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O orçamento ainda
na Gamara

«Arrasta-se, ha dias, na Câmara dos

Deputados, a votação (lo orçamento.

E ha de ser sempre assim, emquanto

se reservar a discussão «ii •.impor-

tantissimo assumpto para u encarnl-

nhamento das votações. «A ultima re-
«forma do Regimento cerceou o di-

reito de exame dos deputados, pro-
vocando muitas queixas; entretanto,

pouco adeantoti para acabar com essa

anomalia de debates extensos por
oceasião da votação. Hontem, teve a

Ctunara duas sessões. Levantou-se a

primeira cm liomenagcm á memória

do senador pelo Espirito Santo, co-

ronel Domingos Vicente, que perten-
cen ú Constituinte republicana. Obc-

decett-se á praxe, mas é praxe que
deve cessar. Palavras rememorando
os méritos do finado, o bem que fez

á pátria, proferidas por algum depit-

tado 011 pelo presidente, acompanha-
das dc um voto de pczar na acta,
bastariam para exprimir o reconheci-
mento nacional aos serviços por elle
.prestados. A segunda sessão, convo-

cada para uma hora depois, já co-

iticçou muito desfalcada de numero.
Deputados que compareceram á pri-
meira reliraram-sc apenas esta sus-

pensa, e não voltaram ao Mouroe.
Não sc pôde por isso proseguir na
votação do orçamento. Accresce que
houve, o que tomou tempo, um re-

qiierimcntò intempestivo, que provo-
cou larga discussão, dc congratula-

ções ao presidente da Republica, aos
chefes do Executivo do Paraná e dc
Santa Catharina, aos respectivos le-

gislativos, pela solução provisória da
contenda entre esses dois Estados,
contenda que passará á. historia com
a denominação de Caso do «Contesta-

d.o. O presidente da Republica, la-
ideado dos dois presidentes estaduaes,

já havia sido amplamente felicitada

pela Câmara, quasi na sua totalidade

presente «á assignatura do accordo 110

palácio do Cattete. Falou nessa so-
knnidade a Câmara, exaltando o
serviço prestado pelo chefe da Na-

ção c as grandes vantagens do con-
venio, pela boca do sen presidenta.
A que vieram mais as congratulações
de hontem? Por que essa duplicação
dc parabéns, esse regosijo enfestado,
•maxiitíé da parte do órgão do poder
publico que tem, por 

'força dos seus
deveres-constitttciouacs, de sc mani-
festar sobre o accordo, approvando-o
011 reprovando-o? E' caso de se repe-
ti- ao autor da proposta, aos que a
applaudiram, aos que a approvaram,
«j estalado pas trop de sele.

dista esgotado o mez de outubro,
c a votação do orçamento na Cama-
ra ainda lhe consome alguns dias. O
Senado só receberá o projecto nos

primeiros dias de novembro, c só lá

liara seus meados sairá elle da rc-
spectivil commissão de Finanças, e
isto trabalhando muito a commissão
e os relatores. Deste modo, o Sena-
•do pôde ir até aos últimos dias de de-
zembro com a discussão, para só cn-
viar o votado á Câmara dos Depu-
tados quando esta, no dilemma de
approvar sem emenda o que lhe man-
dar o Senado, ou de deixar o gover-
no sem orçamento no primeiro dia
do futuro exercicio financeiro, será
fciçada a engolir o que receber,
annullaiido-sc completamente, quando
pela Constituição é a ella, como re-
presentarite immediata do povo, que
cabe a iniciativa das leis de finanças.
Reproduz-sè, mais uma vez, a anor-
malidãde de ser o orçamento leitura
quasi exclusiva do Senado. Fica as-
sim abolido, anniqtiilado o principio
constitucional da dualidade d.as Ca-
maras, investida uma só do poder de
fixar a despesa publica c dc dispor
<la bolsa do contribuinte.

Não queremos encobrir o facto de
scr este anno, de todos do rcgimen
republicano, aquelle em que o orça-
mento sáe mais cedo da Câmara dos
Deputados. Já proclamámos, nesta
mesma columna, os esforços da com-
.missão de Finanças e do leader para
abreviar o trabalho orçamentário.
'Mas o resultado mostra que, a des-
peito de toda diligencia e boa vou-
iode desses que se entregaram a esse
esforço, a Câmara ainda enviou tar-
1I.1 o orçamento ao «Senado, de tal
sorte que, sc se quizer com elle fazer
nli algum manejo

ha necessidade de votar todos os

annos verba por verba da despesa, e

repetir as disposições relativas a im-

postos. Haja ao lado do orçamento
variável um orçamento fixo, também
chamado pelos financistas orçamento
definitivo, estável ou permanente,
comprehendendo certos impostos que
duram emquanto não revogados ex-

pressamente, e certas despesas im-

prescindiveis ou obrigatórias, como
sejam as referentes "ao serviço da di-
vida interna e externa, ás pensões
civis c militares, subvenções e garan-
tias de juro, aos strhsidios dos repre-
sentantes da nação e aos vencimentos
do funccionalismo e outras congene-
res. Imitemos outros paizes, como,
por exemplo, a Inglaterra, terra cias-
sica do rcgimen representativo, onde
existe esse orçamento permanente,
abrangendo um terço das despesas
totaes c quatro quintos da receita.
Ha outras reformas que também se
impõem para facilitar, sem prejuízo
dos direitos da representação nacio-
nal, a elaboração da lei da despesa
c da receita publica. E', principal-
niente, questão de methodo. O que
não pôde continuar i o orçamento
feito a marche-marche, precipitada c
atabalhoadamente, nos últimos dias
d/i ultima prorogação, ao apagar das
luzes, conforme a phrase já clássica,
e por unia só das casas do Congres-
so, despojada a outta da principal
de suas attribuições, que «é jttstamen-
te fixar 'quanto" pôde o governo gas-
tar, e determinar quanto pôde elle
tirar ao contribuinte.

Gil VIDAL

Tepicos & Noticias
O TEMPO

Agradável n temperatura dc hontem, sen-
do a mínima to",, c .1 máxima 23",:!. Céo
nublado não pcrmitflindo brilhasse sol
nn sua intensidade.

HONTEM

Tr-cas
Sohre Londres. ,- • i •" Paris. ....-*" -Hamburgo. . .1 *" Itnlia" rortiipil (escudos)." tiiicnos Aires (peso

ouro)n Nova Vork
Bancário
C, Matriz

Café — 9*400 c 9*5°o
typo 7.

Libras — _o$,_oo.
Letras do Thesoüro —

6 11_ - 7 por cento.

Cambio
90 DlS A' VIST»
I2<)|6.1, 12 l|32

$714
Í750

*7-'°"

f?55
$658

2$8<M

4S00S
*3oj

12 ilS e ia 5I32
12 i|8 e 12 sljí

por arroba pelo

Aos relutes de

HOJE
T\$vX de serviço na 'Repartição Central dc

Policia o 2" delegado auxiliar.

Pagam-se na Prefeitura ns Mlluis dos
adjuntos de i" classe de letras N a Z, e
inspectoras de alumnos «das escolas prima*
rias.

A enrne
Para a carne bovina posta hoje cm

consuma nesta capital [oram affixados pelos
marchantes, no entreposto de S. Diogo, oi_
¦preços dc $7.40 a $Soo,_ devendo ser. cor
brado ao publico o máximo dé"i$ooo.

Carneiro, 2$; porco, i$2oo c vitella, $9

político, se terá
lim optimo pretexto no retardamento
havido, pelo qual ficou pouco tempo
vos embaixadores dos «Kstados para
te 'desempenharem da iuneção, que
também lhes toca, de collaboradores
da grande lei dc meios. Trabalhou-
se na Câmara, procurou-se activar e
apressar a elaboração dessa lei, mas
iião se conseguiu o que se tinha em
v'Sla, que L«r;l remettel-a ainda mais
«•'«¦Io para o Senado, não só para que
cite dispuzesse de mais tempo para
bem e.\-,iminal-a e conscienciosamen-

|c 
votal-a, mas na esperança — qtte

illttsão! — de se encerrar mais cedo
v "ngresso, 

e sc poupar ao Thesòu-
f.xangiie pelo menos uni mez de

Pr "o."ação.
'¦¦ 

que o defeito est.i princi-
palincnte no modo por que é or-
lanizado o nosso orçamento. Não

A sessão do Senado, hoje, deve scr
interessantíssima. Já estão cm poder
da mesa, para serem lidos no expedien-
te, os pareceres das commissões de Fi-
nanças, Justiça e Constituição, atten-
dendo ao levantamento das ultimas rc-
stricções da amnistia de 93 e 98, e é
<le esperar que o apresentado stibstitu-
tivo ao projecto, cm terceiro c ultimo
turno, seja discutido e votado hoje
mesmo, cm virtude de algum requeri-
mento de urgência.

Devem estar na memória dos leito-
res, por muito recentes, as oceorren-
cias de quinta-feira ultima, çin consc-
quencia das quaes aqttcllas commissões
foram chamadas á fala e o sr. João
Luiz 'Alves, atraiçoado á ultima hora
pelos seus antigos correligionários;
mandou ás favas o P. R. C.

Quasi todo o Senado applaudíu a
iniciativa generosa com que a Câmara
entendeu de apagar a triste memória
da guerra civil. Na 2" discussão o
projecto triumphara cm votação nomi-
nal por maioria esmagadora. Pa«ra a
3* discussão e votação immediata, o
Semullo approvara o requerimento de
urgência do sr, João Luiz. Apezar de
toda a eloqüência metralhante do ma-
recital sogro, a cuidar dos interesses do
genro em cerca de dez discursos, se
havia alguns volos contrários á pro-
posição, nenhum se sobrepoz á reserva
das convicções serenas. Mas quarta-
feira, na véspera do grande combate,
npparecett na tribuna o sr. Irincti Ma-
chiido, com aquclla invocação puxada
a gancho, para espicaçar a sensibilida-
de do perrecismo. Então — vimos com
estes ollios — choraram de arrependi-
mento deante da sombra augusta os
qne deram os seus votos, na 2" dis-
cussão c na urgência, ao projecto dos"gravatas vermelhas", contra quem os
ossos de Floriano e do sr. Pinheiro
saltavam nas sepulturas arrombadas.
Por isso e ainda por amor dos prin-
cipios, houve a debandada qtte os srs.
Urbano dos «Santos e Azeredo chefia-
ram, passando por cima do sr. João
Luiz.

¦Eis que o sr. João Luiz sacodiu nas
bochechas do perrecismo os seus lo-
gares nas commissões do Senado c
cuspiu na camarilha, Dahi por deante
é o bando precatório do P. R. C. ba-
tendo á porta do representante do Es-
piriio S.tnto; é a satisfação completa
do corriilio ao ex-antigo traído c é,
máo grado a satisfação, a derrota dos
triuniphadoros, pelo abandono da ban-
deira que haviam levantado ardente-
niente...

Não é possível q:ie a sombra augusta '
não reappareça hoje no Senado!

pelos nossos illustres patrícios drs. Car-
los Chagas, Arthur Neiva e Miguel Pe-
redra — isto por esta simples, acatada
razão: nem um delles lá foi, nem fez
pesquisa alguma.

Como poderiam esses sábios, por in-
ducção apenas, e sem distinguir, gene-
ralizar seus conceitos?

Depois, foi o próprio dr. Carlos Cha-
gas quem, com seu alto critério de ho-
mem de sciencia, ao referir-se ás zonas
do interior. devastadas pela trypanozo-
nios brasileira e outras doenças, disse
"Certo uma parte do interior do Brasil
escapa a essa liecatombe." E' fácil Veri-
ficar; basta ler o seu brilhante discurso
pronunciado no banquete que lhe offe-
receram ante-hontem.

Grato lhe ficará, pela publicidade des-
tas linhas, seu constante leitor — Hen-
rique Silva."

Fieis ao nosso systema dc não recusar
publicação ás contradições formuladas
em linguagem razoável, ás opiniões man.
tidas pelo Correio, estampamos a carta
supra. Mas devemos notar que o missi-
vista labora em grave erro quando sttp-
põe que nenhum dos illustres scientistas
citados visitou o planalto central do
Brasil. O dr. Arthur Neiva fez uma
longa excursão por aquella região, e o
resultado do que ali viu e estudou
combina com as pesquizas feitas por
Carlos Chagas em outras zonas do in-
terior do Brasil.

Estiveram hontem cm visita de des-
pedida ao general Caetano de Faria,
ministro da Guerra, o governador dc
Santa Catharina, coronel Felippe
Schmidt, e o presidente do Paraná, dr.
Affonso Camargo.

O general Carlos dc Campos conce-
deu uma entrevista ao Eslado dc Sãi
Paulo, e iièlla garantiu ter consciência
de haver cumprido o seu dever, quando
á testa das forças federaes de serviço
em Matto Grosso, por oceasião do ul-
timo movimento político verificado cm
Cuyabá.

O general Campos foi imparcial;
procurou cercar de todas as garantida,
não só os membros da Assembléa como
a pessoa do presidente do Estado; evi-
tou os saques e a effusão de sangue,
" cingindo-se absolutamente ás instrn-
cções do governo da nação",

Felizmente, tudo isso é uma verdade,
e pôde estar certo o cx-inspector da 61
região de que a nação, que desconfiou
a principio da tarefa que lhe entregara
o governo, acabou por.se convencer de
que, com o governo ou sem elle, o ge-
neral Campos se houve dc modo a não
sujar os seus bordados na lama da
politicagem.

«Por esse motivo, e só devido a elle,
o general foi demittido de um cargo,
hoje confiado ao general Barbedo, que,
conforme as circumstanoias, pôde vir
a ser até um interventor marca Setein-
brino no Ceará.

Accrescentou o general que o gover-
no da Republica tem agido com a ma-
xima leaWade em tudo isso. Essa
phrase fica muito bem na boca de um
militar disciplinado como o sr. Cam-
pos, mas absolutamente não correspon-
de á verdade.

A sua demissão é a prova mais po-
sitiva de que a lealdade dcsapparcceti
do espirto do sr. Wencesláo, para dar
logar á mais desbragada parcialidade
cm favor do sr. Azeredo. E isso não
é pelo menos leal á nação, que divisa
nas manobras que se estão movendo
em favor do sr. Azeredo os prodromos
de uma luta, que muito caro nos ha de
custar.

Espere 'um 
pouco, o general Campos,

pelas conseqüências da lealdade do pre-
sidente da Republica...

Em companhia de sett ajudante de
ordens, esteve hontem no gabinete do
ministro da Viação o dr. Affonso-Ca-
margo, presidente do Estado do Para-
ná, que foi agradecer ao dr. Tavares
de «Lyra o ter-se feito representar por
oceasião de sua chegada a esta capital.

BENftALAS _ Elegantes e risistentes —
Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.

Subiu hontem o preço da farinha de
«trigo. A alta foi de i$ooo cm sacca
dc 44 kilos, csperandta-sc que cila ché-
gtte a 3*000. Assim, o preço de íSifooo
a iSÇsoo subiu já para ijÇooo e i9$5oo.

'Esta alta é resultado da grande es-
cassez da producção norte-americana, c
das enormes vendas de trigo que a Ar-
gentina contratou com a Inglaterra.

E como um grande mal nunca surge
sozinho, o povo, que já viu votados
pela Câmara dos Deputados augmentos
de impostos que incidem sobre alinien-
tos, terá também a breve trecho o pão
mais caro!

_ Deu-nos hontem o prazer de sua vi-
sita o distincto professor e jornaMsta
hcspanliol Lázaro Curto Esptiny, que se
acha entre «nós ha alguns dias.

O nosso director, dr. Leão Vclloso,
recebeu de Iiilianibupe, mimicipio da
Bahia, onde nasceu e onde tem antigas
ligações dc familia, o seguinte tele-
gramma:

"Deputado Leão Vclloso. — Rio. —
Pelo facto auspicioso da inauguração
da linha telegraphica desta cidade, para
a qual v. cx. muito concorreu, queira
aeceitar as nossas congratulações e a
expressão do nosso mais sincero reco-
nhecimento. — Baptista Xavier, Joa-
quim Baptista, Manoel Mendes, Gtii-
lhernie Maya, José Fractuoso, Octaci-
lio Torres, Lactancio Figueiredo, An-
tonio Alves o Francisco Nogueira La-
ctancio Júnior."

Acompanhados dos respectivos aju-dantes de or.lens. estiveram hontem nosministérios da Fazenda e ,1o Interior,em visita aos srs. Pandiá Calogeras eCarlos Maxinnliano, os srs. AffòrisòCamargo, presidente do Paraná, e Fe-üppe Schmidt, governador dc Santa
Catharina.

PUNHOS e collarinhos — Especialidade— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.
¦ Por ter sido graduado no posto deaímirante, apresentou-se, hontem, ásaltas autoridades da Armada o vice-

almirante Duarte Huct Bacellar Pinto
Guedes.

Esteve, hontem, ás 2 horas da tarde,
no palácio do Cattcte, cm conferência
amistosa com o presidente da Repu-
blica, o dr. Alcântara Bacellar, gover-
n.idor eleito e reconhecido do Amazo-
nas.

S. ex. foi ao palácio presidencial
principalmente despedir-se do sr. 

"Wen-

cesláo Braz, por ter de seguir para São
Paulo, onde pretende demorar-se ai-
guns dias. observando serviços públicos
cm beneficio futuro do Amazonas.

A' audiência diplomática de hontem.
no palácio Itamaraty, compareceram os
srs.: embaixador americano, ministros
da Allcmanhn, Argentina, Bolivia, Cuba,
Fnvnça. Hespanha c Itália e os encar-
regados de . negócios do México, Sttissa
c Uruguay.

! GRAVATAS - Lindíssimas — Só r.a
1 Casa Manchester—Rua Gonçalves Dias 5,

I Os desíroyei-s Amazonas, Piauhy, Rio
1 Grande dn ^orte e Sergipe vão sairamanhã do dique fluctuaiite Affonso
Feniia.

Para o cilludido dique entrarão

Escrevem-nos:
" Rio de Janeiro, 23 de outubro de

loirt. — Exmo. sr. redactor do Correio
da Manhã.

.\*o seu luminoso artigo de hoje. sob
o titulo "A eliminação do brasileiro",
lia mn tópico que eu peço venia pnra,
questionar, contestandorO.

Refiro-me aquelle concernente á pro-
jectada mudança da capital da Rcpubli-
ca para o planalto ecn'ral do Brasil, ou,
melhor, para o local escolhido e demar.
cailo pela cqmniijsão Crttls, local cs-re . .,, . .,
que não foi nem p«Mia ser "apresenta- principio do mez próximo os submer-l
do tos olhos do sçientista e do medico" Isiveij "F 1". "F 

3"' < "F 
s\ j

Susceptibilidades
exaggeradas

'Os nossos collegas do Imparejal

publicaram «hontem um artigo, em que
conhecido clinico se insurge com ai-

gttma violência contra o facto de re-

cebermos o auxilio scientifico, que
nos vem dar uma commissão da Fun-
dação tRockefeller. A propósito des-
sa cooperação da sciencia americana
na obra gigantesca do saneamento do

nosso paiz, discorre o dr. Plácido

Earbosa, cm tom accentuadamente

pessimista, lamentando que sejamos
incompetentes parai aproveitar os

próprios recursos na solução dos

problemas mais comezinhos da^nossa
vida domestica.

O artigo do Imparcial c interessan-
te e merece commentarios, porque
nelle «se patentea um dos perigos que
se podem enxertar no bello e auspicio-
50 movimento nacionalista que hoje

agita o Brasil, e para o qual temos
contribuído com o nosso decidido es-

forço. Movido por esse sentimento
sadio e forte de amor pehv.inviola-
bilidade da pátria, e «de zelo pela in-

tegridado da sua soberania, o dr.
Plácido Barbosa vê, na missão Ro-
ckefeller, uma espécie de guarda
avançada da- civilização americana a

preparar o caminho para 
"outras tu-

telas", que a nossa incapacidade
administrativa c a nossa falta de sa-

gacidade política, accumulando erros
c perdendo opportuuidades, poderão
mais tarde attrair para o Brasil.

Parccc-nos que os receios do dis-
tineto clinico são cxaggerados e des-
cabidos. Entre a cooperação scicnrl-
fica em uma obra de humanidade e
de civilização, c as aventuras do im-

perialismo aggrcssivo, nada ha, de
commum. A Fundação Rockefellcr
não foi creada com outros in-
tuitos, senão reunir recursos fi
nuicciros para a realização dc um
emprehcndimcnto que, pela sua pro"
pria natureza, transcende as frontei-
ras e as divisas raciaes e nacionaes,

para obedecer a um ideal dc solida-
riedatle mundial, cm terreno neutro,
no qual todos 05 homens se podem
harmonizar.

Mas o interesse principal do arti-

go do dr. Plácido Barbosa está na

questão do nco-nacionalismo que
elle indirectamente suscita. Um dós
aspectos paradoxaes da actual situa-

ção mundial é a coexistência de um
vigoroso espirito nacionalista, que sc
manifesta por toda a parte, exacta-
niente quando tudo evidencia que a
organização internacional de amanhã
sc vae fundar sobre uma base ampla
p'generosa da confederação dos gru-
pos de nacionalidades/- ligados :¦ por
affinidades políticas « identificados
pelos interesses econômicos. «O pro-
¦blema do mundo futuro, a questão
máxima «que vae reclamar a attenção
dos juristas e dos estadistas, dos
pensadores c dos homens de acção
econômica e financeira, vae scr a
ptocura da formula que harmonize o
nacionalismo e o internacionalismo,
que concilie cm uma unidade doutri-
naria essas tendências que se polari-
zam hoje na consciência do homem
civilizado.

«Para realizar a synthese, de
cuja perfeição depende a estabilida-
de da paz que 'fòr firmada no fim
áz luta cttropéa, é preciso que as
tendências nacionalistas se transíor-
mem e se purifiquem, libertando-se
dos elementos que até agora as
perverteram, e lhe deram a fór-
ma «bastarda do chauvinismo ag-
gressivo. Certamente ninguém iria
encontrar vestígios de9sa orientação
nas idéas expressas pelo espirito
culto qtte é o do articulista do Im-
parcial. Mas do neo-nacionalismo se
requer alguma coisa mais do que a
mera virtude negativa de abster-se
do chauvinismo c de não ser accessi-
vel aos impulsos passionaes que
nascem dos preconceitos populares.
E' necessário que a nova orientação
nacionalista se caracterize por uma
plasticidade intcllectual, por uma fie-
xibilidade que lhe permitia, sem ss-
crificio do esforço para manter inte-
gra a personalidade particular da na-
cionalidade, collaborar com os outros
povos na obra commum da recon-
strucção da civilização e da expansão
da riqueza universal, afim de tornar
ivais feliz e mais intensa a vida do
homem sobre a terra.

O imperialismo absorvente e nive-
lador, as doutrinas egoisticas, que
visavam impor a todas as raças um
padrão commum de civilização e de
cultura, desapparecerão complctamen-
te sob a influencia desse nacionalis-
mo, cujo programma se resume na
affirmação do direito de cada povo,
grande ou pequeno, a desenvolver-se
segundo a linha dc evolução traçada
prlos seus) antecedentes históricos,
pelo meio physico e pelo gênio da
raça. Mas ao lado desse nacionalis-
mo, que se está revigorando 1105 cam-
pos dc batalha do Velho Mundo,
surge também o novo espirito de so-
lidariedado internacional, esboçado
nas allianças politico-militares e nos
blocos econômicos, cujas bases já fo-
rsm solidamente estabelecidas pelos
dois grupos belligerantes.

IA. época -que está deante de nós é
de vigorosa affirmação da personali-
dade nacional, mas c também de iu-
tima cooperação c solidariedade dos
povos civilizados. Na nova ordem de
coisas, o isolamento eqüivalerá á
morte. Um paiz que, levado pelos
preconceitos, se afastar das grandes
correntes internacionaes que se vão
formar, perecerá como um membro
amputado do organismo da civiliza-
ção collecíiva. E se a coopjração
econômica vae ser essencial, se a

noção da solidariedade e identidade
dos interesses materiaes vae dominar
o mundo futuro, como um cotnph-
mento do ideal nacionalista, é claro
que nenhuma fronteira pôde substs-
tir«*io terreno da sciencia que, pela
sua própria natureza, é cosmopolita
« superior, ao partictilarismo das
raças e das nacionalidades.

Creia, portanto, o illustre dr. Tia'
cido Barbosa, que a chegada da mis-
são Rockefellcr não nos deve ferir
u amor próprio nacional nem des-
pertar receios que se não justificam.
Vejamos naquelles scientistas os pre-
cursores da grande obra de solidarie-
dade intcllectual, política e economi-
ca dos povos americanos, sobre a
qual fundaremos a grandeza deste
continente.

