hermts percorreu

tem a frente franceza. da Cliampngne e a
retaguarda das Unhas do ?omme.

O marechal elogiou calorosamente a or-

ganimçiio dos exércitos fr.incczts e a re-
sistencia dos «ol-lados, <tc."

Hontem mesmo os jornaes annunciaram
uma grnide r»"oção no... Club Germa-
nia.

Os riniiaicos recuam

Londres, 21 — (A. A.) — Sabe-se
aqui que a esquerda rmnaica, em
iLingrd, recuou ligeiramente para ter.
reno melhor defendido,

iAs forças italianas quo operam
na Albânia

Londres, 21 — (A. A.) — Infor-
mam de -Roma quo os italianos, que cs-
tão operando na Albânia, oecuparam
Ljaskoyiki.

de Hcarst, porque, segundo esse

coveriio, este serviço transmittiu infor-

inações inexactas sobre o exito conse-

guido pelos dirigiveis allemães.

A iii i Grécia

tcle-

hon-

O policiamento de
Athenas entregue ás

autoridades alliadas

portnnto, ficar mais

Annuncla-se um novo imposto predial

que vae cr.ir sobre 03 inquilinos
As casas vão,

oras...
Qual mais cara? I vSo baratear ainda

mala ?
Como assim'"-' ¦

 Pc certa ; os proprietários n:Sr> as
mandam concertar e as baratas dcscnvol-
vem-se de unia maneira espantosa.

Cxrano & O,

A campanha da Rússia
O qne Informa um comnuinicado

do qiinitPl-seiier.il russo
Pelroqrado, 21 — (A. H.) — Com-

nutnicado do quartel-general:"As nos?as tropas repelliram um ata-

que nas proximidades dc Xarayuvka,
a duas verstas de lívistelniki.

Nos Carpathos tem caido abundante
neve. Em alguns barrancos attingc á

profundidade de 58 pollcgadas.
Ao sul de Dorna-Watra o inimigo

atacou um posto avançado russo, sen-
do posto em debandada com o auxilio
de cerca de cem cossacos c deixando
em nossas mãos uma . metralhadora,
um canhão c vários prisioneiros.

No Caucaso nada ha dc novo."

Um ducllo de artilheria ao norte
dc Kisclin

retrogrado, 21 (A.. H.) — Um com-
municaclo hoje publicado peio estado-
maior do Exercito diz:

"Nas regiões dc Ulianovk e de Ale-
xandrovsk. oito "verstas". .70 norte dc
Kiselin, prosegue a batalha cnt.-e as
duas artilherias.

Na região de Shclvov e a or;te de
Bubnov, as nossas patrulhas estiveram
em grende aciividade, fazendo reconhe-
cimentos."

Os rnçsos avançam nn direcçito
do Tarnopol '

Pctrogrado, 21 (A. H.1 —- Foi hoje
publicado o seguin'» communicado of-
íicial:"Nas 

proximidades de Koniukhi e
na direcção dc Tarnopol tomámos tres
postos avançados inimigos e aprisiona-
mos os seus defensores..

Na TV-bridp. o inimrpo r/rcn-i os
nossos destacamentos, de mrnliã. e oc-
cupeu a aldeia de Kokardja. Durante
o d-'a rcpeüinios vários ataques nessa
região e a leste delia.",-''

''Nova 
yorli, 21 (A. H.) - Tcle

graphãm de Athenas:
"O almirante IDil Fournct, comman-

dante da esquadra franco-tngleza do

Mediterrâneo, entregou as autoridades
alliadas a fiscalização completa dos

serviços da policia desta capital..
¦Os marinheiros francezes e inglezes

continuam a oecupar esta cidade e o

A situação é, agora, da completa
tranquillidade."

Xorninliza-so a vida ão Athenns

~m

m .ri

'-í1

Londres, 21 (A. A.) — O "Daily-

Chroniclc" -publica telegrammas de seu
correspondente em Athenas, . dizendo
qwe a situação, '.onde definitivamente
para a tranquillidade.

iAs (pequenas desordens da honsem
em algumas ruas e .praças foram logo
castigadas -p-elas autoridades gregas c ai-
liadas, que estão agindo de accordo.

As patrulhas foram augmentadas
consideravelmente, s"ndo a mais com-
plela e perfeita a vigilância cm todos
os ponos da cidade.

Londres, 21 (A. A.) — Despachos
aqui publicados, vindos de Athenas, di-
ze.i-.i que c quasi completa c normalizada
a vida na capital.

franecz 'está desempé-

riças. . .
Dobrudja: Augmcnta a aciividade da

luta.
Macedonla: Um ataque servio contra

a curva do Ccrna foi detido, em segui-
da a haver temporariamente tido . et-
faito. Fracassaram investidas do inimi-
go ao norte de Nidze 1'lanina c a su-
doéste do lago Doiran."

Áustria — Vienna, 21. — O estado
maior do exercito couiniunica cm data
de ig de outubro:

"Us combates na Transylvania con-
tiniram. O exercito do coroncI-gener.il
von Tcrsztyansky rechassou ataques da
Guarda Russa. Conquistámos varia»
trincheiras do inimigo no Stocliod su-
perior.

Na 'Itália recomeçou com violência;
augmentada a luta cm redor do Monte
Pazubio. A brigada da Liguria, refor-
cada por destacamentos de "aipim",

penetrou nas nossas trincheiras, ao norte
do cume da montanha. Estas posições,
porém, foram immediatamente recon-
quistadas pelo 1" e 30 Regimentos de
Caçadores Imperiacs do Tyrol, que apri-
sionaram um major, dez outros officiaes
e 753 homens, capturando tambem 10
metralhadoras. Rcciiássamos novos ata-
quês do inimigo.

O adversário concentrou forças con-
Sidcraveis em frente ás nossas posições
nas encostas do monte Boite, as quaes,
porém, foram contidas pelo nosso fogo.

Inclatübua. — Londres, 21. — A se-
mana foi comparativamente menos fer-
til cm acontecimentos na frente do
Somme. O progresso foi local, mas
nenhum avanço geral foi ainda rcali-
zado. Os suecessos britannicos mais
notáveis deram-se nas vizinhanças dos
reduetos dc Scliwaben c Stuff, au norte
e nordeste de Thiepval, respectivamente.
O primeiro, o flailco esquerdo da linha
dc batalha dos alliádos, fica sobre uma
elevação cujo terreno segue em declive
acccimiado até o Ancre, A importância
ligada pelo inimigo a esta posição é
demonstrada pelo numero de contra-
ataques contra cila cffectuados desdo
que os ingelze3 tomaram pé nessa for-
tificação. Era o ultimo canto do ter-
reno elevado que o inimigo mantinha,
ao sul da volta do Ancre. A luta tem
sido quasi continua nesta ponto; os
contra-ataques dos inimigos têm sido
completamente rcpellidos e quasi que
jarda por jarda todo o redueto foi gra-
dttalmehte capturado. Como elle con-
fiistc num trecho de trincheiras c pon-
tos fortes de 700 jardas de comprimen-
to e dc considerável largura, isto não.
foi uma empresa nada fácil. No ultimo
brilhante avanço que completou a ca-

ptura foram feitos perto de 300 pnsio-
nciros numa frente de 300 j*ardas, o

que mostrava quão fortemente este
resto da importante posição estava
guarnecido. O ataque que determinou
a captura do redueto de Stuff, impei-
lindo as suas defesas para além do
mesmo, foi um notável suecesso. Uma
companhia britannica somente tomou as
defesas externas e 100 prisioneiros, não
lhe acontecendo senão ligeiros dainnos.

No sector franecz houve luta activa
em torno das villas de Sailly-Saillisel
e Saillisel. Este é ainda um ponto de
vantagem do inimigo, e o terreno na
direcção de nordeste desce para uma

planície afastada. A despeito de uma
defesa resistente, 03 francezes, em uma
luta de casa em casa, capturaram agora
toda a villa de Sailly-Saillisel.

Ao sul do Somme os seus ganhos no
saliente allemão em volta da Abl«*
court, tomado recentemente, foraifl
agora consolidados e novo avanço foi

feito, tanto ali como em frent: a Pe.
ronne. Os contra-ataques allemães tem
sido repellidos e mal succed'dos. Qu«
o inimigo raramente pôde recuperar,
mesmo temporariamente, o terreno qua
tem sido tomado pelos aluados- e *ai«

elle não pôde reter por qualquer pe-
riodo de tempo as posições dominantes
ás quaes liga a maior importância, sao
dois factores da campanha do Spmnn

que foram novamente exemplinca(lo3
durante a semana passada. A .pressão

sobre as suas linhas continua a sei
realizada com suecesso e o esforço qut
elle está empregando se intensifica,
mas não se deve pensar que o ponta
de ruptura esteja necessariamente pro.
ximo ainda. .

Na frente de Salonica ha pouca
a se dizer. Os inglezes estenderam O
seu dominio sobre o paiz, a leste da
Struma. Na direcção de Monastir os
servios têm estado activamente lutando
com as forças inimigas que foram
consideravelmente reforçadas. O facto
deste reforço que urgentemente fçn pe.
dido é uma prova do suecesso da or-
fensiva aluada. A frente dos alliádos
na Maccdonia cobre agora uma exten-
são de mais de 130 milhas. Para fa.
zer face a esta força o inimigo e com-

pellido a empregar aqui um numero de
divisões de que elle muito necessita
em outras localidades.

Uma nova phase da campanha
na África oriental foi agora iniciada.
Até aqui as forças allemãs têm estado
lutando numa série dc acção de reta-
guarda, com a esperança de escapai
de algum envolvimento. E' provável
«pie tencionassem offercccr resistência
sobre a Estrada de Ferro Central 011

nh^of^nUóT-^V" ^^ameme^^da 
mesma, mas

nisterio do Interior, tendo
extraordinárias para impedir que se re
(produzam as desordens dos últimos
dias.

f--,,i.i-,us; a energia da perseguição tornou isto
I,U1IU' bl Impossivel. Os inimigos foram repel-

lidos com consideráveis perdas de ho-
mens, material, e um moral muito
abatido. ... ,

As principaes torças inimigas retli
raram-se, atravessando peto rio Rufijíi

As Irop.ts gregas rstão tomando, Neste insalubre trecho pouco adaptai
different''S deFtinos I vel a operações com tropas brancas,

ellas estão agora virtualmente cerca*
Londres, 21 (A, A.l — Sabe-se aqui | das, com o mr.r pela retagiuvrda. A

oue o corpo da guarda real do nei 1 columna inimiga, que foi repellida de
Constantino, cm Athenas, que era de I Tabora pelos belgas, que realizaram
4.000 homens, ficou reduzida a 80 sol- j ali um «uccesso brilhante, está agora
dados. cortada do corpo principal, cor.i o qua<

Os despachos que dão essas noticias;! tentarão com certeza faser novamente
informam que parte da tropa que «sta! juneção. Nestas cireumstsjicii?, unia
em Larissa, será retirada, daiido-se-lhe | luta de cai acter. vigoroso^ d«ve HK ¥t
«Bvtniente destino,/ * I perada- 

-
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COBREIO DA MANHÃ — Domingo, 22 de Outubro de 1016

W carestia da vida
ÍNão é conhecida nenhuma- noticia

«le que o governo tenha providenciado
tio sentido de procurar impedir & alta
idos preços dos gêneros alimentícios,
afim de que o povo não «eja mais
sacrificado do que tem sido até 'hoje.

iNcm esperemos que providencias se-

jam dadas. Certo, os homens da go-
.vernação encolhem os hombros ante
os queixumes populares, « voltam as
isuas attenções para outros assam-

ptos, porventura para a pohtiquiçe,
que tanto tem desgraçado este paiz.

Hontem 'fomos ouvir um açouguci-
ro sobre as causas da carestia da car-
aie. .Respondeu-nos:

— -O Correio da Manhã explanou
bem essa questão. A carne está cara

porque não lia bois para abater. Os
exportadores de carne, dispondo de

grandes capitães, compram as memo-
res rezes e cm grandes quantidades.
O- que fica para abastecimento da

população 'é o peor que o mercado de

gados pôde offcrccer. Bois magros
e sem peso, tal é o que nos está sen-
dó fornecido, acerescendo este facto
interessante: a carne para exportar é
vendida por preço inferior á que aos
é' fornecida cm São Diogo, para os

M»S #

,?."•

E?'*

açotigues 1
i— E augmentará ainda o preço?
— Sem duvida -nenhuma! A popti-

lação da capital, como muilo bem
tem dito o Correio da Manhã, deve
preparar-se para pagar a carne a
íjioo ou i$20o, e muito brevemente.

iNo lírasil é mais do que vizivcl o
abandono cm que o governo deixa os
mais importantes interesses poptila-
ros.

A Hollanda, diz-nos um dos nnut-
tos queixosos que vêm trazer-nos os
seus clamores contra a grave situa;
ção que o paiz atravessa graças a
inércia governamental, a Hollanda,
logo que começaram a sair daquelle
paiz grandes partidas de queijos e
manteiga, teve um governo que pro-
liibiu a exportação, a'fim de que o
povo não sofíresse privações, o que
aliás não impediu que a vida enca-
recesse cento por cento. Em Portu-
gal foi permittida a saída de toda a
carne paia a Inglaterra, e o resulta-
'dia é que lioje o povo não poãstte esse
alimento, quo só se encontra nos
liospitacs. Nos 'Estados Unidos, ten-
do subido o preço do trigo em virtu-
de *da deficiência da colheita, foi
prohibída a exportação do cercai em
grão.

Mas jú se vê que a Hollanda e os
listados Unidos são paizes muito iu-
feriores ao 'Brasil, pois praticam
violências de tal ordem, emquanto
que nós somos estreitamente obser-
vadores dos princípios da liberdade,
u não podemos admittir proliibi-
ções... senão para impedir que o
povo se rcuna para protestar contra
a desidia publica!' Já aqui nos referimos ao facto dc
estar sendo exportado feijão cm lar-
ga escala para a Europa c para
iCtiba. A casa exportadora pertence
a'firma Matarazzo, de S. Paulo, c o
contrato dc compra e embarque de
itçijão incidiu sobre 90.000. saccos,
havendo todavia mais negócios con-
tratados para a Inglaterra c para a
Fraliça. Aqui mesmo, na cap!la', ha
quem esteja procurando comprar
desde já 110 mercado todo o feijão
rmtlatinlio que appareça, para ser en-
viado para França!

¦ O governo tem obrigação de saber
<lo que sc passa, e tem também in-
equivoco dever dc rjigir, stteceda o
que sueceder, num caso comoÃestej
que bem pôde c deve ser classificado
de salvação publica.

iNão 'lia interesses eítaduaes n.:ni
commerciaes que sobrelcvcm aos da
própria naç;io c do sc:i povo, Se ou-
iras poítntias têm dado o exemplo
de prohibir a exportação de cerlos
artigos, afim de não se contpromet-
ter a alimentação popular, como é
que o llrasil pôde, sem antecipadas e
justas cautelas, permittir alie daqui
saia toda a carne, todo o feijão, todo
o assucar dc que necessitam os pai-
;ies bclligerantes, preparando-se as-
sHm a fome para o nosso povo, a ca-
restia violenta c brutal dc todos os
alimentos?

. O governo tem ahi o Congresso
ítiiiccíoiiando. Veja o povo se por
ventura o presidente da Republica já
pensou cm obter do ¦Congresso
quaesquer medidas que julgue necçs-
farias para a crise actual!... Nem
se soecorre do legislativo, para ob-
viar a quaesqiicr deficiências lcgacsj
nem procede de sua própria alçidi,
tend.o apenas carinhos e attenções
para as grandes negociatas dos Mei-
se! c qtiejmidos homens dc ganhar!

Não terá o governo a comprehfitl-
são de que estú brincando com o fo-
go, c que pela sua desidia 011 sim-
plcsmcntc pelo despreso que vota aos
interesses populares, prepara por
suas próprias mãos alguma dessas
explosões coléricas a que a fome im-
prime negro aspecto e a que dá sem-
pre singularissimo relevo?

¦ 'Não se trata dc períodos rfielori-
cos, preparados para effeitos popti •
lares, nestas considerações que fa:c-
mos. O governo vive em palácios Iu-
xuosos; o presidente da Republica c
os' ministros não conhecem a caros-
tia da vida, porque nem mesmo sa-
hem sc a carne está cara 011 barata, ?
ignoram mesmo a importância das
agonias sòffridas pelas camadas po-
ptilai-es, como sc prova pela ligeiro.-
za, pelo desplantc, pelo cynisuio com
que so augnvcntaiii impostos de todo
o gênero, principalmente os que in-
cidem sobre os alimentou, simulando
•reduzir outros, quando de facto não
¦i:\z senão magnífico presente ao
commercio importador de uns milha-
ros de contos que o povo continuará
pagaiido!

Donde resulta que a nação só tem
um recurso, aliás extremo: o de lc-
yantar-sc tinida no seu formidável
protesto contra os responsáveis dire-
cios da situação dc fome e dc misc-
ri:i a que Iodos somos arrastados!

w«vi><j>*>«vasi

O Instituto Benjamin
Constant

EM TORNO DE UM
DESPACHO MINISTE-

RIAL
Recebemos a seguinte carta t
"Sr. redactor do Correio da Manlis '.
 Ha perto de quatro mezes, em ju-

nho ultimo, alumno3 c aspirantes ao
magistério do Instituto Benjamin Con-
stant levaram ao ministro do Interior,
a que é .subordinado aquelle estabeleci-
mento de instrucção para es çegqs, uma
representação, apontando varias uregu-
laridades que se diziam commctidas e
toleradas pelo respectivo director coro-
nel Jesuino da Silva Mello.

Geralmente tão solicito em zelar pe-
los créditos das repartições dependeu-
tes de seu Ministério, não se deu pressa
desta vez o sr. Carlos Maxinuhano, em
syndicar do valor das allegaçocs conti-
das na representação. Esla ci.rcumstan-
cia parece confirmar que o director do
Instituto é directamente amparado peto
presidente da Republica de, quem — ao

que nos consta — é amigo desde os
saudosos tempos em que s. ex. tre-
quentava o collegio. ...

Como quer que seja, so depois que, a
requerimento do deputado Maurício, de
Lacerda, a mesa da Câmara, requisitou
do poder competente informações sobre
a allüdida "representação" c. a marcha
do inquérito no Instituto Benjanim Con-
stant, isto em setembro, foi que alguma
coisa sc começou a fazer: o .ministro
visitou inesperadamente o Instituto, ue
cuja visita saiu mal impressionado.

Finalmente, surge o despacho do mi-
nistro do Interior publicado nos jornaes
de hoje. "Satisfazem. — diz o referi-
do despacho. — a» informações presa-
das pelo director do Instituto .Bcnja-
min éonstant, a respeito da queixa of-
ferecida pelo» seus atumnos, menos em
dois ponto»..." ,.. - :._.

Estes doi» pontos, que alia», nao são
de somenos importância, referem-se, o

primeiro, ao abuso praticado *******
professores vidente», .de jJSggggg"antes de dar a lição prevista ipeio
horário"; o segundo, a n}™*?%%*!£
o próprio ministro achou "mal prepara-
daSÕbre 

a» demais, aceusaçae», enten-
de-se que o sr. ministro nao viu i»»
vo para uma providencia quaque£
«Satisfazem as inforraaçoe» do dire-
Ct°Pe'los 

modos, o «*. Carlos Maximi-
liano satisfaz-se çom pouca «lisa!

A '* representação" írgue »J«cto
de pagar com a verba do Instituto d

uma creada de seu serviço particular
A representação diz que o consumo de
leite durante o mez de maio figura
como tendo «ido de 530 litros .A. rc-

presentação assevera que o. director
nos Ires annos que tem regido a e.v
deira de Historia não apresentou nç-

ilunino a exame no fim uo
passo que, nessa mesma ca-nliiim

anuo; ao
deira," uni professor interino, durante
a estada do cathcdratico na Europa, cm
1914, apresentou luzida turma de exa-
minando». , , ...

Ora tudo isso é verdade c saindo
pelo Instituto em peso. — tudo _isso e
tudo o mais que a representação ar-
ticula.

Por que artes, pois, conseguiram ser
satisfatórias "as informações do dire-
ctor"?

Sempre quizeramos ver cm que ter-
mos se defendeu elle! .

Porque não foram inquiridos os alu-
limos? ... ,

Se sem inquérito, o ministro achou
razoável "em dois pontos" a-represen-
tação, iinaginc-sc o que não viria a Um
num inquérito bem dirigido!

Em vez desse inquérito, tao ueces-
sario, tão conveniente para tirar a
limpo as irregularidades apontadas, o
que se vae ver. segundo insinua o
despacho do ministro, é... um ínque-
rilo para se apurar qíial o instigador
da indisciplina, isto é, quem ousou con-
lar aos aluinnos cegos que sc comuiet-
tiain aqiíellas irregularidades. .

A burocracia não quer ser mcomnio-,
dada com inquéritos! Puna-se a quem
ouse perturbar-lhe o dolce far nienlc,
sobretudo se esle alguém é dc condi-:
ção humilde, como um alumno cego, c
o aceusado é um protegido das altas
regiões, como o sr. coronel Jesuino da
Silva Mello.

Convenhamos que faclos destes con-
correm para amortecer o civismo das
novas gerações, sem embargo do enthu-
siasmo dos voluntários de manobras.

Como ultima nota, diremos que os
professores videntes do Instituto dos
Cegos sc combinaram em dar cada um
"uma, hora de aula", em vez dc "duas
horas"', como determina o horário; o
que estão pondo cm pratica desde o
começo do corrente mez. Imagine-se
que um destes professores tem 14 alti;
limos, outro 25... c que o ensino é
dado a cegos; e avalie-se como vae ser
sacrificado este ensino! E tudo isto o
director consente, elle que é também
professor! 'E para isso não se ha dc
abrir inquérito."

1— * tm m aã

Comissários
em apuros

Percebendo'que a pobre mu-
Iner -que acabava de entrar na
delegacia estava jircstes a dar
á. luz, ó commissario correu
¦o telépVonc, a chamar a As-
íislcncia. Verificando porem

rlqüe o isoecorro pedido nao
^cuéeoria-a tempo, .-prestou elle

próprio," como jwdc, » onn-
cta, o. serviço» que HiÇ deve-
¦riam presaar tim medico au
uma parteira. ,(De Mina noticia)

O cm-fií — Ah! O senhor é o com-
tnissario que fez de .medico farteiro
na delegacia...

O commissario, modestamente — 'Ue
aparadeira ¦cxcellentSssimo... A ipartu-
rienti está em condições magníficas.
Eu é que estou ameaçado Ue suspensão.

O ciiEre — 'Hein ?
O commissario — E' o que digo a

v. cx. Chegou ao meu conhecimento
que o 'delegado, irritai Jo com, a raper-
cussão que teve o caso na imprensa,
resolveu suspender-me, dando como ra-
zão ha\«er eu excedido as minhas attri-
buições.

O CHEFE, severo — O senhor na ver-
dade andou muito mal no caso.

O commissario, com ar vaidoso —
Quanto a isso, perdão excellentissimo.
O meu trabalho foi corwcbo. Quando a
Assistência chegou estava tudo feito, e
direito. Até o umbigo cortei, cxcellen-
tissimo. (E como o pequeno estivesse
roxo, e não respirasse, urpliquci-llie
duas palmadas na região cbmpeteute —
c elle ficou que foi um go9to: era so
nhi I nhé ! ii/té .' e a querer niamai-
por força. Agarrou-me este dedo e nao
digo nada a v. ex.: tera cada chupão
que parecia uma ventosa.

O ciiEíE, contrariado — Não me com-
pretendeu. IDissc-lhc qiue andou imal
porque, com a sua ignorância podia
tier sido a causa da morte da desgra-
cada. O senhor arriscou-se a muito.

O commissario — Eu ? Quem se ar-
riscou foi ella. 'Mas nada aconteceu,
graças á Providencia. E nada de mal
tendo suocedido, não me parece justo,
cxcellentissitno, que seja eu punido por
uni aeto de claridade «jura praticiiioi.
Se a minha intervenção não se desse
—. muito mai» nece»»aria e justificável
que oulras muita» intervenções de gc-
nero diverso que conhecemos _ quem
sabe onde estariam a estas horas aqu«l-
Ia mãe e aquelle filho ! Poderia bem
ser que nem ella tivesse chegado a ser
mãe, nem elle filho, — «Ha morrendo
antes d'e dar ao mundo o fruto do seu
amor, e elle mesmo .morto não tendo
provada a sua qualilade de filho, por-
que não ha registro civil para os que
não nascem.

O chefe —' Não lia duvida que a
sua intenção foi boa. 'Mas é também
fura «te duvida que não fica bem a 11111
funccioiiario da ,policia, que não é me-
dico, estar a fazer partos. Além d^
tudo offerece isso ensejo aos jornaes
para troças, sendo ridicularizada a po-
licia...

Ü COMMISSAMO — Peço hccnça.a
V. ex. para algumas observações. Não
só a minha intenção foi boa como a
execução do que resolvi ipraticar. Quaii-
do iporém, só fosse boa a intenção c má
a execução não deveria eu merecer cen-
surn ou 'pühi.ção .por isso. Os homens
apontados 110 applauso e ao reconheci-
mento do ipovo, neste ipaiz, só o são,
•cm gorai, pelas boas intenções que re-
velam ou parecem revelar. Porque,
quanto a execução, tem sido na vertia-
de uma lastima. E olhe v. cx. que
ultimamente nem, mesmo boas imeii-
ções temos visto.;.

O ciiiu-'E, maçado — Bem. O senhor
não disse ainda o que desejava...

O coMMissAiuo — Vim appellár.pafa
v. cx., temendo algum casligo por par-
le do delegado. Evite v. cx. tão gran
de injustiça. Se me metli a fazer uma
coisa para a qual não estava lcgalmen-
le habilitado, só assim procedi para
salvar uma vida — ou duas. E mostrei
que sab-a lazer aquillo a que me pro-
puz. Ora, o Brasil está chc!o,de ho-
meus eminentes, que na administração,
na política e cm outros ratnos,_ andam
a fazer coisas para as quaes não estãe-
preparados, fazcm-ai'as criadas, .— e
ninguém os pune por isso. Será cia-
moroso que contra mim haja o rigor dc
uma uena e os outros tenham louvores
o bênçãos. Vallia-me v. cx. A minha
suspensão será uma iniqüidade. A par-
tuiietite já está de pé. Sabe v. cx.
como são as mulheres do povo. róis
restituida á aclividade u parturiente, o
padeiro é que será obrigado a ficar em
•repouso por trinta ou quarenta dias?

O eiiilfi; — IJein., Pode retirar-se,-
Aguardarei a coinmunicação do aclo do
delegado.

O COMMISSAMO — Antes 'de sair, de-
sejava fazer um pedido u v. çx.

O ciii:i'i!, maçadissinto — Eale...
O commissaiiio — Desejava que

v. cx. fosse 0 padrinho da creança.

O DIA NOSENADO
Marchas, e contra-marchas

em tomo da amnistia
Não houve honlcm sessão, no Sena-

do, por falta de numero.
Entretanto, os senadores do rema-

nescente perrécista estiveram cm poi-
vorosa, no velho palácio do conde dos
Arcos, tratando do incidente João
Luiz, que os desmastreou.

A declaração terminante que o sr.
João Luiz Alves fizera da tribuna, de
que abandonava o corrilho dc uma
vez para sempre e, como pretendesse
apagar os vestígios da sua antiga li-
gação coin elle, renunciava os logares
que oecupava em quatro commissõe»
do Senado, pelo seu voto, deixou o
perrecismo imbecilizado, por importar
uma surpresa o gesto de revolta de
quem sempre fora para a camarilha o
gato morto, o porta-bandeira, com o
que, 'aliás, não lhe mereceu senão a
bofetada de quinta-feira.

Logo que se verificou a falta de nu-
mero para a reunião, o sr. Urbano
dos Santos chamou á sala dos chapeos
o sr. Bueno de Paiva, com quem teve
longa, conferência. Ao que parece,
s. ex. procurou incorporar o senador
mineiro á commissão conservadora que
ia á casa do sr. João Luiz pedir-lhe
misericórdia. Dos termos positivos
dessa ipalestra nada sabemos, mas o
cerlo é que o sr. Bueno de Paiva,
longe de incorporar-se á commissão,
tomou outro rumo. Logo em seguida, o
sr. Urbano procurava o sr. Bernardo
Monteiro, que estava em palestra com
o deputado Celso' Bayma, para o mes-
1110 fim, O sr. Bernardo ia tomar o
trem da Central; ia visitar um amigo
em Caixa Prego... Não podia atten-
del-o.

Diversos grupos confabulavam pelas
bancadas. "1-ora de escancha essa do
João Luizl" O sr. Pires Ferreira, en-
centrada uma formula para a approva-
ção do projecto da amnistia, sem pre-
juizo do seu genro, as finanças do paiz
podem agora levar o diabo! — niani-
festava-sc em favor da amnistia com-
píeta, com o resultado de todas as
promoções imagináveis para os revol-
tosos; apenas não lhe balissem no Al-
manack. "Vamos e venhamos, o João
Luiz tem as suas razões!"

Afinal, ás 2 i|a horas, os srs. Ur-
bano dos Santos, Antônio Azeredo, Pe-
dro Borges, Pires Ferreira e outros,
appareceram, nos corredores, de cbapéo
na cabeça, em caminho da casa do sr.
João Luiz. "Mas sempre é bom fa-
lar no telephone!" — lembrou o sr.
Pires. *E o bravo marechal foi falar
pessoalmente. Queria ter as alviçaras."Olhe, quem laia é o marechal, O... ... Re-

As patifarias do gover-
no passado

O SR. ROUSSOULIÈRES
APONTA OS RES-

PONSAVEIS PELOS
DESVIOS DE MATE-

RIAL DA CENTRAL
E' muito conhecida já, para ser re-

lembrada aqui, a historia do desvio

Um protesto judicial
AS COMPLICAÇÕES

DA "LISTA NEGRA"
E O COMMERCIO.

BRASILEIRO
Perante o dr. Pires « Albuquerque,

juiz da 2- Vara Federal, foi hontem
apresentado um protesto de capital in-
'"ríFoi"o 

caso que Eduardo.Fernandes
•Corrêa, brasileiro, estabelecido á rua
da Candelária n. 22, fora procurado a
26 de setembro do anno passaao e ot-

O general Carlos de
Campos em Matto

Grosso

dos inateriaes da Central, destinados a» fe^do um carregamento de carvão
obras do palácio do Cattcte, no qua- pacoi,outos, da "American Coal lijt-
triennio ínarechalicio e que serviram porjing Comp.", Estados Unidos vda
para a construcção de casas de parti- America do Norte, constante d« iet*
culares pertencentes a pessoas de inti- 1 m;i itoneladas, ajustando o preço c. 1. f.
midade do presidente. <'r:0 rict" de 17 dollars, ouro, ameri-

Impugnadas as contas pelo ministro carl0i p,,,. tonelada. Por sua conta cor-
da Viação do governo actual, foram os reriam as idespesas do navio, no porto,
documentos todos ás mesmas concer- descarga, etcl' á razão média dc sele-
nentes, enviados ao ministro da Justiça ____.;& toneladas por dia, «aso iperimttis-
que, por intermédio do procurador cri- se 0 tempo, garantindo-se o pagamento

por um banco desta praça. . ...
Entabolado o negocio foi ultimado,

acceitando a companhia para fiador o
Banco Allemão Transatlântico, por «u
agente em Nova York.

„.. Entretanto, concluído o contrato c
confirmando a existência no archivo da ,p0is tornado obrigatório, nos dias 2 c
Intendéncia da Central do Brasil de 4 fe outubro ultimo, recebeu aquelle
documentos relativos a pedidos de ma- commereiatftc brasileiro do sr. B*ocn-
leriaes constantes dc contas de José da tinger cartas, comniunicando que o con-
Silva «S* C, assignados por Oscar Pi- trato perfeito e acabado, ainda assim
res, o Sogra, então mordomo do Cat- ficava dependente da satisfação -previa
tete. Taes documentos, principaes ele- _\_ exigências impostas pelos cônsules in-

glezcs daqui c de Nova York.
Assim, era preciso que provasse elle

ser coniineiciante de carvão; que se
con-fpromettesse a não vender o carvão
.para qualquer navio constante da "lista

negra da Inglaterra ou a nação que
se ache em luta com cila ou a qualquer

minai da Republica, levou o caso ao
conhecimento da policia para que esta
agisse. ... .

O dircclor da Centra!, cm ofncio
datado de 23 de abril do anno. que

rre, officiou ao ministro da Viação

mentos para o inquérito, foram remetti-
dos ao chefe de policia, que designou
o sr. I.eon Roussouiieres de apurar
devidamente o caso, apontando á jus-
tiça os principaes culpados. A zelosa
autoridade terminou o seu trabalho
hontem e acompanhados de um circiim- .... _._,... „. .._ ... .....
stanciado relatório enviou os autos ao firma ou pessoa de idêntica nacionali-
juiz competente. O relatório c uma Idade; finalmente, que o credito para
peça jurídica c documentada. Nelle o pagar o carvão seja aberto em banco
i° delegado auxiliar estuda as diversas inglez... ,
modalidades da questão, o que deu 1110- O contratante, concluo que, mio temio
tivo ás suspeitas do desvio de mate- convencionado nada com tacs fuiiccio-
riacs e a necessidade que teve o mi- narios inglezes, em quem nao reconhece
nistro da Viação dc encaminhar o caso autoridade para cercear a sua liberdade
à é á policia. I 011 alterar um aeto jurídico concluído

Não é necessário o sentido apurado c ajustado no Brasil entre brasileiros e
dc argus, diz a autoridade, nem mesmo americanos, fora da InSl»8"^'- vroj
nenhum esforço de raciocínio para con- ""' '

cluir-se logo que o sr. ministro da Jus

Se V. E.v".
positos ile

for visitar os de-
veiiilu ile moveis

terá oceasião ile verificar eomo
são graciosos o práticos os
seusM-srylos, tomo ó perfeito
o seu acabamento e tomo são
boas ns condições tle pngit-

mento e preço. *
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amigo João Luiz está cm
sponderam-lhe que o sr. João, Luiz
não estava. E a commissão tirou o
chapeo, ficando á espera.

Ao passo que a commissão espera-
va não sabemos o que, fomos ouvindo
o bispando.. A formula encontrada,
para a satisfação ao representante do
Espirito Santo, era o,levantamento das
restricções da amnistia, com todas as
vantagens de promoção e equivalentes
para os anmistiados, sem haver, toda-
via, prejuízo ou preterição nas collo-
cações actuaes dos alinahácks da Gucr-
ra e da Marinha; quer dizer, dá-se aos
ainii.istiados, cuja promoção se vae fa-
zer, uma situação á parte, fora dos
quadros. Era com isto que se rejubi-
lava o sr. Pires Ferreira, embora vies-
se de unia campanha tempestuosa con-
tra a aggravação das despesas publi-
cas.

Quanto á pessoa do sr. João Luiz,
soubemos que o titular da pasta da Via-
ção, de cujo orçamento o renunciante
era o relator, escreveu as. cx. uma
longa carta, pedindo-lhe que reconside-
rasse o aeto ao menos na parte relativa
á sua renuncia da commissão de Fi-
lianças, ou que se subordinasse ao voto
do Senado recusando-a. Soubemos ain-
da que o governo trabalha junto ao rc-
presentanie do Espirito Santo para a
desistência, fazendo o mesmo e com
instante empenho o grupo de senadores
a que se filiou o sr. João Luiz e que
prepara á socapa a rcacção anlc-pèrre-
eisla.

Ao sairmos do Senado, a commissão
ainda esperava que o sr. Jcão Luiz Al-
ves voltasse para casa. "Também 

.0
homem tem as suas razões!" — repi-
sava de quando em quando o sr. Pires
Ferreira.

«1 í-3 i» .
O Imparcial de hontem, depois de

referir as occorrcncias que cercaram o
caso da amnistia, publicou:"Ao sr. Urbano Santos houve quem
attribuissc o desejo de pór cm cheque (does. fls. 47
o governo, também empenhado pela pas-
sagem do projeclo. A isso rcspondeti-.o;
presidente da Republica declarando
nunca lhe ler constado que .0 governo
se interessasse pela amnistia ampla,
A respasla satisfez metade da nossa
curiosidade: De facio, o governo lião

tiça, zelando pela sã moral administra-
tiva, percebeu tralar-se de um caso dc
policia, c o seu procedimento eslá de
accordo com a lisura e escrúpulos do
sr. ministro da Viação, neste mesmo
caso,

E acerescenta:"O que ha aqui, o que repugnotl aos .^  _o
srs. ministros da Viação c da Justiça i pesim catalogo»,
não foi, certamente, a fôrma por que
esses inateriaes foram fornecidos e nem
onde os fora buscar o ex-mordomo, mas
o destino a elles dado."

Depois de uma analyse dos diversos
depoimentos tomados no decorrer do
inquérito, acerescenta o sr. Leon, rclc-
rindo-se ás acareações: •"A acareação entre Oscar Costa, Ua-
niel Máximo, Henrique .
Ferreira da Costa, Joaquim J. Pereira
dos Santos e Oscar Pires, esclarece
completamente 03 seguintes factos: que
a madeira, conduzida

casa
t

testa, para resalva de seus direitos, cm
tempo opportuno demandar contra E.
E. Uechtingcr e a American Coal, so-
bre o cumprimento do contrato, damnos
resultante, etc.

O protesto foi tomado por termo.

Todas as Noivas chics elcgan.
tes, compram

seus enxovaes no PALÁCIO DAS NOI-
VAS, rua Uruguayana n. 83 — Rio —

da casa de J. Silva & C. ou da Es
rada de Ferro Central do Brasil para

os palácios do Cfrttctc e Guanabara,
fora desviada para a casa da rua Mou-
ra Brasil 11. 30 e parte para a da rua
Pinheiro Machado 11. 60; que J. Silva

A SESSÃO DA CÂMARA EM
RESUMO

Soli a presidência do sr. Vcspucio de
Abreu, secretariado pelos srs.- Costa
Ribeiro c Alfredo Mavignicr, 'foi hon-
tem aberta a sessão da Câmara com a
presença de 64 deputados.

A acta da sessão anterior foi appro-
directamente | va(la scm observações.

Depois da leitura da matéria do ex-
ped ente falou o sr. Sebastião Masca-
renhas. que apresentou, justificando-o,
o seguinte requerimento:"Proponho que a .Câmara dos Depu-

-- , ,. , ,--..r - lados, interpretando os sentimentos de
& C, fornecedores da listrada de l* ei ro ;d-0 do pov0 brasileiro ao dr.
Central do Brasil, criminosamente ac-|-« ¦ .•_..•...-

ceifavam cnconimçndss de
que se destinavam ás casas
Pi
sil ., - --., -- ¦ - . ,,
mento desse fornecimento, que elles.sa
l)ia'm não era empregado nos serviços
da Central, onde apresentaram as con-
tas de fls.; qüe esse material, quando
remettido por J. Silva para a Central,
ahi era apenas conferido nas carroças
e em seguida levado para os destinos
já referidos; que o cx-;uorilomo Oscar
Pires era sempre notificado pelos en-
carregados da construcção do predio. da
rua Moura Brasil n. 39 dos niateriaes
necessários e que esse ex-mordomo da-
va ordens a esses encarregados dc pro-
videnciarehi sobre os pedidos de ma-
deiras e outros inateriaes á Central do
Brasil, o que sempre foi feito;_ que
esses materiacs, conforme depõe a
fls. 3S0. Oscar Costa c Daniel Martins,

í INFORMAÇÕES OFFICIAES
A' GAMARA

Constou do expediente lido na Ca-
mara o seguinte ofiticio do ministro da
Guerra: ."Exmo. sr, i° secretario da Câmara
dos srs. deputados.

Em resposta ao edifício n. «70, de 23
do mez (findo, envio a v. ex. o» m-
clusos originaes das informações sobro
transferencias de aflficiaes.da 6" e para
a 6* região militar, depois da intenven-
ção federal no Estado de Matto Gros-
so, convindo commtinlcar a v. ex. que
somente os seguintes officiaes — ca-
pitão Appolinano Arthur da Silva, t>ri-
meiros tenentes Cândido Thome Rodri-
gues, Jeronymo Cavalcante de Albu-
querque, Aureüano Lima de Moraes
Coutinho, primeiros tenente» Oscar
Mascarenhas e Alberto Furtado — fo-
ram transferidos de corpos ou para
corpo3 com parada no referido Estado.
Satisfeito assim o item "a", passo aos
dois outros — "'b" e "c .

O general Carlos Campos, ex-com-
mandante da 6a região militar, seguiu
para 'Matto Grosso ipor causa dos factos
anormaes que se estavam 'passando na-
queüe Eslado, pertencente á sua juns-
dicção militar. „

'Para garantir o "Irabeas-corpus
concedido á AsseivJbléa Eltadual, foi
determinado nue diariamente um pelo-
tão cominandado por um official ficas-
se á füsposiçâo do presidente daquclla
Assembléa durante a sessão.

A» repartições federaes, nas diversas
localidades, cujos chefes requisitaram
garantias, foram guardadas por forças
do Exercito, e, para assegurar o fun-
ccionamento da Estrada de Ferro ^c do
Telegrapho, foi nomeado o coronel Al-
fredo Reveilleau; com .foiça máxima
para guardar as pontes principaes:
Tres Lagoas, AqiiiJ.auana, Campo
Grande. M.randa, etc, etc.

Na primeira dessas localidades foi
organizada uma guarnição sob o com-
mando do mesmo major, composta de
uma companhia de infanteria, um des-
tacamento de «avaliaria e uma metra-
lhadora.

.Nessas diversas mdàidas foram em-
pregados, além da guarnição de Matto
Grosso, o 53" e 54° batalhões de caça-
dores, uma sccção de metralhadoras c
o contingente de cavallaria, tendo essas
forças sido retiradas de Lorena, Para-
ná c Florianópolis.

O general Campos, além de garantir
o "habeas-corpus" á Assembléa Esta-
dual, devia também garantir a ordem
publica, á vista de um pedido de inter-
venção do governador do Estado, quan-
do se tratasse de propriedade deste, e
recoHiendo-o aos quartéis federaes BO
caso contrario.

IA' vista da vastidão do Estado e dc-
íiciencia de comnittnicações, não se
sabe quantos grupos foram desarma-
dos, de modo a responder ao item . c .
A cidade de CuyaWá, cuja guarnição
ora de unia companhia de infanteria,
foi reforçada com o resto do batalhão
a que pertencia. aquella, e oosterior-
mente com o 54° batalhão de caça-
dores.

Prova!eço-mc do ensejo para rcile-
rar a v. ex. -meus protestos dc subida
consideração e especial apreço. — (a)
José Caetano dc Faria."

w_W

CARNES VERDES
MÂTÀÍ)OUKÒ DE SANTA CltCA

— Foram abatidos hontem:
Í55 rezes, 46 vitcllas, 29 carneiros •

339 porcos.
iRcjeitados: 18 rezes, 5 vitcllas c 14

porcos.
A matança foi feita para os seguiu-

tes marchantes:¦Durisch & C, 34 rezes-, C. Espin-
doía de Mello, Sõ rezes e 3S porcos;
A, Mendes n C, «5 rezes, 5 carneiros
e 14 porcos; Lima & Telles, 37 rezes,
io* vitelta» e 19 porcos; Francisco V.
'Goulart, 92 rezes, 15 vitcllas e 82 por-
cos; João Pimenta de Abreu, iS rc-
zes; Oliveira Irmãos & C.,i 04 rezes
6 vitcllas e 96 porcos; Cooperativa dns
.Retalhistas, 12 rezes; Portinho ü C,
35 tezes; A. Motta, 79 rezes c 24
carneiros; Bazilio Tavares & C-, 6 re-
zes e 115 carneiros; 'Fernandes,&'Mar-
condes. 62' porcos; I'\ P, Oliveira &
C, 36 rezes; Edgard de Azevedo, 44
nozes; Alexandre V. Sobrinho, 22
porcos;' Sobreiro ít C, 17 rezes e 6
porcos.

KNTREPOSTO DE S. DIOGO —
Vigoraram os seguintes preços:
Vacca ...,..-. ?73o a $$0»,
Carneiro ..-...¦• 2$ooo
Porco . , . . . «. «íioo a i$joj
Vitella.  $Soo a $900

NOTICIAS
DE MUS

Itie se destinavam as casas das ruas 1 í)amos seientificos, vem presta
Pinheiro -Machado n. Coc Moura Bra-, :gaufjj .Publica, fclicitc-o por ir
sil n. 39, exigindo da Central o paga- ^ ()a Mesl| a|i.jan(i0 a33ml a g

Na delegacia.
Mas você estava presente quando

se deu o caso?
listava.

E a creança? E' verdade que nas
ceti qViasi morta ^ que sc não fosse o
comniissario.•;. ?

Homem, isso não vi. O que sei é
que o pequeno logo depois de nascer,
começou a olhar para todos os lados
e ao perceber onde estava...

, Carlos Chagas, pelos relevantissimos
inateriaes strv^.os qllei por SCUs esmerados tra-
das nus. í)amos seientificos, vem prestando ainterme-

gratidão
nacional ao bello movimento da classe
medica, que 'hoje manifesta ao henenie-
rito ipesquizador seientifico toda a sua
estima c admiração."

Deferido o pedido do sr. Sebastião
Mascarenhas, ocetipou a tnbuna o sr.
Annibal de Toledo, que continuou nas
considerações que vinha fazendo, rela-
tivamento aos suecessos de Matto
Grosso.

Esgotada a 'hora do expediente, pas-
sou-se á ordem do 'dia. A lista da
poria aceusava a presença dc 103 depu-
tados. Postos a votos os requerimentos
do sr. 'Evaristo do Amaral, oecupou a

I tribuna o sr. Auguslo de Lima, que
I declarou que, não querendo retardar o

11 ,.„„;vin'iÍ-:éncorrameh'lò da discussão das propo-
que reconhecem 1103 pedidos autitauos. g. .^ tra(ám (](, (clcr,rapilia e te.
os mesmos que elles fizeram a wroJ!.| idioma sem fio, limitava-se a dar o
e dali conduziram directamente para a
casa do tenente Lcoiiidas dai Fonseca

4S) ; que esses mate-
nacs eram pedidos pelo tenente Leo-
ilidas da Fonseca para a conslruççuo
dn casa de sua propriedade, á rua Mou,
ra Brasil n. 35, e que o cx-mordomo
de tudo eslava bem sciente."

Estudando cm seguida nesses argu-
mentes jurídicos as diffcrentes provas

se declarara pró ou contra o projeclo do peculato, o 1° delegado acerescenta':

O accordo Paraná-San
ia Catharina

— Poz-se a dizer: —
gente agora c obrigada
policia! Temos estado de
vez 1

Bonito.! A
nascer na

sitio outra

Em outra delegacia.
Uma dama, que entra — O doutor

delegado ?
O coMitisSAitto, ivco.fíiirft), com ares

de importância — O delegado não cst.1,
Mas é a mesma coisa, listou eu. Quei-
ra dizer o mie pretende...

A dama — Em iluas palavras. Sou
moradora a-ui do districto. Junlo á

A Aicnri-ic-lr, iT-rim'iiipr<*ifil m**,!*a c:,s:l r-csitle."ma s"i'ilinll:' mul'
J\ ASSOCiaÇçlQ COUllllClCUU ,o n.P.]cl.ia,i;i, nu,it0 semvergonlia —

COnaTíltllla-SC COlll com licença do. senhor — que vive a
; P : , , -r, . ,. desfeilear-me dia c noite. 1'eclio aa

plXSlClente tia Republica janellas dos fundos, quando ella eslá
t\o presidente da Republica, dirigiu no quintal. Mas ainda assim a lambi».

a Associação Commcrcial do Rio de goa começa a provocar-me, gritando
lanciro, o seguinte officio: desaforos. O senhor pode perguntar a

"A direetoria da Associação Com- D. Cypriana. O senhor nao conhece a
mcrcial do Rio de Janeiro tem a su- D. Cypriana?
bija honra de trazer ao conliecimenlo O commissaisio, com a testa enru-
dc v. cx. que, cm sua ultima sessão, (iiiiiu — Não senhora. Aqui, 110 exerci.-
semanal conjuucta com a direetoria da ! cio do cargo que n;e fo: confiado, sú
Federação das Associações Cqnnncr- conheço a lei.
ciaes do Brasil, foi uiianimiihentc an-1 A dama — Venho pedir-lhe que
provado que sc apresentasse a v. ex., j chame á ordem a tal descarada, a tal
em nome do commercio nacional,, atten-1 atrevida, a lal não sei que diga.,O se-
ciosas congratulações por motivo da niior não imagina como estou inconi.
nobre e patriótica, altitude de v. ex. modada. {Com ar angustiado). Olhe:

nem posso falar direilo

e o prova ú que o sr. Bernardo Mon-
teiro volou por elle c o sr. Bueno dc
Paiva contra elle".

Como divulgámos essa Versão,de che-
que 110 governo, consoante ás informa-
ções que nos prestou illustre senador
que, por suas ligações com o governo
acompanhara o sr, João Luiz Alves e
que, alheio ás tricas partidárias, entre-
tai-.lo, esteve ao par dc todas as mano-
bras e intuitos do sr. Urbano, achamos
de bom aviso esclarecer este ponlo.

Xo Diário Official dc ante-hontem, a
pag. .1.588. onde vem o relato da vola-
rãn (íe'quinta-feira, encontra-se:

" Procedehdo-se á chamada, respon-
dem -- "não" — (isto é, manifestam-se
contra o requerimento do sr. Pires Fev-
reiral os srs. Lopes Gonçalves, índio
do Brasil. Ribeiro GonçaVes. Eloy (le
Souza, Rosa c Silva, Araújo Góes, Ray-
mundo de Miranda, Ciomcs Ribeiro,
lo.io Luiz Alves, BüiiNo DR Paiva,
DiikNARDo Mo.viMíino, Alfredo El ís,
Gonzaga Jayme, Leopoldo de Bulhões;
Generoso Marques; Abdon Báptista e
Viciorino Monteiro".

Se a única prova do alheiamento do
governo ao projeclo foi a manifestação
da bancada mineira, cila abi está, di-
zciido que o governo o queria, como
da tribuna do Senado, dias antes, as-
signalpu o sr. Pires Ferreira, sem que
ninguém o ceniestasse.

Que o sr. Urbano Santos deu o ene-
que. a'iás de emboscada, deu.

Verdade, verdade, é que acabou pc-
ilir.do misericórdia.

promovendo c realizando o honroso
digno accordo para a definitiva soltf

CANELLAS DE OSSO
Compra-se grr.n-le quantidade, of-

ferias á caixa do Correio 11. 51.
>—• -m.i3l*tn-4&>m>B9m ¦

Maneira de enganar o lisco
Escrevem-nos:
"Sr. redactor, — Tendo chegado ao

nosso conhecimento que o nome de
nossa firma foi citado em connexão
rle despacho dc papel para certas cm-
presas jornalísticas, chamadas "Enge-

ilharia Revista" e "Jornal das Moças",
cabe-nos declarar que nunca recebemos
cnçonimcndas nem fornecemos papel ás
ditas revistas, nem as conhecemos senão
de nome. Kio de Janeiro, ji de oulu-
bro 1916 — Ilolmberg, Bccli fi* C."

ção da antiga questão de limites entre
o Paraná e Santa Catharina. A sabe-
doria, o patriotismo e grande amor pe!o
Brasil Unido uniram-se cara checar a
esse harmônico e pacifico resultado.
O accordo traduziu, verdadeiramente a
mais honrosa solução que podia ter a
velha pendência, pois veitt assegurar
a cohcsão civica e a Iranquillidade dos
dois Estados.

As conseqüências desse nobiüssimo
aeto aproveitarão, certamente, ao paiz
inteiro, pois as demais unidades da Fe-
deração ouc, porventura se acharem
empenhadas em lides da mesma natu-
reza, encontrarão, 110 accordo Par.iiiá-
Santa Catharina, um b-llo c edificante
ensinamento, um precedente a invocar
para dirimir taes questões, para a boa
orientação e produetivá união da Fa-
niilia Brasileira.

Scrviino-nos do ciií.-.io para reilcr.ir
,i v. cx. a segurança de nossa mais
alta estima c mui distiucto apreço.

Respeitosas saudações. — /. G. Pcrei-
ra Lima, presidente. — Humberto Ta-
borda, dircctor-sccrctíirio."

¦Estou
Estou mui-

nconiiiiodadis.

¦*»C-»^-cS»>-«í-'jrp=»-"São Lõürenco
Kio Novo,
lirindci. _

I! —- Cigarros po-
ptttares de fumo

p.?ra 200 réis, com valiosos
LOPES SA' &- C.

PROPAGANDA DE PORTUGAL

Banco Nacional ultramarino
SEDE EM LISBOA—FUNDADO EM i3C;
Ilio ile Janeiro—S. Paulo—Santos

Capital 12.000 contos fortes
SAQUES A' VISTA E A PRAZO

sobro todos os paizes e todas as opera-
ções bancarias nos seus variados ramos
nas melhores condições do mercado.
K. dn Quitanda esquina Aíf.iiulerín

Aseuvia. Pri.cn 11 ilo Junho.

A Câmara Portugucza de Commercio
'« "industria 

do Kio de Janeiro, convida
C conselheira Teixeira de Abreu, ex-mi-
nislio da Ittstiça, orador fluente c uma
idas mentalidade» luzas, ,mais em evi-
aencin, a realizar unia conferência de

 Propaganda de 'Portugal — da serie
que a benemérita
movendo
findo.

O notave!
irnciosanicnte ao  .'irá 

expressamente da capital paulista,
em 30 do concilie, fazer a sua prclecçiio
mo salio aobre do "Jornal do Commer-
icio"-

instituição v-in pro-
mensalmente desde julho

" ' irisconsulto, accedendo
convite da Câmara,

«3--!-5>»C»"

Marcilio Dias vae ler nina
lierma

Tor iniciativa1 dos officiaes da nossa
marinha de guerra, vae ser aberta na
Armada uma subscripçõo para angariar
donativos afim de crigir-se uma lierma
ao marinheiro nacional Marcilio Dias,
um dos heróes da guerra do Para-
gttay.

Essa lierma, ao que ouvimos, será
collocada na avenida Alexandrino d,
Alencar-

to incommodada
sima...

O commissario, erguendo-se, de um
salto c aliraudo-se ao telcplionc .—.
Assistência! Hein? Siml Assistência!
Olhe. Fala aqui a delegacia do 31". E'
necessário um soccorro aqui. Sim.
Urgentíssimo!

A dama — O senhor está a chamar
B Assistência?

O commissakio — Naturalmente.
A dama — Para quem?
O COMMISSMUÒ — i':r'a a senhora.

Pois para quem lia dc ser?
A dama — Para mim? Ora cs--a!
O commissakio — lie certo que

sim! Üu a senhora quer que eu í-Ça
como o meu collega da 33", que ser-
viu de paiíciro...

A dama — Como? O senhor eslá a
fazer pilhérias comiuigo?

O COUMISSASIO — Commigo ,é que
não quero graças. Desse negoem não
entendo, e sou muito, nervoso. Lá cm
casa, quando a patroa está nessa si-
tuação, deixo-a entregue á minha co-
madre c mais á aparadeira, e vou para
a cozinha, com as mãos na cabeça, cs-
perar o rcsuiiado. , .

A oama — Mas o senhor esla doido?
O commissario — Doido?! Pois a

senhora não eslá com r.s dores?
A "ama — lnsolcntcl Mais respei-

to! Oihe que sou viuva ha, cinco an-
nos e nhula não me lembrei tle casar
segunda vez. .

O COMMISSARIO atrapalhado —Quei-
ra desculpar-me... Pensei.., (mais

i atrapalhado ainda, mettendo es pc.- pe' I
1 Ias mãos'). Pensei que a senhora fosse ;

solteira... Perdão! Não é isso. Quero,
1 dizer... Couto a senliora me disse 1

que se senlu muito incomniodada, j
e mostrou uma cerla
que desde o caso da
cia ando alarmado com as senhoras
que começaín a sentir coisas na poü-
cia... _.

A dama — Ora essa! Disse-lhe que
eslava inconiniodadissima com .1 minha
vizinha. E esiou. Imagine o senhor
qtte aquella typa ainda ha pouco gri-
tott bem a!to, no quintal, que eu...

(Ohi*c*íc o tam-tam forte do a:tlo-
ambulância da Assistência que chega,
O commissario levanta-se. desajeitado.
Levanta-se a dama furiosa. A senti-

' tinclla braig, —. A's armas! .Correm

OS 01X00 MU; CONTOS DA T.O-
TE1UA 1>E HESPANÍIA AOS
ASSIGNANTES DA "REVISTA

DA SEMANA"
UMA PBRGUNTvV E UMA RE-

SIP06.TA
— Como Jiei de !iab'!itar-me an Ini-

do numero da grande lolcria ,de Hcspa-
nha, destinado aos assignantes da ''He-

vista da Semana", que a empresa da
bellá illustração adquiriu ior interme-
d:o do Banco Ultramarino e que está
deposilado 110 Crédit 'Lyonnais, de
Madrid? , „—Assighando a "'Revista tia Semana .

 -E 'como será distribuído o ire-
m!o que ipcrlcncer ao bilhete?

 E| con-iiprar o numero de 'boje da
"Rovísla da Semana", que !á vem tudo
niui-.o bem explicado.

BRASlIi-PORTüGAIi

A linha ile navegação para o
Brasil

Lisboa, st. ('A. IL) — A Commíssão
de Transporte Maritimos entregou ao
ministro da Marinha, sr. Azevedo Cor,;;-
nho, o parecer que lhe foi feito sobre
o estabelecimento da projectada .Lídia
de navegação para o Brasil.

¦¦--tu—ract-Trar-^-un

"O crime de peculato i por sua. na_
ttirêzá inafiançável, e só se verificara
a liypothese da não reclusão do delin-
quente, quando esle, antes do julga-
mento, indemnizar a- Fazenda Pub.ic.i
na totalidade do prejuizo de que foi
causa, mas essa circumstancia nao leva
a conclusão da afiançabiüdade do dc-
lido, embora' fique provada a volunta-
riedade sem intenção dc lucros.

O art, 27 da lei n. 2.110, dispondo
sobre .1 prisão preventiva, fa:» referen-
cias a crimes afiançaveis, que são os
de moeda falsa c falsificação dc do-
cuincnlos, quando verificada a hypo-
tbese do s 1" do art. 5" e nunca ao
peculato. E' intuitivo que o .§ 1" do
artigo cilado, referindo-se a indiciados
vagabundos, não poderia aliudir a
futiecionário publico.

Este tem responsabilidades que ini-
porlr.m cm autonomia no desempenho
do cargo, obriga-se por compromisso
formal, tem -funeções definidas na lei,
vencimentos prefixados, ordenado c gra-
tifleações, pagos pelo Estado, não
mero mecânico executor de ordens ou
incumbências manuaes.

São extremos essenciaes dessa figura
penal os caracteres defenidos no art. i°
da lei já citada."

Ií termina: ,"Co:n este critério lega! e conforme
a prova dos autos, os srs. dr. Pa-ulo de
Frontin, ex-director da Estrada de Fcr-
ro Cemra! do llrasil; tenente Leonirlas
da Fonseca. Oscar Pires, ex-mordomo
do palácio da presidência; Oscar Cosia,
Eduardo de Paulo Morccuw, Daniel
Máximo Maria Martins, José Lopes, e
os sócios da firma Jo.-é da Silva & C..
srs. José da Silva Simões, chefe da
casa, e Joaquim Pereira dos Santos,
gerente, acham-se incursos nas pena.i-
dades do art. 1", letrai b da lei nu-
mero 2.110, dc 30 de setembro dc

Os aceusados Daniel Máximo Maria
Martins, Oscar Costa, Eduardo 1 amo
Morccuw c José Lopes, r.as mesmas
penas cm combinação com o art. 21
do Cod. Pena!. O sr. dr. Paulo de 'Fron-
tin, dc accordo com o disposto no ar-
ligo 5", S 1", e Oscar Pires e tenente
Lconídas da Fonseca." conforme o pre-
ceilo do art. 1°. letra b. e os socos
da firma José da Silva' & C, José da
Silva Simões c Joaquim Pereira dos
Santos. 1103 termos do art. 6" da mes-
ma lei.

O sr. escrivão remetta estes autos
ao M. M. dr. juiz substituto do Juiro
Federai."

1 ag « na»

seu assentimento ás idéas consignadas
nas emendas apresentadas pelo sr.
Evaristo do Amaral, com as quaes sc
achava de accordo.

IE111 seguida, foi votado e .ipprovado
o requerimento do sr. José Bonifácio,
pedindo urgência para entrar cm 1"
discussão o projecto 11. 20S A, abrindo
credito de 600 contos para o, pagatuen-
to de aposentados e de pensionisias de
montepio cm Minas. Foram dopois
approvados os requerimentos de infor-
inações do sr. Evaristo do Amaral.
Entrando, cm seguida, em volação dos
orçamentos, foi ella, por falta dequ-J-
no», interrompida. IA sessão, depois de
encerrada toda a malcriada discussão
constante da ordein do dia, foi lcv.ni-
tada ás 3 horas da larde.

Em torno da industria dos
Selepbonfò

O sr. Evaristo do Amaral, represen-
tanle stil-rio-grandênsP, apresentou hon-
tem á Câmara os dois seguintes reque-
rinintos de informações, que foram ap-
provados:"Em face das informações ,do. ex-
ministro da Viação, prestadas em virlu-
de do meu requerimento de 21 de agos-
to, recebidos a 19 deste níez de outubro
corrente, o scrvindo-mie ida indicação
de s, ex., exarada em seu officio nu-
mero 609, do corrente.

Requeiro que, por intermédio do Mi-
nisterio da IFazcnda, o governo, infor-

NA CENTRAL DO BRASIL

Um incidente com o deputado
Galeão Carvallial

O agente de serviço da Central do
Brasil lionlcm teve alguns imomeutos
de aborrecimenlos.,.

Apressadamente entrou o deputado
paulista dr. Galeão Carvallial. O agen-
te attendeu-o e o deputado paulista ex-
poz o que queria. 'Era pouca coisa...
S. ex. queria apenas que fosse visada
a requsição para uma passagem cm
trem dc luxo, com. direito a leito. A
requisição era do Estado de S. Paulo.

O agente achou que o, illustre repre-
scnlanle estava 110 seu direilo, mas que
elle, mais do que ninguém, sabia o que
lhe coirípetia fazer. A requisição tinha
a declaração de que era valida por oito
dias. Esse prazo havia sido vencido c
a requisição tinha 'perdido o valor. O
sr. Galeão Carvalha! italvcz soubesse
disso e se o não sabia, o, agente deu-
lhe a entender que a requisição já cs-
tava som valor c que por isso não o at-
tenderia. 'Mas o deputado paulista não
queria .perder a viagem, e, não o que-
rendo s. cx., o caso inha que ser re-
solvido. O agente não transigiu, mas
teve que ver todo o scu amor ao re-
gulamcnto perdido...

O illustre deputado .por S. Paulo
movimentou-se, andou de um para outro
lado. com o seu prestigio de membro
da Câmara dos Deputados, e sú dçscan-
sou quando, indo ú SubJDircctoria do
Trafego, fazemdo uma aceusaçãò contra
o agente, voltou com unia ordem afim
de que o agctittc o alitendesse, muito
embora a requisição não fosse revali-
dada.

O deputado paulista, ao falar na Sub-
Direetoria do Trafego, denunciou que
o agente lhe dissera alguns dias antes
que a data da requisição de nada iu-
fluia, unia vez que .0 deputado paulista
quisesse ir ao seu Estado.

—eÇZ_\-^S~ tP"~'t—f'1*"' ——.—.—.

me se a "Interurban Telophone Coin-
pany of Brasil" tem recolhido ao The-
sottro, pontualmente, a "quota" dc fis-
caiização na importância de 1:80o? por
semestre a que 'está obrigada, por força
¦de seu contrato (Decreto n. 7.500, dc
12 de agosto de 1909), e, no caso af-
firmativo, quaes as datas dos recolhi-
mentos e a applicação das importâncias
recolhidas, visto como a tal respeito
nada consta no Ministério da Viação .

IDas informações constantes do of-
ficio n. 60.9 de 17 do corrente, recebi-
do por mim a 19 e prestadas em sp-
lução do meu requerimento de 21 de
agosto, peio .cxmo. sr, .ministro da Via-
ção, verifica-se que, além da,"Interur-
ban Telephone 'Convpaiiy of Brasil" ne-
nhuma outra empreza telcphonica, das
que exploram o serviço interestadual,
tem obrigações para com o Thesouro
Nacional, o que não está de accordo
com as informações do mesmo Minis-
terio da Viação, prestadas em 2(í de
julho, na parte referente á Rede Tele-
phonica Brasileira; pelo mie

Requeiro, por intermédio do imesmo
Ministério da Viação, que o governo
informe:

a), quaes os termos, na integra, do
aviso n. ai, de 22 de janeiro de 1912,
ao qual o dircclor dos Telegraphos se
refere em officio 11. 444, de 14 de
março dc 1915;

b) copias — desse despacho e dos rc-
quérimcirtos da Réác Telephonica Bra-
gaiitina e be.nl assim de oulra qualquer
correspondência trocada a respeito do
incidente;

c) qttai a autorização que permitliu
o levantamento dos effeitos judiciários
para o reatamento das communicações
interestaduacs, uma vez que a empreza
não 'tinha assignado o respectivo con-
»'at0'. ...

d) quacs as providencias tomadas pa-
ra a arrecadação da contribuição dc
10 "j0 sobre a renda bruta e bem assim
de outras quotas a que tenha sido su-
jeila 110 referido despacho:

e) tudo que -constar no •Ministério re-
lativamente a essa empreza, já quanto
á exploração do trafego, já quanto á
construcção clandestina ou não das suas
linhas. — (ai Evaristo do Amaral."

 ü»l •»»•»*< 

Baio Horizonte. — Os funeciona-
rios federaes aposentados e' pcnsionis-
tas da União estão sem receber os sem
vencimentos e pensões ha cinco mezes.

A' Delegacia Fiscal téin sido dirigi-
das iunumeras reclamações. Porque
não põe o governo termo á situação
afflictiva dessa pobre fiente, cujos di-
reitos são incontestes?

— Regressou do .Rio o dr. Theodo-
miro Santiago, secretaro das {Finança»
do Estado. . .

S. J0A0 D'Et,-Ritv. — A Associação
dos Empregados no Commercio, fun-
dada ha pouco, eslú dia a dia progre-
dindo, prosperando, Braças á aclividade
intelligenlc e honesta da sua direcloria.

Ainda agora, dois grandes melhora-
mentos foram ali introduzidos: um
curso de conferência» mensaes e o
contrato feito com alguns medico»
para, com grandes vantagens, para o.
sócio», darem consultas diárias.

•Para a primeira conferência foi con-
vidado o major Herculano Velloso.

O conceituado advogado, com muito
brilho, dissertou «obre "A luta pela
vida", mostrando ter muita leitura phi-
losophica. >

iPara a segunda, o Javen literato dr.
Custodio Báptista de Castro, que dis-
cursou eruditamente sobre o suggestiva
thema "Educação popular e o idioma
vernáculo", conservando-so na altura
da 'faina, que justamente tem, de moço
estudioso c culto.

Para as cotiifcrencias que vao seguir-
se sabemos estarem convidados os sr.i.
drs. Ribeiro Ua Silva, Augusto dai
Ohagas Viegas c Júlio Ferreira de Car-
valho.

'Como médicos da Associação estão
os drs. Antônio de Andrade Reis s
Francisco Mourão Filho.

Juiz DE Fora. — A commissão de
senhoras constituída par» angariai
meios afim de apressar as obras do
Ascensor, fez entrega ao Banco dc Crc
dito Real, da quantia de 1:37o$ooo,
liquido do festival de domingo ultimo
110 elegante tliealri-niho do Polylheaina.

A referida commissão foi incansável
110 seu trabalho. Dentro cm breve, terá
Juiz 

'de Fora mais um exccllente pa»-
seio. . „ . ..

— O dr. José Procoipio Teixeira,
presidente da Câmara Municipal, desi-
gnoti o dia 19 de novembro próximo
para se proceder á eleição dc 'Vereador
pelo districto de Paula Lima, «ia vaga
aberta pely revmo. padre Agostinho de
Souza. .'"¦•'.'.',",

Sabara'. — Com grande brilhantis-
mo estão sendo realizados os ifestojo»
do mez do .Rosário, ua capella desta
invocação.

O revmo. padre dr. José Anlonio
Marques tem feito apreciadas prega-
ções sobro a festa catliolica.

Raposos. — Trata-se aqui da. recon-
strucção ido nosso majestoso templo, o
mais antigo do Estado.

¦Essa egreja foi construída pelo»
bandeirantes, no anno de 1C40, consti-
tui-ado assim preciosa relíquia, por
cuja conservação devemos todos zelar.

Tomou a iniciativa dessa Obra be-
nemerita o sr. José Fernandes Graça,
que ficou autorizado pelo vigário de
Sabará a angariar donativos.

Baiíprxdv. — Procura-se fundar nes-
la"-ciUade uma linha de tiro. Ila gran-
de onUliusiasmo pela ídéa, que lem 11
syirípáthiás das pessoas adcanlada»
desta localidade.

Em 'Santa Barbara do Sapucahy, foi
egualmente muito bem acccita a ide»
da creação de uma linha de tiro.

Para esta sccção, neccitamos to»
uns as noticias do Interesse geral,
ficando ns mesmas sujeitas ao cri-
terio da redacção.

¦«««ti» *

Eu bebo. tu bebes.
OASCATINTrA.

elle bebe

fflicçao, eu,
outra delega-1

A reclamação de ura major
reformado

Esteve hontem, ás 11 horas da noile,
em nossa redacção o major reformado
do Exerci.) Raymundo Francisco de
Souza Rego, que veitt nos pedir fazer
chegar ao conhecimento do ministro da
Guerra o procedimento irregular e dev
humano do coiv.mandante do corno da
guarda do quartel general negaildo-lhe,
sem motivo justificado, uma cama para
passar a noite, apezar de lhe haver de-
elarado fazer tal pedido em vista de
não haver mais aquella hora, cohducção
I',ara sua residência, na eslação da 01a>
ria.

O regresso do "Barroso"
O cruzador Barroso, esperado em

nosso porto de regresso de Buenos
Aires, deve entrar de hoje á tarde ate
amanhã, cedo.

Se o Barroso chegar á ncilc os mem-
bros da embaixada brasileira desombar-
carão hoje mesmo.

— > rai ¦» Bi»

O prefeito sanecionou hontem a rc-
solução do Conselho Municipal que o
autoriza a' mandar contar, para todos
os effeitos, ao dr. Juiio de Azurcni Fur-
ta-Jo, director do hospital veterinário,
o te-.itpo de serviço municipal que meu-
ciona.

populares na rua. Cerrem agentes c
encostados na delegacia. Grande confu
são).

Em oulra dclelerrir a, alta
O DELEGADO AUXILIAR, (JH,

surpresa c está examinando

noite.
chegou de

um livro.—
Perdão, este livro não é 0 de p.irtes;_

O commissario, emave! — Ah! Não
i senhor. Foi ciisano. Este é de par-
I tos...
I ,- , 

J Repórter.

OS ORÇAMENTOS
NA CÂMARA

A Câmara quiz proseguir, honlcm, na
votação orçamentaria. E foi, de facto,
annunciada a votação das emendas oífe-
recidas ao orçamento da Agricultura,

As primeiras partes da emenda ri. 1
foram rejeitadas já, na sessão anterior.
A ultima parle, porém, foi hontem
approvada, determinando:

"Na consignação VII. "Material" (servi-
viço tle industria pastoril), onde se 1« "re-
conhecidas de utilidade publica nor leis fc-
derr.es ou estaduaes", leia-se "reconhecida-
mente idôneas". Supnriniani-sc as expres •
pões "comtanto que sovemos ou sociedades
mantenham ao seu serviço permanente vo-
teriuario diplomado por escola nacional ou
estrangeira."

Annunciada a votação da emenda
n. 1 A, sobre cila falou o sr. Mauricio
de Lacerda. Essa emenda determinava
a reducção da verba destinada á repre-
senlação do ministro. Dada como re-
jeilada, o sr. João Elysio requereu ve-
riíicação da volação. Verificada, não
houve numero, tendo apenas votado g3
deputados. Essa falia de quorum regi-
mental foi confirmada pela chamada.
E, destarte, a volação dos orçamentos
ficou, honiera, encalhada— ' -

UMA VELHA QUESTÃO

A quota éü Montepio
Mais uma questão referente a mon-

tepio foi hontem decidida lio Supremo.
As filhas do finado desembargador

Fernando Pinheiro, ministro Macedo
Roras c outros funecionarios fal-
lecidos, propuzeram, no juizo federal,
uma íicção ordinária, afim de lhes
ser assegurada a percepção do mon-
tepio correspondente , á metade dos
vencimentos dos extinclos, .conforme
haviam concorrido com as devidas quo-
tas.

¦A acção foi julgada procedente c 1
houve appéllação para o Supremo Tri- j
bunai, que a confirmou.

A Fazenda Nacional, porém, embar-
gou esse accorvlão, allegando prescri-
peão das quantias anteriores a cinco
annos da data em que entraram como
assistentes diversos interessados.

Em sessão de hontem, o Tribunal, de
accordo cem o parecer do ministro
Muniz Barreto, procurador geral da

ACTOS DO PREFEITO
O prefeito assignou -hontem os se-

guintes actos:
Nomeando, interinamente: o auxiliar

dos médicos mi-croscopislas do serviço
sanitário do 'Matadouro 'de 

Santa Cruz,
Claudino da Silva Amara!, para exer-
cer o logar de veterinário do serviço
sanitário do mesmo Matadouro, e o sr.
João Duarte de Moraes Junior, para
aquelle logar; para 05 logares dc guar-
das dos jardins da Inspectoria dc M.,J.,
C. e Pesca, 05 cidadãos Pedro José, de
Cerqucira e José Bastos Guimarães;
exonerando, n pedido, o despachante
municipal João Gonçalves da Silva, o
concedendo uma licença de quatro mç-
-zes ao "veterinário do Matadouro de
Santa' Cruz, Francisco dc Oliveira Be-
zerra.

.¦t a uri n th 1

(Republica,
riienicnte,

recebeu os embargos unam-

Pagamentos d3 quotas solicita-
dos pelo sr. Maximiliano

O ministro do Interior solicitou do sen
collcga da pasta da Fazenda o paga-
mc-xo, no Thesouro flacional, das
quantias de: 24:000$ e 12:000$, respe-
ctivainerite ao instituto de Protecção e
tAssisteucia á Infância c Liga Brasileira
Contra á Tuberculose, correspondente

. ás ultimas quotas trimestraes a que têm
I direilo.'"

THESOURO NACIONAL

üia noticia que interessa a
muita gente

Na 1* pagadoria do Thesouro Na-
ciour.l serão attendidos amanhã, todos
procuradores de folhas.

.uno
das Estradas de Rodagem

A mesa e a. commissão executiva do
Primeiro Congresso Nacional das Es-
Iradas de Rodagem foram hontem con-
vidar o presidente da Republica e o
ministro da Viação para a sessão so-
lenne de encerramento do mesmo Con-
gresso, ficando esla marcada para ás 4
liorr.s de amanhã, no Ciub de Engenha-
ria.

Na cerimonia falarão o sr. Tavares
de Lyra. ministro da Viação c presi-
dente do Congresso; senador M. de Al-
meida c o dr. J. Mattoso de Sampaio
Corrêa, tendo si-lo este especialmente
commissionado pelos congressistas.

OS AUTOMÓVEIS

Kais um caso quo fica impuno
Ao passar cm frente ao quartel-gc

neral, na praça da Republica, o nacio-
nal Bernardo José Alves, de 18 anno»
trabalhador e morador nos subúrbios,
foi atropelado pelo auto n. 1.215,
cujo motorista conseguiu evadir-se^

A viciima, que recebeu graves feri-
mentos, foi recolhida, em estado me
Kndroso, á Santa Casa de Misericor-
dia, depois de soecorrida pela Assis-
tencia,

O CASO DA "STANDARD"
Realizou-se mais uma diíi-

gencia clia serie
Como noticiamos realisou-se honlerrl

a nova diligencia ordenada pelo dr. Ozo-
rio Alvim Filho,, 110 famoso processo
da "Standard Oil".

A's 11 lioras da manhã, presente»
o juiz, os aceusados, os peritos nonica-
dos, o escrivão, foi interrogado o sr.
Francisco Soares da Fonseca, proprie-
tario da nola promissória de cinco con-
tos c quinhentos mil réis, emittida por
Wellcmkaiiip, pessoalmente c que ora
se diz o fizera pela Standard Oil.

Fonseca disse que, cm obediência i
intimação apresenta e voluntarianicnU
entrega ao juiz a nota promissória rc-
ferida, que foi procurado por Baptifv
ta de Leão, em 4 de novembro de
jqiS. para desconto do referido titulo,
senilo-lhe apresentada pelo mesmo Lcãa
a letra tal c qual se acha, menos o
reconhecimento feito pc!o tabellião, e
sendò-lhe proposto o desconto o decla-
rante acecitou, tornando-se proprietária
delia.

Pelo denunciado Leão foi dito que
reconhecia na promissória como se cn-
contra a mesma que apresentou a Fon-
seca, tal e qual ella se acha, não cm
4 de novembro, mas em um dos pri-
meiros dias de abril do corrente anno;
que Fonseca, porém, não adquiriu essa
nola, apenas se prestou a ser tesla de
ferro, tendo o declaraiile ncgocia.io a
nota com o dr. Felicio dos Santos, que
soube, porém, pelo sr. Romeu Barbosa,
que o p. p. c o carimbo Standard que
nelia se encontra foram collocados pelo
mesmo Romeu Barbosa, sobrinho e afi-
lliado de d. Maria Ainalia, depois de a
ter negociado.

E para corroborar eslas declaraçõe.
apresentou ires documentos.

Pelo denunciado Charles Wellent-
kantp foi dito que reconhece na pro-
missoria a mesma que passou a favo.
de d. Maria Amalia cm seu nome in-
di.vídual c não como procurador da
Standard.

Os advogados dos denunciados asst-
guarani o auto com o protesto dc o;:'.;a
diligencia.

Sobre o exame dessa letra apresenta-
da, o juiz formulou os seguintes que-
sitos:

i° — Os dizeres d.i Standard Oil
Company of Brasil foram postos na
promissória antes r-ti depois da assigna-
tura dc C. -E. WeUcnkamp:, 2" O ','. P.
que consta antes desses dizeres é do
mesmo punho que firmou o p. P- das
letras de fls. ns. 110, 8S7 e 61.0?

Os peritos pediram cinco dias o ';':s
foi concedido pelo juiz.

Fonseca referiu ao juiz que. Leão .lhe
houvera dado uma resalva desse ':':
lo. Exibida uma publica forma desse
documento deciarou Leão no juiz ':'¦'¦'
a dera cm abril para salvar a res; • r
sabilidade do dr. Felicio dos ba.11.os,
justauienle porque sabia que o cariinDo

¦ o p. p. haviam sido postos pe.o Iw-nct)
Barbosa,



«p<3?«3^:^

.'¦'''':/ 
"•'•"•"' ''¦"""'- ' ¦¦•'¦ '"•-»--.. 

;;,'--.' ¦,,,' ¦-. X-:t 
'' -¦"¦'¦¦¦''¦^ ¦.-•-.¦¦¦""'''"' -~ ¦'¦-"¦¦-i-: •¦

OFOO^LU
E AStREANÇAS

M opinião; do; dr.
.mqncorvo: filho;

-M-*^^_3 ___-

K: ______
__Nfl_-:'-' -^ I

mmaW ¦:3Hnl^--'í-SÍ

__H __B_$Mti' <*_$ ^4_______!___H^H_____Zl ¦^v _fl_KI^_il

___k__;* - 'Ê* ^__________l

______ #"^H
Sl_-_-«_--_-_Í--Ml-MM~~--HBHBI0aB**

O £»/f. MONCORVO

A propósito da palpitante questão do

football infantil já se manifestaram,
até em nossas sociedades sabias, e,

principalmente, na .Academia Nacional

de Medicina, 'homens de scicncia dc

reputação firmada. .
Interessando muito particularmente

4 saude das creanças esse discutido

ponto de liysienc, pensamos, prestar
um relevante serviço, ouvindo os nos-

eos mais conhecidos pediatras sobre o

assumpto.
Hoje fala o dr. Moncorvo Filho, o

digno director e fundador do Instituto
de Prolecção c Assistência á Infância,

que ainda ha pouco organizou nesta ca-

pilai o "comitê-" do Congresso Ameri-
cano da Creança; e que é um dos maio-
res protectores dns creanças pobres,
que acccilcu promptamente ao nosso
convite para pronunciar-se sobre o as-
sunipto.

Foi esta a pergunta que fizemos ao
dr. Moncorvo: .,,,,,

— Qiie pensa da pratica do football
pelas cràÇucásf.

Deu-nos o dr. Moncorvo a seguinte
resposta:

"A generalização dos desportos entre
as crirauças de nossa terra, principal-
iiii-iitir, o grande desenvolvimento que
tomou o football, cliegnnilorse a assis-
tir o exagero com que é elle usado, a
loilas as horas por todos os cantos da
cidade, ruas. praças, terrenos baldios e

praias, dando até as vezes a impressão
de que estamos em unia cidade de'dcs-
occupádbs on ile .loucos, tem cooncila-
«Io vários de nossos scientistas a tra-
tarem do .'issuinplo em bem da salva-

guarda ila saude da nossa infância de
certo carcceüpru dos nossos cuidados,
dn nosso zelo.

O antigo veio brasileiro ainda uma
vez se revelou nessa questão dos des-

portos.
Entre nós vive-se numa estagnação

considerável de actividades em relação
a um milhão de coisas. Todos os pai-
zcs caminham em espantoso progresso
cm vários ramos da vida e nós assis-
limos, imliíferciitcs, a tudo isso.

Num dado momento explode, sob
bons auspícios, uma idéa louvável:. ra-

pidamenle se constróe, sc multiplicam
os esforços, surge uma coisa nunca
vista, majestosa mesmo e não sc tarda
a aílirigir ao exagero!

Com o exercício physico deu-se cm
nossa parria o mesmo facto. As nossas
creanças, pro\ ilidas já de uma raça
apòucada, cm visível inferioridade phy-
siologica, por influencias diversas, vi-
viam enclausuradas entre quatro pare-
des, numa qitietude reprovável, fugindo
no ar e á luz, a respirar tantas vc-
zes um ambiente confinado!

Veiu a idéa dos desportos, surgiu o
football, a principio abraçado somente
pelos adultos, não tardando que as
creanças os imitassem c milhões de
bolas de todos os tamanhos vendiam-se
para as casas dc familia. O jogo fazia-
Sc por todos os cantos e a toda- a hora.

... Chegou-se ao exagero, multiplica-
vam-se os casos tlc accidentes nem sem-
jre sem gravidade e ate mortes foram
registradas como conseqüências directas
3u indirectas do desporto.

Entendo que no tocante a infância
deve haver a maior prudência cm rela.
;ão a educação physica, seguindo-se os
conselhos dos mestres que sobejamenU
hão estudado o assumplo.

Como confirmação desse meu modo
de pensar abi está o que o anno pas-
sado referi no uicu Curso de Hygrenc
Infantil:

tf CAMINHO DB MATTO. GROSSO NO. ASSYRIO

O general Barbedo seguiu hon-
fjl tem para S. Paulo:
Apezar da impertinente chuva que

cala, foi concorridissimo o embarque do
general Luiz Barbedo, que hontem se-
guiu para S. Paulo, com destino a
Matto Grosso.

A's 9 horas da noite, chegou s. ex.
á "gare" da Central, em companhia de
seus ajudantes de ordens e de pessoas
de sua familia.

S. ex., que seguiu no trem de luxo,
chegará hoje em S. Paulo, devendo
amanhã mesmo assumir as íuneções de
inspector da 6* região.

Durante o seu embarque tocaram
duas bandas de musica do Exercito.

Entre as pessoas presentes notamos:
03 generaes Caetano dc Faria, Bento
Ribeiro, Olyinpio da Fonseca, Rabino
Bezouro, Setembrino de Carvalho, Tito
Escobar, l.ino Kainos. Ferreira do

, Amaral, Silva Faro e Celestino Bastos,
tenente medico dr. Fontainha, repre-
sentando o general dr. Ismael da Ro-
cha, capitão Castro Ayres, representan-
do o general Agòbar de Oliveira, te-
nente Felippè Xavier de Barros, repre-
sentando o general Ignacio de Alen-
castro, coronéis Rego Harros, Abílio de
Noronha, Portilho lientes, Calheiros de
Uma, Carlos Jansen Júnior, Ernesto
Carlos Oscar, Miguel da Cunha Mar-
tins, Agnello de Siqueira, dr. Miguel
Calmon, dr. Sylvio Romero, represen-
tando o dr. Lauro Müller; dr. An-
tonio S. Clemente, representando o
dr. Souza Dantas; coronéis Alfredo Ri-
beiro da Costa, Jcsuino de Albuquer-
que, e José Muniz, representando o dr,
Paulo de Frontin; dr. Getulio dos San-
tos, presidente do Conselho Municipal;
deputado Souza e Silva, dr. Arruda
Valim, Jusué Fonseca, drs. Octavio Ro-
cha, Cândido Mariano, Lindolpho Ca-
mara, Francisco Moura Brasil e major
AÍberto do Espirito, representando o
Club dos Funcciouarios Públicos Civis;
capitão dc mar e guerra Oliveira Sain-
paio e toda a directoria do Club Mili-
tar; majores Heitor Coelho Borges,
Octavio Coutinlio, Bandeira de Mello,
Azambuja, dr. Ciro Cordeiro de Faria,
coronéis Alexandre Leal c Paes Leme;
dr. Pedro Werneclc, representando o
deputado Coelho Xetto; Lindolpho de
Azevedo, conunissâo da Escola Drama-
tica, commissão de officiaes de todos
os corpos desta guarnição c muitas ou-
trás pessoas.

Pessoas da familia do general Bar-
bedo e amigos o acompanharam até a
Barra do Pirahy. ., ,

S. ex.., conforme já noticiámos, tara
a viagem para Malto Grosso, por terra,
acompanhado dos seus ajudantes de or-
deus, tenentes Achilles Coulinho, Gen-
scrico dc Vàsconcollos e A. Jubin.

CORREIO DA MANHÃ — Domingo, 22 dc Outubro de 191C

O banquete oiferecido" aõ ir.
Carlos Chagas
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A Lanterna
Já começaram a ser feitas, á rua do

Ouvidor i6.', as insinuações da rala-
cção do novo jornal da noite

A LANTERNA
dirigido m-lo ex-redactor do Correio da
Manhã, Sr. Costa Rego, e que deverá
apparecer nos .primeiros dias do pro-
ximo íhez <lc novembro

A LANTERNA
será um jornal absolutamente .moderno,
com conimemarios rápidos dos factos
do dia e uni serviço de reportagem mi-
nucioso, á maneira das mais acredita-
das folhas parisienses.

O programma da

A LANTERNA
será orientar c informar sem paixão,
para o que não estará ligada a nenhum
partido politica. Terá uma desenvolvi-
da secção de telegrammas. com as noti-
cias mais eiiipolganlt.es da guerra eu-rop 

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

Km fim, esperem alguns dias o. verão
o graild* triumplio jornalístico da

A Lanterna

O dr. Carlos. Chagas,

Realizou-sei hontem, ás 8 da noite,
no restaurante Assyrio, do Theatro
Municipal! o banquete offerccido pela
classe medica desta capital ao dr. Çar-
los Chagas. A'<iuclla hora, o Assyrio
estava repleto de médicos, deputados,
senadores, homens dc letras e jorna-
iistas.

•A's 8 e poucos minutos os convivas
tomaram os logarcs previamente desi-
gnados na mesa, em fôrma de um du-
pio T, occupanklo os dois logares de
honra o dr. Oswaldo Cruz, ladeado
pelo dr. Carlos Chagas e pelo profes-
sor Miguel Couto, e o dr. A. Alves da
Fonseca, representando o ministro
Souza Dantas, ladeado pelos professo-
res Aloys:o de Casiro e Miguel Pe-
reira.

iScguiu-so então o banquete, entre
animada palestra, servindo-se o se-
guinte 

"menu":
1-lors d'oettvre — Canapés Nanto'se

Potage — Creme Delice — Poisson
F.ilet dc Soles Normande — iRelc-

vée — Vol-au^Vent Diplcmate — lin-
trée — Coeur de Durhan IDiibarry —
Roli — Dinde á Ia Brésilicnnc — Jam-
bon York — Laitus Paulrste — Entre-
mets — ateau Ideal —< Dessert —
Fraises Assyrio — Cooktails — Cha-
teau Ia Tour Blahche 1672 — Haut
Medis 1865 — Pommery-Greno —
Eaux Minerales — Llqucurs —• Moka

Cigarres.
Ao dessert, ergueu-se o .professor

'Miguel Pereira, que, em nome dos ami-
gos é admiradores do illustre scientista
dr. Cario iCshagas, afifereceu a s. ex.
o banquete, lendo um brilhauto dis-
curso.

As ultimas palavras do iprofessor Mi-
guel 1'ercrra foram coroadas de salvas
de palmas. Serenada a emrhusiastica
ovação ao orador, levantou-se o dr.
Carlos Chagas, que agradeceu as ho-
nienagens que lhe prestavam os seus
amigos e admiráklores.

Ao terminar o seu discurso, o dr.
Carlos Chagas, todos os convivas esta-
vam de pé, saudando o illustre scien-
trsta com uma salva dc palmas, que se
prolongou -por espaço de alguns mi-
nulos.

O dr. Carlos Chagas foi então cer-
cado dos seus amigos, que o abra-
çarain.

Também falou o deputado Cantil»)
Trates, para agradecer ao illustre ho-
íncnageado os benefícios prestados ás
populações do interior de Minas.

— Durante o banquete tocou a or-
chcslra dirigida por mlle Marie Louise
varias peças do seu exeellente reper-
torro.  

BOLSAS 1'AUA SENHORAS
Na Casa Dias -Ribeiro tem as mais

modernas bolsas de seda e couro; rua
Uruguayana, 138. — Fabricantes.
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Ha sobretudo desportos muito prejudi-
:iaes, De todos o melhor e o mais hy-
jienico parece ser a "11 a ração" a que só
;c devem entregar creanças maiores dc
12 annos.

A natação, exigindo .1 comparticipação
•Jo exercicio (lc Io.los os músculos, dila.
ta vigorosamente os da caixa thoráxica
e acciona a cnliimna vertebral. O effei-
10 é reconhecidamente útil,

Mas este desporto trás certos incon-
venietités que convém evitar. Antes do
mais quando se traia do banho de mar,
por exemplo, será prudente que crean-
ças tenras não sejam a elle subincüidas;
deixando de lado a questão muito dis-
cntivcl, da cxcilaçâo da pelle produzi-
da pcia água do mar c do estimulo que
pcss,a isio acarretar ao organismo, deve-
se ter em consideração o perigo do res.
friumciito, o choque das ondas, iá não
querendo rcporlar-me a ingestão da
água salgada nem ao accidente da as-
plíyxia por submersão.

A's creanças mesmo de 12 annos af-
íectadas dc lesões cardiacas ou tuber-
cuiosas, o banho de mar deve ser prós-
cripto; certas nevroses sobremodo se
agravam com a emoção do choque das
ondas c ha dermatosas que, pela acção
ilr.ltrante da água do mar, adquirem
excepcional gravidade.