A admi.vistraç/io do Correio da Ma-
nhü, assim como todos os seus agentes
e viajantes, acceita assignaturas para
• revista portugueza O Rosário, uma
das mais bem feitas puWicações calho-
licas editadas cm Portugal. Ânno6$ooo.

(Estiveram hontem na Câmara, acom-
panhados dos respectivos ajudantes de
ordens, os dr. Affonso Carinargo e co-
ròncl Felippe Schmidt, presidente do
Estado do Paraná e governador do dè
Santa Catharina, que foram agradecer
aquclla casa do Congresso Nacional,
todas as homenagens que lhes foram
prestadas, por oceasião da sua recente
chegada a esta capital e durante a sua
estadia aqui, para assignarèm o accor.
do de limites entre os seus Estados.

Os dois «presidentes, que estiveram no
Monróc cada 11111 dc per si, conversa-
ram animadamente com o sr. Vespucio
de Abreu e demais membros da mesa,
com os representantes dos dois Esta-
dos, que firmaram o accordo e com va-
rios outros representantes da nação, no
gabinete <lo presidente da* Câmara.

•Ao se retirarem, foram os illustres
visitantes conduzidos ao elevador, por
quasi todos os deputados presentes.

NOTICIAS DA GUERRA

As tropas de von Mackensen oecupam
o porto rum ai co de Constanza

BOLSAS, GRAMPOS e NOVIDADES.—
MEIAS DE SEDA E FIO D'ESCOCIA.
Casa Nascimento. — 167, Ouvidor.

A «Reccbedoria do Districto Federal
arrecadou hontem a quantia de
73:5"?<J(>.=__
CAMISAS—O que ha de melhor e elegan-
«c—Casa Monehe-ter — Gonçalves Diis 5,

O ministro da Fazenda deferiu o re-
qtterimciito do delegado fiscal em São
Paulo, pedindo para recolher á sua rc-
partição as prestações mensaes a que
está obrigado, pela impressão da obra
que está sendo impressa na Casa da
Moeda.
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i/\na trincheira russa na ftvitte de Champttgne

A PALAVRA OFFICIAL

De todas as linhas de
frente

BRANDÃO a«a.atb
Av. Rtn Branco, to».

Pelo ministro da Fazenda foi fixa-
da em i.íSooo a diária do agente fiscal
do imposto de consumo em S. Paulo,
Samuel Porto.

ROUPAS brancas — Sortimento sem cgual— Casa Manchester — Gonçalves Dias 5.
O ministro da Fazenda mandou rc-

commendar ao delegado fiscal 110 Cea-
rá que providencie para que seja orga-
nizado o processo de tomada de contas
do ex-thesoureiro da del.cga.eia, Tlico-
dosio Freire.

Banco Nacional Ultramarino
SEDE EM LISBOA—FUNDADO EM 1864
Rio de Janeiro—9. Pnillo---Snntos

Capital 112.000 contos fortes
SAQUES A' VISTA E A PP.AZO

sobre todos os paizes e todas as opera-
ções bancarias nos seus variados ramos
nas melhores condições do merendo.
R. da Quitanda esquina Alfândega

Asencin. Praça 11 do Junho.

O ministro da Fazenda mandou suh-
metter á inspecção dc saude o 2" es-
cripuirario do Thesoüro Nacional Cae-
tano Luiz Machado Júnior, que reque-
reu aposentadoria.

NAO comprem perfumes antes- de visitar n
Perfumaria Nunes — L. S. Francisco 25.

O ministro da Fazenda, por portaria
de hontem, nomeou Accacio Almeida
para o logar de agente fiscal dos im-

gostos 
de consumo no Estado da Ba-

ia.

E' "chie" calcar no — Ahrnnlirto-i-o-, assemblisa f-Druiinosa

O ministro da Fazenda, por acto de
hontem, creoti uma collcctoria das ren-
das federaes em Jambciro, Estado de
S. Paulo.

Vae S Casa Moni_ examinar
As jarras de crystal branco ou de côr,
Qne 1,1 se estão vendendo agora porUm preço incrível t tres mil réis o par.-mma-m-m^-mmm

Pingos & Respinps
Fo! preso, hontem, ttm estivador, quan-

in tentava passar um contrabando de meias
de seda,' dentro de uma lata dc assiícar.

Ainda bem ; o Tbcsotiro escapou a tinia
"doce" violência...

* *
A empresa do Restaurante Assyrio publi-

ca um convite aos cavalheiros que compa-
receram ao banquete no .dr. Carlos Chagas,
para verificarem os seus sobretudos e guar-
da-chuvas "visto um dos senhores ter dei-
xado ficar o £eu e levado um de outro,
por engano".

Um sobretudo ? um guarda-chuva ? um
de cada ? Não se entende bem ; «m todo
«caso que appareça o "homem do guarda-
chuva" ou o "homem da capa preta"...

«
_ a

A propósito, commentava um medico;
Essas trocas dão-se geralmente nas

lojas de barbeiro ; desta vez íoi-se dar, ao
contrario, num banquete offerecido ao
maior inimigo i'elles...

a
a *

•—¦ Com o sticcc-5o do accordo Taraná-
Santa Catharina, pegou a moda e novos
accòrdos se propõem agora.

Quaes ?
Entre outros o da commissSo de Fi-

nancas com os addidos ; o da receita com
a crise financeira; o do transporte com
o carvão nacional; o da policia com o
jogo.

Perdão j este ultimo ha muito tempo
qtie foi feito pelo «Aurelino.

ç
a a

A policia procura descobrir a quem per-
tence uma perna humana, encontrada num
tarque da City, no Mangue.

Com certeza não c de nenhum gatuno ;
as de-=tes, se não nndam pulando muros,
já deram ás de Villa Diogo...

*
a i a

RompeU a guerra civil r.a
¦ übyssinia.

(Telegramma)
Os abyssinios, ao que se presume,
Lutando estão da liberdade em pró!
K obedecendo ao nacional costume.
Em vez dc ás bombas ir ateando lume
Atiram pedras ao seu ris.., e ao sol.

Cyrano & O- .

Áustria. — Vienna, 20. — O estado-
maior do exercito communica, em data
de 20 de outubro;"Continuam os combates no sector
do Monte Pasubio. Depois de prolon-
gado e forte canhoneio, os italianos ata-

Icarain a nossa posição ao norte do
Icunie daquella montanha, desenvolven-
jdo-se uma encarniçada luta corpo a
corpo. A brigada do coronel Allissoro,
composta dos regimentos ns. 1, 3 e 4
dos caçadores imperiacs do Tyrol, re-
chassou completamente o inimigo, que
soffreu sangrentas perdas o deixou 100
prisioneiros em nossas mãos.

Batalhões dos "alpini", apoiados por
forte artilheria, atacaram a Forcella di
Sadora e o Pequeno Cattriol, a sudeste
do Valle Pleims, sendo rcpcllidos pelo
fogo de nossas metralhadoras."

Alusmanh'.— Berlim, 21.-— O quar-
tel general comiituniea cm data de 21
dc outubro:"Frente oeste: Príncipe Rupprccht1—
Continuam vigorosos o duello de arti-
lheria e o fogo reciproco de infanteria.
Alguns ataques inglezes entre Le Sars
e Eaucourt l'Abbaye foram rcpcllidos
num combate corpo a corpo. Mais para
leste, detivemos nas suas trincheiras a
infanteria inimiga que estava prompta
para um ataque. Avanços francezes
através da estrada Sailly-Rancourt fra-
cassaram em frente aos nossos obsta-
culos.

Abatemos 12 aeroplanos inimigos, 4
dos quaes atrás das nossas linhas, Uma
incursão noclurna dos nossos aviadores
contra as estações ferro-viarias e depo-
sitos de munições, na rectaguarda do
adversário, deu bons resultados.

Príncipe Guilherme — Vivo canho-
neio em ambos os lados do Mosa.

Frente leste: Príncipe Leopoldo —
Alguns batalhões russos tentaram nova-
mente reconquistar as trincheiras por
nós tomadas na margem oeste do
Stochod. Os seus esforços foram com-
pletamentc inúteis, cttstando-Ihes enor-
mes perdas.

Novos ataques das tropas alternas, sob
commando do major general von

Gallwitz, deram-nos a posse dc mais
algumas posições russas, a noroeste dc
Skomorochy, 110 Narajowka. O inimigo
contra-atacou inutilmente, -soffreiido
grandes perdas. Transportámos para a
retaguarda, já hontem durante o dia,
5 officiaes, 150 homens prisioneiros e
7 metralhadoras.

Archiduque Carlos — Continuam os
combates nas florestas e montanhas da
Transylvania, com grandes perdas para
os rumnicos.

Dobradja: Os combates 11a frente do
marechal von Mackensen desenvolve-
ram-se a nosso favor. As tropas alie-
niãs, búlgaras e turcas penetraram em
vários logarcs na posição principal do
inimigo, na linha: sul de Raspva-Agení-
lar-TuzIa. Tomámos Tuzla e as altu-
ras a nordeste dc 'Toprosari. ao norte
de Cocardja c a noroeste dc Mulciova,
depois de violento combate. Fizemos
3.000 prisioneiros russos, entre os quaes
um coronel, e algumas centenas de ru-
maicos, capturando 22 metralhadoras c

lança-niinas. Esquadras aéreas alie-
mãs participaram com exito da batalha.

Na Maccdonia a situação mantem-se
inalterada."

No Mosa e no Somme
Os allemães atacam

violentamente o bon-
que de Chaulnes

Paris, 23. (_. H.) — Communicado
official de liontem á noite:"Ao sul do Somme, os allemães de-
pois de violento bombardeio, atacaram
novamente a secção meridional das po-
sições que lhes conquistamos no bosque
de Chaulnes, mas foram repellidos em
fpda a parte com perdas muito serias.

_ Ainda não foram arrolados os pri-
sroneiros feitos nustá secção.

Os relatórios officiaes indicam que
o ataque desta manhã custou aos alie-
mães elevadas perdas. As tropas inimi-
gas que penetraram na nossa pumeira
linha foram completamente cercadas.
Capturamos 150 sobreviventes.

Nos outros pontos da linha de fren-
te, canhoneio intcrniitteiiie."

A luta nos reduetos dc Schwaben
o Le Snrs

Londres, 23, (A. H.) — Communica-
do do general Douglas Haig:"Nos reduetos de Schwaben e Le
Sars fizemos hontem mil e dez prisio-
neiros, dezescis dos quaes officiaes,

Ao sul de Yprcs o inimigo fez ex-
plodir duas minas e occupou as extre-
midades das aberturas produzidas no
terreno, local esse que foi continuanien-
tc varrido pelo fogo da nossa artilheria.

Os nossos aeroplanos agiram com pro-
veito, de/terminando o local exacto das
baterias inimigas afim dc regular o tiro
da nossa artilheria.

Destivimos cinco aeroplanos inimigos
e abatemos tres."

Forte bombardeio entre Lo Snrs e
Guendccomt

Londres, 23 — (A. H.) — O ultimo
communicado do general Haig informa
que os allemães dirigiram forte bom-
bardeio contra a linha dc frente in-
gleza« entre Le Sars e Guedencourt.

A9 tropas britannicas oecuparam
hoje as extremidades da abertura,- pro-
duzida pelas duas minas que o inimi-
go fez explodir ao sul de Yprcs.

a
O quo Informa uma nota

offloiosa
Paris', 22 — (A. H.) — Diz uma

nota official:"O dia correu calmo ao norte do
Somme c muito movimentado ao sul,
na região dc Chaulnes, onde o inimigo
se mostra .profundamente alarmado com
os progressos dos francezes. No bos-
que, os allemães tentaram varias vezes,
empregando para isso os maiores esfor-
ços, retomar o terreno que haviam per-
dido. «Desde o alvorecer coluriinas de
ataque inimigas, saidas do bosque si-
tuado ao sul de Le Prcssoir, foram lan-
çadas suecessivamente. contra as nos-
sas linhas da encruzilhada central. Os
francezes rcçebcrnin-nos, «porém, com o
máximo vigor, c réppelliíám-nos dizi-
inando-llics as fileiras. Alguns destaca-
mentos inimigos, isolados, vindos das
suas trincheiras, foram iiniivcdiataineii-
te cercados, desarmados c feitos pri-
siorteiros'. A acção terminou ás dez ho-
ras e foi extremamente desastrosa
para os allemães que debandaram dei-
xando mtade dos seus effectivos dcan-
te das nossas trincheiras intactas.

Tres horas mais tarde, novas tropas

AS OPERAÇÕES
NOS BALKANS

Q porto de Constanza cáej
em poder dos teuto-

bnlgaros
Nont York, 23 — (A. H.) — Radi»

gramma procedente de Berlim inform:
«[lie ai tropas do general von Macken-
seu tomaram o porto rumaico dl
Constanza, sobre o Mar Negro.

Esta noticia nio foi ainda, eonfir-
mada.

Nova York, 23 — (A. A.) —Os jor-
naes acabam de affixar boletim core
um radiogranima de Berlim, noticiando.
que as tropas búlgaras, após renhida t
sangrenta luta, oecuparam a cidade ru-
maica de Constanza, sobre o Mar Ne-
gro, fazendo grande numero de prisio-
neiros.

i Esta noticia, que ainda não foi con-
firmada, causou grande sensação.

As tropas iiisso-rumuitus contl-
miam a retirar-se na

Dobrudju

PetrOgrado, 23 — (A. H.) — Conv
municado do estado-maior:"As tropas russo-rumaicas que opc-
ram na Dobrudja continuam a. retirar-
sc, resistindo obstinadamente ás forças
do general von Makenscn.

Na frente dn Transylvania os rumai-
cos atacaram homem violentamente os
austrò-alleniãcs, ohrigando-os a operar
um ligeiro recuo nos valles de Trotus,
do Mitus e do Slanic.

'Na fronteira oeste da Moldavia ei
rumaicos combatem tenazmente com
suecesso."

Os servios romperam a primeira
linliu búlgara cm Itnkri

Londres, 23 — (A. A.) — Os serviol
romperam a linha búlgara entre Hukr
e. Tickuka, fazendo muitos prisioneiros
emquanto os bulagros fugiam precipita'
(lamente.

lioliluciil/.i occnpfldn pelns tronai
scrviiis

Londres, 23 — (A. A.) — Noticiai
de Salonica dizem que os serviços oc-
cuparam iJoUHueiitzi, .expulsando üa!:
completamente os búlgaros.

Itombnrdcio das posições bulgn
rns pula esquadra

allinda
Londres, 23 — (A. A.) — Telcgram

tuas de Salonica informaria que a «s-
quadra dos alliados continua bonibai'-
dtando, com exito, as posições bulga-
ras da embocadura do Strunia.

Os servios avançam om território
nacional

Londres, 23 — (A. A.) — Telcgram-
ma de Athenas informam que os ser-
vios continuam a avançar no territo-
rio servio, «batendo os búlgaros.

Os últimos importantes ganhos dos
servios na região dc Bolditenizi, deram-
lhes posições dc onde ameaçam agora
fortemente os búlgaros, que estão eu
Tickuka,

Os rumaicos rcpcllcm os teuto.
búlgaros na Dobrudja

Londres, 23 — (A. A.) — Os teuto-
búlgaros tentaram um grande avance
cm Tulza, na Dobrudja, sendo, porém,
repellidos, com grandes perdas, pelof
rumaicos.

Novas tropas nllemãs no sector
do Corna

Salonica, 23 — (A. H.) — Commu-
nicado do quartel general servio:"Foram assignaladas novas tropas ai-
lemas deante das nossas posições no
sector do Ccrna.

Nada houve dc importante na noss;
frente."

inimigas, voltaram á carga lançando vi-
gorosos ataques contra as linhas da
orla sul, mas chocaram-se contra a in-
quebrantavel resistência dos vencedo-
res. Dc manhã foi o inimigo mais uma
vez repellido por toda a parte com
grandes perdas. Deixou também em
nosso poder alguns «prisioneiros.

A offensiya dos alliados «proseguc, ir-
remediavcltncntc sua marcha. Desde (i
dia os allemães não cessaram de ceder
terreno. Hoje Chaulnes, ao sul, Peion-
ne no Centro e Ilapatinve, ao norte, «..v
tão seriamente ameaçadas.

O inimigo, sentindo que dentro cm
pouco tem de reaporôder ataques mais
fortes e mais amplos, «própara-se para
reagir até ao ultimo extremo. Deve,
porém, estar convencido pelo resultado
<las r.acçõcs anteriores, que lhe é ab-
solutaincnte impossível altingir o fim
que deseja."

A LANTERNA
BKEVEMENTE

m 1 - ' , '

Ante-hontem, tivemos opportunidade
de estranhar a iiiditíerença do gover-
no pelo 

"serviço da nossa Policia-Ma-
ritima, que, agindo num dos maiores

portos do mundo, não tem meios de
¦transporte, senão de empréstimo e

quando os encontra. A nossa estranhe-
za crescia de ponto, onde verificava-
mos que o Orçamento vigente consi-

gnou a verba de 40 :ooo$ooo, nas suas
Disposições Geraes, para a acquisição
de duas lanchas, destinadas a esse ser-
viço.

Posteriormente soubemos o melhor.
Em verdade, a Policia Marítima tem
tres lanchas, a Tavares dc Lyra, a
Argos e a Lynce. A primeira foi re-
colhida ao deposito do Patrimônio, por
imprestável; a segunda está escangalha-
da no Caju', e a ultima, que c um
barco de pesca, adaptado a um motor
ordinário, está abrindo de podre
não sabemos onde. Quer dizer, em
bons termos: a policia do nosso porto
não tem uma só embarcação que utili-
zc. Nisto, como se vê, as economias
do sr. Wencesláo conseguiram verda-
delro milagre. Toda a gente diz que
possuímos uma Polioia Marítima, esta

delicia corre diariamente a immcnsi-
dade da bahia de Guanabara, pelo mc-
nos se presuppõe que as suas obriga-
ções sejam satisfeitas, e, entretanto,
não ha sequer um páo de jangada onde
a sua vigilância se firme, sem ir 00
fundo. Apenas, o que mata os planos
de economia do presidente da Repu-
blica é a circumstancia de estarem a
Tavares de Lyra, a Argos e a Lynce
com as suas triputações completas, cada
uma «tendo um mestre a perceber S$ooo
diários, um machinista, também 8$ooo,
dois marinheiros, a s$coo. E d tua «-

lirada do serviço vem de um bocado dc
tempo.

Tudo isso, que não é sério, mostra
a necessidade da compra das duas
lanchas, cuja acquisição o Orçamento
autoriza: i" — porque policia mariti-
ma é policia marítima, sendo claro que
não pôde funecionar cm cavallos dc
páo; 2° — porque o pessoal de sua
tripulação já está a postos, cansado dc
esperal-as.

Apresentou-se hontem ás a>tas auto-
ridades da Armada o Io tenente enge-
nheiro machinista João Paulo de Fa-
ria, que vae partir pelo Hollandia para
a Europa, afim de servir como chefe
geral de machinas dos carvoeiros Pin-
dará e Mearim.

Não é somente nesta capital que os
serviços dos Correios são dirigidos ao
sabor da politicagem e das amizades dos
que tudo podem. Haja vista o que se
passa com o preenchimento de uma vaga
de agente, verificada ha pouco na agen-
cia de Cataguazcs.

A agente effectiva abandonou o car-
go, porque assim lhe conveiu. Se se
consultasse o interesse dos Correios,
teria sido nomeada cm sett logar, e im-
mediatamenfe, a ajudante, que de ha
muito, com plena satisfação dos habi-
tantes daquella prospera cidade minei-
ra, vem desempenhando aqúellas fun-
cções.

Pois não à o que suecede. A politi-
cagem interveiu no caso, e um Jornal
de Cataguazcs chegou ate a publicar
que a Câmara Municipal, porque deseja
um certo terreno, prometteu ao respe-
crivo proprietário nomeal-o agente, des-
de que elle lhe desse a posse desse ter
reno, por baixo preço, previamente es-
tabelecido.

O homem descobriu o embuste, de que
estava sendo vidtima, e repelliu o ne-
gooio, convencido de que es edis de

Cataguazcs ficariam com a sua* proprie-
dade, c depois talvez não conseguisse a
sua nomeação. „

Isso é inadmissível. Os Correios têm
dado ultimamente, no Estado de Minas,
margem a muitos escândalos, justamen-
te porque as agencias são confiadas sem
maior exame aos protegidos da poli-
l:ca.

Por que, pois, não confiar a agencis
dc Cataguazcs a uma senhora que já
teve, c está tendo, bastas oceasiões de
provar a sua boa condueta?

E' necessário ifastar quanto possi
vel a politicagem da administração, sem
o que jamais os serviços públicos pode-
rão adquirir cfficiencia que dellcs se
deve esperar.

¦4>«*--a»-f>_3B-
O ministro da Marinha vae designar

um official da Armada para servir
como instruetor dos empregados da
secção terrestre do "Lloyd Brasileiro",
que irão formar uma linha de tiro. de-
nominada "Tiro 

Lloyd Brasileiro";

O ministro do Interior aceusou re.
cebido e agradeceu o officio do presi-dente da Assembléa Legislativa do Es-¦tado da Parahyba, communicando o rc-
conhecimento- do presidcn.e e vice
presidente do mesmo Estado, para o
quadricnnio de itjiC a 1920, respectiva-
mente drs. Francisco Camillo de Hol-
landa. Antônio Massa c João BaptistE
Alves Pequeno.

Do dr. A. Pauli, enviado extraorói.
nario e ministro plcnipotenciario dl
Allemanha, recebemos um delicado car-
tão de agradecimentos pela noticia que
dêmos do anniversario natalicio de sua
majestade Augusta-Vicroria, imperatriz
da Allemanha e rainha da Prussia.

O dr. Antônio Carlos Simoens da
Silva, acaba de ser eleito sócio corre-
spondente do Instituto Histórico e
Geographico de Santa Catharina, e so-
cio'honorário da Soci«_tade dos Artis-
tas Mecânicos e Liberaes. Mantenedora
do Lyceu dc Artes e Officios dc Per-
nambuco, a qual foi por s. s. represen-
tada ultimamente nos Estado» Unida*
da America»

¦^í__
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Mais impostos
; sobre o poyo!

•ÍNa «tia 'febre indomável de lançar
Itiipostos, para que a nação pague as
inomináveis patifarias do ultimo qua-
VJHcnnio presidencial, o Congresso
Itíácioiiar parece disposto a tributar
tos' watertlosets, que o mesmo é que
iaggravar sensivelmente os alugueis
klas residências de ricos e pobres,
jnais dos pobres do que dos ricos!

IE' iòtst de duvida- que, o povo,
¦principalmente o da capital, esta
pendo tão brutalmente explorado, que
jelle tet<á necessidade imperiosa de
Reagir, sueceda o que sueceder.

O imposto projectado é dc 3$ooo,
t>e)r mez, por um viatcrclosct, e
S$ooo, tambem por mez, por dois

No reino das "sombras

augustas"
X IDÈA dTaMNÍSTIA

TRIUMPHAEO
GENRO DO SR. PIRES

ESCAPA
Estiveram hontem reunidas, conjun-

tamente, as commissões de Finanças,
de Justiça e Legislação e d» Constitui-
ção e Diplomacia, para darem parecer,
de accoiáo can a resolução tomada
quinta-feira ultima pelo Senado, sobre
o projectò de levantamento das ultimas
restricções da amnistia de 05 e 98; tâo
ardorosamente combatido pelos srs.
Irineu Machado e Pires Ferreira e por
algumas sombras augustas, que se p ro-
jectaram do além-lumuh».

Em primeiro logar, tomou a palavra
o sr. João Lyra, relator da commissão
de Finanças, lendo o seguinte parecer:"A proposição n. 1:191. de 1015, 0a
Câmara dos Deputados, extingue as ul-

™narelhos « 1S0OO BOr 
'um 

além timas restricções nostas á lei de aninis.
. pparemos, e 1*000 por uire «ucuv ,-orver iobre a convenien.
úi dois. Não ha distíncçôes entre os
ivdlores loeativos das propriedades.
D,'imposto ferirá egualmente a todos
quantos residem no 'Rio de Janeiro,
inas, como 'é lógico, dessa apparente
íedualilade resultará, de 'facto, a mais
(flagrante injustiça. IA casa cujo alu-
gifél seja dc 400$ooo, 500$ooo, 6oo$ooo

•ou mais, por mez, pagará 3$ooo se
tiyer apenas um uiater-closet; e.
egualmente tres mil réis pagará o
miodesto funecionario, ou o desprote-
jçiHo operário que viva cm casas
ictrjo aluguel mensal importe cm ai-
JKitinas dezenas de mil réis apenas!.

tN'ão se levante o povo, não se in-
surja contra a nova e projectada ex-
torsão, e terá o Estado a roubar-lhe
.diariamente tudo quanto elle ganlia
pelo seu trabalho honesto, sob a fôr-
ma de impostos novos ou com o
«agravamento dos <jâ existentes! E
não se imagine qne a renda, que o
Tlhesouro irá recolher dd imposto
«obre os apparelhos sanitários, re-
prbsentará uma verba tão notável-
inhite elevada, que o salvará das
apsrturas -era que se encontra. E'
iaoil de fazer o calculo do rendi-
mento do imposto projectado.