A "patinação'', cujo exercício seria
útil a creança. deve ser prohibida pelos
perigos das quedas e dos traumatismos;
a dansa é vantajosa quando não exa-
gerada; a "cquitação", o "remo" o
"football", as "corridas dc bicyclctla",
ele, cie. tiuasi seiupr, cíiusam mules h
creança pela fadiga excessiva que pro-
movem, nem sempre a fazendo escapar
a desaaüTS, certa or.Unn desses joyos
acarretando mesmo a predominância do j
desenvolvimento de grupos de nniáeuloa
(braços, no desporto do remo, pernas no
do "football", etc.,1 c outros a dilataçãr.
*lo coras'"'o resultante do trabaliio mus.
cular, exagerado, etc. etc.

Em todo o caso. n.t adolescência
esses desportos usados com parcimônia
e critério, de aecordo com as condi-
ções do organismo infantil e os eli-
mas, podem ser muito profícuos, mas
nâo se deve ei>nscn:il-ú;; antes de oth
vir o medico. Tenho, por falta desta
precaução, verificado em nuiílas crean-
ças vários soffiimentos, irão se pedeu-
do atlribuir a outras causas.

Entre os exercidos arlificiacs figura
a nymuastica sueca, baseada nos prin-
cipios de Ling, preconizados moderna,
mente por Lagrangc e Tissiê. e hoje
adopiada com grande generalização por
todos os po*os cairos. Elía é proveito-
sa c seus intuitos consistem no desen-
volvimenio progressivo e lento do sys-
tema muscular e osceo e na melhoria
das funeções da respiração, da cir-
cida ção, do systema nervoso, cio., pela
adaptação racional physiologica dos
movimentosi.

A gymiiastica forçada, gymnaslica'atlileliea de muitos autores, é contra-
indicada por muito violenta, dando ori-
peni a accidentes freqüentes (hérnias,
hcmòptyscs, etc.)

Absolutamente indispensável ao ho-
mcm, o exercicio racional promove o
desenvolvimento do corpo, favorece o
funccionaniento dos órgãos e das visce-
ras, part'cu!arincn!e do apparclho diges.
tivo, impede Quasi sunipre a obesidade
, concorre para'a realização do velho
brocardo: "Mens sana in corporé
íano".

A civilização, ao lado das maravilho-
*...- ilescoberias, Je inesperadas trans-
formações, rror.x-c infelizmente aos po-
vos a decadência physica contra a qual
deverão» '.urar. 

sob pena de assistir-se,
cm tempo não remoto a uma parada ou
11111 pnigoso.desvio do progresso soeiaV
vomo judiciosaiucnie manifestou Hon-
Viuc-t, a evolução no3 meios sociaes
fó pode ser dirigida peios indivíduos
^aes 

üe corpo e de èsprito, por cérebros
bem e.|-.tilibrados, servidos por órgãos
;r um tempo soliJos e flexíveis.

!'.:ri -.nua 
palavra, á medida qne o»

progressos da civilização sc affirmam
e ave ,-. evolução social se faz, é preci-«o homens mais robustos, homens cujo

, peno seja mais largo e cuja intelli-
^Efri.cr.i seja mais viva" (BonvaloO...

Eis o «scòpo da hygiene especial-
gg»S â-afeSÍ, £ i Wlâ divulgação

Da Trindade
O OUE oTlÜSEU NA-
CÍÜNAL ENCONTROU

NA ILHA
O Museu Nacional muito aproveitou

com a recente excursão scicntifica. rca-
lizada á ilha da Trindade, de onde h»

poucos dias regressaram os seus dois
últimos naturalistas, os quaes Ia sc de-
moraram em investigações, co.lientlo
espcciiueus dc aniinacs e plantas exis-
tentes na ilha.

Agora, a directoria do Museu vae
fazer a publicação nos Annaes do mes-
mo Museu de um numero especial con-
lendo os estudos de tudo o que íoi co-
ihido na Trindade.

Os naturalistas rccemvindos desço-
briram mais quatro novas espécies de.

peixes, que estão sendo estudadas
pelos scientistas do Museu.

De aecordo com 05 trabalhos proce
didos na ilha. o dr

Cumprindo a reiterada promessa,
começamos já a levantar o véo dessa
eérie ininterrupta de negociatas e ar-
ràxiíjos escandalosos, de corrupções e
lesões ao fisco, em que se fez useira
e vezeira, entre nós, a poderosa
Standard OU Coinpany of Brasil .

Pela nossa clara explanação passa-
da, ficou demonstrado exuberantemeu-
te que todo esse mecanismo fraudulen-
to, todo esse systema de suborno, con-
stituem processo velho para a enipre-
sa miliardaria americana.

Wellenikamp não se achava a servi-
ço da companhia, talvez nem fosse
delia conhecido em 1897 e já a Stand-
ard tratava de obter concessões ver-
gonhosas do governo brasileiro em ex-
clusivo beneficio delia e contrarias aos
reaes interesses deste; já recorria a
advogados administrativos, a pessoas
influentes na politica nacional, para
obtenção de favores de alto privilegio;
já, a mais rica e poderosa empresa do
mundo, designava nos assentamentos
da sua escripturação mercantil, como
"despesas legaes", os pagamentos fei-
tos a taes patronos inconfessáveis; já
exercitava o contrabando, que outra
coisa não é lesar a Kazcnda Nacional,
como leíou em quatrocentos e trinta c
oito contos de réis, na liquidação, em
1912, dos direitos devidos em vista da
renuncia capeiosa da concessão, na li-
quidação dos direitos sobre os inachi-
nismos, materiacs e accessorios, que
constituíam a refinaria installada na
ilha do Governador...

A ingênua companhia não aprendeu,
portanto, com Wellemkamp esses máos
hábitos todos... mas Wellemkamp já
os encontrou ein plena execução, e o
"Journal vouclicr" referente aos
6:4oo$6oo pagos de direito, ein vez
dos 320 :ooo$ooo, a que referimos, está
firmado pelo gerente geral Albert
límil YVollmann, o mesmo que hoje
quer metter na cadeia Wellemkamp e
os cyitros da "quadrilha assaltante".

-Desafiamos que o conteste elle....
Mas, o nosso programma é muito

longo; teremos de passar adeante,
Vae o publico conhecer hoje a en-

grenagem dessa formidável empresa,
como polvo giganteo com os seus ten.
tacuíos esparramado sobre - o nosso
vasto 'território, numa attitude esfomea-
damente sugadora...

Vae o publico medir a significação
commercial da sua obra, afim de que,
a seguir, possamos intciral-o da ex-
tensão extraordinária do prejuízo que
soffrc permanentemente o fisco nacio-
nal, isso desde que a Standard Oil foi
autorizada pelo „nosso governo a cou-
tinuar a funecionar na Republica, pelo
decreto 11. 9.335, de 17 dc janeiro de
1912.

Foi em vista de uma resolução ap-
provada pclti assembléa geral de seus
accionistas, reunidos a 6 de março de
1911. que a antiga Empresa Industrial
de Petróleo passou a denominar-se
Standard Oil Company of Brasil, de
aecordo com o engenhoso plano, já de-
íuiticiado, de estabelecer-se ella em to-
dos os paizes da America do Sul.

iHssa deliberação sòffreu o processo
legal e os sacranKn-tos da praxe, regu-
lando-se o novo contrato c os novos
estatutos, como surgiram depois á jitv
bliciilade no "'Diário Official", de zo
de janeiro de 1912...

Diz esse novo contrato, Id-cpoís de
fixar a sede principal nos Estados Uni-
dos c assegurar a existência de escripto-
rios nos paizes da America do Sul, que"suas 

principaes usinas serão situadas,
como ate agora nos Estados Unidos do
Brasil", e nos seus estatutos figura a
cláusula 34. onde se determina que a
administração dos negócios no Brasil
será localisada em eseriptorio na ca-
pitai da Republica Brasileira...

¦Essas principaes usinas alludidas,
possuo a Standard Oil na Ponte da
Ribeira, ilha do Governador, onde já
havia anteriormente a grande refinaria
da "Industria de Petroíco", cuja ven
da foi objeoto da primeira lesão de que
foi autora a empreza americana e victi-
ma o erário nacional.

Quanto ao eseriptorio principal não é
mais do que esse moinado na Avenida
Central n. 43, onde tudo se tem urdi-
do. no interesse da companhia.

Como já mostramos íe se denuncia
pelo proiprio contrato .publicado 110 "!Dia-

rio Official" a que referimos o gran
de plano da mairh das matrizes, em
Xova York era ramificar-se, por meio
dc companhias subsidiárias, imk-penden-
tes umas das outras, por todo o conti-
nente sul-americano, afim dc, por meio

do de algumas reclamações nue tem j dc uma perfeita organização, qne abar-
chegado á secretaria, endereçadas pelos! casse iodos os mercados de caria paiz,
interessados. privilégios ou concessões, e grandes ca-
_— _—« » «1» m —1—i" 1 ! pitacs, assegurasse para si contra qual-

quer .possível invasão de concorreu-
les russos, austríacos, runiaicos 011 me-
xieanos, o monopólio do kcrozene e
gazolina, por muitos annos.

¦Mas. .para conduzir os seus negócios
no Brasil, de maneira perfeita, e na
escala planejada, era imprescindível sc
organizasse a empreza com elevadíssimo
capital, qtre orçasse por alguns milhões
de dollars, equivalentes, ao. cambio de
então, a alguns mil contos de réis,
conforme os cálculos que danemos dc-

De S.i Paulo
','»,!.

OS QUARENTA E OITO
CONTOS DO PRE-

FEITO '
8. Paulo, jo ie outubro,. —> O

Correio Paulistano, de hoje, inseriu
uma nota dizendo ser completamente
deatiituida de fundamento a informa-
ção commentada, que mandámos ao
Correio da Mr.nliã, sobre o facto de
ter sido votada uma verba de 24 con

A louca de Catumby
FOI APANHADA1 PELA

POLICIA LOCAL E
VAE SER RECOLHIDA

AO HOSPÍCIO
Por outro lado, conquanto fosse con-

seguivcl, podia dar logar a algum es-
candalo, a obtenção do decreto de isen-
(ão dos impostos sobre dividendos,
como reconhecimento e gratidão do go-
verno brasileiro, por haver a famosa 1 JJ£ 

"à"tiüiio" 
d"e 

"representação, 
destina

empresa distinguido o Brasil com o <''»" da ao illustre prefeito da capital, cujo.
prego dos seus capitães no seu terri- 

j substdio fixo é de 24 contos. Alludia-
torlo!! . , ¦ I mos a um discurso do vereador Joa-

Era, porem, absolutamente necessário. ml;m Marra-. protestando contra a in-
encontrar o X do problema... esqui- i noVação de se dar ao prcfe:to 48 con.
var-se ia Standard Oil por meios legues'. los allnunes, ou .) coutos por mez.
e honestos ás enormes contribuições dc-1 Estimamos inimcnso que não haja
vidas, desde que se estabelecesse com: fundamento em lal coisa. Não obstan-
avultadissinios bens inimoveis, stoeks, te_ nj0 2. il0 correspondente do Cor-

de. kerozene, gazolina, óleos combusti- i re)0 da Manhã, qne se deve oppõr o
veis. lubrificantes e produetos vários de j desmentido e sim ao digno vereador
seu fabrico e commercio, a que corres-, Joaquim Marra, de cujo discurso, pu-
ponderia consequentemente o seu ca-'jblicado no Correio Paulistano de., 1.6
pitai. ! do corrente, destacamos o seguinte

Tudo se harmonisotl facilmente de trecho:
aecordo com as exigências da matris] "O sr. Joaquim Marra — Acto com
rfiii matrizes... j força de '.'-'i.

Nada se augmentou do capital da As outras emendas, sr. presidente,
antiga empresa, sendo mantidos os... visam tedas cortar despesas. K' a
500.000 dollars, ou, ao mesmo cambio-[ contragosto qrre cito uma: é a que se
de is, uns dois mil c sessenta contos dc] refere á representação.
réis... E é este o capital, note o publico, | Dá-se de reprrsciv.açãq nada
integralizado apenas, ha tres annos, com j dc 24.:oooSooo. O prefeito tem mn i
que funeciona no Brasil, desde o Ama- | subsidio de 24 :boo$obo
zonas até os confins da Bolivia, a
Standard Oil Company of Brasil "a
companhia mais rica c mais poderosa
dó mundo... "

Arguiu-se em prol dessa solução, que
a Standard não teria necessidade de
grande capital social para a realisação
dos seus negócios no Brasil e desen-
volvimenio do seu gigantesco plano.
pois lhe seria fácil comprar dos refina-
dores de petróleo americanos todo o
petróleo e gazolina, como qüaesquer
gêneros do seu. commercio nas condi-
ções de credito mais convenientes.

Esse mesmo argumento teria de ser
applicado .juanto ás necessidades, que
oceorreriam á Companhia, na compra
de terrenos, construcção de armazéns,
pontes, emfr.ii, pira a montagem nas
ínnltipias praças do Brasil, das vastas
e dispendiosas installações comprehendi-
das no grande plano geral que está
sendo consutumado.

E, convém notar, é a própria Stan

Lcopoldina Hubcr

CONSELHO MUNICIPAL
Por ser dia consagrado ao trabalho

das Commissões, hontem não houve ses-
são.

A Conunissâo do orçamento esteve du-
rante algum tempo estudando a pro-
posta para a receita e despesa no exer-
cicio futuro e bem assim se inlciran-

uma repre
•seitração de 24 :ooo?ooo, o que som-
ma 48:óe-o$ooo. Portanto, acho que é
melhor, se os 24 :ooo$ooo são deficien-
tes, augincmar o subsidio, porque, no
estado de pobreza em que nos achamos,
com orçamentos cheios de deficils de
•ha muitos annos, parece-me que de-
vemos fazer economia. Gente pobre
não tem luxo. Se nós estamos em ves-
peras dc déficit...

O sr, Lui: Fonseca — Mas não e
luxo, collcga. Representação têm todos
os altos cargos da publica administra-
ção, e nem podem deixar dc ter.

O jr. loaquim Marra — Eu, por exem-
pio, que exerço este alta cargo, não a

I tenho, senão á minha custa.
j O sr, Luiz Fonseca — Mar, é neces-
; sario a representação; é da natureza
idas altas íuneções administrativas."
i Proposiialmcnte reproduzimos tam-
- 'bem ç.s apartes do vereador Luiz l''on_-
j seca, defendendo a verba destinada á
1 representação do prefeito, visto a nota

dard Oil, quem.se encãnVga.dc.alies-j^' Correio Paulistano ter affirmado
tar a importância monumental dessas | 

<me ne'».^ cogitou d
obras, o preço fabuloso dessas installa- Çrpí'«?ía<r
ções .sempre que tem pleiteado junto

verba para re-

Appareceu ha dias. a vaguear pelas
ruas do bairro dc Catumby, uma se-
nhora. de 30 annos prèstlmiveis, decen-
temente vestida e resguardada por unia

menos "esada capa de casimira. Carregando' ' dois grandes embrulhos, a pobre senhora
tem percorrido todos os recantos do
bairro, indiffercnte á chuva, que lhe
foi, a pouco c pouco, alagando as ves-
tes alé cucharcal-a por completo.

Hontem, pela madrugada, quando
mais violenta era a chuva, foi ai pobre
senhora encontrada no largo de Ca-
tumby, em frente ao portão 'Io cciui-
terio, e, como não respondesse com
senso ás perguntas que lhe dirigiu o
policial ali de ronda, este levou-a para
a delegacia do 9" ilis!vicio,

H ali esteve ella durante toda a ma-
nhã, até que o dr. Sylvcstre Machado,
délcgádp local, remetteu a pobre se-
ilhota para a Policia Central, afim de
ser subméltida a exame de sanidade do
Gabinete Medico Legal.

Ali declarou a nvysteriosa creatura
chamar-se Lcopoldina Ceiss litiber. e
foi recolhida, sozinha, a um dos cubi-
culos do deposito de presos da Central,
de onde. depois do respectivo exame,
será naturalmente transferida para o
Hospício de Alienados, pois é fora dc
duvida que se trata de uma louca.

Os bilhetes ns. 2.Í.4S.Í, 19.631 e
22.272, premiados respectivamente com
100:000$, 10:000$ c 5:000$, na Lote-
ria Federal extraída hontem, 21, foram
vendidos: o primeiro e terceiro nesta
capital c o segundo na Bahiru

Dinheiro nara pagamento dos
; pois.

O ministro da Fazenda remetteu ao j Entretanto, á ¦Standard Oil. habituada
presidente do Tribunal de Contas, para | a obter -dos poderes públicos toda sorte
registro, copia do decreto que abre ao I de privilégios -e concessões, a zombar
seu ministério o credito de i das leis e regnlainenos na exploração
2.786:658$75i, suppíementar á verba ] do seu commercio monopolizador, não
37° do-•artigo 103 da Lei n. 3080. para convinha, de maneira alguma, pagar ao

Miranda"'Ribeiro, i pagamento dc vencimentos pc funecio-1 Thesouro, anmialmeiiite, até 1946, quan
do Museu, vae relutar
cheologico do professor allcmao Uerlt,
de Buenos Aires, que julgou um novo

peixe descoberto, um verdadeiro mons-
tro marinho.

Esse peixe é apenas uma degene-
rcsccncra de outro peixe muito conhç-
cido nas costas de Pernambuco, e
acerca do qual. nos Annaes do Museu,
vae o dr. Ribeiro dizer a respeito.

Outras muitas curiosidades serão rc-
latadas na alludida publicação, estando

I o dr. liruno Lobo e os seus compa-

j tihciros de viagem interessados em

| ultimarem os estudos que estão aprom-
plantio.

mr*>>. 4k%>-*>~

trabalho ar-1 navios addidos de todos os ministérios.
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Uma nova livraria
O coronel Leite Ribeiro, que, tendo

iniciado a sua vida no mero do traba-
lho commercial, attingiudo depois', pela
política cm t|Uü se envolveu, logarcs fie
grande, destaque, resolveu retirar-se
definitivamente da evidencia em que

ssar I

PHYMATOL
12 horas. Deposito:
Teleph.. 579, \orle.

_ Cura tosse e
rotiquidões cm

Drogaria Berrini.

O serviço municipal de vete-
rinaria

Pelo decreto 11. 1765, de hontem, o
prefeito saiiccionpu a resolucftu ilo Con-
selho Municipal <iuc o autoriza a exe-
citar 11,1 Disiiiicto Federal o serviço
ti.> veterinária.

¦1 «1 _>¦ o ai»,

tias avulladissimas, como imposto sobre
dividendos, em troca de simples con-
sentimento para funecionar no Bra-
sil...

ao governo brasileiro qualquer das suas
múltipla.? preteii:õcs...

Ainda a propósito da sua concessão
capital, em requerimento endereçado ao
ministro da Fazenda, se alludia a es-
sas obras consideráveis cm cuja exe
cução se obrigaria a " empregar avul*
tados capitães".

A farça descübelíada que envolve o
argumento arrasta pela offensa a quan-
tos a tiveram dc apreciar; que dizer
i'rs oue delia s: têm servido como boa
e valiosa, quem nestes brazis, mesmo
sem houver lido ot 'Estatutos da Stan-
dard Oil, põe duvidas sobre o facto de!
fornecer-se ella dá matriz das matri- j
tésti . .

Só o gover.10 brasileiro poderá des-
ccnhecel-o...

Mas, por hoje traremos a conheci-
mento do publico, a simples movimen-
tação do kerozene e da gazolina, nos
mercados brasileiros, com todo o cal-
culo necessário á conclusão dos nossos
argumentos. Depois, baseados nelles
provaremos por a -|- b toda a lesão
ao fisco brasileiro, originada pelo plano
da ingênua empresa americana.

Pelos algarismos mesmos extraídos
dos livros auxiliares, isto é, dos livros
e mappas estatísticos particulares da
própria Standard Oil, com entradas e
saidas diárias, mensaes e annuaes des-
ses produetos importados, e recolhidos
nos seus depósitos no Brasil, organiza-
mos a média dos stoeks mantidos.

Acompanhe-nos o publico e pasme...
Os depósitos são em numero dc vinte

c quatro: — Santos, Rio de Janeiro,
Bahia, Pernambuco, S. Paulo, Porto
Alegre, Rio Grande, Pará, Paranaguá,
Ceará, Manáos, S. Francisco, Floriano-
polis, Maranhão, Victoria, Natal, Pa-
rahyba, Maceió, Curityba, Thcrezina,
Campinas, Ribeirão Preto, Campos e
Pelotas.

O numero de caixas de kerozene em
íí£>i7í em cada um desses depósitos
varia entre 10.000, cm Pelotas só,
15.000 em cinco; 20.000 em um,
25.000 em tres, 30.000 cm tres;
35.000 cm um; e assim até 100.000
em dois; 125.000 no Rio e 170.000 em
Santos.

Com a gazolina varia egualníente
entre 3.000 e 60.000...

Os preços desses produetos respecti-
vãmente variam nas diversas praças
entre 14 c iS$ooo um e 18 e 23$ooo
outro...

Os tolaes alcançados por sua vez
osciilam entre 226 :boo$ooo em Pelotas
onde é menor o stocli até 3.460 :ooo$ooo
em Santos...

Se sommarmos agora as diflcrentcs
coiumnas do mappa obtido, teremos os
seguintes totacs, significativos: . . ,
1.170.000 caixas de kerozene: 276.000
caixas de gazolina e 22.aS2:ooo$ooo.>.
vinte e dois mil, novecentos e oitenta
c dois contos de réis'.'...,

Eis a modesta média permanente do
valor dessa mercadoria cm stock nos
vinte e quatro depósitos...

Por agora, guarde o publico essa
somma formidave'. não esquecendo
essa outra do capital da "Standard Oil"
no Brasil: — dois mil e sessenta con-
tos. isto é, onze vezes menor...

Ií aguarde o final da nossa expo-
sição.

Parece que não precisávamos dizer
mais, para que ficasse patente que a
nossa informação foi colhida em fonte
official: nas coluuinas do prestigioso
e sympathico órgão do Partido Repti-
blicano Paulista.

Se alguém inventou o negocio dos
48 contos annuaes, que o operoso pre.
feito de S. Pauío vae ou ia receber,
não foi o correspondente do Correio
da Manhã: deve ter sido o vereador
Joaquim Marra, com a confirmação do
collega Luiz Fonseca, em apartes.

E nos parece ainda que pode o caso
ficar por aqui. Já se viu que a nossa
informação foi, como todas que con-
stittiem assumptos destas missivas, in-
spirada em factos. Ainda está por vir
o dia em que nos apanhem em fia-
gran-le... desamor á verdade. — C.

ai ¦<¦

M oveis ? Só pude vender cm condi-
çõrs vantajosas a firma LKAN-
IlHÒ JIAKTIXS & C, rua do

Ouvidor 03 e 95 e nos antigos armazéns
rua dos Ourives ns. 39 a 43. -

A
CERVEJA
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PARANÁ '-SANTA CATHARINA

Uma sessão commemoraíiva na
Sociedade de GeograpMa

A Sociedade de Geographia do Rio
de Janeiro reunir-se-á, a 25 do corren-
te, ás 8 horas da noite, afim de com-
memorar n aecordo celebrado .pelos drs.
Félipipe Schniidt e 'Affonso Alves Ca-
margo, respectivamente governador dc
Santa -Catharina e presidente do Paraná
relativamente aos limites dos dois Es-
tados.

iSerá nessa oceasião conferido .0 di-
plonia de sócio honorário aos dois go-
vereadores.

'A directoria da Sociedade resolveu
que a sessão será publica, na impossi-
bilidade de dirigir convites a cada um
dos membros das colônias paranaense
c caiharincnse.

DINHEIRO sob jóias c cautela.i
do Monte de Soe-

torro, condições especiaes ~- 45 c 47,
rua Luiz de Camões'. Casa Gouthier.
Fundada em 1S67

O governo pede ao Congresso
um grande credito

Bebam sé Café Ideal

O sr. Pándrá Calogeras trarisníittiu
ao i° secretario da Câmara dos Depu-
tados a mensagem do presidente da Re-
publica solicitando do Congresso Ni.
cional autorização para a abertura de
um credito dc 1.393:20<i$fin), supple-
mentar á verba 20" — Fiscalização dos

PROF. CARLOS FREITAS--Esp. Par- impostos de consumo _ Consignações,
los. M. Sras. vias iiiiu. Urugv.» 21, i ás5. porcentagem, (lianas, passagens, cie..
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do orçamento do ministério da bazenda,
rx • I do corrente exercicio.Os reservistas navaes -**-«-«»—

iMostruario da

Os preparativos que fazem ^„^íàffihSwWÍoS
para servirem n Armada mero ss, com
Os reservistas navaes estão se pre-1 AR1-HUR 

COUIJIO

parando para o desembarque em que ~" 
~

tomarão parle, das torças dc marinha,
cru 15 do novembro vindouro.

.Vo dia 10 do mesmo mez, data da
festa da bandeira, prestarão o devido
juramento, no Arsenal de Marinha, na
presença d.) presidente, da Republica

Um decalque ca estação tele-
graphica dc Iíatona

Escrcvc-uos o dr. Euclydès Barroso:
"Sr. redactor do Correio da Manhã',

— A respeito da carta hontem piibli-
cada por esse apreciado diário, com o
titulo "Um desfalque na estação tele-
graphica de Itâbuna", venho informar-
vos de que se acha em andamento o
inquérito administrativo aberto para
apuração da responsabilidade pelos ia-
ctos oceorridos naquella estação,

Alé final dessa investigação foi o
respectivo encarregado afastado do
exercicio de suas íuneções na menciu-
nada estação e removido para a de
Ilhcos, não mais como encarregado, e
sim na fnncção de auxiliar, não tendo
esse acto obedecido senão a um critério
de ordem meramente processual.

Sem mais, sou vosso, eic."
_l» W<»

Um homicida qne confessa o
crime

Campinas, 21. (A. A.) — O delegado
dr. Bandeira dc Mello, continuou hoje,
o inquérito sobre o assassinio de que foi
victima Guilherme de Carvalho, admi-
nislrador da Fazenda do Paraizo. O
criminoso Alexandrino Amaral, preso
próximo a 'Rocinha, 'interrogado pela
autoridade, confessou cynicamcnle o
bárbaro assassinio que praticou contra
um sexagenário. Foi ouvido o depoimen-
to de mais duas testemunhas.

-'f
O aecordo entre bTáíj

raná e Santa Ca-
tharina

Terniitta o Jornal do Commercio qu'«
nâo acceitenioi o seu testemunho no esc'o-
rccinicnto do facto relativa & intervenção'
que teve o sr. Lauro Müller nas nego-j
ciações para a terminação do acconlo na;
questão de limites entre o Paraná e Santai
Catharina. !

O Jomàl do Commercio, alias, sem on-,.
nertunidade justificada, forcadamente, pro-(
curou hontem fazer crer, em uma rcila-,
cção que a isso se prestava, que íon »
sr. ÍAiiiro Müller quem encontrara a for-
(nutla deíinitiva desso Vicgorío, formulai
«em a qual fracassariam as negociações
«ntaboladu. ,.(

Usta informaçílo 'havia suio ,forncow»
pessoalmente ao Jornal do Commercio pelo
sr. Lauro Müller, ao conversar na ves-
ntra coin uni dos mlactorcs daquella fo-1
lha. . .., I

Se .1 Tribuna contesto» essa noticia,
•foi porque poiU-rin íazel-o, ?em receio rt«,
que o Jornal do Commercio insistisse n»|
tentativa de tapar a luz <lo sol com ura-
peneira, peta simples razão de que m*m o,
sr. T.auro Müller nem o Jornal Jo Cotn^
lucrcio, i-erresentado por qualquer dos seui
redactore*. estiveram no Cattete, no dlarf
• hora cm que se re.ilizim o aluurto of-|
ifereeltiò pc'o dr. Wenocsláo Braz ao»,
presidentes do Paraná c Santa Çatharhia,'
e não podiam, portanto, saber o que _ 1*
le passou, fartos que vamos relalar íieW
ircnte. afim de que o Jornel do Comnicr*
cie se convencei de que foi simplesmente
por amor â verdade que cuntesiánios qutt
o sr. I.auro Müller tives-e influído no>
Irspirlto do .governador de Sania. Catha-
liiim para ultimar o aaçòrdo. fenivo ent
questões ile tal modo insignificante! quo
nüo bastariam para que se viessv delia»
fazer alarde cm publico, a menos que issi»
ío-.sc um (pretivitlo para deixar cntrcycK
<iue o ministro que acabava de chegar fôra;
.'(liieni resolvera cm definitivo a qitístJ»:
de limites. iAntes, porém, de referir o que se pn!y
«ou no Cattetâ cotivciu, estalielccej?j
qual era a situação dessa questão qifandu
partiu liara oi listados Unidos o sr. l.ail-
ro Müücr, de modo a ficar patente que
ainda neste ponto o Jornal do Comutaria
não está eoiii a razão, nâo obstante ter re-
cei)ido dírectanierite do ministro das Re>|
laçücs Kxterio/es as infoemações que boje
.publica. '¦', J

Não é exaetn que já estivesse leito na»
maior parte o aecordo quando o sr. I,a««
ro Müller semiiu para a America (10.
Norte. ,'•

Diz o próprio Jornal do Commercio Vio
faltava liquidar somente a linha da .lan-j
Roda ou da estrada de (erro. Mas isto,
era quasi tudo e eqüivalia no cano a '.'um,

pão por uni olho". Nio estando ainda..,
estabelecida a. linha de limites, 6 porquo
nada estava feito.

Mas, ciléiu dessa importante circtliiistah«|
cia, havia uma outra que era capital er
fez perigar á ultima hora o aecordo : —>.
a entrega inimcdiata do território, confor<
ttnc desejava o coronel Sehmidt. que er*
a condição determinante dc qualquer com,!
bJnação. . ,1

lCstava isto jtambfin resolvido quamidi
partiu o sr. I.auro MTillcr ? Não. !

A formula do accõ.-do, o processo dai'
¦laRaüzacão da entrega ío território nân
fsfava eiíuahuente estabelecida quando oj
sr. I.auro Müller resolveu partir. Não,
eslava da mesma fôrma assentado sc n
accôrdo seria assignado no Rio e depnia
vota.lo em duas sessões annuaes, lirdina-
rias, ou estraordinarias. dos consrefifos doa
dois listados, e posteriormente approyadftl
piio CoiiRresso Federal, ou se seria liòmò-
jojtado ne'o Supremo Tribunal.

Não bavía ainda sido discutido fe as
tses*K's dos Confessos lestadoaes seria ni |
ordinárias ou cxtraordinarius, -com inter-
vallo de mn anno, sc a entrega do lerri-
torio seria feita "desde já", louro após a
cis.s:gnatura do convênio provisório, ou sc
depois da primeira votação nos Congressos
cstadiraes, ou ainda depoi» da apiirovaçüc,
>pelo Congresso Federal, NadaÉ disso estava!
combinado, acceito, estabeleflido, Como* j
pois» afíirma o Jornal do Commercio qua
ao partir o jr. I,auro Mütler para oa
listados Unidos já estava o accôrdo feito
ina maior parte, restando somente liquidar
a linha do Jangada ou da estrada dq
ferro '

Permitia o Jornal do Commercio que*
pelo menos nesta questão, lhe falemos dc
•CíMleirn, pelo exacto conhecimento que te*
mos de todo o transcurso dos aconteeimen.
tos, o que não acontece aos nossos tlLstin-
ctos eollefias, que se guiam pelas iiiíor»;
(majjjes que ipij;soaIirmcutc lhes .presta ò, |
si . I.auro .Müller. i

Vaiemos c'aro. Ao terminar o aliuoçoVI
no palácio do Cattete, o impressão Kerul(
era que o aecúrdo fracassara. ' ; jO illustre governador de Santa Cathi-J
rina havia ¦declarado no brinde ipic 'i-í
zera ao sr. presidente da Republica quo
aguardava que o accôrdo fosse feilo na»
condições anteriormente combinadas, isto
é, mediante a entrega. immcdiata do Krrlj,
terio o que — como c sabido — não era
possível em face das disposições da Coui
slituíçâo do Paraná. \ \

I-*ra, então, visível ^o constraniiiiiicntoí
Kcral no Cattetc, aegravada a situação pelcj
facto do varias festas já terem sido reaü-
zadaa para soleniiizar o acontecimento qua• ¦ ' 'O

O DR. ED. MAGALHÃES continua fl
trotar eom exilo, ts doenças rebeldes da
pelie c ukvcoSis, a syphilis, o aríhriíismo,
a dyepep>ia, ncurastheuía, nsthtna e dnen-
ç.-.s do peito, á-s i-l lioras, lio seu cônsul-
torio clinico, á rua - dc Setembro n. .lli.
A's io horas d.i consultas c iaz applica.
cões de "Uadium" e yi-t; a p:ec.os reilu-
zidos. . . _ . (J 38-,s)

KM S. MIGCKÍi 1)0 VJÍAUO

Fundação dc uihã llnlia dc tiro
lfundou-se em S. uMiguel do Veado

uma sociedade dc tiro, sendo a seguiu-
te ai sua directoria: presidente, tenente-
coronel Antônio de Almeida Rosa; .vi-
ce-presidente. tenente-coronel Virgilio
de Aguiar: ihesoureiro, tenente-coronel
Dulcino Pinheiro: 1° secretario, pro-
fessor Germano Sampaio de Figueire-
do. e a" secretario, Altivo Lopes,

Tara patrono da sociedade foi aven-
tado o nome do iilustre general Cae-

PAL'1.0
oni nu-

estava co!li)i'a.do, c vae regr
á vida eoiumereial, associado ao
sr. Maurillo d.i Silva Quaresma,
com o qual montou uma livraria na
avenida Rio Branco, esquina da rua de
Santo An: o uio. Kísc estabclec-meiito
girará soh a razão social Leite 'Kvbei-
ro & Maurillo. A nova livraria obe-
decer.i a moldes inteiramente mo-
demos.

11» — • 

dc altas patentes da Armada. Depois, I 
'liro n

A FESTA DO TIPO N. 7
Caso o tempo melhore, o presidente

da Republica e o ministro da Guerra
comparecerão á festa patriótica tjue

MOVEIS
MAGALHÃES MACHADO & 

lin» dos Andradas 19 c 21. Os
maiores iirinaxciis desta capital.

'1XST1UJ0OAO riliUCA

O director visita a lía escola
mnsciiliiia do 7° dist-ricio

llonteiu, a a" escola masculina' do 7°
dislricto foi visitada pe'o dr. Afranio
1'cixoto, director da Instrucção Publi-
ca, que compareceu acompanhado do
sr. Heitor Mello, inspector escolar da-
qjiclle districto. foram recebidos Pela
directofa d..' escola, d. Augusta Paula
Chaves, pelas suas auxiliares Ros(.

os reservistas serão distribtiidós cm nu-
I nicro dc .150 peios couraçados Minas

Geraes e S. Paulo, afim dc tomarem
pane nos exercícios navaes.

I Constituindo uru corpo de expedição,
os reservistas navaes irão realizar va-
rioi desembarques entre os portos de
Santos e Santa Catharina.

| K' pensamento do ministro da Mari-
I nha enviar por oceasião de uma festa
| que haverá, brevemente, no Uruguay,

a Montcvidéo uma companhia de guerra
composta de reservistas navaes, seguiu-
do essa companhia em um dos nossos
vasos de guerra opportuiiamenle indi-
cado para essa conunissâo.

Oá reservisas navaes adiram assim
os seus preparativos, afim de que fique
patenteado o eníhtisiasmo e o grande
desejo que nutrem cm servir a nossa
marinha de guerra.

realiza hoje no campo de

ARTIGOS PARA FINADOS
A BONINA"

T. f. 1<J"7--I{. 7 dc Sctciii.l>>ó41

S. Chrisloyão.
'Hontem á noite reinava grande en-

tlitisiasmo entre os rapazes qire fazem
•parte daquella copporac.56.

¦ 1 ¦» m 1

Importação directa
dc qualquer artigo norte nine-

ricano a proços dc fabrica

A. Reis Teixeira
It. dos Ourives, 43~Tol. 3070, X.

RIO 1)E JAXEIKO
¦ » g» r »¦ . —

VICTIMA DO TRABALHO

\N0 SUPREMO TRIBUNAL

O "habeas-corpus" pa-
ra os biscoiteiros de

S. Paulo
Conforme noticiámos, ao Supremo

Tribunal Federai recorreram vario» fa-
bricanlcs de biscoitos de S. Paulo, en-
tre os quaes Diogo José da Silva e
Filho, João Tosli „ C. e a Société
Anonyme Anciens Ivtablissement Du- ...
clien, contra um acio do ministro da 1 tano de 1'aria, _ sendo unnniniciiientu
Fazenda offensivo a íeus direitos. i acceito e victoriado por todos.

Allegnm elles em uni pedido dc ]  __»«W»»"1
habeas-corpus que os seus produetos. (JoIHIJTCÍ
acondicionados cm latas, caixas e na- „ nnill,„..,|,|ii
cotes são sujeitos ao pagamento de im- .,..-, , ,, ? , 

" P

posto de consumo, o mesmo não suece- A10\eis a pqesia,Çne>
dendò aos biscoitos vendidos á granel,- i^runièi
que tão taxativa e expressamente «UA DA CARIOCA.

Acontece que o titular da pasta da _,
Fazenda determinou a seus liscaes que RSHÍllíl 0,115117 híl Vílíl
apprehendam o produeto e multem os • -UJWltt IXÜU11A UaiíaU
fabricante.;, sempre que encontrem á| Os inapectores escolares resolveram
venda biscoitos nessa segunda liypo-1 offérecer íi escola do n" districto que tem
these. sem sello. ¦

O Supremo Tribuna', após rápida
consideração do caso, decidiu não co-
nhecer do pedido por não ser caso
desse recurso.

TALHARINS fréíçó»
eom ovos.

diária-
mente fabricados por GIORELM » C.«.
A' venda cm seu armairem: RUA LAVRA-
DIO 18 c 20, Importadores dc gênero-
italianos. Telephone 3756, Central.

Moedeiros falsos condemnados
André Ferreira c José Loureiro da

Silva, foram presos e processados pelo
crime de moeda falsa e conilemnados
afinal a pena de 3 annos e quatro me-
zes de prisão.

Xão sc conformando appcllaram para
o Supremo Tribunal que. em sessão de
hontem con firmaram a decisão do juiz
seccional.

DR. ALBERTO DO. REGO LOPES -
Do Hospital da Misericórdia. Viã-s uri-
nanas, operaçúes cm geral.
DK. APRIGIO DO, REGO LOPES -

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

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES -
Ocuüíta, profi da Faculdade dc Medicina.
Coi:<s_ltorio: rua Sete dc Setembro n. 09,

(A Sigi)
¦ < — > m

O sr unigiiayo vem
ao

Montcvidéo, 21. (A. (A.l — O dr.
Balthasar Ilrum. ministro das Relaçõss
üxteriores. partirá para o Rio de J,\-
ncjro, nos primeiros, dias do próximo
mez de novembro, afim de retribuir a
visita ao dr. I.auro Miillcr, e assislir
ás festas do annivcrsario da proclama-
çáo da Republica;

Acompanhará o dr. Balthasar. Ilrum,
o intròductor do Corpo Diplomático, dr.
Formiíi Vcrcghi.

Caiu e íractnrou ü perna
Trabalhando na estiva, descarregando

uma chata que estava mtracada nas
proximidades do Cáes do Porto, o por-
tugiuz Antônio da Silva Katto, caiu
desastradamente, fracturando a perua
esquerda.

. Levado para o Tosto Central de As-
sistencia, dahi_ foi mandado internar em
uma das. enfermarias da Santa Casa
lc 'Misericórdia.

na. m*

67:Cí!VlENTO_11^.,^
lelciilioné S34. Central. —- Rua

Santa T.uzia -02
— PAULO 1'ASSOS & C. —

 1 »!¦->_ mm

OLEO para LAMPARINA

AROMATOL
Ultima novidade americana!
Mais brilho, mais duração, mais ba-

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

niazens..
Depositários geraes: Costa Pereira,

Maia & C.

65, RUA DO ROSÁRIO
mm »ev> ¦¦!

.naves, pelas suas auxiliares Rosennra p.J ll_,.j„„ . UIáU^II « «nonlin,, <|B i.Misencor
^uimarãis e Clarisse Marques do Valle FOI Diatai' O DIGllO t mMh
r pelo sr: Mano Castro. . . ¦ iOITFNTA

uma sova iviilwiaO dr. Afranio, cm sua curta
trve üc-;i'$ifio J:' apreciar alguns tra-
hálitos dc desenho c de cartographia,
dos quaes levou optima impressão.

E' idéa do director a transformação
desta escola em niixta.

cada vez maior dos seus corthccinicn-
tos que conseguiremos, unidos pelos
mesmos sentimentos de amor ao. pro-
ximo. com abnegação e com esforço.
attingir a meta dos seus formosos
ideacs."

Taes foram as minhas palavras e
dellas reçumbra o meu posiiiyu repro-
var pelos prejuízos cansados á creança
do exercício minioderado ou anarchiza-
do de desoottoj inijyvJiUOS.A -J.'__ílc_".i do ..i6Vilisui__i-'

Canc.ldo dò soprar na uaita, nnnuii-
ciando ás creanças ns cocadas e os "pés

de moleque", João Franisco Xavier cn-
trou no perigoso botequim tia rua do
Consultório ti, 55. por traz dos qtiaptejs
da rua I'"ij;iieira de Mello, disposto a"matar o bicho".

(Ao quo parece, o lio.c-iüinciro não
postou da visita, recebendo-a a tranca
d? ferro, sendo auxiliada na rty_trcss."io
;ior urna piaea do 55" batalhão de ca-
çaioros.

Comi a mão direita atravessada por
uma facada » com o fcombro ferido,
for ó João pedir prqvidçiji;iiS_*po!icia

mil rei*. A mo-
cidiide cV^cnlc
do Rio, t* cou-

vidada a \c<ür por e>=c preço mu dis-
tutelo terno de casemira irígle: a. frtatasia.
sob medidri. Hua (.'«rioca j^—Guanabara. i cede

COM A LEOTOLDINA

Os moradores de Ra-
mos reclamam

A Lcopoldina Raihvay iniciou hontem
um novo methodo de fiscalizar as suas

1 rendas. Os passageiros, ral qual sue-
barcas de Kicthcroy, com-

o nome do ex-director de Instrucção
Publica dr. Ramiz Galvão, o retrato
que em tempo os mesmos inspeclorcs
fizeram collocar na sala da inspecção
escolar.

Xo fim do anno lectivo por oceasião
do encerramento das aulas será festi-
vãmente inaugurado o retrato, devendo
ser convidado para a soícmuidade o
notável educador.

Hygienic Rainproof
(Capa s impermeáveis

sem borracha) Especia-
lidado da " Casa Inglcza *

KUA OUVI DOU 131

_ naeSo inicira esperava com ahcicdáde.i
Xcísc momento começaram as confabu-j

Lições decisivas. droi abordado o Ülustr*
KfíVernailor de |Santa Oalhürina, quo 80
it.oslròti desde Ioko desejoso de ijué o
accôrdo não nauÍTagasse, explicando ] o»
comrinjiiiiá^us que contrairá no seu ivsta»
Ju. as condições Keracs, t cspecialmentíí
quanto á entrega do território, em que lha
seria licito transigir. O presidente do Se*
nado. conversando com o coronel Sclimídr;
dizia lhe nessa oceasião qtvc confiava no
seu patriotismo l^ara que facilitasse as ne^
goeir.cõrs no que fosae possível, cmqiiáiito
em oulro Rrupo os srs. presidente do
-Republica e deputado Antônio Carlos cs^
tudavam a formula (pie afinal foi accettai
com pequenas modificações.

Depois que os convivas saíram, ficaram'
ro Cattete o presidente e os reprewmau-.
tes do 'Paraná, que com o sr. presideuto
da ltepulilica, presentes o senador Ar.-erc-
do e o commandante Fleming, csliidar_irf
as condii;õcs finaes do accôrdo, quanto ao*
meios de lcgalizal-o c á entrega do ttert
rilorin. cslando então já fixada a linha
d? limites. Reduzidas a escrípta as con_Í
íliinaffõfs, qlLas foíiatn apresentadas pela
eei.ailor Azeredo ao coronel Sclmmlt, sem
do \cntão aean.scenlada* outras \cl^'-isnln3
ide ni-enor impoititiciia c rjue jattciuliãiiü
acs desejos do illustre governador dc San*
ti Catharina, Kntre estas figura a qu«l
se refere á ifcsisteneia de qualquer procc<
dimcnlú judiciário por parte dos dois Es*
tados. .)

Foi neste ponto, de verdadeiro detalho
Oue colaborou o sr. Lauro Müller, á ul|
tí;m;i hora, pois èhflgara aj esta capíúil;
quando o coronel Selimidt já havia rcsoU
vido os pontos es.enciacs da questiíoí
guiado apenas pelo seu patriotismo, pel<
granile amor qne tem á sua terra e scaí
nenhuma suggcsião estranha. •

O accôrdo é, portanto, obra esclusiv*
dos dois presidentes com a_ collalioraçãa
do sr. presidente da Republica e leaJct,
da maioria, sr. Antônio Carlos.

As negociações, através de todas ns dífV
fictililades. -foram dirigidas unicariiciita
pelo dr. \Venccs'áó lir.iz, cnmuanlo " srJ
Í,auro Müller viajava pelos Kstndos IjiiÍÍ
dos. para chcR.ir 11 esta capital nuando r(
aceônlo dependia apenas da reduc;.io fii
nal. na sua fôrma jurídica. *•

O sr. presidente da llcpublica n.ío tej
ve, assim, no caso apenas *'a iniciativa^
d*í que fala o Jornal do Commercio. Pctoí
contrario, tudo sc deve a s. ex. <* poíí
t^so também lhe cabem todos os louvores.;

O sr. Lauro Müller, aliás, não lem new
ccssidnde de sc enfeitar com pcniuis da
pr.vão. Bástamdhc os Jouros colhidos na_t
obras do Porto, na conslrucção >ia Ave-
nida, em que Rodrigues Alves, Bicajho 9
Frontin foram apenas meros auxiliares
seus...

(Transc-rinio d* A Tribuna).
mn «i — l _¦ '-V

Dr Doméoue ,u"''""' ''" Sn'""<"<j_»r. i^umctiuc ,,-. (/„•,;„„•„,, hl,,0s

MIXISTKUIO DA PA/KXDA

Uni concurso de 2" eiittanei.i
:i|i|iiiirmlu

O ministro da Faz i.ida, por acto de
hontem. approvou o concurso de 2* en-
trancia realizado ultimamente na dele-
pacia fiscê.l do Thesouro em Santa Ca-
tharina bem como a classificação dos
candidatos approvr.dos.

_i»hb i»

c operaco
sR;-.\ C.

Ouitaud.i 11 A's 3 Ir:
(I »>23)

¦B-«xl-»^4_>
NA l'Kj;i'i;iTt"llA

A folha ile niiniiilnT
Pacam-se amanhã na Prefeitura ast

folhas das adjumas de 1* classe d<
letras !•' a M. I

URINAS

INSTRUCÇÃO PUBLICA
. O director de Instrucção Publica as-

sinuou hontem os seguintes actos:
designando, Jurema I.eal -de Albu-

querque, adjunta, para servir na 4" es.
cola mixta do 10o districto, e Adelaide
Fèrrcira.idem .para reger, interinamente
a _,B masculina elementar do 21":

dispensando, Consuelo I.eal Pereira,
do loi;ar dc .substituía _e _di_u:a li-

J üliciilda. '

praiu bilhetes no momento de através-
sar uma roda. Dá-se, porém, na csíação
de Ramos uni grande inconveniente:
c.,.ii a enorme afflutncia de viajantes
obrigados a fazer longa cauda e a es-
pera que um só funecionario venda os
bilhetes, os recorte e faça troco, no C|tte
.'.- perde um ternpo precioso, muitos
pv.-iii-in o comboio, também. Será mais
conveniente para os interesses do pu-
blicõ e da própria Estrada
das. passagens se faca cm

Sessões extraordinárias no
Supremo

Em sessão de hontem o Supremo Tri-
bunal Federal resolveu effcctuar ses-
soes extraordinárias ás quintas-feiras,
para dar assim andamento a avaliado
numero dc feitos que ali aguardam
julgamento.

Exame completo,
25$: de sangue, 30$

DR. MAURÍCIO FRANÇA, da Facul-
dade de Medicina' — Uruguayana, 33.

¦ I » l»i

O novo ministro uruguayo na
Allemanha

Montcvidéo, 21. (A. A.) — Foi 110-
meado ministro do Urusiiay, na Alie-
manha, o dr. Benjt.inin Fernandes Me-
dina, que ocupava o cargo de sub-se-
cretario das Relações Exteriores.

VKRMOüTH TVPO T0IIIXO
da l'sin;i S. (Joiiriilo ó a melhor
Deposito: mui «Ia Assoinl>lé;i,.21

1 Ternos sob medida pelos 11U
timos figurinos de casemira!,
de côr. azul ou preto. Teci^
cidos Inglezes Old-Englund.i
22 — URUGUAYANA — 2a

UM COMO MUITOS

Policial que não policia1
A policia do 4° districto teve necessi-'

dade, como medida de ordem, de prçn*
der uma meretriz na rua do Nuncio.t
Contra isso se insurgiu o soldado do

policia n. 505, da 2" companhia, da.
Fori;a Policial. Floriano Rodrigues, qua,
foi preso e mandado apresentar ao scuj,
corpo.

Jiós bebemos, vós bobeis, elles
bebem HAXSKATICA.

XA BAHIA

O enthusinsmo pelo alistamento
militar

Bahia. 21. (Do correspondente) —
Tem tido grande- emeorreu^ia o aüs-

Pequenas noticias do Ministério
Guerra

O i* tenente Guilherme Barbosa For.-
tenelle Bezerril foi nomeado encarre-
gado do registro militar do Paraná.

— Foi posto á disposição do com-
mandante da 3' região, afim de ser

OKXÇAS do estômago, intes^

tino, figado c nervosas. Exa^

mes pelos raios 
'C. 

DR. U£V
NATO 1)13 SOUZA L0PE3<

Rua S. José, 39, das 2 ás d (menos ás\
quartas-feiras). Grátis aos pobres ás 12-.
horas. A 395

lamento para organização de bararhôcs, nomeado instruetor de alumnos do Col-"egio 
Tcb';.-5 Barreto, eai Aracaju', o-."avlemico . , 

Hontem, os estudantes de medicina 2" tenente Misael de Mendonça,
vendai fizeram, exercidos cm frente dr.-. Es-j —Deverão comparecer, no dia 23 do
ichèt? I coia; Alguns já estão fardados. reir-.an-| corrente, na ;' preíoria criminal, os

separado, e a fiscalização dos, bilhetes do grande entBUsiasaia Bi___ si-iae aca- scgundoj-tenehtes Alctno Artliidòrõ da
Cim.jmamwMj&jSiU»^' v^e;iiis_- ^Upsy.-Si-iiiaJQaia.i- Silva YaUs.

A Recebedoria do Districto Federal]
arrecadou hontem a quantia de ....,.«.
105 :s93$ao.v \

— Cruzes, an^
corns, ciiriiçõcsc
jarras e eiiiihe^

pots artísticos Si

preços ruzoaveis — OASA SUXliÇ
S: 71 — Ouvillor — 71 *' ,

•« —1 "-

FINADOS
i« •»¦

ESMOLAS

m

De pessoa que se íiruia S. P. A
ee1>e:i:u5 5$ooo nara 03 nossos _ pcor.»
cotnmemo ração du data nau-icia da
áii A. i'iuUtia Üanlali
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REUNIÕES
SCIENTIFICAS

'A ULTIMA SESSÃQ
pÂ ASSOCIAÇÃO ME-

DICO-CIRURGICA
- (Muito interessante e proveitosa foi a
ultima sessão desta aggremtaçao scien-
üíioa, realizada cm sua sede social, a
rua Vinto e Quatro de Maio u. 04.
oa estação do 'Rocha. _

A sessão foi presidida, pclo dr. uic-
itano da Silva c secretariada pelosdrs.
Ramiro Magalhães e Octavio Pinto.
, Ao abrir a sessão, convida o dr. Cae-
tano da Silva os drs. professor Austre-
«esilo c Oscar Clark para tomarem
assento á mesa, . congratula-se com os
seus companheiros pela visita do .pro*-
fessor Austregesilo c do tlr.u^lMK,
<itic vem fazer conferências naquclle
recinto. Dá a palavra ao dr. Oliveira
Aguiar, que, em um discurso delicado
e conimovedor, saúda o professor -Aus-
Úrogesilõ, cuja iildividualidade estuda,
pondo cm destaque o seu mento de
clinico e de mestre. O professor Aus-
ti-gèsiio agradece as palavras do dr.
Aguiar c rcfcrc-se á Associação com
phrases elogiosas, dizendo que, apezai-
tle nova, essa agremiação scicntiíica
muito tem trabalhado c. produzido, cau-
sando suecesso o seu progresso, no
seio da classe medica, verdadeiro cn-
ihusiasmo. Diz que já ali estiveram
outros conferencistas, como o dr. ftlen-
donça e que ellc apenas vae produzir
uma palestra sobre um assunipto novo,
<ltte, no nosso meio iá tem sido cinda-
do. Cita vários trabalhos nossos sobre
a vagotoniia c a syinpathicotoiiiia c co-
íneç.i sua conferência descrevendo a
anatomia e a physiologia dos systemas
anatômico e sympathico, segundo a.i
idéas de La-nglcy, Hess e 'lippmgcr,
falta c outros. »

Descreve os mctliodos dc pcsqíuzas |
actitaes dos plieiioinenos vagotonicos e
sympatliicoilionicos, dc accordo com os
trabalhos de Mcycr c Gothlicli. Kaz o
estado clinico da vagolonia e dos esta-
dos vagotonicos, mostrando que muita
coisa, que, antes, era tida como arthri-
lUiuo, iiciirasllieiiia, hysteria, etc, sc
achara hoje explicadas pelo conheci-
mento desses plienomcnos vagotonicos
_ syinpailíicoloiiicos. O professor falou
sobre esse assunipto; por cerca de hora
c meia, sendo-uos iinpocsivcl dar aqui
a suininula de sua importantíssima con-
fereneia, que deve ser publicada no
Boletim da Associação. Uma salva de
«almas cobriu as ultimas palavras do
mestre.

Foi dada depois a palavra ao dr.
Oscar Clark, assistente do professor
Rocha Faria, que dissertou sobre a ue-
.essida.de do serviço dc autópsias nas
clinicas. Mostrou vários casos inter-
essantes, com peças anatômicas com-
prdbalivtis, de quanto muita vez c dif-
íicil, senão mesmo impossível, o dia-
frnostico de certas moléstias. O dr.
Clark, por cerca dc meia hora oecupou
a attenção da casa com a sua inter-
éssante c muito documentada coinimiiii-
cação, applaudindo-a calorosamente o
auditório.

O dr. presidente declarou quo, sendo
;is sessões dc novembro nos dias 1" e
15, ambos feriados, convocará, naquclle
mez, duas oessões extraordinárias, a 8
e a -J do mesmo.

Sabemos que durante o mez próximo
irão áquclla Associação os drs. João
Marinho c Fernandes .Figueira, profes-
sores da Faculdade, fazerem confercn-
ciílfi. III » ¦» < —

AS NOSSAS VJAS-FERREAS

Uma iníracção da S. Pauio-Rio
Grande

O inspector federal das Estradas le-
vou ao conhecimento do ministro da
Viação mais uma infracção ao principio

¦da egualdade de tratamento, praticada
:ficla Companhia 'Estrada de Ferro São
Paulo 'Rio Grande.

Segundo relatou o engenheiro chefe
•Ao S" districto daquella inspectoria,
está a companhia agindo de modo que
-ó em favor da "Soutliern Brazilian
.I.uni.er & Cólonization iCompany" pre-
valeça a autorização contida no aviso

•11. 81, dc 5 dc abril ultimo, para a or-
ganização de trens _speciaes para o
transporte de madeiras e outros arti-'
gos de .producção nacional; e com a
aggravante de haver desvirtuado o pro-
ccbso de cessão de taes trens, bem como
o de taxação dos fretes devidos. Pois,
tendo negado a composição de um dei-
les a uni requisilanle, cedeu, por outro
lado, unia locomotiva c cinco vagões
para permanecerem a serviço de unia
das serrarias da mencionada empresa;
¦e, quanto aos fretes, argtiida sobre a
base de sua cobrança, respondeu sem
alludir á taxa addicional de .o? ou 40$
¦por vagão carregado.

O sr. Tavares de Lyra determinou ao
inspector federal das .listradas que in-
time a companhia a completar os fre-
tes que tenham sido definitivamente
cobrados á '"Southern Brasiljan l.umber
& Cólonization -ompatiy" e a faça
respeitai* o termo do aviso n. 81, de
5 de abril do corrente anno, que esta-
belece medida de ciiraoter , geral, 'em
proveito das industrias ribeirinhas das
estradas exploradas pela companhia.

UM MALVADO

BNGLEZÃS
As li_Ulnias .ns.nil.ns só nu

CASA LONDON
l.iico deposito uo Itio, Ternos

sob medida

50$000, 60$000 e 70$000
Ãviamuiitos do 1* nunlidado.

Cuidado eom os íiíiUíiUoits. A
uossa «asa ó

KUA UI5UGUAYAXA. 13C
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UMA BRUTALIDADE SEM
NOME

Escreve-nos o sr. Julio das Neves :
"Em vosso conceituado jornal de hoje,

sr. redactor, tendo se me deparado uma
noticia assás deprimente para mim, peço
acolhida para estas linhas que, se forem
publicadas, valerão como um acto de
justiça de que nu: julgo credor.

Em breves palavras venho negar que
tivesse maltratado iiliysicairientc o tra-
\csso menor, filho da agente do Correio
do Alto da Boa Vista, que perauihula
diariamente pelas vizinhanças da usina
da Tijuca, tendo, í certo, me limitado a

A HULHA BRANCA

MEIO B_E EVITAR A DEVAS-
TAÇÃO DAS FLORESTAS

Recebemos a seguinte carta:"Sr. redactor. O Brasil, ipaiz .provi-
dencialmente bem dotado em todas as
fontes naturaes da riqueza humana,
está ameaçado tle passar .para um pia-
no inferior, pela falta de orientação
qtie tem sido e é peculiar aos .nossos
governantes.'A hulha branca, elemento iprimor-
dial de todas as iniciativas do engenho
humano, nenhum paiz no mundo a ipos-
sue em tão grande quantidade e dc
mananeiaes tão .ricos como o Brasil:
11133, para conservar-se essa primazia,necessário se torna que cesse imincdia-
Itamente a devastação systematica de
nossas maltas 'para fazer lenha afim de
substituir o caríssimo carvão estran-
geiro nas locomotivas.

Se o sr. redactor fizesse uma excur-
são .pelas linhas de nossas estradas de
ferro, veria, com .profunda tristeza,
kitorneiros e mais kilometros dc lenha
empilhada á margem das mesmas, le-
nha que c feita das nossas mais ricas
madeiras dc lei, como sejam o rico
jacaraiidà., do 'Espirito Santo; a ma-
gráfica imbuiu, do 'Paraná; as vinte e
vrez qualidades dc ipà de quasi todos
os Estados; o pàu Brasil; o cedro, etc,
que são queimados inconscientemente
porque não temos uma lei florestal I

As estradas I.copoldina, Paulista, So-
rocabana, S. PauluJRio Grande c outras
queimam exclusivamente lenha, em suas
locomotivas!

Não é só na devastação de ricas
maileiras que consiste o mal; haja vis-
ia a diminuição enorme das águas
pela sua mais fácil evaporação.

O que será o Brasil, daqui a vinte
annos, se continuar esse methodo per-
matoso?

Um deserto de Saltara i
— Se.ni agua e sem malto....
diníretanlu, não vêm os nossos go-

; vcrnitntes o 'caminho mais fácil, paru
I a solução da carcstta "tio carvão cs-
I trangeiro, que o da devastação syste-
1 matica de. nosa.s florestas, solução que
I será também da crise .por que passa-
I nios! não 'temos carvão tão bom, ou,
j melhor que o americano c o jaiponvz ?
| . Temos, sr. redactor, « até agora o
I Congresso ainda não cogitou de auxi-
i liar iniciativas de particulares nacio-
I naes. ou de estrangeiros que têm cm-

pregado a sua noíividade neste paiz
passai-llic um susto que, aliás, niere--| pvéocmpadd como está co,m metidas
cia, .pjis divertia se etn usar de uma ::___j'jj__s contraproducentes ipara a so-
itoguasem indigna do local em que sç lução da crise!
achava, desacatando um velho, copio já d*' verdade que o sr. presidente da
sou. I Republica .pnoinctüreu interessar-se porSou um homem rude, do trabalho, mas ¦ estu magno assunipto, mas... deixou
i_ o u.o é razão para que eu desco-1 sc f|cur em promessas,nheça. o comcsinho sentimento de ca-1 ,jj9t0U yendo a hora em que svmli-
ridatle que devemos ás creanças. E tao | catos, formados .por influencia do go-

Revista de Direitofli.il íom-
lerciale-CrimiDal 8

Acaba de ser distribuído mais um fa-
sciculo deste conceituado repositório de
doutrina e jurisprudência editada pelolivreiro Jacintho Ribeiro dos Santos.

Com elle se completa o 41o volume da
Revista de Direito, a que Bento de Fa-
ria vem emprestando a sua opefosida-
de ha dez annos.

Como os números anteriores, traz este
farta doutrina, com a recoinmcndação
de quantos firmam os respectivos arti-
gos, nomes reputados no nosso meio
sçietitifico, assim como substanciosa ju-risprutlcncia dos tribunaes. estrangeiros
e nacionaes. quer federaes, quer locaes.

Gratos pelo exemplar.
¦ »_»¦»

A Escola de Aprendizes Mari-
Éeiros de Santa Ca

tharina
Foi nomeado o capitão dc corveta

Oclacil". ©etaviatio liosas, commandaii-
te da Escola de Aprendizes Marinhei-
ros de Santa Catharina.

Desse cargo foi exonerado o capitão
de corveta Luiz Pereira Pinto Gal-
vão.

? _¦
Coisas do nosso Correio
Uma encommcnda que não

chega a destino
D. Firma Maria da Conceição regis-

trou, na agencia do Meyer, a íS de
julho deste anno, sob o certificado tle
it. 2.762, como encommcnda, uma blusa
de seda, destinada a d. Eudoxia -lia-
ves, na Parahyba do Norte. Essa en-
conuiienda, apezar. de registrada, até
agora não chegou a destino.

Chamamos para a irregularidade a
attenção do direelor dos Correios.

— Pedem-nos chamemos a attenção
do sr. Camillo Soares para a má distri-
buição dc correspondência em Irajá.

Não são poucos os dias cm que ali
falia por completo o serviço postal,

lirgc, pois, unia providencia para rc-
gúlarízar o referido serviço.

malvado eu sou que aproveito a oppor
ttmidiid.es para chamar a attenção das
autoridades competentes afim dc ser
poupado o diio menor, pois não estará
longe o dia em que pague ellc com a
vida a sua vadiagem na rua, justamente
num ponto muito freqüentado pelos hon-
des e por céleres automóveis.

A pessoa que lauto desejava, prejudi-
car-me. lançando o meu nome á execra-
umidade para chamar a atten .fio das
jornaes, é a mesmissima que de mim re-
còbctt favores.

Por bem fazer mal haver.
Nego, pois, sr. redactor, que tives-

se causado tio menor referido o mal dc
que se me aceusa, conforme v. s. po-
dera </<* Wíh verificar.

Muito grato ficará com a publicação
desiúb linhas o vosso, etc".

| verno inglez, au dç ouíro paiz ínlteres-
I sado cm afastar tuna concorrência
| certa, (ipara bem próximo 'tempo) com-
| pranto as nossas opulentas minas, e
| forçarão este paiz a tuna eterna dcipen-
I dencia do estrangeiro.

Tome o sr. presidente da Republica
j a solução deste iproblcma a serio, iu-
I teressan|.lo-si; .por elle junto ao Con-
I grosso, c não precisará pensar em im-

postos de honra e deixará cm paz os
1 pobres atldidos.
1 Patriotismo, trabalho e honestidade,
I eis a base da nossa independência fi-

nanccirii . econômica. — .V. A'i!ii/ Pi-
drieh, engenheiro civil e de minas."

NA ILHA DO COFERXADOR

Pela Cruz Vermelha Portugueza

Varias noticias forenses
0 dr. Ccsario Pereira, juiz da G"

vara eivei, julgou hontem subsistente
a peiihora feita nos pre.lins ns. 251 a
C50 da rua 'Marão de 'ÍS. Francisco
Filho, no executivo hypolltccario que
move a Companhia Sul America con-
tra Antônio iRodrigucs Araújo, paru
cobrança do 72 lílou^unr).

— O mesmo juiz rejeitou ns cinliar-
gos c julgou subsistente a pculiora fei-
ia 11,-1 casa da rua Visconde de Sanla
Cruz u, ;!", pclo Crctlit Fonciér du
Brésil, para cobrança de io contos «le
réis, devidos por Francisco Antônio
Soares, por escriptura hypotliècaria delMií1'"»: A- bamlpaio, sijooo: Antônio
í de fevereiro de 11)13. I ua Cunha. 5$òoo; Antônio tia Silva Piu-

A SUUSORIiKÇAO 1)0 REATv ( T,X-
TRO DA 

'('OliOXIA 
1'Olí-

'rUÇIÜUZA

As listas distribuídas .para a Cruz
Ver.melha Portugueza iniciada directa-
menlíe pelo Real Centro da Colônia Por-
luguczíi, tupós a dt-claração de gtt:*rra,
esião sendo arrecadadas, sendo os se-
gmitt.es os subscripilorcs nessas listas :

Antônio lícnto il.mjes, .jfíooo; An-
tomo (1. .Machado 5?ooo; Antônio IP_-
reira Teixeira, io$obo; José Antônio de
Souza, jo?oao: Antônio José Martins,
-Sooo-; comtnenJadòr ArXonio André
Pessoa, 3»$ooo: (1. Amélia Leite Pes-
soa, -m.vík.'. ; ilM-ancUco José Martin:

— Ainda o mesmo juiz condenmou •'__ "'iiiuil >* iiivumu j vi 1 it i<uii"i> «»Um abuso que o ministro do tejJÇ^íJ^Sfiíí^ P1-
terior quer p se corrija

0 ministro do Interior declarou ao
rtire.tor geral da Assistência de Aliena-
dos, que deve recomiAèndar ao director
das Colônias dc Alienados ua ilha do
<iovcruador, que prohiha a passagem de
carvão e lenha pelo terreno d.- proprie-itlnde do Estado, avisando os interessa-
«Ios de que será empregada a puliciu,
caso continue o abuso.

seu filho menor, a quantia di
_6"$nno. c mais quanto se liquidar na
execução, pela morte de seu marido
Manoel Agrclla, que morreu imprensa-
do entre dois canos daquella compa-
nhia, de onde era empregado.

O jiiiz reconheceu a inteira respon-
sabilidnuc da companhia,

—.mi 1

O prompto allivio da tosss
XAItOlMl !)_ lilSUO Klí.WO i:

151!0._0F01{.II0 DK QUIílUOZ
Fabricado pela Socicd. Prod. Cliim. L.

Queiroz — S Paulo
->e todos is ineiliiMincnto.s (jue f_m sítio

.xpnstus à vcmla. _ c_tü xarope o rjtic
reutie na sua composição tudo'quanto aiterapciuica encerra de mais apropriado
liara combater us inole.tiaò bronco ptilmo'-
íKir.5,

I'.' um poderoso CALMANTF. n SE-DATiVO, e, eonio ul. allivill a tosse tnnis
iicrtiiiaz, mesmo que sc trate da tosse dos
tysieo. uti da nsma.

A' venda cm Iodas ns drogarias. J')epo-
bÍÍhí.o Md Rio: l_ui:_i Queiroz-; nu Theò-
jiliilu Ottoni 11, ios. (J 

;[.]_•)

comprou algodão nem res-
tituiu o dinheiro

. Trinru Ferreira de Figueiredo rece-,
liera ila firma Peixoto _V Cotup., a im* l
purlaneia de dezenove cornos de réis!
para compra de algodão e respectiva I
.venda, gênero aliás de seu cnmmercto.'

d.1110 não houvesse cumprido o con-'"tratado nem rcstitiiitlo o dinheiro, foi .
proposta-acção na qual o juiz seccional
ilo Sergipe o coiidemuaii ao pagameh-
lo dos dezenove contos. '

Ilesa decisão, porém, appellou elle1
pára o Supremo Tribunal, que em s.s-
são de liontcm confirmou a sentença
de primeira instância. :

.__ _. «n »_t,.ii ;
A propósito da Lei da Manteiga, que:

deverá entrar amanhã em execução, a
(firma F. Dciuagny & C. faz na parte
respectiva um atinuncio, cuja leitura
aconselhamos aos nosso:-, leitores' j
«' "¦_! » P-» t-BUi  

'

Um guarda-civil atropcllado I
• por um auto |

O guarda civil 11. t.07.. de serviço!
r.a rua Marechal iFloriano Peixoto, fui í
atropelado liontcm pelo automóvel nu-!
niicio .;_•, qne o feriu gravemente em
diversas partes do corpo. Chamada a!
Assistência, esta medicou o referido
guarda c feio remover cm seguida pa- i
ro a Santa Casa.

O "chauffeur do auto, verificado o-
desastre, deu toda força ao vchiculo-
fugindo assim á acção da policia. :

iSjooo; Carvalho, 1S000; Arlhur
P.raga, i$noo: Dèrnántlo Cardoso Uiina,
iS.>oo; Si.mán Francisco de Souza.
íSmo: Jusé P-reira da Silva. $500;

João ( irüjarnc. 5?ooo: José du Cuníia
Martins, t$c,uo; Anselmo Osoda, _?ooo;
Um brasileiro amigo de 'Portugal
>i**50o; Antônio JaoU, iÇooo; Manoel
Bciredibío Luiz, 5$ooo; l/.tiz Barbosa
Ferreira da 'Motta. jivSooo; Álvaro Vi-
eira Pinto, lofnoo; Marcellino dos San-
tos Feri.ira, íoítooo; Joaquim.-.i.rrcirnCarneiro, ;$ooo; .loão Cliryspstomo
'Cruz, 5?oc_; Antonin João l.arneiro,
.iSeso; Joaquim -Moreira da Silva

Madrid, .1 ("A. 11.) - O sr. Molina ; ãSooi"'; Manoel de_ Vasconcelos Seixas,
liropòz hontem no Senado 11 regula-1 ">5ooo; Alfredo Giaiiniue c Cia
mentação do jogo. csiabclecteiitlo rio L20»000; .Toaqium José Ferroirn, ao$ooo;
respectivo projecto que a receita dessa I í)1,1"0,'110 Oonçah.s de Souza, ;o$oi>n.
verba seja em. regada na stip.pt .ssão da lo:!l1' 317$í>õó. Quantia já .publicada,
mcn.icidade, | i':oio>oòo — 1 :^_;$ooo.

Madrid,. si ÍA. II. t — Os gencraes ¦«»!¦» 5_""
r.miit. v lichaguc tliscutirain liontcm no
Senado a questão da reorganização iui-

Noticias de Hespaniia

'LKIA MAIUTIMA"
Recebemos o 11. 111 da "Liga Mari-

tinia", correspondente ao mez de se-
teinbío e que desta vez appareceu no
dia ta do corrente, etn homenagem ao
almirante Alexandrino de Alencar,., cujo
anniversario natalicio íoi festejado
nessa data.

Fiiüççiouarios postaes credores
_a ÜDiãQ

O ministro da Fazenda, transmittindo
ao seu eollega da Viação os processos
relativos as dividas de que são credores
os íunecionarios da Direetoria dos Gor-
retos, 2" official Antônio Jorge de Bri-
to, amanuense Cesario Saroldi e o con-
ferente da li. F. Central do Brasil, Be-
nedicto Mello Figueiredo e José Mar-
tins da Trindade, pediu-lhes providen-
riar no sentido de ser cumprida a cir-

¦ » _É . —

Os íunecionarios públicos volun-
tarios _e manobras

O sr, Pandiá Calogeras, em circular
hontem expedida, declarou aos chefes
das rcpai.io.es subordinadas ao Mi-
nisterio da Fazenda, para seu conheci-
mento e devidos fins, que devem ficar
isentos do .ponto das repartições respe-
0'livas, omquanto durarem as futuras ma-
nóbrns do Exercito, os fuuccionarios
inVe se 'tenham alistado como volunta-
rios.

A importação ie reprofluetores
e os despachos nas Alfândegas
O ministro da Fazenda comiinmicou

ao da Agricultura .que foram dadas as
necessárias providencias no sentido de
serem despachados, pelas alfândegas dc
Uruguayana e SanCAtiiia do Livrainen-
to, livre de direitos aduaneiros, 50 re-
produetores das espécies bovina, cavai-
lar e ovclhuin, importados pelo criador
João Máximo, residente no município
de Qitaruliy, no Rto; Grande do Sul;;

Outrosim comnuinicou que dc accór-
do com as preliminares da Tarifa, os
inspectores das Alfândegas lòm compe-
teneia para attender aos pedidos dos im-
portadores, independentemente de or-
dens emanadas do Thesouro.

O "sabbado inglez", na Ar-
gentina

Buenos Aires, ai — (A. A.) — O
governo da Republica mandou supprimir
o systema do sabbado inglez, adoptado
pelas repartições publicas e que consis-
tia em haver somente trabalho nos sab-
b.-.dos pela manhã, folgando o resto do
dia.

AM ÍS SEUS I

A GUERRA

sem e
O PARC ROYAL offerece ás suas

ffeguezas
LIDOS VESTIDOS D£ TAFFETAS

BE FURA SEDA
modelos da ultima moda, aos preços

excepcionaes de

PRIMEIRAS

95$,100$,105$e110$
Esses modelos acham-se expôs-

tos na Grande: .Vitrine Central da Tra-
vessa de S. Francisco e constituem um
record nos preços do

r«"u -¦¦ — ¦¦ !¦¦ -.--i mm -.¦__.-._..-_¦ _.. . _,

Impostos sobre a manteiga

litar.
¦a-<w3x»fcii ii 1 -

a VIDA EB VIDR8S
iitesoa.

_¦
Ernesto Souza

BRONCHITE
Rouquidão, Aslbma,

Tuberculoso pulmonar.
GRANDE TÔNICO

a_r_ o app.itts e preduz a
forca muscular.

Escrcvcin-nos de Minas, a propósito
do novo imposto sobre a manteiga;

"Sr. redactor cio Correio da Manhã, —
Tcmlo o vosso conceituado jornal _t'C ba-
lido energicamente contra a reacçiio uc
novos imuistoi s.ilirc os Rencros de consn-
:11o, princi|ialmciile solire os gêneros ae
primeira necessidade, anuo a niantciga, e
estando prestei a ser votado o projecto
d.i comniissão de .intuitos crcaiido o i'.n-
posto de 150 reis por kilo desse gênero,
como pcqiicno fabricante em .liniis, yeuho
tr./er o men protesto contra a creti'ção

O ministro da Fazenda coiniminicoit disse .novo imposto, nue virá 
^certamenteeu cóllcga-sda Agri.ctilttifa que ^ 1^^^^%'^']^"^^ pira

i os coíni di listado.
T.ir.i justifietir esse protesto c para

acompanhar o ült.trc relator da comuns-
s'.o de finanças, nue é mineiro, e B"''ta
it arRiimcntar por meio de algarismoJ,
luino a libtrilaile de apresentar o tiuadro
nbiiixb, demonstrando a receita e ai des-
icsas de uma fábrica de manteiga, ipie te-' 

de 20

A Domeação de um alido para
a Caiüa de Amortização

decreto di- 11 do corrente foi nomeado
o clicíe dc c_cr|ptprio, adilido, da ex-
tineta inspectoria de Pesca, enseulieiro
Gtislavo F. de l.rnandes Guimarães,

| que estava á disposição do seu Minis-
; terio, para o logar ile chefe lie sccção da

Caixa de Amortização, tomando posse e I
entrando em exercício 110 dia 14, liem ;,],".;'" nu;a 

"prodiieção 
média aiiminl

assim qüc, por titulo de 14 deste mes-1 v„\\ _n,
mo mez foi noincailb » liuot.vpist.-.. ad-
dido, da typogxaphia de^se Ministério,
Paulino Horcbert, em serviço na ilire-
ctoria do gabinete 1I0 Tliesouro Kacio-
nal, para o lo;;ar dc continuo do mesmo
Thesouro, tendo tomado posse e entra-
do cm exercício "o dia 16.

__U3*£*"___><>-_r__

Gomo __ vc, j:\ ú uma producçSq beni
rcRillar, c devia deixar margem a um lu-
cio razoável para o proprietário da ia-
brica.

Como preliminar, devo irifoniiar-vt.3 nuc
a lata v.-.sia de ..tica kiloj custava ames I prl.stami0 n Ordem c em homenagens
da guerra ojo reis e liote esta custando |¦'. . .
de iSjoo a i?.loo
_al inglez Morton

ORDEM SCIEHTIFICÃ DO
BRASIL

Reuniu-se hontem, cm sessão ordina-
ria, o Conselho Geral da Ordem Scicn-
tiiica do Brasil. Constava da ordem do
dia: eleição do presidente, votação dc
pareceres da comniissão de investigação
sobre a admissão dc cooperadores c
discussão de diversas propostas.

Depois de sobre as mesmas se maiii-
festarem diversos oradores, foi por
unanimidade eleito presidente o dr.
Floresta ile Miranda.

O dr. V, Liberalino de Albuquerque,
presidente cm exercício, marcou o dia
11 dc novembro para a posse do novo
eleito c dos dts. Carlos de l.ima, Pe-
dro Fantana e Guilherme Sombra, re-
spectivamente 1" c .' ihcsoiirciròs e 2"
secretario.

. Pelos relevantes serviços que vem

. liojc est
ada uma; " preço do
çrn do 1 -?o_o cad_

dc _-_$oou, c tudo mui.

SHilNADO * t„ l»de Murço, 14

A historia de uns moveis e uma
nota promissória falsa

..scrcvc-tios o sr. Adelino Uoclui:"(f vosso conceituado tornai oublicoit, cm ¦
a sua edicãò dc m do corrente .ob n epi- '
grapliu "<•/ historia de uns moveis c anta ¦
11...M promissória falsa" que na .' dele- !
cácia tausiliar corria um imuierito no uujü jM. Comes tio Andrade allcffa ser victima
dc uni embuste <lc minlia narte c da de .
minha rspesii, eom o fim de Icsal-a cm cer. jca dc vialc conto., dizendo-se ate nuc eu !
pretendia fujjir nara S. Paulo, quando fui jdetido, 110 momento da fuça,

Tudo isso não pa. sa dc unia inverdade
e o vos.o jornal eu o afftrn.ò foi mal in-
formado, isso porfjue:

1" — Nâq lia. até açora nenhum in. |(fiibrito aberto na polida contra mini c mi- |nha mulher: -•" — .lâniais tentei ausentar- j

TUA TAMKXTO DO KSTOSIAfíO
V1S.VMX) O I•.GADO' ÜJMNAS

1* INTESTINOS COM O

TRÍNOZ
DK

sacco. . liojc e
j nersa" pfoporçãoi ,

Devo tambciii explicar para n meu ea
culo qus tomo por base a média de 2.

I lilms de leile para cada kilo dc manteiga' média esta verificaria em dez aitno.i d,
fuiíeetouainento dc iniulia fábrica..

!e:ie.
1 -: i..

;.ii dc 90 reis para c

quadro s
de

ada litro de

EE-HESTO SOUSA
Kxtfncto fluido il.is tnis no-•/.Os : Sn/, do Iviila. Xoz Vutiiicu

o Xoz Aíos.niln, coiitimdo aimln
n .!KI,!S.SA. o ANl_ o 11 (_].__-
V.it)—l)ysi'_l_IA, ANI3MIA,
in:i*,ii,ii>Aiti-; xioiivosa. mús
(liíí.stõos, uniu hálito, poso tio
itstoinimii, dôrò- ilu utibocn,

o falta do npiictitc.
fillAXADO é C;-l" tio M1Í.CÒ. 1-í »

__--in_3__na!_____E>

*m__0-_>«__S>-«>C_sm

Zd0^^n.\^'r•,_„i,rf™u§5:;:0 assucar de Campos é bem
tnnictttc detido por apetites dc Sccurauça !

11a Argentinaoridade
com os
da rua

BOLSAS pAril.slcl!!u*ras *s'',!"''Casn
Uaviil terro, a rua Sete

Setembro.

77
i.'.i.

«g_G -»-<_5a-»a--tt-

MANOBRAS MILITARES

A Lag'e transferiu os
exercícios ar.nwi.cia-

dos para honíem
l".'viam terminar liontein ps exerci-

fcio.1 de fogo »la fortalc.a da l.as. ; cn-I
trçtanto u mão tci»po c a cerracão não '
p.rinittiraini que os mesmos se rcâli-'
znisrin, ficando transfcriJos para dia;
Bsndn não designado.

— Foram postos á disposição do '^'.,- ,
mrral l*aro, cònintandatit. da brigada |
às cavallarin, para servirem como ar- ,
bilro- c aiixiliares de arb'tros dos'
«xercicios dc esquadrões a sc reálin- \
tem nos dias 24 c 20 do corrciile, os ;
sfrirnintcs oHf'ciae_: atixiliarcá tle ar-1
Jiltrn?. os majores Xestor Sezsfreilo
doí Passos, João Alvares ile Azevedo
Costa, capitães André Trajano ile Oli-
vcir:i. Américo Dias Novaes, prime'ros
tenentes Drasilio Taiborda, üenciítcto
Olyiiipio kla Silveira, José Bonifácio _e
Sou?.a Pinto.

-- Durante as manobras, o capitão
medico rir. Francisco Pereira tia. Silva j
Ri;;, que serve na junta de revisão c
íôrteio, fará parte da junta medica dai
í* resiãe.

línblica on nor qualquer outrn
policiülj c, finalmente, nada Icuíio
tnovciá que" se encontravam na cas.
do I.czcnde n. :(•.

i" verdade nue lia.tres annos que eu e
minha senliora comprámos moveis, não só
a M, íiútucs de Andrade, como támbcm a
José Lino Martins, c disso iiossuimos do-
cumentos que comprovam attinsir c__ws com-
pras a dezenas de coutos de rü..

< V-j últimos moveis que the comprámos,
fizemos sem má fe c se nãj lhe uapanios
uma promissória vencida, foi ior ter o sr,
Andrade, uo dia immcdíalo ao seu venci-
mento, ifom surnresa nossa, proposto no
juizo da X1 rtretoria cível uma accão execuli
va, cuja defesa já está confiada ao nosso
advogado.

Kspero que v. s. tle a esta a acolhi-
da que deu áaecusação injusta feita con-
Irar mim e minha senhora, pelo que ante-

j cinadamenlc aorescuto os meus acradeci-
' mento. v snl>_erevo_nic — Creado olir. ¦—
I Adelino K"cha rna Senador Dantas n. 8.."

 ., ¦ _ «-<___»__-

! .j to.:ooò litro*» de leite neces-
I sarios para a producção de
; 201000 kilos de manteiga

n ou rci_
2,ooy latni vastas a líLtoo. ;
Carreto c fretes da fabrica alé

a casa do commissarioi uo
Kio.' a "oj réisSalários de empregados, pre-\'.i razoável, a ....5 per me::

i CcivnliiSJoi de vendai a 5 "I*
."br_ a receita bruta dc 5»

1 cbiitoa
Sal, lenha, ilitliripicantcs. ete.

i ítiiCoiío estadual e iiiuiiicipal
de industria e pròfissio. _ .

Imposto dc exportação do Ks-
lado. 4 "\" "nil valorem"'.
sobro " preío tuedio de

Total Mas despesa''. .
Heceita brul. ile 20.000 ki-

Ios a :$8oo. preço médio,
mie em muitos aunoj não
í attingido

39.6Ó0S000¦::4Ui3$uuo

I*40Q$000

3:óoo$6oò

siSoqSoop
1:oou?ooa

dc agradiiciiiiciitos, foram accianiados
membros da Legião dc Honra Brasileira
diversos srs,

Ficou resolvido que a amitinciada
conferência da professora Zulaiiia Ama-
dor, adiada pclo fallecimento do presi-
dente, dr. Carvalho c Mello, se realize
no dia 4 dc novembro próximo futuro.
Para a solennidaile da posse o secre-
tario fará os respectivos convites.

¦ucfi^n^a-O-»*

_.US1>I._ ZOOLÓGICO

O festival (le lioj.
O festiva! transferido de domingo pas-

sado realiza-se hoje.
U ciou das ailracçõcs será um espe-

ctaculo gymuastico ao ar livre, que i'0-
dera ser apreciado pelos visitantes no
Jardim Zóo.-gico, sem maior despesa.

.ornarão parte na funeção de gy-
ninas ti ca, enrru outros, os seguintes av-
listas de nomeada: Koiierto Paniojo,
tríplice barrista, sem competidor:; .Ne-

Aunilr.il

Vasos de guerra mglezes
bombardeam Néhori

Londres, si (A. H.) — O Almiran-
tado annnncia que a esquadra liritan-
nica do Oriente bombardeou com excel-
lente resultado as obras fortificadas dos
bulgaros, cm NcUori, no Struma, a. sul
de l^altinos, na curva do rio Cerna.

Segundo o communicado do quartel-
general de Solonica, as tropas servias
realizaram importantes progressos ao
norte de Skocbvir e attingirani o norte
dc Velye-Selo e os arrabaldes de Bal-
denitsi.

«

Os italianos avançam na região
de Boito

Roma, ai (A. H.1 — O ultimo com-
municado do general Cadorna annnncia
que r.'s tropas italianas realizaram pro-
gressos na zona do Boito.^ onde apri-
sioiiaram 32 soldados inimigos.jurleu-
centes a uni regimento de "Kaiserjá-

gfer ".
Os alpinos, durante um temporal, apo-

dcraraiu-se de uma posição inimiga nas
fraldas orientacs do Grande Lagazuçi
e conipletanientc dizimaram a guariii-
Cão respectiva, da qual apenas sobre-
viveram 18 homens, que foram feitos
prisioneiros. • Ki **

VESTIDOS MODELOS?...
LaMaison Nouvelle

», UUA ÜÓJ5£ÍAIIV1SS 1MAS, O
*

Um cruzador allemão
torpedeado

Londres, 21 — (A. II.) — O Al-
miraiitado annuncia que 11111 submarino
ingiez torpedeou, ua quinta-feira pas-
sadu, um cruzador-ligeiro alicinão, do
typo de "Kólbcrg".. O cruzador fltí-
ctttava ainda quando o submarino se
afastou, mas parecia seriamente ava-
riado.

>'.<
A situação politica e

militar dos aluados
Piiríí, ai — (Official) — .Realizou-

se hontem em Boulognc uma confe
rencia em que tonia.ain parte repre-
sentaute. dos governos francez c in-
glez, e 11a qual foi longamente discuti-
da a situação politica e militar dos ai-
liados.

Assistiram os chefes dos gabinetes
inglez c frnticcz, os ministros francezes
Ribot, Bourgeois. Roques, La Caze e'.boinas, o o gencraíissiino Joffre, oí
ministros inglezes Crey, Biilfour, Lloyu
Geòrgé e o general Robcrtson, chefe do
estado-maior britaiinico, e o general sir
Douglas llaig. coniniauilante .cm chefe
dos exércitos inglezes cm operações na
Franca.

Todos os ministros estavam .'acompa-
nliados dos seus conselheiros diploiuati-
cos, navaes ê militares.

A SITUAÇ/VO EM
MATTO GROSSO

A partida do 52o e as pro-
videncias do governo

Apresentaram-se liontem ao titular
da pasla da Guerra, ao chefe do Gran-
dc Estado-Mãior e ao inspector da 5a,
acompanhado do general Tito Escobar,
coinmaiidantc da 6" brigada de infan-
feria, os .fficiacs do 52° de caçadores.

O general 1'aria, após algumas pala-
vras de louvor ú digna oCficialidádc,
despediu-se pessoalmente de cada um.
Idêntico procedimento tiveram as dc-
níàis iiutbriünldes do Exercito.

FAKTAGKNS _n_I'_ARl-*.S
O general Karia mandou abonar aos

officiaes cm diligencia 110 listado dc
Matto Grosso tuna etapa, do mesmo
modo por que sc procede com cornos
em manobras, dc accordo com o <lis-
posto 110 art. _o+ do regulamento dos
serviços dos corpos.

lissa incidida é também extensiva .103
officiaes dos corpos com parad» em
Matto Grosso, que também estejam cm
idênticas condições dos seus collegas
do 52°, 53" . 54" de caçadores, c 15"
regimento de infanteria, que ali se
acham em diligencia 'por ordem do go-

O 
"__¦" 

P.vnA- SLTA« J1EFKIÇÕES
Cano já temos noticiado, o 32" de

caçadores partirá aiuanhã, cm trem cs-
pecial, levando todo o material dc
Ktierra iiidispensa-vcl á sua missão, "ue

j 6 dar cumprimento ao habeas-corpus
' concedido á assehilbléa malto-grossensc,

onde ella se remia.
Esse corpo, que vae assim preparado

para superar as difíictildades que
possa encontrar, levará lambem mar-
mitas terminas e cozinha de campanha,
dc modo que, no próprio trem d.n Cen-
trai c Paulista, onde viajará se:s dias.
fará suas refeições para os officiaes e
praças. A adopção desse material, que
pela .primeira vez é utilizado, é mais
uma conquista para ns nossas tropas,
que tantas difficuldades encontram,
quando afastadas dos centros adean-
tados.

O Instituto Histórico Geograpbi-
co commemora o .8'

anniversario da sua fundação
0 Instituto Histórico Gcographico

Brasileiro eouimemorou, brilhantemente,
o *_" anniversario da sua fundação, cc-
lelirando no Syllogeu lima sessão magna,
a que concorreu uma assistência selecta
e numerosa, em que se contavam o pre-
sidente da Republica, seu secrtario. o
suli-chefe doi sua casa militar capitão
de 'fragata Tliicrs '1'lciniiig ic ajudante
de ordens capitão Cailos liirns, ministro
Tavares de Lyra, ropresemtantc do mi-
nistrq Souza Dantas, dr. Oswaldo de
Oliveira, dr. Affonso Camargo, presi-
dente do Paraná, ministro do Supremo
Tribunal dr. Pedro I.essa, descmliarga-
dor Souza Pitanga, aliuiráníu Gomes)
Pereira e outras .pessoas de destaque jda nossa sociedade e do munido scien-1
lifieo.

A's n boras da noile, o dr. Ratuiz
Galvão abria a sessão ilanilo a palavra ;
ao conde dc Affonso Celso que, em
formoso discurso, rememorou a iicçãp i
brilhante que tem desenvolvido o lusli-i
tutò Geographico Brasileiro; jo ipapel
saliente que tem elle desempenhado nos j

Ui almogo, m Paris, a 500
Mfctnaes americanos

Paris 21 (A. II.) — 0 Comitê deAcção Parlamentar no Estrangeiro of.fereceu um almoço ao sr. Morton Prin.ce, um dos quinhentos inlelleetti.m
americanos que assignaraiu a niensagi mde calorosa syinpalliia e sdliílaricdiide
moral para com a Branca. Assistiram
entre outras personalidades os srs
1'aiulevé, Pichou e Georgcs I.eygues,
que evocaram a fraternidade de armas
e de espirilo entre os aluados c o esool
dos Estados Unidos, declarando no:
fim que a França e a America devem
unir-se estreitamente para o triuuiplic
da liberdade, do direito, da bondade e
da honra.