Em 1913, a Capital Federal pos-
sul 83.500 predios sobre os quaes
dnciilia o imposto predial. Desses
predios, 231 são próprios municipaes,
703 próprios 'federaes e 4.532 per-
tcilccm a instituições qtte gozam de
biscri.ç,ãò do imposto predial. Adrait-
lindo que o Thesouro não isente
«t-ssiis propriedades do imposto de
tóatcrclosets, vcriíica-sc que o nu-
mero de propriedades sobre as quaes
o imposto recairá é de 82.S76. Nos
annos de 1914, WS c no corrente,
iforarít construídas novas proprieda-
des, sendo que só no primeiro se-
Diiestrc dc 191C as novas constru-
cções ãtttngiram ao numero de 362.
L'\ssim, póde-se computar em 1.810
os novos predios, a partir de 1914,
elevando, portanto, a 84.386 a totali-
<lai\c dos que pagam ott devem pagar
impostos, c que ficarão sujeitos ás
taxais sobre water-closcts. -No ma-
jtimo, nm terço dos mencionados prç-
dios possue dois apparcllto-s saiu-
-tarios, donde se concilie que o im-
poáto renderá':
S6.'25õ predios, pagando

3?ooo por mez ou 36$
por anno, total. . . . s.025:216$

eS.i.'S predios, pagando
5?ooo por mez -ott 60$
llor anno, total. . . .

I

ABIA
I BRASIL

ti.687:6SoS

¦.'Total geral 3.712:896$
Na mais «favorável das hypotheses,

como ficou demonstrado com alga-
rislnos que se encontram nas estatis-
lieis municipaes, o Thesouro não
chegará a receber os quatro mil con-
tos' que figuram na previsão orça-
montaria.

Qlas, ainda que receba essa verba,
nem governo nem legisladores reflc-
ctirain nas conseqüências de tal me-
tiidn.

IE' claro, é positivo, ottc o povo rc-
agirá contra o novo assalto que sc
prójcctai Nós o aconselharemos mui-
to iconvictamcnte a que não pague;
porque tal imposto é uma extorsão
violenta. iSob pretextos -de assisten-
cia, sanitária, já toda a população
paga imposto não pequeno, por servi'
ços- que deveriam ser feitos^ gratuita-
mente', e pelos quaes todavia a Pre-
•feitura recebe de impostos 2.700 con-
tos.. A remoção e aproveitamento do
lixo coristitttc cm toda a parte uma
industria tão lucrativa, que, cm algtl-
mas capitães cúropéás, as .mttnicipa-
lidados ainda recebem não pequenas
.verbas que lhes são pagas pelos arre-
itiatantes da limpeza publica. Aqui,
110 iKio de Janeiro, todos pagamos, e
o commercio e a industria sabem bem
quanto lhes custa a remoção do lixo
dos seus estabelecimentos!

tPois bem: ainda sc pretende agora
fazer nova e mais violenta extorsão
ao povo, obrigando-o a stibmcttcr-se
a outra taxa tambem sanitária, por
-serviço que o governo, federal ou
municipal, tem obrigação de fazer, a
bem da saude publica!

iGòverno c legisladores, sob as
anais liypocritas affirmações, elles,
que" deixam impunes a caterva qtte
roubou os cofres da nação, esticam
demasiado a corda da paciência na-
cioual! Primeiro, "é o augmento geral
ile todos -os impostos sobre alinicn-
tos e tudo quanto fòr importado do
estrangeiro; depois são os impostos
de consumo sobre café e manteiga;
mais ainda, impostos novos sobre ar-
ligos de producção nacional; agora,
05 impostos sobre os zvaters"closcls,
c, conto repugnante ironia, como um
sarcasmo indecoroso, surgem de mis-
turi com todas essas medidas aquel-
<h> fingidas rcdúcçõcs de 15 c/o nos
impostos sobre xarque, arroz, .baca-
llfáp, banha c kerozene, quando é bem
certo que o povo absolutamente não
(aproveitará de taes rcdúcçõcs, que
representarão na verdade um presen-
to "tle cerca de tres mil contos feito
aos commcrciantcs grand.es importa-
iflores daquelles artigos.

i?áz-se mister que sc levante a re-
aeção imniediata e neral, contra esta

1 Stova extorsão! Como pôde o pobre,
que mal ganha para pagar; a renda
ila 'Casa onde mora, pagar ainda mais
3S000 por mez? Com que direito se
impõe a iniqüidade dc o pobre c .mi-
íero povo, ma! alimentado e mal ves-
•tido, pagar um imposto egual ao que
pagará quem pôde viver em casas
luxuosas c nos bairros mais optt-
lentos?'Os inquilinos poderão não pagar
aos. senhorios o novo imposto, é ver-
idade; mas os senhorios augmentárão
as rendas, o que dará o mesmo re-
Btiltado, e, de resto, não menos cx-
piorado é já o proprietário sobre o
qual União c Prefeitura cairam como
tveritosa-s sugando-lhe toda a riqueza!

¦Sc tal tnnovação passar definitiva-
mieltte, os conflictos entre os senho-
rios e 03 inquilinos serão interininá-
veis, porque aquelles hão de querer
receber dos locatários de -seus pre-
dios a verba que a União lhes vae
extorquir, c estes hão dc procurar
íurjir á extorsão.

..fiai é o resultado preparado pelo
súttbr da desastrada idéa-, que impôs-
jsivíl c não esteja aninhado na pasta
da Fazenda, donde têm partido os
aiiai-s deploráveis disparates governa-
jmcntaes! •

Preparem-se os inquilinos para nao
•pagar o novo imposto; .preparem-se
os senhorios para a .mais do que
justa reaeção, e mie o paiz sc levante
como um só homem contra quem so
jencoritra meios, de governar na apph-
cação systematica è
impost . . .
rvisivcl miséria do povo, pcrmitttudo
lio entretanto que viva cm plena li-
fcerdade c no gozo das mais delicio-
Ias' venturas a malta que arrastou o
Brasil 6 horrorosa situação em que
pe m encontra!

f. e,. para resolver iobre a convenien.
cia dessa medida, aquclle ramo da pa-
der legislativo solicitou esclarecimentos
no governo, cujas informações, a respei-
to são conhecidas.

Submetliáo o assumoto ao estudo da
commissão de Finanças daquella Casa
db Congresso, opinou a dita commissão
que o projectò estabelece uma medida
justa e conveniente, camlanto- que não
venha a importar esse pagamento pelo
Thesouro, de qualquer quantia suppwta
devida, cm virtude da approvação da
projectò, cam relação ao tempo passado.

Para deixar-bem claro esse pensa
mento, o parecer entittido julgou ne-
cessario que fosse mais expressamente
enunciado e 3 commissão de Finanças,
do Senado considera tambem que im-
pediria melhor duvidas futuras a appro-
vação da. seguinte emenda ao art. 1*1

Depois da palavra — venc'ment08 —
accresccnte-se: *ou traalquer outra van-
tnsem pecuniária, seja «wa! fôr a sua
natureza, anterior á data desta lei ,
supprimindo-se a palavra 

"atrazados ,
ultima do mesmo artigo."

Antes da discussão deste parecer, o
sr. Victotino Monteiro levantou tuna
preliminar — sc as tres comraissõe»
reunidas podiam deliberar conjunta-
mente. Travou-se acalorada discussão,
ds que participaram 01 ers- Urbano
dos. Santos e Antônio Aaeredo, presen-
tes. Para uns, a deliberação conjunta
era -perfeitamente regimental, sendo
essa a praxe do Senado em casos iden-
ticos; para outros, ia dc encontro ao
Regimento, cujas artigos foram tidos,
relidos c virados peio avesso, e segando
os quaes, no caso de varia» commissões
terem de pronunciar-se sobre o mesmo
assumpto, cada nma apresentará o seu
parecer á parte. Afinai depois de ven.
corem votação, o primeiro destes crite-
rios, contra o voto do sr. Erico Coelho,
que se retira, fica assentado que cada
uma das comnnssões deliberaria por st.

Presente á reunião o sr. Maciel Ju-
nior, deputado federaüsta pelo Rio
Grande do Sul, tomou a palavra, devi-
damente autorizado. S. ex. defendeu
brilhantemente o projectò, mostrou que
nenhum intuito subalterno o animara c
disse que havia sido uma revoltante ex-
ploração o pesto melodramático do_ sr.
Irineu, a invocar a sombra do extineto
chefe conservador. Foram sentimentos
superiores que lhe inspiraram a inicia-
tiva. 'Esta mereceu o apoio, do sr. Wen-
ccsláo Braz c nierccel-o-á de toda con-
seieneia justa. O deputado gancho ter-
minou offcrecendo alvitres para uma
solução conciliatória entre as ideas dos
patronos do projectò c os interesses dos
seus iinpugnadores.

Logo em seguida n parecer do sr.
João Lyra. foi assignado por s. ex. e
pelos srs. Viclorino Monteiro, Bueno
de Paiva, Alfredo 'Ellis e A. Gttanaba-
ra; sem discussão.

Não tardou que usasse ; da palavra,
com a sua eloqüência habitual, o sr.
Kpiracio Pessoa. Depois de longas con-
sidcrac3.es, cm que se mostrou de pleno
accordo com os alvitres suggeridos pelo
sr. M.tcicl Junior, s. cx. offercceu 4
discussão, como presidente da coinmis.
são dc Legislação c Justiça c como seu
relator, o seguinte substitutivo á propo-
sição da amnistia:"Art, 1°. Ficam abolidas para os
officiaes cffcctivos do Exercito c da
Armada todas as restricções impostas
ás amnistias de 1895 c 1S98, sobre o que
respeita a vencimentos ou quaesquer ou-
Iras vantagens pecuniárias anteriores á
data desta lei.

Art. 2". Os officiacs que foram pu-
ni-dos, cm virtude desta lei, passarão .1
occitpar nos altnanacks dos Ministérios
da Guerra e da Marinha a collocaç.io
que lhes caberia se não tivessem sido
attingidos por aquellas restricçiics, mas
constituirão um quadro á parte, que será
nos almanacks designados pelas letras
O. F- c denlro do qual serão promovi-
dos sem prejuízo -do quadro ordinário."

Solidários com o sr. Epilacio, assi-
guarani o parecer que s. ex. lavrara
nesse sentido, os outros membros da
comhiissão de Justiça, presentes, srs.
Arthur Lemos, Kaymundo de Miranda
c Ribeiro Gonçalves.

Ao mesmo tempo a -commissão dc
Constituição e Diplomacia assignava o
.parecer, lavrado pelo seu presidente, sr.
M; dc Almeida, homologando o substittt-
tivo da do Justiça.

.Mas, antes dc encerrados esses tr.v
kalluis, em cuja elaboração foi propo-
sito conciliar todos os interesses, o ma-
reolial so,irro entra pcia sala onde as
commissões estavam reunidas, como um
ohuz.

Fora ipeor a emenda que o soneto!
Agora é que s. cx. ia botar a boca 110
mundo. A revoliosos, ticul uni copo
d'iigua...

•O sr. Pires Ferreira manda buscar
o Alinanaclc, leu-o du -baixo para cima,
discutiu toda a legislação militar, em-
quanto os menjbros das cosnniissõcs
iam assiguando os parcecres, 11111 a
uni.

Que o sr. Epitacio ressoa cxpli-
casse o que era c o que queria dizer
o sen substitutivo.

O marechal estava ali para discutir;
eslava prompto.

'íiijpertubavel, o presidente da com-
missão de Justiça pegou -da sua -pasta
e saiu.

Os outros foram tambem saindo...
O vencedor dc quinta-feira fazia

pena.
Em sumiiia, o levantamento das ul-

timas restricções da amnistia de 95 c
98 sc vae fazer, com o melhor dos ácus
resultados: o csliaiulailiamctito da ca-
mariilia conservadora, que faz das fra-
quezas força, mas já não engana a
ninguém. .

lA-pós a satisfação dada ao sr. João
Luiz, este nos declarava, uo corredor
do Senado: — "Pódc dizer que ajus-
tei contas com o P. R. C". Passando
nessa oceasião o sr. Alfredo Ellts, la-
lnu nestes termos o representante do
Espirito Santo: "Caboclo velho, dê cá
11:11 abraço; pode coniar conimisto."

*mmt ¦> 'LCi' '3i "

O casa da "Standard"

A .EXPLORAÇÃO DO
COMMERCIO DA ;

PODEROSA EMPRESA
No BRASIL

lEslí sendo verificado que a turfa
do Brasil é superior, a quanta turfa
se conhece era outros paizes, que a
empregam; como combustível ent diver-
sas applicações industriáes e usos do-
mestiços.

Deste .importantissiino estudo acaha- o
Club de "Engenham de obter um snc-
cesso completo, devido ao trabalho da
sua commissão especial, presidida pelo
almirante José Carlos de Carvalho, e
da qual fazem parte os provectos en-
genheiro» César de Campos, -Carlos Nie-
meyer, Chagas Daria e 'Mario Ramos,
todos pertencentes ao seu conselho di-
rector.

Calbe ao Brasil ser o primeiro paiz
que, tendov-turfa, vae enupregal-a, pul-
veriiada, cpmo combustível, a' seme-
Ihança do que fazem os americanos do
norte com o carvão em pó, ou, para
meJhor '¦ dizer, aproveitando a moinha
de seu carvão. A idéa do emprego da
turfa pulverizada,-como combustível das
fornalhas de caldeiras fixas, partiu do
almirante José Carlos de Carvalho, que
encontrou no sr. Henrique Zettel, me-
canico de .provado valor e ao mesmo
tcniipo chimico muito •competente, c
executor do seu projectò e companhei-
¦ro constante de seus trabalhos dc la-
boratorio.

Homem, nas officinas da Companhia
de Asphalto, do dr. Américo Lassance,
fizeram-se as provas definitivas do em-
prega da turfa pulverizada, para o ser-
viço das grandes caldeiras que derre-
tem o asphalto .para o calçamento da
cidade, derretimento que exige uma
temperatura de .300 gráos, durante lio-
ras de trabalho seguido.

A turfa empregada foi trazida das
turfeiras da Bocaina, Estada dc São
Paulo, na secção da Serra do Mar,
que divide aquelle Estado com o do
Rio de Janeiro. Essa turfa íoi secca
e pulverizada nas offienas dos srs-
H. Zettel & C, estalbelecido3 na Boca
do Matto, onde foram tambem con-
struidos o apparelho injector e todos
os seus pertences.

Esta prova, de resultados satisfato-
rios, foi assistida pelos membros da
ccmraissão» do Club de Engenharia e
os representantes da imprensa carioca,
e serviu de preliminar á prova oüficial
qne terá togar hoje, na presença do
presidente da Republica, prefeito mu
nicipal, membros do Congresso, engs-
nheiros, etc

A commissão, tendo muHo em vista
a conveniência de tornar bem conhe-
cido o resultado de seus trabalhos pra-
ticos, para attender a uma necessidade
nacional e da mais alta economia para
o pa:z, <ará repetir essas provas cm
outros dias, que serão annunciados, pa-
ra que o maior numero possivel de in-
teressados possa verificar a realidade
de um facto, que virá, certamente, mar-
car uma nova éra para o Brasil, gn-
ças ao patriótico esforço dos illustrcs
pãtricios que constituem a conunissão
do Club de Engenharia.

Depois desta experiência, i feita com
a turfa nacional, serão feitas outras
provas idênticas com o carvão em pó,
para os mesmos effcitos, e mais para
uso das locomotivas, a exemplo do que
sc faz nos Estados Un'dos, para o
aproveitamento da moinha de seu car-,
vão, que .segundo nos informa o a!
mirante José Carlos dc Carvalho, já
se trata naquelle paiz de exportar para
o llrasil, moinha de carvão dc pedra,
á razão de .um dollar a tonelada, cs-
tando .1 negociação dependendo do ar-
ninijõ do frete de Nova York ao Kio
de Janeiro.

Esta idéa da moinha de carvão para
o Brasil; dos Estados Unidos, .por tão
baixo preço, é para dar saida â- grande
existência desse artigo naquclle- paiz,
emquanto não se fizer aqui a instai-
lição das .fabricas de pvtlverização_ do
carvão nacional ou do carvão nmido
estrangeiro que importamos.

Para resolver este outro .problema do
combustível do nosso paiz, é que o ai-
mirante José Carlos de Carvalho csU
activando os trabalhos da commissão
que preside, preparando tambem expe-
r.iencias definitivas que venham con-
firmar os bons resultados que tem con-
seguido apurar cm varias experiências
preliminares.

A comi
poiÊ» de Recife

Continuando hoje a explanação dos
escandaloso» processos d» Standard
Oil CompaBT ot' Brasil, poremos rema-
te á argumentação iniciada, no sen-
tido de demonstrar ao publico, que a
exploração do seu commercio de kero-
zene, gazolina e produetos congêneres,
constitue uma permanente lesão, ao fis-
co brasileiro, de avultada importância,

Estabelecemos, sobre dados absoluta-?
mente verdadeiros e facilmente consta-
taveis, a organização da mats rica eiiv?
presa do mundo, como os seus próprios
patronos a denominam, quando pro-
curam afastar a possibilidade de. se
responsabilizar ella por titulos de cre
dito quaesquer.

Installada, pois, no 'Bra-nl com ¦ as
suas principaes usinas na Ponta da Ri-
beira, ilha do Governador, o seu esctij
ptorio geral na avenida Central, pubii-
cados no "Diário Official» os sens no-
vos contrato e estatutos, eil-a pun-
mentada para a acção formidável do
seu commercio.

E o plano da '.Hatv-s das metri-es
foi executado com observância verda-
deiramente religiosa.

'Demos, nas .passadas notas, inter-
essantes dados estatísticos extraídos dos
livros mesmos. auxiliares, isto é, do3
maippas particulares da própria Stan-
dard Oil, demonstrando os avultados
stocks de kerozene e gazolina nianti-
dos de maneira constante nos vinte e
quatro depósitos installados no territo-
rio' nacional, com os preços por caxa
de cada proibido, nas diffcrentes pra-
ças e, bem assim, o total da importan-
cia obtida com a sua venda. È con-
cluiiiios justamente solicitando aos lei-
tores um pequenino esforço de nicmo-
ria, afim de que fosse retida, essa
polpuda parcella, vinte e dois mil nove-
centos e oitenta c dois contos dc réis,
em contraste com essa outra de dois.
mil e sessenta contos de réis, capital
modesto da gigantesca empresa — maii
rico e mais poderosa do mundoI... __

E, agora, proseguimos na exposição.
Se a essa substanciosa quantia — mé-.

dia permanente dos sloclts de kero-
zene e gazolina, juntarmos wiü c
tantos contos do stock de óleos com-
busttvíis, lubrificantes, além dos pro-
duetos congêneres do commercio da
Standard O 1, teremos attingido a som-
ma considerável de vinte e quatro mil.
contos de réis... .:¦ 1

O commercio de kerozene e gazolina
para a exportação é estabelecido inva-
riavel e estrictamente, a dinheiro, nos;
Estados Un:dos da America do Norte,
dc maneira que a Srandasd Oil Compa-
ny of Brasil, se fosse empresa inde-
pedente e não subsidiaria da matris das
matrizes, do sunvptuoso throno dc Ro-
kfellcr. que lhe forneço todo o ne-
¦cessario, sem abrir sequer conta-cor-
rente, teria de pagar á vista as corri-
pras da mercadoria, que realiza e em-
¦barca para o Brasil, afim de -manter
•nos seus depósitos os stocks de que
precisa.

E, contraprova dessa affirmativa.
isto é, de só" essas condições de pagai
mento nos Estados 'Unidos, é ainda o
facto da Standard Oil, invariayelmen-'
tc, sem mia só excepção, exigir de
todos os seus compradores, mesmo as
firmas mais acreditadas, não pe.gamen-
lo A vista. 011 por oceasião da entrega
da mercadoria, mas pagamento adean-
tado, v:nte c quatro horas antes dessa-
entrega...

Posta, entretanto, de parte essa con-
sideração accidcntal, constinuemos.

Ainda pelos livros auxiliares, ou me-
lhor particulares da própria empresa,
verifica-se que possue ella actualmeii-
te no Brasil bens moveis e tmmoveis
consistentes cm terrenos, armazéns,
tanques, depósitos, installações de for-

.»Ái-.:» .itinli.Nticmr-ta t* nutri") C 3DD<1-

Foi E3o, honrem, no expediente 'fe
sessão da Cantara, uma mensagem da
presidente da Republica, capeando nm
officío db ministro da Viação relativo
á. exploração commercial do porto do
Recife. Diz, em. summa, o officío da
ar. Tavares, de Ljraj"Conforme refere a mensagem dirl-
gida por v. ex., em 3 de maio do cor.
«ente anno, ao Congresso Nacional,
acerca das obras do porto do Recife, da
linha de cães de oito metros d'agua,
projectado na extensão de 1.317 me-
tros, já se acha concluído o trecho de
850 metros, devidamente apparelhado
de vias férreas e guindastes e servido
por cinco armazéns e dois galpões, mu-
nidos tambem dos necessários appare*
lios para o sett serviço interno..

Seria de conveniência, com o fim de
attender ás justas reclamações dos in-
teressados, fosse iniciada desde já,
mesmo em regimen provisório, a expio-
ração commercial da parte do cáes con-
struida, até que, concluidas as obras, se
pudesse estabelecer nas melhores con.
dições, um serviço definitivo.

Ne#e sentida a companhia «mprei-
teira, a Société de Constractioti du
Port de Pernambuco, aproveitando o
ensejo da revisão de seu contrato para
o proseguimento das obras, por um pro-
gramma reduzido, dentro do credito de
que se pode ainda dispor, propoz en-
carregar-se da exploração do porto, cm
regimen provisório, até a terminação
dos trabalhos, para os quaes se desti-
naria uma parte do lucro da exploração,
alliviando assim as despesas do The
sotiro.' A Associação Commercial de Per>
nambuco apresentou tambem ao gover.
no uma exposição, cm que faz sentir a
necessidade de ser desde já trafegado o
referido trecho 4e cáes, propondo-se a
fazer o serviço mediante a partilha de
lucros com, o governo, sob determinadas
condiçõe»;-"*

O governador do Estado de Pernam-
buco, por sua vez, suggeriu o alvitre ds
ser a exploração do porto entregue ao
governo daquelle Estado, mediante con
trato com a União.'. Não foi possivel ao governo, por falta
de autorização lep-islativa, tomar deli-

-beraçio alguma relativamente á expio-
ração commercial do porto, quer para
o caso do serviço provisório, emquanto
perdurassem os trabalhos de constru-
cção, quer para um arrendamento, com
caracter definitivo, a exemplo do que
se fez para com o porto do Rio de ja-
neiro.

1. Nos contratos para ns obras de por-
tos, quando realizadas por concessão do
governo, ha cláusulas que autorizam o
trafego provisório, logo que qualquerextensão de cáes esteja em condições
dc ser convenientemente trafegada, po-
dendo as respectivas empresas perceber
desde logo as taxas fixadas nos contra-
tos, de conformidade com .1 lei-n. 1.746,

jdc 13 dc outubro de 1S69, e cujo pro.¦'dueto se destina á remuneração do ca-
pitai e respectiva amortização dentro
do prazo concedido.

Com relação ao porto do Rio de Ja-
jieiro, cujas obras foram' construídas
por empreitada, semelhantemente ao que
acontece com o porto do Recife, foi
mister a intervenção do poder legislatl-
vo para resolver, sobre as condições em
que devia ser trafegado aquelle porto,'ainda no periodo de conclusão das
obras.

E com esse propósito foi contemplada
no art. 30 da lei 11. 2.210, dc 2$ de
dezembro de 1909, disposição expressa
estabelecendo as bases para o arrenda-
mento, mediante concorrência publica.