0 _r. Morion Priiícé, agradecendo 3homenagem, exaltou o ideal francez s
affirmou que a consciência americana
não é neutra. O sentimento da iiutneu-
sa maioria dos americanos, concluiu
acompanha inteiramente c com toda 1
vebemeneia o da França.

Falou, por fim, o sr, Franltlin llotiil.
lons, que fez votos pela creação de unia
liga du direito contra as forças do
mal,

ATE'NA CHINA
Nova York, ei — (A. a.i . ris

vespertinos noticiam que o eonsúl [ran-
cez, á frente de numerosas tropas, apo-
derou-se' tle quatro milhas do territoric
de 'l'ientsin, fazendo substituirá'policia

une o applaudiu entliti- cbineza ali existente por soldados friiu-
cezes.

A chancellaria de Pekin protestou perante a legação dn Republica Franceza,
mas esta respondeu dizendo mu- assii.
mia inteira responsabilidade da oceor-
rencia.

Essa noticia causou aqui estranheza e,
ao mesmo tempo, má impressão.

Paris, 21 — (A. A. — Chegam aqui
iioliciás de acontecimentos passados em
Ticntsin, território chiitez de concessão
franceza, não se sabendo, -orótn, ao
cerlo o que aconteceu pois a coiumuni.
cação recebida pclo governo ainda não
foi dada a publicidade.

"IE TKIBUN", DE PAUL
BOURQET, NO MUNICIPAL

A companhia franceza dirigida por
Iíttcien Guitry levou -hontem á setna,
do Municipal Le "Tiibm, de Bourgct.'

Lc Tribitn. tio prdntcttida na tem-
porada ultima, e que' teve ainda uma
vez adiada a sua representação 11a
actual, é um desses trabalhos violen-
tos, que impressionam íoitcincnte a pia-
téa.

O typo de Portal traçou-o «om se-
gurança a .penna de Bourgel.

Político, cheio de ambições na> car-
.«'eira, ituelligeute, íenaz e com iima
profunda confiança na victoria defini-
tiva. Portal tem ainda o realce de unia
singular honradez. E' chegado o mo-
mento de culminar. O adversário vae
ser irremediavelmente esmagado pela ar-
ma terrível, que já está quasi em mãos
de Portal: a prova criminosa de tra-
lantadas. Mas. a paixão do joven Gcor-
ges Portal por uma certa 111 me. Claudçl,
cujo marido está arruinado, restitue ao
elemento polilico contrario a Portal, a
prova das infâmias.

Portal descobre tudo e vae entregar
o filho á prisão. Mas Geqrge, que ter-
ihináiitcmentc declara nada dizer á
justiça sobre o inovei da sua fólio, pro-
põe ao pae matar-se. O sentimento pa-
terna!; humano, falai mais alto, c Pm'-
tal sacrifica a sua carreira politica,
para não ser como 03 outros politi-
COS.

Portal foi encarnado por Guitry. O
trabalho do grande actor foi soberbo.
15' impossível superal-o. Guitry fez vi
brar a platéa.
siásticamente. Foi uma emoção pro-
funda, intensissiiiia. a que elle nos dei-
_ou.

Escoffier procurou ajustar-se na par-
te de George Portal, conseguindo, em
algumas scenas, o seu intento. Mine.
Portal foi bem conduzida pela sra. /io-
relli, uma actriz que se não diminiie.
Mlle. Céliat. em mine. Claudel, agra-
dou. Saillard esteve bem no sr. d'Ks-
tienne, e o sr. Oudari, com proprie-
dade cm Claudel. iMihc. Dover complc-
tou o elenco, dando unia boa Anna,

Casa fraca, mas vtbratil.

1 jgrinus, coiuorciouista emento;'Kocha, parodista sem rival; Penteado, seus 78. annos de vida; contribuindo com
hércules invencível, de força assombro- importante subsidio c com as suas in-

|.sa; Victorino e Chichorro, clovons de | vestigacões, para a solução de questões
alta veia cômica; us Irmãos Pery

AS XtWS.VS VIAS FIÍIUMv.lS

O rendimento da Itapura a l
Corumbá em 1945

¦\ Estrada de Ferro de Itapura a
Corumbá rendeu no anuo findo
fioS :5..~?<ío5. Nos primeiros sete mo-
7ts tio anno corrente ei remia augmen- •
to:i, comparativamente com egnal perio- j
do cio a*ano anterior, cm i4ot_54$_6g.

O imposto de transporte arrecadado ;
para :. União foi de 3o:SSo$6a_ cm
íoi? e *"."( :3iiSõcío uos primeiros oito
mezes do anno corrente. O imposto de i
v"açáú para o Estado de S. Paulo foi i
dc ó:,-toí.:on cm 191; e de 7 :.to;?_oo ;nos priiheiros sete mezes *lp iiifi.

As rendas rccólbidas deram entrada
no Thesouro 110; pei iodos devidos 1

O governo do K.truío do Iiio rccel.cn
eonimuhicriçi.p ofiicínl do que ei assttcar til-
tinuimentc csnorlatlü phra a Republica Ar-
Seiitina, por vinte c ire.- usinas de Campos,
sol) a iljrecção de Meírelies Zatuith ;. t'..
tove lispngeira acccilação naqtielltí mercado
estrangeiro.

Dc Üornrio dc Santa Ir_ acaljp.m de clif-
Itar as amostras desse assucar fluituneiisê,
ait vendido, trazendo os respectivas i _ o ta s
de polarização c que excederam em muito
e gráo garahíitlo.

Assim _ que as usinas exporíatlcras ob11-
verãni os seguintes resultadosi Usina do I niin
Cupim, 00.60 "|u; Usina líarc-Hos 09.59 °i0; "
Usina do Limão, 00.55 "l", Usina Doa.
União, 99.52 "|"; Usina Santo Antônio
00.50 "j"; Usina Quissamã, 09.50 *|°; t-í-
tia S. José, 93-45.°í°: Usina da Abbadia,
09"J5ít|°í Usina Desterro, 99-45 °j"; Vs\.
11a S. João, 99-45 "l"; Usina Conceição dc
M.cabíi, pa-.(p "l"; Usina Saturnino Ilr.iga,
ç)<3 40 "j0; Usina Mineiros, 90..ío "j"; Usina
das Dores, 99.37 "1»; Usina Paraiso, 99.37"\"\
Usina Poço C.ordo, 99.35°]''; Usina S. Te.
dro, ço.,.5 "|"; Usina Sapucaia, 99.35 0j0;
Usina Partido, 00.30 "|0; Usina Santo Aaia-
ro, çw.sS*1!0; Usina Oute.ro, 99.22 °\°t e
Usnia íühy, no i. 0|°.

A operação coininércíal foi dc 250,000
saccas, tendo o governo do listado fixado
os impostos de exportação a uma taxa me-
nor.

Segundo a analyse argentina, n assucar
de Campos alcançou notas de |_arizaç.*,o
superi :ey ao assucar dc outras proceden-
das.

50:oo'o$opnTacròbatas cômicos sem imitadores.
_.. I Trabalhará em equilíbrio a formosa

3M3l$ooo,1 
*Mi" 

,*->*"?• -".' ,
,.,'......' u Jardim Zoológico estará ornamen-

eolicc-tos 'liK'0 "•' 011'ereeerá varias diversões ás
projeitadó cream;as que ali terão entrada gratui-

o fabricante terá" de! Ui Ooselo i|tie apresentem ua porta o
e portanto terá de exemplar do Correio da Manhã desse

lucro irrisório de dia,
j Do meio-dia ás (i noras tocará uiíiá

A creação] banda musical; a funecão de gymnasti-
imiiostõ é ou não õ o niúni«_n"*n--1 ca começará ás 3 i|s lioras dá tarde.

uww inilu.tri;i nascente, que ;tantofinanças do list:

Lucro do fabricante
(ficando este ainda sujeito ao
do niachinisnio e a peitucnoü

Com a creação do imiiostõ
dc 150 réis /'.»r leilo,
tapar riiai. .íio.ioSooo,
se coiifentar com o
435$opp.

Nestas condições, re.'Biiiii
ilc.-:e
to dc
\v:.\ concorrido pari.
ão Minas, que afinal será o nia;s
cado ?-!.:.

ínroli pudo: :...)

prejudi- ULTIMA HORA
ato

juiRiia a creaç:
ceda mineira, que
.jiresidéuíe mineiro

Cariou
d escs

Peixoto, quem¦3 im; osto ;
sustenta : ¦

quem vae
ainda c
saneei o*

Benigna Reborêdo
Escobar

I; não . e creou o imposto de 30 réis
por !;'-!«» de assucar, embora es?c geuerq
supportasíc perfeitamente essa aggravaçao,
tioniuc altas ttiflucucias \\ isto se oppuze*
ram !...

São c^í-.".5 as considerações, sr. redactor,
1'.:

ass-as dèbarúlas, l.rmiuando por dizer
que ao Instituto sobejam desígnios e ele-1
mentos para arrostar os tempos, cheio
de serena, inabalável, invencível fé- na
Pátria,-coin a qual se iiclia identificado.!

Seguiu-se o sr. Max l.leinss, secre-i
tario geral do Instituto, nue fe» o cio-1
!•• io dos sócios fallecidos desde a ultima !
sessão magna, em 191
segui tites:

d)r. Orville Adalbert Derby. dr. Der-
nardò Teixeira dc Moraes Leite Velho.
José Veríssimo Dias de Mattos, dr.
Affonso Arinos de Mello Franco, dr.
Arthur Orlando da Silva, paire dr. Ju-
lio Maria, conselheiro Josõ 

"Francisco
Diaqa, dr. Alfredo Ferreira de Carva-
lho. dr. iMauoel de -Mello Cardoso Ba-
rata. A sessão conípar-ecerain as mais
alias autoridades do paiz.

iFalou, então, o dr. iRamiz Galvão,
j pronunciando longo discurso em que

"ADDIO OIOVIKEZZA",.
NO PALACE-"HEA-RE

'F.ntre as novidades que a companliia
\ .tale trouxera, na sua primeira tem-
porada deste anuo, 110 Palaee-Thcalre,
a opereta "Addio Oiovinezza" gran.
geou, assim como a sua congênere "l.a
Duchessa dei Dal Tabarin", a syinpa-
thia da plalé-a, subindo á scena cm nove
espèctacul-Si

Confiada a Pina Cioana. Dcrtini c
Ciprandi, teve o desempenho bnHian-
te, registado nesta secção. Na reprise
de hontem a opereta ganhou mais bri-
lho ainda, porque mim papel secunda-
rio como é o dc Hiena, o^ publico ou-
viu a sra, Maria 'Luiza .ioana, quer
.isso dizer que o dito papel secundário
adquiriu extraordinária importância,
imarcê do reconhecido valor artístico
da festejada mezzo-soprano.

... sra. Maria I.uiza, quer estivesse
num dos seus melhores dias, quer se
st misse niuil. á vontade 11a "tessitu-
ra" da musica, favorável ao seu diapa-
são vocal, teve momentos de empolgai;-
te lyrismo, poinpcando o seu inagnifi-
co timbre, amplo, vigoroso, como até
então lhe não fora outorgado.

O publico ruidosamente appiattdiu a
nova Jílcna 110 dtictto do i" acto com
o lenor Ciprandi.

Completado assim o quartteto, a opc.
reta do maestro Pietri deslizou entre
palmas e risos nas scenas joyiacs, c
levemente emocionou nos lances ro-
maiiticani-irt- pathelicos.

A sra. Pina nos vários ducttinlios
com 'Mario, ao rythmo dc valsas sal-
titarites ou dc couplcts figurados, foi a
mesma e vivaz Dorina da estréa ; Ci-
pranJi representou e cantou com agra-
do geral, e Bertini, um l.eão myopc
incorrigivel, manteve bem alerta a
nota cômica.

A recita satisfez cabalmente os fre-
quentadores do Palace-Theatre, os
quaes se não foram em maior numero
é porque a persistência da chuviiiha
deteve nos seus Peiratcs os involunta-
ii">_ candidatos a constipações e re-•friüiicntos.

( Scenas da Favella
MAIS UM~VALENTE
QÜÉ DESAPPAR1.CE,

MORTO POR UMA
ESTOCADA

Cambaleando, descrevendo zig-zags
em caminho dc forte declive, sob a
accão . terrível _ do álcool, o operário
Antônio d'"crreira não pôde resistir,
chegando ao logar denominado Escadi-
nhas dc Nossa Senhora da Penha; —
caiu pesadamente.¦Os do reduclo perigoso da celebre
Favella, sabiam todos que o embriaga-
do tinha seu seu poder,algum dinheiro,
não vendo por isso com bons olhos
dclle approximar-sc o "Mingáozciro",
Ladisláo Anto.iio dos Santos, Iiomem
robusto, de cg annos, casado, vende-
dor de sorvetes morador nas imincdia-
eões.

Min intuito do forte caboclo levantar
Antônio Ferreira, fazcl-o caminhar, le-
•val-o até á sua toca!'Dentre os que se achavam 110 local,
pelas _ i|_ lioras da noile de homem,
destacou-se Ucrnardino José Ferreira,
de 23 iiniios, solteiro, dc cór preta, co-
nhecido pelo vulgo "Palitciro".

Deram-lhe semelhante appellido por-
que, valente L- desordeiro, processado
por diversas vezes, já com entradas na
Casa dc Detenção, tinha o corpo cri-
vado dc cicatrizes, adquiridas nas pu-
gnas com os seus parceiros da Gamboa,
da Saude c da Favella.

Certo de nue mais uma vez obteria
estrondosa victoria foi dc encontro a
Ladisláo e por tres vezes esbofotenu-o.

Indignado com a affronta o offen-
dido deixou o bebedo, vibrou um cs-
toque, eiiibcbendo-o 110 peito do sempre
respeitado "Palitciro ".

Gravemente ferido o desordeiro caiu,
perdendo a vida cm poucos minutos,
não dando lenipo _i que o medico de
serviço 110 Posto Central de Assist.cn-
c:a. prestasse os seus cuidados.

As duas praças da Brigada Policial,
Domingos Cosmo Cordeiro de Miranda
e José 'Marcellino dc Freitas, que ali
estavam de ronda, prenderam cm fia-
grante o assassino que, levado á pre-
sença das autoridades do 8" districto
policial, calmamente confessou o seu
crime.

F, ass'111, a Favella. o antro de te-
miveis degenerados, ficou liberta de
mais um dos seus pcores elementos
para n -.erpetrcição de crimes.

•Ladisláo Antônio dos Santos é na-
tural da Bahia, o Ucrnardino José I'er-
reira, do Kio de Janeiro.
— , ¦ «-nau» pi <> b___ — ¦¦ —¦ -

O clieie do gabinete austríaco
assassinado a bala

A VENDA DO LLOYD
O presidente da Republica recebeu

hontem o seguinte telegrainiii.i, a pro
posito da noticia da venda do l.loyd
Brasileiro:"Urbano — 21 — Temos a honra de
agradecer a v. cx. o carinhoso acolhi-
mento dispensado ao telegramma que,seientes do patriotismo dc v. ex.,
ousamos endereçar. A repulsa do hoii-
rado governo da Republica a tão audaz
e impalriolico intento bem confirma a
nossa certeza do.s intentos patrióticos dc
v. ex. pela causa da marinha mercante
nacional, lv beijamos as mãos de v. e.
por nós e nossos filhos. Respeitosa*
saudações.*'

Um grande desfalque
nos Correios de

Cascadura
Os desfalques nas agencias dos Cor¦raios continuam a dar o que fazer á

policia.
O dr. Camillo Soares, director geraldos Correios, ofíiciou ihonlem ao dr.

Osório de Almeida, jc deleitado auxiliar,
spiicitando-he a abertura de uin inqiie-
rito, para apurar u responsabilidade de
\%iato Carneiro Lopes, apontado como
autor de um desfalque de 107 cnnv.s,
na tliesourarJa da Agencia de Cascadu-
ra a cargo daquelle serventuário.

O dr. Osório de Almeida determinou
a abertura do'inquérito, que começar'
hoje.

Foram nomeados peritos para exami.
riarem os livros da agencia, os srs. Sa
ttirnino Braga e Leterrc.

Desabam sobre Nápoles violen-
tos íemporaes

Roma, _t (A. II.) — Fortes tempo,
raes que desabaram sobre Nápoles ori-
guiaram inundações e obrigaram á sus-
pensão do. movimento dos trens,

Londres, 21 — (A. II. 1 — l"iu te-
que foram os;| Icgramnia de Berlim para Amsterdam

e da>i retrausmirtido para esta capital
annuncia que o editor dum jornal de
Yicnna. chamado Adler, disparou nm
tiro dc revolver contra o primeiro mi-
nistro da Áustria.

Nova York, -i — (A. II.) _* \a
estação dc Sayv.ille, a pequena ilistnn-
cia desta cidade, foi ,-.:.ora recebido
um radiogramma ile Berlim annuncian-
do que um individuo chamado Adlcr,
director dum jornal de Vienna, dispa-

1 rou contra o presidente do' conselho de
I

ren.es e amigos a aeompauiiar o
! enterro, saindo o feretro fúnebre da

e eu queria trazer ao vosso,conliccune.- •„,- pi-cb ., oar- cemitério de São
podendo publicai-ai. se assim julsardcs j I.'ran(r:S(.0 Xav

tarde
_S___S_______

conveniente.
X—.16."

— Um interessado. íS—

««si- X»*> Barr

NOTÍCIAS DE PORTUGAL
Lisboa, -1 — (A. II.I — A missão

militar anRlo-franceza, acompanhada de
officiaes portuguezes, visitou a Escola
de Aeronáutica Militar;

Lisboa, 2: -- (A. II.1 — fi jornal
j 

"A Opinião*' diz qus os navio; cóhfis-
ea Ios á Allemanha c cedidos á Inglã-

I terra rendem já 250 couto* meu..'-

M. Escobar e filhos participam; enalteceu os serviços do Instituto c dos
o fallecimento dc sua esposa c' seus associai!
mãe, BENIGNA liEBüiíEDOl Antes dc encerrar a sessão n conde. . .
ESCOBAR, c convidam seus pa. I de Affonso Celso, cm breves e vibrantes! mims'.ros da Áustria um tiro de revol

palavras justificou uma moção, que foi j ver, matando-o instantaneamente
unanimemente approvada, 

çongratitlan- O chefe do governo austríaco estava¦do-se com o presidente da Republica c'- .".uo is,,t._
os drs. Affonso Camargo e 1'VIippe
Schini.t pela solução dada á questão de
limites entre, 05 Estados do Paraná c
Santa Caharina.

—^¦*=__t"->-C__Xt ¦_____¦— 

vier hoje, ás 4 horas da
(-U07)

i
falleci

Adelaide C. de Castro
(BEu.i.vnA)

íi •1liario Corrêa e Castro e fi-lho Adelaide Cordeiro c filhos
Adeua Corrêa e Castro e filho,
e dr. Mucio Cordeiro, participama todos 03 parentes e amigos o I midade cc ¦:.-.

cimento, hontem, as 5 horas da duas C;tarde, de suai esposa, mãe, filha, irmã, | boi,!;'ra e cunhada, á rua Gomei Serpa, ;.'i .-ión X(liedade). (.4.ÍC.SJ

Os traballios do Parlamento
10I

Vadrid, 21 (A, II.) _ De con for-:
de.ejos das minorias, as 1'¦'. • Câmaras resolveram suspender

05 trabalhos até quarta-feira pro-'

jantando quando foi aggredido.
Londres, cs — i.\. 11.. — f,_. 4-ani.) — Em Amsterdam, segundo dal:

communicam, foi recebido á ultima hora
um tèlegranima annunciando que o pri-
meiro ministro da Austria-Himgria foi
a-ltingido pelos tiros na cabeça morrendo
inimediataincnte.
*~*~ "~" "¦ ¦**_r^_>-__5--C_»5_«___-- .,.»

O futuro da marinlia mercante
As associações marítimas desta capi-

tal, pelos representantes abaixo assigna-
dos,, pedem-nos a seguinte publicação:"Chegando ao nosso conliecimeiito o
teor do artigo inserto 110 jornal Rio
Grande, de 29 de setembro <lo corrente
anno, que se publica na cidade do Kio
Grande do Sul, artigo intitulado "O
futuro da Marinha Mercante", e assi-
gnado pelo 2" tenente demissionário da
Armada, José Carlos de Carvalho, corre-
nos o dever dc vir publicamente dcíen-
der a nossa causa contra os insultos tão
despropositados desse -eiihor.

Ainda liontcm, a Federação Marítima
Brasileira, pelo seu i" secretario, íoi
obrigada a rebater, cm publico, as in-
simmçòes do contra almirante da re-
forma c, hoje, infelizmente, somos com-
pellidos a nos defender do aggressivc
difamador da honra c intuitos da nossa
numerosa ciasse, o qual, não respeitan-
do os bordados graciosos que lhe foram
collocadós no punho, insolitainenie atira-
se contra a honesta familia mariliiua
brasileira 110 propósito de perturbar-lhea marcha victoriosa e pescar nas águas
turvas mais um posto de vnntagens pe-
cuniarias.

Engana-sc o ex-capitão dc mar t
guerra honorário. A's associações ma-
ritimas, cujos destinos temos a honra
de presidir, não cabem os conceitos in-
sulttiosos com que o sr. José Carlos
na sua verrina ingraiumatical pretendeu
justificar-se da falta dc escrúpulos com
que, ainda vivo Servido Dourado, soli-
citou do honrado sr, presidente da Re-
publica o locar de director do l.loyd
Brasileiro, aonde, como levianamente
diz, cm tres mezes, destroçaria a fa-
inilia marítima, para, certamente, .obre
seus escombros edificar a livre cabo-
tageiii. E nesse artigo, produeto do des-
peito e da inveja incontidos, esquece
s. s. que nós o conhecemos perfeita-
mente e não ignoramos as razões queo levaram a ser hoje o algoz d.-i me-
moria de Servido Dourado que não se
prestou a ícr traidor da Marinlia Mer-
cante, aiiitiiiundo-n na empreitada dc
venda ou arrendamento do Lloytl. Xós
o vimos, mais de uma vez, cortejando
o morto de hontem, a quem agora ofícn-
dc cotn um desrespeito e crueldade que
revoltam.

O Lloyd Brasileiro, como nenhuma
companhia nacional, tem em sua cqui-
pageiii tripulante imposto pelas associa-
ções mnriiinias. O que s. s. quer é
enfraquecer aquelles que, no lado dc
honrado governo da Republica, saberão
castigar os que pretenderem arriar a
bandeira nacional da popa dos nossos
navios.

A desordem e indisciplina que s. s.
affirnia lavrar na marinha mercante
estão documentadas, ao contrario do que
diz o nosso dcsaffeeío, 110 gesiu nobre
e patriótico da organização espontânea
da, reserva da Armada. A com;
feita entre o numero «i;is cii;:Í|,.."Ceará" e do "Asturias". tlcintu
ignorância dc s. s. cm matéria d
lação marilima.

Ataque de frenle, sr. José Ca
Carvalho: venha para as coHinmns dns
jornaes desta capital ou para a praça
publica: não se vá esconder em ittú
jornal dc tão longe. Diga o que sentir,
mas prove, porque, se o não fizer, no.
mostraremos, mais uma ''<•_, â nação
quem é o sr. .losc Carlos dc Carvalho.

Saia da toca e ataque, de frente, o!
homens de bem. O que não permittifflOi
é que olíenda os mortos: respeite
vttlo Dourado o,uc foi um div.nn: r
te a grande familia marítima b •.
para (pie possa ver respeitados c-
cabellos hráncos indicadore. dt*
vida já longa, inútil porém á ;• ¦'.'
utilissima ao liuniorismo.

Kespèite-nos sc deseja tamh;!
respeitado. —- Presidente ,::i ( *,:!'
cão dos Officiac ria Marinlia Mc:
Francisco Rodrigues <:o v> '•',v
Presidente ilb Cremio dos M;
Manoel Augusto de Miranda.
dento, da União dos

1 ;;io

le

e •

:11a

I'

I':

Fallecimento em S. Paulo
!':'

dia serão iniciados os
bates SO,ljrs a Qttciuij das tabaç,.;.

São Paulo, et - (A. A.i
ceu o amigo cegociante c.r."'A_:urç;i,i,

Marcellina tle Carvalho. -
: da Associação dos Marinhe
i dores, Petronilo Fernan ie
- 1'residente do-i Mcures

I Arracs, .'n/io Pereira Monte
: siiL-nte da União dos Ca'r.-,ri
j thur Ribeiro. .-- .1. .' .-Uhiiuasio,

cretario da Federação Marítima
l Pedro leira, — Centro Maritii:

tjados de Câmara, Jorae A'w/_r»

I*'

.. •¦__._.
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Tenha sempre na memória
a TORRE DO TOMBO vendo ternos de Casemiras
sol. medida a 55$, 60$ e 65|000.

204 Rua Sete do Setembro 204, junto á Praça
Tiradentes. Teleplione 5576 C.

sporfs

^^r*. | Para as creanças
IttOl racMticasY

TURF
A CORRIDA DE H0JB

Realiza hoje o Jockey Club mais
toma de suas reuniões sport ivas, tendo
por base o Grande Prêmio Ypiranga,
para animaes nacionaes, na distancia
de i/>oo metros e com u prêmio dc
6:ooo$ooo ao vencedor.

O programma consla de oito pareôs,
alguns dos quaes muito interessantes,
promettendo disputas emocionantes, des-
(acnndo-sc o par™ S. Francisco Xavier,
mie reúne Marvellous, Atlas, 1'égaso,
Unido Spatlo ò ünckloss, e o parco
Jockey Club. onde figuram Fidalgo,
Jlout Ulanc n Ilattery.

Damos a seguir os nossos prognosti-
cos:

Triumpho — Donait
Majcslic — Espanador
Ròyiàl Scotch — David
Kl.-inicngo — Coylacaz
1'égaso — Marvellous
Ilattery — Fidalgo
Favorito — Guayamu'
Ciiniclia — Ganay.

* * *
FOOTBALL'

O CAMPEONATO OO RIO DU
JANEIRO

O impoi-tnnto encontro de amanhã,
outro o Fluminense e o

Flamengo
E', finalmente, hoj'e, que 09 afieio-

rados cariocas salisfarão a sua anciã
ile tan los dias, de tantas semanas,
assistindo ao importante encontro dc
retorno do campeonato de football do
Rio entre as possaiíles equipes do Flu-
mineiise Football Club e Club de Re-
gatas do Flamengo, o campeão de iijM
e 1015.

Tudo concorre para que angtirtinos
uni estrondoso suecesso ao certamen,
pois que, a julgar pelos preparativo»;
elle .1. ve constituir o «7/011 da têmpora-
da dc ujifi,

A parlida de segundos leams, como
dissemos já, vau encontrar os dois
anl.igonisl.is cm cgualdade de condi-
ções, dispondo, na tabeliã, do mesmo
numero de pontas.

Piírii o embate de primeiros tcams,
além dos altractivos naluraes da pe-
leia, apresenla-se o da reentraila do
grande cenler-for-.eard do selcccionadn
carioca, llarry Wclfare, ha tanto .tem-
po afastado dos terrenos desportivos.

Afim dc preservar os assistentes de
qualquer incidente causado pelos itrdò-
ros do partidarismo c de manter a or-
dtni sob Iodos os demais aspectos, a
direciona do Fluminense F. C, 110
campo dc cujo club, se cfíccluarão os
jogos, nomeou as seguintes commis-
soes;

Archibnncadas — Dr. Luiz Conçat-
ves, dr. Victor Moura, Micolau l.ngrot-
In, Frai.ik Waitz c dr. Octavio de
Queiroz.

Cernes — Raul Vasconcellos, Jorge
Rego llnrros, Octavio Combacau e
1'aulo Daniiiel.

Policia geral — Edgard Leite Ribcl-
ro, Raul Vasconcellos, Jorge Roxo,
)air Roxo, Luiz Bartliolomeu Filho c
llr-nlo Carneiro.

Mas localidades privativas aos srs.
sócios e suas familias, 'a dircctoria faz
publico que só poderão permanecer os
rúferidos sócios e familias.

Os 
'tcams 

do Fluminense estão assim
organizados:
1" team;

.Marcos Mendonça; Sylvio Vidal,
lErancisco Xelto; Artliur M. Castro
(l.ais), Osvaldo Comes, llonorio Bran-
dão: Celso Silva, José- Couto, llarry
Wolfarc, J. Baptista, José Carlos.
2" team:

Affonso R. Júnior; Waldemar Car.
doso, Joaijttiin Cardoso; Sylvio- Xctto,
1-Y.bio Mendonça, Xcíson Monteiro-,
li. Coelho Xctto, A. Calmou, Raul
Ferreira, Oswaldo Costa, Mario dos
Cuaranys.

Reservas — Todos os jogadores d»
3" tcuin.

O tcani" principal do C, R. do Fia-
menyo i* este: Cazuza; Antônio e N-e*
iy; Milton, Sidney e Gnlloj Arnaldo,
OiinuMcindo, Keid, Hicmcr _ Paulo.

Como juizes servirão os srs. Gui-
llierme Wittc c I. Paula Ramos, do
Amor.'.-;.,, res-pcclivamente nas provas
de primeiros e segundos ''tcams.

Representará a com missão de "foot-
bali" da 1" divisão o sr. A. Lago.

u oulro encontro do dia é o do São
Christovão com o llotaíogo, 110 caiu-
|)u do primeiro.

Os "u-anis" .principaes devem ser:
S. Christovão: — Cardoso; Rubens

e Moitinho; Sebastião, Canluaria, e Lc-
MTiei'1; Pederneiras, Heitor, .Salema,
Kõtlo o Sylvio.

Ilolafogo: — Abreu; Villaça o Osny;
Piiío, T.-agiu- o Rolando; Menezes,
lAloynio, Nahuco, Vadinho e Arlindo.

Jtjises: Henrique Santos e Comes tle
Paiva, do America, para os .primeiros
c scjímuloi-. "teains".

Representante: Andicw Procter,
lí-n resumo, são os seguintes os cn-

contvu.s de campeonato, promovidos pc-
Ia l.iga Metropolitana, para hoje:

Primeira divisão—Fluminense- ''ver-
sus'' Flamengo — Xo campo tio pri-
ii.t.-iio, siluado á rua Guanabara, nas
Laranjeiras.

S. Christovão "versus" Botafogo —
Xo campo do primeiro, á rua Coronel
Figueira de Mello, em S. Christovão,

Segunda divisão — Mangueira "ver-
sus" Carioca — Xo campo do Anda-
rahy A. C, situado á rua Prefeito
Serzcdello, em Vilia Isabel.

Caítcie "versus" Palmeiras — Xo
campo do Carioca F. C, á Estrada
D. Castorina, no Jardim Botânico,
Clave.-v.

Terceira divisão — Vasco "versus''
Icarahy — Xo campo do Botafogo F.
C., á tua General Severiano, cm Bota.
ío.uo.

Terceiros ,''htems,, —Flamengouvcr«
sus*' America — Xo campo tia rua
Paysaildii, esquina da rua Guanabara,
nas Laranjeiras.

Carioca "versus" Paladino — Xo
campo da Estrada D. Castorina, 110
jardim Botânico, Gavca.

Infantil — America "versus" Fia-
nu ngo — Xo campo da rua Campos
Salles.

Fluminense "versus'- Ho; a togo —Xa
campo da rua Guanabara, nas Laran-
jeiras.

!'! * *
1-i.r.MiM-ixsi; i-ootk.uj, club

(oriit-iiii)
A dircctoria deste club participa que,nn encontro de hoje, os sócios do club,

sem excepção nenhuma, só terão in-
grosso mediante apresentação do liltilosocial relativo ao corrente mez dc ou-
rubro.

OS RKOUKSOS DA LIGA
MKTKOI'OMT.-\X.\

Constaram do expediente da ultima
sessão do conselho da Metropolitana os
recursos do Vasco da Gama contra o
acto da commissáo do football da 3* di-
visão que approvou o jogo Paladino-
Vasco, e do Paladino do acto da mesma
conuuissão ajiprovaiido o jogo Sport C.
Brasil-Paladino.

O primeiro tem como fundamento co-
acção do juiz e o segundo o faclo do
keçpcr do club recorrido ler jogado no
-" meio-tempo com camisa difíerente.
da que usou no i° periodo.:|: :!: *
CAMPMOXATO 1)1) '1'EIlCKlltOS

TKA.M.S"

O Fluminense veni-e o liotiifofro
Conforme noiiciámos hontem, cucou-traui-?e m, campo da rua • General Sc-venano r.s terceiros "tcams" do Bota-fogo o Fluminense; cm disputa do cam-

pconalo de terceiros "tcams".
.0 jogo foi excellente. terminando pela«íctoria do Fluminense por tres "goals"

contra uin.
, Eram estas as "equipes" emb.it ires:•luinincnse - L. Rocha - Gonzaga
Jun.or. Andrade Júnior - Moacvr C.iVctto, Ras.leu - Coelho, Esteve, Cos,•"ma, Malagutti.
_Botaíogo — Renato — Pullen, Por-
mU - barca, JVcrMçJr. A, Macbjtdtí

— Mallet, Pinto, Tourinho, Menezes
Filho, A. Meyer.

•Como juiz actuou o sr. Carlos Alberto
Coelho, do Sport Club Brasil.

* * *
MAIS UMA RENUNCIA XA JL1GA

METROI'OIilTANA
Mais uma renuncia na Liga Metro-

politana 1
O sr. Joaquim Guimarães, sócio do

C. R. do Flamengo, que fora eleito
para a commissão de football da 1* di-
visão, desobrigou-se desse mandato
com a seguinte renuncia:"Srs. membros do conselho director
da Liga Metropolitana de Sports Athle-
ticos:

Profundamente desvanecido com a
dislineção com que mc honraslcs, ele-
vando-mc ao alto cargo de membro da
coiumissão de football da 1* divisão,
peço-vos, comtudo, a devida venia para
apresentar-vos a minha renuncia, visto
me não achar, actualmenle apto a
exercer tão importantes funeções.

Agradecendo-vos a lembrança dc meu
humilde nome para o desempenho de
missão de tamanha monta, subscrevo-
mc coni toda a eslima e respeito. —
Ue vv. ss. crd. atto. vdor. — Joaquim
Guimarães."

Tentos, portanto, mais ou ainda um
cargo vago na Liga.

•Aprcsentcni-se os candidnlos. O mo-
mento é propicio para aquelles que
têm aspirações e que, em tempos nor-
inàcs; nunca obtiveram nada.

Pela lei clássica de Economia Po-
lilicti., .1 lei da offcrla e da procura,
03 candidatos andam valorizadissiinos
e os que valeram pouco mais de dez
réis podem, agora, dar-se ao luxo de
offerecercm-se por algumas dezenas de
mil réis,

>ü * *
FLUMINENSE F. O. vei-sus UO-

TAFOOO

Os ladrões nos subur-
burMos

Uns presos c outros por
prender

Mais um dia se .passou dando os la-
dr8es algo que fazer á policia subur-
bana.

Hontem mais dois factos foram re-
gist-rados. iDois assaltos audaciosos co-
.1110 os anteriores.

O primeiro deu-se na casa n. 284
da rua Assis Carneiro, residência do
2" sargento do Exercito, Bcnedicto Ro-
drigues dc Mendonça Ciais. Ahi os la-
drões peneiraram, depois de haverem
arrombado uma porta da cosinha. Di-
versas peças de roupa foram rouba-
das.

1D0 outro assalto foi victima Benicio
Alves dos Santos, que reside á rua
Lourcnço, em Anchieta. Os ladrões pe-
netraram em sua casa, arrombando uma
das -portas, roubando varias jóias, no
valor aipiprnxiinadameríe dc 5on$ooo.

«, As autoridades tio ia" e do 28" dis.
trictos receberam 

' 
queixas deses fa-

ctos.

Foi noticiado o roubo de que foi
viotima o sr. ]. C. de Castro, nego-
ciante á rua Archias Cordeiro, 110
Mcyer. O 'proprietário da Casa Ama-
zonas apresentou queixa contra o roubo
de que fora victima, e as autoridades
do 10" districto .policial prometi eram
.providencias, que de faço foram dadas.

Tendo-se poslo a campo as aiitori-
dades do 19" districto, o conimissariò
Virgílio Ferreira prendeu Arnaldo Al-
ves da Motta, losé Pinto Paulo, José
Dias c Illydio da Silva, aceusados tle se-
rem os autores do roubo allr.-ilido.

Levados para a delegacia do írj", os
indivíduos presos foram recolhidos ao
xadrez.

Caixa Econômica

Sociaes
VAIAS LN11MAS

(Set-cüo Infantil)
Xo "ground" da rua Guanabara,

realiza-se hoje, ás I i ) horas da ma-
uhã, o encontro de campeonato cn-tre
os elubs acima, O "cap-.ain" do Flu-
mineiise escalou os seguintes jogado-
res:

1" "team"
A. Ramos

Joel -Roxo — Severo .Rozadás
Oscar Leilão — Júlio Urzedo —

Joaquim Travcsêdo.
José Nogueira — C. Augusto —

Francisco — Xilo .Murtinlio — P.
Coelho -Xetto.

ií" "team"
O, Santa Maria

Edgard Sotitello — Carlos Portclla
Renato freire — Moacyi- Brito —

P. Bandeira.
R. Brito — D. de Moraes — .1. Coelho

Nctto — L. de Almeida — M. Maia.
Reservas — Todos os sócios inseri-

pios nesta secção.
Os jogadores escalados devem achar-

se na sédc do Club ás 7 i|j da
manhã.

O * *
BANGU' AÍ ÒLÜB X VILLA

ISABEL FOOTBALL CLUB
Xo esplendido campo do Bangu',

effcctúa-se amanhai uni- rigoroso treno
entre as primeiras "equipes" desses
dois clubs. Os srs. jogadores deverão
tomar o trem que sáe da Central á
1,04 da tarde, ÍJo Engenho Novo, os
que quizcreni tomal-o nesta estação de-
verão ahi sc achar á 1,10, O "team"
do V, Isabel c:

Heitor
Rocco — Flores

Caboré — Villola — Amaral
Boquç — Tronipowsky — Tavares —

E. Moreira — Max.
Reserva: Brandão.
Ao meio-dia reunem-sc na sede os

srs, jogadores.
IÜ * *

I "MATCIl" INTMR-KSTADUAL

Quem qiiizcr ler sempre as ul-
limas novidades é só na casa, T.raz
Lauria, ageiiie geral da Ai'LAX-

7S, RUA COXÇALVES DIAS, 78
Entre Ouvidor Kosario

CREDORES A pOSTpSl

Pagamentos qu« o The*
souro vae effectuar

O Thcsouro Xacional, de accordo
com o registro do presidente do In-
hunal de Comas", vae effectuar os se-
guintes pagamentos:

de ijfi:7oo$uoo. á Companhia de
Viação è Construcção, de medições pro
visorias no corrente anno;

de rj:564?goo, a diversos, de forne-
cimentos ao Ministério da Viação, no
corrente anno;

de 34:121$!6,1, a diversos, de. fome-
cimentos ao Ministério da Marinha;

de o:ooo$ooo-, a Sobral & Ribeiro, de
trabalhos realizados cm proveito do
desenvolvimento da lavoura no mtuiici.
pio de Amarante, 110 Estado do Piauhy;

de i6:4.to$òoo, a Nardskog S: C, de
fornecimentos ao Ministério da Fa-
zenda, em setembro ultimo;

de 13:98.i?.i74, a diversos, de forne-
cimentos, 110 corrente anno, ao Minis-
terio do Interior.

¦ » iüD » r—1

A ultima reunião do conse-
lho administrativo

Sob a presidência do dr, Herculano
Marcos Inglez de Souza, reuniu-se ter-
ça-feira ultima, em sessão ordinária,
o conselho administrativo da Caixa
Econômica da Capital.

Presentes os srs.: dr. José Pires
Brandão, vice-presidente; cominendador
A. B. Ramalho Orligão e dr. James
Darcy, directores; dr. Horacio Ribeiro
da Silva e barão de Santa Margarida,
respectivamente, gerente da repartição
e secretario do conselho, foi aberta a
sessão, lida e ápprovada, sem debate
a acta da sessão anterior!

Entrando no expediente, os directo-
res tomaram conhecimento dos pfficios
c deliberaram sobre os respectivos as-
sumptos, sendo mercado o dia 8 de
novembro, próximo para o leilão de
penhores cujos prazos estejam venci-
dos; approvadas as instrucções para a
distribuição dos cofres de economia e
tomadas outras providencias de ordem
interna, '¦¦

Passando á ordem do dia, os dire-
ctoros relal.iram os processos em scu
poder, sendo as prclenções dos reque-
renles despachadas dn - forma abaixo:

Felicidade da Silva Lopes, Eliza Ar-
niinda Nogueira, Aspazia Rocha Mar-
lins Boncl. Beliza Gonçalves de Abreu,
Joaquim da Fonseca, Daiuião José da
ciilva, Carinen Moraes dc Almeida e
Silva, Isabel Unia Wi-bcr, Virgínia Bar-
roso Tostes, Mathildc França, Ernani
Glaucesle Cunha, .\laria Aurora de Cas-
tro e MalvinO dc Souza — "Deferi-
dos".

Carolina Jesus de Mattos, Maria dos
Anjos Martins da Silva e João José
Gonçalves — "Indeferidos".

Antônio Ferreira Pinto da Fonseca
e Wilhclm Roheri Furchlbar —"Jun-
tem termo de inventariantes".

Fábio Monteiro de Lima — "Junte
certidão dc óbito".

Albina Aquino Pinheiro Marques —
"Deferido, mediante termo de respon-
sabilidade".

Depois da discussão, votação e des-
pacho (los requerimentos acima, o con-
selho, tomando cm consideração um
trabalho feito pelos srs. Ariovisto de
Almeida Rego, chefe da 3" secção, c
Rodrigo Smitli de Vasconcellos, a"
escripturario. o qual lhe -foi apresen-
tado por officio do gerente, resolveu
mandar louvar os citados funeciona-
rios.

Xada mais havendo a tralar, o pre-
sidente suspendeu a sessão, ás 5 lioras
da tarde, depois de autorizar as pu-
blicáções do costume e mandar lavrar
a acla dos trabalhos.
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Superior a todas as
emulsões

M CONTÊM OLEO

Eiu-oiiti-o nciideniico
iE' hoje finalmente que se realiza
esperado encontro entre as valentes"equipes'' da Escola Superior de Agri-

cultura c Medicina Veterinária de Pi-
nheiros c da Faculdade dc Medicina
Hahnenianninna,

Os acadêmicos de Pinheiros, visitarão
hoje pela manhã o Hospital llahno-
niaiiniaiiò e dali, cm companhia dos
nossos acadêmicos, dirigir-sc-ão, para o
campo do S, Christovão A. C., onde
sc realizará o embate ao meio dia, an-
tes dc começar o jogo dos segundos":canis" 

, marcados na tabeliã da Liga
Metropolitana.-, Após o "inatcli", os aca-
de.iiiicos da 'Faculdade t-Iahncinaiiniaiia
offei-ccerão 11111 custoso brinde aos seus
collegas de Pinheiro.

O "team da llaliiicmauninna que de-
ve disputar o torneio é o seguinte:

Armando
Salema (cap. — Ernesto
Durval — Porto — Sylvio

Reis Carneiro — - Dccio — Saragoça —
Perdigão — .Figueiredo

Actuará como juiz o distineto "sport-
mau" Sylvio Fòiit-ès, do S, C. A. C.

VILLA ISABEL F. C. (3" tenm)
-V E. NORMAL

O sr. Paulo Mautc-Mór. "capiain" do
.1" "team" do Vilia Isabel 1-'. C. pede
o coinparcciiuento dos jogadores abaixo
mencionados ás 10 horas, un campo do"Vilia Isabel", hoie, 22, para sc ha-
terem com o 1" ".tcani" da Escola Xor-
mal cm "niatch" "iraiuing": Marcillio

j Guaranys, Paulo Faria, Leopoldo Sarai-
va, Fernando Mignoti, Mourão, J. Vil-
leia Alcides de Carvalho, Cadnval, Mar-
lins Lourcnço, Oscar Driimiiiond. Dario
Aragão e todos os mais jogadores do
3" "team".

* * Ü!
TUUOA FOOTBALL CLUB

.Em regosijo pelas ultimas victorias
alcançadas pelas valorosas "equipes"
deste club, a sua dircctoria offerece
hoje, domingo, da 1 ás 7 lioras, mais
uma encantadora "matinée" aos seus
sócios e ás suas cxmas. familias cm
homenagem aos seus "iplaycrs".

Dará ingresso o recibo de outubro.

REMO
REGATAS XA I.H.òA ROOIOGO

DE FREITAS
Realizam-se hoje na Lagoa Ro-

dristo de Freitas as regatas do 7" caiu-
peou.uo ilo remo da mesma I.irô.t. pro*
movidas pela União S. R. da Lagoa
R. de Freitas.

O programma consla dc 12 parcos.
li' a seguinte a direcção do certamen:
Dircctoria da União S. R. Lagoa R.

de Freitas — Presidente, Manoel Fer-
-¦landes; vice-presidente, Christino J.

j Soares; i° secretario, Sebastião D. Ma-
I cedo: 2^ secretario, José G. Tosta, e
, Ihcsourciro, Josl- F. Carneiro. Direcção
I da regata: Manoel Fernandes. Sobas-
1 lião D. Macedo. Christino J. Soares,
j Recepção: José (;. Tosta, José F. Car-

neiro e Annibal Tonini. Juizes de che-
; gada: Alberto Fontes. Fernando Bar-
1 bosa e Antônio P. da Cunha. Juiz de
1 partida:-José da Rocha' Garcia. Juizes
, de rai-a: Francisco Cotitinho e Carlos1 A. Rodrigues. Policia de raia: Alfredo
- D. Pereira. João D. Pereira Júnior e

Joaquim Isidoro Júnior. Chroiionietri

UM INCORRICIVF.L

O "Argentino", de novo preso
Ha poucos dias fugiu, com dois ou-

tros, do xadrez do 9° districto, oco-
nheeido ladrão José Rodrigues, vulgo
"Argentino", uni dos autores de uni
grande roubo de charutos Vieira de
Meíío. Agentes do Corpo dc Seguran-
ça Publica, sob a chefia do capitão
Raul Ribeiro, conseguiram prendel-o
hontem, levando-o para a Central de
Policia, a cujo xadrez foi elle reco.
lhido.

Fluminense-Hotel
Reformado sob nova direcção

—— Aposentos para 200 pessoas ——
O que mais convém aos passageiros

do interior — Preços: "

Quartos com pensão 7$ e 8|ooo.
diários. Quartos sem pensão

4$ e s$ooo diários.
Praça da Kepublica J07 — Kio de

Janeiro. Em írcnte ao Campo de
Sant'Anna e ao lado da E. F. C. *

SITIO "BELLA VISTA"
DA' PENSÃO COMPLETA A

RAZÃO DE i.-i.Souo POR MEZ
jUíNíj sana in corpore sano

Adeus, calor Adeus, poeira! Adeus,
[rui tio 1

Para a Serra da Estrella emfim, eis-
tine partido!

Vou-me internar na malta e vou fa.
Ijer-me artista:

Ali é o ar tão puro! Ií ali tão tVi7<.
a vista!

Riacho cncacliocirado e límpido con-
[vida

Ao banho frio. que é o tônico tia vida 1
lias avoa o Koriído a gor^car me '.mi*

[sina!
1% vera rio — são—nesta estância di-

[vina,
Tarscando, tranquillo e alheio a Im-

ímaiios males,
Tor flóridos jardins, por montes c

[por valles.

Escreva, hoie ainda, & "Sominer-
kolonie" caixa postal 21, Fetropoli».
lnforinaçÜC3 neste escriptorio.

(3724 R)

E lá se íoi a vitrine
limitem; pela manhã, .1 carroça 1111-

111010 7 da Limpeza Publica, dirigida
por lanuario Gonçalves, ao fazer a
curva da rua Sele, para murar na
travessa Flora, foi de encontro a unia
vitrine, damnificandp-a.

O faeto foi levado.ao conhecimento
da policia do 3" districto.

«li :n *w * »¦
Foram caucionatlas 110 Thcsouro Ne

cional cinco apólices da divida publica
de um conto de réis cada unia como
garantia de Antônio Carlos do Mello
na gestão do cargo de pagador da E.
F. OVtste dc Minas.

Humberto Tonini.
José Pires dc Oliveira.

* iS *

Photographo,

MOTOCYCLISMO
I 1E111 reunião realizaria antc-liontciii o
i Club Motocyclista Xacional deliberou
I a. instituição do "Record Brasileiro do
. Kilomctro" para machinas de força li-
| vri-, o qual será disputado nesta cidade
I antiualnieiite, tendo como prêmios ao

vencedor uma rica laça de prata de pos-1 se transitória, e uma medalha de ouro
do posso definitiva. O ocrtamen refe-

I rido, que. será aberto c franco a qual.pior
I motocyclista que queira ao mesmo co-.t-
i correr, será levadoa a effeito, pela pri-
, me ira vez, no dia u de novembro pro-

ximo, por oceasião da grande festa ina-.:-
(jurai do Chtb Motocycüsia Xacional.

: As bases organizadas ipara essa grande
I prova serão o.pporttinainente publica-
, das -para conlieeíiuenío dos interessa*
[do* v os trophcos da meswa serão lire-
! \ 1 nveiit*' exoostos. To<ln a correspon-

dencia i'w Club Motocyclista Nacional
I deve ser dirigida para a rua São Pedro
1 a. 183.

Pronunciado preso
Agentes do" Corpo dc

Publica prenderam liontcm Antônio
Gonçalves Sanios, pronunciado por juiz
competente;

O preso foi recolhido ao xadrez da
Central de Policia,

LOTERIAS
CAPITAL FEDERAL

Resumo dos prêmios do pláriò
P- 2 0 ronllsaclá em 21 outu-
bro de 1910.

NA "ASSOCIATION
FOLYTECIINIQUE"

Manifestação ao pro-
fessor Kitzinge?

Realizou-se na "Associajion Polytc-
clinique", 11111,1 brilhante manifestação,
promovida pelos professores e cerca de
400 alumnos, em homenagem ao pro-
fessor Alexandre Max Kitzingc.r, dei:-
gado,' nesta capilal, da "Associalion
Pòlytèclinique dc Paris".

Deu motivo a essa manifestação a
confirmação dada pelo dr. Pires e AI-
bfiqueniuc, juiz federal da 2" vara, ao
despacho do integro dr. Olympio dc
Sá e Albuquerque, juiz substituto, que,
— apreciando delida c iiiiiiuciosaitic.il-
te as provas do volumoso processo in-
tentado contra o cx-director do Ar-
çhiyo Xacional e outros, enlre os quaes
so achava o professor Kitzinger, na
qualidade dc secretario daquella repnr-
lição, — resolveu impronunciar o -rc-
ferido professor.

Saudaram o homenageado os seguiu-
tes professores:

Godofrcdo Corrêa dos Sanios, — Icm-
brando 05 serviços prestados pelo pro-
fessor Kitzinger á causa sagrada da in-
strucção popular, leccionando gratuita-
inenie desde muitos annos, não só na
" Association Polylechniquc ", mas iam-
bem no I.ycéu de Aries e Officios, na

Segurança | Escola Orsina da Fonseca e em outros 
institutos.

Capitão Thcodosio de Oliveira. — rc-
ferindo-sc ao longo trocinio do magisie-
rio a que lão honrosamente se acha li-
gado o nome do delegado da "Associa-
liou Pòlylechniquê", cujos numerosos
aluinnos por ioda a parte proclamam as
qualidades moraes e intellectuacs do pro-
fessor Kitzinger.

Dr. Jcan Achar, secretario da " As-
spciation" — enaltecendo os. relevantes
serviços que, ha mais dc trinta annos,
vem o mestre, alvo desla manifestação
muito merecida, prestando com inexce-
divel dedicação e competência ao ensino
publico e particular, em numerosos esta-
bclecinielitos, deixando em todos elles a
mais honrosa tradição. Refcrc-sc á "As-
sòciatiòn Polytccliniquc", ao Collegio

Completa hoje »

MU terceiro anni-
*íersar!o a interes-

tante Alaydf, filha
Ida dr. Frederico
JSyer, profeisor da

.Faculdade de Medi-
'cina 

desta capital, •
de d. Augusta Be
Abreu (Lima I-lyer.

Fazem annos hoje :
O sr. Manoel de Souza Marques, cm-

prosado no comniercio ;
a senliorita Olga da Roçlia Sanios,

alumna da Llscola Normal, e filha do sr.
Antônio^Teixeira da Rocha bancos; .

a senliorita -Hilda Cunha, 4" annista
da 1-lscola Normal ,.,.

o sra. d. Maria Ayres Bueno, filha
do coronel Joaquim Ayres da Fonseoa, e
«¦sposa do sr. ILuiz llucno, .negwiautc
desth praça ;

o sr. Octavio Geraldo Vieira, funceio-
n-jrio do cartório do juízo federal da *a
vara (lesta capiral; ¦ ¦.

a senliorita Nina, neta do conselheiro
í.oureniío de Alhui]uerque ;

Fez annos hontem a senliorita Ma-
ria Florinda 'Ma-rtins, que recebeu inuiios
cumprimentos das suas amlgiiinbas.

a menina Leeiieia Figueira, filha do
sr. Raul Figueira, do commercio dcsia ca-
pitai ;

o sr. Leopoldino Luiz Martins, em-
|irc|*ado no conunercio ;a sra. d. Anua de Araújo Castro
\eiga ;

a interessante Zilda tosta, pnmoge-
nita do sr. Antônio Isnacio da Costa e
de d. Xocntia de Luna Freire Costa ; to dr, -Augusto 'Menezes, secretario
do ministro da Viação;

o menino Dabyl, filho do, nosso eol-
lega de imprensa sr. 'Carlos Incite ;Ksteve honlem cm festas o lar do
sr. Jetío Solcy, estimado empregado do
eeninicreio c de d. Leoutina Soley, por
motivo Ido iprjnktfo lahniversario nat.aji-
cio do scu interessante filhinha Mario
Soley.

* $ *
CASAMENTOS

Realizou-se hontem o enlace matrimonia1
do pretor dr. Hcrininio Duque Costa, com a
Kcntil senhorita Odotte Gonçalves de Car-
valho, filha do Cauitalista sr. Manoel Gon-
çalvci de Carvalho. ,

Serviram de padrinhos tanto no civil
como no religioso, por parte do noivo, o
dr, Ilenriaue Duque e a -senhorita Maria
Luiza Duque Kstruda, e da noiva, o sr.
Leopoldo Oabizò e sua esposa.

Em virtude de luto recente da familia
da noiva, o aclo foi celebrado na,,maior,
jntinii_nde, (na Residência da Ibinílfi do
noivo, á rua Aristidei I<obo 3í*

Após «i cerimonia, os jovens nubeiitcs
partiram pata Petrooplis, 110 trem da taide.

*
Realizou-se hontem o casamento do sr.

Arnaldo de Souza Filho, funeciouariq. do
Cáes do Porto, com a senhorita Gloria do
.Amaral, filha <Io sr. José Leandro do
Amaral e du d. Dalila Ramos do Amaral.

O' acto civil foi effectuadd ás 11 ho-
ras, na 0* pretoria, servindo de tcstein-i-
nhas o dr. Kcrriándes Uantáa e o s?.
Peruando losé Alves, conceituado negaran*
te da. nossa praça, e no religioso, que teve
logar, ás íi horai da tarde, na egreja do
Santo Sepulchro, em Cascadura . serviram
dc padrinhos os mesmos cavalheiros c as
sras. dd. Rachel dj Moura, professora
ratlicdrntica, dircetora da Kscóla Padre An-
tonio Vieira, por parte da noiva, e Gui*
jherniina Sanios, professora municipal, por
j>art4 do noivo. *

Contratou casamento o sr, Olympio da
Silva Gomes, sócio da firma da nossa pra-
ç.i. Silva Gomes a C„ eom a senliorita
Aurora Bittencourt, filha da viuva Olivia
-Siini.j tlilteiicourt.

Tevo logar honlcni. na t" oretoria cl-
vil, o casamento do sr. Sebastião. Uczerra
:cni d. Zuonirii -Maria da Conceição.

. .
Realizou-se hontem na 3* pretoria cível

o enlace matrimonial do sr. Kurioo Fer-
reira da Silva, funecionario publico, com
a. senhorita Maria Pereira de Souza.

•Serviram dc testemunhas, no acto, os
Srs. .Vlaniiro Stajmpa,, Mario iStampa e
suà esposa d. Kmma Statnpa.

NASCISIF.NTOS ¦ ,
Fstá enriquecido o lar do dr. Durval

Mendes de Paiva c do sua esposa d. l'.u-
lina ' V. -Mendes dc Paiva, com o nasci-
mento, no dia i-t do corrente, de um ga-
tante menino que receberá o nome de Ar-
mando.

, 0 crime do Sapé
APPARECÊ UMA'

NOVA VERSÃO DO
CASO

No mez passado, no dia 19, foi Preso
e levado ás autoridades do 13° distri-
cto o chacareiro Manoel de Oliveira,
portuguez, casado, de 39 annos de eda-
de e residente na "Volta Queimada ,
no Sapé. Oliveira, que foi preso em
flagrante por companheiros seus e en-
tregue a um inferior do Exercito, era
aceusado de haver assassinado com
uma cacetada no abdômen, seu patri-
cio .Manoel Borges.

No auto de flagrante, que foi mime-
diatamente lavrado e de que constava
o faeto acima, depuzeram como teste-
nhas Albino Loureiro Freitas e seu ir-
mão Antônio Loureiro Freitas, que
prenderam o aceusado; Manoel Baptis-
ta Marques, Alipio Silva, Adelino Ta-
vares, Antônio Baptista e o 3" sargen-
to João 'Pereira da Silva, que foi o
conduetor de Oliveira até á delegacia
do 23° districto.

Fazendo o seu depoimento, o apon-
tado criminoso disse que não se iem-
brava de haver vibrado uma cacetada
em Manoel Borges. Sen primo José Ba-
ptista dos Santos, vulgo "José Padeiro ,
era o único que eslava armado de ca--
cete, tendo apenas o criminoso unia va-
rinha.

Agora apparece sobre o faeto uma
versão que pode ter algum viso de ver-
dade. Segundo essai versão, os dois pri-
mos Baptista e Oliveira eram térriveis
inimigos, que se insultavam cada vez
que tinham oceasião de se encontrarem.
Xa noite do crime, houve entre os dois
uma séria altercação. Contasse, enlão,
que. depois disso, "José Padeiro", ten-
do voltado ao local, teria encontrado
lutando Oliveira e Borges. Borges atra-
cara-se com Oliveira, procurando des-
armal-o, pois que este lhe desfechara
um tiro, errando o alvo. Ot dois ho-
mens rolaram pelo chão, numa luta tre-
ihenda, e "Padeiro", armado de um ca-
cete, querendo tirar uni destorço de
seu primo e julgando que o,vulto que
se achava por cima era Oliveira, vi-
brou-lhe uma segura cacetada. Borges,
porém, c que fora- attingido e ü-cara
mortalmente ferido.

As pessoas que chegaram logo depois,
ao ouvirem os gritos da victima, não
podendo suspeitar dc "José Padeiro",
prenderam Oliveira, enlregando-o ao
militar, que o levou á delegacia do 23o
districld.

A victima, levada para uma casa,
fora interrogada, mas respondera com
palavras inteiligiveis."José Padeiro", cm vista das dcela-
rações de Oliveira, foi dettido alguns
dias, mr.s como não tivesse sido coisa
Ulguma apurada, foi posto em liber-
dade.

Corre mais que "Padeiro", levantan-
do um dinheiro que tinha na mão do
gerente de uma serraria, comprou uma
passagem e seguiu para a terra.

Essa versão acima é que a, policia
vae apurar, para não castigar injusta-
mente um indivíduo que pôde estar in-
nocente.

O BILHETE REVELADOR

Nem na casa de Deus um bo-
mem pode dormir em paz

O operário Luiz Polissom occitpa,
cora a familia, os baixos do. edifício
contiguo á egreja du SanfAnna; e
onde, no 'pavimento superior, está in-
slallada a Escola 'Cantorum Santa Ce-
cilia. Hontem, pela madrugada, um la-
drão ali penetrou e com arte e geito
conseguiu levar tudo quanto encontrou.
Cedo, ao despertar, Luiz Polisson deu
por 'falta do que possuía e, procedendo
a uma busca minuciosa cm todos os
aposentos, encontrou, num dellea uin
Chapéo de palha e ura bilhete concebido
nestes termos:"Amigo Martins. — Pcço-te, para
você vir aqui 01c trazer um café para
você poder .falar comiuigo, aqui no 5°
districto. Senão eu vou ser processa-
do por vadiagem, Estou preso .por tuna
coisa sem importância. Procure pelo
nome de Antônio Pereira de Souza,.,
que foi o que dei nesta delegacia. Vê
com aquella'pessoa, do ia" districto,
se arranja um geito para eu ir para lá,
que, mais facilmente, irei para a rua."

Ao lado desse bilhete o larapio dei-
xou esta curiosa estatislica:"Fui á Detenção em 21 de abril.
Sai a 21 do setembro. Ao 12o distri-
cto fui a 26 'de setembro, saindo a 12
dc outubro. Xo 5" districto estou des-
de 14 de outubro, onde fui processado
a 16 do mesmo mez."

O operário tinha assim os elementos
precisos para a descoberta do ladrão e
;i policia do '14° districto levou o caso,
declarando que a victima do roubo não
fora elle só e sim outras mais, que no
mesmo commodo residem, avaliando os
prejuízos cm cerca de Um conto de
réis.

Xo bilhete acima transcripto o Iara-
pio -que a delegacia do 5" processou
como vagabundo, refere a uma pessoa
do 12" para que a mesma pudesse "ar-
ranjar um geito" de o libertar. E'.
como se vê, uma aceusação grave que
o sr. Aurelino muito bcni noderia mau-
dar symlicar. Advocacia de porta de
xadrez? Alguma ohanlage? E' o que
precisa ser apurado,

m » *** i>
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INSTRUCÇÃO MILITAR

• 0 Tiro de S. Christovão

23101 a 25500 5OJO0O
196"! a 197D0 4''S000
22201 a 223» 3OS0OO

Todos os números terminados
em (v lèm 20S000

Todos os nmnerns terminados
em 5 tem iu$ exeeptuarulo-so os
terminadas em 83.

O fiscal do governo, Manoel Cos-
me Pinto.

D direcior-assistente, «Ir. Ante-
nio Olyntho dos Santos Pires, vice-
presidenie.

O director-pri-sidcnte, Alberto
Saraiva du Fonseca.

O escrivão, Fipiúno de Canina-
Oàsi'' ¦—-.'¦•

Continua 110 mesmo gráo o ehthusias-
mo da mocidade brasileira que tem ac-
corrido ao appello da pátria, para a
preparação da sua defesa.

Q nuinero de matrículas no Tiro dc
S. Christovão vae augmcntaiido consi-
deravclmeníe'. Eleva-se já a 624 o nu-
mero >le sócios matriculados alé á pre-sente data nessa sociedade.

O. horário das aulas é o seguinte,
domingo, das 9 ás 11 da manhã, excr-
ciclo para a 15 companhia; segunda-

1 feira, das S ás 10 horas da noite,
exercício para a 2" companhia; quar-I ta-feira. das S ás 10 horas da noite,
ex-ercicio para a .1* companhia; sexta-

| frira, das S .íí 10 horas da noite, exer.
I cicio geral, tomando parte a batida dc
j musica.

Aos sócios novos será ministrada in.
strucção nos dias acima chados, na
sede social,

Xo próximo mez de novembro será
aberta inscripção para a primeira ttir-
ma de reservistas, que fará exame em' 
junho dc 1017.

R-eune-se hoje, ás 10.30 da manhã,
1 etn sessão extraordinária, o conselho

dirçctor desta sociedade,
I Exclusão —. Com o batalhão forma-
] do e com .1 rigor que a disciplina im-

p.*e, deu-se liontcm a cerimonia da ex-
j clusão do seio da sociedade do atira-

dor Antenor, Mario da Silva, que foi
1 considerado incapaz de continuar il fa-
I zer pít.-lç di corporação^. ' -^

BA PTISAOOS
..Sclrá - boje levada á pia baptifmal, na

egreja 'da Penha, a innocente Judiib, íi-
Jha (Io sr. João de Campos e sua esposa
d... Hilda de Campos, servindo de padri-'urros o sr. Oelavio Ceraldo Vieira c sun
esposa d. Cclina Fernandes Vieira.

* * a
CONFERÊNCIAS

Na Associação Cliri-lã dc Moços, rcali-
z.vse hoje, ás 4 horas da tarde a cou-
ferencia do rev. II. 1-'. Iliirlcy, do Insti-
luto Central do Povo. nuc disserlará sobre
o seguinte thema : ''Que ú o Cliristia-
nismo.''.''

A entrada é franca.

"Colombo c Kardec" é o llicma dn con-
ferencia a ser realizada. Iioie, ás 2 lio-
ias da tarde, pelo ar. Ign.-icio ll-iten-
court, na União Ksplrira Suburbana, a
rua Dr. Dias da Cruz 11. 177, Mcyer.

« « «
CM.IH8 E FESTAS

Conforme estava ..-iiinunciada rcnbz-iii-sç
no .lia 12 do corrente; a 1 osvt da nri-

n cirii director'.-! do "Grêmio das Sempre Vi
vilã', annexado ao Cíub dos l*fõ„r*:SS*!stas
de Santa Cruz.

.\'i 8 tiorai da nnile, foi -.bert.1 a
sessão solenne, presidida pe'o ?r. Aeca*
cio ll.irreto que agradeceu a indic.içii, 1
em seguida empossou a 'primeira itticu*
ria da' referido grêmio, que ficou astun
consiituida ,,.„,-

Presidente, ,-enlionliri Isobna Kodriilics
Dias; 'i" secretaria, Carmclia du Sil.-a ;
1' sccrclaria, C.corgina Mendes; 1" pro.
curadora, Juliet.i 1'iinentrl: 2" . procil-a-lo-
ra, Sebastiana da Jan-.iili); fiscal, i.cr-
niehesibla -Mcnde-; tlicsourcira, Ma-in
Dias. . ,Após a posse dansott-se aiiiiiiadaiucnte
alé alta niadrugiilii: ,

Kstiverani presentes :-o Icsttvil .1! se-
nhoras e sénliorltas : lloiioriun Provcznno,
Aurora Provczáno, halia Provcznno, llian-
rn 1'rovozauo. Amélia dc Siun, Victorl-
na Rangel, Arnaldiiin de Souza, Cie..Ia
Vianna, líilltli Mercedes, Scnliòrinlth Lima,
Tlicreza Carreira, 1'alniyrá d.i Silva, Pau-
lina Vieira, 'Manoela lto-a, C-ir-nen (and-
r.i, Odctte Silva,, Iracenia. Carreira, Maria

rreira, Atina Cai
nardn ltoilriiutcs, Maria Sott.-a, Porcina
Pimentel, Zulmira da Silva, Abigail da Sil-
va, Isiuenia Marques, Amélia Dias, Sem-
?hina Moraes, Antonia da Cruz, MaüiV da
Cru/, lilisa da Cruz, Sebastiana da Cruz
Alves, Pri-5co!inna da Silva, Olivia dc OU-
veira. Djanira ile Oliveira. Ulym.va ee
Oliveira, Mlzira Moura Mai.i. Ai.toi.il da
Silva, Ambrosinn da Ciita, AntouieiM da
Costa, Cavalcante, Ocorgina lla.nisu. Ti-
I.urcin Sil\-a. Aracy Tcixclr.i, Ciiniiitii de
Oliveira, Sebastiana de Al.ne.da, l.ivitm
Maria da Conceição, Claudia Chaves Mello,
Arma Nazareb Coellio e Mstlier Mui". ;
srs. Aecacio Rarreto, Manoel OriMo, .In-lo
k-iplistii de Oliveira, Kdgarile Freitas, Ma-
noel Ccnicbena, Manoel Pereira de Itezen-

... . ""' I do. Alberto Acylino, Oeneil-c 1 ILirreto,tido, havia entregue N^n6el Ja Moura MaÍ!1| o-ttavio Leitão,
Tcacjuim Marccllino Filho. Mario IlianOili,
Valcrio da Costa Lci-'n, S.ilv.iibr .,J.ia.-|iuni
Moreira. Américo Sarmento, Santiago So-
lé Pilho, Pedro Soares Nogueira. Viccnw
Maria. Oelavio Silva e muitos muros.

Abrilhantou o festival a banda de mu-
sici do Gyninasio Recreativo Musical 24
do Fevereiro, para este fim contratada.

F.sfa brilhante fesla deixou 110 intimo de
todas ai melhores recordações.

* sS «
FESTAS

Kstcvo concorri.li.-sima a recepção^ que
deu aíite-hontcm mme. Barbosa da Franca,
esposa do pharniaceutico José Constancio
Barbosa da Franca, por motivo de seu an-
niversario natalicio.

,.\ senliorita Inuli I-ran-.M renlou, com
muila eraçn. variai poesia-, sendo bastinte
ápplaudida. , .

Uma laura ceia foi offereciJa S< rersr'a5
nuc a foram cumprimenta-, temia mine.
Uarbosa da Franca lido üisejo de ver o
quanto i estimada.

Quinina em fôrma su-
perior não affecta

a cabeça
Quando precisardes de quinina U35»

as pastilhas d.«

Laxativo Bromo-Quinina
o qual olferece todas 09 vantagens

daquella, sem os seus incon-
vciiieiitcs. Basta uma provo I A assi-

gnatura de E. W. GROVE
em todos os vidros

Os ínrtos de mercadorias na
Oeste dc Minas

Temos recebido innumeras cartas de
negociantes, servidos pela Oeste dc Mi-
na que se queixam dos constantes
roubos e violação de volumes de mer-
cadorias que transitam por essa via-
férrea.

Tacs irregularidades se têm repetido
por tal fôrma — segundo nos dizem
os queixosos — que não existe mais
quasi garantias para o conunercio.

Trala-se, pois, de um caso grave,
para o qual chamamos a attenção da
dircctoria da Oeste de Minas.

AERQ-CLUS

Grande Mola Prd-Aviação;
Nacional

No edifício do Ae. C, B., á Avtni--
da Rio Branco, Teiiniram-se hontem os
sócios deste grêmio, que estão orga-
nizando a Grande Tombola Pró-Aviá-
ção Nacional.

Com a presença dos membros dé
todas as commissõcs que estão inetim-
bidas do caso e de alguns membros daí
directoria, foram iniciados os iraba-
lhos.

O 'presidente ordenou que fossem 1h
dos diversos officios e cartas aceusan-
do o recebimento de trickets, todos
enaltecendo o pensamento patriótico
constante <lo ultimo manifesto do Aero-
Club e offcrecendo concurso á inicia-
tiva da, tombola pró-aviação.

Depois de conhecidos os termos anima-
dores destas mensagens dirigidas espe-
cialmente pelo commercio, o serviço foi
distribuído entre as commissõcs, fican.
do uma parte oecupada na expedição
de trickets e outra no registro dos
brindes. 5

A reunião prolongou-se até ás 5 ho>
ras.

¦ 1 *»,*»

Um desordeiro que se "espalha"
Um guarda civil .prendeu liontem,

pela manhã; na rua Senador Euzebio,
quando provocava os transeuntes, o
desordeiro Christino Borges, levando-o,
com grandes diCficuldadcs, até á sédc
do 14" dislricto.

Ali, quando o commissario mandou
rcvistal-o para recolhei-o ao xadrez, o
Borges virou bicho, e aggrediu quanta
gente dellc se approximou, inclusive o
próprio coinmissario de dia, rondo a
delegacia cm polvorosa.

Epílogo: foi subjugado, autoado por
desacato e recolhido ao xadrez.

A AUDÁCIA DOS LADRÕES

Nem as coroas fúnebres
escapam!

Recebemos .1 seguinte carta:
"Sr. redactor do Concio da Manhã.
O administrador do cemitério de São

Francisco Xavier infra assignado cum-
pre o dever de contestar, por serem
menos exactas, as informações que
pol-o sr, João Barccllos foram levadas
ao Correio da Manhã, e ahi publicadas
sob a cpigraphe "A audácia dos la-
drões".

Nenhum furto Se deu no cemitério,
As coroas de flores naturaes e de pan.
no collocadar, sobre a sepultura a que
sc refere o sr. Barccllos, foram, depois
de já estarem muito estragadas, retira-
das pclo3 empregados encarregados da
limpeza do cem-terio. Cumpre-me ac.
crescentar que nenhuma coroa dc bis-
cuit fora deixada sobre a mesma se.
puittira. Ao reclamante prestei as in-
formações aqui reproduzidas, com as
quaes elle se conformou.

Estranho, por isso, a reclamação que
foi levada a essa iHnstrada redacção.

A bem do restabelecimento da ver-
dade, peço a v. cx, que se digne de
publicar esta c, antccrpando-lhe meus
agradecimentos, subscrevo-me com esti-
ma e consideração, de v. cx. cr", ven
ag". — José Modesto Bezerra Cavai-
cauti."

Syrio Brasileiro, á Escola Orsina da I Carreira,, -)'!r-:1 .Co"^:-:^h^,!^ i'-,.^"^
Fonseca, ao I.ycéu de Aries e Officios, 

' '¦¦--•-

ao Collegio Diocesano dc S. José, á Es-
cola Superior de Comniercio e a outras
importantes instituições dc cujos corpos
docentes faz parte o provecto professor.

Respondeu a essas saudações o pro-
fessor Kitzinger, profundamente commo-
vi.!o. Agradece a significativa manifes-
tação que lão espontaneamente lhe era
feita, declarando que sempre confiara
na justiça dos tribunaes de sua terra,
havendo encarregado dc sua defesa um
sincero, dedicado c desinteressado ami-
go, o dr. Josaphino Felicio dos Sanios,
cuja ausência ncsla oceasião lamenta
¦nas que, acima de
a causa ao juiz Supremo, A'quelle que
ié no mais intimo das consciências. Por
isso, nunca tivera 11111 dia de desespero,
contando como cerlo o reconhecimento
da sua innocencia.

Falaram ainda os seguintes alumnos:
Yiclor Braga, Mello Xetlo, Manoel Fer-
nandes de Figueiredo, Ernesio Osório,
CM ili tino José Soares Júnior e Beiieve-
mito Teixeira Pinto, 'que 

foram todos
calorosamente applaudidos.

 »,,¦ t iim

VIAJANTES
Regressou; aiitc-hontom oara S. Paulo, no

trem de luxo, o dr. Francisco Tozzi, me*
dica e.u Serra Ncitra o quo veiu n esta
c,v,.ital assistir á sessão dn Academia de
Medicina, em que foi proclamado o valor
therapeutico das acuas de Lindoya, de sua
piopricdadc.

rj-V

rartem hoje para 3. Paulo, o eonimin-
dante Mario de Albuquerque Lima, lente
da Escola Naval, e sua esposa.

* * «
RRliIGIOSAS

A Irmandade de S. Pedro e Nossa Se-
nhora da Conceição do Kncanlado reúne:
se hoje, ás 3 horas da tarde, cm sessão
de mesa conjunta, para trator de assum*
ptos dc alta importância.

O irmão provedor cm nome da mesa ad*
ministrativa rom o cüiiiparecimento dos
irmãos cm Rcral. :'.: :*: #
EM ACÇÃO DE GRAÇAS

Com numerosa concorrência realizou-se
n.i matriz do líspirito Santo, um.i iniísa
cm aceão íe praças pelo restabelecimento
.Io estimado negociante Pedro lyuma da
Silva.

A esse acto. que foi acompanhado por can
ticos sacros, compareceram innumeras fami*
li-as e cavalheiros das relaçüsj do homena-
geado e de sua familia.- —

U niea c verdadeira enra da qnebradnra on

SEM OPERAÇÃO, por meio da CINTA HERNIARIA ELECTRICA do
Instituto de Orthopcdia Incruenta — Casa matriz, Paris, Buenos Ai-
res, Rio dc Janeiro, S. Paulo, rua S. João ti. 77.

PATENTE 188.893, DE BRUXELLAS — MEDALHA DE OURO DO
CONGRESSO DE PARIS

Devendo o scnlior Prof, Lazzarini ir pira Europa NO MEZ DE NO-
VEMURÕ paru compra de material orlliopcdico, avisa,aos numeroso, do-
entes da Hérnia que o afamado Estabelecimento estará aberto A'lMv- O
DIA 31 DU OUTUBRO, ás ordens dns senhores e senhoras interessados
consultando gratuitamente, Apparelhos leves e invisiveis, garantindo - uma
contenção suave e perfeita também das Hérnias as mais volumosas poden-
do o doente trabalhar., fazer qualquer exercício, ficando complctamantc
cura.Io som operação alguma,

Dre'aro que fazendo uso do Cl\'TO do Professor LAZZARINI fiquei
completamente curado dc uma Hérnia Escrotul, que soífria ha longos annos.
Attestnudo sua cura, também renovo minha gratidão — Manoel Garcia do
Amaral. Cònlra-mestre da fabrica dc Tecidos "Corcovado",

Apraz-me declarar que soifrendo de uma Hérnia antiga, a qual minto
fazia-me soffrcr, tive a felicidade de ficar completamente curado applican*
do a sua maravilhosa'CINTA, Milhões Je agradecimentos — Alfredo An.
dato.

Largo dc S. Krrncisco, o, — S. Paulo.

Rio de Janeiro - Largo de S. Francisco n. 42
Obesidade, ventre caido, rins moveis, dores rheumaticas, sciatica, dehi-

lidade nervosa curada com especiaes c modernos apparelhos clectricos, Ue*
partição orihopcdiea para senhoras, dirigida por uma dama especialista.

(3510

Representação do commercio no:
Congresso e no Conselbo \

aic
Reuniu-se hontem, na séd<> social <M

Centro do Conunercio e Industria do
liio de Janeiro. .1 commissão incumbi-
da de dar inicio aos trabalhos para a
effectiva n-presentação das classes
conimcrciacs no Congresso Nacional a
no Conselho Municipal.

Tratou-se do alistamento e Ja sul
maneira mais pratica de ser levada ii
effeito, tendo o coronel Antônio Joséda Silva Brandão, -tomado .priucipaliiien-
te esse cargo.

(FtFicou ainda deliberado que sc rM
presentasse a todas as associações coitw
jnerciaes do Brasil, pedindo o seu ajioioV
afim de que se consiga nos Estados ai
niicsina agitação, ipara serem enviados
representantes ao -Congresso Federal. ¦>•>> «¦
O CASO DO YACHT "SIIAHEEN"

Uma pequena Babel
í fluetuante

Tem a policia maritima as suas vis*
tas voltadas, de dias a esta parte, para'
unia pequena embarcação arribada ao.
nosso porto, e a cujo bordo se teirt,
dado, desde que começou a viajar con»
a actual tripulação, lutas líorrivéis.i
Trata-se do Inale Shaheen, adquirido]
na Inglaterra por um niillionario argeii-
tino, c que se acha em viagem paral
o porto de Buenos Aires.

.1-,' que, tendo o Sliahceu apenas oito'
tripulantes, tres delles são iuglezes, uni
é noruegtiez, um chileno, um mexicanoj
um porlugucz c, por ultimo, Uin é grego.
Devido a essa confusão de nacional!-
dades, derám-se .1 bordo l.ies desaguisa-
dos, que o conimandantc Gcorge Lilton,
que é inglez, resolveu despedir Ioda a
tripulação, conservando apenas o immí-
dialo c o cozinheiro, que são -seus com-
patriotas, dando ordem de despejo aos
demais homens de bordo, que não pa-
recém muito dispostos á obediência.

E é por isso que a policia maritima'
está de sobreaviso com a pequena Babe)
fluetuante que c o encrencado "yachi*

Sliahccn,
n— > m > *¦ ¦

Uma reclamação dos moradores
da ruâ Figueira de Mello

Pedem-nos os moradores das nãt
Figueira de Mello e Frolick, em 9.
Christovão, chamemos a attenção das)
autoridades competentes para uma hor-
ta qufe existe na primeira jdaqüclJas]
ruas, em frente á travessa Souza Vm
lente, onde se aceumuta grande quanta
dade de lixo e outras itiunundices, pre-.
judicando a saude da visinhança.

Esse -abuso, além de ir de encontro!
ás novas posturas municfpaes, incida
também nos regulamentos da hygienej
publica.

Urge, pois, uma providencia para!
acabar com a irregularidade prejudi-
ciai. '

Aqui deixamos o pedido com vista/
• quem competir,""ENTRE 

OPERÁRIOS"^
saiuLutaram e um

1 ferido
A bordo do vapor Almirante JaceA

gnay, dn Lloyd, Brasileiro, que se achai
fundeado em frente á praça das Ma-i
rinhas, travaram violenta discussão os-
taifeiros Manoel da Silva c Manoel dei
Mattos, e cm seguida a essa discussão,
atracaram-se.

Silva, mais fraco que o seu conlo.iH
dor, levou, logo de entrada, grando!
desvantagem na luta, e por isso com
reu a armar-se de um compasso, nfimj
dc poder fazer frenle a Mal los. Ej
rápido, num movimento de cólera,
avançou para Mattos, espclando-lhe 4
compasso na metade direita do peito.

Pedida a intervenção da Policia M.t-t
ritima, esla compareceu, prendendo cni
flagrante os dois brigadores, que foram
autuados na 2" delegacia auxiliar, dè-í
pois de prestar a Assistência 03 preci^
sos soecorros a -Manoel de Mattos.

m » *¦ *m <

Os livros- mestres do Corpo di
Marinheiros Nacionaes n

Foram designados o i" tenente Joúl^
Coelho do Souza para servir na lias*
dns submarinos, e o Io tenente convJ
missario Antônio Cabral de Lacei-da-,
¦para pôr em dia os livros mestres da
Corpo de Marinheiros Nacionaes. d«
accordo com as cadernetas subsidiaria!
«Ias praças fàllccidas, desertadas e cxj
Iraviadas.

POI.ITET1M 1)0 "CORREIO DA MANHA1* 1«1
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iÀ bala tinha tocado na testa, na altura dos cabellos e havia coiitornat
do o craneo pelo lado direito fazendo uma cicatriz longa, mas ipottco pn>(
funda. Comtudo Beaufort soífria. O ferimento aceusava grande iiiElammay
<;ão e era necessário repouso.

Gerardo examinou a ferida.
Nada dc perigoso, disse cllc; daqui a oilo dias estará cicatrizada. \

Beaufort, refrescado pela água, ficou melhor. Voltou sosinlto pela c«
trada.

Xo trajecto o sr. T.augier chamou o doutor á parle.
Xotou alguma coisa? pergutou elle.'. —Onde?

'• — .-Vinda agora, quando examinou a ferida do sr. Beaufort?
Já disse... A ferida, poslo que o faça soffrcr muito não tne pa"*:

rece apresentar o menor caracter de gravidade. O senhor sabe-o tão bcinj
como eu: as feridas na cabeça ou são niorlacs ou não valem nada c ctiram^
fe sem a intervenção do medico,

O juiz abanou a cabeça. .
Então, se o senhor não notou nada dc particular, disse file em vo^

liaixa, permitta-me que chame mais pariiculaniíenU; a sua attenção para essaj
ferida. l"icar-lhe-ia mesmo agradecido, sendo possível, sc mc apresentasse},
boje iim relatório minucioso contendo as suas observações.

Cotn todo o gosto, sr. juiz, disse Gerardo sem de nada desconfiar.,
Pinson caminhava atraz delles e tinha ouvido a conversa. '

Parece-me que o velho vae dar com as ventas 110 sedeiro, ¦r\urmuro*{
file com pouco respeito. _

i.Alguns minutos depois, puzeranvsc todos a caminho para o castcllo. ,
O sr. Laugier resumia as suas observações ao agente: y

Temos tres in formações importantes. Primeiro o revolver que o s-5rt
nhor encontrou e que quando interrogarmos o armeiro Claudin pótle-noi

ações, com cer-j!
alognes; cmnirí
ssa ferida recej

pôr no encalço do assassino; temos em seguida a certeza de que o àssassina-j
to teve o roubo por causa e o sr. Parlanget nos dará informações,
teza. sobre os valores entregues por elle nas mãos do sr. Valo
uin indicio talvez mais precioso que 0; dois precedentes, é ess;
bida pelo assassino. O que iu.c diz a isto, sr. Pinson?

Sou da sua opinião, apenas cm dois pontos sr. juiz. disse o ageníí,.
Os valores podem-nos ser úteis se conseguirmos encontrar o caminho titiõj
cllcs levaram. A ferida é também um trumpho no nosso jogo. O drt)
Gerardo 1105 dirá sc temos ou não temos razão. Pelo que respeita ao revoW
ver... .

E' uni| indicio precioso, certo e infalüvel.
Ila de perniittir que não seja da sua opinião neste ponto.

O juiz fez um gesto de altivo desdém.
Pinson reparou neste gesto.

—- Sim, -sim, já,te conheço, murmurou elle, vaes me tomar por um intbeci?
ét vaes me pôr-mais baixo do que o tacão da tua bota. Mas bem me importíj
Isso! Digo sempre o que pense

li em voz alta:
Parece-me por tal modo extraordinário que o assassino tenha atí*

ra.lo o revolver, para ali, para o logar do crime, em logar de o metter sirii-i,
plesmente no'bolso, que, até que me convençam do contrario, ficarei per*
CUiüÜdo de que a arma foi deixada ali para desnortear a. justiça. I

jQ^i *!•- iü'2! 89 fi sLs19iS.!Bfi l'iess§ djixa<lo ijm, cartão dj visita coin 4

*V-
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CARTAZ DO DIA

rfheatros*.« »
, CARLOS COMES - A. B. C.'(revista). A's 2 1I2. 7 3I4 o. 93l4..
, MUNICIPAL — Z.'ut«W Coii"l«ii>„i»

Í'ALAC15-TIIEATRE — Adiio glo-
vinczsa (opereta), ís -• lia. La dxç-
ehissa dei liai Tabarin (oporeta), as

8 lia
. ÍÍENÍX — Matinée infantil. A's a

lioras. Lintre u cria. a a catdcirmlui
(comoillái. A's S c 10 horas.

RECREIO — iUíiiliro de «iiimer'(comedia). A's a tia 7..1.4. c 03U.
ltlfl'lil)I,lCA—Hatiiiiii Mins (trans-

fprmismo); A"s ai|a c 83I4.
_. fOSU. — ¦'! cabocla tle taxan-" 

(btirlctaj; A's 21I2. O Pistolão
Çlt
Xrèyista). A s

Cinemas
7. 8314
í * *

0 10 II-.

'AMERICANO — Siisnrin ou Amo-
res de fríii.-i'/).' (drama); Sonata de

J< ir ii'.-cr (drama).
AVKNIDA 1— Alu" «urrai (drama);

Amor a mtor (comedia).
CINE-PAI.AIS — A'u míiloí (co.

hiedia). . , .„.
IDEAL — O mvstr.no das fias

r°iibniki\ (drama) .• Senhores twa-
Wiu/, vjrtdranin): A confm-ã" de um
busto so cera (do natural).

1U1S — Olrcso innticenle (ura-
ma); O ttsíwíenlo encantado- (dra-
ma); Teignac e as margens Ja Ve.

ODÉON — .Vim Cycfne e es sele
tocccttítvs m°fiaos (drama!.

PATHE' — Perdida (drama)i
Si * :ll

Circds
SPIXEI.I.I —• Variada fuiicçiío.,

Üt «s S)
A CARACTERISAÇAO

O siicciissa do uma peça. cm qual-
quer [.enero du espectaculo. dependa

do 1111111 infinidade dc. circilitistaiicius
tjtiu sc piwulcin utuas ás outras,, for-
uiuntlii mu tudo liomoReiico 1: Iigiiuo
iiitciraineiite, taes cuuiu os clus de
.•uniu cadeia. . .

ila pcmioiios detalhes, que. .11 pn-
rueira vista Íiisi_»iii£iciiutes, influem-jnitlcru-imcntc nu exito d;i represe»-
tn.Çfioí

Certas iiarticularidados ba que tire-'cisam ser alteluli Ias com ttrallde (luso
ile observação, pois nue concorrendo
cffieiizmeotc nara o exilo do cipe-
claciilo, deniuudnui não pequeno co-

uhecliiiento pratico das coisas o dos
Rentes: , .

j-.-it» íitslo caso a caractenzaçuO;
Para que um i.rlista consilia tirar"cffdil.i completo de 11111 papel, im-

liresciltdtvel sc toma que se apreson-
tc l)t:m caracterizado.

15' 11:11a minúcia de alta iiiinorltin-
cia, que não deve o não pode ser
d-ücuradij merecendo antes ser tra-
tada cuidadosamente, estudada mc-
ticiil.isamente. observada atiiradiiinçiito.

A caracterização precisa revestir-se'.In maior eunlio dc naturalidade c de
propriedade.

Deve espelhar no rosto n typo idça-:do pelo autor da peça. deve exteno-
ri/ar pelo trabalho auxiliar das poma-
das, dos uiuceis c das cabellçirns, o
IiCTSiiiiàKCin tal cumo o imaninoti . o

1'seriptor — velho ou mo.;o, racliitico
<r.i robusto, dc faces.a tresandar san-

ide ou a aceusar soffritnentos. tle olhar
aniorltcido ou afogueado, de Restos

«MUTRiefs o,;i desalentados; ser. em
üutinna. a imagem viva c ualpitniite
<lo homem ou da mulher inventados
jiiOo creado. das scenas postas cm
scena.

O acl ir ou netriz que se qwzcr
ver aiiphutdido com jusli«;a e c.iu-
seiencia, tem «lo traduzir com íideli-

dade. no rosto e ua cabeça, a perso-
líafteni une reproduz.

Além de mostrar assim ser artista,
na sua verdadeira aecepeão. pôde vau-

fih.riar se de constituir um elemento
• le suecesso apreciável na representa-
cão, não pondo o typo que interpreta
<«m lamentável contrasto epni a con-
cepção do cscriiilor.

K' mu detalhe de arte cuia obser-
vação pc impõe a todos. K. uor isso,
ucoiisclllmuoa a cuidar com mais ea-
rinlio dn caracterização a todos anuel.
I«t i|iic aspirnmj o verdadeiro e inete-
cido nome dc artistas.

PRIMEIRAS*

Qs seus espectactulos sjo os mai
encantadores.

Adem das peças em que a laurea-
da artista apresenta os mais assom-
brosos trabalhos de transformismo,
executados com uma rapidez incrível,
cila se tem revelado uma cançonetisto
de extraordinária graça c uma «pres-
tidigitadora dc grande merecimento.

Para hoje anmmcia Fátima, dois
brilhantes cspcctaculos, com os mais
seduetores programmas, sendo um á
tarde, ás 2 i\2 lioras, e outro á noite.

*
O "A. B. C", a movimentada

revista que vem constituindo um dos
grandes euceessos da companhia do
Éden Theatro, de Lisboa, figura hoje
ainda no cartaz do Cario* Gomes,
para os cspcctaculos da "matinée" e
da noite.