_ Cumpre, entretanto, ponderar que se-
•ria preferível fazer a exploração do
trecho de cáes de 850 metros do porto
do Recife, emquanto não se concluem
as obras, por administração federal, o
que habilitaria o governo a conhecer,

DeS. Paula
OS FUTUROS VERE£-

DORES DE SANTOS
S'.. Paulo, 22 dc outubro. —jJá pot

maia de uma vez temo» louvado,, sem
favor; a politica municipal die Santos.
Se o município do littoral prospera, se
a cidade offcrece hoje um aspecto in-
teressante, com as suas ruas e praças
bem cuidadas, é fora de .duvida que
todo esse progresso, se. deve ao- facto,
de não se ter Santos deixado absorver
pela politicagem dãmninha e rotineira.
Nem com a iirwrpocação do partido
municipal ao partido situacionista as
coisas mudaram. Santos continua a
fruir uma politica municipal digna 00
seu adesntamento moral é do seu pro-
gresso material. Está já publicada a
chapa do Partido Municipal, para o
pleito de 30 do corrente. Santo» da
12 vereadores. Destes não serão re-
eleitos os srs. Carlos Pinheiro, dr.
José Monteiro, Vicente Pires Domin-
gues, Antônio Cândido Gomes- e Álvaro
Guimarães. Como se vê, quasi metade
•da Câmara não voltará. Não é facto
conrmum, mesmo na capital, onde, sen-
do maior o numero de vereadores, ape-
nas entrarão tres ou quatro novos.

Na chapa dos futuros «dis santistas
preponderam os industriáes e negoctan-
tes. São candidatos 03 srs. Antônio de
Freitas Guimarães Sobrinho, Manoel de
Azevedo Sodré, Joaquim Montenegro,
Alfredo Freire, Arnaldo Ferreira de
Aguiar, Belmiro Ribeiro, Bcncdicto Pi-
nheiro, dr. Bcncdicto de Moura Ribci-
ro, Flavio Soares de Camargo, dr. Hei-
tor de Moraes, João Manoel Alfaya
Rodrigues c João Gonçalves Moreira.

Receava-se que o Partido Municipal
de Santos, com a sua adhesão ao Par-
tido Republicano, sacrificasse as suas
praxes, com o que viria a soffrer a
feição toda especial e muito louvável da
sua politica. Verifica-se, porém, pe.a
publicação da chapa de futuros verea-
dores, que o vizinho município pode
continuar a ter confiança na acçao
benéfica do Partido Municipal, embora
já iia chapa actual figurem nomes que
se não podem considerar de antigos
mnnicipalistas arregimentados. ;

E bom será qtte os chefc3 políticos
de Santos não procurem estabelecer so-
luções de continuidade na orientação
politica que os tem inspirado, levan-
do-os a constituir uni respeitável núcleo
eleitora!, digno e forte pelo duplo valor
quantitativo « qualitativo. — C^
.. ¦ > — » ¦

Uma campanha saneadora da
policia do nono districto

O chefe de policia resoTveu que as
meretrizes não habitem casas em ruas
por onde transitem bondes, é sabido ja.
Muitas dcllas resolveram mudar-se pa-
ra as ruas transversaes ao Canal do
'Mangue, onde, de vez cm quando, se
desenrolam graves conflictos.

A policia do 9" districto. deante dos
últimos escândalos verificados, resolveu
perseguir as rameiras que pcrambtilam
por iaes ruas pela madrugada, e hon-
tem resolveu preuder as de nomes)
Bella dos Santos, que diz residir a
rua dc S. Chistovão n. 226; Mar a Erm-
lia, á rua da America n. 22; Izavalt
-Rodrigues, á rua iSenador 'Poinpcu. 1S0;
Laura do Souza, á rua Andrade Bastos
n. 10, c Adelia 'Monteiro, á rua Fran-
cisco Eugênio n. 122. ¦ ¦

r*r,tá ÍZtnhn — Chocolate, bonbonsCate uioDo |i„0, c fantasfa ,ic cho-
tolntc, só de Blicriug & C», r. 7 Sct. 103.

il o igi • «nu

EM TEMPO DE GUERRA...

Os boatos alarmantes em
Portugal

/.w/ioir, 23 — (A. A.) — Apezar da
vigilância da policia e fiscalização pu-
iilica, são cada vez mais espalhados por
lodo o paiz boatos alarmantes de va-
rir.da intenção, ora contra a Republica,
ora contra a politica e políticos.

As medidas do governo quebraram-
se contra a habilidade e persistência
dos boateiros e inimigos de Portimal.

Agora, a situação vr.-c mudar. Para
isso, e attendendo a que não deve o
socego publico ser perturbado pelos
arrivistas e máos patriotas, o governo
deu á policia severas instrucções, 110
sentido de prender ns autores dos boa-
tos alarmantes, profündãnente attenta-
torios da ordem publica.
-1 11—— <»»<»'*) mm

ca motriz', iiiàcluiriismos e outros appa- i por completo, as condições mie melhor
rclhameh.tô-3 diversos, casas para mora-: consultam os interesses do llicsottro e
da pontes para atracação de grandes. do coinmcrcio e que devem constituir as
navios cáes embarcações, etc, assim ! bases da concorrência' para o arrenda-
como mobiliários e installações de seus j mento definitivo,
numerosos escriptorios, tudo .num va-1 Seguramente, o Congresso Nacional,
lor total superior a tres mil e setec.cn-1 tomando em consideração o assumpto,
tos contos de réis. distribuídos pelas 1 resolverá como julgar preferível, esta-
seguintes pautas, tudo, note bem o pu- bclécendo o regimen a que se deve
blico, livre c desembaraçado de quaes- subordinar a exploração do porto, o

| systema de taxas a cobrir e as demais
roo :ooo$ooo ^ condições que se fazem precisas para
S6o:ooo$ooo 0 fjm qilc S1, (em cm vis|a."
190 :woo?ooo! «inii i»i

SilE AS COMMISSÕES NO SENADO
80 :ooo$ooo,
6oi:ooo$ooo ; *r*i • t • i j_40 :ooo$ooo [ Fajardo versus Light
2o:ooo$ooo# Esteve hontem reunida a coinmissão

ide Constituição e Diplomacia do Se

quer onns:
iRio de Janeiro ....
S. Paulo ... v *
Porto Alegre . • 1 "
Rio Grande . , .• , 7.
Pará . ._..«- ¦•' is ,-«iParanaguá , • •. , »
Ceará . . ¦ .;•»-•'
S. Francisco • • • *!
Maceió- . . . . • V'í ~
Cabedelo .#••«••<

Total .... 3.340:o'oo$ooo^uadò, funccionando sob a presidência do
Accresceiitando agora os bens moveis, :'sr. M. de Almeida c com a presença

no valor de 360 :ouo$ooo, teremos tres .dos srs. José Euzebio c Lopes Gon-
mi/ c setecentos contos de réis appro-lçalves.
ximados.v. , -,: O. sr. José Euzebio expoz o seu pa-

Se ainda addicionarmos a isso a ine-,rcccr sobre o veto do prefeito opposto
dia total de trezentos contos de rets,'^ resolução em que o Conselho Muni-
representada pelos . saldos diários, em .c;p;1i (]L.Sje distrieio concedia ao dr.
movimento nas suas innumeras filiaçs Ãmátleu Fajardo privilegio para a con-
brasileiras, teremos por f.lnl a ?orü,a'strucção dc unia linha de bondes ele-
parcella de vinte c oito mil contos de ,clricos de Santa Thercza a Scpetibá.
réis\... (Conforme noticiámos opportunamcnte,

E tudo isto. com um capitai social üe. scna(i0l. maranhense pedira vista do
500.00H dollars ou 2.060 :oooSooo !... Bparecer d0 relator sr. Lopes Gonçalves¦E' orodigiosamente excepcional a;c (los p!lpeis referentes ao assumpto,
elasticidade desses «foi.» mil c sessenta] a ja|. Q seu voto_ (jomo 0 scu coi_
contos de réis, capita! íntegraAitado, fl sr jqsí Euzel,io é favorável
dessa riquíssima companhia It.. .r yao vcto, mas por outros fundamentos.•E foi o seu lentíssimo gerente-geral 1 Avocan(lo a si todo 0 processado, o
110 Brasi. quem depoz perante, a J".s-!sr M dc Almeida vae ver onde está
tica brasileira, que a companhia nao

Su V. Ex". fôr visitar os ile-
posítòs «le YCiiilii ile moveis

RED-
terá occnsiiio de verificar como
são graciosos ç práticos os
seus cstyíos, como é perfeito
ri seu ncnbníiierito o como são
bons ns condições Ue paga-
:S mento e preço. #
GOXCAIiVKS DIAS TI

VKUGUAVAXA S2

tinha credores ncnhuus. nada, absoluta-
mente nada devia, razão oor que não

.passava, não acceitava, não endossava
notas promissórias ou letras de cam-
lito...

Dahi, o seu famoso argumento para
excusar-se a pairai- o titulo com que.
foi aberta a sua fallencia I...

Que confiança não inspira uma em-
presa, que rcmelte por conta das, ven-
das feitas no paiz, para sua matriz em
Nova York, 110 decorrer dos doze me-
zes do atino, como o attestam os li-
vros do I.ondon and Brasilian Tlanl;,
Ltd., dc S. Paulo, quantias cuja tora-
lidado ascende a mais de 25.000:oooS;

iqíii

Entre les dcu.v son coeur balance.

Ainda o assassinato do conde

mo-

nas

ape-

Opiniões do dr. Lauro
Sodré sobre o Pará

Belém. 23 — (A, II.1 — Ao _con-
trario do que faz a Folha do Norte,
lia sua campanha de descrédito do Es-
tado, o dr. Lauro Sodré, visitando a

I Associação C0mmerci.1l, disse que no
Pará corre um sopro de vida nova, de-
sejando qne a ordem continue a base
cm que assenta, firme e solido, o des-
envolvimento do Estado.

Sabe' que não haveria thaumaturgo
capaz do cural-o de .prompto, pois a
reparação será obra lenta do tempo.
Sabe que muito é, o que já aqui se
está fazendo para restaurar o Estado
e só -tem que applaudir esta obra.

Débei!. . . todos bebem, mus só
bebe bem quem bebe

OASCATrXTIA

O "Barroso" chegar! hoje de
Buenos Aires

Procedente de Buenos Aires, deverá
chegar hoje, até ao meio-dia, o cruza-
dor "Barroso", do commando do capi-
tão dc fragata Severino Matar.

Hontem. ás 7 e 40 da manhã, o rc-
ferido vaso dc guerra coininunicou-se
com a estação -de -Babylonia-, dizendo
ácliar-fse a 32S niillias deste porto.

iiMriB<Mffl>*-g*»iaMi' '

Rom Café, Chocolnto c Bombons
 Só no MOINHO DK OURO.

-. — » ta^-a ¦»

AS NHSSJiS DE HOJE
tiinni dc

matriz

O JORNALISTA ÀDIjEU SOF-
FRK DAS FACULDADES

MEXTAES
Londres, 23 — (A. A.) — Dizem de

Berlim <|iie o joVnalisa Frederico Adlcr
soífrc das faculdades mentaes, aggra-
vanilo-se o seu estada com os últimos
acontecimentos.

Londres, 23 — (A. A.) — De Anis-
terdaíu' chegMii novos tclegrammas so-
bre o assassinato do conde Smrgkh. di-
zendo que em Berlim é corrente reco-
nbecèr toda a gente ser o seu ássassi-
110 áuaíchistá, agindo de accordo co-.u
uma combinação que tem por fim obri-
gar o governo austríaco a acceitar, por
unia forçada abertura do Parlamento,
medidas que interessam ao partido ao
qual pertence o jornalista Adler.

 nu <¦«» , i,ip
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O ENSINO PROFISSIONAL

11 — Cigarros po-
pulares de fumo

com valiosos

impostos _ sobre
incidindo sobre a já hera

Kczanvsc ns segitintçs,
Antônio l?iuza, úi g

de S. Christovão ;
llosa da Silveira Pinna, ás a lioras, na

egrejn t!n Divino Salvador, Pícdatlit ;
'Laura Pires dc Si, ás o liciras, na egre-

ja do Santa Hila :
Antônio ICiistarclio í>ilva. 113 9 horas,

na egreja (k Santa Rita :
Lnnra Cliristina Snriiiciitn 1I.1 \ alie, ns

o i\2 lioras, na egreja Jc S. iKrancisco uc
Paula; .

Anna Joaijuina Xavier Mattoso, as o il-
licrns, r.n" cereja de S. Francisco <lc Paula;

F.lira Dclioul d.i Cruz. ás o li-' lioras,
ni matriz da Candelária :

Olrir.irio Moura, ás o horas, na esreja
dc Santa Kita '

-Antônio Pereira Gomes da Si va. as o
iioras, na egreja dc íSoãsa Senhora do
Parto .

Sizinio d.i Penha Junqueira, as o horas,
i:a matriz do tí. Novo ;

Tose Iíonifacio da Silva, <5s o horas, na
egreja de S. Francisco de Paula;

Vrr.ncisco Caàlton (Mont.in.iry), ás o
horai, na cftrein de S. Francisco dc Paula

Klita Ccrqucir.-i dc Oliveira, as 9
MS, na cítreja do Sacramento.

"São Lourengo
Rio Novo, para 200 réis,
brindes. — LOPES SA' & C

rnom r>»-q&fc» m*

EM ALAGOAS

O assassinato do sr. Júlio Souto
í) presidente do Ceiilro Alagoano di-

rigiti ao dr. Baptista Accioly o seguiu-
tc telegramnia:"Governador Alagoas. Centro .Ala-
goahOí tendo conhecimento assassinato
ir. Jlilio Souto, irmão dos associados
drs 

"S-abino. 
lliklefonso c Ercdcrico

Souto, pede v. cx. providencias, nao
íicar impune bárbaro assassinato, .qu;
fere credito civilização. — Ilamiicar
Machado, presidente."

¦ u > 11» * em

isso além dai-;enormes despesas
realizadas, custeio, empregados,
veis, mo valor apnroximado dc..
.l.noo:ooo$ono, incluídos os saldo.
filiàes, conforme demonstrámos?

Admitíamos, para argumentar
na?, que ,1 Standard Oil fosse uma em-
presa independente e não creatura da
grande matriz Rockfcller, c que o seu;
capilal fosse, como dcsf,ircadamenlc,..o
é. de 2.060 :ooo$ooo, e admitíamos tam-
bem que recorresse, para prover as
suas necessidades', ao credito nas pra-

; cas americanas^ consoante com o seu
iiiuitn.ilissii-.io c.üp.iilal 

'íategraüizado,. a
sua seriedade e-':integridade. ; •¦¦'

Isto llib noderia dar uni credito com-
rnerciai talvez até tres vezes maior do
que o seu capital, ott' soja um total
entre uni c outro de S.ooo:oor.?ooo,
mesmo para o exctasrvo coinincrcio de
licrosene e gazolina, que, .cojuo disse-
mos. é operado fem e.xçfpç.ío no sys-
tema do pagamento á vista.

¦Mas, assim não suecede, c pelos da-
dos estatisticos, algarismos verdade'.-
ros, que aprcscntanipsi vêem os leito-
res que a Standard Oil Conipany oi
Braisil precisa, pcia sua movimentação
commercial na actttalidadc, não o ca-
pitai empregado aqui apenas no inicio
do seu desenvolvimento, mas cííecti-
vadj cm dinheiro, realizado, -p capital
de uns doce mil contos dc réis*,...

Ainda assim, esse capital exigiria au- ( rea Lopes,
ighiciitò constante, correspondente ao =¦— —— ——
desdobramento do seu commcroio. ua 1 que foi de 5 T)pagou ao Ihesouro 1-e-
medida das novas installações delineadas j deral a quota annual correspondente-,
no plano geral da companhia. com a insignificante quantia tle sete

Como as ai-cbitcctaçõcs todas da po-1 contos setecentos e vinte c cinco mil
derosa Standard Oil. tambem essa insi- ivii;.. aproximadamente...
gnificante capitalização teve o seu pia- Ora, se a Standard Oil, funccionasse
ro- — esquivar-se ao justo nagamento com o seu verdadeiro capital, corresoon-

íVo Thesouro Brasileiro, do imposto so-.:deirfe ao seu nio.iincnto coinnicrcial ou
! bre dividendos, a que estão sujeitas as , sejam u.ooo:ooo$ooo realizados, o to-
I sociedades anouvmasi.. De outra ma- tal sobre que sc pagariam os dividendos
1 nriira não devia comportar-se a Compa-1 ecria de nnl c oitoccntos contos de ireis

nhia com esse generoso governo, que
tinha,assim a honra <le permitiir-lhc a

Inauguração da Escola Visconde
de Maná

, Será lioje inaugurada a Escola Pro-
,íissiona! Visconde de 'Maná, installada
na Villa Proletária Marconai 'Hermes,
em edificio apropriado para o fim a
que se destina e que foi doado á Pre-
feitura >pelo governo federal.

A escola já conta com 250 alumnos.
tendo' secção dc lacticinios, agricultu-
ra. etc.

Todas as suas officinas'estão instai-
ladas, devendo funecionar no começo
do anno vindouro as de carpinteiro,
marceneiro, entalliador, modelador, tor-
neiro cm .madeira, torneiro mecânico,
ferreiro, pedreiío. etc.

Os saiões destinados ás aulas estão
mobilados, offérecendo um certo con-
iforto pela sua disposição c arte.

Dirige esta escola o dr. Orlando Cor

exploração no seu território, desse suni-
I ptttoso commercio produoíor de lucros
i assim formidáveis,..

A niflfrfo Rockfcller nunca _se 
-prç-,

oecupou muito com es?a questão de di-
videndos, diitribuidos .-.os seus accionis-
ta-s da subsidiaria brasileira, embora

e 03 2 ;\2 "1°, pagos ao Thesouro. Fe-
deral pelo justo imposto, alcançaria a
parcella de quarenta c cinco contos de
réis ao em vez dos modestíssimos sele
contos setecentos c vinte c cinco mil
réis...

Dahi, basta saber elementos de arith-
metica, para concluir que a noderosa c
rica Standard 011 tem lesado, só por

o Thesouro Federal cm

ho-

Actos do prefeito

possuidora de oS °i° do total das suas | este imposto,
acções, conforme nos mostra a clausuia | nada menos de cento c cincoenta contos
V do seu novo contrato. \ de réis em uni período de quatro annos..

Os verdadeiros lucros realizados pela E, .1 continuar no mesmo caminho ate
cabeça do ".polvo" c de que aliás a sua a terminação do contrato social, em
parcella no Brasil nem tem idéa. estão! lO-lC na liypothese. absurda de nao
incluídos nos preços dos fornecimentos crestíer o seu movimento commercial.
da iríercadoria cuc a matriz faz á esta: permanecendo paralysado, a lesão cons-

: pira serem vendidos 110 Brasil. O mais Matada ascendera, á substanciosa, quan-
i é secundário I íi:i c'e •"•' cc"t0 c cincoenta c seis eon-

AS DUAS SESSÕES DA CA-
MARA EM RESUMO

Sob a presidência do sr. Vcspucio de
Abreu, secretariado nelos srs. Costa.
Ribeiro e A. Mavignier, foi Iiontem
aberta a sessão da Câmara, com a pre-
sença de 61 deputados, á hora regi-
mental. . , ,'Sobre a -acta da sessão anterior talou
o sr. Augusto Pestana. Isso posto, foi,
sem mais observações, approváda a
acta e lida a matéria constante do ex-
pediente.

Após isso, oecupou fli tribuna, o sr.
Torquato Moreira, que pronunciou tun
discurso, fazendo o necrológio do se-
nador Domingos Vicente, representan-
te do Espirito Santo na Câmara alta
da Republica, terminando por solicitar
o levantamento da sessão, em vista do
extineto ter feito parte da Constituinte
da Republica.

Posto a votos, foi esse requerimento
approvado, por unanimidade, e a sessão
levantada. Eram i e 20 da tarde.

Antes, porém, de ser levantada a ses-
são, o sr. Vcspucio de Abreu convo-
çou, outra para ás 2,30 da tarde.

A segunda sessão, conforme a con-
vocação, abriu-se ás 2,30 da tarde, ain-
da sob a presidência do sr. Vcspucio
dc Abreu, secretariado pelos srs. Costa
Ribeiro c A. Mavignier. Sobre a acta
da primeira sessão falou o sr. 1 Fausto
Ferraz, que requereu que se ouvisse a
conunissão dc Agricultura, acerca do
projectò do Senado . relalivo á expio-
ração do carvão nacional.

Passando-se ao expediente, não liou-
ve matéria paru ser lida.

O sr. Barbosa tinia, então, occuoou
a tribuna, propondo que a mesa, cm
iiom-e da -Câmara, enviasse um desna-
cho telegraphico, ou uma mensagem,
aos actuaes chefes do executivo e ás
assembléas dos Estados do Paraná e de
Santa Catliarina, congratulando-se com
o facto de ter sido solucionada a que-
stão do Contestado.

O sr. Bueno de Andrada propoz, por
sua vez, que a votação dessa propo-
sição sc verificasse ipe!o systema no-
minai.

O sr. Maurício de Lacerda, discur-
sando, impugnou a proposta do repre-
sentaiite carioca, dando as razões por
que votava contra- ella.

O sr. Fausto Ferraz, .tanvbem orando,
procurou defender o Estado de Minas
d.is increpaçõès articuladas pelo sr.
Mauricio de Lacerda, segundo as quaes
o grande Estado central do Brasil in-
r:.dira e apossara de terras do Espirita
Santo.

O sr. Bueno de Andrada voltou a
liibiuia após o discurso do deputado
mineiro, e o sr. Pires de Carvalho
contestou o fundamento constitucional
em que se apoiara o sr. Mauricio de
Lacerda para impugnar a proposta do
sr. Barbosa Lima.

Resaivando o voto de sua bancada,
o sr. Justiniano de Serpa deu as ra-
zões por que votara a favor da que pro-
puzera o deputado carioca, discordan-
do, cguUncntc, da opinião do sr. iMau-
ricio.

Dado, afinal, como approvado o re-
queriníento do sr. Bueno de Anlr.ida.
o sr. Mauricio de Lacerda requereu ve-
rif.icação de votação. Verificada, vota-
ram a favor no deputados contra qua-
tro. iFc-ta a chamada nominal; vota-
ram a favor, egualmente, no depu-
tados contra tres. Isso posto, o sr.
Costa Rego fez declaração de voto
contrario á proposta do sr. Barbosa
Lima.

Annunciada. cm seguida, .1 votaç"ò
dn requerimento de informações dj sr.
Mauricio de Lacerda, relativo aos es-
«andalos do Banco Franco-Italiano, fa-
raram o çiroprio deputado fluminense
c o sr. Fausto .Ferraz. 'Esse requeri-
mento foi approvado. Foram egualinen-
tc approvados, depois dc curtas pala-
vras do seu autor, os requerimentos
de informações do sr. Mauricio dc La-
cerda. relativos á Colônia Correccio-
nal c aos escândalos da Brigada Poli-
ciai.

¦Entraram, seguidamente, cm votação
os orçamentos. Interrompida esta, afi-
nal, por falta de numero, foi annun-
ciada a 2" discussão do projectò
n. 10 A, dc 1016, determinando que
os empregados ou funecionarios ptibli-
cos, de concurso, não ipodcniscr «mo-
vidos para cargos de categoria inferior
aos que oecuparem e só podem ser
deinittidos cm virtude de sentença, com
iparecer da commissão de Justiça, fa-
•voravcl ao projectò.

O sr. Arthur dlcrnardcs pronunciou
uni 'ponderado discurso, concluiudo-o
por solicitar, sem prejuízo da_disciissão,
a ida do projectò á commissão do Co-
digo de Contabilidade. E a sessão foi
levantada.

Ms para Nova feuassú
À propósito- do projectò. recentemen-

te apresentado á consideração da As-
sembléa Bluminense pdo deputado
Manoel Kris, mudando o nome de Ma-
xambomba para Nova Iguassú, recebeu
aquelle deputado a seguinte carta':

"Meu illustre collega e amigo ar.
Manoel Reis. — A unanime e- franca
acceitação da Assembléa Legislativa oa
nosso Estado a» projectò dando nova
denominação á sédc do. município de
Iguassú mostra, desde logo, quão feliz
foi a sua iniciativa.

Sou, aliás, p.ouco ínnovador, mas
nunca supportei o nome — Maxaríi-
bomba — para designar a nossa pro»
gressiva e bella moradia. Eu mesmo
sinto e sempre percebo sentir aos tnr-
tros o constrangimento em. pronunciar
tão desengonçado termo, quando se nos
perguntam onde residimos, e noto sem-
pre o sorriso brejeiro de quem recebeu
a resposta. ... ,

Se é certo que — o habito faz o
monge — hai muito deviainoa ter sa-
cudido- tão esdrúxulo nome, entrave do
nosso maior progresso, pois, não tenho
duvida em acreditar que muitas fami-
lias deixam de aqui residir para se
•furtarem á participação ridícula: —
partu Maxambomba...

Tenho feito investigações sobre a
origem ou a quem devem os niaxam-
bombenses o desgracioso baptismo; e
nenhuma informação segura obtive; a
idéa, portanto, proveiu, ou de algum
pernóstico, bombástico, ou de qualquer
invejoso desta bella cidade, vaticjnando
que -não passaria de uma eterna — Ma-
xamíbomba. Os vindouros é que uio
podiam carregar com a absurda idea.

Como curiosidade envio ao amigo
um estudo que do termo — Alaxam-
bomba — fez meu pae, no seu D:ccio-
nario Brasileiro da Lingua Portugúeza
(ainda inédito)): "Maxambomba" —
s. f.: i", carros, puxados por locomo-
tiva, que subtam da rua da Constitui-
ção á encosta da Tijuca. — 2", Esta-
va passando a ferro alguma roupa,
próximo a uma cama, c, na aciividade
do vaevem da maxambomba. uma fagu-
lha saiu pela abertura do ventilador e,
caindo sobre as roupas do leito, pro-
duziu chamma". — Red. Diário do
Commercio — 5 jun. 89. A Compa-
nhia de carros da Tijuca — macbain-
bomba — (sie, com ch), edificou ali
sua estação central." Dr. Halbout,
apd. J. C. — G. W. — 19 <le dez. de
8,. _ 3», mulher muito grande e mui-
to gorda. — Folh. de 7 de ag. 81
"dahi nma infinidade de termos com
que se enriqueceu o dieciouario fluiiu:
nense e Maxambomba elemento prin-
cipal 011 único de todos esses neolo-
gismos, passou em poucos -dias a desi-
guar geralmente: 1", os pesados vehi-
culos que, tirados por uma' locomotiva,
subiam a rua da Constituição á encos-
ta da Tijuca; 20, os ferros dc eiigoui-
mado, que então começaram a usar-se
e em vez de aquecidos sobre brazas,
tèm no bojo os carvões a-ccesos; 3",
toda mulher avolumada, cuja obesidade
e corpulencia estivessem em diametral
opposição- com a idéa dc fragilidade
vulgarmente appensa á do sexo de
saias;-'.'.-" Etyin.: dc Maxambomba,
povoado dc município da Província do
Rio, onde cm 18.. inaugurou-se com
grande pompa uma «tação de 3" cias-
se da Estrada de Ferro de Pedro II,
ficando o nome em moda inscrevendo-
se nas tabolctas dos hotéis, etc. c «té
sttecedeu que, "nos festins de família,
logo depois do britannico Hurrah! c
do africano bangüê I fosse vozeado um
enérgico maxambomba! com toda a
energia que exige «1 explosão final de
um toasl."

Entre todos os significados nao lia,
portanto, um que justificasse o nome
de baptismo da nossa formosa cidade.

Receba, tambem, os mais sinceros
applauso9 pela escolha dc — Nova
Iguassú — para designar cidade..

Pouco importa a extensão: para jus-
tificai-a basta lembrar — Nova York,
Nova Galles, 'Nova Friburgo, Nova
Germania e muitas outras cidades im-
portantes e futurosas.

E mais um apertado abraço do col-
lega ven. e admirador — Jiilião R. de
Macedo Soares. Nova Iguassú, :S—10
-1916."

CARNES VERDES
MATADOUItO DE SANTA CRUl
Foram abatidos Iiontem 110 matadouro

de Santa Cruz, para o consumo nest»
capital, 51S rezes, 70 porcos, 19 carnei-
ros c 44 vitelos.

Eórám rejeitados: 20 rezes, 8 porcos,
carneiros e 4 vitcllos.
No Entreposto dc S. Diogo foi rejei»

tada uma- rez- por tuberculose hepatic»
e 2 viteílos por extrema magreza.

A matança foi feita para os seguintes
marchantes: Cândido Esp. de Mello, 35
rezes,. 3 porcos.; Dlirich Sr C, ra rezes:;
Alexandre Vigoriti Sobrinho, 3 porcos;
A. Mendes & C, 72 rezes, 2 porcos,
5; carneiros; Lima & Filhos, 27 rezes,
7 porcos, 10 viteílos; Francisco V. Cou-
lart, 66 rezes, 28 porcos, 19 viteílos;
João S. Abreu 19 rezes; Oliveira. Ir-
müo & C, 124 rezes, 19 porcos, 6 vi-
tellos; Basilio Tavares, 9 viteílos; Sa-
breiro Si C. 19 rezes; Cooperativa dos
Retalhistas, 9 rezes r Portinho. & C, 20
rezes; Fernandes &'Marcondes, 8. por-
cos; Augusto da. Motta, 39 rezes, 14
carneiros;. F. P. de Oliveira & C, 3<
rezes; Edgard de Azevedo, 35 rezes|
Norberto Hcrtz, s rezes.

RNTREPOSTO 1MB S. DIOGO -*
Vigoraram os seguintes preços:

Vacca . . . $740 » íSoo
Porco . . . mso a i$2°°
Carneiro ... 2i°00
Vitello.-. . . $800' a' $-900 ..

Beber. .. todos bebem, mas só
bebe bem quem bebe

OASCATINHA

Monumento a Ruy Barbosa
Communicam-nos :"Entliiisiastica continua a ser a contn-

buiçáo dos admiradores do senador bahia-
no, para a realização ideal dn commissfio
ccnti.-Sl, que pretende brevemente cripr
sobre o solo nacional o monumento a Ruy
Barbosa.

Diariamente grande numero de pessoas
afflue á sédc da conunissão com o fim
dc ali assigiiarem seus nomes, ncompanlia-
dos de algumas quantias. listas pessoas
são na maior parte tnoço3 ila nossa melhor
sociedade, que como grandes admiradores
de Kuy Barbosa ali vão prestar o scu con-
¦cursa. \

Alem -destas assignaturas convém citar os
das importantes firmas nacionaes c estrjm*
«eiras que são: Banco CreiÜt Foncier,
5:000$; Jacquc ülocli, 1:000$; Livraria
Gr.rnier, 501)?; Machado Cama & C.,.5ooS;
José Antônio dc Souza, sócio da impor-
rante -casa commercial Sotto Maior, 500$;
lulio Teixeira Junior, 500$; Leopoldo
Strcss, 5°"$! casa importadora, Azevedo
Torres, 500$; Plínio Pires, 500$; além des-
tas muitas outras que serão publicadas na
próxima oceasião.

Por estes dias será entregue ao ^dr.
Tlicophüo Pessoa, membro dn commissão «
lista que íoi confiada á I.ight and 'Power.

No dia 35 do corrente o acadêmico Dc-
metrio Hamam fará a segunda conferen-
cia da série de conferências que serão fei-
tus no Rio. S. Paulo e Bcllo Horizonte,
scü o tbema — "Ruy Barbosa c sua obra
-philosoj-.liicn". O itijjreEso é gratuito. A
conunissão convida as dislincus famílias
desta capital a «rsistirem a essa conferen*
CÍ5."

O DIA NO SENADO
COMO SE RECEBEU A NOTÍCIA

DA MORTE DO 8R. DO-
MISG09 VICENTE

A sessão de hontem foi presidida
pelo sr. Urbano dos Santos, secreta-
riado ipelos srs. Pedro Borges e José
Metello.

Iniciaram-se os trabalhos á liora rc-
gimental.

Depois da leitura e approvação da acta
da reunião dc saiUbado ultimo, e da lei-
tura do expediente, que não teve mate-
ria de importância, osr. João Liuz-Alvcs
oecupou a tribuna, ipara fazer o elogio
fúnebre do senador espirito-santense
Domingos Vicente, failecido ante-lion-
tem, cm Victoria.

. Ao terminar o seu eloqüente c sen-
rido discurso, o sr. João í-uiz requereu
o lançamento na acta de um voto de
pczar .pela triste oceorrencia c a sus-
pensão dos trabalhos em homenagem ao
extineto.

Por sua vez, o sr. 'Pires Ferreira
requereu que a mesa telegraphassc ao
presidente do 'Espirito -Santo, expres-
sando-lhe a profunda magua do Sc-
nado.

Ambos os requerimentos foram ap-
.provados, sendo a sessão imniediata,-
mente suspensa.

¦¦><»*,,¦

A propósito da solução & quês-
tão do Contestado

Um interessante debate na
Câmara

No expediente, Iiontem, da segnnd»
sessão da Câmara, oecupou a tribuna
o sr. Barbosa Lima, liara tratar d»
solução do caso do Contestada,

O orador, depois de -confrontar «
acto actual do sr. Wencesláo Braz cqm
o do barão db iRio Branco, na conces-
são do condomínio das lagoas de Ja-
fcuarão c Mirim, disse, entre outra»
coisas, que a melhor e mais lisongcira
paga que teria o presidente da Repu-
•blica seria, swn duvida, a contempla-
ção desse episódio diistprico da vida
brasileira, cm que se assiste -á vibrante
resurreição da alma nacional, sobre-
nadando excclsa, pairando alUvola so-
bre as deploráveis rivalidades de. cam-
panario c sobre o estreito espirito da
bairrismo, para se confundir com oi
incomiparaveis sentimentos de pátrio-
tismo.

Era para o orador incotnparaycl es»
jiectaculo esse cm que todos se -recor-
dam de que a liora actual é áquella era
qtte reatamos o fio dourado de nossas
melhores tradições, hora em que os
paranaenses da antiga comarca da pro-
vincia de São Pauio, como 05 calha-
rinenses da comarca do 1RÍ0 Negro, pas-
sam a ser 'brasileiros. (Era sob o 1111-
perlo de taes emoções, e cm virtude
de taes raciocínios, que o orador pro-
punha á Câmara se enviasse uma meu-
sagein de congratulações aos poderct
dos dois Estados.

O sr. -Bueno dc Andrada, pedindo a
palavra, requereu que a 'votação se pro-
cedesse nominalmente.

Oecupou, cm seguida, a tribuna a
sr. Mauricio de Lacerda.

O deputado fluminense começou dc-
clarando que era voto discordante da
cohortc que -ipplaudia o acto do pre-
sidente da Republica, que nellc não
fora, de resto, sincero.

Negara o- seu voto e falara da in-
versão do regimen, lembrando que o
Congresso Nacional, que será mais tar-
de chamado a juigar o accordo, proce-
dendo á votação c approvação da men-
sageni, compromettia a isenção com que
deverá mais tarüe agir. ¦

Nessa justificação, porem, o orador
teve ensejo de se referir á questão de
limites entre Minas Geraes e Espirito
Santo, no propósito de salientar a fal-
ta de sinceridade da presidente da
Republica, que, naquelle caso, não cui-
dou de accordo.

O sr. Fausto Ferraz, ipcdindo logo
depois a palavra, fez ibrevc defesa da
Minas Geraes e de scu governo, histo-
riaiido rapidamente as condições daqucl-
Ia questão de limites, c concluiu elo-
giando a attitude do presidente da
Republica.

,0 sr. Bueno do Andrada, obtendo a
palavra, declarou que desejava que a
Câmara notasse que a moção do sr.
Barbosa Lima visava apenas mostrar
que aquclla easa estava solidaria com
o pensamento do governo, preferindo o
accordo aos horrores da guerra civil,
que já tem ensangüentado a zona cm
litígio.

O sr. Pires de Carvalho pediu, eni
seguida, a palavra e, defendendo a pro-
posta do sr. Barbosa Lima, fez varias
considerações sobre a constitucionali-
dade da idéa, iprovando exuberantemen-
tc que o Congresso nio compromettia
sua futura attitude, quando chamado,
depois da approvação dos Congressos
Estaduaes, a homologar simplesmente o
accordo dc que se tratava.

Falou, porfim, o sr, Justiniano de
Serpa, que, para resalvar o voto da sua
bancada, estudou .1 procedência dos cs-
crupulos constitucionaes do sr. Mauri-
cio de Lacerda, concluindo por de.
clarar votar a favor da moção por jul-
gar que se não tratava, da parte do
Congresso Nacional, de uma antecipa-
ção dc julgamento.

Submettida a votos, porem, a men-
sagein do sr. Barbosa Lima,, foi cila
approváda por uo votos contra 3»
'Votaram a favor: .

Antônio Nogueira c Eplugenio Salles
(/ÍUHiJBoiinis); Justiniano de Serpa, Pas-
sos de Miranda, Castello Branco, Bar-
bosa Rodrigues, Bento Miranda, Ilòsau-
nah Oliveira (Pará) ; Cunha Machado,
Luiz Carvalho, Agripino Azevedo, Dun-
slicc de Abranchcs e Luiz Domingncs
(ü/iiraii/nío); Thoniaz Rodrigues, Frc
derico Borges, Osório de Paiva e lide-
fonso Albano (Ccaní); José Augusto,
Miierto Maranhão e Affonso Barata
(Rio G. do Norte) ; M. de Figueiredo,
Cunha Lima, Semeão Leal (Parahyba);
Caldas Filho, Gouvêa de Burros, Costa
Ribeiro, Netto Canipello, Fábio de Bar-

Aristarcho Lopes, Gcrvasio Fiora-

A situação em Matto
Grosso

O prefeito assignou Iiontem os sc-
guintes actos: ..¦¦-, _ ....-

Nomeando 'para o locar de proles-1 Os dividendos declarados pela Sland-
sora adjunta de instrucção primaria.da' ard Oil Conipany. of Brasil, para os
Escola "Rivadavia Corrêa'' d. 'Eponiua nnnos dc 1912, 191.1. loi-l e 1313, têm
Dutraj i sido na base dc 15 °i0 sobre seu capital

concedendo licença dc trinta dias ao de ;.ofio.ooo$ooo ou sejam 309:0005000.
escrivão de agencia Didimo Babo; Regulando a 2 rU "Io o imposto so-

dispensando do logar de mente intç-; tVe esses dividendos, a que por força
rino da Prefeitura o dr. Fernando Pi- i de lei está sujeita -i sr.mphiaria compa-

í£i.r dc réis
Para um paiz que r.ada cm ouro, como

o Brasil, isto é uma insignificancia a
que o ministro da Fazenda não deve
dar a menor attenção...

Tudo está em não desagradar á mais
rica c poderosa empresa do mundo... *
como a própria Standard Oil Conipany

r-s Ferreira. nhia (com excepção do anno de 1914.' ?.í Brasil pomposamente s£ denomina.

Aggredida a íaca pelo compa-
tricio

I.V rua Santa Cruz n. 3S. n.i esta-
ção de Deodoro, é estabelecida com
armarinho a turca. Maria Rosa. Hon-
tem ella procurou a policia do 23o e
queixou-se de que o seu natricio Luiz
Abded, armado de faca, depois de exi-
irir-lhe dinheiro, o que ifoi negado, a
feriu com um golpe na perna es-
querda.

A policjia labriu inquérito sobre

Fala 0 general Carlos de
Campos

S. Paulo, 23 — (A. A.) — Inlter-
rogado a respeito da situação actual de
Malta Grosso, o general Carlos . dc
Campos, inspector da 6n região militar,
com sede nesta capital, c recem-chega-
do de Cuyabá. declarou a um rada-
tííor do "Estado de São Paulo", que
deixou em IMaltto Grosso, uma força
federal dc.1.000 homens. Disse que
deplorava sinceramente a -triste situação
daquelle Estado, í.s voltas com sueces-
sivas revoluções ic com saques inevita-
veis que lhes seguem bem como o mal-
barato cm que. sc encontram as rendas
publicas. -Referindo-se particularmente á
missão que o levou a Jlatlto Grosso,
disse s. ex., que tem consciência do
haver cumprido com o seu dever: foi
imparcial, procurou cercar de todas
garantias não só membros da Assembléa
como a pessoa do presidente do Esta-
do; 'evitou os saques e a .effusão dc
sangue, cingindo-se absolutamente ás in-
sírr.cçõcs do governo 3a nação. Accrcs-
centou que. o governo federal tem nessa
questão agido com a máxima lealdade.

Interrogado sobre qual seria a pro-
vavel solução da situação ,matto-gros-
sense, declarou s. ex. que a não podia
prever.

O general Carlos de Campos," deve
seguir para o 'Rio de Janeiro, até o
fim da semana corrente. S. cx.. ainda

rante, Júlio de Mello (Pernambuco):
Alfredo Maya, Natalicio Camboim, Jos*
Paulino, Euscbio de Andrade e Men-
donça Martins (Alagoas); Antônio Rol-
lembcrg, Gilberto Amado e EspindiSo
Monteiro (Serqipc) ; Antônio Calmon,
Octavio Mangabeira, Pires de Carvalho,
Mario Hermes, J. J. Palma, Ubaldino
Assis, João Mangabeira, Prisco Paraíso,
Moniz Sodré, Eugênio Tourinho e El-
pidio Mesquita (Bahia); Pereira Braga,
Barbosa Lima, Pedro dos Reis, V. Pi-
ragibe (D. Federal); Souza c Silva,
Horacio Magalhães, Veríssimo de Mello,
Ramiro Braga, Raul Veiga Taria Sou-
to, Mario de Paula (E. do Rio) ; J.
Salles, Sebastião Mascarcnhas, Augusto
Lima, José Gonçalves, José Alves, Ar-
ilnir Ecrnardcs, Antônio Carlos. Senna
Figueiredo, Gomes Freire Francisco
'Brcssanc. Lamoumer Godofrcdo, Uo-
mingos Figueiredo, Josino Araújo. Faus-
to Ferraz, Christiano Brasil. Moreira
Brandão, Waldomiro Magalhães, Mello
Franco, Alaor Prata, l-rancisco Pao-
liello, Carlos Peixoio (Mmas) ; Ferreira
Braga, Carlos Garcia, Prudente dc Mo-
raes Álvaro de Carvalho César Ver-
Bueiro, Palmeira Ripper, Bueno de An-
drada, José Lobo, João Faria, Rodn-
gues Alves Filho c Valois dc Castra
(S Paulo); Pereira Leite, A. Mavi-
pnicr Costa Marques (Matto Grosso)-,
João Pernetta (Píirailií)'; Eugênio Mui-
ler (Santa Catharina); Álvaro Baptista,
Evaristo Amaral, Gumercindo Rilms,
Maciel Junior, Augusto Pestana, lide-
fonso Pinto, Nabuco Gouvêa, Rafael
Calieda, Domingos Mascarcnhas, . Joa-
quim Osório, João Benicio c Simões
Lopes (Rio G. do Sul).

Votaram apenas contra os srs. Costa
Rego (Alagoas), Mauricio de Lacerda
(Rio dc Janeiro) e Alberto de Abreu
(Pnrami).

O sr. Costa Rego deu, da tribuna, ai
razões do seu voto contrario.

... inquérito soore o
facto e mandou a offéndida a corpo de não sabe que conunissão irá desjeiupe-
dclicto^ ' " -   nuar.., -

O dr. Alcântara Bacellar viaja
para S, Paulo

No trem nocrurnn de luxo. seguia
hontem para S. Paulo, onde se vae dc-
ter alguns dias. aproveitáveis em obser-
vações de serviços administrativos do
arando Estado do sul, o dr. Pedro dc
Alcântara Bacellar. governador cler.o e
reconhecido do Amazonas,

Acompanharam s. ex. nossa viagem,
menos dc villògiatura que de estudos,
os drs. Figueiredo Rodrigues, illustre
medico brasileiro-, e Agápito Pereira,
deputado federal pelo Estado do Ama-
zonas, . .

Ao embarque dos illuslres viajante»,
que se realizou na gare da Central á»
O Horas da noite, .compareceram re-
preseniantr? de ministros c senadores^

1 deputados, pessoas, gradjis,_ etc,,.

f •
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A medicina e o football
Fala-nos o dr. Francisco Eiraa sobre

o momentoso assumpto

"O football ainda não soffreu da
•ciência um aó arranhão"

A Aviação da Armada
O PRESIDENTE DA

REPUBLICA1 yiSITA>
RA', HOJE Ó "HAN; .
GAR" DA ESCOLA!

BL. _-Í_-R-

O dr. Francisco Eirat

Satisfazendo & justa curiosidade dos
leitores, notadamente dos nossos pães
ile familia, que tanto se interessam pelo
preparo physrco da creançada, e que
observam a notável attracção que sobre
esta exerce o football .temos ouvido ai-
gun.i médicos sobre a conveniência des-
se gênero de sport na educação da pe-
tiarada.

Chega a ver do dr. Francisco Eiras,
o conhecido e competente professor, o
qual tem profundos conhecimentos sobre
o assiuiiptó. evidenciando, com os seus
acurados estudos, acliar-se numa flagran-
te predominância sobre os que o tèm
abordado aíi agora. Proposilaliiientè
deixamos que outros iniciassem a nossa
''enqüetê", pois i|ue, coijio bem expli-
coii-o cir. líiras, elle defende o football
dos ataques que lhe são dirigidos.

Vaitiõs ouvir o que nos diz gentil-
mente o nosso entrevistado sobre o que
tem feito na Academia:"A minha altitude na Academia tem
sido a dc tini simples defensor, achando

. impatriolico tudo que se faça para arre-' 
fi-ccr o enthiisiasnio do nosso povo para
com o footlKill porque já o demonstrei
<ine elle era no dizer dos mestres o
mais èompictõ dos spòris athleticos e o
melhor formador do caracter da creança.

Quer comprehéhdor o meu papel na
linguagem figurada de quem conhece o
jogo bretão? o de "keeper" que só de-
fende as bolas que recebe, e as tem re-
nieitiilo sempre ao meio do campo ad-
verso. A minha posição seria, pois, mais
defensável sc os iniiumeros collega9
médicos aff.eiom.dos do football auxi-
liassem por todos os meios ao seu ai-
cance, u defesa dc tão máo "keeper",
como eu; haveria, talvez, excessivo nu-
mero de "backs", mas a defesa seria
mais convincente — c tranquillizadora
para a pratica de uni sport tão útil e
querido entre nós. ,

Acha curioso que empregue a
technologia do football? Não ha com
isso irreverência á Academia nem aos
seus eminentes membros, mas tão. só-
mente a prova de que conheço o jogo
suficientemente paia saber se elle faz
bem ou mal; de outra fôrma não se ad-
mitte a opinião daquelles que só o co-
nhecem pelos tratados de pathologia
quando a elles recorrem para o estudo
theorico de mecanismo mais ou menos
conhecido das osteo-myclites ou .das ap.
pendioites. Ha grande numero de pes-
soas que hostilizam o football, admit-
tindo-o, apenas para não desagradar a
massa dc apaixonados, aos quaes não
lém a coragem dc affrontar; mas que
nuncafvirain uma partida do interessam
te jogo e muito menos o conhecem nos
seus detalhes, nem nunca foram a um
só dos nossos clubs da chamada primei,
ra divisão, e que condemnam o que, em
absoluto, não negam que desconhecem..,

Não senhor — na .Academia de Me-
dicina nada sc disse ainda que affc-
classe o football na infanoia, nem na
adolescência; ainda não . soffreu da
seiencia official nem um só arranhão.

Quer a prova líiaís evidente da deso-
rienlação do ataque? ahi vae: começo
por uma das varias entrevistas concedi-
das pelo dr. Tlieophilo 'forres depois
que asseverou á "Kua" que nada mais
diria pela imprensa, no próprio Correio
da Manhã do dia _'i do corrente:"... acho o football viòlvnlo de mais
para o nosso clima, trazendo como re-
stiltado a estafa que, como se sabe, pre-
para n organismo para múltiplas infe-
cçõís graves... " li' formal a repulsa,
não acha? S. s., pois, não admitte estafa
que não seja pathologicá c acha, por-
tanto que uo nosso clima não se deve
jogar ii football, entre nós (sic). Mais
.uienntc, entretanto, diz s. s.: "Não ha-
vendo abuso e cercado das devidas prc-
cauções, taes como uni exame prévio, e
rigoroso das condições orgânicas dos jo-
gadores, nenhum mal, acredito, poderá
produzir em jovens de 18 a 25 annos".
K o clima, enlão, onde fica? li quem foi
que disse que se deveria consentir no
abuso?... E a estala? E a sua violen-
cia?...

Vejamos lambem a marcha do ata-
que ao football: " Principiou na im-
prensa, menino ainda, quero dizer, na
infância: um dos mais lidos vespertinos
atiniuieiou que lim illustre medico ia
pedir á Academia de Medicina (se má
interpretação houve, sem protesto, a
culpa não é minha cujas idéas, de todo
o modo, atacam) para que esta recorres-
sc aos Poderes Públicos aconselhando a
suppressão do football, na infância,
cuja linha de ataque o considerava prc-
judicial c o condeninava in liminc (sic).
Chegou, apenas, entretanto, á Academia
uma proposta do illustre medico para
«liu se nomeasse iftna conunissâo dc seus
membros, afim de "dizer á Academia
se ial exercicio, naquella edade (?)
deve ser aconselhado ou prohibido"...
Já não era tão radical. Na sessão se-
guiute, o illustrado acadêmico fala sobre" 05 perigos do football na adolescen-
cia" e, na outra, em fim, não menos
illustre membro borda sobre um aparte
uma conferência a respeito das "Vau-
¦tagens e desvantagens dos sports". De
tudo isso o que sobrestiiu' como uma
verdade incoilteste foi que o football ou
qualquer sport não convém que seja pra-
lieado em excesso, mas que observado
com as regras da velha máxima aristo-
télica que manda a virtude collocar-se
»:o meio termo, não prejudica a niu-
guein.