•
A "matinée", dc hoje, no S. José,

é com a burleta — "A cabocla dc
Caxamgá", que já tantas representa-
Ções coroadas de grande exito, teve
pela companhia que ali trabalha.

A' imite, nas tres sessões do cos-
tume, será posta em scena, a anplau-
dida revista dc Restier Júnior e Igiia-
cio Raposo — "O pistoláo".

s!< ii! >>
Cinemas

«Pado-* t booern?»

ttniça f}UC
companhia
Guitry lc-

Km "matinée", que i: a
realiza nesta temporada, a
dramática franoezu Lucicu
vara hiije á scenn a emocionante pc--j.i — í/abbè ConstatüUt.1

RECLAMOS
Theatros

O chie Odeon continua a obter o
mais ííráudiõso -uceesso. com o sen-
sacional film — "iliss Cyclone e os
sete pcçcadoa mortacs", neça do ura ti-de intensidade dramática, em seis
netos, cxtraordinariatneiit-. rsaviraon-
lados, cheios de espirito, tendo -como
magistral interpreto a festejada actriz
Suzannc d'AniiclIc.

Haverá uma matinée infantil, com
programma delicioso, constituído porfilms iu.-dilos. *

Teve » mais lisoilRcira c lirilliantc
consiigrnçáo publica, a tentativa da

fundação de mais unia fabrica nacional
de films cinoiuatograohicds. A "l'cr-
did.i_...". a peca com que sc estreou
a Cuanaüara-lMlm, tònséKuiu interes-
sar o nosso publico, qite tem procura-
do os salões do luxuoso 1'atlié, eii-
cliohdc-ós lilcralmenle. cm todas as
sessões ali realízailãs. Ainda lioje,

teremos tio "ecron" do 1'ãtlié, o eu-
cantador iilm nacional.

O clcgnnfc cinema que t* o Cinc-
Palats, proporciona hoje aos seus in-
minicròs "habitues*1 um sitrprehcn-
dente espócUiculo. Alberto Collo, o
applundido artista que o nosso pu-
blica tanto aprecia, ODrescntar-se-a co-
mo protatronista da empulKttntc come-
«lia —- "Na capital",.dc admirável «1-
rtidò e de uccSo cheia de vigor c co-
lorido. com lances os mais arrebata-
dores. *

O confortável cinema Avenida or-
gnnizoii pr.ra hoje um nrogr.imina cheio
de attractivos, une deve agradar im-
mcntto, tão brilhante ê' a sua con-
fécçSo. líslá elle assim constituído :"Nas narras", extraordinário drama
policial, da P'T.uxo, culo principal
papel e*ítá confiado nn festejado ar-
lista .Mure Macdciiiottj "Amor. e
calor", désopilaitle comedia, pelo im-
pagavcl 1'Ílie Uitcltic.#

O popular cincjma Ideal c^ltibc ho-
je um i.u'<i'-sramina que deve emocionar
íirofulidamenlü o nosso publico. Deu-
trc os i*«íj)olj!antes films que o con-
stiuem. iic_taca-.se a cQuliuuacâo das
celebres ír.çanlias do l.oinciil de ferro,
o sairoz "(Iclectiva" Sextou UlucI;; 110
segundo film da sua série, sob at ti-
tido — "As jois. roubadas" cm cinco
acros intensamente emocionantes, dc
episódios os mais estou toa d oves. A

rcíoe fi'ii segttir-sc-ão: "-Senhores ju-
tadosl". extraordinário drama em setd

tos de lances or. inats emocionantes,"A confecção de uni b.islo ceie-
br.-"', cale somente na "matinée",
extraordinariamente.#

Pela totifecção do prQsrnnnna cuia"piemicic" terão hoje, é caso de dar-
so parabéns aos .rcvmeiitadores do que-
rido cinunia Íris. Ntllo figuram films
os mais scnsacionac_. sulicutando-sê
os seguintes: "O nreso innoccntg",
grandioso' film inédito, dc scenas que
empolgam c seduzem cm quatro ar-
iiilx.tailo.es actos; "O (estamento en-
cantado", drama dc eluctrizaíttc cn-
redo, em cinco bellifsimps c vibra ii-
tes âctos;, o o ÍÍIin. "Tgignac c as
margens do Vcgerol*.

Um bello e s-editctnr cspcrtaculo
terão hoje os "habitues" do eoncei-
lua do cinema Americano, estabelecido
cm Copacabana. Ií' que a empresa
organizou um programina atlraentc,
que consta do sccuinlc: "Suzana" 0.11
"Amores de príncipe", drama de vi-
«sorosa acçãa; "Sonata do Kreulzer",
film dc gnind-b enscenacüo. com lan-
ces dramáticos os mais emocionantes.
Km homenagem aos seus pequenos"habitue;", a empresa. do Americano
organizou, para hoje. ás. 2 horas da
tardo, uma linda "matinée" infantil,
com distribuição dc "boa-bons!*".

ferencli wbre •»
em Portugal". «
PORTUGAL NA GUERRA

O film exhibldo hontem, no Clne
Palais, para alguns convidados, entre
os quaes a imprensa e os principaes
vultos da colônia portugueza, é uma
demonstração feliz do quanto está

preparado o exercito portuguez - para
entrar na guerra, e, se até aiui, pu-
desse haver duvidas da ¦•forma brilhan-
te e eminentemente pratica de como
em poucos mezes se reorganizou um
exercito tão cheio de nobilissimas tra-
diçSes, bastaria o film de hontem
para as dissipar, confirmando, aliás,
at informações que os correspondeu-
tes dos jornaes para cá mandaram.

Portugal na guerra, divide-se em
cinco partes, e, além de ser ura bcl-
lissimo trabalho photographico, nítido
e bem delineado, precioso de documen-
taçâo e cxhuberante dc movimento, é
a manifestação vivida do alto critério
disciplinador que preside aos destinos
do Exercito portuguez, perfeitamente
identificado com 03 mais modernos
krocessos da tactica guerreira, cm
que a astucia substituo u força phy-
sica.

O agrado da visio augmenta á ma-
ncira que se suecedem os quadros. O
empolgante apparcce dominando a at-
tenção do espectador e couvcnccndo-o
de que era Portugal existe gente guer-
reira, consciente da importante mis-
são patriótica a desempenhar, provida
das mais modernas cquipagens. E
quando chega o momento do desfile
dos vinte mil soldados lusitanos não
se podem conter, como liontem suece-
deu, os Ímpetos do cntliusiasmo, c tia
que applaudir calorosamente o garbo
militar com que marcham aquclles va-
lentes I

Nas scss<"cs de íimãnhS, o Cinc Pa-
hiis apresentará ao publico o gran-
dioso film Portugal r.a guerra.

cascít do* Ttoorci Eslrtll*. c Orie».
dia Ji. as a horas.

REUNIÕES DE CREDORES
Fallencia dc Kraygdie Pereira de

Lemos, dia 23, 4 1 hora.
«1'allencia de José Teixeira, dia 31,

á i hora, 

CAMBIO
Hontem, este mercado abriu esta-

vel, vigorando para o fornecimento
da cambiaes as taxas de ia 3I32 «
1: i|3 d. e para a acquisiçãa do
papel particular a de 12 3116 d.

Durante o dia um banco forneceu
reserv-damente alguns saques 
ia 5I33 d.

Os negócios conhecidos foram de
pouca monta, fechando o mercado cm
posição estável, com saques a 
u i|8 d. e collocaçãe- para as letras
de cobertura a ia 7I33 d.

O Ranço do Brasil conservou para
os vales ouro a taxa de n ts\i6 d.

Foram affixadas uai taliellas dos
bancos :

A «ío dias:
11,'ondres. , ,
rtaiuburgo- . ,
Paris. . . .

A' vista :
Londres. . . ,
Paris. . . .
Hamburgo. .
Itália. . . .
Portugal- . .
Nova York ,
•Montcvidéo. .
ilcspanba. .
iiuenos Aires.
Siiissa. . . .
\''j-)es do café

12 1I16 e 123I32
$750 a S755
Ç713 a $,-aa

12 i"H6e 11 t.-! 16
57-
S71ÍÍ a
$032»

2S884 a
«|$220 a
..$ 100 a

í«-úo a
i$S(ij a
$üo6 a
Ç729 a

$733
S760
$638

3S0..4
4$280
45-|6õ

$394
1,1S3o
S3i5
Í733

1,1'liRAS
Os soberanos foram cotados a ...

_o$juo, ficando com vendedores a
_*o$40ü e compradores a 2Ò$-óó!

Caixa de Conversão
r o r t o & o.

São quem melhor ágio pagam.- AVENIDA RIO BRANCO, 49.

O barylono Crabbó dirigiu ao
iiusso companheiro U- Uoraougluo a
segúinto carta :"Cher Monsieur. -— Avant de qmt-
ter le Dréstl; ne.mcttcj! moi de vous
reniercier da tour cuiur, pour lcs ar-
ticles et couimehtaires si élogicux,
dbtit vous avez bieu voiilu accompa-
unes (dans les colouncs de votre es-
titnalilo Journal), ebacune de mes iu-
torprétatious de rütes sur Ia scétie du
théalre Municipal de Kio de Janeiro;
.r_iiipp.tc de votre bélle Fatrie, le

¦plus dottx et pios cher sottveiiiiv,
Croycz,' cher 'Monsicr, á 1'assuran-

ce dc ma plus haute cousiderattoú ;
Arntttu.d Crabbé."

•^ Reatizn-se nmatihâ, o especta-
culo dc despedida no S. José da rc-
vista "O 1'istolãu",

A empresa Pasclioal ?egrcto, liomc-
nageátidí) os voluntários espeeiucs; de-
liberou fazer o abatimento dc 50 "l"
nos preços de platéa, a todos os mi-
litares quo comparecerem fardados a
qualquer das tres sessões dc amanhã.

?Realiza-Pc amanhã, no 1'hcnÍx, a"premiérc" da interessante peça **(>s
ailiados'', em tres actos, du Gastão
Tojçiro,

Massa de Tomate- l),;.1".
n da Companhia Matuifactora de
Conservas Alimentícias,

mu «> m» « 

DECLARAÇÃO
A Casa Vicitas, ha Co anno? esta-

ttelcçida nesta cidade, declara qué sc
acha perfeitameute pteoarada com a
suii secção de óptica para aviar roda
c qualquer prescripeão dos senhores
médicos oculistas, assumindo inteira
rei'ponflal;i..idadc pela sna execução,
disijondo para isso não só de pessoa!
habilitado como também de material de
superior nunlüladc, a Dar de bem num-
tada officina, onde _ poderão ser
executados os mais delicados trabalhos
ópticos".

Como prova dc consideração pani
com1 05_ senhores medico;; oculistas, a
Casa Vicitas resolveu conceder o aba-
tttticnto dc «o "Io a todos seus clicn-
tes que se apresentarem com* as
respectivas receitas . rui da Quitan-
da ío. ¦-»»

I _TKA':S BO THKSOURO
As letras papel foram cotadas aos

rebates dc G- ú i|j e 7 por cento,
ficando com vendedores, conforme a
data de emissão, aos extremos dc G
a 7 po-r cento e compradores de 7a S por cento.

Os negócios conhecidos carecera*-1
de interesse*

PINTO. LOPES & C.
Rua Floriano Peixoto, 174 —

Prestam as melhores contas de
café.

«Incne lisnrildosos usam
para as suas creanças o atamadú

Sabonete de Reutef\
cutis suave c fcriltiafití"«uma 

flor.au* tem a virtu.le íl. conserv-ar-llics a culi™. cumo 
o s. tira c jiefíumaüii qua! 1

CÃES DO PORTO
Relação do! vaporef «. embarca cites que sc. ncbavam;-.traçados M

Cáes do Porto (no trecho' entregue á Compaiinie du Port) u«i tt»
21 de outubro de 1916, as " '• •-¦•"' '"'"'horas dn manhã.

RM1IAUCACA0

AIlSIAlEM \-

P, carvão

3-8
4

5—7

CXASSlt

VaiiorV.V.dDiiianiarqucz • •r)".^Io3ltuw*•

OBseaVíSom

Vapor..
5—7 IChatas..
6—S IVapor..

.Ilusiez ...
IXacionacs
.INacional

.., f'íCámócmH.
..; Diversas';..
...!"Kio dc Janeiro".

Vago.
Vago.
Vago.

jVago.
C|c. do Caniocns"

gen. da

CAPE'
MOVIMKNTU DO MKRCADO

Kilos Sacras
Existência em ip

Kntra.las cm _o:
E. 1'". Central
K, K. Í,t'op'i!dina.
Burra a dentro. .,

de tarde 345;.165

11 a.1So
4 «i.fj766

lota. , 356.189¦ r.uibarqucs em 20:
l\. Unidos. . . . -i.ooo
liuropa  '750
Kio da Praia. . 2io
Cabotagem. ... Cg? O.C93

Dois interessantes e ntlrnentes es-
jpcclaciiiüs annuncia para hoje, a com-
fliituaia Vitale, que continua i\ ía-cr
gra «de suecesso, no ['alace-Theatrc,
,,ii.le uma selccta concorrência feste-
ja toda_ as noites a applaudidti
"troitpc".

A' tarde, cantnr-scá "Ad«!io Cio.
vinc*í7.a.", sendo representada, a noi
te, "La dirojiossa dei Uai Tabarin".

Úm dia delicioso, como sc vê, o
que hoje terão os "habitue.-." da tem-
...-.rada dt. 'brilhante companhia Vi-
Hic. *

A "Mentira de inii!«!:cr parece
Wesluiada; no Ueercio, « -ttecessò
«!S;taÍ ao oljüdo recentemente pelo —
*'0 canariu".

A interessante comedia inglesa de
A. 1'incro. com prolicicncid In.du-i-
da por IC.ltiardo Victorino, alli.i a
um soberbo entrecho, uma scinliljan-
t,: ai\\'i". sendo, além disso, escripta

Com minto espirito.
A "Mentira dc mulher*' represen-

tar-sc-á hoje, nas sessões das 2 1!_
lioras d.i tarde e das ; *|'.| c 9 j| 1 da

(1 Tlicãlrò rei|iieiio, que acaba «lc
inaugurar no Plienis, "malinécs" in-
íãniis clícins de attractivos, rcaliwi-
aá hoje, ás 2 horas, mais um desses
cf.poftaculu.-'. ; _Subirá á s.eena a hilariante come-
klia -. "Cocard & lllcoquet", haven-

do um niagnilica neto du variiuladvs.
A's crean.as scrá_ distribuídos

Huonbóns".
A's .1 horas dn larde, reali_r-sc.il

biitra '•matinée chie", com n engra-
çatüísima comedia — "Entre a crua
«ç a caldoirinha", que será ainda ie-
yada nas duas scshócs da noite.

Circos
q,,e de

1 iloule-
O popular Circo Spinclll

loniía data está urinado n
varo dc S. Chri.itovão, aninincia para
hoje uma urande fuucçilo, dotada ue
muitos attractivos;

« * *
Varias

1'ulinm Miris ^
plmr. 110 Ucpnbl

coivlmu -a 1.1 te um-

Gottas Virtuosas
Curam hehiQCtfltoídès; uiale?
ovarios; urina* e a

ile Erties-
to Souza,

maler. do utero,
rõprlá Cyátile.

(fsjftOftS

.l.Mstcncia cm so, dc- tarde, .rio.ao-l
Entraram desde o dia i de julhoate hontem. gMo.ooS saccas. o chi-

barraram, cm cgúal periodo. 709.849ditas.
líüiitem. este mercado abriu calmo,

com escassez de café ú venda c do
procura, tendo sido divulgado, de ma-
nhã, negócios de r .o_*o. saccas, ao
preço de o5_oo. a arroba, pelo typo 7.A' tarde, foram realizadas opera-
cões dc cerca de 2.000 saccas, nas
bases de o$,]oo e 05400. fechando o
mercado cm posição firme.

Tasaram por Judiahy s$.ioo sac-
cas,

>*:ío houve entradas.
A líolan de Nova Vorl; aluiu com

a n pontos de alta.
i)$fi«'0 c ojí/oo
D$.i(io c t)$4oó
p$oüo e 9$tob
tS$,-uíi c B$8oo'

3\it. g |Chatas....ífíaclonacs
V. S|ag. (Chatas....I-Vacionaes

9 1 •:•¦•,••
T. 10 IVapor INacional
1'. 10 «Poiitãc-....;|Nac]oival

10 |Vapor lltaliano...
T. u Vaiwr INacional

11 Pontuo INacional
P. 13 Vapor INacional

I . iu Vapor Nacional..
17 
ítl Chatas....INacionacs.

Pi Mauá -I 
I

.-.[.

I Diversas
Diversas

. |''TciJ:cirinlia'
,.I"U. I.ub*...
. "Maiella"....
,.["Sul America
,..." líspcrança".«

. \" Mantiqueira" -....

.1 l\ago.
. [', Pliiladelpliia*.'. .ICábotagem
.1 IVago.

. Iitfiversas | Bagagem,
.1 v«g~; " •

Ucsc. ds
I tab. 11.

,..|Kxp. dc nianganei
... C|c. dc div. vap,
.. IVago.
..ICábotagem.

...I Cabotagem.
. ,'IKcc. carne conge1,
..Cabotagem.
...ICábotagem.
,|Desc. du trigo,

DR. ARTHUR CHERUBIM—Adyo-
gado — Adeanta custos. Escriptorio:
Carmo 71. Teleph. Norte 4S1.

DR. BERQUO' COELHO — Rua do
Rosário 81. Tci. 3037, Norte.

DRS. CARVALHO DE MENDONÇA
(M. I.) e SALGADO FILHO —
Advogados, Rua do Hospicio n. 27.
Tel. s.104, Norte.

DR JOÃO PEDREIRA DO COU-
f O FERRAZ NETTO—R. Buenos
Aires 11. 12. Tel. 41.10. Norte.

DR. KLAVIO J. PARETO — Advoga-
do. Uua do Kosario n. 70.

DR. HERBERT C. REICIíARDT —
Causas commercKies e inventários.
Adeanta custas. Uruguayana 77 —
Residencial P. de liotatogo 384-"Pensão Magcstic". Tci. Slll. 931-

DR. MILTON ARRUDA —Processos
eiveis, comnierciacs c orplianologi-
cos; de aposentadorias, montepios;
tem representantes nos Estados c em
Portugal c adeanta custas — Sachct
n. 4. Tel. C. 3-|6o.

DRS. OLIVEIRA SANTOS e AL-
BERTO ALVES RIBEIRO—A.lvo-
nados. Escriptorio: r. Kosario 103.

DR. PADUA VASCONCELLOS—It.
Iiuenos Aires 35 (antiga do Ilospi-
cio). Tel. Noite 3430.

CLINICA MEDICA

DOEiVCÀS MENTAES E
NERVOSAS

DR. HENRIQUE ROXO — Prof.
de clinica da Vae. com freqüência
dos principaes hosn. europeus.
Cons.: r. da Assembléa, 98, das 4
ás 6, ias., 4as. c Cas. Ues. \.
da Pátria 3-5. Tel. Sul 824.

DR. W. SCHILER — Cons.: =as.,
4as. c 6ns., r. Hospício 8.1, (das
4 ás s) e Casa dc Saude Dr. Ei-
3.as, s'.as c sabbados (das 2 as' 3).
ias. 5a«s. c sabbados (das zas .11.
Rea.: Uambina 40. Tel. 1143 S.

Pelle o sj-plillis — Curas pelo"Itn-ium" c 914—Estorna-
• go, pulmões e doeuçits «cr-

rosas.
DR. ED. MAGALHÃES — Mol. da

pelle c mucosas, ulceras çancero-
sas, tumores fibrosos; arthritismo,
syphilis e morphéa; neurasthenia,
doenças do peito o dyspepsio; 7
Setembro, 36, ás 10 e ás 14 li».

MOLÉSTIAS 1)0 ESTÔMAGO,
.FIGADO, INTESTINOS B

NEKV0SAS

Uontcni,
bolsa

a liolsa funcciotioii sem
animação, ficando as apólices da
União, as Mineiras, as Mutiicipaes,. as
noções do Ilanco 'Mcrcniild e as das
Docas dc Sanlos. sustentadas, as «a.
•Minas S. Jerunytno", as da Kede ¦«¦•
neira. ns das Docas da Bahia c os
do Ilanco Conimcrcial, mantidas e a»
apólices Populares, fracas.

Vli.NDAS
Al'olices :

Oeracs dc sno$, ia. .
'.Jilas dc noooÇ, r, 1, o
Ditar, idem, 1, 2, 3, 15, a

•O do Porlo, 10, 11, a. •
C. dc F,. dc forro, 2,

70o$ooo
St4?uoo
.155000
«^Síooo

Y. e Carruagens, ,
]!ni.-il Industrial .•
Tecidos Carioca. .
Meie. Municipal .
S, Helena . - .
Prog. Industrial. .
Mamif. Fhituinensc
Antarctiea IXtulistã
Tecidos Alüanca .
S. P. de Alcântara
Ind. Canipista. . -
R. U. S. Paulo. .
Tecidos MaKceiiSC.
Industrial Atviçira *
Ltoin Pastor, . 4 - .
L-intio Siipop-ittba •
Tijiica .....

IQ-.$00 O
i03$oob
etoÇooo
i95?ooo
200S000

10-1 $000
eopSdop
Í7ÓÇ000
Solfooo

14 o.*?-., no

I00$000

:oo$ooo
_0.1$0ÜO

ioo$ooo
17o$o00

I l).l$0«40
igoSopo
1909006

i«jo$6op

I<)5$J00
igoÇooo

8B?ooo

colações
Irmãos cpnttntviicám, que
dc c;ifc são aa segitiníi-s:

as

Typos I'or is kilos

I0$<Í00
I0S30O
I0$000
S$7«>0
o$40o
ò$ioo
g$3oo

Commnnica-nos a Agencia Cera!
das Cooperativas Agrícolas do lísta-
dojdê-Miiiáfl Cerács :

I Cnfórt do sul e f Cafcs tle nutras
| ac-ite de Minas | procedeiiaias:

SEMItU

CQliClO,.\ afortunada revista portuguesa
"O ti". «Uic conta cnttc lorlligai 1
ítrasil mais de mil representações
tendo na sua historia uma divisão
de interpretes, rcapparcccra no tar
Ini Comes a 3 de novembro, comp C'
lamente remodelada com o sensaem
uai (ii.adro dc costumes brasileiros,
tal qual f««i ultiinaiucnlu em Litab.
com ciiorme l^ilo "o "lvden ih
tro". . ,A moiitaiícm, seguindo as normas
do empresário Teixeira 'Maniucs, 1
nova c luxuosa, havendo (linda a eu-
íiuuecer o novo desempenho o r.clor
João Silva, feliz creador em r.irtngal
du |>,-.«'i.ial "31", no seu inicio.

Carlos l.cal niantcm-se na sua
creaçao do "17."; Uertlic. llaron,
gentil "divette"; fárn a Sandália,
formato, Kranccza e os Apaches; Mo-
dina do Siiu«, cantará com Miiry
Soller o lindii "niimietto'' dos "l\:i'-
paiiiinlios": lilisa Santos no 5 tiU
Semente do Amor e Marquei; "I.I-
na Coelho, coni to.lo n seu caractens-
tie.i da fadista, no Ifiidi. do 31. na 
Alzira Euíióna c Esturdia; Henrique Quarta rertião militar, '.para 

, o
¦Alves, Jayme Silva, llravo, Moraes, foriicciiiicnlo «lc colcbúcs, travesseiros
Phteido, Costa. Margarida Vcllosó;l.0 roupas de canta, dia i;, ao meia-dia.
Celeste, A. Perry, Snrah 'Afcdeirps e, Administração <t«»s Correios do ho-
cinfini, todo o syinpatliico elenco cm- lado (lo Rio de Janeiro, nar.i o fonte-
prestará Rrande urilhu a nova mò'du* 1 cimento de material* dia 31, *»s 4
ra da celebre revista "O .)«"• horas. .

Carlos í.cal. fará ainda uma con-1 Lloyd Brasileiro, para a venda («os

Rio, ca Je outubro de ipib".
ASSEJim,K_S eO.WOOADAS

Ilanco Ifypothéçario do liras.l, dia
-\i, ás 2 horas.

CU.VCOKREXCIAS
ANNONÇIADAS

Quarta região militar, pífia o Eor-
nccimeif.o dc carvão de pedra c dc
madoíra. dia ^-* ao meio-dia,

Kstra.la de Ferro Central do Ura-
sit, para o fornecimento de óleos,
lubrificantes, estopa e graxa, dia 23,
ao meio dia.

listrada de Ferro Central do Bifa-
sil, |..ira o fornecimento- de . machinas

j diversa-, dia 2*í, ao meio-dia,
Quarta região militar, para o for-

necimciitj de limas, dr«y.".i> brochas• vernizes, dia e-l- ao mei«*.dia.

si 11¦- |Comr.iuni| Côr Cclirimuni Corím j___j
1 io$t:,i a ioS;a3 

X i««S|i7 a 10Í417 
5 10$tio íoSito 
(i g$8o.t a tiSSoi 
7 <J?-i«)S !i?io8 

*mmmmmWmmmmmmmmmBmÍ I ¦MP-__0______M_____MÍ

Ditas idem. 5. .|u. n. . .
Dilas idem, liquidação, cm

15 dias, 100, 82, a. . .
C. do Tliesouro, miúdas,

co.,?, 
Pilas idem, soo$, 500$, a.
l»itas de nooo$, t, 5o, a .
Municipaes dc ^ 2ot

port., _, 
I üias de ipiió, |«url., 6, 7,

Dilas I-ort.,dc io:-l
53, 2io, S"i ii* "-¦'¦ • .* *

lí. da Minas, Cernes de
i:cooí, 1, 2, 

Ií. do líio dc 5oo$| nom.,
1, ;,

Ditas de -1 "í". 15, 41.
27 l\ •' Uancos :

Commercial, 30, a. . . ¦
Companhias :

Docas da I.alitá, 100, a. .
Ditas idem, roo vjc 30

<Has, 
Industria Mineira, 21, a.

Moedas :
Soberanos, 1.300, a, . . ,

OFFKKTAS
F.'i.'.r.

8025900
S03ÇOOU

79'í.oqo
SobSooo
üoo?ooo

3'iSÍ$ooò
l93$ooo

i'8S$obp

8oo$oóo

.|23$00O

S.j$õpÓ

163*000

_2$0QÜ

a-'$joo
175$0OO

RKND.VS P.UJHjICA'-
A.MIANl")i:('.A DO RIO

Ucnda
Km ouro. . . .
Km papel . . ,

Total. . . .
Kçada de 1 a ai.
Km cuttal periodo
1913

D?ffcrençá
cm 1915*

fO:.|Su$;6l
101 :ó_)(í$JíÍ?j

a

Observações
Mercado: frouxo.
Pauta: $660.
As dualidade.-; acima dc 7 não acom-

panham relativamente os preços;

SANTOS
Iini :

r.nlrala 51 *2v|,i saccas.
lY-«!c i", ;;-'.5oa ¦saccas.
Múdia, .|o.6;S saccas.
Saidas: SS.o-io saccas.
Kxistcncin: a.j.n.sSC saccas.
Vicei por ío kiil&s: 5$6oo,
Posição do mercado: calmo.

ASSüSvR
líntradas cm 20: s.ofió saccos.
llesdo I": 10S.36J dilos.
Sttidas cm _o: 3.76.1 saccos.
Desde 1": 47.SS1 dilos.
lisiatciicia em 21, dc tarde: iRy.;

racensj _"¦„ ....'¦"''_.1'osição do mercado: — Firme.
ÇQTAÇO.KS'••• tirn crvstaí .

Crystal amarello
Mascavo . . ,
llrauco,
Mascavo

Enlrad

le

cm -36

S;.o a «5!««i
Ss.lCe» a S4S0
$..("«. a $.mo
Sôüo —
$440 a $480

fardos.

líntradas
Desde 1":
Saidas cm
l)csiU< 1":

AI.t.ODAO
cm 20: soo fardos

ii.iRí) ditos,
13 far«los.

Q.gos dit
em 21. dcKxisteúcia

tardos.
1'osição (Io mercado

taulc: 6.15S

_ Paralisado.

Pernambuco;
li. (",. dó N":«
Parahyba. . .

tWKtmSJJKm.

CÒTAÇOF.S
Nõminhl
Nominal
Nominal

Apoli:es
Ceraes de 1:000$.
O. do Porto ...
('. dc K. dc l?rcro
C. do Tliesouro ,
S. da Baixada . •
Provisórias. , , .
fudieiária.....

H. do Kio (.|"i").
1',. do &io, dc SPQ$i

110:11. - . < . .
Dito -tle M. 'tieraes
Dilas do \ff, -Santo
Mimícip. de 1906.
Ditas nom. . .
Ditas de J<)i.|.port.
Diías, nom. . .
Dilo de 1504 . .
Ditas do .nj14.iK.rt.
Ditas dc ltcüu lio-

rizonfe» ....
liamos:

Commercial . , .
Brasil. .....
I.avoura. ....
Conuuercio, . , .
Nnc onal
.Mercantil

C. ae
Brasil.
Minerva. .
Garantia. .

listradas
M. C. Jc
Noroeste
Gdyas. ....
licfie Mineira . .
Norte do Brasil. .

(". dc iVr/.l.'":
Pior:. Industrial .
Brasil Industrial .
S. Felix. ....
AHiauça. ....

Pctropolilaiia . . .
S. V. de Alcântara

America líabr)l-, .
Mai*cei)£C ....
Cot". Industrial. .
Munf. Pluniim nsc
Cometa
Tijuca

c. rii«c-í»»t
Docas da Bahia. .
D. de Santos, num.
Diias ai: port. . .
iT.oíeriaü
T. e Carruagens .
Centros Pastoris .
Melh. «io Maranhão
T. e Colonização .
Áiere. Municipal .
Melh. 110 Brasil. .

Udbeuturcs:
Docas d-; Santos .
America '.'abril . .

ÍJiSÇooo
g.|oStioo
Sif.í$ooo
8os?ijuo

Comp.
8 r 2 $000
Õ30S0PO
Ho_?ooo
8oJ?ooo
7o6?pqo

S05SÕÓ0 705$OÒo
7DS?o'oò ;So?i)ou

tillfuoo S3$ooo

4:,-í'-'.o
SoüÇoço
6SoSooü

10.. $('00
lS?$500

171:1S0S14I
3.Ci)j:-S,|$úi«)

3.=3.i:S3i?iiS6

_S:p5"$933
REÕUBi-DOllIA -Dl' MINAS

Arrecadação dó dia' -i - 28:386*590
De 1 a ai 4!i.i:/o/?!)t'J
Iv.n ¦ cgual periodo do

anno passado. . . . .106:i8;$8.íi
—Houve a seguinte alteração tia

pauta da semana dc :-" a 2S do cor-
rente:

Kilog.
Álcool. .
Café cm nino.

S440
$040

£Hí*m;

le /•'.'«.

Ct-5 $00 o
700ÍOÜO
193SÍ00

lSS$;on
1<JÜ?000

318*000,

i5i'$i>oo

20IÇ0OO
l.JO$0 ip
irSSooo

1'tS'ioo
.7 5$ 000
3o$ooo
3-?5"0

i;ò$ool

6o$òoo

robSòon
i_i_iitooò

30S000

83*000

to?oo

M.vnrriMAS
VAPORES ESPERADOS

Portos do norte, "S. Paulo", .
líio da Pra'.!, "Destia". . . .
Portos do sul,.."Mavrink" . . .
Kio da Praia, "Araifiiaya"'. . .
Uio da Prata, "Vauban". . . .
Kio da Praia "l.con XILI:. . .
liagúna c eses., "Anna". . • - •
Porlos di. norle. '•Brasil", . . .
Rio da Praia, "Hollandia". . .
Rio da Prata, "K. Victoria;. .

«Nova Vork e eses., "Vasari . .
P.utns 'do sul "Assu"'. ._¦'. . .
llordéos e eses.. "Carona". . .
Oullicmb.irao c eses., "P. Christo-

plioscu ¦**¦'. ....*.•„•'
r.iverpoól c eses.. "Koiiuiraiil . .
Nolíolk c eses., "Araguary" . .

Wvcmbr":
Portos «do norte, "Maranhão . •
Porlos do norte. "Minas Ceraes..
IiiKlnterni c rses.. "Urina"; . .
Porlos do sul "Siri..". ." . . .
Iiiglatcril c eses.. "Orita"; . .
Anistcrdani c eses., "Frisia.I. 

n. .
Inglaterra e eses., ".Demorara". .

VAPORES A SAIR
Portos do sul, "Itaquéra". . .

Portos Jo sul, "Itatolomy". . .
Rio da Praia. "Mantiqueira.". .
Kio da Prata, "Planeta", i . .
Inglaterra c escs.;, "Dèsna . . .
llaliia e Maceió,."Ilapuca".' . . .
Iiilílatercã c secs.. •'Aia.ciava . .
Nova York c eses. "Vauban1. .
Llilbáo e eses. "I.CO11 XII". . .
Santos. "Kio ile lanciro". . . .
Prrti.s do sul, "Itapcriina . . .
Kio dn Pratai "Vasari"
Uio da Prata "Bocaina . . . .

lãSo.o'•!Portos do norte, "Olinda"'. .. . .
11600Ò Anisterdam e eses. «'[lolMUiUft .

Recife cies., "A. .Taccmiay . .
Kio da Praia. "C.aroiinaJ. . . .

iS6$ooo Portos do sul, "Itajuba . ... .
4S-.$.Hi«. I Huhiíi M Pernambuco, "Ass-

155$udõ ;

,*_tó$óòo
3I5$Oy«J

l6üSr>00
_UU$QJO
1,10^-00
17O$000
i;jfoo«i

,l_$òoo
28!tJ óbo

316.ÕQP

26'-Sói

r,l$ooo

DR. AGENOR MAJ'RA — Consulto-
rio: rua Lúii de Camões. 6, das a
cm deante. Residência: r. Kiachuc-
lo, 222; telephone 102.1, Central.

DR. AGENOR PORTO — Prof. da
Faculdade. Cons. Ilospicio «)-', das
_ ás í. Kcs.: Marque* de Abrantes
ie. fcl. =SS, Slll.

DR. A. MAC DOWELL. — (Doe. da
Fac. dc Medicina). Moléstias iuter-
nas.—Appl. dos raios X, para o
diagnostico. Cons.: r. Hospicio" 83,
das 3 ás s—Res.: S. Clemente 1S7.
Tel. irio, Sul.

DR. ÁLVARO OSÓRIO DE ALMEI-
DA—Prof. da Pae. de Medicina.
Cons.: r. Assembléa 1>7- ^ ' IIS 3-
3**., 5"s. e sabbados, Resid. tiav.
Cruz l.ima 21. Tci. Sul 803.

DR. ALFREDO EGYDIO—Esp. Mol.
das creanças. Vias urinadas. Cons.
K. C. Jtomfiin 817 (Pu. Freire de
Aguiar), das S ás 10 e Sdur. Kiizc-
bio 59, i-' ás 2. Ues.: r. C. llom-
Cm 703 Tel. 7S5. V. .--¦

DR. ARTHUR DE VASCONCEL-
LOS" — Assistenie dc clinica me-
dica da Faculdade. Cons.: Rosa-
rio 85 (das 3 ás 5 hs.) Tel. Nor-
le 1114. Mes.: r. Voluntários da
Pátria iSíí. Tel. Sul 1600.

DR. BANDEIRA RODRIGUES —
Esp. niolcslias senhoras, creanças,
syphilis c cirg. em geral. Cons.:
S. José 19 (phar. ás ia i|-'). Res.:
rua D. Caxias 6, (V. Isabel).

DR, C. BRAUNE — I.onga pratica
dos hospitaes da Europa. Clinica
medica. Esp-, coração e estômago.
Cons.: rua de S. José, 114, da 1

DR. CAETANO DA SILVA —Esp.
moIüstSas •pulmonares. Coiis.^ iruw
Uruguayana 35, das 3 ás 4, ás ler-
ças; q.dnuil _ sxibbados, Kcsid..
R. 24 dc Maio, 154.

DR. COSTA JÚNIOR (A. F.) —
De volta de sua longa estadia na
Europa. Cons.: r. Marechal Fio-
riauo, 90. Tel. N. 1937. Esp. cm
vias urinariüs, íyphilis. c. «lielle,
Cons.: das ío ás i-* c 3 ás ...

DR. CIVIS GALVÃO — Clinica mc-
dica, syphilis, vias urinarins. Exa-
mes dc pus, escarros, urina, etc.
App. o (Í06 e 914. Cotis. e res.:
r. Cõtistitui.ão 45- sobr. Tcl.eiii,
Ccutr.

DR. EGAS DE MENDONÇA — As-
sistente i\c clinica na faculdade.
Cons.: r. do Rosário 140, á:i aa».-
4:13. c Oas., das a ás 4 hs. (Tel.
Norte ,1070).

DR. FLAV10 DE MOURA — Cli-
nica medica. Esp.: mol. do esto-
mago c do ficado. Kcs.: rua Uru-
Rllav. afiS. Tel. lojo. VilJa.

DR. GARF1ELD DE ALMEIDA —
Dircctor do Uosp. S. Sebastião.
Docente du Fac, chefe do servi-
çp da Líga C. a Tuberculose,
Res.: S. Salvador cr. Cons.: 7
dc Setembro 17o. Tel, 607, Sul.

DR. «GUILHERME EISENLOHR,
trata t da tuberculose por processo
cspechil tendo cotiseguido a cura
radical «em centenas dt:_ ddeiitcs.
Pratica o processo dc "Koinallni".
Cons.: r. General Câmara 2O.

DR. GAMA CERQUEIRA — Cl.
medica de adultos c dc creanças.
liyuecologia c via» urinai ias. !Res.:
li', N. S. de Copacabana 621 (Tçl;
S, 1-84), Consultas das u ás 14
hs, C-líamados a qualquer hora,

DR. HENRIQUE DUQUE — Con-
sultorio: rua da Assembléa, fí,j, re•sidencia': K. Riaóhe_!o, 3,.-.

DR. HENRIQUE ROCHA -Adj.m-
to do Hosp. cia: Misericórdia. Assis-
tente da l*olyclinica creanças, Dà
consultas das n ás 14 horas e ac-
celta chamados a qualquer lio;a do
dia ou da noite, na rua S. T.uiz
Gonzaga n. C6 (pharmacia S. Luiz
S. Christovão.

DR. HILDEGARDO DE NORO-
NHA — Cllnioá em geral. Trat.
especial da blcnorrlingia. Cons.:
Sele de Setembro n. rjp, sob., ás a.s„
-ias. e tos,', das 2 ás 4. lies.: Cou-
çalves Crespo 23. Tel. 15S1, Villa.

DR. MARIO DE GOUVEA — Cli-
nica medica, panos c mol. de se-
nhoras. Cons.: R._-'.| de Maio 64,
sobr. («> ás ií). ás sas., -tas. _csextas-feiras. Kcs.: r. llêlla Vis-
1.- ;o (E. Novo). Tel. 161, V.

DR. PIMENTA DE MELLO —
Consultas diária» (excepto ás 4as.
feiras). Ourives. 5; ás 3 horas.
Res.: Aííonso Pciiua 11. 49.

DR. PEDRO MARTINS — Espe-
cialidadcs: moléstias do estômago,
coraçâOi ficado e rins. Cons.: r.
dos Audriidas 52, sol), (das 4 ás
S hs.) Tel. 173(3 N. Res. rua X.
S. de Copacauanti ooo.

DR. RAMIRO MAGALHÃES —Da
Sta. Casa dc Misericórdia. Doem-
ças do pulmão, do coração c dos
rina. ('citiá.: rua José dos Reis 39*
A's ii hs. lies.: rua Engenho dc
Dentro n. iSj.

DR. TAMBORIM GUIMARÃES —
Doenças internas, especialmente das
ereáncaS' Tel. 1555» CciUrah Cru-
guajána u, 3.

DR. CUNHA CRUZ — Cura o ha-
bito da embriaguez, por sitgKçstfm
e com os medicamentos "Salviuis
e "Gottas de Saude". It. Carioca
31, 3 ás S- Tel. Central 5695.

DOENÇAS DO ESTÔMAGO,
INTESTINOS, FIGADO E
NERVOSAS — EXAMES
PELOS BAÍOS X

DR RENATO DE SOUZA LO-
PES -— Esp. Docente no 1?. dc
Medicina j r. S. José, 39, das 2
As 4 lis. (menos á«s quartas-feiras)
Grátis aos pobres; as i_ «hs.

¦Rio. Branco «7..--, 3- Ss j. Tel.
940. Kcs. V. da Pátria 11. ,,.'DR. LEÃO DE AQUINO _. „_Acad. de Med. do Hosp; da [Jamboa. Res.: Cosia Bastos 45sjú, C. Cons.: Cen. Câmara'1
de 1 ás 3 (excepto nas 4.3. ;.;ras); e nos sabbados das -i ¦'... -

DR. C. DE R0SS1 - Cirurgia 3'-
ral. Moléstias das senhoras. Vi'suiinarias. Cura radical dis '.,-.
nias. U. Quitanda, ar, da 1 ás

p w
r. sp^

Kcs.: K.
tafogo.

Visconde Si]e MIvj, ll,«.

PAUTOS. MOLÉSTIAS l)\s
SENHODAS K DAS 1 i;i:\\.1.

DR. BENTO RIBEIRO DE" CAS
TRO — Consultoria: lt. AsscmblC-
7\ (das 3 i|a ás 5 hs.). Ke«,: r 

",
Ruy llarbosa 11. 438.

MOLÉSTIAS DAS SM\IIO!;.\<
Operações; i-AirroH

ii.

MOLÉSTIAS DO PULMÃO,
CORAÇÃO E APPARELHO
DIGESTIVO

DR ADOLPHO DA FONSECA —
Cons.: largo de Santa Rita n. 10,
das 3 ás 4. Res.: rua Dr. Dias da
Cruz n. 301, Meyer.

Clinica iiiedico-cirnrgic» tios
rtrs. Pelix Nogueira o Júlio
Monteiro, á rua Senador
Euzebio 238, Tel. N. 1186.

DR. FELIX NOGUEIRA — Op.
partos e mol. de senh., hydrocclc,
csti.it. da urethra, fistulas c cor-
rim. Trat. esp. da syphilis; appl.
dc "Cou" e "914", (" ns -) 1{es.
ti«av. dc S. Salvador au.

DR. JÚLIO MONTEIRO — Med,
do Hosp. dc S. Sebastião. Mol.
internas, «pulmão, coraçii.o,_ figado,
estômago c rins. Mol. inféctuòsas
syphilis, etc.) Das 2 ás 4 hs. Res.
rua de Ibituruna .1?.

TRATAMENTO DA Tl*BEIÍ-
OULOSR PULMONAR PELO
PNEUMOTHORAX ART1PI-
CIAL

(Processo «lc Forlanini)
DR. EDGARD ABRANTES —Cons.

r. S. josc n. íof. (2 ás 3). Tel.
C. 5.537. Resid.: r, Barão dc
l^lanieugo n. 17. Tel. Sul pGo.

MOLÉSTIAS DAS CREANÇAS
DR MONCORVO — Dircctor fim-

«iidor do Instituto de Assistência
á Infância do Uio dc Janeiro. Clie-
fe do Serviço dc Creanças da Vo-
iicünica. Especialista dc doenças
das creanças e pelle. Cons.: rua
Cr. Dias 41, ás 13 h-s. Res.: Mou-
ra Biilo 11. 58.

DR. PEDRO CUNHA — Da Fac.
de Mcdic. e do Inst. dc Assist.
11 Inf. Cl, medica e das creanças.
Cons.: Cointilvcs Dias 411. Tel.
3061 C, das 3 ás 5, Res.: S. Sal-
vador 73. Cattcte. T. 1633. Sul.

Id. 1.,

DRA. ANTONIETTA MORPUKüü
— Da Soe. de Med. «• ( ,
com pratica dos hosp. da líur.-i .Kes. e cons. U. São Jn-i. .f.>,'
Consultas ás 2.a?, 4.aa c ü.n_, «ri
1 ás 3 lis. Tel. 31» ('.

DR. CASTRO PEIXOTO — (".',
úo servido de partos da iVIyclhn
ca de Creanças da Santa i..;
Td. V. 22(19. Res.: Hadd. I.,y ,
aü2. Cous.: rua Urujjuayan;!, _;,
das 2 ás 4 hora*.

DR. CAMACHO CRESPO — !'.-
tos c moléstias de senhoras. I: •,
Conde dc Ltòtufím 5;.". Tel, ':;
Via.

DR. CORRÊA DA VEIGA - A-¦;...
da Maternidade dn lí, de l.n.":
c da Ass. Aux. II. da Est. dc I".
C. do Urasil. Cons.: II.,,;.',:,, -
(ás 4 lis.) lies.: lí. Muniu A.e-
grè 313 — Santa Thercza.

DR. DACIANO GOULART
Pòlyclinica de Creanças. i'«
Urusuavaua ;'5, das -i ás i.
3;(L\ C. Res. Uua ll«.
1 to. T. 11.10, Vtlla.

DR. DANIEL DE ALMEIDA
Cura radical das hérnias. Cônsul,
torio: rua do Hospício n, 6S. Re*
sidencia: rua 1'aliueÍi'as 5'j Ulota-
fogo).

DR. HERCULANO -PINHEIUO
Tarios, mofesüas dad scuIiopi- ¦•
creanças. Consultas das .«« á- «,-
horas. Urmrnayaua ínj. Kcs : lua
do Lopes 154. (Madurcira).

DR. HELENO BRANDÃO — Cons.
rua da Assembléa, «yü; áã terçai
quintas e sabbados, «dns 15 á_ 1;
horas. Res.: Boulevard .18 de Se
tembjro 348 (Villa Isabel). Tel.
Villa 1.073.

DR. LINCOLN DE-ARAUJO -
Da Acad. de Med. c do ilnsp.
da Misericórdia. Cons.: nn Cl,
Câmara 116, (a ás 4). Tel. .\.
af.ll, Res.: Iladdock Lolio 416.
(Tci. Villa 3=d).

DR. LUIZ DE MARCOS — Cons.:
Ürusuayona, 105. Das 2 ás 4. Ues,
S. Francisco Xavier 312.

DR. LAFAYETTE VIEIRA — Mel.
da Materuid. Dipl. pela Matçd
nid. Turuier, e cm lontra pratie 1
nos Hosp. de Taris. Cous.: lios-
jiicio 83; ;as,, 4.-is. e 6as. feira-
(J ás 4). Tel. 3770, N. lies.: It,

•Ilarros» 34 — Copacabana.
DR. MASSON DA FONSECA -

Docente da Fac. de Med. e men-
co adj. do Hosp. da Mitiricordi».
Cons. rua Urusuavaua 37, das .1
ás 5. Tel. 1043. C. Ues.: I.arau-
jeirus 354. Tel. 5S58, C.

DR. MIGUEL FE1T0SA — II.
serviço dc gynecolugia da S. t-;-:i
de Misericórdia. Cons.: Uni«ji'.:iy.i-
11a 35, das 3 ás 5. Res.: Cal. Ca-
mara 32», «ob. Tel. 3CÓ7. Noite.

MOLÉSTIAS DAS SENH01ÍAS,
PARTOS c VIAS URINARIAS

MOLÉSTIAS DE ADULTOS,
DE OREANOAS E SYPHILIS

DR. CARVALHO CARDOSO — üo
Hosp- de Miseriordia c do Inst.
de Assistência á Infância. Cons.:
Assembléa 98 (4 ás 6 hs.). Kcs.:
IMarqucz dc AbratUcsl 189. ttel.
Sul 17Ú1.

CllilIROIA INFANTIL

DR. SYLVIO REGO - Do Inst. «le
Assist. á Infância. Clru _ta geral,
partos, cirurgia de creanças. Res.:
V. Itauna 141, (lei. 2666, Nor-
tc). Cons.: Gonçalves Dias 41 (lei.
C. 3061).

DR. OCTAVIO DE ANDRADE —
Cura heinorrli. iitcrina«s, corriiiiçii-
tos, suspeusSo, etc, sem oncração-
Nos casos indicados, evita a 141 «
vldez. Cons.: R, 7 de, Setembro
nSÒ, das o ás 11 e da 1 ás 4. Tel
1.591.

PARTOS E MOLÉSTIAS DA
MULHER — TUMOISKS 110
VENTRE E DOS SHIOS

1..DR. MAURITY SANTOS
docente da Faculdade. Res.: rn-i
Riacliuelo 11. 217 (tel. ('. 04S1.
Cons.: rua Carioca n. 47 (das I
cm deante). Tel. Ceut. 3.217.

YIOMISTUS |)ÃS SIIX1ÍORAS
E PARTOS

CLINICA CIRÚRGICA, VIAS
URINARIAS
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THEATRO'RECREIO"

DR. AMALIO DA SILVA _• Rua
ÜrúíSuayaha 7, 1" andar.

DR. ALÒYSIO NEIVA — Advogado
— Kua da Ouitanda b — Telephone
Central S.

DR. ANNIBAL VARGES —
das scnhoraSi pelle e trat.
da syphilU. App. eleclr. ne
nervosas, do nariz, garganta
vido.-;. Cons.: Av. Gomes
go, das 1 ns O li?. Tc!. i_

; DR. CARLOS DE FREITAS--Prof.' da l."ac. da Dahia. IDsp. Mols. das
Scnli-, l'artos, Vias urinaria.. Co,ir.
Uruguayana 21 (1 ás 5—Tel; 40,
Cent.). Kcs.: t*av. S. Salvador 61.
Tlad. Lobo. Tel. ioj.|, Villa,

DR. JÚLIO XAVIER — Clinica me-
dica e de moléstias de senhoras,
U.í.: lí. Felix da Cunha, 43. Tci.
Villa 930. Consultas: dc _ ás 4 c
das 7 a- o Ws, da noite, na U.
liarão «le Mcsi.uita 441.

DR. RUBEM BRANCO — Cl. me-
dica cni geral, «partos, mols. das
senhoras c syphilis. Cons.: Av.
Mem dc Sá ns. dias 2 ás (, lis.)
Kcs.: r. Haddock Lobo n. 6.

DR. A. COSTALLAT — Do Hosp.
da Misericórdia. Com pratica dos
liosp. de llerlim e Paris, Cons.:
r. dá Carioca 30 (das 3 ás C lis.)
Resid.: rua das Laranjeiras, So
(tel. 305C. C.)

DR. CARLOS V/ERNECK — Cirur-
gião da Sla. Casa. Cirurgia de
adultos e creanças; mol. das vias
urin.-.rias c das senhoras. Cous.:
r. Ourives 5- das 3 ás 5 lis. Res.
r. Senador Octaviano a. 54. lei.
Cent. 1042. ,

DR. CARLOS NOVAES — Mctnli.
da Ass. Franceza de Urologia.
Trat. da Menorr. oguda c clirpui-
ca, estreit. e proslatites clirouieas
pelas tforrcnWs tliermo-eiiltficas.
Cons. r. Carioca 50, dos ia ás 17.

DR. CAMILLO BICALHO — Cl-
rtirgião da Santa Casa. lies.: Con-
de dc Itonitiiii ijO (tel. ia;a Vil-
Ia). Cons.: rua Ourives 29, 3as.,
sas. c sabbados, ás 4 horas.

DR. JOAQUIM MATTOS — Do
Hospital da Saude. Moléstias , de
senhoras, vias urinariüs, _ hérnias,
liydrocelesi tumores dos seios c du
ventre. Rua Kodriso Silva ri. 5.

DR. NELSON MARCOS CAVAL-
CANTI — Dos Hosp.: Misericor-
dia c llcnel. l'nrt. Cirurgia, 1110!.
das senhoras c vias urinarias. Cons.
10, Ourives, 3 ás s hs- Res.:
Passos Manoel 3|. T. 3ipr« C.

CIRURGIA GKRAE. JlÕT.ES-
XIAS DAS SENHORAS,

VIAS URINARIAS

DRS FRANCISCO DE CASTRO
ARAUJO c CLODOMIR DUAR
TE — Assist. da Mat. da Saut-i
Casa. Com pratica dos Hosp. «i..
Europa. Cons; r, Carioca 6o, i
ás s hs. Tel. 2727, C. Kcs,: Al-
711a Ilrandão n. 9. 'lei. afj'S« V.
Tel. Maternidade 955. C.

PARTOS; MOLÉSTIAS IHi
SENHORAS—TUMORES

NO VENTRE

DR. ARNÃLDO~QÜÍNTELLA 
~~-

iJi.cente livre «Ia Fac. dc Med.
Cons". R. Assembléa, nS, terças,
quintas e saliba.los, ás 4 horas da
¦tarde. Ues. R. D. Curlota t«.i,
(Hõtafògo)-.

DRA. EPHIGENIA VEIGA — Mo-
lestias de scnlioras c partos, Cons.:
Assembléa 18. Rea. rua das Lu-
raiijeiras 37-t *

DR. QUEIROZ BARROS — Cons.:
rua Primeiro de Março iS. da «
ás 3 horas. Residência: praia do
ltutaíoRO 194. ,,_.

DR. TIGRE DE OLIVEIRA -
Cons.: Assembléa, 2S, aas., _4M. «'
Cas., da- 2 ás 4 horas. 'lei. (.,
1000. Res. Praia de liotatogo 100.

DP.. BONIFÁCIO DA COSTA -
'jr.x-interno dos Hosp: da Miscri-
cordia c S. Francisco ie Paula.
Coita, o resid;; Avenida Contes
1'i-eire i-v. Tel. C. 4403. Con-
üúltiis das 3 ás d da tarde.

DR. CÂNDIDO BOTAFOGO--Trat.
rápido úo* estreitamentos, blenor-
rlingias clirouieas e recentes, prós-
talites e liipertrophia da próstata,
por procesíò moderno; rua Buenos
Aires 03, de 1 ás 4-

DR. NAUUCO DE GOUVÊA, —
Professor ii Fac. de Mèdnciua..
Cheio (Io serviço ciiurçico do Hosp.
da Saude. li. 1" 'ie Marco, 10,
das 4 ás 6. Tci. 81 ('. Central.

DR. OSÓRIO MASCARENHAS —
Formado c laureado pelo Façulda-
de de Med. (lc Paris, ex-interno
dos Hosp- «le Paris. Cous.: Av.
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As 2 horas
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Bicoquet
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As 8 o lü horas
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Bicaquet

Suecesso cie gar-
qalhiidits

Ciimp.iniiia Alexandre
dA/.ovoilo — Tournéü
Cremilüa ü Oliveira
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1 TH^ATHO RBPtTBLIGA
jionln virada, muito om cvidcnciit, tt" musgo e nos fetos mi não í «-':'.'.'i:'. mais
adiuirado, nem teria mais dcscoitfiatn;a-5.

j.ínião o sonhar não atlmittc, sr. Pinson, dtssc o .itii/cm tom desde-
nlioso, que o assassino, logo depois de comnuntci' o erinv.', ficasse perturba-
<lo a tal ponto que perdesse o sangue friu ? Não se esqueça dc qtte elle foi
«ferido e .le que, sentindo-se ferido devia ter largado o revolver para 'levar

n mão á ferida, Quem lhe diz qtte elle não caiu no chão? Ha um lago de
saiigètc uo lugar eui, que jtipppinós que o homem esteve escondido, espcfando
a víelima. Quando se levantou, pensou logo cm ir buscar a mala. dentro da

qual sabia que eslava o dinheiro, ir.a.s não pensou em apanhai' a arma, ou

friiãõ, se pensou, já não era tempo.
—¦ Xão ha duvida qtte isso é possível, sr. juiz.

Ah! Ainda bem que o reconhecei-..
li' verdade, digo que é possível, mas digo lambem que acho essa nu-

prudência, ainda assim, extraordinária. Nestes últimos tempos, sn. juiz, te-
!it,03 lido muitos exemplos de crime dos quaes os assassinos tèui deixado
Jntlicios assim enganadores. Prcndeu-sc muita gente, acreditando-se cm taes
inílieios. l'oi necessário soltar os detentos e apresentar-lhes desculpas. -Ainda
ó bom quando podemos oílercccr desculpas, ç não temos ido ao tribuna) «lo

jury, cou» já tem acontecido por différcutcs vezes, ü sr. juiz, que está ao

_tíir dos processos criminaes, sabe isto melhor do que eu. _ _ .
-4 E se a descoberta desse revolver sc combinasse com o outro judicio

já notado por nós e do qual não podemos desconhecer a importância... a
ferida do assassino?
¦— Direi que ha probabilidades de acertar, mas qtte lambem as ha dc errar
o caminho.

E se eu lhe predissesse com certeza que esses dois indicio?, o revol-
ver por um lado, a ferida por outro, se hão de reunir para aceusár ou, pelo
menos, fazer suspeitar de uma só c única pessoa?

Pirei que é grave... muito grave, sr. juiz, mas entretanto:..
Entretanto o quê?

—. E* a historia desse revolver que me atrapalha! Xão me pare;.' nalu-

fal e. se tivesse que me decidir, tomaria cautela, muita cautela.
bique certo, sr. Pinson. que não perseverarei senão quando estiver
Pensará por acaso, o sr. Laugier que etisupponho que o senhor ti-

seguro de acertar, disse o juiz com, sorriso irônico,
zesse outra coisa? di;se o agente com os olhos baixos e fazendo

jpocrila.
iHòttvc um momento de stlenc o entre ainjbos.
Foi Pinson quem continuou:

O sr. juiz desconfia do sr. Beaufòrt?
«O magistrado estremeceu. O agente acabava de dai

lima só palavra, a idéa que lhe tinha oçcorridp.
" Desconfio 

muito, disse elle. Observarei o ?r. j

Ütude é dúbia, e ia perdendo os sentidos ha pouco.
Permitta, sr. jui.... . -

—-Xaluralmente vae levar aquelle desmaio a conta dn ferida, mas. çs*»
sfolou-lhc apenas a testa. For outro lado, antecipando-se cem hab>

1 ir. Beaufòrt reconhece o revolver como parecendo-se muito con

anta arma que elle possue. .
_ Parece-me que não ha nada mais natural. «

- nao eiicúntranuos. cjti ,c.is«4 4«i srv Ucautort,
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A cn_raçadissim.i coniodia inglozu, cm 3 aclps, Iriulucção dc Etluartlo
Victorino do original V. Piiiero

iVlSP-TIRA DE I¥iIJLHi_R
protagonista:: CHlÇMlLi.DA I3'ol_lVJ_U.A

Brilhante exito do toda a companhia — «Misc-on-scòno» do aclor
de AzevtMlo — Mobiliário da Marcenaria Brasileira

A actriz Croniiltlii¦ d'OHvcir:i cxhibirá «tòilettcs» do "Atelior» de Mada mo Tci-
xeira (Av. Hio Branco £«47,:-2.-) c chítpáns da casa Castro (11. Uruguayana).

Amnhliã, segunda-feira
'i-fr-j^__r!i,»-__a-T^--tr-.«

THEATRO MUNICIPAL
Kécita de moda — MENTIIiA DE MULHER
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GüANDE COMPANHIA ITALIANA DE OPEliETAS

CA.MA.MBA.'
QUARTA FEI R A, 25Direcçao artística

Cav. l!. lírico Víille
Dirèoçüo musical do

Maestro _____ ____ U «*-*««»

com a opereta em 3 actos e dcsliimbruutissima montngem

£_s
50

COltlSTAS
e

Bailarinas 
Orchestra Ü832 nmfsssores sob a regência flo_m«_istj___yiCENZO BSLLEZZA
¦p~ A companhia chõ_ã au liio na terea-retftt, 2í,""tri.iordo do «Arogunya».

..... 
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Preços : Ctmarotes e frizas. SCS.-Fautéuils, ns-Cadoiras, ^T^i^^t'^
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Até aqui, «-«certoj pi**, »

Comedia em '¦'< tictó.-s do Crcmietix e Uecotircelle.— Mr. GUlTIVí
jotterá role deI,'AÍlHKI_ CUN".s"l"AN I1X.

riilíÇÒS TAliA A MATINÊ'!? — Fiizas e camarotes «'o. 1-, 50$:
ditos do i\ SOS; poltronas, 10$: lialcào A e U, Cí; outras filas, ¦'.$ o
galerias, 230 '-.i.

it lii.':es a venda na bilheteria do thotitro, das lü da manhã
em det.nte.

-8« c última recita da comimnhla.
««í? _ B B íi <3_?3 fí^i I

íO—Dc nesordo .om a lei cm vigoro rroi
^hopeos as senhoras eia toda a platcu; duraate o es^tictacuio

A3i ".MllA

SIMSSílOMais rcsipténto c inuiFbaratti que quaiquercorreia de couro
ou de bula tu

.spèçialidade para Engenhos Ccníracs, Serrarias, Fabricas de Tecidos, Moinhos dc
Trigo, Fundições, Machinas aóLavoiir-a o.Òfflcinas de .Mecânica em geralFeçani a tibelia de preços e comparem com os do carreia Us c.uro ou bàlata

FABRICADA PORLsleoÍ8ii3i Íiil|lil|l|| Cupsif, II unu

| Haja Domingo 22' fí
nn I di) l|2diit ás 8 da ni>:l

Sporl de polòtti, o.nn
premiadas para o c «

As a lio fi'»

Emociiioante quínieia mia

ÇJ rubricas em Dundèe e Stanley—Èscússitt Fornecedores do Governo de S. M. I5i Itannica e outros %
AfrentCH _ rept-esuiititiitüs no iirasil ;

IA ARAUJOâG.
C^i_,S__K. BORLIDO lVEOISTX-â .

| Esciiptorioe armazém.: RUA Q£ S. PEUráí?, 87 ^ Caixu Postal 262
DEPOSITO : RS3.5. CÀMEHfHÒ', 101-30. - UIO DE JANEIRO

Ilòrmsnègildò— Clii I
Sulozabal—Anlonio

Casimiro—Júlio
Goni—Luiz

Aragònòs—Gp.ènrt"; í
Nil.ò—Biisubii)

Re-üultaclo cio
ooncvir

vi

Si
§: ás 7 horas dn-uo.H
1 Dias úteis as"9 Mus.

Frooíão cobevtk.
AViso-ne ncaordo ,om a lei cm vigor 6 prohibido oúsode u&rUiMIU : RCUia VAlHbKIHU, IUI._<_ - iílü DJli JAiWKU B Boufle l""i'a"<r'A|VÍil•uio. t Ía__ÍM_iia_MM_iM " * fil -42531

m

.«____•«:



1 M0IESH.V8 DATEIM»
E SíPHITíIS _<__

v pratica dos {losp- K „o serv. dc

J.Rodrgo Siva, 5,yeV.. í ,.»«
F. TERRA -/roí-DR. ,dade'llnsp (10 Medicina,

PHARMACIA K 
'VkOOÍXti 

tKH-
* " " - -

isé Ricard

nol, pari.és fracos. Cyano, Çonol

ros — Conde Bomflir. tit.t.P'
José Ricardo, dss oris IL/Alme.
ila Pires, de i <is í. Artef» qul;

da Facul-
director do"ã.c.5 lázaros. R. Assembléa

,n dis 2 as -1 horas.' ,£' SILVA ARAÚJO FILHO, -'/s-istento-dfl Fsculdadéj de Medi-
, :¦•, Una 7 dc Setembro 38, as
3 hs. Tel. C, 5510- Res-: Mar-
.'mez de Alnantcs (17. _

PROF DR. ER- RABELI-0 — De
volta da Europa, reabriu o con-
Fultorio. Trata pelo radiuni 03 tu-
mores e oiitrus doenças. da peite;
cons.: rua da Asscmlileá 11. 83.

MOLÉSTIAS D13 OLHOS

BRS. MOURA 1SRAS1L e GABRIEL
DE ANDRADE — Consultório:
largo da Carioca, S Cdas i-' as 4).
Iodos oí di;» s.

PR. PAULA FONSECA • Consulto-
i-io, r. Sele (le Setembro i.j.i (dns 2
ns s I'-'. diariamente).

Õ7Jci,1STAS
JJR AMEi-IO TAVARES - Ocuhsta

l.ivie docente c Assistente d.i l'a-
cuidado. 1'on'i. rim dos Ourives S- ,
PR. MARIO GÓES • Assistente da

facilidade, Consultório 1 r. 7 de .hç.
lembro n. 38, 'Ias 3 os 5 In. «!•
C. i;sio. Residi liarão Mauicngo
.-(..'. Tel. S. 111 o.

e Bleno-thanato, para gonoirhéa.
PHARMACIA CAPEIAETI - Hu-

maytá 140. T. 1048, g. Compl.
sort. de drogas e iproducto* pharin.
Cons. Drs.: Enrygdio Cabral (9
ás 10) c Santos Cunha (10 ás 11).
Grátis nos pobres.

PHARMACIA CRESPO — Conde
llomfim 250 T. 2479. V- Cons.!
dr. Camacho Crespo, 9 as 11J dr.
I». de Souza, 8 ás 9 da m, e 4
hi 5; dr. I.inneu Silva, das 7 ?•
8 n.i dr. S. P. I.hin. = ás .3.

PHARMACIA ALLIANÇA •— De
Isaia-3 P. Alves. Laranjeiras '31.
Tel. . C. 2141. Cons.l drs. Sou-
za Carvalho (9 ás 10) i C iam-
iiaio Corrêa (10 ás 11): Raul Pa-
checo (12 ás 13)i A. da Cunha e
Mello (13 á3 14.) Dcp.,do NER-
VILOL. Tara pliòspluituia; «eu-

PHARMACIA PEREIRA DE SOU-
ZA — Laboratório e drogaria, Con-
siiltas médicas diariamente, lei,
Villa 2030. 'Rua 24 de Maio i06
Clísti de Riachuclo).- ¦ ,!„

PHARMACIA LARANJEIRAS —
Tcl. 5731, Laranjeiras 45,»- }¦'"'•?•
Drs; Leopoldo do Prado. (9 a«
10)i Souza Carvalho <io "'• \']-
Fabrica c dcp. do .'(Pantoforraio ,

tosses, rcáiriados, CoqilclUr
— Ve
Cordel

DOKNOAS DOS OLHOS, ()l!-
VJUOSl NÃlll/i 11 (UüCa.VJW

PR HILÁRIO' DÊ ÕÕUVÊA --.Hy
Universidades dé' Paris-e Iléidel.
ber,". Proi. da l'ae. do Rio do
laiieiro. Cons. Assembléa efi dias'2 ás 4 lioras), ás nas., .(a:i. e 6a;.
feiras. Tel. 1957. <-'. Res.: Praia
1'lamcngo 140. (Tel. 3aii'l;-íf.J

PR It. ÜAV1D DH SANSON —
Consultório: U. Assembléa eu, das
- ás ? hom?. ás terças, quintas- e
eabbndV. Tcl. C. 1957. Ues.-.! r.
Pcrúia da Silva 40 (Laranjeiras).
Tcl, C. 5270.

'V)Oi;XC.VS 
BA U.ílKíANTA,

NAKlKj OUVIDOS 1-i IJOOA

PR~EÜÍ!ÍCÕ 55 LEMOS, prófes-']
sor l.iv. da Faculdade do Mediei-
ila dó Riu, coiii 20 annos de prat
ea. Cura garantida c rápida d
Ozcna (íctidcz nasal), por pro.ee!
so novo. Cons.': rua da Carioca,.!
13, so., das 1; áí 5 da tardei

mTmjKSXÍÃfTj).\ «ÃIIGA -ST.\,
NATO'/ 13 O Ü VI DOS

IH0RE9 penbòes

PENSÃO BHÀ8ILS1RA - •»*

, s 20 minutos da eldkde, bondes
s toda hora, ofíerece boas «com-
modações a famílias t cavalheiros
de tratamento. •

PENSÃO NOGUEIRA — Marechal
Fioriano 193. T. »8M' C' E t
Pensão continua a ofterecer aos
«rs. viajantes e exmas. famílias
commodos confortáveis cm condi-
cães. hygienicas. ,-..,,.

PENãAO ALPHA - R. Cattete
186. Tcl. Cent. 458S. hsplcml dos
aposentos par» famílias e. cava-hci-
ros. Optima coiinlia familiar. Ba-
nleiro* de irrtmcrsao, dhuvçiro e
água - quente. Próximo aos banhos

PENSÃO' MAGESTIC -. P; HoI-,
logo 3S4. Tel. 9.11, S. >•ü,."'*rL,":
ronjeiros 318. Tel. 513'. .<-;' :iPl>«-
mas accommodações para lâminas e
cavalheiros dc tratamento.

PENSÃO RIO BRANCO — (Palace.
ic Fialho). Exclusivamente ..para
(amilias c ceva Miei ros _-de distin-
ccão Tcl. 3732; nao Fialho 2o—
(Gloria — Cattete).

IMTBMAS

PR. DE OLIVEIRA,
rfdsp. de llt-ilini

r. IJrujíuayaiia 21,
,io, C. Ues.: Sinta

AVELINO
1 pratica di

Vieiiiiu. Cons.:
dns 3 ás (>¦ T,

pR.^fcASTRiÕTO PINHEIRO -¦-
ICx-Assistenlc da clinica do Pro".
UrbanUcliilcch, do Vieniin, Rua
Sete de Sêteiiibro, 8-', das 2 113 4

Pr"s."Í'ECKOLT E PECKOLT FI-
X.I10 — Especialistas! ouvidou.na-
ri/, cjarganUij vius urinarias e opc-
rações; Cons. rua Sete de Sclçni-
Lio (>,]. iu omlar, de. i hs 5. lies,
r. Felix d:í Cunha !'j.

MOfiliSTIAS DA (iAlKJAM-V,
NAIU/j M OUVIDOS—Cl!IIIV
'DA UMiVM

PR. 
"AUGUSTO 

UNHA «ES —
Clicte de clinica na Policlmica, l-.x-
assisterilo dos Profs. Killiah, Oiits-
iiiann e llruld. Cura da Racue;;
tproc. Cutziiiaim, dc Berlim); rua
Uruguayana 8, ás 3 hs.

ViOliiíãiTÍSwi GARGANTÃII
xaiíi/ e ouvidos, nnox-
CQ.liiS.QPn AGOSÇOrlA

PR. FRANCISCO CASTILHO
MARCONDES — A^ist. da V. de
Med. F.xflS3ÍFt. do Prol. Jlrlçgcr
(llrcslnii) c do 1'rof. I-Cilluin (llcr-
uni), UruBiiayaua e5. T as 3 1)2.
T. i;('^ C. Hcs.: RiKfsei 10. (I.
3750 C)

Dr. Castello Branco --
RUA DA ASSEMBLÉA N. 34.

jFojiUSTIAS -DA 5ÕCGA K
E SEUS AXSI-i.VOS

AU BERTTE — ãrmuliãD-dciitista ^
Especialista — Una 13 de Nuvem-".ro 33. Teleph. 18,18 - S.. Paulo.

PR. J. TELLES -- tispeciahsta cm
moléstias da boca. Cons.: das 7
íis 19 lis. 11. I.ucldio Lago 10 —
Mover.

para
PHARMACIA POPULAR

roao Corria, R. ArchliS
ío .¦!.', (Mcyer), Tcl, .1403. Villa.
(*on«u!iorio clinico <Hariu: dr. 31t;i-
mii» Vulvcrdc (S i|-' ás 10 da 111a-
niiá) i dr. Ciouçolves Juniiir (in as
11 da manhã); dr. Artiilnnio 1'am-
plona (11 á 1 da tarde): dr. Os-
car Carvalho t\ ás .1 dá lardè),
dr. Ccsar de Itr.rros (3 iii 5 du
tarde); dr. Luiz Andrade (das 7
ás 8 da noite).

PHARMACIA HADDOCK LOF.O -
IM, Capòletl) — K. Had. Lubo

co.|, T. V. 13S7. Fali. do Carbo-
viciralo de Borges, do Ulixir de
Citro-vieirato e Depui-saii. Con.-.:
ib.a drsi A. Alvos e M. Aútrani
Olhou Pitncntcl <¦ .loão Coiiniun.

PHARMACIA FERNANDES —1«-
lalieleeida cm if8o. It. Cattete 9..
Tcl. 40Í.Ú, t:. Cons.: Drsii.ll. N"a-.
varro to 6» 10); K. Freire (li ns
ul; Uchiflca (1 li.); !•• Mõrand
(2 ás 3). Garantida inanipulacão
do rcceitiuirio medico.

iio*.ror.oi,A'i'iíi.v
plrARMAClAV:. 11ÕMOIÍÕPATHICA

— De Araújo Nõbreg-i .e l ¦
Cnmiüetd iSíjrtiineuto ilii drogas^bq-
jtioeopáüí. rccebiiKts tlirect. K.»p.
.íiiianu. "Ximpliea Viriiis". para a
i-iir.a da Impotência! V. Faina -'»•

PHARMACIA HOMOF.OPATItlCA.
—S F.co dc AísU. de Alciuo liar-
roso & C"; r, .S. Franei.eo Xa-

vier 400. Prus pura regulariza c
combate a prisão de ventre; tubo
2*000; dr. Américo Tavares, cuns.'.
graÜSf diariaiuente, S ús y.

ÉS V f'.CIA 1.1 DA 1)Í5S PI rA R-
MtVOEUTiOAS

MANTEIGA VIRGEM. — Pasteurl-
z.-ida, UilOj 4? (reclame). Na Lei-
teria Palmyr.i. Ouvidor 140.

LEITERIA CARIOCA — Casa es-
pccial cm leite, manteiga, crime e
coalhada. Entrega-se u domicilio.
Tcl. o-mC C.; ru.\ Carioca 39-
Gonçalves Silva & C.

"A RIO DE JANEIRO
«• sorteio da Secção

í"ecti/io Preduft
A's i' i|* horas do dia 20 do

corrente, teve logar o 27° sorteio
da Secção Pecúlio Predial da co.
nhcçida .Sociedade de. Pccnlios
Mútuos "A Uio de Janeiro .

Como acontece sempre que a re-
ferida Sociedade realiza um de
seus sorteios- o de ante-hontem .le-
vou no seu escriptorio, a rua Vis.
conde de Inhaúma, it. 53. . soo-,
grande numero de mutuários e
mais pessoas gradas, sendo obje-
cto dc elogios de Iodos os presen-
tes a engrenagem dos benefícios e
o systema dos sorteios.

Foi resgatada a apólice n. 145,
pertencente ao distineto militar rc-
sidente nesta capital, Sr. Marechal
Antônio Vicente Ribeiro Guima-
rães, felicitando-o, por esse mo-
tivo. — Um dos presentes.

OS MECH0RES CAFÉS

CAFÉ' GLOBO -- Chocolate Blie-
ring, Bonbons fir.os. 'Ri» 7 (0
Setembro 103. Fahrica: rua 13 de
Jl.aio, io. Tel. Central; 14S. ,,

CAFÉ' IDEAL — Sempre puro. A
venda nas casas de primeira or-
dem. Deposito á rua da Saude,
i.|2 a 13a. Tcl. Xorle r.07;

"l.MPOlMAIlOHUS

J. FERREIRA & C. — Praça lira-
dentes 17. Tcl. C. 098- Molhar
dos finos c iinicós importadores do

^acreditado vinho "llio Dão".

LOTI-iUIAS

FOKJirCIDA MERIX0

O único exterminador das for-
migas, Mcrino & Mauvy, rua do
Ouvidor n. 163.

m ar>«**«j—
ESÜTilA ROSA DA COSTA
EmiÜa Kosa da Costa agradece

a seu irnião Basilio Antônio de
Barros e a todos os companheiros
do mesmo, que a auxiliaram no seu
tratamento;

Uio m de outubro de 1016 —
Emitia Itesa da Costa. (.1 4207

1 — exS>»M"'
SRS. D1RKCT0RKS 1U

"A RIO DE JAXEIR0"
Agradeço a V.V. S.S. a pres-

teza da liquidação, oue. proporcio-
narain, do seguro dc vida dc que
era beneficiaria D. Eulalia Fer-
reira de Oliveira, minha constitu-
intc.

Rio 20 de ouliiliro de loio .—.
(Assignado) Dr; 1'dcentò Pbagibe.

de

Má-

AO TRIUMPHO DA AVENIDA
Ililhctes de loteria. Estampilhiis
tolos cs valores. Cartões ppstacs.
Avenida Central 49 (porta larga).
Tcl. eiitni. Anluir A. Mendes.

CENTRO TURFISTA — Ouvidor,
]8; Apostas sobre corridas c »i-
llietci de l.iteri.is.. Vitiol casa

-Cliaiilei-kr: Ouvidor 139. Paranies
Sentia & Comp. .,

O LOPES é quem dá íortuna rápida,
u.-is loterias e oticrece maiores vau-
liigciis no publico; R. Ouvidor 11.
131, l(. Quitanda 79 o 15 Ae -No-
venibro 50 (Si 1'imloi)

GRUTA DE S. JOaO -- A casa
rpm raaiü vantagens olfereee, a seus
íreguezes, siia á Estrada Real ue
Santa Cru.: 31=01 1'ihaçs: Urutij
do Kiuicnho N"ovo.s, e rua Manoel
V-ictoiino 80 (15. iJcntro-.i d.ie
Juão l'.i!ut.

iiiii|lnfâ

DEP.MÒPHEMOL — Dc S; di
cedo Soares, cfnctiz i"t i».cur;i»,-|
ccamas. cmplhkens, JUN1PERUS
PAULISTANHS — cinprv.h:i .jau-
nas ua iiupotcunia viril. Vidro, s,-;|
JVo Correio 6S. Pliarnu Macedo :
Snrrs, r. Senador Ellzebio i-M-

EUPLINA — Ponniiia de Orlniido
Rangel. Nu toilettc das senhoras.
não tem rival. Usa-se no .banho:
como ileríürüicio"! nas larn"» c
moL^^pelle; cm gargarejo e cm __—jgj

GUARANESIA — Mols. do esto- | C,— Crand
mago, iulestiuos c coração.; dita-]
ranesiii". Um cálice ao deitar, no
levantar, ás rufeicõcs, evita 111111-|
tos soltrinicntos, Nas plianiiacir.s e;
drogarias. lJep. Campos lícitos c

C«. llrtiguayana 35.
SYPHILIS — Cura definitiva, sei-i.i,

sem injecção, pelo Sigtnnrsal, des-1
tiiiado o revolucionar " tlierapeu- ,
tica Cada caixa 1» comprimidos, j
íiiíóriiiações: E. C. Vautelet; 22,
,"; 1" dc Março.

CARAMELLOS DE SUCCO ~..,
UVA --• Tônicos c digestivos. Ap- COLCHOAEIA DO

pela Dirr. S. Publica e pri-1 subúrbios, o maior, .sortanietit
vilogiadot, não te.ne analyse chi- moveis novos c usados; colei'.,
iiiieii. Único dcp. casa Sat-chetn; j nlinoiadas. Picços
Av. Salvador de Sá 28. Tcl. 3' '

Ccnt, Encontra-se nas casas de
O/ídcin,

. >rovi:is E TAPEÇARIAS
AÍ7bERTÓ"&~niIXEFÍÂ ex-inleiM- I

sido. dn 'CASA UOU-\; Armado; 1
res c oslofiidorcí. Moveis de mu-
Uísia: Tel. Cent. 564;:; rna do
Ciittcté, 24(1. 1

v^IOVElSA PRKS;i!AÇÕES |
- Jímicísco Veiga &
Fabrica dc Moveis.

Condições vnntaiósas. Preços na
Fabrica. Attcndo li chanjadds a
doniieilioi ma Senador ICiiícuo 11,
?¦•, Avenida do Mangue, lei.—
SM4 N.

PREÇOS DE FABRICA, c a pres-
taçücs, Venham apreciar .nossas
condições dc vendas, sorteios se-
minaes. Reiiiriualiise i-üli.-noe-l a
r. S. Eiizebio .<.!. V. llaunii 3-S.''"'' i nãíovÊis-: eTcomiioaSS:

DE —",;-i
POVO

UflJ.

Venerava! Irmandade sle
Nossa Senhora da Paníia
de França

(i:m ir.u.v)
¦r DÒJHXGÒ, 21» Dl) COR-

RENTE
Em i-oiiliiiiiiioiit) ú tltwjl0

tosta, favú celebrar esta Ve-
iieriivel íriunuiliulo, ínissus, íis
7, S, 9, 10 ií 11 lioias, uciini-
|iii;ili:ul:is ile lliuuiioniiun, e
cniitieos siigrndos;

Xa das S lioríis

The Rio de Janeiro City
Injprovements Go., Ltd.
ESGOTOS DO DISTRICTO

FEDERAL
PROVIDENCIAS A TOMAR
A Inspectoria de Esgotos da

Capital Federal previne aos
moradores desta cidade que, de
conformidade com os contratos
da Companhia City Improve-
ments, e com os regulamentos
em vigor, ninguém,- salvo a re-
ferida Companhia, poderá con-
struir quaesquer obras de esgo-
tos, mesmo as addicionaes ou
extraordinárias sobre as canali-
zações respectivas, e alterar ou
reconstruir as já existentes, sob
pena de multa e demolição im-
mediata. a expensas do infra-
ctor, das obras clandestinas,
maiormente as que affectarem
a hygiene da habitação.

Por meio de petições, conve
nientemente seiladas, 

"os 
pro-

prietarios que. desejarem quaes
quer serviços dessa natureza
deverão dirigir-se á sede da In-
spectoria, á rua D. Manoel n,
10, ou no escriptorio da Com-
panhia, á rua de Santa Luzia,
69, e casas de machinas á Praia
da Saudade, cm Botafogo; rua
Mello e iSouza n. 57, em São
Christovão: rua Amorozo Li-
ma n. 23, Cidade Nova; rua da
Alegria n. 2, Caju', e escripto-
rio, á rua José Bonifácio nu-
mero 128, em Todos os Santos,
e rua Barccllos. esquina da rua
Marinho, em Copacabana. "_ "

Quando o pedido fôr feito
para os predios novos ou ve-
construcçao de antigos, os in-
teressados deverão documeu/.ar
as suas petições com cluai có-
pias da planta c da elevacfto do
predio, indicando o local para | j
os dispositivos sanitários, ap-
provadas pela Prefeitura do
Districto Federal e precisamen-
te authenticadas pela autorida-
dc municipal competente e com' a certidão de numeração ou o

| ultimo recibo do imposto pre-
! dial. .
1 Sobre desarranjos e obstru-
I cções deverá tambem o publico
j dirigir-se á mesma Inspectoria,
i nos dias úteis, das n ás 4 ho-

ras da tarde.

_—^»^._ti-Ji»iM-Jjel-Jiijjjjjiiiiijjjjjjjiiiijjjjjj*jjjjj*-Mijjjjjwujgijj^^ '.- 
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|Variantes
28—4B -03-67- 59

Rio-21-10-916 R 422»

1. AMERICANA
014

I\iO—21—10--916 B_ ,J61

Águia de Ouro
217

5—11—25—17
Rio—21—10-1>1G

Propaganda
B9S

UiO -21-10-916. B «00

A Cb*uz©b**o
876

Wo, 21-10-913. M -1253

I lUMIliTKS 1>E LOTERIA
_ Kóniottém-se billíetcs p»-
tra o interior iiictlinnto- o|
S(ioi'te do Correio g
| FISAXCISCO & O. S
gll —."Rua Sachct — l-l|

"bolsa 
loterica

quèreís travar iiri-A-
COES 0051 A JJÒBTUNAV
ÇómpriYà bilhetes n.i BOLSA

renliziicão do vosso idetil.

Tendo q«o fechar alguns dias para
grandes reformas nos prédios
cliama a attenção das Exmas. Fa.
imliaspara esta QRAN"
DE VEWDA»P,<3'
ços muito reduzidos.

Em todo o enorme stock de Artiyoa
ds cama e mem, Roupa»

i.oterica. Av. Rio ^VM^'J»y(inc(l8 para 8ÇtuÍÚVa8 V DIQ>
AssèiablVã.' m 

"wu-ontrarois 
à ¦ c|'J|/á/íS € aVtÍ(l08 PH'1'íl CVef&MfÃlQ.

nesta GRANDE VENDA

363
UiO-Sl- 10-916 M Í2SÍ¦111

II -1231llio -21-10-910

AfiRAlMCCTMEXTO
Eti abaixo assiguádo, tendo me

recolhido a Smita Casa dc Mise-
ricoriüa para ser operado de unia
hérnia estrangulada, fui entregue

, - „ I aos cuidados profissional do sr.
Cíilitiini ." dr. Domingos dc Góes l-'ilho, que

sr, Alinridii Cruz, illsilueto I nK\.^ Sllil ail;l competência em pon-
licupr pordifiuez; nu ilns 9 ho-1 coj ji:is me botou compielanieius
ras, n sbiilioritii (l. Iluth Vns-1 cur.-rilo, não obstante o estado gra-
i'oni-1'llos; nu dll-s 10 horas, u Wssimo em que

Loterica da Noite
223

Xrnnnlitl ãs 7 horas
Rio 21-10-916. 13 4239

A Ctapüal
968

Vias Uridüarías
«.vphilis ü iiioli-stiii.s ilo

senhoras

DR. CAETANO MINE
pela Faculdade dc

.'c Nápoles c liabi-
litulos da do íiio

1'orniado
Medicina i
ülado por
de Janeiro

Cura eí.pecial c rápida de
estreitamentos urctltraes : (sem
operinjão). gònorrliéiis elironi-
cas, cystitcsj hydròceles, tu-
mores, impotência. Consultas

das 0 ás ií c das 2 ás 5 —
Largo da Carioca, !°. so°-

it mi i<

OFFERECE SFNSAfJIO-
NAES TA i\ TÁ €1EW®

JBm. expúsiçsío
as ultimas novidades em TECIDOS
LEVES para a presente estacüo

Üa5*6iiaisetteSj SSr»®si5s*ies3
v. -g C^eg^elinssjFa raüicate iüilifcos outl,os tecitlos ^a mais

recente noTidadelia GONORRUítA CRRONI-
CA ou KECKSTE-, cm poucos j
dias, por processos modernos, sem
dòr, garante-se o tratamento. Ira-
tamento da syphilis. App. 6o(, c

Vaccinas dc Wriglit. Assem-
)S.i

-I4- GRANDE PECHINCHA ! !!

Doi
1"

DE.^IVUCTANTMH
e jtXSECXICIDiVS

ciai rua ri de limo
i7Ss, V. Mi Costa e

CASA MACEDO — R
vão .175- T- i.io-l..
Bortimeutò de moveis,
lasia c artigos

:m conijietcti-
n. 5P5". Tcl.

• S;i.
. S. Gltriàto-
V. Compiüio
estylo e fan*

ilclmaria. Kç-
forniiim se colchõw. l'r'eÇ93 modi

VE^IUXARIOS'
VFTEKINAEIO ANDKADE. com

assist. ua Secção Vctcr. M. Agri-
cult. Esp. mols. dou cães. piagn;
inicrpc. Iiiiiiiiitiisaçõeii. Exames^ <Io
sanBiic, urina Cous.i rua da las-
fãgctn .jo, Cliíiíníitlos Tcl. 226.1, S-
(Botafogo)'.

" 
AXAIiYSIiS CIÍJI'N-1'OÀS K

MI0ROSGO111A

ÍÊ"ÃT.E"RE'nÕ A.~DE ANDRADE
— rio!. dn especialid. na ri-.r. .ile
jtcil. do ln>t. F.-istrui- ile Paris.
Trabalhos iirara ilingiiostit-o nsi-u..
nnalvses cliiuiieiis, t:taii-Ci micos-
copicoí, etc. llriigiiayana n. :¦

DR,'HENRIQUE AKAGAO c AR-
TllUI! MOSES — Laboratório;
riu do Kosãrio 1.11, liroximo a
,-iveiiiilii Ri.> Ilranco. Tcl. .11?".
Tel, de rcsid. 10-M, S. c S 10Ç.
V.x. de urina, escarro, fezes. Keac,
de Wasseriiiar.ii, ele.

PR, SIEVA ARAÚJO (PAULO.)-
Svplillis: !)!•! — CoO. Mol. mie-
ctiiosns! vacc. dc Wnfilit. An", «e
urinas, saiigue (typlio, inalaria ' «y-
jiliilis), escarros, etc. 1" de Mar-
çò 1 í. o úa 11 c iii-' ' -'a S> * *
5303. s.

MORTE DA FORMIGA SAUVA! l '
com o Eui-MiNANTE nacio ; Mobílias modernas
NAE, de applic.-ieúo raiudu c mui- '
tu barata, jliiiiissinins attestados
dc fazendeiros c da I.copoldmi
Railway C". Limited; rua Qintan-
da !-'!), .1" andar. Rio. Sociedade
Aiioiiyiua Fulminante Kflcionali

ROBERTO ROCHFORT — T. 43-1.1
\. Antiseplicos, dcsinfcctnntcs c; 

ticidas para planliis c gaAo, .ideAL GARAGE -- II. Silveira
il K. do llcreailo ¦»¦ Cai- Martins 110, Cattete. Tel. C, i.|

Rua Carioca
Casa Martins

~ASTuiXCIPAiOS 
GARAG1IÍS>

II) SC-
em ecr
Ml 1)11

exuia. iniiii il. I.anni Sloreuoj
na tias 11 lioi-as, um sru|io de
sionlioíns-1' seiihóHtas, quo por
(Itvvooãò iHTstnm-so a nhíi'. I
lliiiiiíiii' este neto, entoar-ão;
diversos inu-Iios íiiiisicaes,!
iinitlojíiis a «'«tu solchnldade. J

A liaiula de musica do Oluh j
" líutwiie '.', do Velroiiolis, |
lontra durante o dia 110 core-1
to om frente á Romaria, ü»- j
tliis iTeças ninsicacs, do seu
vasto i'i'ii(M'tiii'io.

Q tenente Madurcira. pres-,
la-sn a iirégoai' <'»i leilão, j
lindas [ireiidits o jóias, para I
esse fim olIVrtadas por dis-1
tlnctos irmãos e devotos. ',

Na Egrcjh e mais dependeu-,
cias da Irmandade; seita ou-1
roíitradil a iidtnitiistraeão para
iitteadcr aos fieis que forem
cumprir suas liroiuessas 11
Siinüssimo Virgem.

De ordem do caríssimo ir-
mão .Tuiz, convido a todos os
Irmãos o devotos, para eom
suas prese

i-issiuio em que me enconuava.
Por esse motiva, peço ao niesnío
sr. dr. Domingos de Góes Filho c
aos internos de sua enfermaria,
ncrmissüo para por meio d.'sie cou-"casar o meu eterno agradeci-
mento.

Rio dc Janeiro, -o ile outubro
de miíi — Bernardilto Tavares.
Rua Silva Manoel 11. niS. (Ri41.11

ixia&saatniáaiatsx vax anaaai

Amanha ás C horas
hio, '-'1—10—016 -12-'iO

GONORRHEiS
cura infallivcl em 3 ¦ dias,
sem ardor, usando "Gonor-
rltol". Garántc-sé .1 cura
completa com mu só frasco.
Vidro, 3*000, pelo Correio
5Í501J. Deposito geral :
Pharmacia Tavares, praça
Tiiadeiues, Ca — Rio dc
Jahcico)

(335S2"

^rvk^nóoxÜrxo, s ãs;Vestidiuhos mv& cresiucíis, mo-
iO. -Vi. Pedro MaBal,caes.2 ^^ 

^j,* a(ligsim()8

ÉlliÉÉÉiÉiÉilIlllBPaffl™
Ia cura da

syphilis 1
a

mdesde ¦ a ¦ a

Ensina a todos um meio
dc saber sc tem sypliilis j|
adquirida ou hereditária, 111- ã
terna ou externa e como g
podem cural-a facilmente M
cm todas as manifcstawes.g

c periodos. Escrévert Cat- p
xa Correio, 1686, enviando m
sello para resposta. »

DITAES

Riu dc Janeiro,

I1T(.'1.10NJE AÍ.I.MIJXXAR

SAL 11E MACAU — Aos doentes do
estômago só é pcrniittiilo . usnr |
i-oino itigrcilienle nos tens alimCii-
toti, pelu sua pureza c especial
confecção, o "Sal dc Mr.eín". . da
^'^)nl;v'^ fíòinmerciu e Niivejsiirjííp; [

CHA' T)E CACAU — Tônico nutri-
tivô, oliiucnto ideal das creanças,
poderoso diuretico. Venda nas|r'"t l-

Ecrriii chamados n qualquer liora
do dia c da noite. Carros confor-
tivci=. Chauíícurs dc confiança.

GARAGE SUÍS3A — Avenida Sal-
vniloi- de K.V, 6. Recebe automóveis
rm estadia e faz lodo c qii:i'.|iu'.-
concerto |xtra o quctliãpuc cie mo*
ilelai- officina inccanica;

GARAGE ROYAL
íin.i-.rnoxiis c. sa« e iss<

Senador Dantes 11 5

l\Ti;Xl)i;-\CIA DA GIKRRA
COSTURAS

Distribuição dc peças de farda-
mento a íiiaiuifactttrar, ás coslu-
reirás malrieitiad.is sob 113. igoi_

,1 io.|.;, nos dias 23. 23 c sr. até
ás - horas.

Prcvihe-sc .ás srasi costureiras
que só serio attendidoa os mime-
ros acima aniuiaciadoif, assim
como o não comparecimenlo im-
plica. na perda da distribuição
que têm direito.

I. G., -'-' de outubro do ioi6\
neas .".brilliantarem i p.paminOndas Cunha, capitão.

O LOPES
é quem dá a fortuna mais rapi-
da nas loterias e otferece mai-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151.5
Quitanda 79. esquina da Ouvi-
dor; i" de Março 53. largo do
Estacio de Sá 89, General Ca-
mara 363, canto da rua do Nun-
cio; rua do Ouvidor 181 e rua
15 de Novembro 50, S. Paulo.

iillil
,06-RUA DO OUVIDOR-106

Filial á praça ti dc Junho 51—Ki°
de Tane.ro _ „

COMMISSÕES E DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
(\vis0. — Os rremios rao rugos

lio mesmo dia da "l1^""^;- - .
FERNANDES & Ç.a

Tel. eósi, Norte

n romaria u M.Uiígrosh Senho-
!¦:•, da Punha.

Kio do Jauciro, 20 do ou-

tnliro do 1916. — O Secreta-
rio. JOAQÜISI DA SILVA
f:is"iÃO i''i:.!io.

VssbõlACaÒ DOS IíJlI'RE-
GADOS NO ÒÔMMEROIO. DO

HIO DIÍ JAXEIKO
CON'CUKRl;.N'Cf.\

Xesta secretaria, recelicin-sc pro-
postas para""" :-:>^^"^ IPUBLICAÇÕES 'A PEDIDO a^^Sr Div.?

JVRARIA--'-AIiVES,>li»ro3 cpllcgiaes:I  As proposta* deverão ser An.-

e ncadeinleosi Kua do Ouvidor 11, —7 „ ,.,,, .,„.-, U das ao 1' proçiirado,i. cm ca ....
\(,A. Rio de Janeiro - S. 1'aulo,! 1ÜTKÍ.U1 1)0 1)15. MALIIAJJU jVcchatias; .,,{ „ dia 24 do corrente.

i7^etii£tzmm^^iimc^w<szt!i3nziaatxzM t-?

11 ri11 ul
RODA DA FORTUNA || (cm iórma de pílulas) m\

AníiBO
Moderno ..
llio
Kalteado..
il1 fitemio

DKHAM MONTEM
483
133
805

lí. S. llcuio

KSÒÕÍÍAS, cursos
11 GV.M.VASIOS

remédio, por .via
curar a sypliilis.

¦adavel c não lem
em quaiqucr phai

ANAI.YSKS DU URINAS
PEIXOTO. MARIO
BLAKE SANT'AM-

L'ta 25$. l.a-
inalj-ses; rua
.. i.i-i. Tel.

¦

A. AFRANIO
líHLLETR i
NA -- Analyse cou-
lipratorio Clumico il
.Sete tle Setembro
iSoC, Central.

Serviços nicdicos,
ticòsi denliirios
domicilio

CENTRO MEDICO — Dei clínicos,
nllopalha; c lioinoepatlias ue re
spcilaliilidadc moral. Mensalulailc.
-¦Sono. Directores dis. llrnulc lin
fo o Ernesto rossas, H, lie. Ca
íicca 15.;.

phariuacoii.
e visitas a

CURSOS PARA A ESCOLA NOR-
MAL _ Direcção do Itvsp. Esc.
1'rancisco V. Mendes Vliinna c da
Proi. d. Radiei dc Moura. Mn-
trimlns c informações (ias 3 i'j ¦
ii; f.; r. Gonçalves lli:is n. 30. '

ESCOLA DB HUMANIDADES —
M. llio llranco i.u, a". Director
Alplicu Pòrtelln F. Alves; secr,, I
Francisco Mallieíros. Corpo cloceti-
te de Ia ordem. -Miiu. ce$, 25$,
30$, 35S e .|0$ooo.

OYMNASIO FLUMINENSE - Tu-
irrnalo o cxternnto |\ar.i o sexo
masculino, li. 24 de Maio 4.1.,
rrojjramtna do Co\. 1'cdrcí 1E.
parcellados. Dir. prol, .1. de -Ma-

ESCOLA SUPERIOR DE COM-
MEltCtO — Órgão do ensino te-
eliiiico.profissioiiaü da A=s. dos
Kmpr. no Commercio. Una Gon-
çalves Dias .10. Cursos dc guar-
dadivios e dc eohtn.tiilist.is.

CUP.SO DE MATHEMATICA —
Direer. capitão dr. Mario liarre-
to. Prcparam-sc aiumu« para o»""X'.'~^7"-Vr..^~ I exames das Escohs Normal, Xa-

TRATAMENTO DA CUTI.S v:,i. JliUtar, Polyteclmiea e. C,y-
CRAVOS, espinhas, pannos, sarilas. | nina-io. Av. Passos 116, 1". In-

dc*ipircrcccm eom o uso do Pm- | formações das 18 ás 2; lioras.
loderma, de Samuel de Macedo L.3YMNASIO TIJUCA — li. Conde
Swres. 1'liiloilerm-a cremp, :?ooo. de-.Boinlitri C'.lS. Tcl. Villa p.r;.
Pliilodcrma lügão, 3Ç000. ' 1'uternalo, sciui-lnternato, cxtçtiii

 i„. Curso dc preparatórios. Au'.;-.-
ORTUÒPBIWA praticas dc liuçiias vivas.
._ INSTITUTO NORMAL— R. R3-

CASA ORTIIOPEDICA — Av. tio-
mes Freire ir. Tel. 1806 C. Cou-
stvôem-ííc pertuía c .inaç,í>á artiti*
ciaes, fmulas e inslrnmcntas tle ti-
nirsi.i c app. orHibpedicos para
iplalqtier deíormidade do corpo.

E' o iiicllior
gástrica; inirn
li' de posto as
dieta. Vemle-sc
nmçitV.

mhl;. -. ÍLVTTOS
M.VXICU-RT- .';

Para senhoras c carallieiros —¦

Quitanda, 24.

Uio dc Janeiro, ,50 de setcnilu-o
de 1'ji'i.

Illmos. Sr
UNIÃO INT

I,ic|ui(l<intcs
\ACIOXAI.

N'i

d'A

Amigos

l'ara informações, os .pretenden
les encontrarão csdarcciniciilo
Secretaria.

Kio de Janeiro, 10
de 1916. —- Heraeltto
1" procurador.

DFíOTíAKAOãO
João Adriano de Paria

Mico que desta
passn

data
íisoiRiiiir-sc, .

Joáj de Faria

li.Agradecemos .1 .pres;.-za da
quiditção tio pecúlio 11 favor dc
nossa cliente Sra. O. I.ecno-.- l.an-
dida dc Souza.

Sem mais, nos firmamos com es-
tinia 11 subido apreço

De VV. SS. Anis. Alt.?. Obrs.
— Solto Muior S- C". (as--.1

---«-SÍ-«-'iat>-<Sí*'!B'-»»- """

rão dc Vbá, So. Direcção do pro-
íessor Heineterio dos Santos. Fim-
ccionaiii tod.i'3 <\$ aulas dc i° anuo
da V-scolíi Normal.

ZlSÍ6 221-16
Entro risos e flores vô pas-

sar mais uma primavera a se-
nhoritii

Rosa Pinto Guedes
nor esta tão foli/. tlat'i cumpri-
meird o dcsejanilj muitas
pfosnopidadés sou
li.ni-> noivo.

CAIXA G.B1U'1j
JlH.IAS

FtXDAOA KM i.SS.i
.1 iüai.í «.'l/.:í/.' sociedade bra

de seguros sobre a yta<
WENIDA RIO BRANCO N
Sinisiros pagos Rs. .|.ooo loooiuoo

Pagamentos dc Rs. Sioootjooo .
Assistida pelo meu marido abai-

xu assisuiido c ua qualidade - dc
beneficiaria da presente apólice |
11 .-os inslituida pelo meu lalle-
cido pae, Christiano íloavcnhira ;
dn Cunlia 1'inlo. recebi da Caixa i
Geral das Famílias 11 quantia cie |
tres contos de réis, pela liquidação |
iln liicncionada apólice, peio que |
dou plena c geral quitação á me
ma sociedade Caixa Geral da

•Rio' dc Janeiro; 10 de outubro
dr imf>: -- Oltilia C. Pinto Selai,

-.dl.

I

i 7'
na ! f, B

ile outubro 1 g.

-«'Ata
its%f| Real'M:ilaraia

1 tgra
Cobra
Àguiíi.
Cooliio

051

1 ','.1

«GO

l$í500!!
Colossal stock de movins,

cret@ne§j colchas e
atoalhados

Tafffefás e Filés em todíis as
cores, o maior e mais

completo sortimeuto a preços os
mais yantajosos

pre«5ospTxob

¦-¦-¦r»jf. M&snfZ^mmViX&EBiBXaWtCSS&làmV&WGtâí «?Jg^JA6i^J*l*3B>'irIT* f^iyuiTi

UBOO DE S. FUIGBGO DS PAULA, 2
TRAVESSA DE S. PRAHCISG3 DB PASLà, 4G

cm iórma de pílulas)
0 mais poderoso especifico para a oura da Sy-

ohiliS o dc Iodas as doenças resultantes da im-
pureza do sangue. 0 DEPUUATOL-é im-
mincnlemenlc superior nos seus effcitos a todas
as iniecr.ôes. Garanic-se a cura.

Tubo'com Ü2 pílulas. S a 10 dias do tratamento,
r.SnOO, pólo Correio nuiis 400 róis; G tubos, '-Í7SO0O, polo
Correio mais l$üdO.
DEPOSITO GERAL: PharmaciaTavaries
G3, Praça Tiradenlos, 63 - llio do Janeiro

GAFE ARISTOCRATA
RUA HADÜÓCk 1.0110 \. 459

'Devido á repentina alta do
café, prevenimos aos nossos fie-
ffuezes que do dia 1" de novembro
em deante, somos forçados a c!e-
var o preço de nosso produclo a
t$20o por bilo. a varejo.

Kio, -'i outubro oitj.
AFFONSO' & C.

it .i:fiS

COFRES
i.iiqurt
liar a

cofre
mares

K' indisiieiiãavcl em
casa comniercial ou pai
existência dc um stiperil
de aço M. \V. Amcricar
registrada 11. 11.317, reconheci
dos como os melhores c único Guar-
da Fiel de seus valores contra foR?
c .roubo. Grande stock; a dinlieirt
grandes abalinienlòs. Único dcpO.
silario: Mayer Wiirder, rua Catue-
rino n. ío-t. t'-|io; II)

467

"A IfVll^OBILIARSÂ"
Spcieilíttle CooperatiVH tle lícsponsnbilUlade Idiniiailii

«Caixas t^x^ecliaes»
PrcsiaçJío Única c poso de direitos durante ss íinnoa
SEDE: AVENIDA KIO BRANCO, N. 151, 2' ANUAR

Cüíxa Postal n. iqGi

! GRANDE HOTEL
-- I.ARCO DA Í.APA —

I Casa para famílias c cavalheiros
Me tratamento. Optimos aposen-
lios ricamente mobilados dc novo.
I Acccssores, ventiladores e coimuia

j de Ia ordem.' 
End. Telegr. "Crandliotel .

BANCO LOTERICO
R. Rósar/o 74 e R. Ouvidor 76"O PONTO"

130 — R. OUVIDOR — 130
São as casas que offerecem as

maiores vantagens e garan-
tias ao publico

Participações scinniiaos
de outubro dc niC — C participação da '

50$ooo, coui»e ;'i matricula 11. 0395 —
de outubro de inili — ú" participação di "

iop$òooi coube á matricula n. uj i" —

'Caixa Predial A"
ií" Secção.
Caixa Predial 15"

5» Secção.
(J I3IIJ 3

^sg^^^ms^is^s^^^^s^s^í^s^WBíssassma^ii'

Fa-

15

667
iq,-Oj.-iO-lçyiC J^ .12.17;

Cciriíiado
708

azendà tle criação

¦ paul i

;;'^^/péío 
n,cu'-marid„ al,ai-|| «( ) Q1]'AD110»xo assignado, c na qualidade de ; il v

CinUBaiõiüS PKXTIST.VS

EMÍLIO DEEONNE — Cirurgião-
dentista.. Diplomado, eom longa
pralica. Preços c condições de pa-
gamoiito ao flkiancè. de todos. Cous.
eleétro-dentarlo. Alto da Conicita-
ria Japão. Estl do ileyer.

Dl?. M1KANDOLINO M. DE MI-
RANDA — Especialista cm cx'-a-
cçães sem dôr c tratamento de lis-
lulas. Das 8 ás 17 lioras, nos d.as
uteis. Gonçalves Dias e.l, sob., tcl.
S.É60, Centrei. _„_.

DR. LUIZ FERREIRA DA COSTA
— DipJoniado pela lEacola livre
dc Odontologia do Rio .de Jõiei*
ro, coin ió nnnoa dc pratica. Cons.
r. U?«EÍtavana i». ;*' (tcl. C.
1670).

DU I. TEIXEIRA DA SILVA —
Formado nela Faculdade de Mi-li-
eiuu do \i. dc Janeiro. Consultor
rio! R. Urugitijatu 31. Tel-. 1O79
Central. Das ti ;'.a manhã ás S ila
noite.

Pi?. RAUL DE RARROS HENRI-
QUÊS  Cirg. Denlista. Iliploma-
flo pcln Fac. dc Med. c 1'liar. do
'JRJO de Janriro, com longa pratica.
Preço-; ac» GVcance dc todo>. Cons.;

f. 
General Polydoro 4. sob. Das S

5 1? lis., iios dia* «teis.
©ENTPiS A11ALADOS — Pvorrhca

ítlveolar -- O cirurgião dentista
Hugo Silva, ap;i!ie.-i n vaccina nu-
teseua de Wriglu. Cura radical c
perfeita consolidação ilos dentei.
Cuiiüiica 66, i" and.

TINfllMÜTAS

TINTUKARIA KIO BKANCO 
~

Av. Mem de Si 29. Atlcnde im-
íueüiiitamcntc aos chamados pelo
te!. Central, .fi.1.1, para buscar rou-
;«ii c cutrc;ía »£i9 residências, tíc-
pois dü píteo o tmbalho;

T1NTUP.ARIA POPULAR — K. D.
Aires e.si (antiga tio Hospício).
Lava c tingo chimicamctitc eom
perfeição. Secção especial para con-
certar roupa dc homem, tortuiudõ*
as ila moda. Entrega c recebe a
domicilio. T. 1053, S.

LiirijOEmos
Leiloeiro

rua Hos-
;. Resid.i
(Tcl. Vil-

ALBERTO IOLESIAS.
publico -— Escriptorio
picio ?8. Tel, Norte 1
rua Oaildoctc Lobo --ói)
ia irri-

MIGUEL BARBOSA — Cosa. fur.
dada cm 1S03; rua do Rosário 11
158 (auliiio i-'6 A). Tcl. N. I03Í

?,101S1STAS

ÍNNA C. TEIXEIRA LEITE —
Parteii-a d.i Maternidade, da Facul-
dade, elunuia do eurao medico.
Itua General Delçado òe Carvalho,
s: (ant. Industrial). T. 1S71 \.
Mtenilc a cliamados.

WtitS. HELENA DIAS PARODI --
Partcira forniada pelas l'ne. de
Medi.-ini de llltênos Aires e Ro
i'e .lauciro. Pe-. e. con'.: rua
SI:.-.; :c.< ò: Oiin.la 11. 33. Bota-
iogo.

fílATÍ-MACIÃS o DHOCUniÃS

PHAP.mXcÍÃ È DROGARIA W.
GAlt I alioralorm dc :• oduclos
chimic.s <¦ plhrm; F. i:.\l\. Com-

AU COSTUME TAILLEUR — Rua
da Carioca 6, 1" andar. 'le!. Ç.
3K&, r.slabelecimciito de pnr4e«*
ra ordem. Especialidade cm coitu-
nus de SEDA. Caetano 

'CrottcM.

JÓIAS, RELÓGIOS c 0113E-
OTOS 1)E AUTE

MA NO Kl
c relojòarta. •
e pedras íinas.
rclojocíro. f^';
jóias o relOBÍo
perto d.t r. 7

TEIXEIRA — Joalhcria
pia ouro, .praláiiic ourives e

garantidos de
Oii.

xrto:
, Rodrigo Silva
de Setembro

A' CU.MMISSÃO IJIQUIDAXTE
DA "A UNIÃO l.VTElí-

NACIONAI."
Xa qualidade, de riro:urador da

Sra. D. Kuclicl 
'M.uia Aniniiiziata

Failacd Carliice, beiièiic;aria do
finado Sr. Francisco Vicente Car
lucc. segurado da "A União. Intcr-
nacional" conforme a apólice nu
mero iSS da serie A, recebi -da
Comv.-issão Lioui.lantc da rcfiir.idt,
Sociedade o que lhe coub: na 11.
cinitínção da dita Sociedade.

Telo que. passando o presente
em duplicata c para 1:111 só efíeito,
dou plena e pcral quitação- para
não mais repetir o pedido.

Com os meus mais sinceros
agradecimentos De V. SS". — Dr.
Alicio A. Nunes.

Kio .!o Janeiro, 30 de setembro
de 191C'.

— ¦¦-jj--j>»^CT'''-*?''tP'* ¦¦—- : •

O bom acolhimento, c grande fa-
ma que tem a h-gitima "Jímttlsão

de Scott" deve-se á csiueratla pre-
paraçúo dos seus be.llos componeii-
ics, e magnificos resulta-dos obii-
dos. "Attèsto que leniio emprega
do em minha clinica, de 25 annos
a "Emulsfio de Scott", obtendo re-
suitados satisíaetorios em varia?
manifestações de fraqueza orgânica
mormente nas creanças. O fele-
lido c verdade.

Daniel de Campos.

beneficiaria da pre.-.-me apólice,!
11. ijSS. instituída pelo meu. fallc-,
rido pae, Clirisliano líoaventiira 1
ila Cunha Tinto, recebi da Caixa |
(lcra!< das Vamiiias a nnantia.de |
cinco contos de réis, pela liquida-
ção da mencionada apólice, pelo

Resultado dc hontem:

e gc ai quitação
Caixa Gcr i! dasque dou plena

mesma
Famílias.

Kio de laiuiro. iq de outubro
de 1916. — Rdeliel Lobo da Cunha
Pinto, Octavio Borges da Silveira
Lobo.

AI.!,!.\NÇ.\ MINEIRA
S0C1RDADE TV,', PECÚLIOS.

Anlipo. .
Moderno
Rio. . . .
Sálteado.

Cabra
Co lira
Borboleta
Águia!!

ijj Variiinlcs |
|| 70^í5_53-B2-83 I|
l| llio. 21-10—S'16 Ilii.iJi!

DENEFICFNCIA
POPULAR

E CREDITO 1

'FIiunhieu.se
2S'2S

E
i

; Vende-se uma excelleiit
I da dc criação e lavoura, próxima I
i cia cidade dc Rezende, qiie esla .1 !

horas e 20 minutos desta capl-'
onde param todos os ti'eilii
as, inclusive o "luxo . Ten. :

rio casa de moradia recentemente 1
reformada c pintada, casas de ma- (
chinas, tulltas, paióes. ranchos, 1
moinhos ã água grandes terreiros
cimentados, extensas várzeas e
campos de capim gordura, mattas
virgens e. capoeirões;_ cortada, por
•iois poderosos ribeirões, com uma
arca -de cerca.de -100 alqueires de
terras de 100X100 braças, medi-
das e demarcadas, com alguns ca-
fezais. A fazenda posattcainda uma
numerosa manada de vaccas e no-
\ ilhas com repròductores cliuytc
uma criação de suinos coin re-
produclorès pdland china, nniniác
dc montaria c cargueiros, gansos,
patos, uma bclla criação de palh-
nlias rhodes vermelhas ele. etc.

Para informações, procurar, no
Rio, :i rua G. Câmara, Sn. 1°-an-
dar, o advogado dr. Jeremias No-
brega c em Rezende o coronel Al.
írcdó Ferraz. (4167 R;"phãeigIouW

_ I

i ^^sawBÉamsa^ãWBaws \ HARÇA AUTOMÓVEL
Gralifica-sc a quem informar

paradeiro dc uma que fugiu
rua General Mcnna Barreto,

(4iP3

ilo : Vende se um I!
da 1 1'., com pouco 1;
n . | particular. Ver .
B) I Pedro Américo II.

aiu-lii «ií. 31 II.
o, próprio para

traiar na rua
70, 

'nó'. R)

Tosjcs, Astluno, Bronchite
Tuberculose, Infliiciiza, curam-
sc radicalmente em pouco lei'.-
po com este maravilhoso xa-
ropc.

l'rcço do frasco, s$doo cm
lonas as drogarias c pluirma-
cins e 1103 depósitos: li. Uru*
KUayana, 01. lt. Sete ile Se-
teiubro. Si c lt. Andradas. 4' I
a ar. (J "1

$m3m®àmmàmwawaB$]

| Banco Sporíivo^

INVENTO DE REAL VALOR
9.-11PATENTE N

n-^c as ilíÉiicuidades de vida pa-
-rivadas, pelos médicos, dc coser e
dpparcciiuentò do el-.-g.iiuc,

; pe-.tuas ;
lícliiiui-! íli;

nmojlo c forte
OATSACi,(,' cessara-iii os incüHveiiicntci

E' o mcüior de todos, pnrijiic nãp fc .ilesarraiija e 1
') mais barato e dc mais íacil manejo.
J\* pessoas íraess c r.te creanças -podem usa
Tod-us devem prcfcrll-o sem liesitaçao.
Sitiítp.es,' forte, (titmvel e sem cojripitfflçoes,
A economia dc electricidade é patente,
tia*'..! apenas mo a 150 r.:is por ria <ie tra

!\s í cosítirei
istiii-flS I !...
i-írcUm lilòíot

Esfuclalidade
apenas 100 .1

para BORDAR A' vemla na rua da (j

PHARIVIACIA GA-GH0RR1NH0S
C ímprae bilhetes nesta casa, c

tercis o futuro garantido, forte
certa, pagamento iiumcdialo. Kua
ria Alfândega, 4?, esquina ria rua
da nuilanda. I. DUTRA .V C.
Teleph. .112. N.

ConiprA-.sc um(
.ia S. Pedro ;•)4¦

GAFE TRIUMPHO

Vchde-se na Cidade Nova. «mo.
pequena, surtida e bem -descniua.

raçáda. Traiar á rua da A cniblca

l'OX TKKRII-.I-:
Vcndcni-se lindos ctisae;

ços bnralissiintia, á rua l<-
11. .14. (4104 J> i deza n. 137. (.1080 .1)

Jt 40

Puro c saboroso, a
toda parte. Torrefação
Praça Tirádentes 36.

venda cm |
e nioagQiii,

^ n. no
iVofa — ílfiiidi 

'¦

os srs. mutua- j

(illAMUCS ÍIOTI-.IS

HOTEL
cortante
ções par3
Uistincl

hotel'
t.i.el (
l-.iiri ¦•

AVENIDA
: do Uras:

O ma:* inv
Acconituoda*

5*30 pes5oas. Confortável.
Central. Serviço de ele-

dia e noite, endereço te-
o. Avenida,
METRÓPOLE — Contor-

luxuoso 110 salubcrriino
as Laranjeiras. :i
couto da cidade;

tio

musiçaii
com os esta'atos
sócios pira a As-

plru sorítmento de •'¦¦¦ _,.-¦ S?-
kcko dz boinoeopathia, R. S-íüdo.*
lãuiblo .-32, Tel. i-.Sú N.

kkcÍÜsh''hotel " .'' • ""¦
,.,, ¦;¦•¦'. C. aofS. Completa.men-
lé 

'refurnindo, di-p'e de coniorla-
,ei< aposeiitos. Roa chácara, ^s1

j a família» e CKíalliWC*. Sík^oí
ni&údoM.

UNIÃO
Oe accordo

convoco os srs
semblía Geral para disculir c vo
tar o parecer da comtnissib dc
contas c clecer nova directoria no
dia -4 do fluente ás 7 horas da
nuiv. c-nde se resolverá lambem

. definitivamente a continuação ou
-.¦.i"dis cxliucção da sociedade tudo de ac-

•rJo com ca estatutos.
Uma hora depois da convo-
.-'il; «c resolverá cóm os so.^tüs
•Jsrnlrs. -- —: "' — 101S. •-
,..'i:i..;ro Raymitndo Cerrei, pre-¦sidente. iB I.:-J

Sídc sociiil: Ponte
São convidados

rios a contribuir com suas quotas
para a formação rios pecúlios de-
vidos por morte dos sócios cm sc-
guida mencionados — Série Pòpii-
lar — sócios falleci.ios: dd. Maria
ÍMacidia l''erreira,.etn 17 de ngosto

ile íoi?; Kranc-sea Cordiana dc
Magalhães Cardoso. c:u 4 dc ou-
tlibro dc 1 o15. Séiie A — sócios
fallcçiilqs: Jeronymo Dias ria Sil-
va, em -:i de janeiro de 191(1. Sé-
rie ft — sócio failecido. Philadel-

nho Mailiues de 'líollànria, em -'C
de novembro dc 1915, Série Ç —- j
sócio failecido, d. Uriitida Alves |
Baptista, cm 1S de junho de 10.16. |
Série D — sócio failecido, d. Joa-
quina Teixeira dc Jesus. . em 21
Je março de. IO16. Série E — so-
cio faliccido. lídsfonso Alves l-ott-
renço de Lima. em-iS de ma'o de
lOifi. . .

Cada mutuário deve contribuir
com tantas quotas quantos os obi- I
tps verificados, depois de sua in- .
seripção, na série a que. pertence. ;
0 praro para c5sas contribuições ¦
se vence no dia 15 dc novembro j
próximo vindouro, prorofravel por ;
mais trinta dias, ficando, neste j
caso, o sócio sujeito ao disposto I

no art. 9», paragraplio único, dos ;
estatutos sociaes. I

Ponte Nova, 15 de outubro dei
t9t<;. _ A directoria, *

Cirande
CUP.ASTHMA

as broiichitcs

DRüGABlA E 1MIARMACIA HOMOEOPATIIA

MuM^ BARBOSA^
prcniio 11a
- Cu-a

Nacional tiú 1000 — Quiíiuulii 10O e Ourives 38 |
perijo, o trabalho 1

por mais
tlmia,

.tiua tiv.e

hxposiçuo

DIMA
•seja.

! KLOUKE5INA— 1'-'-
i medio heróico para

floies brancas, ema
i certo c radical,
i V .-'. RI O L1NO

Preservativo contra
| ii,s bexigas.
! HOMaSOBROMI-

UM — (Toriiço
reconstituinte h'õ-
moüopatha) p.ira dc*
liilidade, fasti.o,
falta de cresci-

ClíiÈ HOPÒIHUM
A.NTHELM1NT1.

CUM — Para e.v
j.etlir os vermes
tias creanças. SCin
causar irritarão in-
lerlina.

CURA FEBRE 1—
Substitue o r'i:-
phato dc quinino
cm qualquer feürc.

PARTURINA-- Mc-
dicamento destina-
do (i nccclerarí
sem inconveniente
«, portanto, íein

(Olco do fígado de bácaltiao, oói lipmòeòpalhiã), Som
goslo, som cheiro ò. sem'dieta

Pesai-vos antes e 30 cilas depois

m..*at|i 1

V *' í-

r^ ^—-—-<; %

M V> A1TDA P*.CURA
Inüueczas. constipajocs

« iniecções ítrippacf
«mias dias

,fe-.

A
//v•Mv

Sspecidco cotilra
ÜBrOSITAKIOS Vi.M TOPOS OS USXÁOOS

^S»í
a, COQUELUCHE

— EJ{ S. 1'Al'T.O;

ilo parlo. 1
1.1GA OSSO — To-|

dci-ofc- remédio (jue .
1 i -ja immcdíata*
mente cs corte;

c estanca fia lie-
mõrrhsífias,

PALUSTRINA —
Contra impaludis-
mo, prisão do ven-
tre, moléstias do
fígado e in;o-

YENÜSSINIUM —
Heróico medica-
mento destinado a
eurar r.s mahilesta-
ções syphiliticíis.

ESSÊNCIA ODON-
TALGICA — Re-
medio instantítiieo
contra a dor de
dente;.
Passue Cíte on,tigo

•?9!i'bc!ccimcnto, o
sortimento completo
cm todo? os medica-
inentos bomçcopathl-
cos, mesmo os mo-
dernamente empresa-
dos, e que llie íão
fornecidos por casis
as mai» importantes
du liuvopa c da
An:.-::a do Norte.
BAJRVEli & '3.

R^^lINiQ^^

"AFRICANO"
Continua morando na rua Ge-

neral Câmara, i;S, onde attenoé a
todas as pessoas das suas rela.
ções; (4O08 1!)

CASA SE6DRA
Fabrica <lo míilãs o inoveis il»

vim'0. 'l'Al'l.-;'l'l-;s. 0!.l-'.At)OS
pira fimn c rlcl.mixo i!;i niotu,

para forrar salns, [irnto-letras, ata.
JOGOS E BVOJLXTB

tle tortas ns qualidades.
líetnette-sb a unem pnàir o c*

tiriogo de 1910.
Segura Campos & C.

Rua 7 tle Setembro n. U
RIO DE JANEIRO

GABINETE DENTAníQ^
Altiga-sc ura electrico, Ires vw

zes na semana, Preço módico, pa-
gnmcnío adeãntado', Kua Uru--
gtiayana 77. J 393*'-

ACUí^A
O csiicclhlistn T»n. C.\r.f,OS DA.XIDT — rnni longa pra»

tica tios hospitnrs europeus, garante a riirn, 0111 curto cspnçb
dc tempo, da ISiroTKXClA, quer seju de fundo syphilitlco
-meilnliir, quer em conseqüência ú iieiintstlieniii sexual.

Trata a fraqueza geiíitul, sob 113 diversas fôrmas clinica»
eiaeiilitcõcs prciriaturas, pcwlns seiiiinnes, perdas de plios-
pliatos, prostatorrliéa, ete.. conto titmbi-m niotivailti pela in-
fecção gonococcica. Nüo faz aso de medicamentos, neir
uppiica 11 massagem reclal.

Tratamento m0d9r.no, p»r>f eitanicnte lndolor, de n-sul»
tados seguros e com apparelh agem especial.—Consultas â
jua Vnigiiayana 43, sobrada,da» SM, fe 5 hora«.(J383T>.

«^-.w^.,.
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^ADO.1 »B TOfcAS Aí» «VARlM., _
30, Roa d» Oarioc», 30 — Tel. Centra] lf-99).

PEQUENOS ANNU
VENDAS EM LEILÃO~PENHORES "

TÊILÍO de penhores
fjn. 24 de outubro de 1916
t. GONTHIER & C.â

HEXRV & ARMANDO,
successorc»

CASA FUNDADA EM 1867

4B, B. LUIZ DE CAMÕES, 47
J-'»itm Itilio do» penhorea venci-

to» e »vUam «os us. mutuários que
¦odcm reformar ou recgaUr as suas
{tutelas até á véspera do leilão.

ÜJÕ DE PENHORES
m iijkj26 DE OUTUBRO Dl*

J. Liberal Sc C.
Rua Luis de Camões, £0

Fazem leilão dos penhores ven.
tidos e previnem aos senhores mu-
tuarios que podem reformar ou res-
(atar suas cautelas até á hora dc
íljncipiar o leilão. (S 3243

Quereis ter uma, toella. CJatoelleira. ?
•i«wfc;ní»~'ç>3ií.,

USAJB

POMADA AMERICANA
elimina a caspa, dá brilho e evita a queda dos cabellos

VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMARIAS
'¦¦^m.^A^^.^

ALUGA-SE 
uma moça para copei,

ra e arrumadeira; na rua Viscon
de Silva n. "8, casa IV. Botafogo

(84oo G) J

COPEIRA; 
quem nao estiver na»

condições, não se apresente, pre-
cisa-se de uma, paga-se 30$ meu-
sie»; rua do Rezende 49. (2-148 S) J

17 
M PREGA-SE uma moça de çon-

Li dueta afiançada, dormindo fora
do aluguel, para cotinliar o trivial,
ou lavar e passar roupa; rua Bento
Lisboa n. 76. (.15.17 G) J

PRECISA-SE 
de uma cozinheira de

forno e fogão. Paga-se bom or-
denado; rua Marechal Floriano 142.

(4266 B) B

UMA 
mocinha de familia, de bons

costume», sabendo ler e escrever
correctamente. intelligeute o activa,
deseja collocaçSo em casa commer-
ciai, para bulcáo ou caixa. Não faz
questão de grande ordenado. Quem
precisar dirija carta para esta reda-
cção, com as iniciam M. J. D.

PRECISA-SE 
de uma

na r
arrumadeira,

rua Floriano Peixoto 11. 10—
Copacabana; (.W5f> _________

Em tres palavras está
dito tudo:

BARATEZA
CASA LEITÃO

\\\\\__g,^__sSL^iE-^i^.-7.^iCc

IMPLORANDO Á CARIDADE OEFERIÍCE-SE 
uni menino próprio

para escriptorirL, sabendo ler e
escrever; quem desejo
cate escripiorío.

AMANCIA, .viuva, com 68 annos
te edade, quasi céffít.

ANNA DO AMARAL, viuva, cega
• além disso doente c sem niiiRuem

(ira 
tua companhia, recolhida a um

uirto;
ANGELA PECORARO, viuva, com

16 annos dc edade. completamente
eéna e paralytica;

ANNA EMILIA ROSA, pobre ve-
Ihlnha, com ;o annos de edade;

CARLOTA, pobre velhinha sem re-
ninos:

KLVIRA DE CARVALHO, pobre
cega e sem amparo da família;

ENTREVADA, rua Senlirr dc Mat-
.tjainihoi 31, doente íni||>GS'5ílbÍlitada
it trabalhar, lendo duas filhas, sendo
ama tivliercolòsa;

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega de ambos olhos e |

JOAQUIM FERREIRA CHAVES, jvntrevHdo sem recursos; \
LUIZA, viuva, com oito filhos •

nenorci;
SOARES, viuva, velho sem poder

Iralntliar;
MARIA EUGENIA, pobre velha jlem o t menor recurso para a sua sub*

listencia;
SANTOS, viuva, com 68 annos de ;

idade, gravemente doente de inolestias
incuráveis;

THEREZA, pobre ccgulnha sem i
luxilio dr ninguém;

,'scri'Vii parn
t-noi S) J

OFFERECE-SE 
um rapaz com pr.i-

tica de rividultura « agricultura;
conhecendo
nas. Cartas a
de Alencar n.

fabricação de chocarei-
A. lc. O., rua José
69. US=i S) J

PRECISA-SE 
de tuna boa engom-

madeira, na travessa Sorocaba n.
Si Botafogo. (399J D) J

URECISA.SE '1° "n,a empregado
X dc nieía cdade, pára casa de pc-
queria fiiiniiia; na run Barbosa Silva
11. 119, lílaehuelo. (4" 17 D> J

IJKECISA-SE 
dc uma copcira, pre-

íerc-se portuguezo, para tratar na
rea .Maiii Eugenia 31. Largo dos
Leões. (.|iio.| C) J

Casas e commodos, centro
Ar,,UG**-SE uni sobrado, na rua do

osaria Si. (4077 E) R

A LUGAM-SE boas salas de frente
XA.C quartos, próprios nara escripto-
rios. na rua da Carioca ns. 6o, 6a
e 64; trata-se no Cinema Ideal.

(4072 E) J

A LUGAM-SE na Avenida
¦^Central 15, sobrado, Pen-
são Mineira, magníficas salas
e quartos do frente, elesnnte-
monto iiuibiliiilos e com pen-
são: uma pessoa 100$000 e
120$; duas pessoas 180$,
200$ o 250$. (J 3981) E

ALUGAM-SE
NA

SECÇAO DB PROPRIEDADES

"SUL AMERICA"
Rua do Ouvidor 80

O» seguintes predios:
A» chaves no» mesmos ou coafor-

me indicação nos respectivos carta-

Pana tratar das 8 a» 6 da tarde.
S. CHRISTOVÃO — Rua Gene-

ral José Ctiristino, 44, eom magnili-
ei.» accommodações para família de
tratamento, porão habitarei, lui tle-
ctrica, grande Quintal, etc. Aluguel
300$000. -"'..".

MATTOSO — Rua Campo Alegre
n. 89, com magnífica» tecommoda-
ções para família de tratamento, pp-
rão habitavel, lu» eiectrica, grande
quintal, etc. __ _-

ALTO DA BOA VISTA - Tra-
vessa da Boa Vista 20^ eom 4 <iu»r-
dos. 2 salas, luz eleetnca, etc.

BOTAFOGO — Rua Conde dç Ira-
ji n. 46, com boas accommodaçõ.e»
para família de tratamento, lu» ele-

4 I.UGA.SK, a casal sem filhos, uma
XXboa stla. em casa de familia; á
rua dos Ourives 9, 2» and (.(o66E)J

A LUÇiA-SÇ parte dc um grande
-*M.sr.lnado, com 14 janellas para a
run, serve para companhia» ateííef,
etc.; na rua Uruguayanr. tu 22.

(3842 E) S

A I.UGA-SK, a rapazes, um quarto,
Xxein casa de familia, á rua Pri*
nieiru du Março n. 20, 2° andar.

(3716 E) S

PRECIS.V-SE 
dc um meio. official

de barbeiro, pnra effcçtivo *. ua
avenida Item de Sá 182. (4011) D) S

1J}U1-.!:!SA.S!C
A séria! para
A vertida (í ornes

dc uma empregada
Mrrvii;o.i domesticas"
Freire 129, sobrado.

(106.1 ni j

Tj,RECISA-S.E
i calçiido; u.
11. .1.1, .-asa Cai

de boiità officiaes de
1 rua Gonçalves Dias
lele. (aS|3 D) S

rjIlECISA-SU dc uma empregada;" 'i.i rua da Alfândega n. 237, «o-
Cld 10 D) Jido

iCrs^xiirsXxxxxxxxx>jT.X5^ W
UM REMÉDIO INDISPENSÁVEL

EM TODAS AS CASAS DE
FAMÍLIAS

AS CAPSUI-AS ROSEAS QUINO-
1 TUEIHA, FAZEM DESAPP ARECER AS DORES DE CABEÇA,

nevrálgicas e dores rbciunaiícas em pouco* minutos,
Pôde ser usado por qualquer pessoa sem rcecio de etacarqual-

quer órgão, sendo por esse motivo, superior a todo? os -similares.
DEPOSITO GERAL

GRANADO & FILHOS
91-Rua XJru.sx1c1.3raM.ci1- &l

AMAS SECCAS E DE LEITE
PRECISA.SE 

dc uma boa nina fei-
ra, ipãgii-se bom ordeiKido e não

se fu i[iiestão dc cot; á rua São
Januário n. -'ir- (ii*5'^ A) .1

PRECISA-SE 
de uma ama seeca,

branca, de boa condueta, em casa
do engenheiro residente, na estação
de S.~ Christovuo (E. F, C. 11.)

(4131 A) 11

iliba por-
annos, que seja

carinhosa e geitosa para tralar de
creanças; rua das Laranjeiras 11. 179-

(3820 A) .1
¦MMfiT-iJM-fJjM-triiJVw-Vr.^

PUECISA-SF. 
dc 1:111-1

tilfrucía de 14

C1AIXEI1Í0 
de perfumaria 

J cis-Hse com praticíi, actívo
Pre-

pratica, actívo e de
seriedade comprovada. Cartas dizei.*
do quãnlo lem cranho, etc, nesta re-
dacçfto 11 I*. F, (.12G5 S) II

TjliKClSA.SK de uma arrumadtira,
1 c maia serviços, em casa de ne-

«!'K na familia sem creanças; 66, rua
Constant liamos — Copacabana.

1>RECISA-SE de
j-. patciroí, para
mem e íenliora; 11
bica ti, 107, Casa

bons oiftcincs sa*
trabalhos de ho-

1 rua tia Assem-
Abnuvliosa.

(2158 D) 11

ALUCuSE 
um bom

nu sem pensão; á
dega 120 2*. andar.

quarto, com
rua da Alfan-

(4056 E) J

ctrica. etc. Aluguel i86$soo.
— Travessa Honorina n. 28, casa 7,

com 2 quartos, 2 salas, luz eiectrica,
etc. Aluguel 100Í000.

LARANJEIRAS — Rua das La-
mnjeiras n. 453. eom boas accommo-
dsições para familia de tratamento,
quintal, luz eiectrica, etc. Aluga-se

SANTA THEREZA — Ruo de
Santa Christina, 104, com boas ac-
coitimodações para grande família de
tra-iamento, porSo, quintal, etc. .

LAPA — Avenida Gomes l''U"
n. 133, com dois andares, com noa»
accomniodações para familia de trata-
mento. luz eiectrica, etc.

ladeira ío
Afaria n. 17: as chaves estão na
travessa das Partilhas n. 98 o tra-
ta-se na rua da Assembléa n. ««.

(3841 E) S

ALUGAM-SE 
bons escriptorios, *

rua do Hospício 38, 1" andar, cs-
auina da rua da Quitanda; trata-se na
loja (Papelaria Brasil). 3044 L) S

ALUGA-SE 
a confortável caía 93.

loj'a da -praça da Republica, pin-
tada de novo, com encellentes accom-
modaçõe» para familia de tratamento.
As chaves estão no o. 91. loja e tra*
ta-sc na rua da Candelária a. aa,
com Paulo Alvares de Souza.

(1783 E) J

ALUGA-SE 
a casa da rua Senador

Pompeu n. 150, por 150$ raerir
aaes, completamente reformada, luz
clcctrica; trala-se na mesma.

(3433E) J

ALUGA-SE 
um i*> andar por 112$,

e um 3o andar por ioi$, próximo
ao Mercado Novo; trata-se na rua
Dom Manoel 33. (354' E) J

AMJGA-SB 
a casa n. 99 da rua

IMenezes Vidra, com dois pavi-
mentos para familia, com bons com-
modos, preço 162$; a chave no ar-
mazcin tia esquina e trata-se na rua
D. Manoel ti. 33. (3340 E) B

A LUGA-SE num porta para
¦Aum pequeno varejo, em
ponto muito transitado; tra-
to-so com o sr. Duarte Fcllx,
largo da Carioca 13. E

A LUGA.SE o magnífico a" andar
-üdo oredio n. 89 da rua do Ouvi.
dor, próprio para escriptorio; trata-se
no i° andar. (»8n E) J

UM 
almoço ou jantar completo

com a sobremesa dentro de um
pão por 600 réis, na rua do Rosa-
rio n. 137. (2844 S) J

o a" andar do predio
rua Primeiro de Março 100,

para família; a» chave» estão na rua
do Hospicio 264. loja. (3781E) R

A LUGA-SE

ALUGA-SE 
uma linda e bem «re-

jada «ala de frente, bem mobila-
da, a cavalheiro ou casal. Travessa
IMuratori n. aa. (374>E) B

ALUGA-SE 
uma sala de frente, a

moços do commeroio; na rua do
Senado 6, sobrado. (381a E) J

ALUGA-SE 
esplendido sobrado com

bons commodos e grande terraço;
na rua Frei Caneca n. 184 (esquina
de Visconde de Sapucahy); trata-se
na loja. (3180 E) J

ALUGA-SE, 
& ru» do Riachuelo n,

74, a casa prooria para neeocio o
habitação, com trea quartos, sala. co-
zinha e bom terreno, e a loja, própria
para tendinha, que il teve. ou outro
qualquer negocio) ai chaves estão no
n.» 7a GtaraRo): trata-se S. Clemen-
te 5. (.1847 E) B

A LUGA-SE um auarto mobilado. 4
A ¦• •¦¦ - >¦ <"¦ - -Ci-avenida Mem do Sá .. 20.

(3130 E) J

TRES OERAÇOES O
CIüFlftMAItü 9

BARATEZA
CASA LEITÃO

A LUGAM-SE uma boa sala de
-fl. frente e um quarto, a pessoa se-
ria; avenida Cornos Freire 129, sob.

(4023 E) J

A1'utx.m¦mi liai um
com ou sem
Manoel 54.

quarta
pensão;

bem mobilado,
ni rua Silva

(3843 K) s

A LUGA-SE o 2*> andar do n. 119
Xl-da rira José Mauricio; trata-se 110
n. rii, escriptorio da Caixa M. de
P. Vitalícias; (2672 E) J

ALUGA-SIÍ 
um bom quarto a 1110-

ços do commercio, em casa de fa-
niilia; avenida Henrique Valadares
n. 23, térreo. (3°8i E) R

ALUGA-SE 
uma boa alcova a mo-

ço solteiro, em casa de familia.
Informa-se na rua Conimeiiikidor Leo-
nardo 40. (4136 E) R

'LUGA-SE unia limpa e espaçosaA'I.U<
Xxcnsa
rua Mcnezci
dos Inválidos;
dn esquina.

Vieira n. 191, antiga
as chaves no armazém

(4187 E) J

Cozinheiros e cozinlisiras

1)RKCI3A-SE 
de 11111.1 creada pura

lodo o serviço, branca; rua Ser-
,-ipe n, 17—Mattqso. (.15.11 D) .1

ALUGA-SIÍ 
unia Ima cozinheira,

.forno t. fogão
Oêhoral SêvorSatiá
Praia Vermelha.

de
iraln-c n.i rua

li, 18.1, casa 1.
(3721 1» s

unia períciUt cozinhei-
forno e íoirão, para casa

de trbametilo, tlíi fiança de sua con-
dueta riu-a lícnto Lisboa n. 02. Tc-
Icphone, Cent. ,1513. (.1151 II) R

ALUGA-SEra de for

COZINHEIRA 
— Precisa-se íi.-

uma pari casa dc í.unilia, que
dê informações; rtw Senador Dan-
tas n. 43. (417-1 H) R

PRUDCllSA-RE dei uma 
cozinlieira

portiy.i.-t/i, de confüança. p-ir.i
casa tle familia; na fina úo Ouvidor
II, 113. (422S II) R

HjiK.liCiSA-SK Pã1*.» c^-5-'' de familia
J. de tratamento, de um emnrcsatio
inoçb.-nctivo c decente, ijite stibu ler
_ ('-.crever, com ai testado de boi
condueta» para vender bisouitos finos
em uma mala de mão, em ca-sa dc
iamilia, das io âs 6 da tarde (ornen-
do e domindo fóar de casa). Pa-
ga-se 25 0ju do que vender; para eu-
meçnr já, tem nlginna Precrnezia.
Trata-se á rua Desembargador Izi-
dro n. 2S—-Kabrí-c.i das Chitas.

(417.1 D) R

TJREClSA.SE dc uiiiíi pequena dc
t i_' a 15 annos, paru ama secea

e uma creada parn o trivial, para
pequena familia; rua D. t Romana
11. f'(>, depois do .7. Zoológico.

_(394jj 
D) J

~"|;R'BC1SA.S'E de nerteita siiicira,
X e perfeita corpi.rneira; mme. A.¦ ¦¦ ' 13

\LUGA-SE 
um quarto com janella

e todas ns commodidade?, casa de
pequena familia que não tem iii-iiit-
linos, só para um senhor decent£.
Rua Senador Pompeu, 126.

(.1953 E- J

ALUGA-SE 
um bom ponto para bo-

lequim do principiante, no Cacs
do Porto. Aluguel módico. Trata-se
na rua fiachet n. 3. a" andar.

(3957 E) J

AiLUG.VSB 
o i" andar do pre-

dio n. 83 da avenida Rio Bran-
co; trata-se no armazem.

(3326 E) J

A 
(LUGA-SE em casa
unia sala a um casal sério e

de familia,
edu-

vulto', com 011 sem pensão; na avenida
Gomei Freire, 157. (4108 E) J

A LUGA-SE por 2511$ o predio da
xXíivcnida Comes Vrcirc n. 11?, 2"
andar; trata-se na Comp. do Adminis-
tração Garantida, á rua da Quitantln
n. 68. (3171 E) J

AOS DOENTES
CURA RADICAL da gono.

rrhéa chronlca ou recente,
estreitamento Uo urcthrn, cm
poucos dias, por processos mo-
dernos, sem dor. Gnra.ite-so
o tratamento, Impotência, sy-
philis o moléstias da pelle,
appl. OOG o 904. Vucclnas
iiiitiuonticorcicn. Pagamento' 
após a cura. Consultas din-
nus, das 8 ús 12 e do 2 íis
10 iln noite. T. C. 5981. Ave-
nida Mem do SA, 115.

A 'LUGA-SE um esplendido arma-
-rt.zcm, na rua José Maurício 119;
trata-se no n. 115. escriptorio, da
Caixa Mutua de Pensões Vitalícias.

(2671 E) .1

'LUGA-SE o grande salSo do pre-
Idio da rua da Carioca n. 65.

(3819 E) J

A 
ILUGA-SE «uarto mobilado, com
ou aem pensão, a cavalheiros de

tratamento. Avenida Passo» n. 40, so-
brado, casa de familia. (3893E) R

ÂLUCA-SE 
o 2" andar da traves»,

de S. Francisco, a. 22, próprio
para offieina ou atelier. (3558E1J

AiLUGA-SE 
um bom sobrado, c

cinco quarto», duas salas e grande
terraço, com todas as demais depen-
dencias, predio recem-construido; na
rua do Senado n. 62, quasi na esqui,
na da avenida Gome» Freire.

(3620 E) J

A 
LUCA-SE. a familia de tratamento,
o confortável predio da travessa do

Torres n. 13; trata-se na rua Riachue.
lo n. 136. (424-' F) R

ALUGA-SE 
na rua Riachuclo iíí,

tini quarto mobilado, com todo
conforto, com pensão para casal ou
cavalheiro distiucto, o fornece pen-
são mensal a oo$, e mandam-se mar-
mitas a domicilio, sem alteração de
preço. (4271 F) M

ALUGA-SE. na 
rua Riachuelo 161,

um quarto mobilado, com pensão,
para dois ou tres rapazes, ao preço
de 120$ cada um. (4269 F) M

ALUGAM-SE 
independente, um

quarti e uma sala, bem mobila-
dos, a rua Barão de Gqaratiba 27.

(.PJ18.1 F) .1

AlI*UGA-Sl5, 
era casa franceza, uma

gando sala cora cinco janellas,
para casal de tratamento, cora bellas
vistas sobre a cidade c bahia, cora
pensão, luz eiectrica, banhos quentes,bella chácara e telephone; rua Custa
Bastos n. 44, Santa Thereza.

(3834 F) J

ALUGA-SE 
um quarto com janella,

entrada independente, mobilado ou
nao, com ou
Taylor 47.

pensão; na rua
(3947 !'• J

ALUGA-SE 
um bom quarto a

soas decentes, por 35$ e un
só, por 25$; ua rua

soas decentes,
tro a um rapaz
Joaquim Silva 59,

pes-
um ou-

sob. (3749F) J

lí«:i;:i»!i.|B3:!EI«

J ENTUDE ÃLEXAN
Faz com que os cabellos brancos fiquem pretos, nao quei-ma, nâo mancha a pelle.A Juventude Alexandre desenvolve o crescimento do ca*

bello e extingue a caspa com tres applicações
VENDE-SE EM TODAS AS PERFUMARIAS

PHARKSACIAS E DROGARIAS -- Preço 3^000 vs•aiipiHÉâpi!»

ALUGA-SIÍ 
com

caía dc respeito,
mobília c pensão,

commodos, a ca*
sal sem creanças ou cavalheiros dis-
tiuelos. Buarque de Macedo, 17.

(3813 ti) J

ALUGA-SE por 81$ o predio á rua
Costa Fereira n. 53; chaves no

n, 48; trala-se na Comp. de Admi-
nistração Garantida. Quitanda, 63,

(317. G) J

SSSSBSSTv*?^-"*

Nâo admitte mais
discussão

BARATEZA ?
CASA LEITÃO

ALUGA-SE. 
na pensão "Progres-

so", tua Riachuelo 161 uma cs-
plendida sala. bem arejada e mobilada,
com todo conforto, com pensão, para
casal, ou moça protegida; preço módico.

(4272 F) M

A LUGA-SE a casa da rua Joaquim
XJLSilva 92, Lapa. com boas accom-
modações, luz olectrica e gaz: trala-se
com o sr, Valentiu na mesma rua
8a, vendi'. (t-*;i l-''.M

Cattete, Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

ALUGA-SElos I n. 128; as chaves estão no
n, 103, onde se trata,

casa da rua D. Car.
es estão nc
(4067 G) J

ALUGA 
SE um eiplendido quarto,

com ou sem mobília, a pesssoas
do commercio. no sobrado do predio
da rua Barão de Guaratiba 17. „ .

(4019 C) J

At,UGA-SE 
por

da ladeira do

ALUGA.SE 
um bom commodo de

frente em casa de familia, no «•
andar á rua Acre 122 esquina More-
chal Floriano. (3891 E)R

ALUGA.M-SE 
duas boa» salas de

frente, com ou sem mobilia. com
ou sem pensão; rua Marechal Floriano
Peixoto 16, sob. (3908 E)

ALUGAM-SE 
dois bons quartos, a

preço reduzido, em casa do fami-
lia; na rua da Constituição n. 3*!, so-
brado. (3832 E) R

ALUGAM-SE 
cm casa de familia

dois magníficos aposento, mobila-
dos, com pensão, a casal ou moços
do respeito. Rua do Carmo, 66,

(3857 E) R

A LUGA-SE a casa da run do
•fl-Scnado 108. As chaves es-
tão no .1. 110 o tenta-se na
rua do Rosário 02.(B3839)E

Ktienc; nia 7 Setembro
(3829 »> j

ú Segue direito o ©aBW3-sihO|
B nâo presta attenção ás
I «sereias».
1 BARATEZA

OsLaa* Leitão
\\WgkWmW^MiWSL^^^^^m^r'

de unia
PRECISA-SEá rua Emerenciarwi n. 2.1

cozinheira,
¦ São

(.18.8 B) JChristovão.

1>RECISA-SE 
de unia cozinlieira,

que faca todo o serviço de pc-
quena família, menos passar c en-
goninuir; rua do Cattete 92, casa 16.
Ordenado 40Í1100. (4159 B) U

I)RBCISA.SE 
dc uma empresada

paru co-Miirnir e lavar, para casa
ile Iamilia: crdenado 40S. e que tUu.r-
ma no aluguel; á rua Viuva Cláudio
n. 2S9— Riachuelo. (.1963 I» R

GREADOS E CREMAS
A LUGA-SE uma moça. para arru-

0.madeira; não faz questão, de ir
para fôíaj quem quizer, dirija-se a
rua General Severiano n. 84. casa 1.

(4178 C) J

PRECISA-SE 
de um carroceiro; á

rua de S. Christovão n. 316.
(.1916 D) J

"OUECrSA*SE 
um rapaz ou moça

X com muita pratica de confecções
dc perfumarins; rua General Cama-
r.i "_. 100.  (j8--6 D) J

PRiF.CISA-SE 
(Ms traballCidorc?;

intorma-sc tia rua Conde Leopol*
dirw 125, casa i — S. Christovão.

(3824,D) J

PRECISA-SE 
de uma perfeita aju-

dante de costuras; na rua Bom
Pastor n, 144. (41S9 U) J

I>R.ECISA-SE 
dc umn creada para

todo serviço; travessa Muratori
n. 35. (.1990 D) J

IJRECISA-SE 
dc uma creada pira

. copcira e arrumadeira; na ladei-
rn do Russcll u. 41. (C)

A ex§se3*Iencia falia
besn alto:

BARATEZA
CASA LEITÃO
g»«-WLf-t»HBHr

,1 l.liCA-SK uni prande armazém,
Xicoiu 2 andarei1, completa mente re-
formado, á rua do Acre 64. ns chaves
estão no u, Óó; trala-se na rua São
Pedro í8. Oi)

A LUGA.SE unr esolendido armazém
i"Veom sobrado, á rua líeneral Cn-
mara n. oS; chaves eslão dofronte, no
hotel; lr.i!a-se na rua S. Pedro 58. (li
\ l.UOA SK tuna casa, á rua do

XA.RÍachmlo 276 com grandes accom-
modações para familia de tratamento;
chaves uo armazém- trata-se na rua
da Quitanda 151, (K)

A LUGA SE uma boa casa. na rua
X\.Voluutarios da Pátria 05; chavos
eslão no 11. 91; trata-se na rua S. Te-
dro 64. . (E)

ALUGA.SE 
uma boa casa, a rua

Maia Lacerda 50 (Ipanema); cha-
ves estão no armazém, á rua N. >>•
Copacabana 1036; trata-se na rua da
Quitanda 151. (E)

A LUGA.SE uma casa, toda refor-
•fJMnadi. á ladeira da Providencia 19;
chaves estão no n. 21; preço 60$ j
trata-se na rua da Quitanda 151. (E

ALUGA.SE 
uma boa casa. á rua

liarão de Mesquita, 024: toda pin-
tada c forrada, com Ulumínaçao ele-
ctrica; preço 100$; chaves estão no
armazém, á rua Barão dc Mesquita
946: trata-so na rua da Quitanda 151,-SE uma boa casa, a rua

de ltapacipe 46, casa I, eom
2 quartos, e 2 salas! preço 80$; cha-
ves estão no quitandeiro; traía-sc na
rua S. Pedro 58. (fc)

A LUGAM-SE as ci.sas da rua l.eo-
Âpoldo 14. casas VI c IX. com 2
quartos, 2 salas, etc, illuminação elo-
ctrica: chaves tio n 16; Irata-se na
riu da Ottitanda 151; preco 60$. (li)

A LUGA-SE uma casa, á rua Rocha
iXFragoso 12. completamente refor-
mada, nroximo ao ponto de ioo réis
(Villa Isabel); chaves na mesma.;
trata-se na rua de S. redro 58. (!'.)

A LÜGA-SE um casa. á rua Araújo
ÀLinia ij. com. 2 quartos. 2 _ salas
e mais dependências: chaves estão no
n. 14; trata-se na rua S. Pedro 58. (1*.

A LUGASE uma saia;
-íite, muito arejada

independeu*
clara. Dãosc

exigem-'u referencias; rua Marechal
Floriano Peixoto n. 207 (cm frente
á Liglit-, (4140 E) R

ALUGA-SE 
o predio à rua de São

Francisco. Xavier n. 435; ai cha-
ves estão na'padaria defronte c tra-
ta-se á rua-'-,-ao .Rosário n. 146 —
Banco Alliança. (E)

A 'LUGA-SE o predio á rua Torres
¦AVlIomem n. 338, easa da frente ;
as chaves estão na casa dos fundos
c trata-se á rua do Rosário n. 146.
Banco Alliança. (F.)

A LUCA-SE o predio S rua .Maria
i-JVEugonih, ,n. 3J (Botafogo); as
chaves estão no -armazém da esquina
e trata-se a rua do Rosário n, 146,

ALUGA-SE 
o predto á rua Sena-

dor José Bonifácio n. 37 (To-
dos 09 Santos); as chaves estão no
yredio visinho do n. 35 « trata-se
a rua do Rosário n. 146 — Banco
Alliança. tE)

142$ a boa casa
 ._  __ Ascurra n. 130,

Águas Férreas, com jardim, agita nas-
cente e pomar; a chave está cora o
vigia da casa em obras, ao lado.

(3926 G) R

ALUGA-SE 
uma boa casa com tres

quarto», duas salas, etc, á tra-
vessa da Lagoa n. 16 (rua Dona
Carlota). As chaves estão ao -lado e
trata-se na nu Primeiro do Março
n. 9, sobrado. (2692G) J

ALUGA-SE 
na rua Genoral IVy-

doro n* 20, avenida, uma casa
com dois quartos, duas salas, cozi-
mha, electricidade, «te.; trata-se na
rua da Passagem a. 28. (3936G) R

ALUGA-SE 
cm casa

va uma sala bem
descansar, Cattete;

dct uma viu-
mobilada, para

becco do Rio, 58.
(3016 G) R

AiLUGA-SErua de
a casinha o. 17 da

__ „ S. 'Manoel, em "Botafogo,
¦ Iluminada a luz eiectrica, com accom-
modações para um casal; as chaves
na rua General Polyduro n, 14 e
trata-se na rua dos Ourives ri. 60.

(3992 G) S

ALUGA-SE 
por 45$ em casa dc

familia, um quarto dc frente, mo-
bifado, com gaz e roupa da cama;
na rua D. Carlos I a. 94. Catlcte.

(2695G) R

ALUGAM-SE 
esplendidos aposentos

com ou sem mobília e comida, a
cavalheiros ou casaes, em pensão nova,
próxima dos banhos de mar; rua Buar-
aue de Macedo 71. (1238 G) S

A LUGAM-SE casinhas n a
•^*4Avenida da Gloria, rua do
Cattcte 123. As chaves 111. ca-
sa 15. Trata-so com. Paulo
Passos & Comp,, rua Santa
Luzia n. 202. G

A 
iLUGA-SE em avenida distineta
e socegada, uma boa casa nova.

com tres safas, cinco quartos, bom
banheiro com todas as commodidadcs.
Voluntários S3, onde sc trata.

(=799 G) J

A LUGAM-SH uma casa nor 152$, na
•"¦rua do Cattcte au. com 4 quartos,
2 salas, grande quintal; outra, por
132$, na rua llcnlo t.isboa n. So, com
2 quartos, 2 salas grande área, e 011-
tra, por 87$ e outra por 61$. tom cran-
de quintal; (4236 (,) M

AliUGA-Síí 
a bonita casa

dada.
ra-

. da rua D. Marciana n. 67;
as chaves no 65, an Botafogo.

(12S3 G) R

A I.UG\-SE uma loia com 3 portas,
-fina rua Pedro Américo 'S; cxcellen-
te ponto para negocio; as chaves estão
na mesma rua n, 2, loja. onde se
traia. (.1943 G) J

a casal ou i-cssia *-e
em casa de familia,

um bom quarto moiilada e com pen-
são; rua do RusselI, 160. <3955G)J

ALUGA-SEtratamento,

ALUGA-SE 
por no), casa nova,

com dois quartos, diiai salas, ele-
ctricidade e quintal; na rua 1). Car.
loi I n. 61-A. (4171 G) R

nina I!inii!!«ll!!!liail«!l!
g OS QUE SOFFREM DO ¦
Il ESTÔMAGO DEVEM USAR g

j Guaranesia l
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ALUGA-SE 
a casa da rua Ferreira

Vianna n. 46, por 120$, próximo
aos banhos de mar. (4122G) R

AI.UGA-SE 
a casal ou cavalheiros

de tratamento, exccllente sala, cm
casa dc familia, próximo aos banhos
de mar; na rua Buarque dc Macedo
n- 36. (3950 G) J

ALUGA-SE, 
por iSuJ mensaes, uni»

grande casa, para Iamilia de tra-
tamento, na rua Itapirú n. 20; ab
chaves, largo dc Catumby, esquina c>:
Coqueiros, armazom, onde se trata

(l'J-17 J) I

A!' puchhd
quarto

Slí por 46$ uni
duas sal ela a e ííüÍh

a um casal sem filhou ou a scnlio-
ras derespeito, independente; :r; r.\-,
dn Floresta ti. 75, sobrado. Cutnmby.

í.ljS.1 JI .1

A ILUGA-SE o predio da
aXMttia (Lacerda n. 05

rua Dr.
. (Estacio).tem todo o conforto moderno, Ir./.

eiectrica, banheiro c_ csqtientador; ira
ta-sc na avenida Rio Branco n. 2$?;
i° andar. (J)

AI'1UGA-SE o predio assobradado
rua Dr, Aristides T,obo n. ys

com quatro quartos, duas salas, maia
dependências e quintal ;a chave es:.-
no n. 93. (3795 J) S

AI.W
xJVna

UGA-SK q boa cosa da rua Fa
)8, Estacio de Si, t-n

172$; tratxi-se na rua Christovão ¦
lombo n. 113, Cattcte; ns chr.vn
tão na própria casa. (27$*)) .'

Ah1¦UGA-SE por 81$ casa .l.i r.i
sala;:

do:s quartos, cozinha e quintal;
chave está no n, ti?i c trata-se ti
rua Barão de S. Kettx 11. 120.

(3S.-,5 .'I

ALUGA-SE 
por 35$, cm casa frar

cêzai uni pequeno quarto mòbilad
e so para pessõn
Barão de Ilapagipe.

solteira; 41.
(4tO'l

A LUGA
a\<1U.H!o
i. 28

I^UGA-SE uma casinha com
izinlia, na riu V.

nara informações, na v«i ¦

Ouüé

A LUGAM-SE quartos com
¦^¦Vpeiisão, corfprtavcis, desde
4$ |ior dia, o uma sala con.
pensão pura 2 cavalheiros ou
casal, 200$ mensaes, luz ele-
ctrica, telephone, etc. Pensão
Familiar. Praça José do Alen-
cai* li. Cattcte. (R 30G9)

AI,UüA-SK 
uma boa casa com sa-

Ia de visitas, tres quartos, sala
de jantar, falera. despensa, banheiro,
cozinha, quarto para creado, entrada
ao 'ado e luz eiectrica. por j8o$ono;
na rua General Polydoro 107. lio-
tafogo. (3506 G) J

Fazei como São TÍ10
Ide vês* para evêv

BARATEZA
CASA LEITÃO

a 1

A LUGA-SH. .por 300$. o 2" andar
/Vdo predio á avenida Rio Branco
ti, 87, forrado c pintado de novo,
próprio para moradia de familia; tra-
ta-se no mesmo, pavimento terreo,
osiluina. (lí)

Não desperdiceis o te§npo
E' inútil procuras* mais
BARATEZA

CASA LEITÃO

A1,UGA-SE 
uma poria para^ qual-

quer negocio; na rua do Cattcte,
199. <Ji4iG)J

0NF0RTAyEIS--eálasVdlWcni7~e
quartos, alugam-se com optima

de Sá n. 25.
alugam-se

a rua Carvalho

ALUGA-SEda
predio assobradado

rua Nery Ferreira n. 86
(Cattetc), pintado e forrado de no-
vo, com 5 quartos, 2 salas, porão
habitavcl e mais dependências e quin-
tal ; com instaUação eiectrica. As
chaves estão na mesma rua, na pa-¦dario defronte; trata-se com o sr.¦Mario Basto, á rua de S. Pedro 35.
Tel. Norte 3918. (2798 G) J

A LUGA-SH o sobrado da rua Vo-
-fUiuitarios da Pátria n. 271, fio-
tafoi;o; as chaves na casa de ferra-
gens. (3902 G)R

.4 T.UGA-SIÍ o armazém da rua
jí"VTheopliÍ!o Ottoni n. 148; ns cha-
vos un u. 130; trata-se na secretaria
da Candelária, na rua da Qnltn-"'»,

; ' Il ___^  (B)

IB!ililllllllllll!lllll!IBIIIIIBIII!!Sl!l!IEl!ll!e;li:iBlli:iS
|ã DOIS CÁLICES DESTE M

PODEROSO ANTI-ACIDO P
EVITAM AS MAIS GRA- g
VES DOENÇAS m1 Guaranesia 1

Al.UGA-Slí, 
muito barato, o arma-

zçm da rua de S. Pedro n. 25;
trata-se na rua Primeiro dc Março
n. 22. (4196 E) .1

A LUGA SE o armazem da rua dc
-ÍXS. Pedro n, 23c; está prepara-
do para açougue; a chave no n. 231;
irata-se na secretaria da Candelária,
tia rua da Quitanda. (10

I LUGA.S
xi.Barão de

A 'LUGA-SK 
por 60$ a casa da rui' V ür. Bulhões n. 81, casa 4, com

duas salas, dois; quartos, cozinha, W.
C., quintal e jardim completamente
independente; as chaves na casa 2.

(4053 E) M

A-iLUGA-SE um gabinete dc frenle
XXpara a rua. com direito á sala de
espero, telephone, próprio para con-
sultorio dentário ou cqúcna offieina;
na rua Sete de Setembro n. 101, 20
limiar. (4285 E) 51

ALUGAM-SE 
uma boa sala dc fren-

te e tim grande quarto, a casa!
sem filhos, escriptorio ou a moços.
Aluguel 100$; na rua Uruguayana o?-
sobrado. (4281 lí- M

A'I»UGA-Slí na rua Senador Dantas
-r\n. 9.1, em casa de família, um
bom quarto com luz eiectrica.

(427.8 E) 51

A ILUGA-SE no predio apalacetado
Xxda rua do Rezende n. 193, um
quarto a cavalheiro de grande trata-
mento. (A273 lí) B

A LUGAM-SE quarlo-i e salas am.
XXplas, i para dois e tros rapazes do
commercio, preços módicos; na nova
Villa da rua Luiz Gama n. 45, com
o eneaivrgailo Abílio. (3820E-J

i LUGA-SE um magnífico sobrado.
iXn.i :i.eni,|.i Ilenrioue Valladares n.
44 esquina da rua Prefeito Barata, por223$000. (lqo,, ií) ,|

A LUGA-SE. por 150$. o grande c
iXcloro armazém :1a rua Vasco da
Cama n. r;o, protitio para varejo;
para ver e tratar, na rua Sacliet n.
ia, sobrado. (2177 Ií) 11

A LUGA-S'15 a' casa n. 10 da rua
XjLMigiícl dc Frias, com exccllentes
accoinmódaçSes para familia. Trata*
se na rua da Alfândega n. 10, i°
andar. (37S4 lí) S

A LUGA-SE! o sobrado á rim
-fi-dos Inválidos 27, plntnilo
e forrftdo, com lnü elcctrlcaj
as chaves na loja o trata-se na
rua da Alfândega 11. SS.

(S 2992) K

ALUGA.SM 
uma boa casa

para família dç tratamento,

r!:.E!'.!l5:TCHi::!Z: Si:::ai'!.3i:!':íil-.!:15; tSI.-ia

ALUGA-SE 
para negocio c mora-

dia, o esplendido predio dat rua
Guanabara n. 42; a chave está no
n. 40. (2796 G) S

ALUGA-SE 
a casa da rua Annila

Garibaldi n. 55, antiga 'Capitão
Salomão (llotufogo); a chave esta
na venda próxima e trata-se na rua
Uruguayana n. 7. loja. (2491 G) S

A LUGAM-SE casas a 51$. 71$. 76$
jf-\.e 91?. muito boas, muita agna; na
travessa Fernandina 95. (374-lG) R

ALI
XXqu

LUGAM-SE salas de frente e
;arto, com ou sem mobilia, a

cisnes sérios ou pessoas de trata-
mento, cm casa de um casal, 110 me-
lhor ponto da rua do
frente ao palácio
do Cattete, 13-'-

Caltetc, em
prcsidencral. Rua

(3743 C) B

XXvessa S. Salvado 42-n.
(3729 G) B

Miguel Braga, especialista em ex-
tracção de callos c unhas encravadas,
sem dór, etc., r. Ouvidor 165, sob.
T. N. 1595. Aos domingos attende
chamados a domicilio. Tel. Norte
2659.
MU '^*____^__^______^_____f^0__*^___^^^9

Leme Copacabana e Leiiion

•t LUüA-Sii; uiná boa casinha, di*.'.
XJklro de uma cliaiara, ucin ijuait,.
sala de jantar, cozinha, com agita
nascente; na traví-.^ tio Navarro ;:.
^5 antigo; informações na mesma ti
vessa 11. 81. venda, por favor.

(271 .d *

ALUGA-SEquartos,
quintal'
a. 90;

o predio com d><;
duas salas o grnmb

a rua Dr. Aristides l,ol„
a chave estí no n. oi.

(2795 j> *-

A T.UGA-SK uma casa, para peque
jp. na familia, próximo ao largo di
rjstacio Je Sá; iufornm-sc no arm.i
zuiti da rua S. Christovão u. :
onde 'estão as chaves e trata-se iv
rua S. Pedro n. 6o. nrmnzem.

ALUGA-SE 
por 140$,

rua Pr. Arislidei Loli
pròdii

10 II.

A r(UGA-SK ou vende-se um predio
x.Vnovo, com sacadas e varanda ao
lado; na rua 20 dc Novembro ti. 50,
Copacabana, ondo se trata. (34551*0 S

ALUGA-SE 
umi excellenl, cisa

cem li:z eiectrica, fogà.j 1 gü.
etc, á rua da lígrcjinhn n. 52; as
chavei estão no armazent di cs*
quina. (1671 II) A

tendo tres quartos o u:ai:i dependeu-
cias. jardim c quintal; o.i apparelhoH
estão guardados e as chaves esLio no
n, 185. Tratn-se á run da Miscricor-
dia 11. 2. sob. Praça Quinze. Tel.
Central 333. (3911.0 }

. .,.,., .... , , 1 ,A LUGA-SE por 100$ boa casa com
AÍ.VÍ%SEoL'?.r..:?.?-0?.?ncasar.(ia tri1-1 XAdtias salas, tres quartos, gaz, ele.

ALUGA-SEsal ou
magnífica sala, a ca-

avallieiros dc tratamento,
em casa de familia, próximo aos ba-
nhos de mar; na rua lluarquc dc
Macedo 36. (3130 G) .1

AIíUGA'M-SK 
quartos com todas^as

commodidadcs, em casa dc fanii-
lia dc tratamento; na rua do Cattete
n. 94. Telephone Central -'S14.

(328 iG) .!

ALUGA-SE 
a conforltivel casa para

familia, bom logar para criação,
muita água, próximo aos bondes, por
80$ mensaes; na rua Cardoso Junior
n. 163; trala-sc no 11. 157, Laran-
jeira». (8712 G) J

ALUGA.SEY 
'

ALUGA-SE 
á rua do

teelplionc 2008,

_ sobrado da rua do
Yplranga .lt. 102, para pequena fa.

niilia; está pintado o forrado de novo;
chaves .10 n. 96, casa 11. XVII.

(.1846 G) B

Catlele 176,
duas grandes sa-

l.is de frente, juntas ou separadas,
bons quartos, na grande chácara, teu-
do todo conforto c reformado dc no-
vo, preço hem reduzido, só a famílias
e cavalheiros, língilili Hotel.

(3896 G) TI

A I.UGA-Slí uma boa sala, sem mo-
xXbilia. çom muito ar e luz, cm casa
de familia estrangeira, próximo aos
banhos de mar, por 60$, o só n se-
tiliorcá do commercio; na rur, Corrêa
Dutra. 74. (3627 G) J

ctricidade, e_ todas as dependências
nn rua Pereira Passos n. 38, Copa-
cahana. Informações avenida Atlan-
tica 762. (3939 II) R

ALUGA-SED, Cecília

A LUGAM-SE.
Xi-boas

casa moderna da rua
. 25, Kio Comprido

com quatro quartos, jardim, qniul
e todas as dependências dc conforto;
trata-se no n._jg. (3805 .1) .1

7iS. SoS e 8.í?.
casinhas, assobradadas, pin-

tailas o torradas de novo. bondes du
100 réis, próprias nara familia rcgii-¦
lar; na rua Frei Caneca 252: trali-
se na avenida Salvador de Sá 111.

A 
LUGAM-SE uma boa sala c q-.i
t( " 'Lto dc frente, juntos ou separadA 'I.UGA-Sl'^ por 170% a casa ri. ..„ _. ,...XXda rua Vinte de Novembro, canío j em casa do familia sem creanens,

(1.1 praça ajardinada de Ipanema. I entrada Independente; ira run d,! 1:.
IVata-so na rua Sacliet n. 3, a» an. Luiz n. 23, para ver e tintar na m-«ar. (3956 H) J1 ma. (4200 I-

ífí.S

Tres palavras acerta-
das, vaiesn mais qua

gransies phrases
BARATEZI

CASA LEITÃO
!c~->nix~:¦„.:.,>.- lií>;/*v:____:-:-.:...s<r-

ALUGAM-SE 
excellenles commo-

dos com pensão, cm casa dc fa-
niilia estrangeira; na praia do Fia-
mengo n. 70. Telephone 5789 C.

(3405 G) J

grande,
. rua

Francisco Muratori n. 5,1; as chaves
estão por favor uo 11. .3*5, e tratase
na rua I Primeiro da Março ti. 90,
sobrado. (212H E)R

A IjUGA-SK uma sala. bem mobila-
-atVda, tendo telephone rua Azevedo I
Uma 150, em frente ao thcnlro \
Plienix: (3984 E) J !

HONTEM, KOJE E
¦¦¦

ALUGA-SE 
uma sala de frenle. a 11

um eu dois moços ou casal sem
de familia; rua Monte ;

(.1076 E) J
ilhos. em casa
Alegre 17.

A LUGA-SE tuna boa sala de fren- j-ÍXte, mobilada, e um quarto a casal
on tloisi cavalheiros de tratamento,'
cm casa de familia; na rua Senador
Dantas n. 10. (4099 E) B

BARATEZA
CASA LEITÃO

>oecooooeoooooõ<x>oe^
O DEPURATIVO B ANTI-RHEUMATÍCO

DE S.
_\__m.

JOÃO DA BABRA

SYPIIlLIÍi,

ULÒBUAS,

PETllDAS,
DOKIÍS,

KMIMCEXS,

IWKUMATISMO

ART10T.TLAR,

aroscuLÂn,
o OERBBIIAL,

ARTHRlTTSJip,
do "TAYUVA

SÍQLBSXIAS

DA JPELLÍ),

F.PiUrrciis,
n.vinnnos,
EÇZE3IÀS,
de S. João da© cm qualquer moléstia de fundo cscrophiiloso, Iicrpctico e syplrilltlco o uso

Barra" ó sempro vantajoso. Sua acção favorece o regular tuiiccionaiuoiito do ESTÔMAGO, PICADO, 11AÇ0 e TX- p
TEST1X0S.—A* venda em qualquer pliarniacii. e drogiu-la. ARAÚJO FREITAS & C. —*— RIO DE JAXKIRO. »

5COOOOOCX>OOOOOCOOOOOOOOC-CX500C(^CK'}000

p

PRECISA-SEpara. «erirw
José Doiuingiies n. 121

RECISA-SE dc uma creada^ pa-
ga-se 2o$ooo; rua Duqjite Estra-

*í n. 57. casa n. 10-Gavça.
(4J 53 O R

de uma empregada
nara serviços donicslicos. á rua- - — —Piedade.

(4130 O 1)

1TÍRECISA-SE 
dc umi lavndeira e

. engomniadeir.1. para um casal: à
rua Carolino 19—Rocia. (4245 C)M

EMPREGOS DIVEpL
% T UGA-SE uma parda Para todo
A»irvi:o de um casal; nio .fa» que».
Sc, âa Éuawle ordeiudo; dirigir carta
»K« msuet* *s, àfgpfr 9

PRECISA-SE 
dc um official de s.v

ipateiro .obra nova e velha; ma
Conde de Uonifini 796. (4274 D) 11

PRECISA-SE 
de unu moça portu-

gucAi, bara arrumadeira e copei-
ra; á rua S. Januário n. 227.

(4179 D) J

Be^líir®^
Tira o-i cabello! supérfluos dò ros-

to, co'!o e braços. Enccníra-si: nas
essas : Hazín. Ilírmaní e Cirio.

>RJ'CISA-SE d« uma onprcg.idi

A LUGA-SE um bom quarto, p.ira
xÍLdois rapazes, com pensão, em casa
<Ie íamiüa; na praça 15 dc Np vem-
bro n. 30. (4216 E) B

A LUGA.SE o 2° andar
.ATlicei liilo Ottoni 11. 205
ves estão no
rua 11. ut.

da rua
as cha-

trata-se na mesma
(4247 E)M

i EfUGA-SU um armazém com mo-
-*Mradia, na rua General Câmara ».
irS: prt»;o. 140$; as chaves estSo no
botequim, cm frente. Í4-M K) li

ALUG \.SE o sobrado ria travessa

no n. 5; trata-se á rua do Ouvidor if.t.
com o sr. Bastos, (4224 ¦$) B

durma no «lliguel: roa General Bcn-
'&__?*" *"- -ÜC)Í'200ÍÍ 

U.na 130**.(U-USDE

A Ll'O.V-SE na rua de São
¦£*-Roiito 30, 2" andar, esqui-
nu da Avenida Rio Rranco,
sala de frente c quarto, eom
pensão, com ou sem mobilia,
easa de família; 2 pessoas

i, LUGA-SE nor 50$ o predio da
xinia General Pedra n. i.w-'; cha-
ves no local; trata-se r.a Comp, dc
Administração Garantida, lá rua da
Quitanda, OS. (3177 E) J

a casa da rui General
\t, esquina da rua For*
para tendinha.

(41=3 ií) '.<

A iLUGA-SE
ÜJPC('edra n.

ALUGA-SIÍ a fau
Ai.quart.1 por 42$;
a. 67, 2< andar.

IUÜ.1 e cavalheiro
praça Mau;
i.ltiolíl '¦'¦

i LUGA-SE por 110$ o predi
üiLGencra] Pedra n. 1 j
para negocio; chaves r.o ,
ta;M na Comp. de Admin
rantida. Quitanda 68.

ir-il

A-LUGA-SE a casa da
A?.n. 36, doin quartos
3o$ooo.

rua Nfaurity j: sala. preço!
(395.1 ií) 1

AILUGA-SÉte, mobilada.
mento;

unia boa sala de fren-
,1 senhor dú trata-

rua de Santa tAizia n.
(4H5E1K

THEREZA

A LUGA-SE. próximo dos banhos de
Amar, esplendida sala de frente,
mobilada: rua Silveira .Martins 140.

(3989 G) J

A LUGA-SE por 400? o predio á
Ã-xrua lluiiKi.vtá, Kit; chaves no !o-
cal; trata-se na Comp. do Administra-
ção Garantida. Quitanda, 63.

(3171 G- J

ALUGA.SE 
en

uma esplendida

Á 17LT,A-Slv uma esplendida casa, j
x3.em Jogar saudável, com boas ac- j
<ntumodaçÕcs para í&milia. Alutrtcl. ;
i.ío$, no becco do Oriente n. 105; ¦
Santa Thereza; as chaves estão no!
armazém da esquina; tratar na rua
do Uiarlittelo n. 188. (jo.-S V) R

¦V LUCA-SE uni quarto, na avein-
±\ih NJem de Sá n. 46, casa de fa-
niilia, não ha outros inquilinos,

13943 E) R

A MJGA.SK um i° pavimento asso-
iTA-hradido. com confortáveis accom-
niodnç 5es Para família, completamente
novo; na nn do Rezende ;8-A: a* cha-
w l-..i 11. -6. (1836 P) R

casa de familia,
sala dc frente e

quarlo, perto dos banhos de mar; na
rua Ferreira Vianna n. 20.

(4149 G) B-
•*^^yr^--^'-'*'y'?»,^''^-«j*i!.^'V'»sgtf

Juventude
Alexandre

Faz com _v.e 03 cabcllos
brancos fiquem pretos, não
queima, não mancha a pelle. .

A Juventude Alexandre des-j
envolve o crescimento do

ALUGA-SE 
por 200$

rua da Pastagem n.
predio da

agem n. 97; trata-se
na Lompanliia de Administração Ga-
rantida, Quitanda, 68. (3173 G) J

A LUGA-SE na praia do Leme, o
•ixíauillm de trato, o espler.dido so
brado da rua Salvador Corrêa n. 6o,
pode ser visto a qualquer hora. Pre-
ço, 2oo$ooo. Bondes á porta.

(3S30 G) J

de

Saúde. Praia Formosa
e Mangue

A LUGAM-SE bons quartos,Jíi-mnlto baratos; ua ladeira
do Barroso 2, perto da Saúde.

(.1 3722)1

A IíUGA-SIC uma prande casa, com
j.1.3 andares; no primeiro tem um
bom armazom; ou a*uga-se separado;
cada andar dá para 2 famílias; a
120$ cala um; rua da America 24.

(2843 I) s

boa
ALUGA-SE 

por preço barato,
casa com dois quartos, duas salas

hom quintal,
doso Marinho
Formosa.

Informa-se S rua Car-
. 7, escriptorio, Praia

(3800 d j

ATíUGA-SR 
por preço barato, boa

casa com tres quartos, duas salas
c bom quintal. Informa-se á rua Car-
doso .Marinho n. 7, escriptorio, Praia
Formosa. (3S02 I) J

ALUGA-SEPirass
rua Viscoudessa de

issinunga n. 62 (Cidadã No.
va) uma casinha or 50$ e no n. 84,
uma outra por 45$; trata,sa na rua
Colina n. 81. Tel. Villa 3108.

(4i65I)

ALUGAM-SEfrente, Com 1

A LUGA.SE por
xXrua Humaytá :

quartos
ou sem mobília, a ca-

saci ou pessoas de tratamento, em
casa de iamilia, no melhor ponto da
rua do Cattcte, c:u frenle ao palácio
presidencial. Rua do Caltetc, 112.

(-IM3'G) ri

132? o r.rcdio á
i. õo-lV; chaves

nos fundos; trata-so na Comp. de
Administração Garantida. Oiiitaiida
"- 63.  (3Í75 G) J

A LyG-A-SE um «cellcute coniiüõl47.*.do de frente, cm casa de família,
a rua Real Grandeza 121 Botafogo
(proxrmo a rua Voluntários).

(6246 G) M

1-1 • i À LUGA:SE. em Botafoeo 110 beco
. ., I ! m - do Leandro n. 1.1. quasi na esqui-bello e extingue a caspa Com|||na da rua Real Grande

ALUGAM-SE 
por 172$ cada um,

os espaçosos prelios Ia nu Con-
selheiro Pereira Fra.ici ns, 48 e
52 (primeiro e segundo andares),
com quatri bons luarios, ilur.s salas
c dependências, ülúminados a luz ele-
ctrica; trata-se na rua da Alfandeça
n, 86, sobrado; as chaves estão no
n. si. (3l30 I) J

ALUGA-SE 
uma boa casa para fa-

miüa, tia rua Visconde dc Sapu-
cahy n. 341, perto da avenida bal-
vador de Sa; tratã-se na rira do
Ro'irio 60. Aluguel 152$. (3793l)S

ALUGA-SIÍ. 
por 61Í. lin

na rua Dr. Carmo Nutt
ma casinha.

Nitto 35; tra-
ta-se na avenida Salvador de bán-i.

4 LUGAM-SE os baixos do :-.
i"3Lda rua Dr. Mattos 11 ¦¦' '.-
22, aniiira rua do l.tstc; :;',':.•-¦:¦'.

(lob.i

A LüGAM-SIÍ tuna .-.da c um q'u."fi.com 
direito ao resto da c:- .

uni casal sem filhos ou pessoas
trabalhem fora; rua dos Coqueiros
Catumby, u<j6g j

Senstpii
Tomo

PEITOU AL MAUIKHO
Rua 7 ileSottnibri'. 18(5

Ar.Ufi^iM-SK 
os seiíiiintcs i

rua Barão de Potropi " n:
vessa u. i_ frente de rua. muKi.. ¦<
casa para familia de alíí".mi tratam?i
to; chaves no ponto dos bondes >i.:
Kstrella. mesma nu 121, rua D. Ce-
cilia 4 c 10, superiores casas oara pe-
quuia familia de alsnm íraíitmcnt'»;
chaves no 8. trata-se na rua do Hfl-
sario 105. (4213 j) M

ALUGA-SEClaudtt. n.
o bom predio da rua S.
23, nara familia, com $

quartos. 2 salas, copa, cozinha, porão,
quintal com arvores frutíferas; traía-sc
rua Mana José n. 4*;, Estacio.

(3045 J) .'

ALUGA-SE. 
uma casa para nojpci".

na rua Frei Caneca n. 436, pnf
aluguel baratipsimo. Tratas* ni rua
Colina 81. Tel. Villa 3108.

(416O J) 9-

A.LUGVSE ror toi$ o
xXriva Dr. Carmo

_ predio in
Xctlo 11. 218-A,

loja; cliaveí ao lado s trata-.si n;i
Comp. de Administração Garantida.
Quitanda, 68. (317RJ) i

4 íiUGA-Sfi o grande nredio, com
a^-% pavimentes, conipletamcnto iude-
pendentes, á rua Barão Io !.;•. hrio n.
.};; as chaves estão no marcinriro,
junto, e trata-se na rua do Ouvidor
n. 103. (jS,:., i-'i n

tres applicações.
Vende-se em Iodas

fumarias, pliatniacias 1
rias. — Preço jfooo.

as per-
droga-

i LUGAM-Slí macniücos conimõdos
jClnioBTlados. a senhores de I ratam en-
to. com banhos aueiites e frios, tele-
phone, etc; ú rua da r.ana n. 6o,

(.1141 F)

A f#U(;*\-SF. P'->r nreco módico, o j1 .1 r'i ZXpredio novo. da rua Moraes e Valle í
r, cnm .* ?at'i-í. .1 nuaruts c demais ;ira- rouuiiodidade*: a= diiv.s :'-"• loca!, c >

,ir.i:.i-íí' na rua Alfândega sala f>. j
(Ji.-61'.IJ 1 das 2 ás 4 hor.u. (:,._6 V) J I

A L,UGA'SE o magnífico predio da
Ximá Voluntários da Pátria n. 403,
pro 1 rio paia família de tratamento.
As chaves estão n.a mesma rua 3971
c tratase ;:a rua da Alfândega n. 65. ;

__ (3£4i Ç) jl

4 LUGA-SE por M"? o predio asso-
Abiadado da rua Clirisiovão Colom-
I¦..! ti. 20, perto tia praia Io Fia*|

deza um predio
. .uatro quartos no sobrado; porão

j. habitavel, com uni quarlo e erande si-
I !?,0! rc''''nl;"1'1 e pintido ile novo, ,-om
1 illuminação clcctrica e caz: ostá aher-¦¦ to nnr.i sor visitado, e trata-se na rua

| da Alfândega u. 91 sobrado; altiffuel
c ta:;a i:j$ooo. (4249 G) M

A LUGA-SE, por 220$, em
f^llotafogo, o predio 11. 100,
tia wia d'Assumpção, para fa-
niilia do tratamento, com 5dormitórios, grande quintal e
lua eiectrica. (Jíí.lir!) c.