-- Vê, pois, o sr. que a Academia
ainda não íe pronunciou sobre tal as-
suiupto a menos que se não quízesse
artrihtiir ás suas sentenças aquella
profundeza de vistas que celebrisou as
bellas máximas do conselheiro Accacio,
o que seria unia injustiça a uma Asso-
ei ação (\\T2 possue em seu seio —*
com muita honra 'para todos nós —
as maiores capacidades médicas -imtii-
•liaes. Não — meu caro redãctor — a
defesa do "FootbaU", na infância, na
Academia,, ainda se acha incólume dc
qualquer arranhão: por ura, sú dis-
cursos !

Vou lhe dar a summula; do que tenho
dito na Academia dc Medicina em defe-
sa do sport bretão:

A) — Citei a opinião do commamlan-
te Cefebure: "Não hesitamos cm re-
cominendar a pratica do "football"
desde tt edade dos des aos onze an-
mis... introduzimos o "football" asso-
•rition na.Escola normal de gymnastica
e dc esgrima da Bélgica, ha seis annos.
tf nunca constatamos um accídcntc se-
rio..."

Sabe quem é o commandante Lefe-
luire: era- comiuandaiito nessa época
t, 190SI do regimento dos. granad-eiros

<!a Hípica, adjunto ilo Kstado Maior
Director da Escola Xormal de Gymnas-
tica e de Esgrima, cavalleiro dc 1" cias-
enviado do governo belga na Suécia.
«re... Uma das maiores autoridades
mumiiacs sobre educação physica, a
quem Gustavo V. da Suécia, lioni-ena-
geou cm extremo, quando esteve como
enviado do govrno belga na Suécia
para estudar taes assumptos, que dc-
jiois applicotl ua P.elgica em regimentos
e collegios etc. lim icjoo foi enviado,
lambem a I aris pelo governo belga.
fiará o Congresso de Educação Physica
onde fez proeminente figura. Do seu
livro, de onde tini a autorização paraque as creanças joguem aos dez annos !
o "Football , diz o professor Deiuoiiyo provecto professor do curso de phy-'«:-.-!.-e'.i applieada á Escola Normal mi-'•tar de Joiuville-le-Pont, o direcíor do
íurso superior 4a Universidade de Pa-

ris: "PoS9a C9ta obra (o livro do com-
mandante Lefebure) 110 interesse geral
esclarecer os que sinceramente desejam
o iprogresso e destruir os .ireconceiitos
dos que se fazem ainda cegamente os
defensores do erro".

iPois contra o conselho formal do
commandanirc Lefebure sabe o que me
respondeu a "linha atacante" do "foot-

bali", na Academia: "Que elle não era
medico, e .portanto não servia a sua
opinião mtni grêmio de médicos". Sem
comimentarios I

B) — 'Eu demonstrei que a C9tata dos
trenantes de "football" era uma estafa
physiologica 'e alé útil para o resultado
foiitificante "dio exercicio. E o provei
com a opinião .entre outros do tratado
cie 'Hygiene dos professores Brouardcl
et Mosny, Já me .provaram o contra-
rio ? Não I

|Q — Eu disse que só uma estahs-
tica feita 'entre nós .poderia dizer se o
"football" era prejudicial, no nosso cb-
ma, porque para a differenca de tem-
p>eratura tínhamos nós uma outra caça
que a ingleza habituados e adaptados
os nossos filhos ao meio iníertropical
em que nasceram. Foi já apresentada
pela "linha d'e ataque" essa demonstra-
ção a favor da Inglaterra, não! Então
como fala em clima, ainda r E o que
observamos até agora só pôde aconsc-
lhar o "football" porque os nossos
"playcrs" são fortes e rapazes enrija-
dos, na luta, salvo quando jêm dentro
em si, ihfocçõés de outras origens.

D) — Eu disse que os nossos inellio-
res clubs de "football", já praticavam
a gymnastica sueca e depois o "trai-

-ning" de football;
li que a ficha individual para cada

jogador, se estava organizando co.m to-
das as regras hygienicas. E o que re-
oponrleti a "linha de ataque" ? Que a
gymnastica sueca devia ser seiripre em-
pregada liara o -preparo de qualquer
opoiit,-.. Ora, então!... c o disse dc-
pois de mim. E mais, o plano que apre-
sentei como organizado ipara a educação
physica dos pequenos 

"footballers ,
obteve franco apoio e encomios de to-
dos os atacanltes I

— Eu .poderia, se a linha fizesse
muila questão deixar de lado o conceito
dc que o "football".desenvolve o pa-
triotismo. -Mas quem o diz não sou só
eu, mas todos os autores — as maiores
sunimida-es médicas, que apresentei,
retirados de volume tios "Ka|>ports
apresentados ao Congresso de Educação
physica de Paris, eni 1013. Contra os
quaes autores, me foram apresentadas
opiniões dc I.e Gendrc, em 1X94, lia
22 annos só ! E na ultima sessão, o li-
vro de Paul Godin que mm observações
da 2 mil creanças, descobriu que o
crescimento se faz .por -etapas, nas epi-
physes, e não progressivamente como se
pensava até aqui, diz elle. Erancameii-
te não sei o que isto possa ter contra o
"football", -na infância.

lEinfini, tudo o que eu disse e que
ainda não foi absolutamente contesta-
do, está na sua integra, inscrlo nos nu-
hteros «Io Imparcial de 8, 10 e 14 do
corrente .para que os interessados leiam,
se o qitizereni.

Para terminar, vou dizer aos emi-
nentes "fonvards" que me atacam o
que ainda >não tinha dito. São palavras
ouvidas 110 Congresso de Educação
Physica de Paris:

'Em primeiro logar as queixas de ttn-
director de collegio contra o velho jogo
da "barra", preconizado pelo dr. Theo-
philo Torres, em que diz, te.r'-ue!nienle,
o seguinte: "lembro-me -Io choque ler-
rivel resultante do encontro àe dois ca-
matadas no curso de uma 'apaixonada

partida do jogo da "barra"; nm teve a
palpcbra largamente fendidt, e quasi
perde o olho!" E esta? Que diião a
isso os seus admiradores?

'Agora, leia o sr. mesmo neste livro
citado dos "Rapporis", aindt esse hy-
nino ao "football": "Pom numero de
direclorcs de collegios, — respondendo
a uma "enquéte feita pelos organizado-
res do citado Congresso de Paris, não
hesitam em preconizar o "football",ao
qual attribueiii as maiores virtudes phy-
sicas e moraes." "Basta-me fazer tres
citações (diz o relator), que eu pode-
ria facilmente multiplicar, para mos-
trar a que ponto cer!09 reitores são
affirmafivos a este respeito."

Ia — E' um dos melhores sports:
desenvolve tanto as qualidades moraes
como as. physicas: energia, vontade,
sangue-frio.

2" — Entre os sports o mais recom-
metidavel é o "football"... Esse sport
tem um tal suceesso que torna os ou
tros -nineis, em um lyceti como o
nosso,

3a — O "football". Esse sport, que•nos vem da Inglaterra, convém maravi-
ihosamente ao temperamento dos nos-
sos jovens, corrigindo a brutalidade..,
Este jogo não c brutal, senão na ap
parencia e -não o pódc ser na realida-
de, a menos que não seja praticado
por brutos ou desastrados, que não
é o caso para os nossos lycetiâ. Os
accidentes são pouco numerosos: ha
dezoito annos que o sport é praticadono Lyceu, e não tivemos de registrar
senão quatro accidentes e ainda tão
pouco graves que não acarretaram
accidentes aborrecidos, Os antigos jo-
gos poderiam inscrever em seu activo
pelo menos uni numero tão grande dc
accidentes."

E estas palavras foram escripias e
lidas_e encampadas as suas idéits, pelodr. Gcorges Wciiss, engenheiro em che-
fe ' des Ponts et Chaussées", secretario
geral do Congresso de Educação Physi-
ca, professor na Faculdade de Mediei-
na de Paris e membro da Academia de
Medicina de Paris. Pastará essa auto-
ridade medica ú illustru "linha dc
ataque" da nossa Academia dc Medi-
ema ? I
.Muitas adiiesões mesmo tenho rec:-

bido em prol da minha causa por exem-
pio, a de um viajado e illustrado en-
genhciro francez, sportman, que me dizno seu amável cartão: "Cest vraime-it
etonant de voir un docteur niede-rin
protester eontre Ia pratique de ce sp-jri
pour les enfants et jeunes gens, ab-s
qtteti Europc, tons ics pays avant raconflagralion actuelle etaient d'avis dedevelopper tous les sports en generalet le Foot-ball en parliculier". E entretodas saliento a do meu distineto amigoeminente hygicnista dr. Plácido B.ir-bosa, delegado de hygiene como o dr,hcpphilo Torres, que me escreve, numexcesso dc gentifeza como não mereço:"Apreciei enormcmeiile a sua con'ra-
dicla que está exeellente, na lógica, 110
bom senso, na seiencia, e na fóruia..."
O meu illustre collcga dr. Coes Filho
na enfermaria dc clinica cirúrgica de
que é adjunto na Santa Casa de M:'se-
ricordia durante tres annos viu internar
apenas um indivíduo por desastre de"football". O illustre collega dr. Car-
los Leclerc durante cinco annos de ser-
viço na Assistência Municipal nunca íoi
solicitado para um só desastre de "foot-
bali". Graças á gentileza do coücg.i e
distineto cirurgião dr. Costallar, da As-
sislencia Municipal, também obtive a
seguinte estatística mensal de accidentes
verificados durante este anno nos caiu-
pus de "football" desta cidade: Janci-
ro, Fevereiro e Março — 0. Abril —1.
Maio — o. Junho — 1, Julho — 1.
Agosio — 4. Setembro — o. Oitín-
bro *— 1. E jogam por domingo 3 mil
jogadores no Kio, 110 fim do niez, por-tanto, 12.000 paia os quaes encontra-
mos nos mezes de desastre a perc.-n-tagem dc i|i2 mil ou sejam 7 para60 niil jogadores. Só!

Na Academia também ha muitas oai-niões_ favoráveis ao "Football" 
que ai;i-

.da não se quizeram manifestar não «ei
porque. A do distineto prof. Ma>

| Dòwell cujos trabalhos e estudos sobre
[cardio-patliologia são brm profundes 1
pensa elle que 11.1 estafa physiologicanada pode haver dc mal para o círa-
ção, e que o coração chamado bovino
é de fácil cura, com o repouso. O iilus-
tre pediatra, o prof. Nascimento Gur-
gel. que lhe disse ser, na Itália aconsc-
lliado o "Football" até ás crcans-as de
7 annos, se me não engano. O meu
eminente amigo e seu presidente, o
prof. Miguel Couto já mesmo se pro-
nunciou. com ligeiras restricções, a seu
favor. O prof. Nabuco de Gouvêa tam-
bem já nos prometteita sua bella argu-
rnentaeão etn beneficio ún "FootbaU'
infantil. E creio que muitos outros pen-
sarão como eu.

O senhor pôde af firmar, po:;, aos
seus leitores que deixem aj çreançaa
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PRETENÇÕES
ACREANAS

O eàininhiManlc Prologenes Gui-
marães, direcíor da Escola

O prcsidienüe da iRs(pubHca visitaliá
hoje .e,m companhia do ministro da Ma-
rinha e dos officiaes dc sua casa mi-
litar, o "hangar", da Escola de Avia-
ção da Armada, na ilha das Enxadas.

S, ex. assistirá a varias evoluções
que serão feitas pelo hydroaeroplano
C 1. devendo chegar ao Arsenal de
Marinha, ás 9 horas da manhã, seguiu-
do 110 hiato "Teneiun Rosa" para
aquella ilha, onde será recebido pelo
capitão die corveta Protogetics Pereira
Guimarães, director da Escola de. Avia-
ção, e pelos direclorcs das Escolas
Profissionaes c dc Grumetes.

Na parte norte formarão em contiuen-
cia os aluiniios da Escola de Grumetes.

Nas proximidades do "hangar" estará
-postada pára .prestar as honras militares ao
presidente da Republica unia companliia
de reservistas navaes do I.loyd Rrasi-
leiro,' coniiniandanlo pelo 1" tenente
Graça. |

O C 1, fará varias evoluções sobre
o hiat-e durante a travessia deste do
Arsenal para a ilha e no "hangar" o
presidente da Republicará assistirá ao
funccionaniento dos motores dos hydro-
planos C 2, e C 3.

No Arsenal de Marinha prestará con-
tinencia ao chefe da Nação uma coiin-
panhia de guerra do batalhão naval.

— Ao aliniranta Alexandrino de
Alencar, ministro da Marinha o capitão
de corveta Proiogenes Pereira Guima-
rães, dinector da Escola de Aviação da
Armada, enviou uma informação do in-
strtictor da referida escola, considerai!-
do .prompto» para obter o "brevet" os
alumnos i"s tenentes Antônio Augusto
Schorcht e Raul F. Bandeira e. 2" te.
nente Victor de Carvalho c Silva, que
compõem a 1* tunina de officiaes avia-
dores. ¦ -1-»^
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Preços dc^n-guii- arligo* da sec-
ção de alfaiataria:
Ternos tle casaca com íorro

ile seda iSo$
Ternos <dc smoking com

forro dc seda 1C0S
Ternos dc Iraque 130$
Ternos de jiuiuotí-i preto,
azul ou dc côr.. .... 110$ -

Ternos dc easimtra a come-
car de. . . . . . . . fioS

0 caso de Matto Grosso
UMA RESPOSTA AO

SR. ANNIBAL DE
TOLEDO

Escrevem-nos :"'Sr. redactor do Correio da Manhã-
— Como assiduo leitor, peço-vos ,a pu-
blicaçáo urgente das linhas abaixo;

O sr. lAnnibal de Toledo, o pouco cs-
ciurJpillòso representante do listado de
'Manto Grosso na Câmara dos Uepu-
tados, leva hoje, .perante seus collegas,
a ^pregar, com altivez assombrosa, o
.principio dc honestidade administrai iva,
chamando .1 'todo instante o sr. Cae-
tano de Albuquerque de itrai-rlor tru-
culento, .c titere sob jugo ameaçador
do honrado coronel Pedro Celestino.

S, 'ex. (talvez não se recorde dos
tempos antigos, dos tempos em que
a sua residência, lá eni Copaca-
bana, mandava chamar o actual
presidente de Matto Grosso para, aliás
sem s.-r medico, tratar dc uma sobri-
nha; dos tempos 0111 que, de hora cm
hora, confereuciava, procurava desviar
o general Caetano do caminho do bem,
prcipondo-llie negociatas rendosas, ne-
gociatas sempre repellidas; dos tempos,
finalmente, em que, de surpresa tentava
arrancar promessas indecorosas, lem-
brando nomes, sugerindo idéas, fazendo
indicações pouco recommeirdaveis. Nes-
sa cipoca o sr. Annibal de. Toledo, sem
suspeitar coisa alguma, iplantavá-sc ho-
ras e horas em tuna rede armada 110
eseriptorio do general -jCaerfatm, orarW
calmamente jurava cordialidade dizeu-
do: iineu caro Caetano é preciso que
xr-faça aquillo, sen.;lo esse aquillo lima
das liabiituaes sandices de s. ex.

Nessa oceasião o sr. Caetano de Al-
btiquerque, hoje seu adversário político,
não era 11111 malcreado, não era um sei-
vagem, mas antes um anjo, o unico
homem capaz de assumir, com critério
e saber a presidência de Matto Grosso;
era, em these, um amigo dedicado, o
que eqüivale a dizer um páo furado,
um digno suecessor do illustrado jurista
doutor Joaquim da Costa Marques, E
por que ser hoje o general Caetano
um traidor do partido, um presidente
arbitrário, 11111 presidente violento, um
paradoxo ambulante?

Unicamente por haver dado um con-
tra vapor nos negócios illieitos do sr.
Annibal, por haver resolvido, como re-
solveu, a celebre questão do mate laran-

Ijeira, por haver aparado com coragem
\as propostas de Asensi Comp., impediu-
do assim durante seu governo toda e
qualquer ladroagem.

Para felicidade nossa, o sr. Annibal
de Toledo é bastante conhecido em todo
o Hrasil, desde sua terra natal,.onde as
maiores falcatruas coinmetteu, até o
prospero Estado do Rio Griined do Sul.

Em Cuyabá, contas atrazadas foram
postas de lado, 03 credores amedroh-
lados á sua casa corriam, chorando
magnas, pedindo pagamento; aqui no
Rio de Janeiro, a policia já lhe sabe
bem o nome. e façanhas: só a "Atlan-
tica" deu-lhe celebridade.

O sr. Annibal de Toledo, é preciso
que todo inundo o saiba, nunca esteve
enganado com o actual chefe do poder
executivo estadual matto-grosseilse, cuja
envergadura moral é sobremodo conlie-
cida.

Idiota, ignorante, sem critério algum,
o sr. Toledo nesta questão de Matto
Grosso tem andado muito mal, como
caixeiro que é do senador Azeredo.

Do vosso leitor agradecido — 7'im-
credo Albuquerque."

it m >mi 

De Cruzeiro do Sul recebemos hon-
tem o seguinte radiogramma:"Cruzeiro do Sul, 23. — A popula-
ção do Alto Juruá, representada portodas as classes sociaes, reunidas em
grande assembléa, deliberou mandar ao
Rio de Janeiro, como seu delegado, o
coronel Absalon Moreira, levando as
bases da reorganização razoável do ter-
moiio acreano, visto que o projecto
que está em andamento no Senado pre-
jttdica dois terços do Acre, só aprovei-
tando a localidade onde foi installada
a sede do governo. Como a viagem
do delegado tem demora, o comitê de
defesa dos interesses do Acre resolveu
enviar as suas bases de reorganização
approvadas unanimemente pe'a assem-
bléa de . todas as classes. Attendendo
que a situação financeira do paiz não
permittc uma organização compatível
com as necessidades econômicas c so-
ciaes do território e com as suas ren-
das, a commissão nomeada para orga-
nizar as bases da reforma administra-
tiva e judiciaria do Acre opina pela
conservação das actiíacs Prefeituras,
sendo mantida a vigente organização
judiciaria e municipal, dando o governo
verba que habilite os prefeitos a exe-
cutar os melhoramentos inateriacs ur-
gentes, ampliar a instrucção, alargar os
serviços existentes e crear outros ne-
cessarios e insistentemente pedidos.
Essa verba não pódc ser inferior a mil
contos. A conunissâo propõe que se
peça ao Congresso a execução da partereferente ás eleições, segundo o decreto
n. 9.8.11, sendo mantidos os actuaes
mpparelhcs administrativo, judiciário,
municipal, A conunissâo consigna que
a reforma que melhor pôde servir ao
território do Acre será aquella que
dividir cm dois Estados os actuaes dc-
parlamentou, ficando o Juruá com Ta-
rauacá e Piirús com Acre. Com esta
preparação dos dois Estados, o poderexecutivo será exercido em cada depar-
tamento por um governador nomeado
pêlo governo'; em cada departamento
haverá uma assembléa regional dc vinte
membros, eleilos de tres em tres annos,
para as funeções legislativas, assumptos
iocaes e organização annual da despesa
para cada exercicio. As deliberações,
das asscmbléas ficarão subordinadas á
saneção do governador, que terá direito
de voto. No ultimo anno do período
legislativo, cada assembléa organizará o
projecto dc constituição que será sub-
inetlido á approvação do governo. De-
pois de approvada, cada departamento
passará a ser Estado. O governo cederá
ioda a renda do imposto de exportação
da borracha, que será applieada a me-
lhoranientos Iocaes que forem votados
anniialmente pelas respectivas assem-
bicas; As organizações judiciaria e mu-
nicipal serão as mesmas. Cada departa-
mento dará dois deputados pelo terri-
torio e tres senadores. Mas como a
cessão integral das rendas difíicultaria
a situação financeira do paiz, a popu-
lação prefere a conservação das Prefei-
luras com a verba de mil conlos para
cada unia, aguardando opportunidade
.para se fazer unia reforma mais liberal.
Parece que o desejo do povo é razoável
e merece a attenção dos poderes pu-
hlicos. Saudações."

Seguem as assigríatíjrás dos represen-
tantes do partido autonomista, da Asso-
ciação Commercial, da I.oja Fraterni-
dade Acreana, do Centro Operário, da
Sociedade dos Homens do Povo, ele.

— Cruzes, a 11-
coras, corações,
jarras e cache-
liotsnrtistieqsií

preços razoáveis — CASA Ml-MZ
© 71 — Ouvidor — 71 *¦¦ti» —

FINADOS
Vae des fazer-se a lenda do

Theatro Republica
com a companhia

SCOGNAMIGLIO-CARAMBA
Ao anmmc:ar-se, para o Republica, a

companhia Scognainiglio-Caraniba, di-
zia-sc:

— Será desta vez? ':¦'¦¦"
E afinal- porque? Desta vez ò que?

Que o theatro terá ipublico, e concor-
rencia faria e uma época boa, em que
companhia e empresa ganhem dinhei-
ro? Quando o vulgo inventa na sua
imaginação fértil uma lenda é diífiçil
destntil-a, mas vem a cair pela base.

Raros, muito raros são os casos de
uni theatro que após a ultima demão
de tinta, tenha publico. Este vae na
primeira noite, entra, estranha o thca-
tro e não volta. Passado tenupo, torna
lá, e depois mais outra e outra mais
e assim se vae estabelecendo a correu-
le. O theatro Republica, feito pelo seu
architecto ha dors annos, não eslá feito
ainda ipclo publico. Ealta-llie uma com-
panhia dc nome, nina companhia que
desperte interesse, que espicace a curió-
sidade e carregue para lá com a mui-
ti.lão, como a levaria a outra qualquer
parle.

Quando Esperanzá íris esteve da ul-
tinia vez 110 Rio de Janeiro, foi fazer
a sua despedida 110 Republica. O thea-'.-
tro encheu, os bilhetes andavam por |empenho e toda esta cidade do Rioj
de Janeiro soube que na avenida Go-
mes Freire existia um theatro, um
bello theatro por signal. Infelizmente,
porém, foi unia noite só. Xão se apre-
sentou uma companhia que .pudesse lc-
vantar 03 créditos do theatro. e elle
tem vivido pouco menos do que aban-
dònailó. Agora, que dcsappareceu, .proxi-
1110 delle, o Apollo, a corrente estabcle-
cida encaininhar-se-á para elle, e com
a companhia Scognaiuglio-Caramba ai-
bcrgãda no sen seio, o Republica vae
ser freqüentado por unia enorme
multidão, por gente de toda a classe,
•pelai elite, sobretudo; e será dentro em
pouco tempo 11:11 dos .primeiros theatros
do 'Rio no que respeta a numero c es-
colha dc freqüência.

lAgora mesmo, com Fátima 'Miris, o
caso se deu. As enchentes '.rr.n sido
colossaes e algumas dellas ,1 ponto de
esgotar a lotação. Porque? Porque
agradou, e o publico vae lá, chamado
pelo espectaculo e convencido, afinal,
dc que o theatro tem condições como
poucos, no que respeita a vastidão c
commodidade: aquella permittc á em-
presa estabelecer preços convidativos, a'
segunda interessa a todos áquelles que
não se importando com o preço, exi-
Bem o seu bem-estar. E assim tudo está
contente...

À Exposição dos Cari-
caturistas

Algumjas considerações
sobre uma arte mal conhe-

cida no Brasil
A artie grotesca vae t«r entre nós à

sua hora do mais intensa manifestação,
com a granda exposição humorística
qttc os profissionaes « amadores do la-
pis vão apresentar no dia 5 dle novemr
bro próximo.

A caricatura no Brasil ainda não é¦geralinerifc ir/jerprtfada ma expressão
própria do (ermo, e o caricaturista nio
tem definição social.

Ora, um homem que faj bonecos I...
Póde-se conceber a profissão seria de
un» indivíduo que ganha a vida èese-
nhando figurinhas engraçadas e, as ve-
zes, sem graça ?

O burguez em geral, normal e lionra-
do. que se diverte ante os arabescos
originaes e eapirituosos do pintamouos,não percebe itoda a faculdade intuitiva
e a -observação superior do autor da
caricatura, 'embora lhe sinta a mordaci-
dade da critica. Para elle o desenhista
que "fez isso", é um rapaz habilidoso
que perde o seu tenupo em coisas inu-
teis c frivolas.

IE' preferível mil vezes qtse o rapaz
seja um doutor, embora nesta profissãose revele uma reverendissinia... tou-
peira.