11 Cl

qiu
grandes

1 murado,
quartos, dois
!uz l* cetrica.

(3819 ó) J

4 1. UGA-SE
-«-por 1(4$ c
grande uuii tal.
grande Quintal,

-.'-15.1

q-.lar:
iobra-te

Dor ??;';. •,
(4234 G)

SS@*Pè^m
sempre un.das»:

1 BARATEZA
CASA LEITÃO

A LUGAM-SE as casas acabadas dc
xlcoii5truir da ladeira do Morro da
Saúde ns. 41 e 43, preço 81$: in-
formações uai mesmas daa 3 á, 9da manhã; trata-se na rua da Gam-
boa n. 203. (2694 I) S
l.V3íEriLLJtimji^m-en-K-mm-mmt.*m-YÊ~ - - . -j*fiti

Caíurnby, Estacio
8 Rio Comprido

A LUGA-Sií nor Su$ o pre
i-l-travessi Podrcgacs n. 33.

(3071

HADOOCH LOBO E TiJüC;
ALUGA-SEda Tijuca

N,

<i LÜGA-SE.
.fina rua Dr
u-e.: na iveni

por f>i$. uma casinha,
Ci.rmo Nttto .i-: ira-

Ia Salvador dc Sá . .j..
(Mio J) J

uma casa na lí.
_ . _ 159; quintal, ian

independente, banheiro, etc: alug
40$; es chaves com d. Albina no :

(39711 
'¦<)

t lie,
JrXíi. '¦:

-SE. n:t rn

Ccnde

a do
1 toil:

655

Araújo»
as ceia,••r ai;/-1

(322o K) }
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COFRES
iven<lcm.se 4 dos melhores fa-
fetos, por n»cta<le *o v^or
<iua Uruguayana 143, esqui-
M da d° Thcoplülo Ottoni.

IALUG¦Adasi
'fauricu.

LUGAM-SE duas casas esplendi-
... ir ir:n,i>ÍHílA *Q _ Rn;rua V. Figueiredo 78 

"e 
8o:

(4076 K) R

OS-MOTOS
. A todos

oi" que sof-
f r e m ' de
qualquer
moléstia es-

~ »- «ocledv
S.'. FV. H.V de envia-

ri, livre de qualquer retribuição, os meios de eurar-at. EN-
VíEM PELO CORREIO, era carta fecha--? — come, morada,
symptomai ou' manifestações da moléstia — e eello para ,a„re-
sposta, que receberão oa volta do Correio. Cartas aos
SIVEIS — ÇSixa do Correio, n-S.

INVI-

'/A-UGAM-SE casas grandes, com 3
!_\quartai. a 110$ e «9$: na„rua
Conde Bomfim 220. (33ÍO K) J

lAtUOA-SE o predio da rua Conde
X_4e Bomfim 791. com 5 quartos e.
oom jorão; chaves no açougue, o tra-
U- ni nu Moura Br'to io. (33°3t>-)J

í A LUGA-SE o predio novo dn
¦fl-ru» Uruguay 156; optinm
-ivenda para familia do trato-
mento; trata-so no armazém
da esquina, com o sr. Joaquim

(B 2086) K

1A IiÚGAiSE uma boa casa, na Villa
<__.Irene, i travessa de S. balvador
38 com 2 quartos, 2 salas e tudo 9
necessária para familia; o chave esta
110 n. 5i aluguel 91$. (3837 K) K

(ALUGAM-SE dois esplendi-
---dos quartos em uma cosa
cercada üo jardim com ma-
unifica ponsão; rua Haddock
Lobo n. 252. («8888) K

j"'A I.UGA-S15 um prando çBWÇmi,
Í\coin iorno dc nadaria, na 1 %j.!i<>'Maltoso. c trata-se na riu Uaraòw de
Ubi ilii. O8S1 K) R

AI.UGA-SE 
bom predio, á rua Con-

de de Bomfiin n| 867. próprio para
familia de tratamento; as chaves no
ri; 871, e para tratar com Santos, Mo.
rcira _ C., á rua Visconde do Inliau-
1111 n. 38. (37;6 K) R

lAI.UGVSE o confortahilissimo p.re
Ldlo ' ora

vel. da rua 
jtimo í praça Saenz Pena

quartos e porão habita
anto Henrique 118, pro.K)J(3797*

ALUGA-SE 
a casa IV da rua Uni-

guay 127, com 2 quartos 2 salas,
lelectrlcídade. (3968 

K) J-

ÍA EUGVSE
V_-rua Aristides Loba 14I -.. , ,
Ido. n. 124; trata-se na Companhia de

.,  oor 152$, o predio
rua Aristides í,oho 146-IV; chavçs

lAdminlstrasão Garantida. Quitanda Gb\
(3170 K) J

1 ALUGAM-SE, com pcnsüo por mo-
xVdicos preços a casal ou rapazes,
[impou e nrejados quartos, na rua
Haddock Lobo ofiá o predio fica "o
lado da sombra, próprio para o verão.

- (4182 K) J
»—-—¦'' ¦¦ ¦ ¦ !¦¦ ¦¦-'¦ —¦»¦¦' '--!¦¦¦ "'

fA I,UGA-SE o pequeno sobrado da
j\im Con.de de Bomlim os; trata-se
iia loja. (4133 K) B

ALUGA-SE 
o prodio da rua Paula

. e Silva n. ,17, muito commodo
para familia; está- em pintura; pro.
itimo ao largo da Cancclla. 4073DJ

AIjUGAM-SB casas na Villa
-tt-Rosa, fi rua Bella de São
João 259; as chaves na qui-
tanda n. 257; .trata-so na rua
do Hospicio 81t sobrado.

(J 3120) L

ALUGA-SE 
a boa casa da rua Na-

varro 93, casa 6 com 2 entradas;
aluguel 70$. (4357 L) B

ALUGAM-SU 
boas salas

doa.
commo-

rua' General Bruce 34.
(4258 L) B

A 
LUGAM-SE ca_» pintadai e for-
radas de novo. com 2 quartos, 2

salas e todas as commodidades; a
rua Viscondo de S. Vicente 84, An-
darahy; chaves na casa »;, P«ço 7i*r

(3459 W J

AMIGA-SEd
a casa da rua Laun-

do -Rabcllo . 26 com. duas salas,
dois quartos, cozinha, quintal, bastan-
te água, luz electrica. Aluguel 74* i
as chaves estão na rua de S. Carlos
n. 51, morro de S. Cario». (3895WK

» LUGA-SE n boa casa assobrada-
__.da, moderna, entrada ao Indo, ten;
do tres quartos, duas calas, banheiro,
cozinha, e quintal; na rua do Con-
sultorio n. 47, próximo a avenida
Pedro Ivo. As chaves no n. 51, casa
n. VIII. (3894 L) R

iimiM luiuml
Cura radicalmente a queda do cabello, destroe

a caspa, evila o embranquecimenlo o faz nascer
novos cabellos — VIDKO 48000.

Vende-se nas Perfum_ria3 e Drogarias. —
Em São Paulo: Casa Lebre, c Baruel & C.

ALUGA-SE 
i na dl na do Ro-

cha o. ,10, em frente á -MíãO;
(3917 M) R

ALUGA-SE 
a casa

Ti 
' _ da rua Duarte

Teixeira n. H7. Quintino Bocayu-
va, com dois quarto! pequenos, duas
salas, quintal cercado e jardim na
frente; as chaves ejtlo no armazém
da esguina. (3183 M) J

AiLUGA-SE, nor 140$ a boa casa
Ja rua Lia Barbosa 79, em frente

á citação do Meyer, com 3 quartos,
todos com janellas para a varanda, 2
salas, co linha, quarto de banho, quin-
tal, etc; as chaves no carpinteiro, em
frente. (4621 M). J

ALUGA-SE, 
no interior

chácara, com abundância
de uma

diagua,
bondes í porta, uma casinha, com ,3commodos por 25$; i rua 2 de Maio
n. 71 (em zinco). (2798 M) a

ÂLUGA-SE, 
por 70$. uma casa, dc

bonita anparer.cia, coin 2 quar-
tos, 2 salas, cozinha, esRoto, luz ele-
ctrica e Riando quintal, cm Cascadu-
ra. S rua da Estação 190; chaves no
n. i66\ (3974 M)U

ALUGA-SE. 
por 70$, o prodio da

rua Daniel Carneiro n. 58 (li.
de Dentro), com 2 ouartos, 2 salas,
luz clectrica, etc; chaves 110 n. 49

(3919 M) B

ALUGA-SE 
o chalet da rua Ama-

lia 274 estação Dr Frontin; 2
Balas. 2 quartos, cozinha, despensa.
Ianque; trata-so á rua Nojriieirp.: 42,
onde está a chave. (3945 M) B

ALUGA-SE, 
por 75$. separadamen-

te. cada um dos dois paviincntos
independentes, do hvüicnico sobrado
da rua da Saudo n. 87. em Todos os
Santos, situado em losar saudável,
com tres quartos, luz clectrica; . as
chaves ua rua Conselheiro Agostinho
n. 57. (3955 M) K

ALUGA-SH 
a casa n. 5 da Villa

Rainho. rua Abílio 11. 14; trata-s»
na rua S. lanuario 228, loia de fer-
raücns; aluguel 80$. (31180 L) J

A TiUCAM-SE bons quartos,¦&¦& preço muito barato; na
casa, do commodos da rua do
Mattoso 106. (J 3821) h

,'\ LUGA-SE, no alto da Boa Vis-
—-.ta, em casa de familia onde nao
lia outros inquilinos, um quarto mo-
filado, tntrada independente, com
pensão, á senhora só e de respeito;
informa-se uã redacção do "Correio da
Jlanlii". (4110 Wl<

M..LUGA-SE, barato, o grande so-
-brado da rua Conde <lc Botnfiiu

Í40, com numerosos quartos e solas,
quintal e todos o conforto. (.jimKJK

' S. Christovão, Andarahy
J e Villa Isabel
íALUGA-SE a casa da rua l;onseca
^í\.Lln» n. si, próximo a rua oao
Christovão, com 2 grandes pavimontos,
podendo servir para duas familias; as
jeliaves estão, por obséquio, no 11. 53,
ê trota.ae na rua Sachet 11. 34.^ _

, ¦_. (3739 W_K

VA I,UGA-SIS o nredio da nm Ruli-
J\no de Almeida 56; os chaves no

AIíUGA-Slí 
por 6,s$, uma ciisa, com

2 qu.utos. 1 sala, cozinha, quintale o mais necessário- na rua Ricardo
Machado 52, avenida, casa ií; as cha-
ves na casa n. 11. (4107 I,)R

ALLCA-SE por íi$ uma casa, com
sala, ouarto, cozinha e cleclricida-

dc; rua Bomfim iiji, S. Chrisfvio.
(4=17 D K

ALUOAriSÈcònstrúcçíic
uma casa. de cleRante

ucção ntòderim (sobrado),
com todas a scoiniiunüdailirs inclusive
bonita árcvi, tclliciro ao lado e dois
bons quiutacs, servindo oara familia
regular.; duas linhas dc bondes: Jockcy-
Club e Cascadura; rua S. I.uiz Gon-
íiiua 11; 342. (3S84 D R

ALUCA-SE 
o predio da rua Dr.

l.ins de Vasconceltos n. 333 (E.
Novo); tem boas u.couimodaçõcs para
familia, banheiro, luz clectrica; as
chaves, por favor, no ti 335; trata-se
tia rua i -de Março n. 75. 1" andar;
idiiüucl 152$. (-'492 I.) S

ALUCÀ-SE 
uma casa, na rua Dr.

Silva Pinto n,
nadana da esiiuinu;
Villa Isuhel.

as cliavea na
aluguel 100S. cm

Uitífi D R

ALUGA-SE, 
por 80$ mensaes. o

casa da rua Fernandes n. 31
(Engenho Novo), muito perto da.es-
lacão; trata-se na rua da Constitui-
Cão 28 loja. (3937 M) !¦.

1! 

A LUGA-SK o preíBp. edifleado- em' _C_Lcontro de Jardim,' á rua do Rocha

TABELLA
DE PREÇOS

Estabelecimento moderno e unico no Brasil para tra- ¦
tamento garantido do quasi todas as moléstias ¦,
cbronlcas o agudas —sem medicamentos internos. ¦

A'dtlinitisnw> .« suas mjani-
festações (riieinnatisnío, eeze-
mas, seiaítea, ecltta, arêas do
iFigaído e Rins) Inflammação
dos Rina (ncplirites) Obesi-
dade, Diabetes, Impaludismo,
Anemia, iLj-mj)_atiisffliol, t^titc-

riosdleroSe, Gr>ipipa, Conssi-
pações, Moléstias, do systema
nervoso (Neurasfcnia, esgota-
mento, Hystierismo, falta' de
niemioria, indolência •etc-.).
Perturbações da nvenstruacão,
Astlimn e broncliites R'beWes,
Enxaquecas, Dyspoosia, Dores
{.'.istricas, Prisão de vcittae,
l(heumatiismo> c todas as mo-
lestias do Estômago, dos In-
testinos, do iFigado, do San-
guc e muitas outras são e£-
iicaznientc curadas pelos

Massagens, 2$ a. . ¦'Banhos de Luz. . .
iBanhos de Vaipor. . •
IDuchas, 2S000 a. . •
Banhos Sul{urosos. .
Banhos Oarbogazozos .
Banhos de lodo. . .
ÍBanhos Helon
iBanhoa de fOxygianic
Banhos Quentes^ . .

(E outros de 2$ooo a.

6$ooo
6$500
4$ooo
3$ooo
3?ooo
4$ooo
4$ooo
3$ooo
5 ?5-oo
1S500
5?ooo

SH^^^^ "'""^ '' "• ^H_SS_S^»i,
_ m 
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RH 1it

... 75; a chave esti no armazém
próximo; trata.se na rua i° do* Mar-
co 11. 37. (2791 M) b

Compra e venda úe prédios
e terrenos

ALUGA-SE o grande predio,
---4 grandes quartt-s

com
salas e co-

zinha, .todo reformado á nia Houo-
rio 11. 102. Todos os Santos: as cha-
ves estão 110 mesmo: aluguel ;isi?;(1560 M) K

As assignatvrra9 têm descon-
to de 10, 20 c 30 por cento.

Banhos* do luz — Duchas — Banhos de vapor —
Massagens — Gyinnastlcns — Banhos medicinaes:
Sulfmosos — Carbogazosos — de Oxygenio — do
Iodo — do Amido, etc.

Procura» iscirtpre evitar os «médios 
"inter n os que

ciuanlo mial receitados arruinam vosso organismo. Litrac-
vo; pelos meios physicos que em qualquer moléstia so pro-
durem resuMados benditos. Os Banhos Madioinaes, portem
s»r tomados cm casa. Vendem-se Banheiras e apparcllios
nara Banhos de I,uz c de Vapor c enviam-se Banhos para
o interior. Qualquer pessoa .podo se tratar 110 Instituto
gastando apenas $800 çor dia.

AVENIDA GOMES FREIRE, 99
Telcphoiio 1202, C. —*— BIO DE JANEIRO
Enviam-se gratís um livro coau expScuvoes, |?!iot'ograjplir.iia»,

otc. inandando-nos 20a réis em - sello
Consultas diariamente das o ás " e das ¦&=*£•<" horas

üácotor medico — DK. ANVIBAIi VARÕES

A 
PRESTAÇÃO, vendem-se á rua
ErriiKa A i, 2n, perto do ponto

de 100 réis, bonde da Jncarcpaguá,
uma r«gu'ar casa, com grande lpíe
dc terreno; trata-se á nu Cândido
Ilenic.io n. 401. (8708 N) U

ANNUNCTA-SE 
um sitio na esta-

ção da Taciencia, kilometro 51,
para cima da linha, á mão direita.
Tem perto do dois mil pés de laron-
ja* sclcctaa o pcw, e tem muito
campo para criação, c vcndc-se tam-
bem uma boa feitori-a com boa casa
de moradia i«ra familia, no centro
do terreno. Trata-se 110 mesmo lo-
gar. (3773 N) R

HACARA — Vcmle-ue o contrato
de «rreiklimento de uma grande

chácara, com bonita casa para viver
ou ol-ugar, com Iodas as benfeitorias:
Criação e utensílios dc lavoura, toda
planluda, e uni grande mclual; á rua
Adriano n. 118, cm Todos os San-
toa. Dará ver e 'tratar das 8 ás 10
da maiüiã. (3080 N) J

COttPKAM-SE 
predios menos nos

subúrbios, , na rua Dr. Rodrigo
,iUi$ Santos, n. 76, das 10 ás 12 c'das '17 ás 19 lioras. (3710S) R

COSIPRA-SE, 
com urgência unia

casa' nas ruas: Bispo, S. Salva-
dor, Afíonso Temia c Haddock Lo-
bo ou trauiversaes, até 18 contos,
com 3 quartos. 2 salas, etc.; trata-
se na nua do Ouvidor n. 108, salti 3,
com o sr. Condido. (3S<M N) .1

COM.PRiUSE 
un!f casa cm centro

de terreno, com 4 quartos, dutis
kilasi, etc., da estíição do Meyer
para baixo. OHertas nesta reil.icção,
a A. W. (3975 N) "

AI.UOA-SE. 
por 81$, no Meyer,

uma casa com tres quartos,; mias
salas, cozinha, desacusa e quintal !
traia.se na rua Torres Sobrinho 10.
(Meyer) (3533 M) J

AI,UCAM-S1Í. 
na rua BraulioCor-

deiro 11. Co. casas novas, acaba-
.das de construir, forradas c assoo-
lhadas, por preços módicos: trata-se
no 71. (3t8o M) K

AI,UGA-SE, 
por 160$. o predio no-

vo, 11. 18 da rua 1'rancisco Jla-
nocl, E. do- Riachuclo; 6 quartos, a
salas, clcctricidadc; trata-se a rua Vi-
ctor Meirdles 32. <3»44 M)K

m**mr*mmmmmm»r

pura seda, na largura
? lOOcents., 

Pongé lavavel, 90 cents., a 9$ e.

Crepe d« CWne, 12 
54, e trata-se a rua da SJultada-.i.io.|

(4013 U) J

ssMf A LUGAM-SE fcoas casinhas, a 75*.
J\So} e 85$. próprias para família
legulari bondes dc 100 rs, pintadas-.« forrados de trovo; ua rua Frei Ca-
-neca 15a; trata-se na avenida »alva;
..I— J_. Üf. -...!•

lOtooo

9$ooo
I6S000

AI.UOAM-SE 
casas, na ostação

Costa llarros, Linha Auxiliar da
li. Ei Central do Brasil; trata-se com
o sr. Bernardo. (419a M)S

AI,UGA-SE. 
para casal sem filhos,

em casa de familia uma casinha
por 31$ mensaes, com a salas grandes
e cozinha, com entrada independente;
rua da Piedade 11. íoi. (4193 M)J-

A 
LUGA-SE a exeellente casa da
rua liarão dc Bom Ketiro n. 150,

irar 140$; tem 2 salas. 3 quartos,
cozinha, dospensa. etc; chaves «a pi-
daria próxima. (.1957 M) .1

ALUGAM-SE, 
os oredios

1'rai
da rua

rancisca Meyer ns. ?í c 57, dois
minutos do honde de Piedade; trata-
so na rua Coronel Borja Reis 243.

(3810 M) J

ALUGA-SE 
.. -~-~

Guilherme lírota. n. 5.7-A,
casa da rua Ur.

__^v _. cm
ÍJornsiicccsso,' com- duas saias, tres
quartos, cozinha com água, tanque,
banheiro, com grande quintal c Jiu-
dim. Aluguel, 3u$ooo (33i-'M-)J

AT.UGAM-SE 
casas, por 45$, .P°r

mez; trala-si na rira Henrique
Schcid il. 7, Ü. d« Dentro.

(3534 M) J

AI.UGA-SE 
uma boa casa com 3

quartos e 2 salas, por 81$. na rua
Üopliia 40; as chaves 110 38. no Ria-
chuclo. (3731 M) R

AliUGA-SEi 
a pequena familia, o

bom nredio da rua Ceara 11. 26,
estação dc S. Francisco Xavier; logar
salubcrriiuu; eslá aberta até as 5
horas. (3522 M) 11

Boa opportunidadc para as ¦ pessoas wtolligenles e
activas. Sc Y. S. quer vencer dilTiculdades da vida, ganhar
muito dinheiro em negócios, ter coragem e audácia, boa
voz, olhar magnético o alimento, vencer .o dominai-
vossos iniroisos, ganhar no jogo, recuperar a saúde c serfeliz cm amores o em relações de

lodii a espécie, escreva-me imrnò-
diatameme, pedindo o meu livro

 ._ intitulado TALISMAN DE PE-
DUAS DE CEVAR, onde conhecercis as virtudes das
maravilhosas Pedras fle Cevnr, recebidas da índia.
Escreva pnra : Sr. Aristóteles Itália — Rua Senhor
dos Passos n. 98, sobrado — Caixa do Correio
«04, Rio.

GRÁTIS

«lor de sa 114. (44B1 1,J J

1-AI,UG\-SE espaçoso armazém, re.
__vcentomente construído, na rua S.
I.uil Gonzaga 132. próprio para qual-
cpier neeocio ou fabrica, com grande
chácara; preço razoável: raffirmn.se
na "Charutãria raris". larsio earloçn;

(3970 L) R

, LUGA-SE, por 180$ mensaes. a
_A.casa da rua Luir Barbosa n. 85,
iViUa Isabel, com excellcuti» commo-
doa para familia de tratamento; tem
exeellente installação sanitária, illiiini-
mada a lü? clectrica o «az e com bom
terreno, alto e saudável; trata-se a
rua S. José 79. onde estão as chaves.

(-797 h) 3

r\ LUGA-SE o predio tio sobrado,'_\com 4 quartos, iardim na frente,
entrada ao lado próprio para -família,
no prolonRamcnto da rua Mana e
llorros 517. fim da rua Barão do
Amazonas; trata-se no 514.; onde es-
tão as chaves.  (3690 l,)b

(A LUGA-SE boa casa asobradada,
i\com 4 quartos com jaucllas. 2 sa-
Ias, porão, grande terreno .arborizado,
etc; por na$; as chaves a rua Uia-
ves Faria 72, armazém Cancclla, Suo
Christovão. (39.64UK

r qualidade 18$ e.

e todos os gêneros de seda a pre-
ços baratissimos na

Casa Leitão - Largo de Santa Rita

ou vende-se uma casaALUGAM-SE os bons prédios da I A I,UG\-SE c
i\rua Itaquaty 82 e 84 (Cascadu- _T.de . madeira.; com 3. quartos

COMPRA-SE 
uma casa nos «ubur-

bios, até 5 contos de réis, sou-
do o pagamento feito cm prestações,
com terreno e não faz (jfucsttíõ que
precise de tíbras. Cartas a esta fo-
lha, a Campos. (J9S9 N)__J

COMPRAM-ST, 
casas nos bairros

de Estacio de Sá. Trata-se na
nui Dr. Souza Neves 11. 32, das in
ás 12 c das 17 cm dcante. U202 N)J
— ¦ -4 .— ¦ — 

CIOMPRA-SE 
um predio cm centro

J de terreno, porão alto, titê ro
contos; rua S. José 11, ua — Phar-
macia. (2584 N)

es «ttEM pços dos

ARMAZÉNS
DE PARIS

GRANDES lotes de morins superiores, desdé
5S800 a peça

« Superiores cretones para lençóes
COLCHAS em fustão dc cores, artieo inglcz,

para casal c para solteiro, desde 6$500
PANNOS acolchoados para mesa, desde

183500
AVENTAES para creanças. completo sortimento",

desde 'i$5O0

BICOS aventaes para!l senhora, desde 2$990

VARIADO sortimento cm finos colletes para se-
nhora, «ltimos modelos, desde 9J»5B0

FILOS em cores, desde 2$700 o metr<

CASA 
oté 10:000$ — Compra-se

uma que tenha Ires quartos, rc-
pular terreno e todas os accommo-
dações para familia de tralaniculo.
Prefere-se que seja situada perto da
cidade e exige-se que a construcção
eej'a nbsokuamente solida. Panauicii-
to ininiediato. Cartas a Justino de
Arauj'o, rua Dr. Ilarbosa da Silva n.
s, eslação do Ri.iclurClo. (ajo6 N) J

IilAZENDA' 
OU MATTA VIRGEM

; _- Penunt.i-se uma espaçosa casa
cora grande lerreno nos subúrbios
desta capital, por uma fazenda oti
maltas virgens nos Esjados de Mi-
nas uu Espirito Santo. Cartas coin
todas ni informações a Machado, á
rua doa Ourives Cg. (jOrrj S) B

NICTHEROY 
_ Vemlc-se espaço-

so predio na nua Visconde tio
Uruguay n. 514, cin frente á ponte
Central; para ver c Informar, com o
sr. .loaquim, no deposito de calçado
Dordallo, em frente á. ponte Central.

(3771 N) K

ra); as cluivcs estão na venda, cm
frente; aluguel fio?; trata-se na rua do
Rosário 10S, I". l-l-i' M' "

__.de
I,U(',AM-SK dois níorliosi acabados

novo, cora anuazoai para ne-
gocio e morada para família, a rua
Estrada Nova da Pavuna"n. 140 e 142:
informa-sé no 11. Mfi. (4'^! M)|{

A IjUGAM-Sfi uma sala. dois quar-
--.tos c mais pertences; rua D. A'1-
cc n. 67. Rocha. (.101.1 M) J

AIíUO'A-SR 
a casa da rua Gcttc-

ral Silva Telles n. 2, Andarahy;
grande, tendo duas Entas, tres quar-.
tos, cozinha; banheiro e pequeno
quintal; trata-se com Carrapalosn, na'
rua 7 dc Setembro 29. (4097 1<) B

; A IiUGA-SU, por 45$. a casa n.
X_.1V da rua liincrcnciana n. 22. »•
Christovão; trata-se á rua Ceara 24.

(.19ÍÍ2 W K

AtUGAM-SB.(luarlos, por 15$
uuzzi 3. praia de

rapazes, dois bons
c 25$; rua Jan-

S. Christovão. __
(.10.1,1 I.) «

IA MIGA-SK a casa da„ rua S.cnador
XYAlcncar 19.1'; S Chrtsto.yaq; "
chaves cílão na rua Bomfim 166,
açougue; trata-se na rua^ da Quitai}:
<la 57, pharmacia. (3921 D R

IA I.UGA-SB o novo predio assobra-
tAdado da rua Guncral Argollo 11.
^33. em'frente á rua Argentina, .com
tres quartos, duas salas, hoa cozinlia,
banheiro e quintal; aluguel- 120?; as
chaves 110 portão, junto-; ao n. 255 ;
iratar, praça da Rtouhlica n. 221
Casa Caboclo. Ü38' ^ 1

predio novo,
-_-_.com 3 (juartüs, 2 salas, terreno,
luz, gaz ct.c. bom lugar c que tiãn
enche, a rua D, Romana 68. depois
do J. Zoológico.  Oq.|8 I<) J

por ri "$ cada um,
i.t c 15 da ladeira

de S. Januário. íllumiuadas a luz
electrica. tendo dois magníficos quar-
tos, duas espaçosas salas c grande
nuintal c dependências: as chaves cs.
lão no n. 17. o trala-sc na rua da
Alfandcgi n. 86, sobrado (3831!.) J

A MJCAM-Stí.
XVos prédios ns

AIvtlGA-KK por i.jo$ mensaes e
taxa, a casa 2 da ma S <Ie De-

zeinhro u, 70. com duas sàfhs. cinco

Suartos 
" mais den_n'dencia-, prestan-

o-se para duas íainiüas, com duas
entradas; para itifoliíiações, á mesma
ma 11. ito. o trata-si» á rua Tlieophilo
Qttoni ii, 45, sobrado. (832,1. I,)A

mI*UGA-Slí. por 2?o'$ mensaes c

rua 8 de DciíemÜrò n Pi. tendo, nu
pavimentu superior, .; bór.s quartos.
atim_ quarto dc banho com banheira
servida por água quente e fria, lava-
torio c W.-C, e no inferior, salas do
visitas e dc jantar, copa, cozinha, des-
pensa, W.-C, c um quarto: para in-
fóriuações, á incsntn rua n tio, c
trata-se á rua Thcooliilo Ottoni ti, 45,
sobrado. (S.i.-S I.) A

A I.UGA-S1Í o predio da rua Ccsa-
^¦Vriu n. 12, Engenho dc Dentro; aschaves estão, por favor com o sr.Matheus. (.19|y M) K

A I.UGA-SE, á rua Francisco l''ra-
XVfínso n. 2t (Rucantado), uma ça-
sinha com muita atiua; por módico
aluguel. (3611 M) J

A IjUGA-M-SH os preilios dn rua Ua-
xVrão do Bom Retiro, entra os nu-
lucros itj c no c ns, 2 c 1, com
lions cnmmodos c bom quintal; as cha-
vca estão no n. 113, onde pc liatam.
¦Aluniiel yi?uoo. (S-97 M) K

AIVUGA-SR, 
por 45$. uma casa;

informa.se na travessa 'Tenente
Costa 17. Todos 03 Santos. (.W3jM)J

A -I,UGA-SI3 uma casa, na rua Vin-
ÀXtc e Quatro -do Maio n- 47,
•'Villa Eniirin". Aluguel 81$;. trata-se
na mesma rua n. 15 (3O22M) J

salas, i rua Miguel Pernandes 128.
(.1768 M) R

ALUGA-SB 
uma casa, á rua Telles

n. 41. Jacarcpagui; traut-sc- com
Adelino Campos. (3730 M) J

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 — Quitanda — 72
— a. toíto & c. —

SITIO 
— Compra-se ou arrenda-

se um, com boas terras, frulci-
ras, muita agita e casa de moradia,
por preço módico e .perto de cslra-
ad dc ferro. Olfertas com detalhes,
a J. 1'rauco, eseriptorio "deste jor-
liais (3220 S) J

CASAS

AMPLO E VAnUOO SORTIMIO 8E

Enxovacs para noiva
a 65$, 85$. 120$ e 155$000

VOILE pompadour enfestado corte, 12$.

VOILE liso, enfestado artigo fino, metro
1|900

VOILE fino negeuse, cores, grande re-
clame, cortes para vestido 13$600

EOLIANE perfeita imitação de seda, corte
_8$0Q0

VOILE Japonês, corte 15$600

ALUGA. 
SIÍ a casa da rua Maga-

lllães Couto 50 (Meyer. Uoca do
Matto); trata-se á rua da Quitanda
11. C8. (3722 M) K

K TERRENOS EM
JACARÉPAGU.V —

PiiRmiicntos cm prestações:
Vendem-so nas ruas Monsc-

nhor Marques o Anua Silva
esplendidas casas acabadas dc
construir e magníficos lotes
do terreno próprio, livre e
desembaraçado, com água en-
canada, bonde o luz eiectrica,
PAGAMENTO EM PRESTA-
COES; para informações, rua
ilo Hospicio 176; para ver á
Estrada da Freguozio 415.

(S 3560) N

Grande moda voile em xadrez, lar-
go, corte 12$000.

.a. BSbW-ebçSbQ dos Bezerros
A "FONTE LIMPA"

E' o unico remédio veterinário que

f TENDKM-SK ns propriedades abai-
V xo; informa-se e trata-se diária-

monte, das 12 ás 18, á rua Buenos
Aires n 108, amiga do Hospicio:

A vender
CUra a diarrlléa destes, e desinfecta OS Prédios, cinco, modernos, á rua Sou
:„,-.„(.;„-,. J- ..^ .;o»^ÜW'!_íi n_n-o,'t9_ za branco. Villa Isabel.intestinos do gado vaceum'. — Deposita-
rios no Rio: Alfredo de Carvalho - C.
R. 1° de Março. 10.

(ALUGA-SE. nor 101$. a
.Ai

casa í a
rua Mariz c llarros i.|3; chaves

110 n. VIU. onde sc trata; clccin-
cidade, wz. 2 salas. 2 quartos, des-

área, etc. (.1077 I<) '4ucnsci,

i A LTJGA-SE
i_.No: '

/ A LUGA-SE. por 60$. parte d.a casa
JrVda rua lCiuercnciana .is casa em
centro dc terreno, com jardim, rc-
sidencia de unia senhora sn, a casal
decente 011 senhora^ (.1071 _«JJ

• 70$ a casa da rua
Sogucira ua Gama n. 2.;, com

tres quartos, duas salas, cozinha e
quintal; trata-se na rua Chaves l-a-
ria n. 105. 4!__

4 LUGA-SE uma magnífica casa, na
_"S_rua Dr. Ferreira Pontes n. .10.
com duas salar», dois quartos, etc,
iircço 75$; trata-se na mesma. Anda-
rahy. (.19-18 1.) K

predio dn rua dc*
Christovão. 155, proKimo á

praça da Bandeira,, completamente
[impo e espaçoso» muito conforto, c:-
li aberto, onde sc traia. (3944_>)S

I A LUGA-SEAs.

A Cü .A DA SYPHLIIS
Adquirida ou hereditária, interna ou externa em to-
das as mnnif-n:i<;m>>:: UheuiinLt.mo, Eczeiuaa, Ulccrasi
Tun;orcs, 15'surofivlas, Dores musculares o ósseas. Do-
res dc cabeça ubeturnas, Ulceras du Estômago, etc,
te consegue cem 

L, ÜETAX
Poderoso nntisy-
philitico. Eliinir

nador daí impu-
rezas c micróbios
do Sangue. Cura
sypliilis, tanto cs-
toma (pelle, clc.j
como interna (dos
Pulmões, Coração,
etc.) Peçam l»ros-
jicctos. Vende-se
nas boas phanua-
cias; Preço, 5$.
Deposito Geral :
Avenida Comes
l''reirc, 09. T.
120a C.

,4 l.UOA-Slí a linda casa assobra-
_rVdada, da rua Duque dc Caxias n,
75, Villa ísabelí tres qunrtóa, duas
salas, chuveiro, dcstjcnsa c mais de-
pendências para família dc tratamen-
to; tem i»az nara cozinlia, fogão n le-
nha. luz dectrica. nredio novo c mui-
Ui arejado, bondes â porta; ver c tra-
Uu-, ua mesma Villa Isabel.

U-S D B

ji LUGA-SE uma superior casa,
-J-Lconslrucção moderna, própria parafamilia de tratamento oom ,\ quartos,
2 isalas, copa, cozinha, banheira cs-
maltada com água quente, despensa.
W.-C. jiara creados luz #clcctrica e
liom quintal; rua Paula Hritc 71»; cha-
ves no 66, Andarahy Grande; aiURitcl
1400000. (.1740 i«) U

ALÜÜAM-S1-; 
bons

Conselheiro Jobin
prédios, na rua

111 ns. 10, c 2;,
bom quintal c jardim; trata-se na rua
liarão dc liom Hctiro ir. 119. Alu-
guej oi.íooo. (8Ó9S M) R

ALUGA-SE 
a casa da rua Souza

Cruz 11. 47. Andarahy; grande,
com bons commodos oara familia c
bastante terreno; trata-se com Costa,
na rua 7 de Setembro n. 29. . __

(4oofi M) B

4 LUGAM-SE. com caria .dc fian-
-C-4-ça; boas rasas ,para moradia, na K.
Kamos, a S"S. lio?. O5» c 7»?; lém
água luz. W-C. c quintal: trala-sc
110 mesmo locar, a "Villa Andorinha",
onde oslão as chaves. (.134.1 M)l<

ALUGA-SE 
pór

rua Imperial
71$ a casa
271, Meyer, com

duas salasi dois quartos, luz clectrica»
tirando quinta! todo murado, a casa c
nova c está limpa. Aa chaves cstfio
na ca_a 1. Trata-se n;i rua de S. Pc- j
diro 207. IJÍkj utci=. (8;o4'M)S

A LU-GA-SH a casa assnliradada da
__.rua de S. Luiz Gonzaga II. 306,——— 1 própria para pequena família de tra-

sa II da I mmento; trala-sc na rua Visconde dc Inliaunin n. 3S. O.ioj M) J

Ada
LUGA-SE, per. no$,a casa ri-, 4.1

1 rua Costa Guimarães Retiro da
America, S. Christovão; bondes de S.
Januário; as chaves c_tão ua venda, cm
frente. (.3032 L) J

,t LUGA-S1Í o predio da rua Eclip-
-"1-pc Camarão 44, Villa Isabel, con-
tendo du.s salas dois quartos, cozinha,
quintal e entrada ao t Indo; alugue!
101S; trala-se na rua Santa Luiza 24)
onde* £c acham 03 chaves. (4175IOJ

ALUGA-SEGonzac
dos

casa da rua S. Luiz
onzarça n. tgt, com bons commo-
trata-se no 107, (.|22^ I,) R

.ALUGA-SE esplendido e conforta-
_t-_,vc) casa, cem esnlcndldas accom-
modações, á rua Souza lfranco 12,1.

ÜSi.I D J

IA LUGA-SE a boa casa. nara arando
x\ínniilia. da rua Senador Alencar
76; trata-se no SO da mesma rua.

(3185 D R

! A LUGA-SE a boi casa da rua Soa-
Ares n. 60. S. Christovão; as
chaves estão na mesma ri.a n. 64, e
trata-se ua rua Gonçalve» Dias n. 44.

(.2232 I.) S

IA LU.G\-SE.
X\ 2_q, uma

á rua Mariz e llarros
casa, com 2 salas, 2

quartos, cozinlia, quintal, etc; as cha-
ves na casa 17. (3961 I*) J
1 k LUGA-SE.
_ÕLSetembro n
trata-se no n.
50SO0O.

no Boulevard 2S dc
245. a casinlia n, 15-

347, botequim; alugue!
(30-'8 L) J

IA LUGA-SE uma boa cr.sa.
UTLnada

iUumt-
íuz electrica. com todas

as commodldadcB. pata pequena fami-
3Ía de tratamento; á rua S. Fran-
cisco Xavier n. 537 (Villn Mauri-
(io); alucucl 00$. (.2Õ13 Li) 1

ÍA I,lTfíA3t-SR as cnsns ela nia
KlD. Maria 71 (Aldeia Cam-
pista). transversal ú rnã Pc>
rcira Xunes, novas, com elois
quartos, 2 salas, cozinha, lia-
tilieiro e tanque de lavagem,
todos os com modos illuiiiiiiii-
«los ú luz clectrica. As cliavcs
no local. Trata-se na rim Gon-
Salves Dias 31, próximo da ci-
dade, a poucos passos dos
fcoudcs de Aldeia Campista,
«uja passagem om duas sc-
ecoes é de 200 r». Alugueis
100$ e 110.SOOO. !<

Ar^UGA-SR 
o bom c novo predio

da rua Ueopoldo n. i.ti (Andara-
hy); as ttiavw estão na venda, ao la-
do; aluqucl íro$; iraln-sc na rua do
Rosário u. 105 i". (3420 I,)J

VLUCAiUSE -' casas. 11.1
i"_Lvo3 1'oria n. 114. sendo

rua Cha-
uma com

quartos c duas salas, por 100?; outra
com saU e quarto, 45?; tra'a-so 110
11. 118. (-'Mi D S

A LLICA-SK o médio da rua Barão
xVdo Amazoims ,162; trata-se na rua
Barão dü Mesquita S.tu; aberto das
8 ás io. (3514 Lj J

4 LUGA-SE, pnr So$ hóa casa, com
XVgrande quintal, electricidade, etc,
na rua Esperança 51; chaves lio n.
53; bon.l-: S. Januário. (<3;6i J.>I-t

i 1,L:0 -\_Sli oit vende-sc uma casa.
_tjt.com dois quartos, duas salas, co-
zinha, W.-C., ^ clcctricidadc, quintal.
eU\; rua Corrêa <le Oliveira n. 14;
trata-so no 11. ií, Villa Isabel*

(375" 1.) I

Çóffds d@
TÓXICO REGEXEUADOR DO ORGANfSMO E REGULADOR DO

VENTRE
Curam doenças do estômago, figado, intestinos dores rhcumatoidòs,

nervosismo, enxaquecas, nevralgias heinorrlioidea. fraqueza Rcral c dos
órgãos da peração e manchas da judie.. Depositários; Droparias: Pa-
checo, rua dos Andradas n. 4$. — Uioj líaruel í. C, rua Direita n. 1
S. Paulo. (A 71S2)

A LUGAM-SH easas, que deram
-âUia$, por íis31 ?"i c 75f. e Jisu,na afamada e salubcTrima Villa Sava-
na. Petropoíis dos pobres, estação da
Manguciia, o um minuto do trem e 10
da cidade: rua V. Nicllieroy n. Co;
aiirbvclteni a crise. (3i6o_M) R

ALIT.A-SU 
o nredio da rua Con- '

sctlióiro Ferraz 88. duas salas, 4 '
quartos c bom terreno; chavçs á rua j¦Cabuçú .10-A, e trata-se á rua Dias da I
Cruz pfi; aliicuel n;$. (3027 M)J i

A LUGAJt-SE conlnrlavcis casas, dc 
'

-1X41$ ,1 61$; trata-se com Alberto
Koclia, rua Cândido Benlcio 502, Ja-
carépíiRtiá. (.lUS M) .í

A LUGAM-SE casas, na Villa Ed-
-—.mundo; 2 ouartos. 2 salas. Iire,
clectrica; aliiRiicl 56S; na rua José
Domtmr.ics ii.i, tia Piedade.

(3360 M) R

ALUGA-SE. 
por 50$.

1 quarto, sala e cozinhar
casa, com

rua San-
ta Anua 52, Meyer; as^chavòs na casa
1; trata-se no armarinho Azeredo,
cm (rente á estação. (3843 M) 11

AIíUGA-SK 
a nova o boa casa da

rua Dr. Dias da Cruz n, 188
(Meyer); 3 quartos, 2 salas cozinha,
copa. ouarto para creado, banheira
csma-Uad., luz clcctrica. caz, 2 fo-
eões e bom quintal* as cliavcs estão
no ti, i,i da rua Magalhães Couto, c
trata-se na rua Saclid u. 12. sobrado.

(2176 M) It

ALUGA.SE 
uma urande casa, nova,

bom porão habitavel. na. rua Wcr-
ner Magalhães 47-A, K Novo.

(37.1a M) R

A LUGAM-SE as boas casas da rua
-"—.Figueira n. iiio, c rua dc S. .Toão
u. 37, estação do Rocha; estão aber-
tas. (3335 M)li

za  - -
Predio, mn, modesto, a rua iuyuty,
em S. .lanuario. confortável.
Predios, dois. íi rua Anua Nrry, no

Riaclmelo, oara nonocio.
Predio. um, i rua Masalliães. Catuni-

bv centro de terreno: ver.
Tredio. um, á rua Mendes 'lavarei),

em Villa Isabel pequeno.
Trcdios, tlois, á rua Alice, perto da

rua das Laranjeiras. :
Palacete, 11111. á rua Diouysío Cerquei-

ra. regular familia.
Predio um, á rua Marquez dc Olin-

da. terreno até ás vertentes.
Predio, uni. á rua Assis llucno, dc

moderna construcção.
Palacete, um, á avenida Atlântica,

edificação dc bom Rosto.
Predio, um. á rua dos Arcos, arma-

zeiri e sobrado, moderno.
Prodio. ura, á ma Treze do Maio,

para modesta familia; ver.t
Trcdio. uni. á rua losé dos Reis, lvn-

uenlio de Dcnlrn.
Predios, nuátro. íi rua N. S. dc Go-

nacabaua, de moderna con-
strucção,

Ofícrtas razoáveis sorão acreüas
(4051 N) M

A LUGAM-SE casas, de 55$ a 65?;
-TVnaia ver e tratar, rua Sylvio n.
95, estação dc Kamos. (3176 MJ.I

A LUC,.\-SE cm casa dc familia um
iluiuarto com pensão, a um casal
dc tratamento; na rua Ur. Dias da
Cruz =37. Meyer. (401.\I)A

VILUGAM-SE as boas casas da-rua
_-"Vl). Romana ns. 29 e 31; cliavcs
no 3*, onde sc trata, das 10 i|_ ás
íl 1)2. (427Í M) II

| Mão coaiippe-fi remédios I
I sem primeiro visatai* a I

I Drogaria Granado & Fil-os I
I RUA URUGUAYANA N. 91 I
I IPesagem gratuita erv\ balança sen-S

sivel a 1 gramma Ir|iia_aB----8---g^^g^g^^^^^ff um \ _jj__j___»
* LUGA-SE uma casa, coin dois

_"i.quartor duas salas e cozinha; Mu-
rucI 35$; no beco dos fcspiuhcirps.
100, Piedade. (30Ô2 M) J

\ TiU(;.\-SK piir 102$ a cusa
-fi-iln rua liou Vista, junto ao
11. G. Chaves á rua Archías
CòiUlciro -1SS. 'Triitii-su na
Avcuiila Central IBS, sob.

(.1 3SI30) M
A LUGAM-SE ou vendeni-se duas

itlLcasas assobradadas com dois (umr-
tos, duas snlns, cozinhat\luz clcctrica,

í anua» etc; distante :\ minutos da es-
I taçao; rua Victoria 268-270 líattios;' trata-se avenida Passos 36-38;(393iM)j

LUG-V-SE, oor 160
-—.confortável casa da rua Amaral n. | __.fjaiiça. a casa n. 6o dn rua

4 _VUG,-.-S-5, por imS c carta

( 172

dc
la-

I.) Roo (Andaraliv), sropria nara pequena j niigrio,
familia de tratamento; as cliavcs com ••
o encarresado da avenida, no mesmo ; A LUGA-SE, por 140S. o superior
local; trt-Sa-ttC na tua Sachet n. i-. | XlLprcdio da rua Ur. Silva Pinto 44,
sobrado. (-17S L) K : Villa Isabel; cliavcs e. informações no

A LUGA-SE mim linda
•^¦com eiitrudu no Indo c cx-
ccllcntcs conunoilos para fa-
mila do triitamciito; na rua
S. Francisco Xavier 199; as

j Boulevard
casa dariaV

dc Setembro

A LUGA-SE a
_T\do Kocha coi:

TOSSE
Tome EEITOiíAL MA-

1J1NH0
llua 7 do Setembro ISO

A LUGAM-SE os
—JLdios il riia Aiin;
em frente á H.
General. Câmara So.

uo

confortáveis prc-
Ncrv 430 e 43-'.
Koclia; trala-se

(3506 M)J

A LUGA-SE a casa da Estrada de
-CLSanta Cruz n. 20S3, com muitos
commodos; bondes á porta c próximoá estação de Cascadura; as chaves
com o sr. Brasa 110 11. íq"7. próximo,
e trata-se na rua S. Pedro n. Oo. ar-
mazenli  (3383 M) 11

A I.UOA-SK um prandctorrcno.com
-TVbastante capim, entre os estações
Dr. tVontin c Cascadura, próprio pa»
ra um ou mais cstabulos; informaTse
na rua tí. 1'cdro n, Oo, armazém.

(33S4 M.)

üfENDK-SK no melhor ponto
*' do Meyer, 11111 uingiiiflao

terreno com frente pnra ns
ruas Maranhão c Fábio Imz.
medindo 20x110, nom bondes
dc Uoca do Mntto e Viedatle
á porta. O terreno fira nos
fundos do predio 613. chi wia
I)r. Dias dn Cruz. Vende-se
também cm lotes; parn ver e
tratar ií r. T)r. Fábio Tjiiz 36,
o pnra Informações iin rua do
Hospicio 176. (S 3562) NHospicio
T7ÍI5NDÈ-S-E o confortável predio da
\ rua Visconde de Tocantins 11. 34.

estação de Todos os Sanlos: trala-se
110 mesmo. (] sGoo)«

T7iEN'I>E.&E por 10:500$ o predio
V da rua 'D. Carolina n. 3S; iral.i-

se 110 mesmo, üiotafosn. (It 3932)N

VOILE, fiintasia alta moda, corte
11$200.

Etamiine em xadrez meudo, corte..-.
9$600.

Foulardine com cordão, metro
1$200.

Foulard perfeita imitação seda,
corte 15$600.

Caclicinira ingleza corte para vos-
tido 9$600 e 12$000.

BAPTISADOS
Camisolas e vestidinhos desde C$800.
Toucas em seda on renda, o mais

completo sortimento a2$, 3$, 5$500, 7$ e
12$000.

COSTUMES, cliãpéos e gorros
para menino

• •-—~~~ "

|^a_^ ___-_-! mJLmmsJ,«__«_!--, \j+mm*2Í>

Failhe. Ottoman. Tafetás lisos e lis-
irados e changeant. Crépe da China.,
Charmeuse. Chamalote. Voile de seda,
chamalotes, gorgurfies, nobrezas, li-
nho e seda. Seda lavavel. (

ATENDE-SE uni predio «ovo, cm
V varanda ao lado, luz clectrica. ele.

ua rua Minas n. n.i. Sampaio; traia-
se no mesmo. (S 3915) N

O mais completo sortimento de

casa

AI.UCAM-SK. 
.botequim -> familiapor 80$, casa para

liarão do liom
Ketiro ,iou; por 6o$, capa. 2 salas, 2
quartos centro de lerreno arlnirizado,
ÀliRuel Ângelo 46S; trata-se á traves,
sa llermciiRarda 44. Meyer. (3518ADJ

"ÍTENl>'.vSE 
por cr;oo$ ..

V rua Nova de Gacliamby n. 64,
com .i quartos» .1 salas, cozinhai com

KI dois fogões a gaz. \V. C, ogua fi
grande terreno: trsUrSe na mesma.

(It oi3

casa 11. 20 da vua
com 2 quartos, 2 salas.

despenca, iardim c quintal; chaves uo
.11 i álugiicl 10J$. (.iqS.l M) J

iü ljry_8íS tlirijii-.se ú cnixii dò Correio
li,!»1- 1917 — r.lo ilu Janeiro —

Knviamlo o nome, residência e o sello para resposta.—
Clill.V KAfVDA 13 G:UIANT11»A —¦ fill.-VTIS.

"ÇTEXDE-SE uma chácara cora Ires
Y casas, uma grefidé para moradia

c duas rendendo, tudo muito baroloi
rua Üaronczi, esquina da rua Maran*
g.i, 11. 271, Jacarcpaguá; (J 8.e3n) N

X l,UGA-SU uiaa casa. com dois" \ IiVGA-SK 6 vredio 110VO

r^Sia5!.^^ !Í7\ocl^^\^'l^ ^^±! ^rrü"to. Meyer. (iqts M) J Ias, 5 quartos, .iiirilim, terra-
luz clectrica, depende»

A I.UGA-SK por 100$ lioa
¦í*-casn; na rua Carolina 51i.
ostação do Koclia. (J -ilSSjM

SUBURBIOS

TA IAT.A-SE. nor 182, o confortável
LrVi.rc.lio da rua Tavares Guerra 11.
*:. com quatro bons quarto?, duas
Malas e lependencias. perto dos banlioã
<de mar; trata-se na Companhia Kdift-
<idora, á rua General Guriãn n. 4.
•ode eitá a cbave. (3832 U 1

cliavcs estão 1111 mesnm o tra-i A:.-UGA SE a hoa e.i>a da rua im-
1 ,-,... > -.ta - — penal n. 17Ú. Mcycr, com 2 sa-

ta-se na ruu ila Quitanda 118. ! hí 
' . quartoS 

'sàlcta. 
etc, jardim e

(l! 3S6G)Ií I qúíntal; thavw no 210. (30SS M)S

A IjUÇA-SE, oor 60$, n predio 110-
-CXvo, assobradado', à rua Vaz da
Costa n. 87, Inhaúma, com grande
autntal fechado e plantado, local 6ãu-
da vel; trata-se á rua General Cama-
ra n. ir>- (3811 M) ,T
\ LUGA.

_C_-wYÍèÍrà
LUGA-SK unia boa

da S:.iva n.
chaves no n 3.\.

casa, na rua
;s. E. S.1111-
(409q M) I!

Tapcçariaa e ornamentações — Armadores e
estoradoros

mobiliários artísticos para todos os gostos e preços
Cortinas, stores, reposteiros, sanefas, colchoaria, etc.

Capas para mobílias, 9 ps. 60$ e 70$000

63-RUA DA CARIOCA-63
Alfredo Nunes & O.

A LUGA-SE. ror 202$. o esplendido
-CXprctlio, tassobrndado, da fíua D(
Anua Nery n. 426. bem defronte a
estação do- Ilocha, com d crandes «a-
Ias. 6 anipjoa (itiartos c demais depen-
dencins; p*ropriof para grande familia;
bondes e trens á porta; chaves no n.
-'o de Tavares Ferreira, (jí\!5 M).í

COS, 
tias, etc; nu rua Alice de Fi-
guciiícilò 53, Riaclmelo, por
aaosooo, (J s-tic) si

t LUGA-SE predio novo rua Con-
.íirdcssa Uclmontc 103-B, Ungenlio
Novo 3 quartos'. 2 falas c. alais dc-
pendências, electricidade, quintal, jar-
dim na Eíccitei cliavcs naifiiiesma rua
10;; trata-se rua ij de Maio 4.
mâz.m, cm frente ca I.ynco.

(.1Í54Í

ar-

Al.UGAJI-SE, cm Cascadura. á rua
A.llariiosa ns. 71-Sj, 2 prédios noves,
com todas as commodidades para fa-
milia, novas, illuhiiiiacão clectrica ;
;o$; i ,ic graça. (2796 St) S

í\7;BNI)E-SE a casa completa-
V mente reforniada á r. Tel-

xeira tle Carvalho 22, Picila-
«le, listrada Kcal ile Sta. Cruz,
bonde ile Cascadura, á vista.
O pagamento pódc ser parte
em prestações. Hospicio 176,
loja,; jiara tratar com o pro-
prietario. Tel; 3996, Jí.

(S 3561) Jí

A TTEM>E-SiE um grande predio, com
(i DOENÇAS DO ESTÔMAGO, j$ | Y todo o conforlo moderno, grande

HiGADO, INTESTINOS E @ ; chocara com cachoeira nara motor ele-
NERVOSAS. TRATAMENTO Q.fctricoj far.i ver c tralar á rua Mar-

*J DAS CREANÇAS. Dr. Cunhar © quez de 5. Vicente n. 2or. (.-ivca

A LUGA-SE uma boa c.isji com sala.
ir-i|'.lario. saleta. cozinha, quintal c
iardün, na eslação do Penha; aluguel

fi-.n da rua M. 11 12 peno da
(776 M) 2>4.-5; 111

eslação

_ Cruz. CoifiS.: r. da ('tirioca 31, Õ
§ il<Í3,".1 ás 5. Te!. 5695, Cem. O
X Residência: r. Paula Freitas, Q
S u. 97—Copacabana. (A 5522) ©

A IiU,GA*Sl3 uma casa moderna, com
iA-düas salas, dois quartos, etc. Tem
varanda no krlo c grande quintal.
Kua Comtesaa Belmonte 104Í As clia-
vel estão no n. 98. Preço, 1:2$. lvn-
gcnlia Xovo. (30lo M) S

A I..UGA-S1**. por 50S mensaes, uma
_C_k.casa. pintada dc novo: duas "Ias,
dois quartos; travessa Barros Leite
11. 53, estação Ouintino Bocavuva; a
chave no nntiazem do sr. I'í?mÍno:
carta de fiança. (4120 SI) B

T"l.CGA-SI-: cor 130$. a casa da
-C_trua 24 de Maio 44. com 3 quartos,
2 «alas fi mais depende netas: trata-se
na rua Lavjradio 2;. loja. (412Ó.M1R

A I.CG.1-
_TLcoiist.--.ic

I.CG.1-SE a casa assobradada,'.".tcçio moderna, duas salas.
tres quartos cozinha e banheiro, luz
electrica, bem situada e bons ares;
rua Sleira 42. estação Piedade: alu-
juel mensal SuJ. — («uo SI) R

BÍI MQÜRA lâülL
(NOME REGISTRADO) .

€&__*_. a _nfflami--açs-0 @ pus*-
llsçSes elos oBhos

Em. todas sas I3l_.arr_.i_3j-
cias e arogràrlas

das 11 ás 17- (S 399» X
"\fKXtriE-SE nma casa acabada dc
\ construir, perto -io _ bonde c mar,

cm Ipanema: 'trata-se á r, N. P. de
Copacabana n. 5ri<''. (Ií3';60-\

Ricos modelos em costumes de lin.lio
branco e de cor, a 55$000

ij 1
I'

m

1

OFF8C3MA DE COSTURAS

MILHARES de Blusas em ponginete.
e mol-mol, desde 3S800

,1
"ITKXDi-l-SK uma boa casa, ç.-.mT commodos para pequena familia.
tendo basrinte água, tanque, tendo de
terreno ^"Xóo. A casa é nova e si-
tuada á rua -Dr. Godoy n. 70. iPreço
i;6ob$; a cliave na mesina rua, S.,
estação de ifíngenlieiro Neiva, >K. lr-
C. -I!.; trata-se com o sr. Álvaro Ila-
ptista. Tel. n. 902, Sul. (T.1S2OX

f TENDE-SE, em JncarépaguS, nor
> ;:ooo$, uma boa casa, com duas

silas, quatro quartos, cozinlia. retrç-
te, banheiro, etc., muita abundância
d'agua; o casa.eslá cm centro de
terreno todo arborizado, medindoj --
melros de frente por 101 dc fandos;
um outro lote pegado, de cgual t;,ma-
nho, eom duas casinhas qne rendem
.10$ mensaes, se vende por 21000$:
ve:ijc-se lulo junto ou separado; para
ver e Iratar. a qualquer bora. na rua
Dr. Bcrnardkio n. 75, Jacarépagua,
ponfo de ioo réis. (S 37^5) «

\fENDEM-SE 
oor 7 contos, duas

boas c3r,aã, jowitas ou senaradas,
, á ma Clarimumio de Mello JI3 e ru;.
I E. da Tiedade. (4080 N) J

TODOS OS DIAS

MIS II1
Saldos de artigos de mm»

Preço Fixo

Enilus Armazéns It Faris
__________________--__--_--_--—__-—_— '

89 - 21 - 23 La^go S. Fran-
cisco de Paula 19-21-23

¦-¦.<=:'1

I
I

â
"SI

1

^>m



CORREIO DA MANHÃ: — D*i$__go, 22 de Outubro dc 1»1«

_s___-*

A IDEAL
RDAS.J0SE' 7 A

Telephone Central 5324 I J_i

Moveis e Tapeçarias
F. VEIQA A Ô.

VENDAS A DIHEHRO E PRESTAÇÕES
DORMITÓRIOS DE PEROBA ESTYLO MODERNO

COMô PEÇAS A 550$, 580$e «008000
BALA DR JANTAR COM 16 PEÇAS 800$, 850$

e 1:0009000

E OUTROS MOVEIS DE QUAL-
QUER QUALIDADE

. POR PREÇOS BARATISSIMOS,
F_A.EH=tIC____

Rua Theophilo Ottoni 173

V!END_a-S_ 
por 8:ooo$ tres ca-

aa* e um terreno com barracão,
perto do Mejitr; informa-se «a ra»
José Bonifácio a. no. (J 3934)«

VENDBM-SE 
os predios das. ruas

ConsUnte Ramo» (Copacabana),
Conde de Bomfim e Voluntários da
Pátria, respectivamente por. _, 45 *
35 eontni; trate^e i r. Uruwayana
a. 8, eom Theodoro Mietal-d, tele-
phone, Central, 5.336. (IU-»)*

ViENDE-SE 
a casa da rua S. Va-

lentim n. 53; «rata-ae na mesma
rua n. 53 (Mattoso). (R4i6a) N

VENDE-SE, 
na rua Voluntários j da

Pátria, uma grande casa, comjar-
dim na frente t terreno com 13 «**
troa de frente por 150 metros oe
fundos. Preío de oceasião; trata-se a
rua Gonçalrea Dias «1. 6, "A La Re;
_o_<e. (J 3933) «

VENDEM-SE 
«res casas novas, de

tijolos e telhas franceras, por
3:500$, pagando o «omprador dou
contos a vista e o resto em presta-
ções, á rua ILiberata Santos n. >9i
estação Bento Ribeiro! trata-se a rua
Frei Caneca n. 519, casa 1.

(J 4106) IN

\7"ENOE-9E 
«ma casa tom 6 lotes

de terrenos bem arborizados, de la-
ranjeiras e mais frutas, estação de
Inharaja; travessa Osório n. 137.

OB 4o94) N

ViENDE-SE 
o solido chalet da rtta

de Cascadura n. 7, . rua^ calçada,
com 5 commodos, a' 3 minutos da_.E.
Q. Bocayuva, por 4:500$. (R4i7°)J'

Elixir de Nogueira
Empresado com snc-

jcesso nas seguintes mt«

lestias:

VENDE-SE 
uma casa, a presta-

Cd* de 90$, sendo a primeira
pfestaçlo de 500$, em Bomsiiccçsso;
tratar, na rua da Pramha 7, Qui-
rlno. (4050 N) J
*t/ENDE-SE um» casn a prestações
Vje 80$. sendo a primeira presta-

tio de <_o$; em Madiireira: tratar na
rif» _l 

'minha 
7. Qilirino. (4o4oN)J

VKNDE-SE 
um solido médio, cnm-

pl__.mente reiormailo. com po-
rão hob.tavclí jardim e quintal: na
rua Bittencourt <la Silva fio unde sç
trata: E do Riacliuelo. (4045 N) J

VENDE-SE 
uma boa chácara .de

florcj, plantas e arvores frutife-
ms, com bastante freguezia, com lioo
eccommodação. A razão, i o dono ter
<lUe se retirar, por motivo de doençai
irata-se «ia mesma, á.ruo Conselheiro
Costa Pereira n. it, Aldeia Uni-
pista. (S 4<">S) N

VENDEM-SE 
barato os bons pre-

dios iln rua ilo Cliiiiliorro ,99 e
roí... Tratar com o sr. Carmo, a rtio
do Rosário 99, sob., das ii'.as.5"„j

(4089 N)

VENDEM-SE 
por 3:000$ tres bons

prédios, na rua Visconde Itauna.
Tratar com o «r. Carmo, rua do Ro-
sario 99, sob., 11 is 5. (4090 X)

VENDE-SE. 
nor 80 contos lindo

predio moderno, a rua VoliiuW-' tratos, rua Buenos
(4052 N) Mrios; informes

Aores 108.

"iTENDÊ-SE boje mesmo o predio
\ da rua Benjaniin Constant 121,

Gloriai aberto das S ás íi trata-se
Hospicio iq8. (405a N)M

\7_ND_-M-SE 
sítios, em Jacarcpa-

guá, desde 3:000$ a 35:000$; tra-
ta-se na lEstrada da Banca Velha 145.

(.B 4134) N

\T"END1"M-SE 
um predio á rua Ge-

1 neral Câmara por 45:000$; outro,
â rua do Hospicio, por 35:000$; tra.
ta-se á rua da .Carioca n. 51, sobrado,
com o sr. Pereira. t (B 4143) N

TTiENiDE-9E uma casa com terreno,
V na Villa Proletária, .Portugal Pe-

(liicno, rua Portão Vermelho ns. 702
ii 703, todo cercado e plantado, com
duas moradias; com Francisco Io-
vasqui. (b 37-o) g

lt
POR NOVO PKOCESSp

Grande perfeição. Mais du-
rabilWnde. E muito mtiis
bunitas üo que as fabricadas
at. hoje.

FUNDIÇÃO INDÍGENA
KCA .AMEMNO ,

\TENDE-SE. 
por 60$ contos predio

moderno, á rua Voluntários; in-
formes e tratos, rua Buoiifis Aires io».

(4052 N)M

VENDE-.lv 
pelo iprceo de occasiuo

dc 3:500$ á vista a casa de con-
striicijão antiga, 2 sala», 2 quartos o
cozinha, tendo 11 ms. por 66, a rua
Argentina Reis ... 37. **._ Hwlm.

NEURASTHENIA • FADIGA
PROSTRAÇÃO DE FORÇAS

nu
33o •w"____=_.3xr___c.__-:

__'o maia poderoso tônico empregado
contra aa moléstias ou excessos, que

produzem esgotamento nervoso

ANEMIà CEREBRAL oe
90 00 PHOSPHATÜRIA

••tTiENDE-SE um magnífico
¦ V de construecão moderna, quasi
concluído; trata-se á rua José Bom-
facio n. 45, S. Domingos. Nicthcroy.¦ (iB 411S) N

V;ENDE-.E um bom e solido pre-
dio, com .quatro nuartos, sala de

predio, V*r*E\_il*iM-&E P°r 18:000$, líquidos,
V dois prédios, situados a 20 rninu-

tos do centro, um oecupado por neT
gocio e outro por familia, que ren-
dem par contrato 261.$; informações,
á rua da Misericórdia n. 2, sob., pra-
ca Quinze. (J _______

tcllo, pelo leiloeiro lglesias; conforme
annuncios tio "Jornal do Commcrcio..__

visitas? sal. de jantar copa, cozinha, TriiN.nE-.E cm Ç^.^WMíg*
despensa. porão e quartos para crea- \\ ?.6';do* ; corrente,, ns 5 b°™M» $?_
dos; jardim â frente bom quintal, com- de, ,p bom predio a.rua '"M» "• ''•
bondes i porta e no melhor ponto da Cacham.., na estação d» M«>". <"'
.ahricni rua General Roca. Preço | frente ao mesmo, ao correr do .mar.
22:000$; para tratar á avcnld.i Kio
Branco n. 151. sala 3, da 1 ás 4 ho-
ras, com Henrique. (J 353") -N

VENDEM-SE 
seis caias dando ren-

da, novas, 2 quarlos. salas dc V-
sitas e de jantar, cozinha, grande
quintal, luz elcctrica e bnidos na nor- j
ta; 76. rua Percirn Nunes, acecitam-,
.e offertas; informações com o sr.
D.irlot, 86, rua Senador I*aula«, sc
brado. (M u;..'i X

Uma

lí * ______________¦*____¦

^Bí_pf:'^!*=s,™™™™^":!____l¦ CUXIR.H
I «itococirÀ.Iawa. B

%AROBA.«VMA<0 H
t"VC'90u çgpuy); B

I depurílvcdõSliiíjue H

JmtrMbattPWiilir D||

BKnpkilML
DarUiroa.

Bootons. _lal_m_ict_ « «MNW
Corrimeoto _»' osyíi__
Goaorrbtu.
CtrbunculM.
Fiatulu.
Espinhai.
Castros _Mn%
nubltiSDO. •*
Flores BrwcM*
Ulceras.
Tumores.
Ssrnaa.
CrjsUs.
nheumatlnno em |tnl
Mucbas da peite, . '
Affüeçífs sypbllltlci».
ulceras d» boc<». .
Tumores BrantM.
Affeecfles do ntado
Dores no peito;
Tumores nos «Ml. .
Lalejamtlto ia» >r_>
riu. do pescoço e n«
nalraent., •_»
todas aa molas-
tias provanlen-
tos do wnstt_

VENDE-SE 
uma casa pequena,

com bom terreno, todo arborizado
eom arvores frutiferas e parreira es-
trangeira, sita em logar o mais sau-
davel. O motivo i o proprietário se
retirar desta capital; ria rua D. Ma-
ria I,uiía n, 46, Boca do 'Matto.

(S 2.793) N

VENDE-SE. 
na rua Conde ^deBomim, Tijuca. terrenos a 600$ e

800$ o metro de frente, devido a gran-
de crise; Alfandeira 130. i° nndar,
a ás 6. (4297 N)

VENDEM-SE 
em prestações casas

e terrenos, no Realengo, na Es-
trada Reíl de Santa Cruz; trata-se
com o sr. Marejues, na Estrada Real
de Santa Crut n. 165; mais informa-

( ções í rua da Alfândega n. 28, Com-
i panhia Predial.  N

\7".ENDEM-SE 
por riSoo» seis ca-

I sinhas; renda 250$, no E. de
Dentro; tratar com o sr. Affonso,
rua do Carmo n. 66, sala 4, ás 3
hora». (S 3453) '«

as pbarmacias,
;_s e casas que

IWIATDM DO OAIOD__

Wmi DEPDRATTVO DO SANGDE

V bradada, -com oito aposentos, com
todos os requisitos da hygiene, ter-
reno cora arvores frutiferas, entrada
por duas ruas. iPreço de oceasião; na
rua Var de Toledo, cinco minutos da
estação do 'E, Novo; trata-se na rua
Üniginyana n. jij loja. (3803 N) J

VKXOEM-SE 
lotes de terreno de

10X480, a trinta réis o metro qua-
drado; tratar com o sr. Quirino, à
rua da Prainha n. 7. (R 3.888) N

TT.ENDE._i*. 11111 grupo de seis pre-
V (Hos, na rua i-í;irão do Amazonas;

trata-se na rua liarão dc Mesquita
n. t*.|9. (J 3-515) N

VENDE-SE 
o predio da rua dr.

Cândido lienicio 11. (".41 (Jacaré-
(paguâ), preço módico; trala-se no
mesmo. (R 3-7-0 \

Vt!C.\'l>E-SlC 
por 2:ouo$oon, podendo

ser parle cm prestações, uma casa
com 2 quartos, -* salas, terreno cnm
11x35; na travessa Soares Pereira,
3. 1'iédaüe; infornia-se por favor ao
lado 110 11. 36. Urgência.

B 3.;j . N;

VIENDE-SE 
Por 3i8oo?ooo uniu

casa com 2 salas e 2 quartos,
cozyiha, terreno n por 40, luz c
agua. Rua Angélica n. 202, estação
da Olaria; trata-se na mesma.

(J 2:;8i) N

ViENDE-SE 
o novo e -solido .predio

da rua do Mattoso li. 97, pnra
familia de tratamento, .por 42 con-
tos. Custou 60 contos; trata-se no
mesmo. (B 3.756) ON

VII"NT>E-_T' 
uma casa com 2 quartos,

2 salas e cozinha, tem bonde á
porta Perto de trem. Kua iMagcssi,
Iiihau'ma, Preço de oceasião; traia-
se com o proprietário á rua Archias
Cordeiro 11. 43, 'Engenho Novo.

cn 3.744) n

.TKXDK-SIÍ por 101500$ uma casa de
V construecão moderna, no Jockey-

Club, com bondes á porta, tendo '¦ 4
quartos, 2 salas, casinha e 2 W, C_.,
paredes revestidas de azulejo, porão
de om,6o e quintal; trata-se na rua
do'Senado ns. 20 j.;t, das 4 ás 5
lioras e não se -dmittem intermedia-
rios. O 3.131) N

ViENDE-SE 
a cosa da rua Santa Ale-

xandrina n. 485, moderno; trata-
se com o sr. .Eugênio, loja de louças,
á rua do Ouvidor n. 50. (B.3.733) N

ViENDErSE 
uma casa com 3 quar-

tos, 2 salas, casa de banhos e la-
trina, com agua e luz por preço de
oceasião; trata-se na rua Roberto Sil-
va, 23, estação dc Ramos. (2825 X) R

VENlMi-ÍJK 
um terreno de iox4G,

e - todo material, por 1 >6oo$ooo;
jâ tem alicerce; rua Pão Ferro; in-
forma-se 110 n. 21, Inhaúma, Bon-
Jes 110 Meyer. (N161S) J

TTENDE.M-SE a= seguintes proprlç-
V dades: por 28:000$, uin predio

Tendendo 400$ mensaes, na í\ta pPa-
rão dc S. l'"elix: por 7:500$, 11:11 ter-
retio com ifiXSo. na r. Ifiguei*a (?*¦
tnção do Rocha); Iralõ-sò com •!•'.
Tardo.o, na r. dn Quitanda n. 67.
loja, das 3 ás 4 h*- (R t-'-í') N

\r,ÊXbiEM-SE 
cxcellentes ; prédios

na rua S. I,ourenço, Nicthcroy,
um grande terreno em Icarahy;

ír.iiar coni o dr. 'folentind de Cam-
vos. rua Theophilo Ottoni n. 83, 1"...
«.n.lar. lei. 4.350, Xortc. (J3!>3I')N ma. Preço razoável

FERIDAS 55
dartliros, eczemas, sãrrtas,
pannos, comicliõcs, etc, cies-
apparcccm irapiilamcnte usan-
do Pomada l.uzitatia. Caixa
i$ooo. Deposito: Pliarmacia
Tavares. Praça Tirfiilentcs
n. 62 (I.argo do Rocio.

.A 4030

.7iliNni*-S'l* um lionilo palacete cnm
V duas salas, quatro quarlos. sole-

ta, cozinha, despensa, W. C, brilhei-
ro e porão .lalntavf.; com jardim nn
frente c grande .pomar, tendo
18111,35 x 60111,00; l)i,ríl. ver p tn,í"ir no
mesmo, â rua P. I^uiza n. 85. Iihatt'-

(K.li-M)X

H.PN0TISM0-MAGET1SM0
TELEPATHIA-S0M1MBULISM0

Adquirirois rapidamente eslos poderos, lomando o
Curso do profossor KADIlt, tia rua Mariz e Barros, 87.

Inscripções abertas todos os dias das 8 ás 11 o das '•

ás 8 horas.

VENRlí-Silí 
uma casa com grande

terreno todo plantado de arvores
e com um lindo jardim na frente e
dos lado., todo cimentado, tem es-
íoto e muita fartura d-Sl—i a cosa
é nova, porém, pequena; tem varan
da do lado. Preço 8:000$; na rui
Guincza 11. 7S. Engenho de Dentro
pôde ser vista a qualquer hora,

(;i42 \) S

^^KNlDE-S¦l•^ltma 
casa em Ramos por' 2 contos de réis, podendo ser

metade á vista e prestações o resto.
Este preço i devido á retirada para
a .Europa; informa-se «10 'bonlevard
de S. Christovão n. 70. (J 3.611) Nu

só
VENDE-SE 

uma fazenda com quatroniilli. c_ de metros quadrados 'co-
certos de mattas virgens, com ma-
deiras próprias para dormentes e
construcções, para taboados, para le-
nha c carvão. Tem agua nascente e
também c banhada .por um rio. Ven-
dc-se toda ou em parte. E' servida
por tres estradas de ferro; tratar com
Quirino, rua da Prainha 11. 7. Tele-
phone 4.088, norte. A fazenda é no
subúrbio de $500, ida e volta, de 2*
classe. . (_ 3.8S7) N

.TiENDBM-SE teo mil metros qua-
V drados de terrenos, a 20 réis o

metro quadrado; tratar com Quirino,
á rua da Prainha n. 7. (R 3.889) N

VENDE-SE 
na Avenida Atlântica um

terreno de 14X64; informa-se e
trata-sc á rua do llospicio n. 198.

(R 3.868) N

UrBNDBM-SB terrenos snpe-
V riores de 11x50, em Vai

Lobo, estrada Marechal Ban-
gel, perto de Madnreira; a
prestações e n vista; pre
ços ao alcance de todos. Trata-
so nos mesmos, rua Professor
Biu.amaqul 8. Todos os dias.

(J 3520) N

VENDEM-SE, 
no Engenho Novo. a

predios, juntos,; a quartos, a sa-
las, cozinha e «úlntal, por ia:000$;
os dois; 130, Alfândega, i* andar,
a as 6. (4304 N)

VENDE-SE, 
na rua Magalhães Cou-

to, distante a minutos dos bondes
da Piedade o 8 minutos da estação
do Meyer, um terreno, plano, promptoá construir. 10x50 de undo; está
livre e desembaraçado de qualquerônus; preço 2:350$; custou 3:200?;130, Alfândega, 10 andar, a ás 6.

(4303 N)

VENDE-SE, 
na rua Maior Rego. o

prediu n. 34-A, estação de Ra-
mos. distante 7 minutos; negocio ur-
gente; 4:350$; 130. Alfândega, 1°
andar; 2 quartos, 2 salas, cozinha,
tanque, W.-C. e bom quintal; nego-
cio urgente. (4298 N)

VENDE-SE, 
em frente * estação

dc Bento Ribeiro, um predio no-
vo, construecão eicellenlc e commo-
dos bastante, para regular familio,
tendo, de frente, 20 metros de terre-
no; preçj 4.*4oo$; 130. Alfândega. t°
andar, 2 ás 6. Urgente. (4299 N)

gotta

.fENDEM-SE em prestações
V magníficos' lotes de terras,

na rua Silva Telles, em Copa-
cabana. Trata-se na rna da
Alfândega n. 28, Companhia
Predial. N

VENDE-SE 
nm predio com cinco

quartos grandes, duas salas, devi-
sitas e de jantar, grandes, com gran-
dc terreno com 12,80X120 de com-
prido, próprio para grande chácara de
frutas e flores, com bastante agua,
esgoto e mais pertences, bondes a
porta, a linhas, 3 minutos perto «a
estação de Todos os Santos, á rua
Senador José Bonifácio; informa-se

na mesma rua a, 81, armazém.
(R 3373) N

XAROPE DE S. BR_Z
Cara tosses, bronchlte, coqnelu-

cbe. tuberculose e asthmo. Tomai-
o*é t-r eerte-a rto «»_<*- e««,»«2'
mCCUS.- 09 OUTROS Bt O N S
•XAROPES que _o«v otrereeem.

Preço do vidro _ír50<>
Exija, o do S. BBAZ

Drogaria Barcellos — Niclheroy
Depósitos t Uruguayana, 01...... i p T(\
Marechal Floriano, 55  • • • • r iv_\_-
Assembléa 34. i

ViENDE-SE 
um bom piano, grande

formato, perfeito, garantido, por
preço módico: rua de Sant Afina. Jao,
casa de família. ¦ (J 3*34) O

GRAVIDEZ Evi-
ta-se

usan-
do as -velas antiseptioas. São
inóflensivas, commodas e de et-
feito seguro .Caixa com 25 ve-
las 5$ooo. Pelo Correio maia 600
réis. Depositário: praça Tiraden-
tes n. 62, pharmacia Aavares

(1504).

VENDEM-SiE 
por 30$ 17 folhas ile

:'xinco em boin estado
o. 98, Sampaio.

rua 'Minas
(.4195)0

V'ENDEUSE 
uma flauta de prata

por 300$; rua ' Torres Homem
-'¦ Villa Isabel. (J 3420) O

VTfgrande" cm. '36 braços; um com
I2 ditos e um com,oito ditos; para
ver e tratar, na egreja de h. Jorge a

5§íà Reoublica•a TSrojh m
do dia.

VS^ .•SLÍ,eabrSotr°dCo^.iea,dó
pJaTmesma; .trata-se .co„,_,01.ve,ra.
no varejo
da estação

de cigarros, na P^nia
de Deodoro. (K4iWu

VBNDE-9E 
i>ma boa vitrine de

centro, com espelhos; 126, rua
.rei Caneca. _*'Para f&tmfjfa
_ar. -; •-.-.; y J 

\71ENDE-trSE uma mobilia -de «U
¦\ dc visitas, . um bom„mfu"«a
pratos, uma escrivan.nha ««»•»»
.lastica, tudo com pouco um e^gr
preço módico; r.-.iAlice.-íe 'M^'?q
n. 63, est. do Riachuelo.J.J 399W"

DIVERSOS
AFINADOR 

de piano — Boa br.
monia, mata os bichos s. os ti-

.ver e pequenos reparos, tudo 10$, no
CaTí Gnarany, telcpli. 4151, Centrai.

ÁRTICOS 
PARA CIIApIÕs~DK

SENHORA E NOVIDADES .-
J. I.obo & C*., Importadores, r<-*
do". Hospicio n. 129, Rio de Janeiro.
Aos srs. negociantes c liiodi.tas do
interior, remetteremos qualquer ei.
commendai, (^6_8_) 1

AGENTES 
nos Estados, oxL-eitani-

se na fabrica dc cíirirribos é gra-vuras á rtta Sachet 18—Rio. Peçam
condições a Jo_é Xavier. Optima cem-
missão. [3344 S) J

BICYCLETAS 
ou tricycles — Nào

mandem concertar, pintar ou re-
montar, sem prim_.ro rer os preço»
de casa Brasil, rua do Cattete 105.
Teleph. 1734, Central. (2310S)R

T7"E_T>EM-SB em pequenas
V prestações mensaes, lotes

de terrenos de 7 e 8 metros
de frente por 44 de fundo,
situados na rua Araújo Lima,
esquina da rua Barão de Mes-
quita, Andarahy Grande. Tra-
ta-se na Companhia Predial, _
rua da Alfândega 28. N

V.ENDEM-SE, 
na rua Nazareth,

(Boca do Matto, Meyer (bondes de
t/ins de Vasconcellós), bons lotes de
terrenos, promptos para construir, ten-
do 10 metros de frente por 44 de
fundos, j'untos ou separados; trata:sc
com o proprietário, á rua Primeiro
de Março o. ia (loja), teleplione
o. 2.599, Norte. (S 3277) W

f 7IENOE-SE um magnífico terreno,
T 4 rua Real .randezo, esquina da

de Menna Barreto, 30 metros de
frente por 15 de" íundos, todo ou em
parte; para tratar com o dr. l,acer-
da, á rua do Hospício n. 42, sobro-
do, da t is 3. (J 339o) N

ViENDE-SE 
um grande terreno,

com 4 frentes, á rua Uruguay;
para tratar á rua Sete de Setembro
n, 4o, loja. Negocio directo.

(J 3135) N

ViBNiDIJM-SE 
«m Engenheiro Nei-

va, por 500$, sendo metade á
vista e o resto em prestações mensaes
de 10 «Io, terrenos com 50 metros
de frente por 100 de fundos, pro-
prioa «para chácaras, por se acharem
situados na fralda da Serra e prpxi-
mos da cachoeira de agua potável.

(N 1978) R

\TENDE-SE 
por 200:000$, opttmo

emprego de capital, magnífica pro-
priedade, em fôrma de avenida, com
39 casas novas, reccm.cabadas de con.
struir, construecão solida, com todos
os requisitos da hygiene, agua em
abundância, luz clectrica; estão todas
alugadas e rende mactualmente 35:000$
annuae9; podem render muito mais.
Negocio livre e desembaraçado,- dire_-
cto com o proprietário; informa-se a
travessa S. -rancisco de Paula, 30,
casa de calçado, ou cartas ao sr.
Braga. ü 3*18) jj
.TENDEM-SE nas ruas Jar-
V dim Botânico, Oltis.Magno-

lias, Accacias c outras, em
prestações mensaes do 70$
em deante, magníficos lotes
do terrenos em ruas recente-
mente abertas e onde ji exis-
tem magníficos palncctcs. Os
preços variam desde 2:500,$
o loto de 10 metros de fren-
te. Informações na Companhia
Predial, r. Alfândega 28. N

¦(

BINA

i=_.E_X

\***I'Xn''.\i-St" 
tres magnífico-, e cou-

fortaveis predina, situados na ma
Joaquim Silva, todo» com bastante
terreno, e um grande terreno, cni
Todos os Santos, freguezia do En-
genho Novo; tratar com o dr. To*
líiitino de Campo*;, rua Theophilo Ot-
toni, 8,t, 1" andar, das 12 ás 17 ho-
r.is. Teleph. Norle 4.150. (__.itíN1 S

\rtí-X.l>l..-S13, em Jacarépaguâj tuna
V chocara coni cisa nova, tendo 3

quartos, 2 salas, cozinha, despensa e
muito terreno todo plantado, perto do
ponto de ioo réis, praça Secca; para
ver c tratar na mesma, rua l.milia
n. i D. (.1 3010 N

ViKXDK-SK 
«ma casa com cinco

commodos, com bastante terreno,
por metade de seu valor, entre as
estações de Ramos e iBomsitcccssoj
trata-se com o dono, á rua -íngenho
da Pedra n. 164, liomsucccsso. Ne-
ijocio liquidado, ¦? (I. 33Í.3) N

T/jENDlÇ-SH; um _ bom predio, aca-
hado de construir, de syslemn mo

ilenio, com platibanda, construecão so-
lida, tem um bom terreno alto c mui-
ta abundância d'agua encimada, dis.
tanto 2 matutos da estação de líamos;
trata-sc com o próprio, á rua André
Pinto 11. G5. Preço 3i5oo$ooo. R' ne-
soeio de oceasião. (lt 4112) N

YENDE-SE 
uni bom barracão dc

madeira de lei, coberto com te.
lhas francezaí, tem um bom terreno
t ftgua encanada, distante 2 minutos
da estação dc Ramos: trala-se á rua
André Pinto n. 6;. 'Preço baratissimo,
urgente." (R 4Hi>l N

VENDE-SE 
uma nova c linda ca-

sa, com : salas, 3 quartos, cozi.
nio, porÃo habitavcl, «az c eleclrici-
dade, grande terreno plivitado: na rua
Winns n. io_ Sampaio. (R 3,.)X

^TiRSOlüM-SE cinco .prédios: um ila' t rua General Câmara e outro íia
rua Senhor dos Passos c 11111 outro
«a Cidade Nova; por 12:000$ um na

Sua 
Diamantina e outro por 9:000$

rua Lopes da Cruz, Meyer: trata-
K i rua da Carioca n. 51. sob., com
O sr. Pereira. (IR 414J* N

Vn_NT>E-SE um predio na rua D.'t'Alice, >E. do Rocha, com 12 ms.
*it frente por 120 de fundos, com 3
quartos, 2 salas, W. C. c outras com-
modidades de hygiene. Preço 11:000?;
trata-se á tv da Carioca 11. .11. com
O proprietário, sr. Pereira. OF, 4143)^'

V-iEXDKM-ST' os predios seguintes:
45:000$, uma propriedade no centro

fSmmcrc-iii, Ircmdendo ;:joo$ooo an
nünea.

44:ooo$, .. predios novos, de hoa
costrneção, dando boa renda, á r. Con-
dessa dc (Belmonte.

35:000$, um predio com armazem
c 2 andares, próximo á r. Visconde
do Rio ..ranço.

_8:ooò$, um grande predio, cm
centro dc grande terreno, á r. -Aris-
tldes Lobo.

23:000$, um predio no\A com dois
pavimento., á r. Constante Ramos.

e_:ooo$, um bom predio novo. em
centro ile terreno, á r. Imperial.

21:000$, um íprcdio ..ovo, estylo^ pa-
laccle, centro dc grande terreno, jun-
to á r. Pereira iSuncs.

14:000?, um predio com .1 quarlos.
_ salas, etc., junto á avenida Salva,
dor de Sá.

13:000$, um predio novo, em cen-
tro' de terreno com pomar, bondes a
porta, na li. do Meyer.

13:000?, tres predios novos, sendo
um grande e dois pequenos (boa ren-
da), na d", da Piedade.

11:000$, um predio novo, a r. 1 au-
Io e Silva (largo da IVncelhO.-:ooo?, um predio de boa constru-
cção, junto á llí. do Meyer.

5:000$, dois prédios de 2 quartos,
2 salas c bom terreno, na lí. da 'Pie*
dade.

VAlém 

destes tem outros em divcr-
 sas localidades, assim como empresta

fcNDE.E Por 9 conlos um predio dinheiro sob hypothccãs a juros nio
a rua .Barão do 'Bom Retiro, com dicos: trata-se á r. do Carmo. !•<>•

j quartos, 2 salas e porão habitavelj I 1" andar, telephone n. 5.848, Norte,
trata-se á rua dos Ourives 1.1 ou rta-l U 3930) o
rSo de Cotegipe n. :o. (1 4J03) iN'

.rKNI)E.M.S.I. — continua n
V vi-mln com türnnde acceita-

cão tios lotes de terrenos em
Ancliii.a; informações na

/mo 1 íhãrniqéia Romário e nu Li-
.IU» il n|,n Auxiliar, no escriptorio

cm frcuti) » estação do S. Mu-
thiMis; lotes grandes a 1001(1,
em pequenas prestações, tem
sítios com casa por 800$ e
1:000$000. (J 3332)X

fi

"BANDEIRA SUECA"!
DEPOSITÁRIOS:

HOLMBERG, BEGH & G.
1102, RUA GENERAL CÂMARA, 1021

TEL. .815 — NORTE
rio __>___ -r__k__r___ixi.o

VENDE-SE; 
na estação da Picda-

de, um predio. por 10:500$, tendo
3 quartos. 2 salas, copa, despensa»
cozinha, agua em quantidade, bonde
á porta, fechado; o que lia de cliic,
situado em centro dc terreno que me-
de. de frente, n x 66; Alfândega 130,
iu andar, a ás 6, (4_oi N)

Precisa
comprar MOVEIS?

. casa quo mais vantagem offerece, em preços c
qualidades é

_A.; F. COSTA
Mobiliários de estylo e plinnt.-ishi. manipulados

com as melhores madeiras do pai/.
Ao gosto do mui» exigente e ao alcance de todos
Especialidade em capas para mobílias e stores bordados

Remettem-se catálogos pnra o interior

Bua dos Andradas — 27
_. JEI_l_PHO_SÍ- N. 1350

VlS_vJ.K-.il. 
uma casa nova, muito

perto da estação do Ruicliitelo, na
rua iD. Clara de Uarros, 41, tendo 4
.salas, ó esplendidos quartos c mais 3
lilos para empregados, despensa, cópii,
cozinha, banheira com agua, quente e
fria, 2 necessárias, tanques, grande
terreno, cie; .r%ita-sc ua mesma.

(3510 N) )

\riK.\_lv.M--l' 
bons lotes de 'terre-1 nos a 500$, a dinheiro . á vista

ou prestações; são todos nivelados,
losar seccoj na T. r.aurin.l.., cm Ra-
mos, lado esquerdo de quem entra na
travesso. Também sc vendem tres lo-
tes de frente de rua e um dc esqui-
na, servo para negocio; para tratar,
rua Fagundes Víirella 11, 116. E. da
Piedade. (Immèdiatamelite se passa a
esçriptitra); (J ,-oS. N'
"17">l'\"I>t'._l* uma chácara toda pl.m-

T tada dc novo. ma _<la .Passagem
fi. 15, antiga Mova do
xambomba.

giiassu', -Ma-
(R 33.14* M

T7*iÊX.DE-_E nm bello palacete, com
V grande jardim e pomar, á rna llr.

losé Hygino, Tijuca, accoinmodaçõcs
para grande família; trala-se á rua
da Assembléa n. iu, sala ¦. como
dr. X., das 3 ás 5 lioras. (J 3-m_*iX

\7'EXnEM-SE 
os predios da rua

Carlos Comes ns, 49, 51 e ...
Morro do Pinto. Trata-se á^ praça
Tiiadcntcs n. ,-3, com o sr. Castro.

(R 3.838) N

T^ENDE-SE 
lima linda casa noe.,

própria para residência iparticuíar, I
conr lindo, jardim, gramle pomar e
grande quintal, á rua Uruguay; tra-
ta-se ã rua Sete de Setembro n. 40,com o proprietário. Negocio directo.

(U 3l-3;DN

ViPl.VlMvSK 
í\ rua Vinte dc Xovcm*'bro, cinto da de l.irmo Ãmocdb

um terreno di
do Hospício n.

10X50; irata-pe à rua
108. |R .1.81.0) N

TrEXDEM-SE em peqncnns* pr.stnçõcs de 8$" 9$, 10$,
cto., nien.no., magníficos lo-
tes do terrenos nu magnífica
localidade denominada Sapé,
servida pelos trens da Linha
An.vlliai'. O escriptorio ê em
frente da estação do Sapé.
Aluda existem alguns lotes nn
Praça das Porolas, muitos uns
ruas Opalns, Turquezas o Sa-
phiras. Os prospectos com
plantas são distribuídos no es-
criptorio da rua da Alfândega
n. 28, Companliia Predial. X

TUBERCULOSE e mais mo-
lestias inf-ctc-eontogios

evitar tctâ'
\0N

Usae m ra
Aluga-se, compra-se e

vende-se moveis, Grande
fabrica decolchõos e moveis

O-JiJ^ 

lt. lio Cattete Ns. 55 e 57
Q^ Telephone üMl Central

CORRÊA DA SILVA
Os ver-aileiros levam a marca acima. Preços communs

basta
VENDE-SE 

uma casa à rua João
.Vicente m. 497, Rio 'Ia5 Pedras,

com duas salas, -• quartos, cozinho,
poço, W. C. e quintal; tratar e vir
a rua Nova 13. 'Pedro n. ia:, <-*(?-

oceasião: reis
(S 2.797) N

rua 
cadura. Trcço de
i:8oo$ooo.