O .mister elevado da critica pessoal,
social e política, através dos exageros
grotescos da charge ferina e flagrante,,
corrigindo costumes e modificando si-J
tuações, não.é devidamente apreciado|
no nosso meio, por duas razões muito [sympiomrjticas: analphabesisuio e defi- 

"
ciência de cultura.

Um povo que lé muito .pouco como
o nosso, não poderá nunca manter os
seus artistas e literatos na manifestação
própria das suas personalidades intclle-
otuacs.

Nos ambientes mais civilizados da
Europa e dro alguns pontos da America,
o caricaiturista de nome, oecuipa um lo-
gar de destaque e fôrma ao lado das
celebridades da -cipoca, gozando duma
situação privilegiada.'Entre nós vivem e mpunejam «ãricã-
turistas, artistas < literatos, muito pe-
nosamenlte e os de nonteada principal-
mente estão subdivididos a outras pro-
fissões muito contrarias á sua arte, mas
que a nieocssidada imperiosa da lula
pela vida os obriga acceitar.

O movimento, que os caricaturistas
iniciam agora, revela unia reacção con-
tra essa estagnação 'em que espiritual-
mente se acham, c temos cereza que o

•4-iblieo inlttelligenfe, que acudirá a apre.
eiar Os trabalhos dos nossos hunioris-
tas, saberá comprehendcr e dar 0 ver-
dadeiro valor aos conhecidos c novatos
cultores do calunga — Stokni.

UMA POUCA YEÍGONHA
As lições de equitação

ministradas por um
capitão da Guarda!
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Loteria da Capilal
Extraída hontem
Vendido no Banco Sportivo

42 Rua da Alfândega 42
esquina da rua da Quitanda

Casa aborta ha um mez e dias,
o já distribuindo sorlos aos seiis
freguezes!!

IIubilHae-vos n'esta feliz casa!
J. Dutra & C.

Acceilani-se encomnien
das liar» o interior.

Um momento de
pânico

MORRE MAIS UMA1
yiciiMA do cabo;

JUVENCIO
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O ULTIMO ESCÂNDALO POSTAL

Ainda os desfalques dos Correios
O 2a delegado auxiliar nomeou peri-tos para o exame de livros e balancetesdas diversas agencias poslaes, onde sevaníicaram os desfalques, os srs. LeCesne, professor de escripturação mer-cantil-e funecionario do Thesouro Fe-dcral, e Saturnino Brasa, do Ministérioda Justiça. Os peritos já iniciaram oseu trabalho.
O inquérito está proseguindo.

'O assassino.

Na 24" enfermaria da Santa Casa
de 'Misericórdia, á 1 i|- hora da tarde
dc hontem, após dolorosa agonia, vem
a falleccr Noemi de Almeida Mattos,
unji das victimas do -caibo 'Juvencio

Joaquim Moroira, da Brigada Policial,
autor da tragédia do ante-liontem.

O cadáver da segunda victuna de
Juvencio foi mandado recolher ao Ne-
croterio da Policia, onde deu entrada
ás 4 -oras, sendo depositado ao lado
do seu companheiro de desgraça, o
ajudante de "cliauffcur" Juvencio Joa,-
quini Moreira, que, uma hora depois,
foi caminho do cemitério de S. 1'ran-
cisco Xafier.

A MUNGÜ

OLEO para LAMPARINA

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

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

mazens.
Depositários geraes: Cosia Pereira,

Maia _ C.

65; RUA' DO ROSÁRIO
desde os dez annos jogar o "Football
association" com todas a-s suas regras
de jogo disciplinado.

Eu não o procurei, mas já que me dá
o prazer da resposta, também me julgona obrigação de confessar o meu en-
tliusiasuio para que se cultive a fértil
semente do "FootbaU" tão bem enraiza-
da em nossa pátria.

Pois confiemos 110 seguinte: "Et á
cet igard, il cn est des opinions conune
du grain que laisse tomber cn terre
le "geste auguste du semeur": il ger-

!mera, s'il plait á Dieui" Como dizia
Io fogoso tribuno Fernand Brunelière a
quem tanto admire, nos Seus. jifaaia.dus'"Discours ds «ombãt"."

Seguros de Vida
SORTEIOS

em 28 do corrente
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Os moradores da Villa Este
contra empregados da Light

"Sr. redactor. — Pedimos a v. s. re-
cio mar, por sua conceituada folha, provi-
dencias u quem de direito sobre o abuso
ilcí empregados da í.iglit que trabalham no
lorrcno de propriedade da mesma, síio no
Boulevard \ inte c Oilo de Setembro, eni |Vtlla Jsabcl, os quac?, em vez de se ser-
virem dos va=ns sanitários da City Impro-
vtiuent.?, quando carecem .]e satisfazer
suas necessidades pliysicas, buscam as rui-
nas de um predio existentes uebse terreno
e abi as satisfazem.

K' fácil saber o máo cheiro q'.ie dali se
desprende, mão cheiro esse que incommoda
03 moradores da Vi'Ia Kstltcr c que fica
ao lado desse terreno, tornando o am.
biente^ imprcKuado e impossivt! de aturar-
sr, mormente quando t ba vira^ão.^

IC* bom que se c\-itt.:ii_ enfcriiídade= dc
máo caracter que esse facto pode produ*
zir, e isso cnuivianto ê tempo, eiuquanto
o verão não sc .manifesta p_r d.iuuis ÍV-ttí.
Livit-ví ÜW-_. lüili."

O assassinado

A autópsia de Noemi de Almeria
Mattos terá losar hoje.

O criminoso, depors de identificado,
recebida a respectiva "nota de culpa",
íoi, devidamente escoltado, mandado
recolher á prisão do quartel a que per-
tence, em Botafogo, onde aguardará to-
dos os tramites do processo.

No auto de 'prisão em flagrante de-
puzeram o guarda civil João Vieira
Fontes, Epiphanio Jacintlio 'Marques,
morador á rua Mariz c Barros 11. 2S1;
o "chauffeur" Alfredo Travessa. Apol-
linario de Almeida, residente á rua
Visconde de Itauna n. $43, c.asa rt. 4;
Manoel Alves da Rocha, morador á rua
Amélia n. 5.1. c .'\ienor Armando Al-
varenga, residente á rua Coronel Pc-
dro Alves n. 253.

Contimi'a a ser grave o estado dc
d. Julia Gonçalves, a terceira victirna,
que está recebendo cuidados médicos
em sua residência, á rua Miguel dc
Frias n. 39.

Bebam só Café Ideal
EM COPACABANA

Um operário atrope-
lado por uma "barata"

A "barata" n. i.-loi, de propriedade
do dr. João Cliniaco Daniel de Ma-
deiro, residente á rua Haddock Lobo
n. 2.14, atropelou hontem. ipela manhã,
em Copacabana, o operário Isaltino da
Costa, residente na baixada da Villa
Rica, ferindo-o em diversas partes do
corpo.

¦O ."cjiauflfeur" da "barata", verifi-
cado o desastre, fugiu. O atropelado
recebeu curativos na Assistência, sen-
do em sesuida icuigvido parj j Sauta
Cssa.

Um outro
do capitão

instantâneo das
— O professor, t

discípula

aulas

Boa noite! — e um cavalheiroentra, apressado,- ma sala da redacção.Pessoa educada, o nosso visitante con-
tem-se e chega-se risonho á mesa do
plantonista:Eu sou Domingos Augusto, arren-
datado da Cocheira Mourão, da rua
Silva Jardim 11. 33. Estou indignado
com o refinado malandro que se chama
o capitão Magalhães.

O heroe da rua do Núncio?Elle mesmo. Ah, se o apanhoI•E o sr. Domingos,. mostrando-nos o
Jornal de hontem cm que saiu publica-da a interessante gravura do brioso ca-
pitão dando lição ás .romeiras daquella
rua, não sç conteve:

Andei todo o dia á procura desse
maroto, mas hei de encontral-o,Afinal, <|ue -tem o cavalheiro com
a historia do capitão 'Magalhães?

Eu sou o dono dos cavallos. -Sex-
ta-feira á tarde fui procurado pelo ca-
pitão Magalhães, que desejava alugar
dois cavallos para ir ao Campo de
Sani'Amna dar lição a umas senhoras.
Pagou-me por asso 4o$ooo. Domingo,
ás 7 horas da manhã, o capitão appa-
reçeu na cocheira afim de buscar os
dois cavallos. Ainda uma vez- eu rc-
conunendei: "Sr. Magalhães, veja quec que. Vae fazer. Se os cavallos são
para ir ao Campo, muito bem; mas
não m'os carregue para longe,E que fez o capitão ?Foi á ma tio Núncio buscar as
madamas e com ellas tocou-se para a
Penha. Sai á procura do malandro, e
não. o encontrando voltei para a co-
cheira e esperei, cansei-me d'e esperar.
A's 7 horas da noite chegou o capitão
Magalhães de volta do Passeio á Pe-
nha. five dó dos animaes. Imagine o
senhor que nem água deram aos po-bres bichinhos, Um deiles carregou du-
rante 12 horas seguidas uma mulher
que pesava 77 kilos.

Mas o capitão ha de me pagar I
O sr. Domjngos agradeceu a nossa

attenção e saiu. sempre á procura do
malandrão da Briosa,

PHYMATOL . Ci,ra 'o*" c
12 horas. Deposito: Drogaria Berrini.
Teleph.. 570, Norte. ¦

PLAN-R.rTA-PLAN. .

E lá se íoi para Matto Grosso,
o 52' de caçadores

Embarcou hontem, á9 5 horas da
tarde, na gare dai Oentral, com destino
a S. Paulo, de onde seguirá por cami-
nhos de ferro até Corumbá, o 52° ba-
talhão de caçadores, creado nesta ca-

Sital 
com os elementos do extineto 23-

arailhão de infanteria.
Foi seu organizador « primeiro com-

mandante o então coronel Francisco
Flar^s, ioje general reformado.

O çu* é um dos corpos mais bem
instruídos e disciplinados que possui-
mos. gozando mesmo de um grande
prestigio nos círculos militares.

Commanda-o -actualmente o lenente
coronel Carlos Jansen Júnior, que se
cercou de um núcleo de officiaes dis-
tinetos e competentes, os quaes prepa-
raram technica e eficientemente seus
commandados.

Desde cedo começou o 52o a embar-
car o material pesado e respectivos
utensílios necessários á sua ornada.
Concluído o embarque de todo o ma-
tcrial, inclusive os animaes dos offi-
ciaes de seu estado-maior, foi dado o
toque de formatura,

A's 3,40 á estava o 52" formado na"gare", onde officiaes e praças rece-
biam os cumprimentos das altas auto-
ridades, dos amigos, dos cúinaradas e
de suas respectivas fomilias.

Scenas commòventes se desenrola-
ram por oceasião das despedidas das
pessoas intimamente ligadas aos que
partiam.

Por ordem -do governo, a Central do
Urasil poz á disposição do 52° de ca-
çadores um trem especial com a se-
guinte composição: 2 carros série V,
1 T, 1 H, 6 D e 1 DM.

Esse trem foi coinboiado até a Bst-
ra do Pirahy por uma machina dupla,
onde mudou de locomotiva.

Na "gare" vimos numerosas fami-
lias, cavailheiros e officiaes, entre os
quaes notámos os gencraes Faria, Ca-
bino Bezouro, Bento Ribeiro, Kelippe
Ache, Tito Escobar, Luiz Cardoso,
Francisco Flarys, Olympio da Fonseca
e Silva Faro, coronéis Paulino Rosa,
Martins d'Avila, Neiva de Figueiredo,
Cardoso de Aguiar, Liberato Barroso,
Abilio de Noronha, commissão de todos
os corpos e pessoas do povo.

Precisamente á hoía marcada partiu
o trem ao som das bandas íuarciaes
postadas na "gare", reboando em toda
a Oentral unia prolongada salva de
palmas.

l»
enii

Um grande poeta qu|desapparece ]
MORREU EM ! !\

BOLONHA, LOREXZO
STECCHETTI i

Roma, 23. (A. H.) _ Telegrapham éBolonha commumcando o falleciíiwdo poeta Stecclictli.
(*) Não ha quem não conheça. peMmenos de' nome, este sentimental di

poesia italiana; áquelles que não lhileram çs Versos, devem tel-os ccrtapietMte ouvido cantados nessas intiuriieráíromanzas de salão que fazem as deliucias dos auditórios familiares e dos dito •tantes de lyrismo.
Stecehetti foi um poeta de nomeadíuniversal, e teve o grande merecimento]de libertar a poesia italiana das compH<caçoes inúteis da rhetorica. O que Man<zom fez para com a prosa, emancipai»do-a dos tropos exagerados e datído-Ih*levesa e concisão, Stecehetti pralicoipara com o verso, e não foi isso uniídas suas menores glorias literárias.1-orcnzo Stecehetti chamava-se OliiHdo Uierrim, e nasceu em Ravenna, d4 «e outubro de 1845. ^
Era uni erudito, "cheio 

de tafcnToV
poeta, polemista, dramaturgo e folk-lwmsta apreciado. j

Fntre outras obras deixou Stecchettíf" 
SC?"!m"a, • p°lcmiea ".versos. iSySÍ-thloe ', drama lyrico, tS?i); "A vidie as obras de Júlio César Croce", mo4nographia, 1S79; "Nova polemica: ver4sos , 1878-90; "Algumas canções po*pulares ronianholas", 1880; "Estudos i

polemicas dantescas", 1880, de collaboaração com Cerrado Uiçci; " Bil>'"iogra4
phia perridere", 1883; "Brandelli",

,3' ,.,A Mesa e a Cozinha nos seiculos XIV e XV", ,884; "Giobbe",
poema satynco; "Do primeiro ao ultfcmo amor", 1899. j

Sfccchelti também escreveu com o tMtulo de "Rimas de Orgia Sbolendi",algumas poesias que deveriam, para glo**fa-do poeta, serem esquecidas.
E esle o escriptor que a Itália ncS-jna Je perder e cujo desapparecimenWapre um grande vácuo nas letras latina*,It» m * j

Folhinhas para 1917
Grande e variado sortimento de lin-

dos cliromos.
«UA DO HOSPÍCIO, MS

CONTRABANDO

Uma npiirohonsião do |'m«las cm
latas do assucar

O official aduaneiro César Augusto
dos Santos Dias apprehendeu hontem,
de um indiv.iduo, no posto fiscal exis-
tente entre os armazéns u a 12 do
Cáes do Porto, 54 pares dc meias de
seda.'O contrabandista, que conseguiu eva-
dir-se, trazia as meias occtiltas em
latas dc assucar.

CIMENTO -IcVi:
Telephone 834. Central. — - Rua

Snntti fiiiziu 203
— PAULO PASSOS & O. —

_i m »-¦

A conferência de hoje na S. N.
de Agricultura

Na sede da Sociedade Nacional dc
Agricultura, ás 4 i|_ horas da tardo,
o dr. João Muniz Barreto dc Aragão,
major medico do nosso Exercito, fará,
hoje, uma interessante conferência so-
bre "Estudo geral da medicina veteri-
naria, das moléstias dos animaes c da
sua prophylaxia"

VKRMOUTII TOPO" TOIUXO
da Usina S. Cion^alo 6 a melhor
'Deposito: rua da Assembléa, 21

Demissões a bem do serviço
publico

Foram dcmit.tidas, hontem, a bem
do serviço publico, as agentes da rua
de S. João Baptista c da estação Dr.
Frontin, autoras dos desfalques oecor-
ridos nessas agencias, dos quaes já nos
oecupámos.

Os vestuários paru meninos, da TORRE EIFFEfi, des-
afiam toda n competência pela e.vccllento qualidude- dc seus
tecidos, elegância o perfeito acabamento.

Associação da Mulher
Brasileira

'A PROXÍMÃ FESTA
NO MUNICIPAL

As noticias que dia a dia se sucec-
dem sobre o espeotaculo da Associação
da Mulher Brasileira deixam prever
que elle será, realmente, uma festa bri-
inanlissima, digna de fechar a actual
estação de inverno, tão fértil em muni-
festações de arte e iniciativas elcgan-
tes.

A festa da A. M. B. compõe-se de
duas .partes: o espectaculo no Muiiici-
pai e a ceia no Assyrio. Aquelle será
um esplendor de arte, A ceia será um
veidadeiro acontecimento mundano. A
novidade consiste um inaugurar no Kio
le petit souper do fim dos theatros,
rápido e fino, como as eeias das onze
horas do Carllon e do Savoy, de Lon-
dres,

Uma nota interessante é a de que
os ensaios do '"Dominó Negro", afim
de conservar impenetrável o mysterio
que o envolve, tem-se realizado em lo-
cães os mais diversos: nos theatros
Municipal, Lyrico e Phenix, no pequeno
palco da Escola Dramática e ate no
vasto salão do i° andar da sitie da As-
lociação da 'Mulher Brasileira, á rua
Sachet.

lA-pezar de todos esses cundiyl^s, já
andam de boca em boca os 110. .s _dealguns dos interpretes do "Diniin.i Xe-
gro" e isso não tem feito mais do que
iiugmentar o interesse. vivíssimo que
essa rqpresnlaçáo está despertando.

O3 bilhtes .para essa recita já sc
acham á venlrla na casa Artliur Napo-
leão. 1« m » —

TALHARINS frescos
com ovoSi

«liaria-
mente fabricados por GIORELL1 & C».
A' venda em scü armazém; RUA LAVRA-
DIO x8 e 20. Importatlorcá de gênerositalianos, Telephone 3756, Central.¦ > m o— —

CARTAS QUJ3 FALAM

Hygienic Rainprooí
(Capas impermeáveis

sem borracha) Especia-
lidade da "Casa Ingleza"

BUA OUVIDOR 131
«__»_

POLÍTICA ARGENTINA

0 sr. Zeballos alijado pelo sr.
Irigoyen

Montcvidéo, 23 — (A. A.) — Çar-
tas aqui recebidas dc Buenos Aires
confirmam a noticia de que o sr. Es-
ta-nisláo Zeballos não pôde entrar para
o Partido Radical que. como se sabe,
é o que está presentemente 110 gover-
no argentino, por não ter nisso con-
sentido o chefe do partido e actual pre-
sidente da Jlepublica, dr. Ilippobto
Irigoycn. „.-,.-.

OENÇAS do estômago, intes-
¦ífV tino, figado e nervosas. Exa-
II mes pelos raios 'C.DR. RE-

NATO DE SOUZA LOPES.
Rua S. José, 39, das 2 ás a (menos ás
quartas-feiras). Grátis aos pobres ás 12
horas. A 395

0 general Carlos de Campos
chegou a S. Paulo

S. Paulo, 23 (A. A.) — Vindo de
Matto Grosso, chegou o general Carlos
de Campos, que foi recebido pelos rc-
presentantes das altas autoridades do
Estado e officialidade da guarnição íe-
deral e da Força Publica.

-a » em rsgg-

A Abyssinia revolucionada
Roma, 23 — (A. 11.) — A Agencia

6tefani recebeu uni telegramma de
Addisabeba, dizendo correr ali o boato
de que as tíopas do ras Mifccl oecupa-
ram Ankober no dia 17 do corrente, á
tarde.

O combate continuava i d»ta das ul-
limas D.p,t:ÇÍjlK 

' ' —-_..

Adivinharam e
preveniram-se

Ao que parece as cartomantes Tagild
e Cloripes, que, nas casas da rua Frei
Caneca ns. 58 e 196, embasbacam os
simples e os imbecis com as suas bis-
torias mais ou menos mal contadas,
foram felizes hontem pela manhã, dis-
pondo o enfeitiçado baralho, desejosos
de conhecerem o que lhes acontecia du-
rante o dia.

lv' o caso que adivinharam nue o dr.
olicf-e de policia, recoinmendara ás au-
toridades do 12o districto policial que
fossem procural-as, mimòscandp-as com
um auto de pris.io em flagrante depois
da appr hensão das cartas, mesmo as.
ene fossem de amor.

E não podia ser por outro modo. por-
que, cumprindo a ordem, o delegado,
coni.n.í.sí rio, guardas civis, foram pro-cuiar as ".madamas" e... apenas fo-
ram ellas encontradas, sem os instru-
lUTilos ptopiíos para as suas espertezas,
sem uni unico dos múltiplos cüenlés'.

Escaparam por isso do processo, mas
ficaram detidas na delegacia da rua dos
Arcos durante algumas horas.
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esposa e carregou'
com o ílo ;

Por coisas intimas o sr. Gcovanl
Jovine separou-se de sua esposa, d. An-i,
gele Jovine, residente á rua Frei Ca-,
neca n. 224. Hontem a referida se»
nhora procurou o i° delegado auxiliai
c por entre lagrimas contou que o ma-'
rido retirara de uma casa onde deixara'
par; crear um filhinho de 8 mezes do,
edade. 1

O dr. I.con Roussouücrcs determinou
ao Corpo de Segurança a descoberta d<
Geovane c do filho, 1

¦ l»l- •

Foi denegadoo "habeas-corpus'1,
Manoel de Oliveira impetrou um{

ordem de "habeas-corpus" ao dr. Ce*
sario Alv.ini, juiz da 5' vara criniiualj
allegando soffrcr constrangimento it<
legal, pois se -acha preso sem justi
causa desde o dia 19 de setembro ub
limo, á disposição do juiz da ;* pre-i
toria.' _ 1

O juiz pediu informações, íWietulo jl
que foi o paciente preso cm flagraiitei
respondendo pelo crime de morte. .

Por esse motivo denegou liontcm i
ordem de soltura. I

DR. ALBERTO DO REGO LOPES -1
Do Hospital da Misericórdia. Vla« mil
naria», operações em geral. ,
DR. APRIGIO DO REGO LOPES —

Do Hospital da Misericórdia. Moléstias da
garganta, naria e ouvidos.

DR. OCTAVIO DO REGO LOPES -t
Oculista, prof. da Faculdade de Medicina*
Consultório: rua Sete dc Setembro 11. 99.1

(A 8194)!

OS LADRÕES NOS SUBURBIOS

Mais um assalto de que!
a policia toma

conhecimento },
A despeito de tudo quanto •têm feilí

os "argutos" Sherlocks do Corpo dej
.Segurança Publica, os ladrões conti-
1111:1111 a agir .impunemente, sem qu<
ninguém os incoinmode, _ 1

Ainda hontem, pela madrugada, vi«
silaram elles a residência do sr. Al-
berto da Costa Reis, residente ri rttaj
Paraná 154 e roubaram tudo quanto]
encontraram, joia9, dinheiro, roupas,
etc, no valor approxinrado de 8oo$noo<

O lesado apresentou queixa á policiai
local.

. mt 9 — » _¦ r-Comprei
e comprarei

Moveis a prostaciios __* __r
na CASA MAllTIN.3 O /RUA DA CARIOCA w *

Atirou-se ao mar £
APPARECE O CADA-\

VER DA SUICIDA DA]
BARCA "SÉTIMA" ¦.

Uma mulher decentemente trájaÚS
tomou a liarca Sétima, pela madrugada
de hontem, e bem na altura do anca-
radouro dos navios de guerra, num an
somo de_ desespero, atirou-se ao niar..|

Noticiámos o facto, sem que, até
pela manhã, tivesse sido encontrado oj
corpo da infeliz. 1

Pouco antes da 1 hora da tarde, foi
o corpo da infeliz encontrado a hoiafl

i junto á enseada de Jiirujuba, onde qj
! foi buscar ,1 lancha Primeiro dc Janci?
| ro, da Policia Marítima'. i
I iRcmoyido o cadáver para o NécrotíH

rio, ali foi elle reconhecido como sen-
do de Carlota Julia Cottlinho, de 2Í
annos, domestica, solteira e rcsidmtd
no logar denominado Cordeiro, no Es-i
tado do Rio. O reconhecimento foi
feito por Maria Carolina Coutinlio, tia'
da infeliz suicida, residente á rua dai
Conceição n. 132, cm Nictheroy.

Maria não sabe porque se inalou â)
sobrinha, que na barca deixara apenas
um lenço e uma bolsinba com a quan.1
tia de i$6co. 'i

O enterro de Carlola será feito)
hoje, pela manhã, no cemitério de São.
Francisco Xavier. 1
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ARTIGOS PARA FINADOS"A BONINA"
T. O. 1077-K. 7de.Setembro41

O LEILÃO DK HOJE XA AL-
FANDEGA

-Nos armazéns 16 e 17 do Cáes do
Porto haverá hoje, ao meio-dia, lei-
lão (.)* praça) de mercadorias caídas
em commissó, havendo, entre outras:
gollas de filo de algodão bordadas a
seda, roupa feita de tecidos de linho
e de algodão tinto e de lã, e plantasnaturaes.

Hip! Hip! Hurraht
HAXSEATICA !