IMPORTANTE DESCOBERTA DA CURA DAS
DOENÇAS DO CORAÇÃO E ASTHMA

_.ffocaeôe.. bionchita^^^^^^Ú^S&c*__«Mfflíâ_ís^TO5^_^_^M ®'" <¦¦ *»?¦
Ba. do Tad. _S MS*** 

2__S_ s-n"rn'RÍa5 re".-""ô
avotilli» . . rhcumat.snío no coração, ™™n.so com a r 

^
Jeb'c.rS.".aS°rJl S^pj^rla Granado^ Mhoa..rua
Uruguayana n
42. — Drogari
Huber. rua 7..
Telo Correio 8$soi>._ -..-. „.._-_•• Granado & C. Kua i° de Março n.

ÍT-Kóífflii Silva Gomei: rua de S. Pedro. « •

8ÜS % m*>m&Êm:asa

Ca-3**)

ViUNUEM-SE 
um bom .piano Pleyel,

estylo moderno, grande formato,
perfeito; um dito 4 bis, Pleyel, o rae*
fhor formato: troca-se, compra-se, eon-
certa-se e afina-se. Ao Piano de Ouro
e ófficina, ha 40 annoi, d» Guima-
rães. rua do Riachuelo •. 433. s»;
brado. <J 338o) O

UTMH NS HUliES 1
Cura rápida coin o

PEITO UAL MAiilNHO
Kua 7 de Setembro, 180

VENDE-SE 
um bom piano do ce-

lebre autor 'Erard, perfeito, .or
preco módico; rua Senador Nabuco
í. 126, Villa Isabel. (R 3549) O

VENDEM-SE, 
á r. liaddock Lobo

n. 417, casae» de canário» pron.

Çtos 
para reproducção t cãei "*ox-

erriers", puro sangue. (83041)0

TRASPASSES
"DOTEQUIM, cafa e,  . bilbares -»•
-^, Tráspássa-ie tuna caí* deste ra-
mo, fazendo bom negocio, em frente
a uma estação, paga pouco aluguel,
tem contrato e bons commodos para
faurSIia ou alugar, tem um moinho
para moer café e boa freguesia g para
fora, e vendedores; para mais infor-
mações, rua da Assembléa n, 15.

(3778 -v *

QUITANDA, 
livre e desembaraça-

da, trespassa-se à rua Hnduock
Lobo, 71, logar de íuttiro, aluguel
barato « tem commodo para família.

fi  (3931 P) »

TRASPASSA-SE 
em rua central de

primeira ordem, e era condições
muito vantai." _¦—._ -
ja, esquina d.
muito vantajosas, uma exoellente lo
ja,
qt.-Asseutlbléa n. at

le rua. própria para qwl
úer negocio; informa-se a rua da

(4108 P) R

Quereis ficar cóth õs v0n6_
cabellos pretos e brilhantas
sem precisar de TINTURAS
de cabellos?

Usae somente:

VICTORY
HÃO t TtX-URA

RXO MANCHA HKU SUJA A PELLE
MÃO CONTÉM NITRATO DK PRATA

neafltue áêõ. vertídelrim«Bte natural 4o enbello, wWnt
o monof tertlgio d* plntuw. FRASCO 61000. - '•»»»»•
AmorieiB PiodueU Ob____k__._•-Tfl*. «M«___!.•_•____. J
IJ^MAÍ^.!1.1!*.-. -_-•

(4Ó19 J)

VilvNÜEM-SE 
armações, balcões, có-

pas, mesas para botequis e utensi-
lios para todos o snegocios, assim
como se faz qualquer armação, a gos-
to do freguez e a preoç sem coin-
petidor; na rua Senhor dos Passos, 47.

(5 6153) O

Cornmentos
Curam-se em 3 dias com

InjecçíoMarinho
Rua 1 de Setembro, 180

YI*N>HI?_B 
um cavalio russo quei-

modo, novo, com seis .palmos de
altura, certo dc rédeas, andares «a-
turacsi passo e marcha, próprio para
senhora; para ver e tratar na rua
Teixeira de Mello n. 58, Ipanema.

(R4154) O

Traspassa-se *™ _£add°e H
tembro, completamente mobilado e
dividido em escriptorios, que estão
todos alugados, dando os alugueis
para pagar a renda do mesmo, fican-
do de graça para o alugatario, sala
de espera, quarto, sala de jantar, co-
pa, cozinha, dispensa e área. A sala
de jantar c espaçosa podendo servir
para pensão. Vendem-se alRiimas ma-
chinas e accessorios de massagens e
cmbollezamento do rosto, ensinando-se
a trabalhar com as machinas ,e outros
misteres deste gênero, Motiva este
traspasse o dono retirar-se desta cn-
pilai. Cartas a Estrolla. neste esen-
ptorio.  (6167 P) J

TRASPASSA-SE 
um bom armazém

de seccos 8 niulliados, fazendo
muito bom negocio, livre e desemba-
roçado, com licenças e impostos pa*
go?, em log^r de grande movimento,
nadando <le aluguel 90$. Trata-se por
favor com os srs. Almeida Chaves &
C.«, (sr. Abel), largo da Sc.

(4083 P) J

_WVW_____W__V-W-V-_-----W-^^

ViEN.DE-SE 
magnífico terreno «ia 1

estação dc Ancliicla com ;_• me-
tros de frente por 100 de fundos, dis-1
tante 10 minutos da estação; trata-se
i rua da Uruguayana n- 7- ^asa ]
Cysne. Preço ojqjoog. (R 3-7<7) 2* ]"IiMversãT-

\Pi.N'DE-SE 
por 4$. em qualquer

pharmacia ou drogaria, uni ira a-
co de ANT1GAL, do dr. Machado,
o melhor remédio da actualidade pa-
ra curar a sypliilis e o rlicuniatismo.

\TENDFM-SE 
3 frangos e 2 fran-

' gas. Plymoulli-Rock superior; preço
2í$; rua V. Itauna m. casa 66.
Urgente. (4«4> O) J

\ri"NDE-SE 
um harmonioso piano

dc Pleyel. -quasi novo; na nu j»
Alfândega 261, sobrado. t4°-'° 0)1

.TENDH.M-SE liarnto. moveis e ar-
V mações. c coniprü-.c toda a qua-

lidade de utonsilios liara casas com-
nierciaes; rua Hosoicio jos.

(40ÍO O) I
¦fTiENDEM-SE pintos de raça a*?' i$;oo; na rim -Desembargador I21-
dro 11". 81, Eahrica das -liitas.

(_ 3,-j2) O

íTiEXDEM-SE ii".. machinas dc^ cs.

teclado universal, retrocesso
novas. Preço de t oceasião*
Cattete h. 105, loja.

e qu„si
rua do

(R3934) O

TTENDE-SE unia vitrine inteira pa-
V ra porta, ou troca-se por algWs

metros dc armação; rua Uruguayana
n. i... <R 39to) Q

.T.KXDE-SE sraiulo colleccão , dc
V pássaros nacionaes e estrangeiros,

.ara viveiro e iardim; á rua Salgado• • ,..::..- (J .'Ó93) O

-ÍEXDE-SK a cnsu da rim
* Coronol Tedro Alvos 143,

moderno; trntu.e eom o sr.
Kuceiiio, loja dc loueii, & rua
do Ouvidor 50, (B ,73-1) g
TTÉXDBM-S- duas casas meio asso-

V bradadas, quasi novas, cm lojnr
saudável, com dois quartos, duas sa.
Ias, cozinha, banheiro, tanque, W. C..
quintal com gallinhciro, com jardim
na frente e gradil de ferro, gaz c luz
clectrica; para ver e tratar á rua Ar-
chias Codciro n. _8. E. de Todos
os santos. (J 3.59o) N

^^1"^'DI•'-SI" 
um grande barracão com

4 alcovas, cozinha e porão, r"1"
preço razoável, próximo á E. daí
Mavigiieiras, Rua Visconde de Ni-
ctlicroy n. i4o; Irata-se no mesmo,
com o sr. Henrique Kodrigues.

(J 3.8.5* N*

\TÊ-N'DHM*SE 
4 casas pequenas com1 gradil c jardim de ferro, defronte

i da estação, subúrbio ¦ da LeopoldVia,

Iestão 

alugodas. O preço é em conta;
informa-se no boulevard de S. Cliris.
lorão a, ;«. 4J 3.313) X

-_BNDEM-S_1 em pequenas
> prestações, ao alcance de

todos, magníficos lotes de ter-
renos 110 magnífico o novo
bairro denominado "Campos

dos Cardosos". Kstes são os
melhores terrenos e quo são
vendidos em prestações. São
servidos pelos trens da Linha
Auxiliar, «'«m as estações
"Cavalcanti" o "Engenheiro

lii-al", bondes de Cascadura e
listrada de Ferro Central pela
estação de Cascadura. líscri-
pto>lo, rua dos Cardosos 352,
Cascadura. Prospectos com
plantas na rna dn Alfândega
11. 28, Companhia Predial. N

\7*ÕDE-SE, 
na estação da Penha.

11111 superior predio, construecão ile
-,.••'_ c cal. fachada cimento branco,
bella c«lliotica, panorama admirável.
...1,111 em tcniro dc terreno; 4 quar-
•o* 2 salas, cozinha e outras depen-
dcnci.-.s: SioooS; 130. Alfândega, .1
anadr. 2 ás 6. (4 .6 -\)

TTENDU-SE, na estação do Encan-
v tado, um pralio que nunca foi

habitado, novo completamente 2 quar-
tos, . salas, cozinha. W.-C. dentro
de casa. formato iaponez, oaredes do-
bradas, tendo de frente, o terreno, 14
metros; 130. Alfandeira, uo, i° an-
dar. 2 ás 6; 4:900$; negocio urgeii-
te; cxcellcnto pechincha; é distante
da estação 'o máximo, 8 minutos.

(4=95 N)

-TENDEM-SE na "Villa Pavn-
* na" cxcellentes lotes de ter-

renos em pequenas prestações
do 5$ em deante. Os srs, pre-
tendentes poderão tomar os
trens da Linha Auxiliar do
Kio d'0_ro e procurar em
frente ú estação da Pnvuna o
escriptorio dn Companhia Pro-
dinl. Prospectos o plantas são
distribuídos na rua da Alfan-
dega n. 28. X
"*< fiEX.D.E-SE á rua Ilyonisio Cerqueira

V li. i terreno de SXjq; iníurma-
5c e trata-se â rua do Hospício n. 19S.

(R 3.8,-0) .\*

LINHO LINHO LINHO
__»_«. _icl__s para familiaa

VENDA A PRESTAÇÕES
Leopold Strass

109, AVENIDA RIO BRANCO - Sala _S
Xi-LiE-JPIIO-VE t NORTE 334.1

Zenha n. 90, Tijuca^  ^_
Tf.EXIlE-SE o açougue da rua da

V America 11. :.s. por motivo do, do.
110 ficar aborrecido com 0$ caixeiros;
pude fazer qualquer negocio: trata-sc
11a mesma rua n. 210. (S 3996) O
*_TÈN.D*E-SE "'" ,,om cava."° Je s"""'"1

V e duas vaccas com crias, dando
muito leite: na rua Teur.ite Cosia
n. 100. Todos os Santos. (J 3089)0

TMCXDE-.E um piano, quasi novo.
V marca 'Ktidyir.ion, Dresden, e uma

pianola Angelus, com ;o musicas;
para ver e tratar á rua Tenente Costa
11. 100. Tudos os Santos.

(J 3.8-2) O

ViEXDE-SE 
um double-pliaeton dc

particular, 12x18 II. P., com c.v
pas de dámassd e capota preta ame-
ricana e dynamo, indo em perfeito
estado. Ver c tratar á praia de 'Bo-
tafogo n. 252. <J 3-51") °

GHINGLLAS í

DE-

LIGA.
Pus fabricas :

"S. Piogo"
"Campo dc Marte",
"liüzitnnla". . . .

de MANOEL G. SOARES,
de D1NIZ & COMP.
de HASTOS & SANTOS.

ÚNICAS QUE NXO TEEM PREGOS
NEM PAPELÃO

são encontradas na casa dos depositários geraes :

CRUZ Senna & Carvalho
Telephone 3061 —Norte

RUA DOS OURIVES 92. — *— RIO DE JANEIRO.
E

em todos os depósitos tle primeira ordem
Sr____wv_y^^

A ' RUA AsscmbMa, 79, .•¦>, m
U\i melhor ponto para todos hon-
des, na frente da 1* paragem delle<
logo abaixo da Avenida, o prof. qi:oesteve nca ruas 7, 11. 100 e Carioca,
ns. 47 e 44, ensina desde 10$, nào
em curso: iportug., francês, aritlim.,
álgebra, ^geom., geofr., etc. Convím
mesmo a edoeos e iprincip'"antes .!a
ambos os sexos, amigos dc depressa
e -bem sc instnuircin, gastando pouco,

(3977 S_) ;

AUTOMiOVEI. 
dc Lm particular,

vende-se um, 16—18 HP,; em,
perfeito estado; apreço de occasiSo,
licenciado e pneumaticos novos; ,p.i-ii
ver e .tratar na praia de lioi.ifu. >
n. 252. (4151 S) B

AVES 
« ovos — Vendc-sc um

grande deposito etn bom «om».
Trata-se á rua Soares 11. ioo, cas v
n, 1, com Américo — S. ( hristoi...

4170 .S. H

BANHEIRA 
de ferro esmaltado —

Compro-íe cm boas cóiulicüti; ,í
rua Hadifock Lobo 167. (3972 S) R

CARAMANCHAO, 
servindo par»

viveiro '— Vende-se um r.u rua
Haddock Lobo n. 167. (3973 S) R

CUPINS 
— A Termecida é o ni.s

forte destruidor dos cupins. O
»utor deste preparado incumbe-se de
mandar farer extineção dos referidos
inscetos em .prédios, ravios c piano*.
Carta para Slva Nícco; Ernesto Ri-
beiro 31 — Nictheroy. (3,-07 S) R

CANTARIA 
— Vende-se o do pre-

dio da rua do Hospicio 11. 100,
(.175.1 S) »

CONSULTAS 
espiritas _ Mme.

Marie _Loui.se só acceita gratiii-
cação depois da pessoa consepuii- n
que d«eja~M«ttoso 33. (3-81 S) J

CARTOMANTE 
e tai qualquer ira-

balho para o bem, não usar ile
cerimonias em falar, no que deseja-
res e trata de feridas chronicas e
outras doença.; rua Oliveira 11, 38,
fundos da capella do Amparo — Cus-
cadura. (2904 S) I

CHAPftOS 
ul*:mo. modelos, em sf-

da, i_lha e velludo, a 10$, 12$,
15$ e -0$; linge-sej reforma-se a ;$
e 6$; mme. Dos, í rua da Carioca
n. 10. Acceita alumnas, (30J. SI J

COLI-ETES 
DE SENHORA SOU

MEDIDA a 12$ — Mme. Marie
Lemos, colleteira diplomada pela Ara-
demia de Paris e com casa em Pi-
ria, montou seu atelier i rua da As-
¦einbléa ,ij, i* andar, (105 S) J
—11 ¦-_-___— 1 I 11 ii —

COMER 
tem a i$soo ? só no ret-

ia ura 111 Penslon; mme, Soknge;
Buenos Aires 158, loja; assignantn
i mesa (0$; fora, 70$, (1816 S) S

COLLETES 
de «enhora sob medi-

da, lava e concerta, especialidade
para gravidez; mme. Rouharde de
Freitas, ru» .pitanga n, 37.

(3150 S) R

CARTÕES 
DE VISITAS — On-

•° 2S• Ourives n. 60  Pope-
laria. Oscar N. Soares. (24.3 S) S

COMPRAM-SE livros novos e usi.
\J dos; rua José Maurício 144 A.
Livraria Americana. (2420 S) S

COM:PRAM_E 
musica, de auto.

piano Rex; Cattete 55 c 57-
(2644 S) a

CARTAS 
de fiança, bons fladores e

boas condições. Trata-se na pra-
ça Tiradentes u. 73, «obrado, com o
sr, Rodrigues. (4010 S) 9

CHAPÊOS 
e fôrmas — Ultimo,

modelos; preços abaixo do cusioj
na "La Belle Forme"; rua Hospici*
n. 135; teleplione Norte 4378. Ac
ceitam-se reformai. (4031 S)í

CÃES 
de raça, perdigueiros e dal.

macia, vendem-se de dois mezes,
rua Toncleiros li. 127.—Copa-ü-barm .<

(3942 S) J

(CARTOMANTE que morou na ru«
J do Lavradio n. 143, moro na rua

do Riachuclo 73, «obrado. Descobre
qualquer segredo, trabalhos pelo oc-
culiismo; seus (trabalhos são garanti*»
dos; consulta. 2S000. das 8 ás 8.

(423a S) ME

Í"<01"RE 
inglez, prova de fogo —«

^Vende-se na rua de 3. Christoi
vao ii, 37. (3931 S) js

.t.ÈNDl*-3U tecidos de arame para
V cercas c gallinheirns a $ííoo o me*

tro c grande variedade em viveiros e
gaiolas para todos os preços. Rua 7
de Setembro, 199. (-"Q.".* *v -"

MOLÉSTIAS DA URETHRA
Cura rapi <la com a

INJKCÇÃO MAllINHO
Kua 7 de Setembro, 181)

VKX.D.Ü-SIv 
Trata-se da yenda

e compra de predios e terrenos;
recados a Corrêa, r. .rei Caneca. 387.
Negocio serio. (J 419o) O

VBNJIR-SI* 
um bom piano allcniSo,

á rua Collina n. 57. C-\I 43.44)0

ACHADOS E PERDIDOS
CAMPELLO 

ík C»; rua Luiz de
Camões n. 36. Purdcram-se" as

caiUe.ás ns. 55.7.3 e 61.614, desta
casa; as providencias estão dadas,

(4155 Q) R

DIAS 
& MOYSfcS; lt. rua Bar-

linra Alvarenga. 14, Perdeu-se fl
cautela ri. ;o.jo3 dc_ta casa.

(3817 0) J

J 
LIBERAL & C.«: rua Luiz de
Camões n. lio. Perdeu-se a cau-

tela n, 271, desta casa. (3990 O) J

XJF.RDEUSE a cautela n. 42.5.19
_à_ d_i casa de empréstimos sob jie-
n-lióres de Adalberto de Andrade, sita
á ilua 7 de Setembro n. 227. As pro-
videncia. foram dadas. (3785 Q) S

CAIXA 
para agua — Vemle .e um»

própria para botequim ou tendi-
n.ha, com cantonewas de ferro e to-
dos ipertences, na estrada da Perdia
n. 1131, estação dc Ramos. (3930 S)"r,

CARTAS 
de fianças para casas,

contratos, e papeis dc casamenn
tos maia 'barato que em outra parte i
rua dos Ourives n. 113, 1" andar.

(3993 S) Jl

COMiPRArSE 
qualquer quantidadede jóias velhas, com au sem pe-

dras de qualquer valor e cautelas dn
Monte de Soceorro; paga-se bem;
na nia Gonçalves Dias n. 37, Joallie^
ria Valentiin. Telépli. 994, Central.

(4137 S) W

CARTOMANTE, 
mme. Concepcion—Rua Frei Caneca n. 196, so.

brado. Preço 2$ooo. (4194 S) J!

COLLEGIO 
"HELIOS" — Rua

Souza Franco, 143 — V. Isabel.
Prepara com segurança .para o Pe>
dro II. tem curso especial, ás 3.3a
da tarde. Tem um curso pratico d«
línguas vivas, pelo conhecido Prof.
Fcrnari.1 Kcrtratock, da Academia dj
Lingtiae. (4.183 S) J

CURSO 
dc inglez pratico e theori,

co. Preços módicos, das 8 ás 4
da noite, 3."s, s.'s e sabbados; rui
S. José n. 130, scfbrado. (4147 S)H

DINHEIRO 
60b liypothecaca». <(

juros de o e I3»|c; rua urifl
guayana 8, com Theodoro. (3725 S) R

DENTISTA 
— Compra-se qualqueiobjecto e vendem-se alguns feri

ros, rua Senhor dos Passos n. 18.
 (3867 S) H

sob hypow
DINHEIRO 

_ Dá-se ... ..,,
ihccas de predios, cotn toda

brevidade; á run Arcliias Cordeira
ti. 161, portas dc aço, com Freitaft
das 8 ás 11. (3373 S) 9,

DINHEIRO 
sob bypotliecas — Ênj

presta o dr. Tolentino de Cam^
po?, á rua Tlicophilo Oltoni n. Kj(
i° andar, das 13 ás 17 lioras. Tcl_
Norte, 4350. (3207 S) J

DINHEIROpred

OPILAÇAO-ANEMIA PRODUZIDA
por vernies intestinaes. Cura rápida e segura com o
Phenatol de Alfredo de Carvalho. Fácil de usar, não
exige purgantes e é bem acceito pelas creanças. Innu-
meros attestados de cura. A' venda em todas as pharma-
cias e drogarias do Rio e dos Estados.
Depositários, Alfredo de Carvalho & C., Rua i° de Mar-

ço numero io.

\T.ENDK-SI" 
um gallo Rhod-Island-

Red, na rua dr. Corrêa Dutra nu-
mero 34. O 3.jQ~) O

_"r,EN,DI*-_E um gazometro duplo ace:
V tvlene, com pouco viso. por 25$. é

pechfncha: na rua Francisco EiiRcnio
n. 241. S. Christovão. (R 3-775) O
"t TENDE-SE um lindíssimo e puro

V cachorro de raça Ulmcr e muito
bom vigia; rua Xova D. Pedro nu-
mero 127. Cascadura. (B 3.774) O

IjTlENiDE-SE um bom piano, estylo
»' Crapoud. Cepo e armação de me-

ta!. Corda, cruzadas. Para ver e
tratar por favor á rua da Misericor-
dia n. 113. (J 3-57") O

VENDE-SE 
papel pintado á rua do

Ho?picio 190. as compras sío fei-
tas a vista e «nada deve por es_e mo-
tivo vende mais barato; ver par.i crer
casa Araújo Silva. Oj::! O) J
_7_NI>K-?I* uma barata de :6 II P,
V estando o motor em perfeito es.

.TIENDEM-5E lindos enxertos de
V laranjeiras de todas as qualidades

a i$5»o o pé, e outras arvores fru-
ti feras, por preço muito barato; rua
Salvador Pires n. 40, estação de To-
dos os Santos. O 4i°<>) O

Gonorrhéa
cura-se em 3 dias com

Kua 1 de Setembro, 186

VENDE-SE 
uma optima pharmacia,

com boa- residência para família,
bem afreguezada, em uma das me-
lhores ruas dc ilJotafogo; informa-se
com o sr. João (Drogaria Rodrigues),

(J 3953) O

ttado; para ver c tratar rua Chile, 23. ctoriuo 1<I33.)0Í

"t/MvNDE-SE um tiib-.iry com cavalio
\ e a.reiüs, tendo licença a.i_ mar-

rna Manoel Vi-

LGONTHIER 
& C.«. Henry „

. Armando, .suecessores. Perdeu-
se a cautela n. 162.345, desta casa.

-_ (374i 0) R

PERDEU-SE 
a caderneta 11. 281.308

da 3" «órie da Caixa Econômicado Rio dc Janeiro. (3930 Q) R

PERDEU-SE 
a caderneta 416.037

da Caixa Econômica, (4046 Q) j

ver e tratar
501, das 11 as 13.

(R 413 . 01 gr.tiiicado.

PERDEU-SE 
a caderneta da CaixaEconômica do Rio dc Janeiro,sob o n. 361.652, da 3' série.

PERDERAM-SE 
cinco apelices deum conto de réis cada uma, dens. 33.947 a 33.951, uniformisadas,

de juros dc 5 «|» ao anno. pertenceu-tes ao menor Armando, filho da fi-nada Juditti dc Magalhães Hodoy e deArmaitdo Augusto de (lodoy. — Riodc Janeiro, 19 de outubro dc 1916—Armando Augusto de Godoy. (Q)

PAPAGAIO 
— Hontem fugiu «111de cor verde e amarello, bomfalador, da casa, á rua Harãn ItomRetiro n. 226, Engenlto Novo. Pede-se á quem do mesmo der noticias

certas, ria rua acima, que será bem

sob hyríothecas <\4
prédios e terrenos, juros modii

cos, Kmprcstimos a herdeiros sobra
inventários. Dc-Cotitos dc juros d<
apólices, acções, alugueis, mesmo di
menores au usofruto. Com o er. Kcr^
reira, rua do Rosário n. 114, tabclJ
Hão. (344- S) 1

DESENHO 
geométrico, geometrar;

perspectivo, para admissão na$
escota>s: Polytcchnícá e Xaval; mn^
tliematica elementar e outras mai«
rias; Carmo 63, sala n. 3 ou fora.

(4235 S) II

DINHEIRO 
— Qualquer quantiata juros módicos, para liypothei

cas, anticliresis, descontos e cauções (
compra e venda de predios. terreno.(
sitios e fazendas; com J. Pinto, rui]
do Rosário 134, tabellião. (2898 S) J

DINHEIRO 
— Empresta-se soV

hypotliecas de predios mesma
que precisem de obras, pagar impôs»
tos, sob nlugeis mesmo cm usofrul»
dotal, heranças, apólices, etc, juroí
e condições; tratam-se das 9 ás 51
rua Theophilo Ottoni 11. 83, i° llr3
dar. (LS22 S) 3

DINHEIRO 
— Dá_e sob hy.potliei

cas .moveis, inventários, promis;
sorias e a officiaes do Exercito. l'o>
lida Bombeiros; Rosário
& Fernandes.

172, Scixa.
(3924 S) it

(3981Q) i

DUAS 
íenhoras de todo respeito"

alugniii sala e quarto ile. irnitc-j
com direito á cozinha c quintal, H
casal ou senhoras; ver c tratar, rti.T
Club Athletico 98. (3059 Si K

EM 
casa dc familia, aluc,a-_ «mrf

sala dc frente, independente, a
um senhor de todo o respeito, e '.irri
quarto a uma senhora; rua General
Silva Telles n. 17 _ Andarahy,

Ü___j____.

Ír»NSINA-SE 
piano cm casa a io<

_ mensaes, duas lições por scmanaJ
pelo methodo do lii.tiiuto. Vae-se .1,
domicilio por preços baratissimos, in
rua Mariz e Uarros 138. (3421 t1 .

1?XPLICAD0R 
particular, formade"

li— Para concursos c. cxiiint*'. l-onj
ga pratica, preço módico; f'cl'"w
Caldwell n. no. iobrado, <3U7 S)Ç

Mm
áfaSí'

•*

.. .._,„'. ___.-.
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CONSULTE V. Ex. QUE
gfjBmjg. S4 w»* --ijiwgig-fcjBiaauitóeaêtá U

in

os preços-bar itísslmos que vendemos
os bellos inoveis que possuímos
as facilidades de pagamentos que fazemos.COM

Só não mobilia a casa quem não quer
Martins Malheii-o * C. Rua da Alfândega n. lü

ÇTTx-\DOS—Ptorcs, imitação "bis-
•r' cuit": vendem-se coroas, cruzes,
;,'¦-, cè .plantas e trepadeiras de todo
preço t na rua -do Cattete ti. 289, so-
tirauo: (38U S) _ J

PIANO 
— Vende-se um estylo Cr«-

ipirttt, cepo e armação de metal,
cordas cruzadas. Para ver e tratar
por favor m rua da Misericórdia n.
Í13. (38=; S) J

garanfdo9 — Vestibula-
rso -normal c concursos;

roxas" iríodicas. Carioca 51, sob., sala
da frente, 1 ás 5 c 7 as 9. (39000) i
IjiXAMES 

„-
li res, curso norinal

ESCOLA NORMAL- - Curso para
um c outro sexo, prof. off.; ta-

xas módicas e exames garantido' •

(Carioca 51, sob., -i ás 5 7
(398; S)J

rápida
il do
Hora1T-STO.MAGO 

— Cum certa,
!i e positiva dc qualquer mal do

ostoriiaso ou intestino, na l-lora
Jlras-il", largo do Rosário n. 3.

(J 3-JÜ4 S)_J

Cattete n. 287.

Fornece-*.'bem feita,
do

(S)PENSÃO .--- 
.--

de casa de família; na rua 00

FiNSAÒ 
— Fornece-se de i* or-

dem, na rua da Alfândega Cs, 2"
andar (35'7 S) J

T>EN'SAO de 1» ordem, farta, varia-

sa , - 
Lobo 11. 23. Tcl,

da c com toucinho; dá-se á me-
e a domicilio; na rua Aristides•" ' 

582, Vilia.
(3301 S) R

PONTO 
ajour, desde 2

7 de Setembro n. 95
00 reis; rua

: i» andar.
(3018 S) J

¦ijENSAO MONTEIRO — E' . •

, ,. I »f 1 \\ II I I .1 I I í Itw .„, --j.

(160 S) B
melhor no gênero e tombem for-

necc a DOMICILIO; Rosário, 105,
1» andar.

PIANO 
Kitter

quasi nove
Estacio de Sá.

um— Vcndc-se" írlos
(3988 S) Jquasi novo; rua S. Carlos jo.

musa ouVENS AO .—. Fornece-se

brasileira; rifa Lorga 71. (404,1 S) J
t a domicilio em casa de familia

PENSÃO 
 Fornece-se á mesa e

a domicilio, farta e variada; rua
Carioca 8, 2» and. (3S58 S) lt

USINA SÃO tiONCALO

,HSm [Mm

SÃDtTu^SPDBMÂODIMÈSTB[|
tf»" 1

Parteira Mme. Bar-
«•aca Com pratica da Ma-luau • temidatle, trata das
moléstias do utero e evita a gra-
videa. Acceita parturientes em
pensão e attende a chamados á
qualquer hora. Rua Frei Caneca
89, sobrado. (1783 J
«ratls. (2489 S) R

PAR I Ua d'e mulher.'^" •**¦¦¦ " *»W**>*» 
DR. H. DE

ANDRADA cura corrimentos, hcnior-
rhagias e «usponsiies; de modo sim-
pies. evita a gravidez nos casos indi-
cados, fazendo opparccer o incomino.
do sem provocar licmorrnasia. tendo-
como enfermeira mme. JOSliPIIINAGALLINDO, partoira do Hospital
Clinico de Barcelona; consultas dia-
rias, gratis aos pobre,. Acceita clien.
tes em pensão. Consultório e resi»
dencia: rua do Lavradio n. 111, so.
brado. (814 J)

LLTÍMOS DIAS
Definitiva liquidação do
antigo

AVISOS MARÍTIMOS

estabelecimento

ÚLTIMOS ANNUNCIOS
PARTEM-

ALUGA-SE, 
pro 36$.

b''" ' .__  quarto mo-
biltjdo, para solteiro, com roupa

de cama, serviço e luz clcctrica; av.
Rio Branco 11. 20 andar. (4293 E)!I

Thesouro
fI?MPRBSÍJIMOS •— Fazem-
•l^so sob invi-ntarios, lieran-
çhs; liypothccns, alugueis de
ju-edios, juros o cauções de
apólices. Fazem-so obras e
.pagam-se impostos em atrazo.
iCompt-nm-so terrenos c pre-
«lios velhos ou novos. Com o
M-. Carmo, rua Rosui-io 99,
«ou., 11 ás 5. (4091) O

IPRANC.EZ 
— Exames para o llan.

. co do Brasil c outros exames.
Curso commercial, criitVespondencia,
írunccz. Curso .para exames de qual-
.píer estabelecimento. Preço ao alcan-
ii du época; 3 vezes por semana,
io?oòo mensaes, dc data a data. Pro-
íessor diplomada — Alfonse l.evy;
nC, rua 7 de Setembro, 9<-, 1" an-
(lar, (505" S) IM

AUARTO — Aluga-se, com
V£ou sem mobilia, em casa de
casal sem filhos; na rua Mu-
nezes Vieira 167, sobrado.

(J 4070) 13

IPINADOS 
_ Flores naturaes, des-

; de j;i neceitamos toda e qualquer
encommcniki, apromptnndò-se com
maior rapidez; preços módicos. Casa
J,usttaiiia, rua 00 Ouvidor n. f.3.

(.1520 S) J

GRAMOPIIONESTroçam-se de $500
E CHAPAS —

3$. Vendem-
dc $500 n ,1$." Compram-se usa-

.Ias. ronccrtaunse gramophoncs e
vendem-se a 20$, 25$. Compram-se;
rua Uruguayana U5- (4620 Sj J

 Cura certa, ra.
pida e positiva, na "Flora Ura-
largo do Rosário, 3. 30O5 ») J

IflONORRHÊA
VT
SÜ",

das
QLUARTOS mobilados — Alugam-se

cm casa de famiüa de todo rc-s-
peito, a r.ipnzes, sem pensão; rua
Moraes c Silva n. 150 — Collegio
Militar. (3729 S)S

A 
LUGAM-SE um bom quarto mo.
bilado e outro sem mobilia, a ca-

sal ou moços do commercio; á rua
Buenos A-'rcs 256 sob. (4290 E)M

* LUGAM-SE 2 bons e arejados
wt\(juartos. com pensão, a moços do
conimorcio; rua da Ouitanda 107, 2°
andar. (4391 K) M

A LUGA-SE
líjj com café
Cassiano 21.

uin quarto mobilado,
pela niauliã; ua rua

(3947 10 R
¦QUECIS-A-SIC 

de uma cozinheira, na-
X rua Dr. Mattos Kodriüues n. 27
(antiga do Leste), Rio Comprido.' (4=89 J) "M

TRASPASSA-SE 
uma pensão fami.

liar, lious hospedes e está a cosa
sempre cheta, situada na rua Costa
Bastos, lliaeliuclo; o traspasse 6 dç-
vido o-s proprietários terem dc reít*
rarem-se com urgência desta capital.
Carta nesta redacção. a Sebastião.

(4300 P)

irYPOTHECAS sob predios n 10
12 "i" ao anno, 130, Aliande-

go, .1» andar; adeanta-sc pequenas e
grandes quantias para papeis referen-
tes aos mesmos, i" andar, aonde «se
informa. (430.1 S)

Alugam-se 2 Tions
..'quartos a preço reduzido, em casa

ile" familia; rua da Constituição 36,
sobrado. (3851 S) R
QUARTOSq.

I>IFA 
dc uma níachina dc costura,

\i que devia extrair-se em 21 do
corrente, fica transferida para 22 de
novembro de 191C. (4000 S) R

C1ATAI.Õ00S 
de sellos do Brasil,

> eom todos os erros e variedades,
[preço i$ooo; HoSpicio 30 — J. Cos*
tia & Filhos. (37.1'

TJI.VS
IV- tiva

S) S

rYPOTIIKCAS — Fazem-se, na
Dr. Rodrigo dos Santos n.

70, das 10 ás 12 e das 17 ás 19 lio-
íaà. (3718 S) 11

'.li ru

HYPOTHECAS 
bem localisidas,

capitalista faz de qualquer quan-
tia, a juros ntodicos. Informa, por
favor, o sr. Chaves, itua do Rosário
:i47, sobrado. (3440 S)S

HvrYPOTHECAS fozem-se dc pre-
dios 110 centro e nos itiburlnos,

.-om brevidade; na rua da Quitanda
ti. 74, alfaiataria, com Freitas, da 1
ás 4 horas, (33/0 Sj R

IMl'0'l'ENCIA 
_. Cura-se com n-

K,i-.Ta(as de catuiib.i, rcnielliç
Kctnl, lCnçòntrã*sc
Clíristo rií 99.

rua dc Santo
(37.17 S) R

• Ctir.-i certa, rápida c posi-
dc qualnju-er moléstia, dos

nus, bexiga, próstata, etc.; na Fio-
ra Brasil, largo do Rosário n. 3.

(395" S) J

1> 
ELOGIOS e despertadores^ com*

^V pra e concerta a's$. 2?, 3$. etc.,
na oisa do gramophonos i r., Uru-
Biinyana '1.15, officina de rclojociro.
Augusto Reiraão. (4012 b) .1

Ahig
SAI.A 

em op tinto ponto
sc a dentista, medico, cavalheiro;

011 casaes;
Floriano 7

caía dc família; rua M.
, tsobrado. (.tSjo S) R

Mme,
Francisca

Reis, diplo.
inada pela
F. de Ml

de Boston, faz appareccr a menstrua-
cão por processo scientiíico e sem
dor; trabalhos garantidos e preços
ao alcance de todos, sem o menor
perigo para a saude; traia de doen-
ças do utero; rua General Câmara
n. 110. Tel. n. 3.368, Norte, próximo
da avenida Central, Consultas gra-
tis. (S 450

PARTEIRA Mme. Maria
Joscpha, di-

a M»t, * *»•»•» plomada pela
Falculdade de Medicina de Madrid,
trata dc todas as doenças das senho-
ras e faz oppareccr o incommodo, por
processo ecientifico e sem dor nem
o menor perigo para a saude, tra-
balhos garantidos e preços ao alcan-
ce dc todos, Avenida Gomes ireire
ti. 77, teleplione ti. 3642, Central, con-
sultas gratis. Em frente ao theatro
Republica. O721 S)

Partos. Mo-
lestias das

Tratamento
das abortos e
suas conse-

queneias, dos
corrimentos, ,

das colhas utero-ovarianas c das regras
irregulares e prolons-adas. Asscmbléa.
54. das 12 ás 18. Serviço do ir. Pedro
Magalhães. Tglepj 1009. Ccnt. ___44

SENHORAS

Professores e professoras
INGLEZ

casas
MÉDICOS

SELLOS 
 Compr.ini-sc, vendcm-sc

e troram-sc, scll
Hospicio 30, Jcçuos;

11,03.
Costa & Fi-

(37.10 S) S

8 R. FRAN
da cção,

ÇA ten
de Ma-

ÍMPOTENCIA 
— Cura certa, ra-

pida e inoffensiva. na "Flora Um-
dl", largo do Rosário 3. (396G S) .1

1 N'STiTC'1'0 dc
.1 franecz, porlftiigttcz,

línguas — Inglez,
allenifiò c Ia*

iim: ensino rápido; rua S. Pedro 51.
1" andar, esquina da Quitanda.

(-I2--.. S) R

AVASor;
lêem a

Lava, franqueia (
roupa sem ferver

sem ciiregnr c sem anil. Vcudc-.-e
1111 ria Marechal Floriano Peixoto 11.
1122. Preço 1$, cada vidro r-r.indc.

(4160 S» K

m carta tieata rc-
rtha Oliveira.

(4139 S) B

quarto mobilado,
endo pequeno; simples, mas mui-

to limpo, luz cleetriea ou gaz. com
bnnlii quente, rui cns.i dc familia 30-
cegada c de lodo respeito, e que rc.i.i
n tinico inquilino. Prefere-se Mariz
e Burros 011 Lapa, Oíf.. com preço,
a Ií. P. (!.. neste jornal. U236 S.),\t

SENHOR, 
cseja

se

| Moléstias das senhoras,
pelle e syphilis ~Jm- 

JfjJ:
tencourt, parteiro, cura os tumores
dos seios e do ventre, as moléstias
das vias urinarias c getiitaes da mu*
Ihcr, as .metriteá, os corrimentos uíc*
rinos e vaginaes e regulariza n nicns*
truaçao por processo seu. Jlpplicn o
C06 c 91-1, com ou sem iujccçâo c
esta sem dor, trata a tuberculose e
hérnia (quebradura) sem operação.
Consultório perfeitamente apparellia*
do; rua Rodrigo Silva n, 26, esqui-
ua da rua da Asscmbléa, das 11 ás
2 da tarde. Teleplione -*õii; residen*
cia á rua Senador Euzebio ,11-. Còn
sultas gratis. O 24.-8)

L AMIXAS Cilictte -Afianirsc bem,
l-i-ia iSsoo; travessa de S.i.,

¦aneisco de 
'Paula 

28. (4109 S) R

1" 
ECCIONASE íheorin c piano pelo

j prosraumia do 1. N. de Musica,
rua da Carioca S, 2" and. J^í^_s_i.i!

JATIM 
— Lições particulares: ç$

J ;.or hora. Grupo dc 5 nliimi-.o-i
i^S o to? mensaes. Informações, lar-
jlb da Sú 32, :» andar. l.i.tSoS) .1

JÜLUS 
da Pomerania — Vendem-

1 >e ilois casaes, sendo um casal
braiicn c um cas.il preto, sendo 11115
licllis-sinios exemplares; Cosa l.u

HOMffiOFATHIA

Ouvidor (13. Tcl. 3901, Norte.
U5J2 S)

ÍOIA 
— Aluga-se nos fundos, 11111:1

J 
"grande sala para q'ualqiiei' ofu-

cina, ua ria 7 dc Setembro io.:.
(4027 S) J

MADAME 
DUHAMEL — Parlei-

ra diplomada pelo Real liisiitu
to dc Florcttça. acceita chamados a
citialquer l.orn. Teleplione Vilia 312.),
ruu S. Miguel 11. 8o — Tijuea.

(liS.ju S) R

w&THOMPSON Reconcilia-

pieulos difíiccis. afastamento (lc ri-
»ae-, luz 110 lar, ele. Rcniuueração
¦o iim. Encarrega-se de trabalho,
(tra os E«tàdos. Cons. gra-.i.-.. Mu\i
tn?. re-prva e seriedade; r.'- •*"•? Mau-
•Vt—Mangue. Ao luilo da antiga C."
Ho';Gaz, (28,0 Si S

Tosse? Tosse inuilo ?
lome a milásçrosa

BB0NCHI6IA
1 vidro 2$500

Conslipou-sc ?
uso da

faça

CiKIPPINA

DR. 
J. PEDRO ARAÚJO _ Co:

ílilu.rio. ru.i Sete de Setemjiro
eu, de 1 ás 4- (3,-i6 S( R

{ratico, 
'Mr*.

'eter garan-
te ensinar

em seis mezes, 10$ mcnsiics. Largo
de S. Francisco 36 c nu da Carioca
52, i° andar. Vae a domicilio, por
preços módicos. (B 3SO2)

TNGLEZ'," FRANCEZ e PORTU-
JL C.UEZ, pelos professores: Rodger
c Henri (racthodo Berlitz); preço
módico; rua da Alfândega n. 190.
sobrado. (34" S) M

INGLEZ 
— Uma senhora ingleza

ensina este idioma ein aulu
particularmente;

íiud.ir.

MME. JOSEPHINÂ
n. M5-

tia ma S. José 70,
(4184 S) J

Continua (
morar n.i

rua da Al-
fandega

(J 3S12)

1 BAR ATEI RO
LÍNDAS COMBINAÇÕES t

Saia com corpinho de fino nan-
zouck de 21 $000 e 19$000

vendem-se ali $500
Combinações muito finas de

24$500 vendem-se a 14$500
MILHARES DE CAMISAS

PARA SEN HORAS
A presços extraordinaramente reduzidos

Camisas finas de 9ü>800, 9$300 e
8$400

4^Waí-tf—f—i<mmm^mum^imwmutmm^m^amtmm^tamwmmwm^mm^

Vende-se a escolher a 6 300
Camisas de 7$200 e 7$400. Ven-

de-se a 5S400
Grande lote de camisas superio-
res de 3$600 vende-se a 2 500

AOT BARATEIRO

LLSYD BRASILEIRO
PRAÇA DAS MARINHAS

(ENTRE OUVIDOU E ROSÁRIO)

LIXHA DO NORE _|
O pariuetej

OLINDA
Saini quarla-feira, 25 do

corrente, ás 12 horas, para
Victoria, Bahia, Maceió. Re-
cife, Cabcdello, Natal, Ceará,
Tutoya, ..Maranhão, Pará, San-
tarem, Óbidos, Parinlins, Ita-
coatiára e Manáos.

LINHA AMERICANA

O paquete

Rio deJaneiro
Sairá no dia 4 d* novembro,

ás 14 horas, para Nova York,
escalando em Bahia, Recife,
Pará e San Juan.

L1>'HA DE LAGUNA
O paquete

MAYRINK
Sairá terça-feira, 31 tio cor-

reiite, ás 21 horas, para Dois
Rios, Angra dos Kcis, 1'araty,
Uliatuba, Caraguatatuba. Vilia
'Bella, S. Sebastião. Santos,
Cananéa, Iguapc, Paranaguá,
S. Francisco, llajahj-, Floria-
nopelis e Laguna.
LINHA DE SERGIPE

O paqueteHe Jinov
Sairá quinta-feira, 26 do cor-

rente, ás 16 horas, para Cabo
Frio, Victoria, Caravcllas, P.
Areia, llhcos, Bahia, Aracaju',
Penedo, Maceió c Recife.

AVISO — As pessoas que
queiram ir a bordo dos psique-
tes levar ou receber passagei-
ros, deverão solici-.nr cariõc?.
de ingresso, na Secção do tra-
fego.

Pomada de R. L. de Brito
(ANTI-IIERPETICA)

Ápprovada e premiada com meda-
lha de ouro

Infalüvel nas empigens, dar.
thros, espinhas, frieiras, sarnas,
lepra, comichões, eczemas, pannos,
feridas e todas as moléstias da
pelle. Lata i$5oo. Deposito: Dro-
garia Pacheco, rua dos Andradas
11. 4S, c Sete de Setembro 81,

,199 J

CABELLOS BRANCOS
Tintura Figaro é n melhor para

tingir os cabellos instantaiieamcn-
te. Caixa to$ooo, pelo Correio,
ic$ooo. Para acastanhal-os usae
Brilhantina Figaro. Frasco 3$ooo,
pelo Correio d$ooo. Depositário,
Casa A' Noiva, 36, rua Rodrigo
Silva 36, enlre Assembléa c Sele
de Setembro. Teleplione 1.027,
Central.

âsseiadâ
Mr.

O

1

CO
vs

9

DR. ERNESTO GARCEZ nyis.i
aos Pctifl amlsuâ políticos c clten'-

tL-rt. que mudou o" ?cu escriptorio .para
i> tarso de S. FiMíieiâCo dc PíiKÍa tu
44; teleph. J74, Norte. (j.)S-- S) J

Doenças dos Olhos
DR. RODRIGUES CÃO'

Com longo estagio da Fondation
Roluchitl dc Paris. Assembléa, 56.
das 2 ás 4. Tel-.-ph. C. 337C.

J 131S

r- Cartomante,
grande "inc-

ilittm" clarívidente,^'distinguido pelas
imprensas brasilelra.^c cítrangeira pelo
acerto das suas prçdiçõc3, continu'a
;i dar consultas para descobertas de
qualquer espécie; na rui do Matto-
so, si**, •sobrado'. .Mr; Edniond tem
sido [requentado e ndiiiirãdd por nu-
morosos clientes da mais alta catcRo*
ria, n quem predisse o roubo do "Mu*
seu Nacional'.*, a morte da rsun irmã,
a celebre "ll.idaine /.izina", ,e ou-
trus acontecimentos notáveis. (S3C41)

Em liquidação forçada

Rio Branco 98-100
da Gráçap
tugueza e com estagu

Dr. von Dollinger
do lios. da Be-

licencia .Por-
tufrueza e com «to.Biò'l''n.1 'Real
Universidade de Befliin. Doenças
do rim (exames,-lidljl, á luz). Ci-
rtirgia, ctíra ràdiica-l. das hérnias,
hemorrhoides, -cslireitamcntos da
itrel-hra. Operações sem chloro-
formio e com a niicsthesia regio-
nal. 'Mera dc Sá ip--(sob.), n ás
12 e ás 31!-:. Teltiph., 4.S10 Cen-
trat.

U1
Sj-.tm dos melhores rome-'.
íU dios i\lé hoje conhecidos gllIpnra abortar constipa- -j*

(•õos c curar influenza.
1 vidro i£000

[Adolplio Vasconcellos
Kua dit QiTrtitTTdã"20

DR. ALVINO AGUIAR
MOr.KSTIAS l.Vn-lUXAS
ESTÔMAGO —• FÍGADO --

INTESTINOS — RINS — PUL-
MÕES, etc. Consultório: rua Ro-
drigo Silva 11. 5. Telcph. ;.=7i,
Ccnt. Das 2 ús a lioras. Residen*
cia: travessa Tones n. 17. Tel.
4..-0Í, Central. (.1 ^30-)

8|: «ila2ENIIORA — Aluga uniu
frente, muito independente, no

centro, a rasa! de trato, pura des-
eiuiso. Cartas liara este jorunl, para I
II. 1). K, (4238 S) U

rnEXDES olgum obstáculo n ven-
.L <-er ? Consultne Mme. Thompson.!
M.ixiuui reserva e serieJi.de. Cons. |
çn.tis; 7:, rua Matirity—Mangue

(íSIu 
"

|Risr
S) S:

ríTME
itl iicdieiira; mas

Vne

Clara Couderc — Mamcura,
M diplomada;

Clemente n. 105.> Tel. i-;o.
domicüio. Só ás ¦9cnlio-

(.-r.ii r-i n
s 1.TO'.
T1TME. CTCT, cartomante, dir tudo
iíl com clareza que se deseja sa*
t.iér, re,ilÍ7ii qualquer Irabaiho por
rn ii- ilifiicil rp.e seja.amignvclincntc;
fi i sua nova residência, á rv-a Inva*
Ihlos n. 30. sob. (3030 S).l

TtTASSAOlf.XS ctcclricas a e.$, por
itJL .-cihora habÜitada; vse n domt*
*-:',it'; íivenidn Uio I!ranço 11. o. :•"¦
Teleph. ,-,ir.'!. Norte. (.397$ SJ .1

rpAPKTES GRANDE.' Conipra-
perfeitos,

com pouco mais
Carlos o Alberto
nhã".

•u menos ,i X
— ''Correio da Ma-

(-•798 S.) .1

diio.r.osti-
co e tratamento
:lns doenças do cs-
toniago, intestinos,
ligado, pulmões,

coração, rins. ossos, etc, pelo
DR. RENATO DE SOUZA 1.0-
P1ÍS. Preços módicos. Kua S.".o
José, ,in. das 2 ás - (menos ás
quartas-feiras). A co,>

1'clo

l.uiz
de

Lima
de Medi-

operador

Cura da
l*-1-" ca tar a Ia

I por processo opcratòrio sc-!
IguiTi, (|tiítli|iier que soja a' edade do doente, pelo Dr; Nc- j1 ves da Rocha, ocüli.sla com ¦¦

1 longa pratica de sua espe-
!ciaiidade uo paiz e nos lios-;
pilões dc Berlim, Vienna,
Paris c Londres; medico]
do diversos liospilaes desta i

| cidade. Avenida Rio Branco, j90, das 12 ás 4 horas, lio-
inorarios moderados. Dispõe!

de aposentos para lipspc-
dar doentes que queiram;
estar sob sua completa di-:
recçfio. A 1305!

GRAVIDEZ O uso con--
stante dn lio-
matogcnol de

Alfredo dc Carvalho, cm u;n_ cali.t
is refeições, cm cuja composição en-
tram a quina, kola. coca, lacto-plios-
phuto dc cal, pepsinn panercatim
diastasc c glvcerina é o melhor ga-
r.mliii á vida do feto e, da mulher
grávida, pois o Ilenialbgcnol, alem
da poderoso tônico é disestivo, ven-
dc-se cm todas as plmrniacias c dro-
gnrias do lti.. e dou Estados. Dep.o".
sito: io, ltua Primeiro de Março.

Espiritismo — Consultas com-
plctamcntc gra-

tis. Travessa da I-im n.' 4, sobrado,
Iln-ddock I.obo. Segundas, quartas e
sextaíuíciras( <la9 o.dn Éianhã ás 4
da'-• -tarde. 'Casa de ¦ família respeita-
vel. Trabaílios, coin toda o serie-
dade. (4039 S) J

CíMAUR.A —Cura
rcslria-

dos,
consrjpaçõC3 com febre, bronchites e
astlínla.-TPrcjo i$ono. IJeposiln: Phar-
macia Rodrigues, rua Marechal Fio-
riano n. 99. (3754 S) R

Perolina Esmalte

COLORINA,, Tintura ideal
garantida, para

rc-stituir ao cibcllo é. sua còr, nri-
ginal .pi'eta ou castanha. — Pre-
ço io$oco, pelo Correio, .mais c$.
Deposito geral rtta 7 dc Scteni-
bro n. 127. K- K-AN1TZV

Embs

Consultas int»
Kaculda
medico

ríaguez— $™
rtvel vicio, sem dar remudios para
beber. Dão-se provas das curas
realizadas. Travessa da Luz. n..4.
sobrado, Iladdock Lobo. Attende-
sc gratuitamente, segundas quar-
lãs e sextas-feiras, das S ás 4 da
'.arde. Casa dia familia respeitável.

í TM . bor vinde
do usado 11111

petal para

do

neiirastlicn
gratis a todos

um
sei:

ando

ntenor, teu-
iMtnristo ve-

rápida da impoten-
c fraqueza, indica

que precisarem; cm
cnvcloppe com a di:e-

de Sino, :'i Caixa 1'

li
tal 91.1, com os iniciac; it. v.

(231 ¦ S)

n.i
TlTOVIilS — Compram-i
iíi. dciU-se move:'.:, ao 1
.In fidode .Nova; camas: i-"1
roí a .jo$; (çuarda-loitçn, 35$,
-¦'••!: Rii..rda.vestidos, 20$, ;<i
o f.-í; Ritarda-rouuns, mesas c'*.
liúarda-comidãs. |Kuarda;ça9icás't so$; mcfits de cabeceira, 12$
#* snSfíro; camas de creanças. cailci-
víi».» dc balanço, colchões e níun*fadas
o mv, 10- outros artigos, todo-; ao
Mtindo Xovo; •f;9, n-a Visconde dc
Sapucalile ti. 3C9. (4177 S) U

40?

90$, I

TirOVICIS «ad
iíi iiiobiüarios

E.

— Compram-sc
iiiobiitarios completos, avu'f >-,

:tos de arte, atitiguitladcs, etc.,
Senador Dantas n. .t;. terre.»—
Ribeiro. (2146 Si S

¦fVIllTlIOnO Valenfor! — Os cur-
i'í Fòs gratuitos anmineiados, prin-
cViar."io no òi.i í.í. Inglcz: r.^s c
s1jS-fviras: írauccz: 3.".. e C."s, dc
i.30 is C.30, V. Rua Clapp :.

(405.Í S) .!

IMPOTÊNCIA
Kstci-ilidailu,

Nt-iii-astlicnin,
l-lsiif-i-niiitoi-i-lióii.

Ciu-a certa.'-i-aillçal o i-apitla
Clinica clcctvo-mcdica, espe-
eial do

Dr. Caetano Jovine
das Faculdades dc Medicina
dc Na-iolcs c Uio dc Janeiro.
Das p ás Ii c dns 2 ás 5.

Iini-gp da Carioca n. 10
sobrado

I niflerienurt, d
cina d 1 Habí;

I cspec'alista cm' mofestias tios Olhos,
ouvidos, garganta,

nzriz o doenças ner-
vasas.

'iodo- os dias, das .1 ás fi hora--
i du tarde. Kua Rodrigo Silva 11. nfi... . ,.I 1" tildar (entre Assembléa c Sele de pelilS COITCIUCS COnlllUlilS C

Setotnlirn). Consultório perfeitamente ' 
noi.._ pn'rrr-'nlr-B ,lr- ull.-i fl'P-I apnarclhaito Attende tainbcm chaii-.n- | PCIUS COrrLIllLa III, Ul.,1 llt

ios a domicilio, pelo tclp. í.-in. Vilia
3:i ,.6-r. Central, dl. por 

périplo. 1 nunm 1(JgQ na primeira Ü]i

BUS c suas conse-'(ídencias. Cura
raMical, injecções

completamente
INDOLORES,

de sua preparação, Ap.pl. 606 c 9[-l-
Asscmbléa n. 54. das 1= ás iS ho-
ras. Serviço do Dr. PEDRO MA-3A-
LHÃES. Teleplione 1009, C.

(R 92 13)

— Único
preparado

que adquire c conserva n bclleza da
pelle, approvado pelo Instituto dc
Mcllcza de Paris, premiado na Ex-
posição de Milano. Preço 3?ooo. PO
DE ARROZ PEROLINA. suave e
cinbcllezador. Preço .1$. Exijam es-
tevâ preparados, á venda çm todas as
perfumaria; e no deposito deste e
de outros preparados, á rua Sete de
Setembro 11. =09, sob. (5S9 S) A

Surdez  Aos que soffrem desta
moléstias, «conselho que

procurem fazer (icqulsição do prepa-
rado do grande benemérito ph.arni.i-
cc-.itico 0. Ilclfort, ri'.ie reside a rua
Alegre. Soffreti desta impertinente
moléstia 8 annos e hoje ouve adini-
ravelhteiitc. Francisco Ayres Pinto—
Cubaugo—Xictheroy, E. do Rio.

(3918 S) R

ATTENÇÃO

saneies?
o

j Tratamento pelo Dr. Neves
.da Rocha, com exilo seguro,
Idos zumbidos dos ouvidos,
pela massagem vibratótia,

DENTISTAS

1?

[ T-M moço
L-- g.-.r uni
m casa de
u;ros iiiij-iil
.... a 11. ii.

estrangeiro deseja alu-
quarto bem mobilado,

.familia. onde não 'haja
10F. Resposta com pre-
iS:, re.l. deste jornal.

(4=37 S) M

'VO p
-C* em
fi ca.-ai
bil.ida,
iMarqu

incijvil ponto de Botafogo,
casa dc tratamento, .il'.ig:.-r-c
listineto, uma linda sil.. mo-

e.-.ni pensão. Trata-se ã irav.
• de Paraná 11. 31. Teleph.
ul. (.M--1S' .1

TTMA sei-.l,
D do tór.t.

to e jantar
familia; Cai!
Zulmira,

•ra. modesta, trabailian-'precisa encontrar quar-'¦, 
por Go$, cm casa de

is nesta redacçi5o, pira
(3.-=o St R

Baldas Von Plnncfc.cnstcln
Esp. cm oblurações a ouro, pia.

tina, esmalte c extracções com-
•' tamcnle sem dór; colloca deu-
les com ou sem chapas, a preços
reduzidos. Garante todo c qual-
c;ucr trabalho c acceita pagamen-
tos parccllados, Das S da manhã,,
ás 6 da noite. Aos domingos só
alé ás 3 horas. Rua Marechal !-'lo.
riano Peixoto 11.. 41 (sobrado),
próximo ;'i rua Uruguayana.

ENTTSTA a s$ooo mensaes n-ira
obtiiríição a grani to, _ p'.atina,

I curativos desde o primeiro dia. Tra*
bállips de chapa; eorojs, pivô-, etc

j por preços mínimos
i rantidos

rquencia. Os zumbidos dimi-
[niióm logo na primeira
rplicaçilo e acabam d esnppa-
troce nd.o complclamchtc.
Consultas de primeira cias-
so da 1 t\s \ horas da tarde ;

1 consultas dc segunda classe
'das 10 ús 12 da manhã. —
Avenida Kio Branco DO

A 1369

ata-se
111 bre-

i d a de,
m e s 111 o

sem certidões, civil. 25$, e reli-
gioso, 20$, cm 24 heras- na forma
ila lei, inventários e justificações,
etc, com Br-.-.no Schegije, á rua
Visconde do Rio Branco, 32, so.
brado. Todos os dias, domingos
c feriados. Altendení-sc a chama-
dos a qualquer hora. Teleplione
il. 4.542, Central. —X. B. O:
noivos <]tie tratarem, dc seus pa
peis nesi.t cas?'nãu'"'tiirào o iu
conimodo de ir á policia; nãj

 Vcndc-se um
grande c ma*

Ktlilico. por u.-io se poder ter; rim da
Passagem 194—Botato.-i

Cão de vigia
(39.-SS)R

Doenças Cura garantida
fjti e rápida do

garganta osssiva.
e nariz (fclidez do nariz)
OUVidOS processo inteira-

bOCa mente novo.
DR. iÈÜRlCÒ DE I.KMO.S

professor livre dessa especialidade,
na Faculdade de Medicina do Kio ,
de Janeiro. Cohsullono, rua, da:
Carioca, 13, sobrado, das 12 ás 1
da tarde. (4200 B)

A CASA "TCRUXA" A' RUA
SENADOR EUZEBIO 127
Acha-se em üquidaçSo forçada para

acabar definitivamente coin seu nc-
gocio de Fa2end.11, Armarinho e rou-
pas feitas, e tudo será vendido sem
reserva dc preço a saber : Chilas des.
de 350. Bangu' dc 1*, S60 e 600, 'Lc-
vantlne muito larga de 500 a 700,
Fuslão Pernambucano 460 e (ioo, Pa-
namá muito largo 4(10 e soo, Ze-
phir listado para camisas, ceroulas,
«te., 4-20 a 500, artigo fino de 560
a 700, dito Prances 700 e 880, Ris-
cado xadrez 4<ío, 500, fioo e 680, Cre-
peline largo cflrcs firmes a 600 1 vou
estampado e eôrci lisas a 600 11 e
.Pechincha 1 Brim listados claros e
escuros 700, 800, 000, dito alpaca
1.000, dito assetinado para Alfaiates
qoo — 1.000 — 1.200, estrangeiros
1.400, brancos raa — t.ooo e 1.200.
linho para vestido côrcs firmes 05°.
xadrez preto e branco para saias
900 e 1.000, Tecido fantasia novida-
de dcs.Ie fioo. Gorgorão com listas
de seda todas a, côrcs í.oool! Mol-
.Mol c nanzouks desde.t.ooo, lçcidos
eom seda grande variedade, Monns
desde 2.000 a peça Presidente 6.000,
Crcline superior para Icnçoes desde
1.600, Algodões desde 1.200 a peça.
Furador 4.Suo 1 enfeitado para lcn-
çoes desde 1.000, Camisas de (ha
bem grandes para senhora desde
1.500, Saias brancas desde 2.200,
Meias desde jno. Colchas desde 2.500.
Illuzas de voil desde 2.300, Atoalha-
do branco e de eôrci com 1,50 de
largura dcs.Ie 1.700, Toalhas desde
300, Lcnçocs grandes para banho
3.000, Ternos para creança desde
2.fino. Bordados desde 200 metro.
Tru-Tru' 200 e 250; Suspcnsorios
desde 600, 'Cobertores desde 1.500.
Tcnços desde 200, Pentes desde -'oo,
ró de arroz dc-de :no, caixa grande
.ioo. Completo sortimento dc roupas
para liomem, variedade em Pijames,

e Bom sortimento cm pannos nara me-
sa, etc, etc. (H 4259)

ROUPAS DE
ESCAPHANDRO
CAPAS DE BORRACHA

DE H. 3GHAYE'
São supelovos lis estrangeiras e muls apor-

feiçoadas
Fazem-se Capas de Borracü\ sob nioditla
do qualquer feitio e concorlam-so com totla

, a perfoiçSo ua fabrica de--H. SCMA1!E>~
IiiYenção Econômica

de grande utilidade
Sob o numero 9.242, acaba de ser concedida ao

conhecido industrial sr. Henrique Schayé, desta capital,
carta patente de invenção dc uma nova roupa de mer-
gulhador.

Estas roupas, conhecidas pelo nome de "Escaphan-
dros" soffrcrain, depois de um acurado estudo deste iu-
dustrial, modificações que as tornam muito duráveis, mais
econômicas e sempre promptas a ser utilizadas, alé mes-
mo cinco minutos após terem prestado serviços.

Os "lEsc.iphandros" até agora usa/Jos necessitam dc
dois ou tres dias para seccar completamente, após a sua
utilização, o que não acontece com os deste invento, por
ser o seu interior de borracha cm lençol, finíssima, o
que dá oceasião a serem enxutos por meio dc qualquer
panno, cm quatro ou cinco minutos.

As pessoas a quem este invento possa inlercssar cn-
cintr.irão algumas roupas promtpas cm exposição na Casa
Ht. Schayé, á Avenida Gomes -Freire, 19. — Dos jornaes
dos dias 6 c 7 de junho de igifi.

V, Ex, não quer mobilar sua
casa sem gastar dinheiro?

E' o que pódc conseguir fácil-
mente, por aluguel mensal c niodi-
co, todos os moveis; rua do Hia-
chuelo n. 7, Casa Progresso.

A CURA
lnfallivcl da

Impotência viril
A perda total ou mesmo parcial da

virilidade deprime o homem physiea,
o melhor dotado, encatnimliando-o p.v
ra uma velhice precoce. Não 'ha af-
fecção que lhe cause tantos soffri-
mentos moraes, que lhe traga mais
discussões intimas, ás vezes mesmo
sarcasmos e caçoadas, tomando assim
sombria toda a sua existência. Deixar
este estado sem cuidados, na esnccla-
tiva dc 11111a cura próxima, c embalar-
se com uma esperança chimerica, Jiuan-do -pedindo a .brochura tio dr. Zclic,
intitulada a "Restauração do Homem",
acompanhada dc uma folha de con-
sulta dirigida franca aos que não -po-
dem ir às consultas na
Rua Uruguayana 93, sob
Ias o ás ii c das»2 ás fi, adquire- Precisa-se dum empregado qua

se a certeza de rcliavcr a totalidade conheça bem este negocio, e te-
da sua virilidade. .líssa interessarilc nha relações. Compram-se galli-brochura, dc distribuição gratuita, n-lejros em Dom estado, assimentendo explicações e conselhos in- ..„.,,„ . „n,,,nr, !:.„„-, ,1» „.,.,!dispensáveis aos homens, deveria ser como se compra licença de qual-
lida e relldi c ponderada nns horas Quer casa ate o fim do anno, esla
dc desanimo e depressão invencível. I em separado. Carta, á rua Uru-

(3935 JJ»guayana 118. 4030 J

NEGOCIO VANTAJOSO
Pessoa de traio c podendo dar

fiança, offercce mensalmente trin-
ta por cento dos seus vcncimcitoi
a quem lhe arranjar unia colloca-
ção; cartas neste jornal a F. X.

3018 J=-r*
CASA DE AVES

ccnftmdam (S 1232

Sylvio Leftte

D!

i Collegio
I _RUA MARIZ E BARROS 256 c
i 258. EntcrnalOi scmwntcrnato e cx-
j ternato. Cursos preliminar (para anal.
j phabetos.), primário, secundário, cem-
! mcrçli!. artístico e dc preparatórios
I para Admissão ás escolas su-.ieriores,
1 dc accordo com o prograninia do Pe.

dro 11. Ensino pratica de lingitas vi-
I vas. Tratamento excellente, tendo o?

abmnos os refciç5e.i en: cofnnium
i com .1 familia do director. (33:4 S) J

O melhor remédio contra lombrii
oxyuros c solitárias

AMBROSIL
.0 - Dep. Andradas,- S. José, st,

O1
M. A.
?\nv

y-,

¦'.rií-SK uma costl
eira pira trabalhar

e>-e.r.i
aos dias

executa todo íi*
Cuia a esta redacção, oara

_ °!"1 sii
e Orohó fresco, Pcmba e

iienl.i da Costa e figas de 111.1-
e diversos tamanhos, vendem-
easa dc I:en-as c plantas me-
, na rua Senador Kiueoío n.
1Ç.1 :: de Juàho. (3037 Si R

A

TTM cs-negociante desta "praça, dan-
V do íi< mcliiores informações dc jsua conducía e íiador, oftcrccc-se ¦

para fazer cobranças de alugueis de jcasas, contas no Thesouro c Prefei* í
tura. Carta, nesta redacção, a CA.

(.-.-ji S) A !

TTM casal sem filhos, asseiado e
!.¦ poccgfado, aluga um commodo

eom bon pensão a uma eenhora pó
| e de hom comportamento!, Ver c tra*

tar á rua Uruguay u, 3*1 A. Preço
I 80S000. (4031 S) 1

rna do
esquina
lephone

trahall
.... Auxiliadora Medica, na
Andradas n. 85. sobrado,

da rna General Câmara, te-
Norte 3157. (13S1 S) J"^¦¦¦«iia^

¦ I ~ dartliros, ciupiu-
gens, .' eczemas,
frieiras, sarnas,
broloejas, etc,
des a. p parecem

fácil e completamente1 com o
DERMICURA. (Xão é) pomada).
Vende-se cm todas as drogarias
do Rio c Xictheroy. Dcpositu gc-
ral: 1'harmacia Acre, rua Acre,
11. 3S. Tcl. Norte, 3265- Preço
2?000.

GiiinUn ch r onicas e
recentes.
Que reis fi-
tar r adical-

mente curado cm poucos dias?
Procurae informações com o sr.
Feijó, que gratuitamente as offe-
rece, não conhecendo caso nc-
nhuni negativo; rua 1 Theophilo
Ottoni 167. . 3781 J

Casa especial de bor-
dados, plisses, etc.

RUA DOS OURIVKS X. 13. sob.
Pontos á jour c picot, desde 200

réis, plisse desde 100 réis. A uni-
ca casa que faz plisse chato, ac.
cordeon c machos cm pregas finas
GoH'v) -ad ms oipi-inos upjoq 9

PIANOS AMERICANOS
Modernos, cstylos chies, fabrica-

dos especialmente para Casa Frei-
tas, chegados pelo "Acre", do
mais afamado fabricajite da Ame-
rica do Morte; vendas á presta-
ções. em condições vantajosas;
também se trocam por piano, usa-
dos.

CASA FREITAS
Rua Dr. Lins de Vasconcellos 23

(Em frenle á csíação do Tinge-
nho Novo.) B 4267

"TfTESTIDOS e costumes no rigor
' > da moda, a 15$, -v? 25S c ,v$,1 nu r Carioca 54, sob. Teleph. Ccn.

trai __. (__ 
S> J

Heitor Cor-
rêa, cspeçia-
lista cm tra-
balhos a ou-

artificiaes. Gabinete
montado com apparelhos mor!
nos dc electricidade. Preços mo.
dicos. D 7 ás 6 horas. Dqmin-
-o-, até ás i hora-. Travessa d
S Francisco dc Pa-ila, i- .

mm
. ro c den

Evitar a gravidez
.firam-sc p.ir fi; c. " I'

por preços bartítis-1 dc
:linmadoi, ã ri'.a dn j ter

loja, pnpe'ari. Teí* I pr:
i rua dos Andradas. (lei

(41&8 S) »'

F?m to-
mar mc*

ítncntos, nem operações, leiam o
i.iro'. da Felicidade", que s; ver.-

n ij, no cnçraxate do Caie C.-i-
.nn. na avenida Passos, jnr.to á
ça Tir.iden-ci, c em todos os ven-
or*M a iieacia* dí jornaes.

Ç|229 S) 9

PARTEIRAS
PARTEIRA —
—Com longa pratica,
tUs de senhoras e eu
proccíiíto rápido e para
parturicátes cm sua rcã
Ctnierino o. 105. Tel. 41

MA
PALMVRA

rata de moles-
cnsão, por um

ido, Açccitá
encui

eOEHCAS RO AIHBN BI-
OESTÍVO E 00 SYSTEMA HER-

OR* REMATO
DE SOUZA 10-

PES, docente na Fa»
cuSdads-> Exames pe-
los raios X, do esêo-
mago,, Intestinos, oo-

I ração, fS£íi?fs;õas, etc.
I Gísra da asttma. —
1 Rua S. José 39, de 2
ás 4, {menos ás quartas-
fairas). Gratis aos po-
hras às 12 horas.\,\m

D AME -

Ser Bella
SITIO

. i

¦ rn machinas Singer, feitio gabinete,' 
0U de mão c (le pé. liquidam-se

jo so$. .to$, 50$ oté :ou$. Bancadas
I para industria de oi-.o e dez macei-

S.'Norte. nas. Oiiieiua pira qualquer concerto.
I l-iúca da Repubbca 145. ('H> ajj.0 132).

Creme dc Bcl-
lcza "Oriental'',
urlico sem ri-
vai, para man-

ter a epiderme cm perfeito esta-
do dc hygiene c bclleza e pelas
suas qualidads emolicntes e rc-
frigeranles c embranquece -c as-
setina, a cutis. dando-lhe a.lrans-
parencía da juventude., Não c
gorduroso, é o melhor para mas-
sagens e faz adherir o pó dc ar.
roz, tornando-o coiiiolelamcnte in
visível, 3$ooo; pelo Corre-io, réis
3Í500. Vcndc-se nas perfumariàs
e pharmacias. Deposito: Perfil-
maria Lopes, Uruguayana. 44,
Uio. Mediante um . sello de 100
réis, enviamos o calalogo de Con-
sclhos dc Bclleza. . A 7891

Advogado -J^?tt^Z
tnissoria-s, fallenctas, concordatas, re-
^:«tro de marcas de fabric»*»e de
commercio, privilcgirjp. inventários,
despejos, pénhoras, minutas de con-
tratos e distráctos (Uvorcias, cio.
Com o dr. Policio Liai, hia da QuI-
tandi, so. .sal* 6. —,., C8700 S.) R

Aluga-se parn criação, ccrcacs e
habitação de familia. com grande
terreno e grande casa, por 100$
mensaes, está aberta a casa e
procurar Natividade, á ma Had-
dock I.obo n. fii. no Realengo,
; minutos distante da estação.
Trata-se na rua Rodrigo Silva
n. 26, i" andar, com o sr. Souza,
das 11 ás 4 horas. (

Qonorrheas
curam-se rapidamente, sem pre-
cisar injecções, eom o uso da

OPIATIXA
deposito: riIAMACIA UUAS

P.uri do Espirita Santo n. 20
Próximo ao theatro Cailós

Gomes M SIS

Lancha á gazolina
COM .PERTENCES NECESSA-

RIOS
Vcndc-se uma americana, chapa

de aço em costuras inglezas smso
de comprimento, boca 1111,40, ca-
lado 0111,50, molor italiano Diatto,
16-2; IIP. Está perfeita e fun-
ccionando bem. Trata-se com o sr.
Moura, á rua 'L-.iiz Gama n. 40,
das 14 ás 17 horas. R 8710

OU

ALUGA-SE
O moderno predio da rua Fran-

cisco Muratori n. 75, que tem tres
salas, quatro quartos c mais com-
niodidades indispensáveis, por
300S000. J 393"

a t$Soo, platina a p$ooo, hriliian-
tes, praia, dentes usados, ein qual-
quer quantidade e aos melhores
preços da praça; na rua Uru-
guayana 77, loja de ourives.

R 3S60

A saude ein Ia logar
e em 2a a economia

Miitlii-iiintlcaincntc se consegue provai- tjiio :

1"—Uma Injccçáo dc 606 6 egual n. -.: r.i 1SOS a 300*
2-—iDuas iiijeceões tle 914 6 i-giinl 11. . 210$ a 3509
3"—Ti-iiitii liijbcções tle niei-cui-io é egmil 300$ a 400$
-1"_50 vidros dc (U-piii-ativns é t-giial 150$ a 250$
5"—Cinco vitli-os ile LUKl'1'Ii é eguul a. .. 25$

Todas estas quantidades são eguaes entre si nos seus
cffeitos', para cura da syphilis, mas, pelo lado econômico
vê-se que o TjUETYL 6 o nit-llior, poi- ser mais econômico «
além de tudo o scu effeito 6 rápido, inoffciisivo o gai-anti-
do. Piu-a obter a cura pelo ÍíCETVIí deve-se toniat- dois
vidros que fazem cessai- us maiiifestações e depois um cada
mez. Mais informações Caixa Postal 1GSC. •

Senhoras e Senhoritas
Poderão facilmente conseguir um

ordenado dc iso$ooo a 2oo$ooo
trabalhando com honestidade e
actividade. Para mais informa,
ções, na rua Sete de Setembro nu-
mero 44, sobrado, das 10 ás 11
horas da manhã. (39S5 J)

SÓCIO
Precisa-se de um para dcsenyoU

ver uma casa de Revistas, higuri"
nos c Typographia no melhor pon.
to da cidade, com o c.toilal de
2:500$ a 3:0005. Cartas nest«
jornal com as iniciaes P. R. C.

(39S8 J!

COOPERATIVA ESPERANÇA
Autorizada a funecionar em todo o Brasil garantida com

patente n. 23.
Cliibs de ioias e outros artigos cotn 6

MOÇA
Precisa-se de -.una com bonita

apparencia pr.r.t fazer demonstra-
ções ao publico com uma machina
industrial; r.a rua, da Asscmbléa
a. 91., —« 3 3940

OPTIMO APOSENTO
No logar mais alto c saudável

do bairro das Laranjeiras, em ma-
gui fica vivenda de um casal de
fino tratamento, aluga-se a um ca-
valheiro nas mesmas condições,
unia esplendida sala de frente, ri-
camente mobilada, banhos q-ien-
tes e frios, teiephone, luz eleetri-

ca, chácara ajardinada, floresta e
campo para " tennis". Bondes de
Águas Férreas, á porta. Chama-se
a attenção dos srs. estrangeiros.
Informações ú rua das Laranjei-
ras n. 45S. M 405S

de jóias
prestação.

Resultado da semana
16 Segunda-feira.
17 Terça-feira. .
18 Quarta-feira. .
19 Quinta-feira. .
20 Sexta-feira. .
21 Sabbado. . .

fiscal do governo

outros artigos sorteios por uma to

finda para todos os planas;
93
40
o;
3'j
93
85
Santos,

PHARMACIA

Dr.' Josephino Felicio dos
Jóias, Relógios, Gramophones, Capas de borracha, Guarda chuva»

com castão de ouro ou prata, Machinas de Costura, Espingardas,
Pistolas, Carabinas, Eicyclettas, Mobílias. Filtro Fiel, roupas' brancas
para homens, Harmônicas, Ternos dc casemira, Chapéos Panamá, pa-
lha comniuns, de lebre e outros artigos.

Acceitam-sc agentes idôneos, dá-se lióa cotntnissão,
Peçam prospeclos a Ricardo Augusto Biato.
Rua dos Andradas 11. 79.

Teleplione 5U39 — Norte
Rio de Janeiro, 21 de outubro de 1916.

Vende-se lima, por não poder o
dono estar á testa. Xa drogaria
Pacheco, rua dos Andradas, 43-

O 3<*4

Agradecemos, pc.lindo nos indi-
car local, dia e hora para nos en-
contrarmos, para melhores cscla-
reciment03, ou por outro meio nos
indicará por esie mesmo jornal.
coni o mesmo tilulç, .. {3021 )

G1NEMAT0GRAPHQ
Vende-se Uni quadro cm marroo-

re branco, tendo uma grande re-
sistencia com o competente regit-
lador e mais pertences. Para li-
quidar. cooSooo. Casa Marhc Per-
ki. Quitanda, 67. XS. 394*.
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NbbiW-frooQ
MmA MArÍA^Ife-ein. _5p__n__aiuiiie. _aa__e_ raa __ a_sí___ís _.

T, Am na J*w> *___io*>s, floani
JUCUlUa _üa pana _ própria pesa»,

"«im 
_*_i___o eelá À____-_ àt> Villa de .Paris, com ca« em __tí-, no Boulevard Baltaer -Si, paflwdpa ás suas íneguezà. e _!*>«'»

?Ti^___? alSíx- __Av_-_*. W- Branco, <a_e a« «ua. fa__M e fr*_i*___ tomarcài-rão ttm bom coflete feito tob medida de 10$ gffi^ffi.4'áS.
Vrf__m__t_^^ntt- peto sm processo e n_Js barato do que comprar ero (.«tquer loja . n9o feito para a prop-a pessoa **¥ pois com |2» .
perfertBmente SSJfíSirSSiT..-OM ahi. Oa «et» w_l«!e_ nüo incoiftmc-am as, pessoas ainda roe_m- que nio estejam habituadas - andar» •f de

atai defeito, como acrt-tece por

montou seu ateüer de colle.es Sa'utf.«»-Gor"gc"3 . «sltois" " > oom etegancia, aiúda: que os bustos sc-
„m um lindo colletc co'i__leto, leito eob fine-
collete. .

ELEVADORES ELECTRICOS
———-—¦ • —ms

66

ADUBO PHOSP-JATADO
(PO' DE OSSO)

Analysiulo offielnlmonte om
llollo Horizonte, Minas,

da ml o o scfiiiintc resultado :
Ácido plio-ij-ic-rico. , , 37j8o
Oxydo cálcio 50,50
Oxydo magnesio, . . . 1,23

QUERRIS TEU BO.V COIiHEl-
TA DE OAFE-, DE CANNA,
DE OEKEAES, DE BOAS
FKUTAS E DE I.EI.T.AS
FLORES? Comprae o FO
DE OSSO qtie se acha á xen-
tia nos depositários:

Hermann Kalkuhl & G,
Cais» Postal 197 — Rio de Janeiro,

Trata-se na Secção de Repre-
sentações:

1?. General Câmara 91. sol).

IDEAL I9

Funccionam com a máxima segurança e
em nada inferiores aos mais perfeitos

typos e syslemas conhecidos

GARANTIA ABSOLUTA
Fabricação esmerada da acredi-

tada fabrica

Fundição Indígena
Rua Camerino 150

o
Kio de Janeiro —;— Telephone Norte 387

Doenças da pelle e ve-
nereas—Physiothe-

rapia
©i*. J. J. Vieira Filho, funda-

dor e director do Instituto Dermo-
therapico do Porto (Portugal) —
Tratamento das doenças da pelle
e s._»hiliticas.Applicat;ão dos agen-
tes p_.5Íc--uatiira-S i(electricida-
de, rato X, radium, calor, etc.),
no tratamento das moléstias chro-
nicas e nervosas, cons.: ma da
Alfândega n. 05, das a ás 4 ho-
ras.

UÜljTsE
O predio da rua Moraes e Vallc

n. S, todo reformado de novo; as
chaves estão na rua da Lapa n. f3,
com o sr. Lopes. Trata-se na rua
Rodrigo Silva n. 26, 1° andar,
com o sr. Souza, preço commodo.

O mal» poderoso medicamento empregado
nas Bronchite., Tosses rebeldes, Coqueluche,
Astluna, Ilemoptyses, Fraqueza pulmonar, e o

Mxir de Mastruço
Vende-se em todas as pharmacias e drogarias
ALFREDO DE LEMOS

Pliarmacia 8. J. Baptista — 11. General Polydoro, 3
DGpo.iiu.ios-Rodoipholi.s.&C. r. 7 do Setembro 71.

(Casa Ilurbet)

GRAVIDEZ
Evita-se usando a ultima des.

coberta A Protecçãa das Dumas.
-Não falha e . sem perigo, com.
modo e hygicnico. Drogaria Ora.
mulo _ Filhos. Rua da Um>
guayana, 01. Rio de Janeiro, cai-
mi 5$; pelo correio, 5$6oò.

3340 J

Guerra _ falta d'agua
Como fazer? iibrinilo ttm peque-

xo poço àrte.iiino 110 quintal, cha-
cara ou qualquer fabrica, preço
por metro dc perfuração, na capi-
tal, 5o$ooo; trata-se, aa 1 ás 4
horas'da tarde, á rua frei Caneca
11. 517 (loja), com Joaquim Perei-
ra Gabriel. J 350-

iiniHíiiiuniiiiiiiii»
ESTA' CONSTIPADO? RESFRIOU-SE? |

f\ TOSSE MUITO ? 1Use a UAPILINA fã

1 O medicamento mais efflcn. da homcnopatliia "
contra as moléstias do upparolho respiratório o

PltEÇO ile 1 VIDKO Hs. 1$000 g
VENDE-SE EM TODAS AS PHARMACIAS a

i Depósitos principaes: DROGARIA PACHECO. «
__ II. dos nndrailas 43 a 47'fi 

Laboratório Honioeopatlii.o ALlllOltTO Í.OIMOS&C,
m HUA ENGENHO DE DENTRO 26 - 1110 3 589
mSi: .tBBl.lUBil-! !«__¦!!' :i___tli El .iBl.li! Bü:i!l ¦¦ iülll,...!!'1. i ___BTtl .EIB _in_._-FI!. r.aBüTi* ¦¦¦:!.. IHPII! Bali Eii aiCinHBi;; ..HHIT.T. ¦¦nilia.ij.:.! BUi

li

Homoeopathicos videntes
A todos que sofírein de qual-

quer moléstia, esla sociedade bi-
nclicente fornece, GRATUITA'
MENTE, diagnostico da moléstia.
Só maiiitar o nome, edade, resi-
dencia e proíissão. Caixa postal
n. 1.0.7, Rio de Janeiro. Sello
para a resposta. J 71'6

EMPRESTA-SE:
dinlieiro sob liypothecas, avisos ou
conlas do governo, promissórias,
penhor mercantil, caução de apo-
lices, alugueis de predios e todos
os negócios commcrciaes. Rua
da Alfândega 42, sala 9 (entrada
pelo elevador), de 1 ás 2 e 4 ás
5 horas. 3130 J"Pêndula Brazil"- 149 Rua-da Quitanda, 149

RELOJOARIA E BI-
JOUTERIA

— Especialidade em concertos de relógios e jóias a preços mo-
di.os. Grande sortimento de relógios Vigia, Torre e outras
qualidades. "Clubs Maisonnette". Jóias e relógios a presta-
ções semanaes de 5$ooo. Recebem-se assignaturas.

MOVEIS DE ESTYLO
G.nmlo variedade do giinr-•ni_.ps para dormitórios c sa-

las de jantar c de visitas;grau-
<le sovtim.ento do inoveis irín.
sos, todos de lindos estylos,
para vender a prestaeíies; na
rna Sele de Setembro 209.

FAZENDA
Compra-se uma 110 Estado do

Rio ou Espirito Santo e Minas.
Offertas com todas as informa-
ções, principalmente o preço, con-
dições dc negocio, distancia da
estação da estrada de ferro mais.
próxima, etc etc., á Caixa l'os-
tal K84, Rio de Janeiro'. S 28.10

Marca Registrada
Tortos os grandes Hospitacs como sejam:

Á Santa Casa, Sanatório Santa Ca-
thavina, do illustre Dr. W. Seng,
Hospital Humberto I, a Beneficen-

cia Portugueza
e outros, lia longo, annos só usam o

legitimo

Emplastro PHENIX
para curas in.alliveis das moléstias de:

ltli.uiiia.isim>, Tosses, Astluna, Bronchite,
Lumbago, Angina, Dores nas Costas, etc.

i-xljam nas Pharinacias e Drogarias o
legitimo emplastro com o pássaro

_p_E-___3_xrx__c
gravado no propvlo panno do emplastro

American Chemical ""«»¦.-'
Representante no Rio de Janeiro JULIO D'ALMEIDA

ODERFLA
O MELHOR Pó DE POLIR

UNHAS, rivalizando com o
melhor, estrangeiro.

VENDE-SE nas pharmacias
do GRANADO & C„ e outras
casas de primeira ordem.

Únicos agente.:
J. PAULINO _ BRONZE

Sua Visconde de Inhaúma, 48, 1°
Telepli. Norte 3378 (R 3179)

VOI_.í!_@8ri
PARAVIOHAÇAÍ

Ourives 119-mo-
XAROPE ADSTRINGENTE do

QUINA, 0ASCAR1LHA e
SIMARUBA

Formula de R. do Brito, dn
Pharmacia Raspai!, approva-
da pela Inspectoria do Hy-
giene.
'Kca:itado .pelos mais olialisatlos

médicos contra -is affccções do tu-
te gastri. intestinal, .principalmente
contra as diarrhéas relwldes acompa-
nliadas de eólicas, dysentcrias e me"-
senterites, diarrhías da dentição e
das convalescenças lias febres (gra-
ves e das moléstias pulmonares, con-
seguindo sempre maravilhosas curas.
iModo de usar í veja-se. no vidro.

PREÇO, 3$ooo. Deposito — Uro-
garia Pacheco, rua dos Andradas 45.
Fabrica, .pliarmacia Santos Silva, á
rua Dr. Aristides l.obo 229, Tel.
1.400, villa, Kio dc Janeiro.

VITRAUX
Gelatina colorida para vi-

dros a 1^500 e -$000 o me-
tro só na Casa Santos, de
peis pintados, á rua da
sembléa, 48, — canto da rua
da Quitanda. (R 3952

fs-

PIANO, VI0J7IN0, BANDOl/lM
E THEORIA

_o$ooo mensaes, duas vezes por
semana. Assembléa 69, a° andar.

Á CAFETERA FLUMINENSE
JMPOKTAOAO DIRECTA

PLEYEL 4 BIS
Venile-se um novo n. 151.751,

meio armário, Rratule formato,
perfeilo: na Avenida Meni de Sá
11. 10, Lapa. (3084 J)

Pedras preciosas
Compra qualque

aqitaniarins, topai*, tourinaliiis, etc.
Offertas á rua Santo Alfredo 18.
Ir1-.ll- (R3470)

nao
lapidadas

quantidade dc

PBI 4UrIrâx
Para açouguos, cervejarias, botequins, armazéns,

loiterias fruetás, residências, etc, etc.
Fabricante - x«. psuffier. Rua Vasco da Gama 163

PETROPOLIS
Aluga-se o predio ila rua San-

tos Diimoiit n. 873, mobilado co.u
todo o conforto, banheiros d'agii-
fria c quenle, luz elcctrica, cerca-
do <!c jardim, terreno e cascata
nos fundos; trata-sc á rua The-
reza n. G36". J 3S29

1_l_J_____i
Acccita-sc um com ;o :òoo$ooo,

para um estabelecimento em t'r.111-'ca prosperidade de artigo de pri-
nicirii necessidade c privilegiado.
Informações á rua ilo llospicio
11. i.'o, t" andar, de 1 ás 4 horas
da tardei U 39úi|__

Escola Underwood
Só ali se aprende a 10$

e 15$ mensaes, pelo syste-
ma moderno, com os dez
dedos, sem olhar o teclado.

£_venida -SaoBranso n. 108

adquirida ou hereditária,
interna ou externa em to-

das as manifestações:
Iílieuniatisnío, Eczemas, Ülco-

ras, Tumores, Dores musculares
e ósseas. Iiiíiamação das glandu-
las, Dores do cabeça tiocturnas,
Escrotulas, Ulceras do Estorna-
a*ot Riichitismo, Feridas da
lloca, Nariz e (iurganta, Dar-
thros, .'urunculos, etc,

se consegue infallivel-
mente com o

LUETYL
mais poderoso antisypliHUico. O cHininador por esccllencia* dos mu

croi.ios c impuri_as du Swiguc. O l,l'i;TYí, ncttia sobre Indo organismo",
curando a Sypliilis, tanto f.rlenin ida pelle, Oilios, Xari .te), como interna
(dn; Pulmões, Coração, ilistoinago, l''ig.ido, IntcMínos, etc.) ifi* dc effeito
rápido e enérgico c dc paladar agradável e não tem resenardo, Cura e
fortiilecc. /'c.iuf-:'»5. Tomae uma garrafa dc l,uclyl. Pcsae dc novo,
tine, se fardes magro, vosso peso terá au pneu! mio de i a 2 c até 3
ititos cm doze dias. Uma garrafa del.uctyl eqüivale a to de qualquer dc-
punitivo! Us depumtivos fa-ein bem. mas só I.ttetyl atra Sypliilis, Tomas:
lima colher após as refeições. Rncontra-sc nas lioa= pharmacias. _

Oiicrcls conhecer o "1'ergu da .*pliilis"'? Jíscrcva-nos que enviaremos
'ml'r»Tl'0?I'i'0 

OURAI,: AV. COMES PRRIRR, 90. Tcl. 1.202,-.

O

A rainha das mnclilnas para
caíú

Privilegiadas e premiadas em di.
versa, exposições nacionaes e estran-
gci.as ,A sua superioridade foi reco*
nhcclda pela illustraila secção dc ma-
chinas e opparcilio9 da Sociedade Au*
xiltadora da Industria Nacional.

A' venda c'm todas as principaes
cosas de ferragens e bazares desta
Cupit.il e dos Estados.

Fabrica e dcp. R, MARECHAL
FLORIANO N. 157. — Tel. 1562,
Norte,

SI. A. SA.IPAIO
Grande fatiríca de artigos para il*

limiiu_(,\.o, plmrócs c lanternas para
estradas de ferro, c das chaminés de
nialacacheta, para gaz e kerozenc.

Artigos para cle.tricidade. .gaz, kc-
ròzene e nialacacheta cm placas.

MANTEIGA
AOS FABRICANTES

Queres colorir a vossa manteiga e
queijos, usae a Colorantina Brasilci-
ra; é um produeto siiiiilar a diversas
marca1? estrangeiras extraído da flora
brasileira, não contem matéria nociva,
como demonstrou, no Laboratório Na-
cioual de Analyses u. S59..

Garante-se a sua boa qualidade, e
dá uma côr na manteiga eçual á es-
trangeirà; estes produclos já sâo bem
conhecidos, pelos principaes fabrican-
tes destes Rcncros.

Preços: em latas eis litros. ;j$ono;
de. 100 .itros para cima, 10 "i" dc des-
conto.

Depositários — Miranda & filhos
rua Barão dc S. l**elix 26, Rio de Ja-
neiro (R 26)

Ouro a 1$B5Q a gramma GABINETE DENTÁRIO

_

COMPRIMIDOS
Cduipra-se unia inaehina ou mais

ílc unia'; prcfcrc-sc clectrica. Car-
t.i« o endereço com explicações ;'i
reiliicçãò a 1'. M, US4i.li

CREADA
Preci?a-sc de iiin.i com pratica:

preferindo-., que tale inglez. Sr
Carneiro, rua dos Andradas, io.

('R 3951

PWATIXA A
Prata, brilhantes

ilenuidiiras velhas a
_- compra-se qualqui
Ai•'. Centrnl, 105.

S$ooo Dentista iliplomailo, precisa a'.-
• ilcnics de ' 

gar um que esteja perfeitamente
500 cada Uni I montado, no centro. Carta, para
r quantiilade. I D, \V. ... nesta redacçâo.

(J .11)97 (R 39(-9

CASA PH0EN8X

BORLIDO MAIA St C.
CASA FUNDADA EM 18TS

Únicos depositai-lo. «Io cimento inglez
"W__l___) e BRUTHEIIS",

tinta hygrieriica OLSINA, 8ARNO_
TI*I1"»J_._J pura hiattir o carruputo do gado

TELEWIÜSE 274 - Rua do Rosário 55, 58

Cadeiras para barbeiro j Ephigenia Gomes da Silva
(AMKIUCAXA-)

Rr.a üeucral Câmara n.

Vcndein-se na Casa

io.t.
li I0-I3

Wcllich.

Precisa muito falar com o seu
irmão Leandro Gomes dn Silva.
Xa rua Galvão n. 442 moderno.
Em Niclheroy, (J 4U4S)

Magestic Pensão - Praia de Botafogo 384
Em (rente ao Pavilhão de He- I Cozinha do primeira ordem
natas-Tel. sul 931 Suocursal Aposentos e bnn.eiros, eom ,
fnstullada nu esplendido pre-;todos os confortos modernos,
dio novo do moderna cons- Bom.tratamento. Preçoa mo-
truccao-Hua das Lurangeiras dicos, bondes á porta.
318-Tel. 5.136. [ Miguel 11. Si_el & Im

if*_i _r****_i _r***-> \\^m'\t»^*'\t»*t**\\\r**\\r*'i\t^*\\\^**'i\st~

¥Wüm \ pío
O predio da rua Camcrino 4«.

Tem granile armazém c sobrado

todo restaurado de novo. As cha-

ves c-tão por favor 110 armazém

de molhados, nesta mesma run.

esquina da ladeira Madre d.
Aluga-se barato.

Deus.

FLOMBAGINA OU GRAFITO
Vende-se. finamente pulverizado,

e em qual-r preços vantajosos e em uua.-
_r porúo. SlW.íeneraCanu-4ncr

__._. kit'

BOA RENDA

Compra-se um que seja de bom
fabricante e grande modelo, indi-
cação para a rua Senador Dantas
numero .13. (S .145

pon PEQIE-
NO CAl-TAIi

VcnJf-se uma avenida com 16
casas, algumas acabadas de cou-1 das
struir, dando renda actual de
;oo$ooo mensaes, a 33 minutos
pelo bonde de Cascadura e a f*o
pela Linha Auxiliar. Trata-se no
Tabellião Koquete, á rua doRosa

O estabeleciihéütó que tem
os m.lhore.s e ti fumados Gramo-

plio 1103 VU.TOI- o os iiüiis
conhecidos cm lortà a parle cio

inundo.

Grande e.x|iosiçiío de VICTROLAS.
Gi-nmle e variado repertório de
DISCOS VICTOR e outras marcas

Julio liiihm & CJa
ASSEMBLÉA, TI

Bem montada oínchia para concertos em Gra-
mophones e Machinas de escrever

GINEMATOGRAPHO
Por motivo de molesiia. vende-

se um, num dos bairros mais po.
puiosos 1 preco de oceasião
ias uo escriptorio
M. S.

aesie
Car-

jornal a
3138 j

ALUGA-SE
O predio da rua General Pedra

n. 40, com grande armazém e so-
brado, está restaurado de novo c
aberto para ser examinado e para
dar informações, Aluguel barato.

Grande Armazém no Largo da Lapa
Aluga-se este vasto armazém situado na rua Visconde de

Maranguape n. 5, próprio para restaurant. bar, botequim, con-
feitaria cinema ou outro negocio limpo. Trala-se na Compa-
nhia Cervejaria Brahma, rua Visconde de Sapucahy n. 200.

,íR _i8_J_i_. _u u i* _ ksm... .(R as** Asiai.

NEURASTHENIA
Eu soffri horrivelmente deslr

mal durante muitos annos, toman-
do tudo quanto me indicavam, sen:
ter um {icqirno allivio. Hoje.
acho-me perfeitamente boa. (traças
a um remédio que uma casualida-
de me fez_conhecer. Km agradeci-
mento indicarei aos que sofírem

conseqüências deste mal, co-
1110 sejam: anemia, moléstias ner-
vosas, palpúacõcs do coração, etc..
como podem recuperar a saude.
Escrever a D. Amélia C, á cai-
jta dg.Coneifi n. j.S> Rio dc Ja

BOM EMPREGO DE CAPITAL
Vendem-se 70 alqueires dc terrní,

sendo 30 alqueires mais ou menos
em mattas virgens e o resto cm
capecirão c pastos, próprios para
exploração dc lenha e madeiras,
casas. etc. Distante da estação de
Martins Costa, 2 léguas da Rêtlt
Sul Mineira, estação de Rosa Ma.
chado, o kilometros, livre e desem
barai;ado. Para mais esclarccítnen-
tos e tralar, com o proprietário, f
sr. Francisco Barbosa do Kego.
na c5'.aç!io dc 1'inhelro, E. do Ri*

mmM
Sua cura radical rido Itan-

seiiicida j.irwi, — Pata informa-
ções, diripir-se nos srs. Araújo
l;rtitas & C Ourives 88, ou ao
iuvcnlor, ; 

"Manoel 
Fernandes

l.inia, rcsideiitü em S. João Ne-
pomuecno, K. do Minas — Bra-
sil. Apresenta prova scientifica
da virtude curativa do prepara-
do, que extermina por comple-
to o bacillo de. Hansen.

Grande Laboratório e Pharmacia Hom_opat_ica *
FUNDADO EM 1880 í)fí-,

ALMEIDA CARDOSO & O.
DISTINGUIDOS COM GRANOR ¦BRK.MIO, A' }

I

|l IU_Io(SSor!ohÕm^

P5N-S.A
MAIOR RiECOM.

KXP0S1ÇAO
DÊ 1908 Ifi

Fornecedores da Armada, Exercito e principae. es:nbclecime*ito>medicos * pliamiaceuticou „„_.,.
MEDIC^MEÍITOS HOMCEOPATIIICOS QUE CURAM

A_ME1'DI_\. — .Cura * gonorrhía chromca, recente e sua conse-

costas ebronchites, dores no peito,
nuencias.

CARD0S1NA — Cura tosses,

CARDUS CARDO - Cura molcstlaí do coração e Uemorrlioides

GYPSUM BRASIWKN9S - Esc'1'"» a dentição e tonifica as crean-

SEZ0R1NA — Cura ítbre Intermittente (sezões pu maleitas).

primeiro *

.prove-

ROS\UN\ — Cura e previne a tosse coqueluche.
C0NS0UR1NA - Cura a tuberculose pulmonar em

S _\\__HM\eg— Cura á astluna hereditária e adquirida.
vi.Ãa.INUM - Restabelece a potência viril aos dois sexos.
ALBINGIA — Pó deiitifrlcioi O melhor para limpar os dentes.
DYSliNllIiRiqM — Cura a diarrhca de qualquer caracter

ui.ncia. ,
SAXA RIIEUiMA — Cum o rlieumatismo .em geral.
SANACAJvI.OS — Fa/. cair os callos sem inconunodo.
OPHTAI/MINA — Cura todas as aífecçoes

SANADIABBT/I-SS — Cura a diabette» sacchariia e suas conse-

CIIEXOPODI_m""' ANTHEIvMIMTICUM — Pó vermifugo - lnfal-
livcl 

contra as lombrigas ou vermes uitestinacs.
SAXAGR.YPP.15 — Aborta a influeiua e cura constipaçoes com íehre,

tosse e dores no corpo, ¦
CARICA AMERICANA - _egiilariza is , evacuaçuese combate

iíicoininodos em conseqüência de purgantes.
S\NA SYPIIII.1S - Cura syphiln, lyniphalismo, rheuiia ismo
b ' 'ph.lüico. 

moléstias da pelle e couro cabelliido. .
BlvXKÜICTINA — (Odonlalgica). Cura dores do
denif. e ouvidos, eni 5 minutos.

DUARTIN\ - 
"Tônico 

reconst tunte": Cura neurast len.a, anemia,
DLAR11Ndyspcpsia 

. todo, os inco.nmodps do anparelho dijestivo.

SAXAFT.ORES - Cura a leucorihea (flores brancas), caracterizada por, corrunentos d.:l„v*'*'"?;.rient<..

§.s.Uc-;__í.Aia_! msíí^m^m^^^^B "
febre e todas moléstias provenientes de restriainento. «niniineas

HElUORRHOI. IXA - Combate todos os inoomnipdos pelas hemorrho.des .seccas oil 3«
Uma botica com estes medicamentos,

«io aconselhados pelos medicos, acompan.
UM ANJO COROANDO UMA ÁGUIA
encomihendas de HOMCEOP.VWHA KM
PREÇOS RAZOÁVEIS. ... _„ _-, TiVninftRua Marechal Floriano Peixoto. II -- RIO DE JANEIRO

, IV ViEXOA XAS PRIXCIPAES"DROGARIAS Í15 PHARMACIAS PA CAPITAI, E IN.ERIIOR.

Rua Marechal Floriano, 11
RIO DE JANEIRO ESSÊNCIA

inflaimiiações d»

•y.

OlvEO
AWIÜM

inr.tfuve o norte uo _un-n's uw_.¦_¦'. -'^ •¦¦—~» '"? , . '.

nhalo" do modo ile se usarem e levam a marca, registradar
_C.idaío con" as imitações. Executam-se. as mais exigentes

TINTURAS, CLOIÍUI.OS, PII,U_AS E .ATM..EWHS. -

mmiM^Mmm^^m^m^^^Ê^^^^
RS. 20OS00O

Aluga-se uma excellente casa
mobilada em Copacabana, por a
ou 3 mezes. Trata-se na rua da
Alfândega n. 59, de 1 ás 4 horas,
com o sr. Couto. (fi 3984

Casa na Avenida Atlântica
Aluga-se, por prazo determina-

do, boa casa mobilada para fami-
lia de tratamento. Informações
na rua N. S. de Copacabana nu-
mero 1.057, das 14 ás 17 horas.

Xarope Peitoral de Deses-
sartz e Alcatrão da

_____»¦___¦»
jSolu_ão a3t...li3_ila para anestti.sla local etn
\ pequana cirurgia a cirurgia ___-_____"*___!dentaria .—-^^ ^_| w^_\___.

\^tt9 _^__âs-----r^B»Vor_Li2^^K(f«it*) I0K^_- immediato, segu-1
roe inoflensivo-Nao con- a

___ tem cocaína nem seus derivados—A* i
venda na3 oagas : Hermany, Cirio, Moreno, etc. ¦

Rio de janeiro — Pre.o caixa de 21 atnp. .S003. j|
iHiiiiiiaiiBiiBiiiiiBiiniBiiiaiiinan^

W*»*DVte

8:i
Vende-se uma pharmacia bem

sortida, próximo do centro da ei-
dade, Para informações, por fa-
vor, com V. Silva _ C, rua As-
sembléa, 34. (R 3979 l

Predio em Botafogo
Aluga-se um confortável 'predio

com porão habitavcl, n. 283 á -rua
dos Voluntários da Pátria. Infor-
inações: 95, Praia dc Icarahy.

(S2-|_l)

Scgund» \__'. \

Quai _

Quinta

Sexta

-¦Sabbado

Domingo

BTJ "CJSO

KOLA-SOEL
è por isso

sou o homem invejado
gordo e forte

KOLA-SOEL
E' o tônico mais poderoso quo

sa conhece, para ccmbaler, ane-'
mias, fraquezas, neuraslhenias, Iim-
phaliemo, dmdo um augmento de

peso em IS dias de um kilo.
Útil nas moléstias de estômago

e a todas as sonhoras que ama-:
menlam.

A venda cm toda. as

PHARMACIAS E DROGARIA.'

Araújo Freitas & G.
AGENTES GERAES •

KIO DE JANEIRO

FORMULA DE BRITO
Approvado pela Inspectoria de

Hygiene e premiado com medalha
de ouro ua Exposição Nacional dc
1908. "Este maravilhoso peitoral
cura radicalmente bronchites, ca-
tarrhos clironicos, coqueluche, as-
t_ma, tosse, tísica .pulmonar, dores
de peito, pneumonias, tosse nervo-
sas, constipaçoes, rouquidão, suffo.
cações, doenças de garganta, la-
rynge, deiluxo asthinatico, etc.
Vidro. 1S500. — Depósitos: Dro-
garias Pacheco, rua dos Andradas
n. 45; Carvalho, á rua Primeiro
de Março, 10 e 31"; á rua Sete de
Setembro, 81 e 90, e á rua da As-
sembléa n. 34. l.brica: Plianua-
cia Santos Silva, rua Dr. Arisli-
des Lobo 11, 229, tclcphone 1.400,
Villa.

'viffi <»>i

MME. V1EITAS ain-
da mora na rua Maré-
chal Floriano Peixoto
n. 117, sob. (J "2)

RHEUMATISMO \\
agudo 011 chronico, sypliilis e to-
das as moléstias provenientes 'da
impureza do sangue, curam-se com
o ÜLIXIR DEPURATIVO DIAS.
Vende-se na rua -Estacio de Sá 65
e Andradas 4.3. (3942 R)

EMBRIAGUEZ
Por mais habituada que esteja

a pessoa a este vicio, fica com.
pletamcnte curada com o uso do
ESPECIFICO CONTRA A EM-
BRIAGUEZ, preparado pelo phar-
maecutico Joaquim Lourenço Dia».
A' venda na rua Estacio de fc.\
66 c Andradas 43. (R 394.1

/.Or-NClA COSMOS

CARROÇA
Vende-se uma de correntes;

para ver e tratar á rua Coronel
Pedro Alves n. 203. (S 3999

Moveis a prestações

TERRENOS
Vendem-se superiores lotes, lo-

calizados cm logar saudável, dis-
tando do trem e de varias linhas
dc bondes 2 minutos, á rua Ferrei-
ra Nobre. Trata-sc á rua Marques
Leão 10, Engenho Novo, onde está
a planta. (R3556)

Pensão Abrantes

17, Senador Euzebio, 17
Veudem-sa movei. íi pteítãções; os
preços c condições _•_ alcance de to-
ilo.. (A .M5_)

CADEIRA DENTARIA
¦Coinpr,i-se por preço módico.

unia cadeira de pressão para deu-
tistn, íjüti esteja em' por feito esta*
_o de conservação. Curtas nesi.i
redacçâo até o dia 23 dc outubro
para Souza Brasil. R 3195

Querem vv, ecx. comprar mo-
veis cm melhores condições ;e por
preços baratissimos. pois visitem a ^
Casa Sion, ná rua Senador Etizc-j Tem bons commodos desoecupa-
l)io ns. 117 e ny, telephone 5209. dos. Rua Marqi.ez de Abrantes,
>Jorte. (S 2042)26. Telephone Sul 151, (11 89Ç

.3 .«_»:_i -i*

MISXAMnNQ

Ã.r :_.' ^'¦^^^..•t-;'--t«-4j ¦_¦'¦.-..¦-.• ¦'¦^r ¦'':.

mEmwmm
medi.' que oura FLORESIIRANCAS e o Corrimento
das Senho....

Vende-se nns principaespharmacias e na Drogaria
Araújo Freitas & G.

TOSSE
Qualquer que seja a sua naltt-

reza, como bronchite, astluna,
coqueluche, influenza, tosse dos
tisicos, enifim .todas as moléstias
do apparelho re^pirat.rio curam-
se com o XAROPE DE PHEI,-
LANDRIO E MARRU.B10 DIAS;
á venda á rua Estacio dc Sá 66 c
Andradas. 43. (R inai.

Boa propriedade í venda
Vende-se uma bòa fazenda, de.

nominada "S. Luiz", contenda
cem alqueires geométricos de ter-
ras superiores, próprias para qualy
quer cultura, tendo boas pastayem,
capoeirões e algum matto virgem,
pequena lavoura de café, um bom
engenho para canna, com todos 01
accessorio9, movido por agua, com
roda e moendas de ferro, alninbi-
que systema Alegria, e Jainbicanild
duas pipas diariamente, moinho pa-
ra fubá, bem afreguezado, iodos 03
machinismos são movidos por agua
natural de uma grande cachoeira.
com bòa queda, clima bom, boa _
espaçosa casa de morada e sua.
dependências, tulhas, etc, Grnudeá
cannaviaes plantados para a futurai
safra. Dista 5 kilometros da esla-.
ção de Sant'Anna, E. F. C. II.,
E. do Rio, da estação de Martins
Costa, E. F. C. B., 3 i|_ kilow
metros c da Rêdc Sul Mineira, a
kilomet.os. Bons agregados que
moram na fazenda e que nella tra-
balham, além do pessoal de tora,
enifim pessoal com abudancia. —
Animaes, carros e bois para o ser-
viço da fazenda. O motivo da ven.
da i o dono achar-se cdoso e dom.
te e não pôde estar á testa. Para
mais esclarecimentos c tratar, cnm
o dono, o sr. Francisco Barbos?
do Rego, na estação de' Pinheiro,
E. do Rio, E. F. C. Brasil.

MÕVtíÉ
A CASA QUE VENDE MAIS

BARATO E'"A COMPETIDORA"
RUA SENADOR E-ZIÍBIO, 7%
Camas do peroba para casal, -'SS.

.10$. 35$. 40$. 50$. ;o$. 80 e Qu$;
toilettes, 90$. 100$. 110$ a 1.10$: me..
sas de cabeceira, jo$, 2$$ a .".si; sur.r.
da-vestidos, 45$. 50$ iou$ a ij,.?;
guarda-louças. .10$ 35$. 4'$ e 1 -5$;
meias mobílias. qo$. ioo$. uo**. i:ci*l
a .50$; Ktiarda-coiiiidas, 35$. .10$. 4-11
até 60$; Ruarda-casacas iou$, 175$
até 200$: preços a dinheiro.

Ricos dormitórios, estylo aliem..*.), <i
a Capitei, vendem-se a dinheiro r a
nrestações. (S 550)

PHARMACIA
Vende-se uma pequena, mas bort

e de pequeno capital; á rua San
Luiz Gonzaga, it, onde se trata.

(J 40JJ

AULA OE GRAÇA
Ensina-se por systema moderna!

e rápido fazer toilebtes por qual-'
quer figurino. Dá-se costura con-
tra pagamento. Mme. Cccilia, rua'
Ouvidor 157, sob. (R 4ii7\

FAZENDA
Compra-se uma com 50 a 100 al4

queires de boas terras em cliih_j
saudável, distante no máximo 4 bo'
ras desta capital, com regular casoi
dc moradia, abundância d-aguii,,
mattas e que tenha uma planicie do
6 alqueires mais ou menos. Carta
cotn todas as informações, condi.
ções de venda e ultimo preço a B.l
C. D. nesta redacçâo, (41-? R>|

CALLOS

COSTUREIRA
"J3________H_________E_____-£

..PPAUELHO RAIOS X I
Veudc-se um cm perfeito H

estado, juntamente com o ¦
respectivo espelho c as am- I
poulas. Rua General Cama- B

B ra n. 26. I. 1.1 3333 í

NEGOCIO OE OCCASiAO
Um importante estabeleci-

incuto industrial destii praça
precisa dc 11111 sócio loniniaii-
ditnrio com um capital dc 50
n 100 contos dc róis, para
desenvolvimento do negocio
que dá optimos lucros.

Pretendentes queimui diri-
gir carta a esta redacçâo sob
as iuiciacs 11. S. (J.1S1)

Rede de pesca roubada
Dc s.libritlo para domingo, cn.

pesciidor Mario Espirito Santo,
botei no intcrvalio da Ilha do.-
Ferros para o Charéo, tres pannof
de rede de corvina quando fui cc
Ihcr no domingo, pela manhã, fal-
tou-nie um panno de So braças
mais ou menos, cujo panno foi
desatado, já é usada de fio 4-10.

Quem delia der informação crta
ao fim da praia dos Frades, em
Paquetá, ou na banca do sr. Ma-
galbães, será gratificado. F ,33.(9

MOBÍLIA
Vende-se uni grupo com

para sala de visitas, na
Carioca n. 42, i* (>____,

o p^ças
rua da

Prccisa-sc de uma boa costureira
e uma ajudante á rua Christovão
Colombo (12, casa 5. (Cattete).

(} .',04-;

CACHORRO BASSET
Vende-se um, amarello, com 3

annos, excellente reproduc:or_. Pre-
ço rojooo. Rua n de Fevereiro 66.
Copacabana. Telephone 1113, Sul.

(,1?=8 .1)

GOHORRHEA
Por-mais antiga que seja cura-

se radicalmente com a injecção
secca! iva Dias, não causa ilõr a
sua applicação; :i venda na rua
Estacio dc Sá, Có. flo.jiicio o e An-
dradas 43. (R 3941

MALAS
_ Artigo solido, elegante

tissimo, só na A Mala
Rua I.avradio, 6r.

r liara-
C/i illi.il.

_2!
fcrt
txi

Knerçfil poderoso tônico
Novo anti-rixa fjmaticoKnergril depurativo agradável
Fiei dos taxativos
Grande remédio da mulher
Integra a força do homem
Licor o mais saboroso

A' venda nas drogarias J. BR. Pacheco
Granado & C. e Araújo Freitas & C,

e todas as boas pharmacias J 59,

A Diasina é o remédio mais in-
fallivel para extrahir os callos cm
noucos dias e sua applicação nãu
causa dôr. A' venda na pharma
cia Dias, á rua Ksiacio de Sá nu
Cô, rua do Ilispicio 9 c rua 1I03
Andradas J3. (3945 R)

^gNTERITES
.« SO_!.M MITill-ffilBTMAn

DUrrtiw xstÃ» ia» Mcem-niBeMM,
CnUrtu muoomttnkrmaQM, tti_.rou.oM;
FrUio Ao veaU-ft, Aeciâcntos tppwdl-
cu__r«tt Fator* tyi*ol_«, Do.nçtt da
peite, Acne* Bcuuu. ruroxtouloa* «te.

OURA IIOUKA Ul-ndo

ANIDD0L
OANTISEPTICOMAIS PODEROSO!

¦em Mvreurlo nem Cobre I
BntUi ttfaràmtmic a anttieptia inUtlinêl I

ni dc_ de SO 1100 gottu diuriis de I
ANIOOOLINTERNOB

alimt Uc» da nores de lirangeir*.
,P«i_.3..1*t_«ll_ri_<_ur__«»«

9, Largo da Carioca, g,
(Grande a.'inazcm junto ao portão

da Ordem)
Moveis a prestações, capas para

mobília, 9 peças, 6o$ooo; olcado
dc 0,60 e 0,70, a 3$500 e .)$ooo u
metro; dito para mesas dc 3 ¦*
5 taboas, 6o$ooo e 1 io$ooo; capa-
chos de 1111 e im.io a, 3$ooo «
9$ooo.

Souza Baptista & C."

COLLEGIO
Traspassa-se o contrato de ar-.

rendamento dos predi03 e; terrenos
pertencentes a um conhecido es-
tabeleeimento dc ensino, magniii-
camente installado, em local muita
aprazível e salubre, a poucos mi-
mitos desta cidade. H' negocio
excellente para quem quizer moni
tar um bom e grande internai.,
especialmente para meninas. Car-
tas a J. Baptista da Silva, nesta
jornal. M" 2056

Dr. liltelo Gaios
-..Mil-C-a da Policlinica
V/CUIlSla da Santa Casa.
Longa pratica no Paiz e na Eu-
ropa. Cirurgia dos olhos e do
nariz. Rua do Ouvidor 1.2—âs 2
horas. Residência Gonçalves
Crespo 20. s 343.

Gonorrheas -»
e «nas complicações. Cura radical por
processos -.epruroa e rápidos. Dr,
JOÃO ABREU. Das 8 ás 11 « dan
¦ S ás 18 horas; 64, rua de S. Pe-.
dro, 64,

AVIGULTURA
Na rua 

'Minas 
91, SampaioJ

vendem-se 'dois esplendidos ter-'
nos de gallinlias Òrpington, bran-t
co e casaes de Rhode Irland Red,
preço razoável. Ovos das mesuiaij
raças a 8$ooo a dúzia.

Panellas de pedra "Mi-

neíras"
DELICIOSA COMIDA

Obtém-se cozinhando-a nas afa-
mudas panellas de pedra niiileirau
— deposito: Bazar Villa .a, 126;
rua Frei Caneca. — I.ouças, fer-
ragens, tintas e trens de cozinha
por menos .o
canas.

"Io que cm outras
(J_**oi)

CASA EM PETROPOLIS
Aluga-se, para familia de traia*

mento, a confortável casa da ru_
Thereza n. 1.23S, As cliavcs no
predio próximo c trata-se á rua dq
Rosário n. 66 com o dr. Rodo-
valho. (35/8 J>i

Pílulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

Approv.diis le ipremiadas com
medalha de ouro. Curam: prisão
de ventre, dores de cabeça, voiui-
tos, doenças do figado, rins c
rlxeumatismo. Não produzem 00-
licas. Preço, iS;oo.

Dariosiios: Drogaria ÍPachero.
rua dos Andradas, 4s; a rua Site
de Setembro 11=. Si •- >io. lr_bri-
ca: Pliarmacia Santos Silva, rua
Dr. Aristides Lobo n. iao.. Te-
lej.liQjie B> t.^oo, yiU»«

LEGLERG & C.
Agentes de Privilegias e Marcas

de Fabricas c Commercio
RUA DO ROSÁRIO N. 136

Kncarreg.itn-se de contratar c
promover o fornecimento e a !n-
stallação da caldeira aperfeiçoada
dc locomotiva com tubos de ftt.
maça süpcr-aquece lores privilegia-
da pela Patente de invenção 6176.
pertencente a **Sc!imidt'sche lieis-
sdampf-CèsclIschaft mit bcschran-

FERIDAS
Curam-se cm pouco^ tempo n ,r

mais antisas que sejam, com o
Ungucnto Santo Dias. Vende-se
á rua listacio de Sá n. 66, rua
do lloípicio n. 9 c Andradas 43.

(R 394"

PRISÃO DEf ENTRE
Qiialm.er que seja a sua origem

cura.se. tomando diariamente uma
colher das de súpa em meio copo
de agita fria, dos "Pós Purgalivos
Dias", não produzem collicas, não
irritam os intertinos e são de agra.
davel paladar: á venda á rua Ksta-
cio de Sá 66 e Andradas 43.

(R 394»

kíer naítung"» (415^ R„- B.ooq_

MORPHEA!
Curss assombrosas pelo novo c

vtnico especifico a Spirochctina-
Poderoso depurativo das molcílias
da pelle c do sangue, sypliilis re-
belíles, dartliros, eczemas, nlanctias
e tumores da pelle. feridas e ulec
raçfics, botibas rhemnaHsmos _ criit-
cros. Deposito: Granado ít 1'iilio.,
rua da Üruguayaiia 11. 01, Rio dc
Janeiro. .Vidro, 5$. Pclo Correio,

COFRE PORTUGÚEZ
Vcndc-se 11111, por aóo$ooo, #

uma escrivaiiiiiha por 4o$uoo. coin
armário, tudo em bom estado i
ver c tratar á rua D. Anua Nery,
11. 5S6, de 1 ás 4 horas da tarda

U 3740

DENTES^ DENTADURAS"
COMPRA-SE

qualquer trabalho villio dtt
boca; rua dn Assembléa 16,
loja dc louça. (.13952).

CABELLO CORRIDO?
O cabello crespo torna-se cod

rido com a afamada Brilhantina
Figaro. Frasco 1^500; pclo Cor.
rcio, 2$3oo. Depositário, 36, rui
iRodrigo Silva, 36, entre Assi-im
bléa c Sete de Setembro. Telephot
tic 1027 Central.

GONORRHEA-IMPOTENCIi
Por mais antigas e rebeldes qt_|

sejam, enram-se certa e rápida-'
mente por meio de plantas mcdH
cinaes, infalliveis e inoffensivas.í
Milhares dc pess.oas se tem ciir»-l
do por intermédio destes medica*
mentos. A' venda n'A Flora 1'r.M
sil, largo do Rosário n. 3, tele4
phone 2408, \'orte. (3963 J/1

(J . ."-

IMPOTÊNCIA?!! M
Havia antes de appareccr <1

Sienolino; ultima palavra contrai
,1 fraqueza gcnital e ncurástlicniaj
Drogaria Granado & Filhos. Ru«j
da Uruguayana, 01. Rio de Ja<
neiro. Vidro, }íooo. Pelo
reio, S$ooOj 3341

oor_
ti 3
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CORREIO. BA JiAKHA.— Domingo^ 22 de Outubro de 1016 13

Loterias 151 BI
comtanMa fie Loterias Naolonaes doBrasU

.fiSõespabUcas sob a üscaltaaçaa> li> governo
íederal ás 2 U2 e aos sabbados

ás 3 bons, á

Rua Visconde de ltaborahy N. 45
A.tx\stt\\xSL

333—33*

Ü 6: o o o $ o oa
Por -Ç600, cm meios

Depois de amanhã
340—SO*

20:000$000
Por lf 600, em meios

«_xtobaao731_ra_r~corrc-ate
A'8 3 horas da tarde—SO»—50* -;^\

50:000*0 00
Por 4$0OO, cm qulntoa

Safokado, 4 de novembro
A's 3 Horas da tarde-300 - àO

lpo;ooo$ooo
I»or 8BOOO, em décimos

Os pedidos do bilhetes do Interior devem ser «compa-
nliados, dc mais 700 rs. para o porte do CorreIo **$$*»
»os as ntes geraes NAZAUETH & O., RIA DO OU\1I»uk
Tüt CAIXA N. 817. Telcg. LUSVEL, e na easa F. GlII-
MARAESi RUA DO ROSÁRIO 71, esquina do beco das Can-
cellas — Caixa do Correio n. 1.273.

A LM BA MAMA
Para conhecimento de sua distineta freguezia

a C.ia Brasileira de Lacticinios
transcreve o seguinte officio dò

UBDBAIUIO BE (UZiÇÍO E DEFESA COMMEBClftl DA MAHTE1&A

ÍM.88 Rio de Janeiro, 14 do Ouíubro da 1916 $

$ Companhia Brasileira de Lacticinios I 5
Cemmunieclhe nue as amostras epprehendl- éCommunfoo-ine que as amostras »pf»#-b-«-™«- *

fA des em sua fabrica ne dia 3 de Outubro p. p- marcas t
á "TraRubm", ''lema'' p

\ f. mDemagny~)fimas \
B . ..  -._ D--.»n;no'> a #/_l 4

FERRAGENS.
TINTAS ELOIOAS

fipande Liqu dação A inual

lACTOS FÚNEBRES

r.- ¦?• r.- iti w w ir w
IdlO.. :•: :•: tf. x w. m

IMPORTANTE FAZENDA
' Vcndc-se no norte de S. Paulo.
entre duas cidades principaes, ri-
caa c de muito movimento, a uma
ücgua de cada unia, constando de
250 alqueires de magníficas pasta-
«cns de gordura roxo (calinguei-
ao), pastos muito bem tratados e
completiHiicnlc limpos. Topogra-
Iihia admirável. Serve para mver-
nadas de gado para corte ou para
criar cm boa escala. Existem nas
immedinçõcs tres importantes fa-
líricas dc lacticinios. que compram
Hodo leite a 160 réis o l'tro, fa-
zendo iiicsino contrato até 10 an-
nos. A fazenda vende-se só ou
com gado, em parte ou no lodo,
conforme combinar-se. Ella po -
.sue esplendidas manadas de gado
lliollandez, o melhor leiteiro, i.
fazenda completamente montada,
dando iiiiiucdiata renda. Para tra-
tar c mais informações com J. J.
J.abàndera, á rua Barão de Igua-
ícmy n. 55, Mattoso, nesta capi-
tal; R 41=5

Fazenda de criar e invernar
Vcndc-se na Barra do Pirahy

uma exeellente fazenda com 225
afcuicires geométricos de terras,
muito boas aguadas c pastagens üe
catingiieiro roxo. Exeellente para
criação ou invernadas; esta a duas
horas de Santa Cru» pela Estrada
de Perro Central do Brasi e dis-
ta cinco kilometrps da cidade da
Barra, onde se vende o leite a
200 e 300 réis o litro. x\ fazenda
tem uma boa casa dc moradia,
engenho para canna e alambique.
Vende-se também todo o_ gaio
existente, muito bom, mestiço uc
Sciuvits, cerca de 400 cabeças,
pelo preço que se combinar. Quem
pretender dirija-se ao dr. Herna-
ni Pereira, na fazenda da-.Tiimiiir
ra. Barra do Pirahy. t> o7»4

AOS SRS. DENTISTAS
Compra-se um torno da "Rir-

ter". Cartas nesta redacção a
D. G. J -I-01

f. — latas vermemas e verovm , --#• _».«»»«" - - - *
t Camponaxa" satisfazem às exigências da lei N. B
í 3,070 de 31 de Dezembro de 1915 e respectivo Re- 

fIgutamento. Saude o Fraternidade \
(ass.) Mario Saraiva i
Chefe do Laboratório f

Ferros de engomniar. . .
Panellas de (erro, esmalta-'
6 facas e 6 garfos, artigo si •
6 colheres lavradas para sopa. . • • .. •¦ ít >«i
6 colheres lavradas para chá  » -.i
Fogarciros par» álcool, $600, 9800 e. . . . -ti

Fogareiròs para carvão, 1$_00, 1*500, _Ç8 e.
Tijolo franecz para unhas. ...... ^ >. .
Ratoeiras • • • ;-'••¦. m uj <.: x. •••
Passadores jeom cabo, para chá. :.- v r.- a- x. li
Passadores para bule. , . . . •- iü .&-'(¦_ x «1 r«i
Concha on espumadeira. . -.- . .- ••: i.i 1.1 w r,i t«
Saca-rolhas ¦ xt n>i x 1*1 r«t
Facas para cozinha, artigo superior, x w v. r« t.i
Ferros de abrir latas ,,r « m if x. 1» x
Lampeões para mesa v '•• x. x <.- r.i
Lampcõcs de parede, 2$, 2$300 e. ••• •. -.- [•; v •••

Manteigueiras, $700, IjiOOO e. . •. v r.- v x •••

6 copos sem pC ,.t x- ••• x m x. x
6 chicaras brancas para chá •
Latas para íriaiiti mentos Ç600, 8800, 1$200 o
6 chicaras do côr para chá .<. - - _
G copos lavrados  3$500
Apparelhos de meia porcelana com dourados, pa-

ra jantar, 508, 608 758000
Apparelhos do meia porcelana com dourados, pa-

ra chá e café, 34 peças. . .. ....... 38$500

Irrigadores de yidro, 2 litros
completos, que ein qualquer casa
custam 12$000, por 6$000 lü

28200
28500
49500
19200
9900

19200
29000
9200
9600
9200
9100
9400
9400

18000
9300

19500
28500
18500
19500
28500
18500
49500

João Loureiro 6 Ma-

í Os seus antigos com-
panheiros e amigos mau-
dum rezar missa terça-
feira, 24 do corrente, ás
9 horas, na egreja da

Candelária. (J 3986)

t

í

Dahi se vê que os nossos prezados clientes
desta praça podem continuar a comprar e vender
como até aç_ni com inteira confiança a nossa

Especial Manteiga F. DEMABHY-MIWftS
sem receios de mnitas, como também poderão con-
tinuar a nsal-a os seus muitos apreciadores sem
prejuízo para a saúde e a algibeira.

4275

Antônio Maria de
Castro

(PRIMEIRO A:\NiVF.RSARIO)
Maria da Piedade Castro

Estrella c filhos, (ausentes)
João, José e Manoel de Cas-
tro Estrella convidara as
pessoas de suas relações a

assistir à missa que por alma de
seu saudoso irmão e tio mandam
celebrar amanliã, segunda-feira, 23
do corrente, ás 9 i|n horas, na ma-
triz da Candelária e por este acto
de religião se confessam agrade-
cidoe. (J .li83

Antônio Eustachio
Silva

(FALLECIDO EM CURITYBA,
ESTADO DO PARANÁ')

Almeida Cardoso - C,
extremamente penalizados

com o fallecimento de seu
presado amigo ANTUNIO
•EUSTACHIO SILVA, .con-

vidam seus amigos e os do finada
a assistir á missa de sétimo dia,
que pelo eterno repouso dc sua
alma mandam celebrar, tirça .feira,
24 <lo corrente, ás 9 horas, na ma-
triz de Santa Rita. A todos que
comparecerem a esse acto aiiteci-
pain seus agradecimentos.

(J 4lR!>

Alfredo Lodi Batalha
A viuva Bratidelina Car-

valli.il Batalha, seus filhos,
cunhados, sobrinhos e de-
mais parentes convidam ai
pessoas dc sua amizade

para assistir á missa de trigesimo
dia, que mandam celebrar para o
descanso eterno da alma dc seu
idolatrado esposo, pae irmão e
tio, ALFREDO LODI HAT A-
LHA, -manhã; segunda-feira, 23
do corrente, ás 9 i|i horas, na
egreja da Candelária; confessa-;
do-se desde já extremamente gra-
tos. M 423o

Anna Joaquina Xavier
Mattoso

Vicente Xavier Mattoso,
sua senhora e demais pa-
rentes agradecem penliora)
dos a todas .15 pessoas que
compareceram ao eiilcna-

mento de sua prezada mãe, sogra,
avó c tia, c participam que a mis-
sa de sétimo dia do seu fallcci-
mento, terá logar terça-feira, 24
do corrente, ás 9 11 _ horas, 11:1
egreja de S. Francisco de Paula.

M 4231

t

M nr r«a roí rei
:.-. ro X. X

¦f v r»-r -.1
'•: {.-. f> i«!
v. ae. x. r»r

Itl 'ai ré!
T#1 ití Ui
rei ••• rei

' '•' v v '•' ryj

»¦: t»: v. r«i v
f«5 Ui ui w

** w. v *•' '«1
•" rir. '*' ui uj

2$000
2$500
29000

«300
$300
9700
$360
«100
$200
$800
$400
$200

C$500
G«500
2$400

$400
$200
$300
$800

12.t í

A VAHTAGEM DOS CLÜBS E' TER MUITOS SORTEIOS
Planos com sorteios diários e direito a rcpetiçüo!

-50.3S- inscrlp- Oos om 10 annos !!!
O m .ls extraordlniirlo snecesso 110 systema ao \en

Üas a prestações com sorteio-1!! „„„„,„
O maior o mais antigo estabelecime to 110 genoro.
Club» Uo lulas, relógios; ternos Ue casomlra a prós.

tâções RO-i-naci- do 89500'. guarda chuva com castao
«lo- pi ata o de ouro, roupas brancis 1» .ra liomens, cha-
néoH do cabeça «Io todos ..s tj-pus Inclusive o Ue pann.11.1.
moveis, loucas, app-ireltaoi. d» metal quatro vezes W
tcadò .ara" toillotto, inacl.iaa de eHCfoyor viotor o
muitos outros artigos do IndUponiavol utüWoí.

Todos ustes objeclo.4 acham-so marcados cm i.osba casa pui
Cirpços conimuiis em qualquer parte.

llesullado das extracç-ves para tonos
- Trxrni —-—»¦_ os Dlunos durante a somaria iitiiia'^>1^-_M---_«___-l 

iGdadutubro-sogunda-foiraato e Ou
17 . .. terua-leiru biO e 4i
18 » » quiiiia-fcira 867 e «
W „ quirita-feira 3uO e oO
"O • » Bòxtn-feira 4W o »«j
21 » ,, sabbado 4>.. 0. So

Uio de Janeiro, SI de outubro do.W1C
O fiscal do Coverno dr. A. l-ossone

) Barbosa e Mello
Ar-rnlfitrí-so hixenles com carta de

boa condJtctr. na Capital e nos Estadas

OÜABUENOS7ÃYRESk7i54 - (Antigarua üoJosplcioj
X cie piionc: Noite ír.^O - l artaj^UjU^2»j_

M0D1STJ.
V:\7.-se vestidos chies pelos ul-

limos figurinos, -preços módicos,
taniliem lnz-sc njour dourado
Mine. Passiirelli. Telephone 3.1.

Central. Assembléa 117, 20 andar,
entre Avenida e largo da Carioca.

R 4nf;

Moveis a prestações
Por c_ue v. ex. não visita a

Casa Sion, na rua do Cattete, 7,
qne entrega os moveis na 1* cn-
trada dc 20 "i" e 03 seus preços
são baratissimos. Cattete, 7. tele-
phone 3790 Central. (S 2041

Cura da Tuberculose
DR. A. DAMAS 1)E QUEIROZ

Modernos metliodos de tratamen-
to medico c cirúrgico, conforme _a
melhor indicação. Cons. Das 8 as
11 da manhã. Rua Uruguayana,43-

(U 12S0

COLCHÕES
Para solteiro a 3$, 4$ e 6$, di-

tos para casal dc 7$ a 12$; na
officina c deposito da Colchoaria
S. José, li rua Frei , Caneca 309,
próximo á' rua de Catumby.

I v . R 3872

' ffi9íl__M^M__-__*_L_H 1_UV_ 
'

ARMAZÉM

GASx\ GUIMARÃES
LOTERIAS

100=0003000
SO-OOOSBOOO

6 calires brancos. . -,- 1.-
O calires, cores..........
Garrafas brancas, artigo .multo bonito
Supolio. ............ • • •
Oreolimi, vidro. .., ,., •--«,• > • • • v
Crcolinu, luta. . . . . ,. ¦• ......
Grampos ile madeira para roupa, dúzia.
Barbante, novello. . . 
Sabonetes ínedielnucs. > i.í i.;... .< >,: .
Facas para pão. . . •- v r.i • ,•, 1 •
Rnlndores para cuco. . . . ., . • .
Óleo porá machlno de costura, vidro
Pratos do granito, legítimos, dúzia. .
Pratos de louça, dúzia -$800 e. . .
Gaiolas, 1$300, l.fOOO, 2*000 c. .
Copos coiu letra dourada. ...»«, „, -t- r„- :.-. rn :.:
Estelrlnlias para pratos, uma'. . .- -.1 f.i w -.• m
Escovas para culçtido v .- ¦*• x v ••• v
Borracha para Irrigador, metro
Bacias dc folha, $8.00, -$20 O, 1$600, 2$000,

2$800, 4$ 100 e. 1 B$400
Regadòrcs de folha, $700, 1 $000 c. . . . 1.1 -$300
Regadores de folliu pintado, $900, 1$200 e. ni 1$500

—-

Grandes descontos em
todos os artigos

Grandes saldos de esmaltados para serem
vendidos por qualquer preço

APROVEITEM
AOCCASIÂOÜ!

tGenaro Francici
Sua mãe e irmãos ma»-

dam celebrar quarta-feira
-S do corrente, ás 91!2. n*
«greja do Bom Jesus do Cal-
vario, uma missa cm suffra-

río da alma do inesquecível Ct-
NARO FRANCICI, na data do seti
annivcrsario natalicio e desde já
liypolhecam a sua gratidão aos
que comparecerem a esse acto.

Ü 4iSfl

Laura Christina Sar-
mento do Valle

Christina |Sarmento do
Valle e seus filhos, Alvará
e Américo participam aos
«eus parentes e amigos o
fallecimento de sua queria»

filha e irmã LAURINHA e convi-
dam para assistir a missa de sef-
1110 dia, que será rezada terça-feira,
24 do corrente, ás o i|_ horas, no
altar mór da egreja de S. Franeis-
co dc Paula, muito agradecendo a
todos que comparecerem a css«
acto de religião e caridade.

(J 4021

Camillo Fonseca Filho
(3' ANNIVERSARIO)

Dr. Camillo Fonseca, sua
esposa e filha, José F.
Klein e sua esposa convi-
dam todos os parentes e
pessoas de sua amizade e

do fallecido a assistir á missa do
3o annivcrsario do fallecimento de
seu sempre lembrado filho, irmão
o cunhado CAMII.l.O FONSECA
FI 1,110, que será rezada amanhã,
segunda-feira, 2,1 do corrente, ás
9 horas na capella, do cemitério
dc S .João Baptista. Desde já si
confessam eternamente agradeci
dos. (R 397»

f

f
Laudemira Bastos

Teixeira
(NENlí.)

Miguel Arclianjo Teixei»
ra c Miquiliua Coelho Uns-
tos esposo e mãe, e os de-
mais parentes desta finada
convidam todas as pessoal

caridosas e amigas a assistir i
missa de trigesimo dia de seu pas-
samento, que será celebrada, ama-
nhã, segunda-feira, 23 do correu-
te, ás 9 horas, na egreja do Di-
vino 'Salvador, á rua Berquó (Pie-
dade); confessando-se desde já
reconhecidos pelo comparcciinentn
a esse acto religioso. 4101 J

Blhetes ns. 23.485 e 22.272'
A Casa Guimarães 6 sem duvida de uma felicidade sem igual e d ahi ser a prc-

ferida do publico cm cujas mão -manancial de sortes vem despojando, deyle lia muito
verdadeiras lorlunas. Provam ainda as sortes acima da loteria da Capilal liontcm extrai-
da quo. foram vendidas no sou balcão.

Loteria do Natall\ 1 .ooo;000$ooo
Ptru c«tii grande loteria a extrair-se cm 23'dè áczombro;p. f, a Casa Gúámariios

recebe cncommendas de números certos devendo, os pedidos vir coma máxima urgência

i
E-EUfla h B«i-i_i_--l

\luga-se o bem situado e novo
armazém da rua D Anna Isery

460 esquina de ravares 1 çr-
ra, fronteiro á estação do Ivo-

cha. com amplo salão para (mal-

quer negocio c boas acommoda-
ções para familia; as chaves no

n, 20 de Tavares Ferreira r

HYPOTHECÃr
\ Companhia SUL AMERICA

empresta dinheiro, a juros con-
vencionaes, sob hypothçca de prc-
dios situados nesta capita.."VllA 

D'0 OUVLDOR, 82

«ua ão Rosário, 11 - canto cio toecoo das Cau-
oellas-caixa 1-S73

Machlna photographlca
Vendem-se duas, perfeitas e no-

vas. uma 13X-1S eom tivs chassis
duplos, objectiva rectilinea e cai-

xa dc lona, outra, tamanho cartão
postal, vendem-se juntas ou sepà-
radas, á rua Sirva Manoel 28.' 

MTÉSS^BABÃfi SSIMO
Leonel do Carvalho & <-.

ÍRueii ca.o-3 _-_._a.ca.ra.<_las 30
Dormitórios, salas de jantar e de visitas em vários

cslylòs, grande variedade de cadeiras c outros moveis, ta-
peles c capachos a preços cxcepcionacs. 11 OS

AUTOMÓVEL
Vcndc-se um Opel 24 IIP, com

licença e taxi, prompto a fimccio-
<iar, preço de oceasião 2 rsooSooOi
tendo 700$ooo á vista c o restan-
te cm prestações mensaes de
130ÍJ000; tratar á rua Riachuclo
ti, 172, J 3i>23

FERIDAS!
Ulceras, chagas, eezemas, .. . frici- .

ras, c'.e., "Ungucnto Santo Brazi-
Incusc". Ru.t Marechal Floriano,
i7i. A. üesteira Pimentel.

J 602!

Bom emprego de
capital

Vende-se uma exeellente casa
de commòdqs, com todas as con-
dições i'c liygicnc, no bairro cl-
Botafogo, que, toda alugada, rende
mensalmente mais cie .-rSoo? c
actualiucnle rende 1 :Soo? men-
saes. Xáo tem contrato, sendo ex-
piorada pelo seu proprietário. Tra-
ta-se á rua Primeiro de Março
11. 24, sobrado, com Dias Júnior,
da 1 ás 4 lioras da tarde. .1 320S

GRAVATAS
Precisa-se de perfeitas costurei-

ras de gravatas e peitos; na rua
Santo Cliristo Si, loja. J 3350

ÁGUA PODEROSA
Radioactiva _e Unáoya

medicina!, natural, ver-
-FlilTAilENTE POTÁVEL

l'AUA :
ltlicuni ítlsmo, artlirltlsmo,

tirtcrlo seleroso,
molostiás giislro-ontoricas,

liciirttlcas, renaes, etc.
Uuzia, 1*300.1. Entrega

a domicilio

CASA CARVALHO
Avenida Hio Branco ti, 105

Teloplioiie Ceiitrtil, 2.C19

CINEM AT ÒGRAPHÕ
Tessoa possuindo todos os ap-

parelhos deseja encontrar um so
cio com algum capital para a moi.
tagem de um cinema na capital on
110 interior, cartas a Marins, rua
Machado Coelho, 152. U -M9?

_<Me!JK!5_^»-«-«»»K-^-«^K MAJBSTIC S
n chtiruíò- nrilsuimos feitos g
;á iiiãii com superiores tnb.i-.gj
í cos do Juvn, Havana eUa-K

IV.Ex.a precisa
fcoilocaf ôsiitss afüliciass ?

Não se deixe, .illudir, pro-
eme mn espoelnlistn, porque
esse gênero de trabalho exige,
na verdade, estudos .especiaes,
que falham por completo á
maioria dos dentistas, que di-
videm a sua actiyidade pelos
diversos ramos da profissão.
Não aconselhamos v. ex. a
ab.aiJonar o dentista de sua
confiança, mas a procurar-nos
Je preferencia. üXclusivatncn-
te, para coliòcação de (lentos
ilftlficinos, por ser essa a
nossa especialidade c por es-
larmos convencidos dc que os

.nossos trabalhos executados
por processos modernos sa-
tisfazem mesmo os mais exi-
gentes, sem que cobremos por
isso preços exagerados. A pri-
ir.erra consulta para informa-
,õcs é inteiramente gratuita,
br. Sá Kego, 13specitllist.1V —

Uia do Carmo, 71, canto do
Ouvidor. (A^20.l

íáliia. 9.S Deposito: Hua Rodrigo Sil- Â
gvan. 4--1-. 9
_«j!_aj«^»-^^í_?_a--ía»

Rua Estacio de Sàn.24
Em frente á rua Dr. Maia Lacerda

rfi-»wvtr_T_a3aixn_r«-«i.--f

Rua .0 Senado 135 — Esfma k do Lavradio
Aluga-se a grande loja deste predio, completamente

reformado, com installação própria para bar, café, res-
taurant. — Trata-se na Cia. Cervejaria Brahma, rua
Visconde Sapucahy numero 200. — Telephons Central,
m.

-;,-_r_Afti_L_i-aa^--u-xgrar--^

DAOTYLOG-UPKO
Pela escola 'Rcniirígton, com nia-

china, offerecc-se para eseriptorio,
nesta praça ou no interior; diri-
ívir-fe p.ir cana a J. Oliveira, rua
Riaclmelo 64, sobrado. M 4054

HOTEL MIRAMAR
E BABYLONIA

Tclcphbne 972, i".ü
Nesta 

'praia ideal agitam-se as imh
llmiiiòas e puras águas, d-r>' Districto
1'cderal ! As de Santa Luzia ou Ha-
meiiRo são coiidcmnareis para uanlios
ao menor exame, pc!o seu piimnio
movimento pro\!mo das galerias dc
essotoí do liuspital da Miõcnco.-dia ç
do rio das Caboclas. (Documento oi-
ficial de unia autoridade ao prefeito
do Districto).

A mio, imagem da alma
CllIUOMAXCIA, MÁG-NEÍ1S-

MO E TKLErAXW--

Se o« olhos são o espelho d-,
alma, é a mão o reflexo da nossa
personalidade. Jú a Escriptura ?»
zera na boca dc Job" estas pala-
vras: "Inscreveu Deus SIGNAES
na mão dos homens, afim de que
iodos com ANTECIPAÇÃO pu-
dessem conhecer os seus_ desti
nos. As linhas das mãos são como
um alphabeto que pcn.iittc ler nc,
nosso próprio coração e uo coração
dos outros. São signaes moines _<¦
signaes physicos, o retraio traçado
pelos fios nervosos e extraseusr
v-'is do cérebro. Se o cérebro t •
coração pensam, é a mão que exe
cuia c actua.

A professora M.- M... AJtiuy, .r.c-
ceniemente chegada a esta capitai,
é a única scientistas dh America
diplomada na lejturaí-Pilas linha:
das mãos — assumpíb em que si,
dedicou durante o aniios. E-; Iam-
bem, OCCULTISTAJ IIORMADA
pela Bélgica, depois de haver pet
corrido o -Egypto e qs índias
W. fundadora do "Centro Scren
cias Occultas" desta capital e do
de Buenos Aires. Tira1 qualquer
malcficiv. Rcjsolvé atrazis de vida
realiza casamentos e cura peior
fluidos ócculíos — o macnetismo
inclusive — c não como geralmon.
te se faz. Xão acceita pagamentos
senão depois tle obtidcro-lquc se de-
seja. Attcnde a chamados, RUA
DO MATTOSO N. 20, (B 4227

GASÃS NA RUA GU1NEZA
ESTAÇÃO DO EXCANTADO

Alugam-se as boas casas da rua
Guineza ns. 25 e 31, com todas as
commodidades c -hygiene; aluguel
mensal''de 8i?ooo. .As chaves cs-
tão nas mestna-s e trata-se na rua
General Câmara 11. 33, 2° andar,
das 11 ás 4 horas, nos dias úteis.

R 4'«3

pTantas
Vendem-se para pomares e jar-

dins, por preço muito barato; na
chácara da rua Torres Homem
11. 6.1, esquina da dc Visconde de
Abaelé, em Villa Isabel. R 4'U

FEBRES
INTERMITENTES,

SEZÕES,
PALUSTRES."

MALEITAS, etc.
Cura radical era 3 DIAS, pelo

ANTISEZONICO JESUS
Rua Marechal Floriano — 173

Tel. Norte, 4013 -J 601

Francisco Cardoso
Machado

A viuva, filhos e noras
agradecem profundamente
penhorados a todas as pes-
soas que se klignpiam acom-
panhal-os neste transe do-
loroso c de novo convidam

para assistir á missa de sétimo dra
(pie pela sua alma scri celebrada
amanhã, segunda-feira, 23 do cor.
rente, 110 altar mór da egreja de
S. Francisco de Paula, ás 10 i|^.

(B 413S

f

f

Chana Barreto
O general Paes Barreet»,

coinmemornndo o trigesimo
dia do fallecimento dc. sua
muito amada c dedicada
esposa, faz celebrar a.ma-

nhã, segunda-feira, 23 do correu-
te, ás 9 lioras, no altar-mór da
egreja de S. Francisco de Paula,
uma missa cm suffragio dc sua
alma.'; pelo que convida os seus
parentes e pessoas amigas.

(I? 4100)

i
horas.

Estômago
Tridigcstivo Cruz, é o unico re-

médio que cura as doenças do cs-
tomago e intestinos. Drogarias c
pharmacias, Vidro, £$500.

1 Ws It Jis I
-TDA.

Galeria Artística Portugueza
176, ruaScto de Setembro, 176

RIO I>E JAKEinO

Visconde de Ferreira
Bandeira

Pedro de Ferreira Ban-
deira Maria Sophia S. de
Bandeira Vianna c o <lr.
Francisco Vicente Bulcão
Vianna e filhos, Francisoa

Schimidt de Ferreira Bandeira,
(ausente), dr. Frederico de Fer-
reira Bandeira -c Maria Amalia dc
Vianna Bandeira e filhos, (ausen-
tes), Carlos de Ferreira Bandeira
(ausente), Augusta Schiniidt (Il
Bandeira Vianna e o dr. Antônio
Vicente Bulcão Vianna e filhos,
(ausentes), Custodio de Ferreira
Bandeira e Tclesilia Haberbeck dc
Ferreira Bandeira « filho, (ausen.
tes), convidam a todos os parentes
« amigos para assistir á missa de
trigesimo dia que, por alma de seu
saudoso pae, sogro, e avô, VIS-
CONDE DE FERREIRA BAN-
DEIRA mandam celebrar, amanhã,
segunda-feira, 23 do corrente, ás
9i]j horas 110 altar-mór da egreja
de S. Francisco de Paula.

J IP

Maria Lúcia do Ro-
sario

Seu filho João Ponciano
do Rosário e netos convi-
dam os parentes e amigo»
para assistir á m'ssa de se-
limo dia por alma de sua

saudosa mãe, MARIA I.UCIA DO
ROSÁRIO, amanhã, segunda-feira,
13 do corrente, ás 9 horas na
egreja do Anvnaro, estação de Cas-
radura, ou bonde de Cascadura.

Desde já agradecem penhorados.
B

Antônio Maria de
Castro

i» ANNIVBRSAiRIO
Sua esposa e familia man-

dam rezar uma missa pela
descanso eterno de su»
alma, amanhã, segunda-fei-
ra, 23 dp corrente, ás 9 11_
na egreja da Candelária.

4095 J

Olga Nascimento
Santos

Agncllo J. Santos convi»
da os seus parentes e ami-
gos a assistir á missa-anni-
versario, que será celebra-
da, ás b 1J2 horas, amanhã,

segunda-feira, 23 do corrente, no
altar dc S. José, na Cathcdral;
confessando-se, antecipadamente,
agradecido. 41 41, (5

f

t

I

AOS PADEIROS !
IRecommeuda-se uma exeellente

amassadeira pnra pão, completa-
incute nova c o que ba de mais
moderno e liygicmco no gênero,
com cuba de lombar c para 300
fcilos de massa. Aproveitem a
ocearrão, porque durante a guerra
não vem mais. Trala-sc na rua
Sete dc Setembro 11. 1.11.

Saccos de Papel
FABRICA STAMPÃ

Irabrica-se Uni.» e qualquer _ qualidade
por preços razoáveis

12 TRAVESSA DO PAÇO, 12
próximo á rúa S. José, teleph, 3-'oS,

Central
redidos á iiic-uua 0:1 á CASA DA

ÍNDIA — MENDES, RAUPP ft
MARTINS, rea áo Ouvidor, 57. Te-
lepli. 2912, Norte, Uio de Janeiro.

(J 31=0)

Bexiga, rins, próstata e prefira
A ÜROFORMINA cura a i:r:i

¦'.ir-itcí, urctlirites, catarrlio (Ia b
v_ as arêas e os fcalciiios tio n

[fieiencía renal, ta cystites, pyctiles
:ií;a( iníbraaiaçâò do próstata. Dia
•Jj mico c uralos.

iilill IE PARlS
GIUSDBS SALDOS EM TODAS AS SUCÇÕES A PREÇOS

SEM PRECKDEXTES

LUSTRES

ICTEÍCIBAB

Is boas pfiarmacias - Ru a V de FVlarGO 17-iposiío
Mesle capins pr-1 A TÜBE^GULOSE!

Ej

! 

"

Uít ^

ssa

WLmSmwm&

1GAMARAI
Moenilo sempre

.'^j CASA DE PASTO
jí=£j_j| | Vende-se a casa de Pasto d.i R.
Visse—sI 1 do Hospicio u. 32%. Ver e tratar na

j mesma. (M 4.18:5
I

Éa, roxo 8 jaregiiá
Vendera-se, novas, r;aranlidas,

r..i Casa Pinto, Lopes & C. Rua
Floriano Peixoto n. i:i, telepho-

j:_ Norte 3.006.

Eslá tlcsappareccnilo pelo uso
do Stcnoliiro, que é o maior tor-
tifieanle á.\ actualidade. Drogaria
Granado & Filhos, rua da Uru-
guayana u. gt. Rio tlc Janeiro.
Vidro, jí, pelo correio, S$ooo.

.i.-,-H J

SYPHILIS - MOLÉSTIAS OA FELLE - RHEÜfVIATÍSMG
A SVIKOCIIKTIX.Y

sue, «ypiiíiis, rh.'immti-mo os?eo e mn?c*.tlar, ec-cmas," a, cravos, iilcefuçCes, tumores, fcriiks, manchas ?>'*
,.  o maior depuralivò da «dualidadeI estupendas
«uns: receitada pt-r.u notabilidades. N'n ph:ir::,aru< e drogarias: Peposito:
Granado ,,;. Filhos. Rua da Uiusjajaai, 91, Ri0 ^ Janeiro, Vidro, 5$oòó.
f»lo Correio, gfooo, (J j.jjgj

Molcsiios do san
üarthos, Côcrpfnías, êsi-<"
Çhi.ilííc.is. corrin:e:»os. K'

I RUA 7 DS SETEMBRO 151

Ouro a 1 $800 a gramma-
ri.ATIX.Y Sí?GOO

Praia 30 a 60 réis a gramma,
brilhantes e cautehs do Monte
Soccorro e dc casas de penhores,
compram-se; na rua do Hospício
n. ;i6, hoje Buenos Aires. Única
casa que melhor parra. M jPjjj

BOCLEVARD S. CIIIUSTOVÃO X. 10
Aluga-se este predio com todas as dependências, complc-

tamente reformado, em logar de grande movimento, para bo-

tequim. bar ou restauram. Trata-se na Cia. Cervejaria Bra
1 hina, rua. Visconde de. Sapucahy ç. soo-

mtammVmÁzomvmm __¦_- tastammaÊemaaa

MfiClDINA
Cura radicalmente o c

nento *ía3 ssnhoras r n go¦üca aguda ou chroaíca,
I >:.\0 PRODUZ DOR NEM

KSTRIilTAMUXTO
A' venda e:a toda a parte

Deu sitarios: Craraio £; Fi
,i—RUA UROGUaYAVA-

mm
; Sio cxpclli
d.iS leora o 1-1
_OU DAS

CREANÇAS.
(T.a n a c e t o

composto), do
dr. ,.Mo:ite Go-
diníro, approva-
do pcí-a Dire
ctoria Geral de
Saude Publica
ip , ! Assistência
Publica <lo Es
todo co Kio.

E'; o melhor
remédio contra
as . lo-tnbrigtis

e moléstias <lc-
vtdns a ícrmcs. K' infallivel c não
sc <i!;c/.*..

K' de gosto agradíitelvs. não exige
dieta; _cni purgantes. Nâó c veneno-
so, não irrita os intestinos! K* tão
bom que O muito recciwdd pejos me-
díco3. Drogaria do PoloHrua de
t._.í .. _. -  ..i_- _, .i_—_-:

L||jU

Resultado do sorteio dos clubs desla Galeria, dc
aecordo com a extracção du Loteria Federal

cm ~t dó corrente

O NU5VSER0 PREMIADO

í
Affonsina de Andrade

Brasileiro
'Luciano Brasileiro, Fran,

cisco Salles (ausente), se-
nhora e filhos, Oscar Bran-
di e senhora, mui penhora-
dos, agradecem ás pessoas

que acompanharam os restos mor-
tacs de sua extremo?.! esposa., so-
gra, mãe e avó AFFONSINA DF.
ANDRADE BRASILEIRO, e as
convidam para assistir á missa,
que será celebrada, amanliã, se-
gunda-feira, 23 do corrente, ás o
horas, na egreja de S. Francisco
de Paula. R 41 ^.1

Amélia Rosa de
Carvalhot

fiAflCA. B-SlãlRAC-

los e cm toias as drogarias,

um e GiBioeu
Coniprá-se qualquer1 Quantidade,

de Mica rnbbi e:n Imito ou pre-
parado, bem claras. Trata-s; com
li. Lima, rua do Bispo 11. 3t.

; (J 4-o3

Rio de Janeiro, 21 de Outubro de 1916
O fiscal do Governo O proprietário

Franklín_George Haylor M. A. G. Ferreira
A Galeria-Artística Portugueza com-

rouniea aos sócios de seus clubs quo mu-
dou a sua sede para a rua Sete do Se-
tembro n. 170. S158

MÉDIUM ESPIRITA

TERRENO
Vende-se um, em Santa Therc-

za, á rua Monte Alegre, entre os
números aS; e 389, <iua;i loil0
plano e nivelado, com 11 metros c
meio de frente por 40 àpproxinia-
damente de fundos, por prego mo-
dica. Trata-se á rua Carioca, ;3-
sob., sala da frente, ás lercas,
quintas c sabbados, das 3 ás 5 ho-
ras. (R 30«3

LARGO DA SE'-, 'J 
3813

GÃPÍHZAL
Aluga-se um (trar.d.- capinzal;

Irata-se com o sr. Bernardo na
1 Estação Costa Barros. Linha Au-
| xiliar da Kstra-Ja de Ferro Central

Brasil. JJ 3"3

13, SENAOOH EUZEBIO, 13
Onde vende moveis a presta-

ções e em boa? condições por pre-
ços baratos: entrega na i* presta-
cão sem fiador. Telephone 4113
Norte. (S líjl

Acjjio entre amigos
Uma, dc um relógio de ouro e

corrente, marcada pnra :; de
outubro corrente, fica transferida
para correr com a lo:cria da Ca-
pitai no dia 11 de novembro viu-
douro. Em 21 de outubro de 101C.•R 4141"~1iIõ¥bIh¥~"

Vende-se um boniío salão com
seis bilhares novos heni montados
e bastante (requentado. O Motivo
da venda se dirá ao pretendente.
Para mais informações com o sr.
Moita, nos dezoito bilhares. Largo
de S. Francisco. (J 4040)

Coroas e palmas
de flores naturaes

rcccbe-sc encommcudas para filiados,

Casa Arte Floral
Rua da Àssembl-a 113. Teleph, Cen-

trai iS.i7

JACARÉPACU.V
Florentina Rosa de An-

drade Lima
Guilherme Augusto de

Andrade Lima, Anna, Perci-
Ta Lima, Joaquim Ferreira
de -Moura e Leonina Lima
de 'Moura, e Eugenia Au-

custa de Andrade Lima, agrade-
cem penhorados a todos os ami-
gos que acompanharam a ultima
morada sua idolatrada mae Fl.U-
REXTIXA ROZA UE ANDRA-
DE LIMA, e convidam os seus
amigos c parentes para , assistir a
missa de 7" <üa, 1. egreja da I; re-
guezia do Lorcto, cm Jacarépa-
guri, amanhã, segunda-feira, 23 4o
corrente, ás 9 horas, e desde já
se confessam gratos por este acto
religioso. (J 4°54

BUSTOS, MEDALHÕES, I,E-
TRÁS o nttriliutos fmiebrcs

pina monumentos
FIXIIIÇUO IJÍDIOEJÍA

150, rua Ciiiiicilno — UIO
BS!

Raul Victor da Silva Car»
valho e filho, Ralph da Silva
Carvalho, esposa e filho!
Luiz Antônio dc Magalhães
Fonseca, esposa e filhos,
agradecem ás pessoas cpn

acompanharam a ultima morada os
restos mortaes de sua «xlremosa
mãe, soRra c avó, AMÉLIA ROSA
DE CARVALHO, e dc novo as con.
vidam a assistir á missa que por
sua alma será rezada amanhã,_ se-
gunda-feira, 23 do corrente, ás í
horas, na egreja de S. Francisct
de 1'aula. _-__--_-^-MT-n-l

D.. Florinda Bertas
Souza

Antônio dos Santos Soei»
ra, d. Anna Machado ller-
tão, João Alves Corrêa 1
familia agradecem a sem
parentes e aos que acompa-

nharam os restos mortaes de sua
extreniosa esposa, filha, cunhada,
irmã e tia, e os convidam nova-
mente para assistir á missa de
sétimo dia, que se realizará, ama-
nhã, segundai-feira, 23 do correu-
te, ás y horas, na egreja do Mara-
cana; por este acto religioso se
confessam eternamente gratos.

J -382S

i

_B_EC.lM2-OI3Nr
Para o embellczanteuto do

rosto c das mãos. refresca a
pelle irritada pela navalha.

Vidro 4$ooo. Pelo Correio,
£$000. Perfumaria OR.
LAXDO RANGEL.

t

CINEMA
c.-.

lhos.
quen.  

u neste jornal para. A, W>

¦a-se mobiliários e apparc-
ío em muito born esr.idu,

pretender vender deixe çar-

!1LÜLÂS DE CAFERANAi_S_í_._o
CUBAM

SezOeH»BI alei tas
_?ébres paluatros

Intex-jmittecíes
Ncvralafiaij

lluito ciitilado cura -9 irnltnçiics n fiilslílcnções
Onicos depositárias, Bragança Ci. & G.-R. üa Hospicio 9

Mm. Otapia
Participa que ee mudou da rua da
Carioca n. 13, para a nia Birão ds
.tiíagije s, S« C_a'.t9s0).. (il 4'54-

OURO
Prata, brilhantes, cautelas do

Monte de Soccorro, compram-se e
pagam-se 'bem. na prai;a TiiaJejJ-
tes, 64, Casa. Gmja.-.'.''

Dr. João José Luiz
Vianna

PROFESSOR DA ESCOLA NA-
VAL

O capitão tenente dr.
Olavo Vianna e senho-
ra (ausentes), J. J. Luiz
Vianna Júnior, dr. Octavio
Vianna, Oswaldo Vianna,

Carolina Bonncault, dr. J. Lima
Vianna e senhora (ausentes), An-

mio Carneiro de Mendonça e se-
nhora, Odctte Winter, Fabricio
Kastrup c senhora e Amador
Bueno de Andrade e familia parti-
cipam aos seus parentes c amigos
que fazem celebrar, por alma do
seu idolatrado pae, genro, sogro,
cunhado e tio, dr. JOÃO JOSÉ'
LUIZ VIANXA, amanhã, segunda-
feira, 21 do corrente, ás 10 horaí,
uma missa dc f dia 110 altar-mòr
da egreja de S. Francisco de
Paula. (3986 S)

FINADOS
Mme. Caldeira de Andrada

participa nos seus amigos_ c fre-
guezes que tem em exposição, ar-
tisticas corúas <le biscuits, desde
:?ooo. A' lardincira. Rua Vis-

GLYCOLINA
FORMULA DE L. R. DE

11R1TT0
Approvada e premiada com meda?

lha de ouro tias exposições
de hygiene

Exceilcnle preparado da niitigt
Pharmacia Raspail, «iRprcgado
com suceesso nas emrpingeiis, co-
naioliões, ftrietras-, daijthrps, acne,
pannos. aspereza e irritação da
culis, rugas, suores fétidos c to«
das as moléstias epidérmicas.

Deposito: Drogaria Pacheco, i
rua dos Andradas, 45; á rua 1*
de Março 10 e 31, e á rua Sete
de Setembro, St e ot). Fabrica:
riiarmacia Santos Silva', á ru*
Dr. Aristides Lobo 229, telepho-
ne, 1400, Villa.

MiOROSOOPÍO
Vende-se um do afamado a-.itoí

Reichert, grande formato, com
cxcellentcs combinações de lentes,
absolutamente novo (nunca foi
usado) por preço razoável. Ver e
tratar á rua da Carioca, 33. sob.,
sala da frente, ás terças, qmnlas t
sabbados, das 3 ás 5 'horas.

(R 3957

Convém a todos
saber que o ''Tridigcstivo Cruz" 4
o unico remédio approvado pcln
Direciona de Saude Publica, que
cura as moléstias do. estômago, _
.ijileãüuos

¦:':SsS
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tXNRREIO DA MANHA — Bwringo, 22 de Outubro de 1916

ODEON Companhli
CjnematograpMca

Brasileira

\\m A

HOJE - ULTIMO DtA - 3E
Feia ultima vez, exhlbtção deste

jfrandioBo programma
fllff MAVIM^ei Um programma especial-
GM MAlIMba mente organisado .ara as
creanças constando do film MIS» CYCLONE

e comédias para fazer rir a petizada

MISS CYCLONE
e os seus Sete Peceados Mortaes
Pioagonista: Mlle. SUZANNE DARMELLE

iMMtMMMMMM* <k> i«tMW*MMi»MMt

Amanhã Amanhã
UAI NOVO E BELOLiISSIMC»

FROOKAMMA, COM

UM TRIUMPHO!Francisca Bertmi
no seu ultimo admirável trabalho

uy^rii ALDEIA
ASOBERANAD.%

TIT.A mnls
unia vo se nos

apresenta em
ioda a pujança

ile siiii alma do
nrtista,

vibialil, do unia
sensibilidade

profunda

Será ainda o
melhor

trabalho da
semana!
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líni seguida um trabalho não menos
grandioso

Os Carreteis le Fios de Ouro
Trabalh» fluo e mimoso, desempenhado

Pela graciosa e seduetora
Mlle, FAB1BNNK R/VBRI3GSS

rrrrrrrrYTXTXZTizxxxTXXX.

CINEMA IDEAL
I Hoje:

I
®

8 0 einena "CIHE PALM!! 0 cinema Jí
de luxo 2

B
TT X- TIMO

Duas horas
O intrépido detecllve

HOMEM DE FERllOi
o segundo impressionante

0 Mysterio

» johlc
DIA. - ^o-wm 1 j HOJB --CJltiimO CM.&- HOJE p

de emoção I... gí Ul flABTTA Ést^x;r è!j £1 a ki Ali i I Ali ífilm policial sob o titulo ®,i| 1111 WW ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ »**" mmm^. f.

<§> S HibrUnte e fir* comedia em. «ia. «etc*. '^Rrà9rjj«i e j
ilnn <Si'B <*» prorecta fábrica itahan» TIBER-FIIjM. R
IlílN fj Magistral desempenho de. um grupo de «^VlomáL ?Â1 SU"3 ® ;1 &5BR MM^W^ «"a&$"- i(S) 

I SO CASSINlT CARLO DELIuNI . ALBERTO COLLO, o actor t

@ 
I SI «vimparhico da» genti» senhorito» ca nocai- *1
!

I
Jóias Roubadas

AMANHA - A excelsa o celebre fabrica Fox-Films Csrporation apresentará o delica-

I cL» A JOVEN DAS MONTANHAS $$g$gg®3%
, © um mimo tle arte e poesia. Uma hora do sonhos e davanuios... E mais ainda, o magls-
® trai drama de Pathé Frcres, om 4 partes —...,, _^_L ^_._injustificáveis Ciúmes M4282
(§®@®®®(jD®í)'®©'

PALACE THEATRE,
. Cyolo TUeatral Brasileiro |{«Mro^^nBOpmCTAa EttoreYitole|

; HOJE • Dois grandiosos espectaculos Q HOJE |
: Matinée, te2~_T

com a deliciosa opereta

ÀDDIO
GI0VINEZZ1

Pina Gloana, ítalo Bertini,
Maria Gloana e Clprandi

Sòirée, ás 8 3|4
com a celebre opereta

La duchessa dei
Bal Tabarin

Pina Gloana, Halo Bertini,
Maria Gionna e Clprandi

Toma parte toda a companhia |
?. Bilhetes á venda na bilheteria do lhentro. íPreços do costume, i

Amanha — Primeira "representa-ao da'opareti i
LA LEGGENDA D£LLA ARANCIE, |completamente nova para o nio de Janeiro.

I
Dü

MODA I=S=====±:|-fB
lExIiibirá amanha, 33 de Ontulrn», para gáudio da ;laboriosa egg

grande colônia da Republica Portugueza I' B
mTÍVL official 15

4 LONGAS PARTES de lutas e façanhas...
Verificado o roubo, começa a perseguição aos

bandidos. Vereis então : Ümaescnlnd.t armoactissima
r- O nrrombamento do coíre por meio de perfurado-
es electricos.

Um» peca de amor e aventuras faz parte
ainda dó proirrumraa — Sen titulo é Mnrelo

porem de grande emoção:

SENHORES JURADOS!...
7 EXTENSAS PARTES, 7

Assumpto moldado sobre a ironia da Justiça,
que empolga a platéa — Film do grandiosa mise-en-
scene destinado ao mais ruidoso suecesso.

wkWÍJÊÊÊmx-m\tWÊkWÊk\TmBmm^am ni—n.a>
Como extra na matinée — O instruetivo

film do natural
i confecção de um basto de cora

W. SO CA5S1JN1, UUUJU ;U»ut.»nj-« o-»-~.w -
f »vimparhico da» genti» senhorito» ca noca». *»
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K MUe-cn-£ccne luxuosa, pliotogrfjpliía esmerada c tiilida, paisagens M
lindas e vcrdcjlaintes. Zi

®i

í MS§T Amanha: |

|- POUTUGAL NA CDERBA |
R MAQESTOSO I SENSACIONAL 1 INCONFUNDÍVEL ^

unico film official autenticado pelo Ministério da Guerra. Vi
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1 GRAND MONDE PALAIS
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CINEMA 1

PERDIDA fi

6 actos de OSCAR
Mb

LOPES
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do film quo nlcnnçou
estrondoso suecesso

tiürátitó
UMA SEMANA

Somente Hoje
em Matinée

e Soiree

HOJE- 3V*Iatinée infahti 1

A Casa Mysteriosa Comediu (incílita)
e mais um interessante film por P.RINGB

í
l
I

PAT
éSS)— ^

Amplo —Arejado —Confortável — Nenhcinia
ijspora

AMANHA
A Fabricada Moda o sem par: a Pox Film apresenta:

SACRIFÍCIO DE DI1ESP0S

¦s«*-

XT2XTICO FIX-3\fl: OFFICIAL
Sobre os movimentos e preparativos de tropas Lusitanas, após a declaração de Guerra,

1 mandiido executar pelas nltas i atentes do exercito e authenticado pelo Exmo. Sr. Cel. Norton
1 de-MATTOS, M. D. Ministro da Guerra. „

O film unico e inédito que ora apresentamos oompoe-se de 5 parte» com a extensão de
I 2500 meiros, é o histórico moderno do soldado Portuguez, da sua cultura o preparo para en-

frentar qualquer inimigo por mais poderoso que seja.
Deante duma nssistuncia solectn, do mundo omcial, deante de mais de 200.000 pessoas,

1 todos delirantes de enthusiiismo.tal uma apotheose que todos devem ver, seja elle do qualquer
nacionalidade, destilam garbosos e marclaes 20.000 homens na memorável e magestosa

.GRANDE PARADA GERAL DE MONTALVOjl
§ AVISO : No PALAIS, acham-se expostos o» documentos deauthenticidade.As 1 S
I puotograpuias, a optnlfto d» Imprensa Portugueza, assim como o programma B VA

explicativo dos quadros que será distribuído a Zk
1 Unico! Grandioso! Verídico! Emocionante c Patriótico I g á'|aili|iSJif,giiliH!'!i:*S['!;S!::IISÍI!IBI!flHi;S!Ei:'-Ei'lilH
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í
Joia cinematogrraphica ultra moderna em 5 actos

Seis artistas bem conhecidos de nossa platéa formam
um conjunto Insuperável no desompenho dc uma

obra modelar: Venham admirar :

P
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em «Cegueira

iixão

Sil ^=a=aas= ____^_t ~ t-ttt,----CINEMA AVENIDA
Fsto cinema, tendo passado por grandes reformas, 6

P, nojo um dos mais i.ieilos cinemas da caj.iiul.unico que possuo"unia installai-ilo perfeita de renovar o nr puro, conforme»
as exiRencins da Saúde Publica. O Avenida ô hoje o ponto A
da reunião da clito carioca, e unico que exhibe exclusiva- jS
mento fitas americanas — as únicas que esUo sempre ba- a

„ seadas na moral, e na reforma dos bons costumes. — Or- &
m chestni de Damas no salão de espera. £
Ú ra:oje ECOJEJ' suecesso sem egualíi Empolgante programma novo, film de su

1-, 2-, 3-, 4- • 5- PAHTF.S" 
¦»»».¦ AW. CmS. é*^ A*. E9C9

Apneia iiiirpii í. 19)

Rua 13 de ivraio zi. 25

PERNAMBUCO '

PORTO TlECRE

% m~^mâm.m7S9 VAS...1

RIO DE JANEIRO
S. 
"PAÕLO

A maior importadora de films cinematogTaphicos
A única Empresa que mantém duas linhas diversas- de films das melhores

fabricasiamericanas
A representação exclusiva das marcas t BLXTE BIRD, RED PEATHER, LAEMMLE, VICTOR,

BISON, BIGU, GOLE SEAL, REX, NESTOR, L-KO, FOWERS, UNIVERSAL S PE Cl AL,
JOKERel.M. P.

Robert Mantel — celebrlsndo
de uma paixão»

Clara Whitney—a protagonista de PárA Dominante
9 Louiso Iílai — a velha Thereza da «Tlióreza

de Kaquin»
A Gen. Hampor— a pérfida adultera do "(iu-

mos de Irmão» K
9 Stuart Ilolmes—famoso nos papeis de vil o _\cyuico Ê
â A pequeiin Jeano Leo—A menor no tamanho f*a maior no iloscmponho k

1

ipe
Um cspcclaculo Thealral — Uma hora de gozo

iiitellecluál ' -.
Assignatura Pox Film ó a garantia do suecesso

OU

loxtriioruinario drama policial da «D'LUXu» uxecuiado
pelo gMiide actor MARC MACDEMOTT uma noiabllidada

b mundial. Drama emocionante, policial e amoroso, em que o ®
& grande factor do mal, O CIÚME, entra em scena para cn. ifi
fí ttegnr a policia a pessoa querida, que julga infiel. Scenas de i
j£ verdadeiras surprezn, que deixarão bem longo todos os Sher- K
S lockes, Zigomarii.e Lupins.sobre sahindo o duplo papel leito ^
ú pelo mesmo artista, que pode-so consldorar uma maravilha fc;
K da Cinematographia. 8" 5' i UAR Cl niTfiO Desopilantes scenas co-f:
í PaIITE Aiu.UK Ja l;AJJVI* mi01iS do impagável BlI.» &
| LIE K1TCIIIE, o Rei do Riso na sua ullima creação. v
U SEGUNDA-FEIRA-.*, continuação das aventuras de MaIUN
S SOIS o OLLIlí KlRKUY.dos PIRATAS SOCIAES da D'i.l'XO. *
I 7* aventura A GRNEaE DE UM MAR10LA. S* aventura PAGOS
S NA MHSMA.MOEDA e mais o mimoso film AMBROSIA, tra- U
| ballio delicado, du linda aitista ELLA KALL da UNIVERSAL. |U Grandiosa matiniio Infantil, com lllms escolhidos den ro A
V os melhores da troupe da L-KO. R 4286 m
^Si^«SS»»»1S»^

A HEHÂHÇA FATAL
eis o titulo do grandioso film em série que os freqüentadores do CINEMA ÍRIS terão a satisfação
de assistir a premiere, no mez de novembro, onde tornarão a applaudir o intrépido athleta
EDDIE POLO, o inesquecível ROLLEAUX, que neste drama encarna o principal personagem

EDDIE POLO

CINEMA IRI3
Empresa J. Cruz Junior Rua da Carioca ns, 49 e 5i

Bcoje - Em matiiide e soirUe - Hoje
Ultimo dia desta programma

0 TESTAMENTO ENCANTADO
Sano i.ctos ne um enredo bi-ilhanto, de um romance

tessante e seduct3r. di.UNIVERSAL
inte,

O PRESO INNOCENTE
Film inédito—Drama bellissimo em 2 partos

Teignag e as margens do Vegero
Um lindo film panorâmico

Sâa Gi^eta e o papagaio Come^bdP9oSlo.
O SBRVIÇf) DO FREGE — Comict de L-1ÍO
Sogunda-fêlra — Anida tim trabalho da nome, um film de

Seiisai-ilo — MISS CYCLOM5, trabalho grandioso »m fi purtes,
e mais o lindo drama policial em 5 partos—NAS GARRAS DA
POLICIA M 428e

hs.
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8
A archi-mundiíilmentc famosa Patliií Frórns apresen- jita num fauslo e desvario de coloridos inimitáveis K

pelo PalMcolor, a celebro bailaiinu russa Ê
MLLE. NAPIERKOWSKA I

na comedia em 2 autos 9

f

\

Cinema Theatro S. José
EMPRESA PASCHOAL SEGRETO

Companhia Nacional, fundada cm i de Julho de igii — Direcção sceni-
ca (lo ücior Eiluardo Vicir.-i — Maestro da orL-liestrn, José Niium.

A maior viçtoria do theatro r-opular
HOJE 22 de Outubro do 1916 HOJE

As 2 Ii8 da tardo A's 2 1{8 da tarde
Grandiosa matinée—A hilariante peçaCabocla de Caxangà

Protagonista Julia Martins '

A' NOITE -,7, 8 3[4 e 10 í\2 —3 sessões
-A victorlusa revista,

O F3I3TOIL.AO
Compércs : Alfredo Silva e João de Deus

.Exito extraordinário do quadro novo
1>JM HELANCIO

Os espectaculos começam pela oxhibição dc soberbos
films cinematographicos

Amanhã, O IMsFolilo, e Manobras do Amor.
Terça'feira. O Carimbamba.
Em ensaios, A' Bedea Solta.

O intrépido athleta
Os films em serie da Universal sâo sempre anciosamente esperados

Mais alguns dias e a anciedade publica será satisfeita!
Os films da UNIVERSAL são apresentados nos seguintes cinemas:

Cinema Avenida, Avenida Rio Branco; Cinema íris, rua da Carioca; Cinema Paris, rrnça Tiradentos; Cinemas Haddock Lobo e Veio]
rua Haddock Lobo; Cinema High-Lifc, praia de Botafogo; Cinema Excelsior, rua do Cattete; Cinema Americano, rua Nossa Senhora de Co.
pacabana; Cinema Popular, rua Marechal Floriano; Cinema Guarany, rua Frei Caneca; Cinema Onze de Junho: praça iinzo; Cinema Ele.
gante, rua Visconde de Sapucahy; Cinema Colombo, rua Conselheiro Pereira Franco; Cinema Engenho Novo, Estação do Engenho Novo
Cinema Mascolte, Estação do Meyer; Cinema Central, Estação do Engenho de Dentro; Cinema Mundial, Estação do Cãscadura; Cinema
Beija Flor, Estação de Madureira; Cinema Brasil, Estação de Olaria; Cinema Ideal, Estação dc Ramos; Cinema Venus, rua S. Christovão;
Cinema Pátria, largo daCancella; Cinema Andarahy, rua Barão de Mesquita; Cinema Maracanã, largo do Maracanã, Cinema Smart,

Boulevard de Villa Isabel
Em Nictheroy esta Empresa fornece aos principaes cinemas: Cinema Royal e Cinema Icarahy. — Em Petropolis o confortável Theatro

Rio Branco exhibe com exclusividade toda a producção da «Universal')

SRS, BXHIBIDORES

Forca e cinin.
' ~ ' , — . . -2 jj

PâHTES |
i!

I

EFPEITOS de LU£
ondetereis oc-

casião á
recoiislitiiição

admirável
como num
quadro do

Waltcau do
um minuetc
na corln do
REI SOL— E

O archaismo fi
num quadro 5
ultra- S

moderno ! S
Uma lição aos §)maridos |iinfleis ! 1 A gjironia da ma-
licia feminina
triumphaiito !l

O cspeoíir
culo du

Amanhã no 'ê
Pathé é iiiii fespeçtaculo â

a . .~;, „ . moderno o âA assignatura, aus 2 maiores Fabricas: modelar w
FOX c rAXHJÊ |
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THEATRO REPUBLICA
KMfKBSA OLIVEIRA & O.

Orolicsira ilo

HOJE
Matinée ás 21b

professores .o!) u regenein de Arthuro FraisinesiToumée FÁTIMA MIRIS «assineai

ttítima vez

A VIUVA ALEGRE
Opereta dc Franz Lehãr

A grande novidade

O Espelho Quebrado
Maravilhosa corrtlnriíição de gestos

PARIS-CONCERTOl
i noto variado I

HOJB
Soirée ás 8 3 [4Á grandiosa pantoinimn

LA C0L8MBINA
Mdravillióib» effeitos de luz

ENSCENAÇAO
RIC/J

©©.©©©©©©©'©©©©©©rs)r
Sempre FÁTIMA MIRIS

Luxuosíssima miEc-en-scéne.

Uma Festa em Tokio*
O Espelho QuebradíS
GRAMDE EXITO MUNDIAL

LA GRAN VIA

ritFCOS: — Camarotes e friza s, 15$; logares ilistinetos, .1$; co.lfí»
ras. 2.; balcões, 3*f c 2$; galerias numeradas e entrada geral, i$oco(
Ililliclcs á venda no the.itro.

Amanhã — Segunda-feira — Co ncerto pela celebre violinista,<k EMILIA FRASSINESI

3Ç3SE5SS

THEATRO CARLOS GOMES
Companhia de sessões do Eden-Theatro, de Lisboa

Empre;a Teixeira Marques — Gerencia de A. Gorjao

MATINÉE LJ/i IE? 
"2-8E8UE8-2

A'S MI1JI& A's 73'*°
3 1 j3 ¦ ¦ ^»* mw Uma e 9 3i*4 da noite

1 pedido-ULTIMAS REPRESENTAÇÕES - A pedido
da celebre e apparatosa revista em dois actos o oito quadro9

Aos srs. cinematograpjhistasç£ue desejarem informações detalhadas solore as nossas con«
dições de fornecimento queiram dirigir-se á gerencia desta ay encia á rua 13 de Maio n. 25—
Telephone 2647 Central.— Caixa JPostül 120*4—Endereço telegraphico Ulifilman.

jílL. J3. €_**•
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TOMA PARTE TOPA A COMPANHIA
Colossal e incomparavel triumpho

Amanhã—Últimos espectaculos darevistaA. B- G.

Terça-feira 24 f^í»?^0) 0 AMOR

)mr VEJAM OS ANNUNCIOS DOS CINEMAS E THEATROS NA 6,a PAGINA