¦ »»«_¦ _

Sociedade B. dc Direito inter-
nacional

•Rcune-se hoje. ás 4 ila horas da
tarde, no salão da Bibliotheca Nacional,
a Sociedade Brasileira de Direito In-
ternacional, afim de continuar a dis-
cussão das theses sobre divorcio e vo-Uião das conclusíiei,.,-— •" '-'--Si

Dr. Doméaue M0lcft,-ide:.Snh?r<,/i_^». --uiiivijui. ,,. Crmariai. partoie operações. Quitanda 11 — «Vs 3 hs. T. 9
s£"-' Çj . _ (J 40-'5)í

A s mais lindas salas de jan*ar e o<
mais elegantes dormitórios isó po^
dereis encontrar na casa LE.-.XDKO

MAUTINS & O., á rua do Omidot)
ns. 9j e 95 e nos antigos armazéns ái
rua dos Ourives ns, 39 a 43.

O "Benjamin ConitanfV
em Fortaleza *K

Fortaleza, 23 — (A, A.) — Eslcv-j
brilhante o< chá-concerto que o presi-|dente do Estado offercceu, 110 CluU
dos Diários, á officiaiidade do navio..1
escola Benjamin Conslanl, compareceu-'
do o escol da sociedade cearense. |Fortaleza, 23 — (A. A.) — Deixou
este porto o navio-escola Benjamim
Cohstant. No Joçkey-Club realizou-se
hontem uma corrida cm honra da of-i
ficialidade deste vaso de guerra, sendql
grande a concorrência. I¦ ._.-

MOVEIS
MAGALHÃES MACHADO & O.—»'

Hua dos Andradas 19 o 21. Oa
maiores armazéns desta capital.-

_->¦-> 1
DINHEIRO sok íoias e cautela^lUMi-V-nv do Monle de Soc^
torro, condições especiaes •- 45 e 47,
rua Luiz de Camões'. Cisa Gonthier^
fundada em 1S67.

m% » m * —

A importação do assucar na;
Argentina

Buenos Aires, 23 (A. A.) — Pareci
que o governo, attendendo aos inieri-s-.
ses dos produetores nacionaes e tendo»
além disio, verificado que a existência
do assucar é sufficiente para as neces-
sidades do consumo, desistiu do seu

j projecto de perinitlir a entrada livre .Ia
'assnear importado, medida casa, que sd'poderá ser tomada em consideração, Je-
,pois de novo. estudo, up. anno pro:^
Li-te. '

liii^&N^év-- -



¦ Borda da Matta. — No dia 16 do
corrente foi disputado /pelo America
Foolball Club, desta localidade, c o
Pouso Alegre Foolball Clitb, <le Pouso
Alegre, o "matcli" amistoso entre os
primeiros •.canis" dos referidos •çlubs.

A's 4 i|_?._oras, no 'íground do
Pouso Alegre, teve inicio a primeiro"half-time ".

As duas "equipes" jogaram muito
bem, sendo a victoria disputada com
grande cnthusiasmo. .

/Terminou o primeiro "halt-tiuie
com a victoria do America sobre fl
Pouso Alegre c com o seguinte resul-
tado: America Football Club, i; Pou-.
ao Alegre Football Club, o. ...

Infelizmente, devido ú .cliuva, não foi
possível jogar o segundo "half-lime ,
terminando o "match" com .0 iprimeiro:
"lialf-time".

Curistina — Realizou-se no 'dia ia
lio corrente a inauguração do Club Li-
terario e Recreativo -ChriStincnsc, tendo
comparecido o escol da mossa sociedade
c convidados das localidades vizinhas.
O salão do Club achava-se ricamente
adornado, a .par da feérica illuminaqão
clectrica, ijue será gratuitamente for-
necida ao Club pela Câmara Municipal.

O presidente do mesmo Club, coro-
nel Fertiandt) .Petronilho, Wm ..revés e
concisas palavras, disse qne a sua fun-
dação nest. cidade era mais um mélho-
ramento aqui introduzido c (|tte vinha
vincular ainda mais as cordialissimas
relações da nossa alta sociedade, dando
em seguida a palavra ao orador do
Club, sr. João Bacellar, qite perorou
brilhantemente sobre 'a memora •vcl data
que coincidiu com a referida inaugura-
ção — 12 de outubro.

Tor ultimo pediu a palavra o co-,
nhecido educador e homem dc letras
coronel Guedes Fernandes, .produzindo,
como sempre, vibram, discurso, sendo
ao terminar muito felicitado.

Seguiram-se animadas dansas, pro-'
long.-mdo-se até alta madrugada, tendo
gentilmente comparecido á respectiva
inauguração a corporação musical re-
gida pelo maestro Bencdicto Clareia.

.AIÍACA!..' — A direetoria do
Athencu Paracatuense cogita de orga-
iiizá!-o como pessoa juritlica, devendo-
sc reunir até o dia i'S do corrente os
seus fundadores, que resolveram. Iam-
¦liem reduzir as mensalidades a io$ooo,
á vista de ter o professor Carlos lu-
nos c o vigário desta .rcgitezia delibe-
rado fundar um curso 'Secundário aqui.
cobrando .úmciilc aquclla quantia, para
leccionarem todas as matérias do Athc-
rieu.

Estão aqui os «rs, Mario de Cam-
pos e Silva e Amador Carneiro de
Abreu, residentes em Oliveira, _s quaes
vieram a negocio <le suas profissões,
já havendo feito boas compras dc
gado.

O preço deste tem-se elevado, ven-
dendo-se foois dc 14 arrobas a ic_$ooo.

Foi requerida a divisão ila fazen-
da Vasante, que sc calcula ter uma
área de 31 léguas quadradas, havendo
o pratico, contratado para agriníeiísorj
incumbido da medição e demarcação
de quinhões, pela quantia de 3?ooo por
alqueire de oitenta litros, correndo to-
das -as despesas .por sua conta. Attin-
girão, portanto, os honorários do agri-
inensor a 76:8oo$ooo, mais de dois ter-
ços do valor das -terras, dado que se
encontrasse comprador para as mes-
mas, por cem contos.

Urge uma providencia legislativa para
protecção da propriedade territorial,
onde as terras são desvalorizadas^ como
neste c outros municípios do Estado,
parque as divisões são exploradas por
unia classe de "charlalães geodesicos"
mie se arvoram em agrimensores, c au-

. Viam por aqui a medir terras, ganhando
chi poucos mezes trnia_ fortuna, quando
os engenheiros do Estado percebem
,soo$ooo mensaes, e os -trabalhos diviso-
iios aqui nada tem de tccluiicos, con-
sistii_Jo em um tosco desenho cm fõr-
ma de planta, figura '.que mal dá uma
idéa do pqlygono medido, sem unia
triangulação rc.dlár e, portanto, sem
cxncüdão, pralicando-sc verdadeiros es-
Imllios na pa.rtilba das terras, cm pre-
juizo de menores e ausentes,

Uma lei do Estado ainda mais os
favorece, doterminando qne o contrato
com .o agriniensor considera-se appro-
•vadp, qualquer que seja o ntinicro de
sócios que o assignem, se contra clle
não houver reclamações, dentro dc dez
(lias.

1-sío tem dado logar a qne o agri-

É perigoso.
descuidar-se cie

TOSSES*
BRONCHITES

e demais __.ecíões
do peito ou dos pai-
mSes por mais ligei-
ras que pareçam.
Muitos casos de tísica
começaram assim, i
É econômico tratar-se
immedmtamente des*
ses males com o____-
har meãkamento, a

__mdsio«kScott
(ãePwOkod»

Fígado de
Bacalháo com

Hypophoiphitot)
_________________¦____

.—-« .

So.ciaes
¦ MM ,..."'¦ ¦ ""^

BATAS INTIMAS
Commemorando a passagem do anniver-

isario da «xma. sra. d. tMaria Augusta
IF.uy Barbosa, «eu c«toso o eminente se-
Inador "Ruy Barbosa oTfercceu uma recepção
úi pessoas de suas relações.

Os salões do palacete onde reside o dis-
tineto casal, Tegorgitaram de uma sociedade
iina e elegante, que ia levar á di__» se-
nhota as manifestações de *ua estima js de
seu carinho.

I?«z-«e musica, houve dansas, cantando
ns «as. Cândida Kcndat e N. I.uidebcrg,
executando apreciados trechos o maestro
Arthur Napoleão * dizendo encantadores
versos a senhorita Helena Van Erven.

A* senhora »«y Barbosa foram- envia-
do« muitos telegrtunmas, entre estes do pre-
sblente da Republica e outras autoridades, ^
e cartas e cartões, __m dc lindas c custo-jê n.cessidad. das estradas -no nosso
ias corbeiiles de 'flores naturaes. meio, quanto ás condições a estabelecer

Pentre o grande „umero de pessoas que'paru a sua construecão, moditicaçoes a

4 «unia- -lotámos as sc- introduzir, na legislação -pátria dc moldea __um__ iuí 1 
permittir as -construcçoes. Annlysou

'as disposições da nossa Constituição,
tendo em mira as origens donosso di

CONGRESSO DE ESTRADAS
DE RODAGEM

No salão nobre do Club de Engenha-
ria, realizou-se hontem á tarde a ses-
são dc encerramento do Congresso de
Estradas de Rodagem.

O acto revesfiu-se de toda solcnnt-
dade, a «Uc .omparecendo o ministro
da Viação. A sessão foi presidida pelo
senador F.i Mendes, presidente -do Auto-
movei Club do Brasil, um dos promo-
tores do Congresso.

Aberta a sessão, o dr. Tavares de
Lyra -congratulou-sc com 03 congressis-
tas, hypotheeando a palavra do governo
para effectivar as resoluções do Con-
gresso. '

Em seguida usou da palavra o pre-
sidente do Automóvel Club do Brasil.

.Por ultimo falou o dr. Sampaio Cor-
rêa, que .epòis de agradecer a escolha
ülc seu nome para uma .das commissões
permanentes, salientou os trabalhos do
Congresso, quanto á funeção econômica

i___i'i

cnm pareceram
gi.intcs:

Mmcs. Augusta Vianna, Souza "Randcr,

Carlos Bandeira, .'Alfredo *Ruy, Lourival
Souto, _éa Silveira, Costa Tinto, João Man-

gaheira, 
"Oliveira lima, Miguel Couto,

feito, c mostrou qual a funeção do Es-
tado, no tocante á viação.

O dr. Sampaio Corrêa terminou o seu
coneitando o governo a dar

NA OESTE DE WKAg

Um üonductor de trem nego-
ciaote nesta capital

Um chefe de trem da Estrada de
Tenro Oeste de "Minas, Antônio Mon-
teiro iRattia, dirigiu ao ministro da Via-
ção um requerimento .pedindo proro-
gação da liceuça cm cujo gozo se,
acha. '

Sendo o «ferido requerimento en-
caminhado 'para nqiielln via férrea, afim
de ser informado, o director da 'Oeste
fez ver no sr. Tavares de livra que o
alludido conduetor, segundo apurara,
depois de rigorosa syndicancia, se acha
elstabclucido nesta capital com uma
casa commercial, ú rua da Passagem
numero 34.

O ministro da Viação resolveu en-
tão indeferir o requerimento, determi-
¦nando ao director daquella 'Estrada que
applique ao referido conduetor o dis-
poslo 110 artigo 124 do decreto nume-
ro 11.442, de 1. de janeiro dc 10/15,
que appfovou. o regulamento da Secre-
faria de 'Estado.

..loysio de Castro, Armando Oliveira, J. 'discurso concluindo o .vento
l '„, %,, ._. -.,_;;:,;:,'„ ç„,~, . «n cumprimento as deliberações do Con-
J. Palma, Slpuho .tapuu. So«a e S -|«rcs_„ din(lo .„ ministr() que adv0.
va. Russ Menezes, XUguel Calmon, ?'"'*;j|____ a c_usa do Congresso de Estradas
dehcrg, Osório Duque Estrada, João Ruy, j. R0_agem> qi,c _, cila própria, a
Raul Ayres, Baptista Tcrcira, Tobias FI- gattsa da União.
euiirã de Mello, .Domingos-Ia Comlic, T.uiz Ninguém mais querendo fazer uso da
ílarUosa, 'Cândido Kendal, Araujo rcreira, palavra, o presidente encerrou a ses-

Aragaio, Luiz Guimarães, Julm r,rcgory,|s"áo. 1» — > _¦
Costa -Rodrigues, Kábuco de Abreu, Ta-1 ,

\i:z ü:mp£cn.r.:"cr^c.e s A Mstoria de uns moveis e uma
Ksticn-ne 'l.ancl, Tedro Callorda, Ruy de Ios 

j
I,l_iios, scitodores Pires Ferreira, _cncr._s
llendes de Moraes e Thaumattirgo de Aze-
vedo, dr. Miguel Calmon, ministro _edr0|
Irssa, deputados Ubaldino dc Assis, lluc-1
110 dc lÁhdradaj João Mangabcira, Octavio
jrr.ngabcira, Leão Vclloso, Souza e Silva,
Prudente de Moraes, dr. Alfredo Rocha,
deputado -Alfredo "Ruy, dr. Miirillo Ton-j
tainha, deputado J. J. Palma, senadores
Costa Rodrigues .c Alfredo Kllis, dr. Kd-|
ruindo Veiga, dr. Aloysio dc Castro, dr.

TUATAJ-EXTO 1)0 ESTÔMAGO
VISANDO O FÍGADO; VK1NAS

E INTESTINOS COM O

ERNESTO SOUZA
Extract- tinido lias tres no-

zes : Noz flo K0I11, Noz Vomicn
c Noz Sloscndn, contendo nlndit
n TWELISSA. o AXIS5 c o GER-
VAO—.>1'_11EI>STA, ANEMIA,'
J)i;iUI,U)AI>E NERVOSA. Mús,
_iet.tõc., 111110 hálito, doso do
cstuiniiüo, dores de cubecn.

o fnlta de ni)i»etite.
GRANADO-ia.-0.-l? de Mimo, 14

Miguel Couto, dr. l.uiz Ilarbosa, dr. Au- foi aceusadp dç, -cou

Busto Vianna, dr. Nàbuco dc C.oiivcia, dr.
•Augusto Menezes, deputado Costa Rego,
dr. Osório Duque listrada, dr. Iiaptista
Pereira, Pereira Rego, deputado Klpidio de
Mesquita, e Pires Camacho, llclmiro 'Mo-

raes, representado o dr. J. J. Scabra;
<b\ ilaoliado Guimarães, Affonso Campos,
por esta folha; e outras cujos nomes nos
escaparam.

A' recepção -seguiu-se baile.
— Paz annos liojc o tenente Raphncl Rn-

Ihúes, n«e por esse motivo será iliuilo cum-
primeníadò, ... ,, „

lyn sua 'residência, o tenente litillmes
Tccclierá, logo i noite, as pessoas de suas
relações dc ai.iisadc.

Fazem annos hoje : , ...o sr. Joaquim Pinto Martins, nosso
.companheiro nas officinas dc linotypo !

d. C-rlinda Moreira de I.accrda ; .
o joven acadêmico Carlos Çántuaria
...!._. fi 11. .In •, ti ti^ ir.-. ifllllfcíílllll flfl

nota promissória
Noticiámos, não ha muitos dias, que

o c*1 delegado auxiliar, a requerimento
do advogado do sr. M. Gomes de An-
diade; fizera abrir um inquérito aüm
de apurar uma grave aceusação que pe-
sava sobre o sr. Adelino Rocha . sua
esposa. Tratava-se da compra de uns
moveis que o sr. Adelino adquirira por
_o:ooo?, assignando varias letras. Sue-
cede, porém, que o mesmo cavalheiro

usado de, conwi cumplicidade de
um advogado, haver falsificado uma ie-
tra no valor dc i6:S64?ooo a favor 'de
Antônio dc Souza Carvalho, que para
isso se prestara.

O sr. .Adelino promptificou-sc em
nos escrever explicando o caso, "declà-

rando que não havia nenhum inquérito
na policia.

Publicámos a sua carta como c de
nossa praxe, 111:15 .temos a accresccrilãr
que as notas da nossa local foram eo-
lhidas na policia, na a" delegacia auxi-
liar, por onde corre o inquérito, no qual
ainda liontcm dcpitzeram varias pessoas,
inclusive o advogado aceusado.

GANHA TERRENO O BROJECTO
MANDANDO COBRAR

•SEM MULTA, DIVIDAS ANTIGAS
DE IMPOSTO 1-__DIAL, TER.

R1TORIAL, ETC.
¦O Conselho Municipal deixou hontem

as questiunculas originárias da politi-
cagein, para tratar dc coisas sérias, -que
entendem com a sita funeção legisla-
dora.

iFigurava na ordem do dia p ,proje-
cto de .orçamento para o exercício niu-
nicipal de .91., cabendo as primiçias
da discussão ao sr. Osório dc Almeida,
(que, durante kluas longas 'horas, oc-
cupou a tribuna, para analysal-o, pondo
cm evidencia os pontos que julga ne-
cessario modificar, cm face da crise
que atravessamos, c, itambém, a iPre-

; feitura Municipal.
Outros projectos, que delia consta-

vam, lograram approvação, tendo o sr.
Leite Ribeiro falado sobre o que au-
tor.iza a cobrança, com multa, dos im-
postos predial, territorial, alvarás de
licenças, calçamentos e outros, até 3'i
de dezcirJbro do corrente anno, mos-
trando a necessidade de ser elle con-
vertido >eni lei, pois muitas serão as
vantagens decorrentes, não só para os
'contribuintes, mas ainda para a Pre-
íeitura, que, sem grandes trabalhos e
sem proporcionar diss.fbores nem rç-
duzir ninguém á penúria, "Verá recolhi-
da a seus cdfrcs boa parte de sua
renda, já considerada perdida. _ ,_¦fi. s. expende também sua opinião
sobre o iprojecto de orçamento, allu-
diitdo também á acção do prefeito
actual.

O sr. A. Menezes congratulou-se, da
tribuna, com o presidente da iRopublica.
pela solução dada á questão de limi-
tes entre o Paraná e Santa Cavha-
rina.

O sr. H. Pimentel, em nome da coni-
missão de Finanças, defende o proje-
cto orçamentário.

INo expediente íoi lido um projecto
que autoriza o prefeito a ifazcr as ai-
terações que julgar necessárias 110 con-
trato entre a Municipalidade c a Com-
panh a Telcplionica.
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A marcha das operações no
Somme

EM INH.WMA

Paris, 23 — (A. H.) — Coniuuim-
cado das 3 horas da «arde:

"Ao Jiorlc do Somme fizemos, duran-
te o dia de hontem, 'operações dc de-
talhe que terminaram com toda a fek-
cidade. Depois de curta preparação de
artilheria. as tropas franceza'* tomaram
de assalto, outrn ímpeto brilhante, as
alturas da cota 128, a oeste de Sailly:
Saillisel, nas quaes havíamos tomado pe
a 18 do corrente. Essa 'importante po-
sição está agora completamente cm
nosso poder. ,

Ao sul do Somme, apezar do vio-
lento bombardeio na região dos bos-
quês ao norte de Chaulnes, o inimigo
não renovou durante a noite as suas
tentativas contra as nossas movas posi-
ções. Mais [fongej ao sul, uma acçao dc
surpresa do inimigo sobre as nossas
trincheiras nas vizinhanças da estrada
de ferro, fracassou completamente. .0
lotai de prisioneiros que capturámos
desde sabbado. no sector de 'Chaulnes,
é de dezeseis officiaes e 434 .oldados.

.Entre o Avre e o Oise capturamos
aos allemães um pequeno posto, infh-
gindo merdas ao inimigo.

/Na Champagne, o inimigo fez expio-
dir uma mina a sudeste do otttciro oc
Ives-Mcsnil. Um contra-ataque 'imiiie-
diato expulsou os allemães da cratera
que elles .tinham oecupado.

Aviação:
•Ilotitem, os nossos apparelhos lança-

ram 42.000 kilogranimas de explosivos
no3 altos-fornos de Hagondage e de
Pussinges, ao norte de Metz, nas c9ta-
ções de Chionville, MCzures-les-M;etó,
Loi^vy c Metz-Salilons, attingindo por
toda a parte o objectivo.

Outras esquadrilhas 'tanibcm bonibar-
doaram hontem tim deposito de muni-
ções na eslrada de Monscn, no Somme.

Na noite de hontem para hoje uma
esquadrilha de •bombardeio franceza
obteve bons resultados, atacando as
usinas de iRombach e a estação dc
Nárs.a-Tour.

Exercito do Oriente:
'Entre o Vardar e o Struma, nada

houve de importante, salvo combates
ontre patrulhas na região do Proseiuk.

Grandes effeotivos búlgaros contra-
atacaram violentamente diversas vezes,
a 19 do corrente, as posições dos ser-
vios tia curva do Cerna. O combate,
encarniçadissimo, durou lodo o dia e
terminou por um completo suecesso
para os aluados. Por 'toda a parte re-
peilimos o inimigo, infligindo-lhes pc-

SERÁ' CRIME!

Primeiro um braço, depois «ma
perna

Na manhã dc 9 dc setembro ultimo,
em um dos tanques da estação dn "City
.mprovemcnts", na avenida Mangue, o
operário Manoel Teixeira de Mattos,
quando fiscalizava o escoamento vindo
dos bairros dc Villa Isabel, Andarahy
e S. Christovão, foi surprelieiidido com
o apparccimciito de um bracinho de
creança, expcllido do encanamento,

A oceorrencia foi levada ao conheci-
mento do coiiimisíario Lacerda, do 10"
districto policial, que providenciou,
mandando para o Necrotério o fúnebre

mensor, para tor o seu contrato appro-1 achado,
vado por alguns condôminos, lhes faça 

' 
iniciado inquérito, ouvidas testem.-

concessões particulares, nada lhes ço- nl,a, na(Ia sc apilrmI .concluindo a po-Ibrnndo c ate mesmo comiironicticiu o- ,ici ,,..„.„.. j_ um- piilieri- _cse a lhes dar uma .cotiuiiissao, ceie- . ' talas 0brando assim contratos dc parceria, ,mll"J « ".' . l
desde que a fazenda tenha niithnrcs de
alqueires e a divisão seja rendosa.

"Medronliõ. fillio do antligo líúnççionurlo
dos Correios Julio Ccsar Uias 'Mbdrònhò.;

rnY.e. Julieta Cintra, um ;dosí mais
queridos oriiainentos da iiojsa sociedade ;

o sr. Kmilio dc Souza Rocha, gra-
vaüòr da Imprensa "Nacional 1 • ,a menina Celeste de Oliveira, filiia
<b ar. Pilinto Alves de Oliveira, l.nccio-
nario das Obras Publicas;

o capitão José franco da l'onseca,
do z" rcRimciUo dc irifántcria ;

a sra. d. Rapliacla llraga .Gomes, cs-
posa do sr. João l.lycarpo Gomes, sub-
official <fa lArmada :

o sr. Oscar Picanço da Custa, em-
pregado da Companhia Sul America;

o graciosa menina llza, fillin do se-
eretacio do gerente <la Caisa iV.cononuca
desta capital sr. Altila de Pinho.

çi sra. d. Olga dc Mattos Monteiro,
esposa do sr. AiikcIo Ferreira '.Monteiro,
negociante desta praça ;

a senhorita Clara Lacerda, filha do
coronel Joaquim Lacerda, no!so collcga de
imprensa . T ,.az annos hoje o sr. João I.ouíada,
do gabinete do ministro da Agricultura.
Kstimado por seu trato fino c por suas de-
licadas quiilidiidis dc espirito, não lhe

:fa!tarão por certo demonstrações de carinho
ila parte dc todos os que o conhecem.

Mais um anniversario completa hoje,
a sra. d. Irene Pacheco Marceniil dc -La-
cerdaj esposa do dr. loão M. Lacerda,
alto fiinccionario do Jlmistcrio da Agii-
.líISm.. A 'dlstincta senhora tera assim
ensejo para verificar o quanto c estimada
na nossa -sociedade taes são as manifesta-

dc carinho que ivá receber.

DAI CA6 para senhoras só na Casa
MSVÍiOnO D;ivia jferr0i a nm Sote
de .Setembro, 124. (R 8692

UMA CIDADE ABANDONADA

Porto das Caixas reclama
Existe tuna cidade 110 Estado do

Rio com o nome de Porto das Caixas;
essa vrbs fluminense .acha-se entregue
uo mais completo abandono.

As obras da escola publica estão es-
tacionarias; as ruas transformadas em
vallas de difíicil accesso, cheias d*
matto e <le animaes bravios, que des-
tróciu cercas e plantações.

Pcdcm-nos os seus habitantes cha-
mentos a attenção da autoridade com-
¦petente .para -o descaso a que está cn-
tregue a infeliz Porto das Caixas.

.UCS :»

AS COMMISSÕES DA .AMARA
,'AS COMMISSÕES DA GAMARA

líciuiíão du dc Constituirão c
Justiça

Sob ã presidência do sr. Cunha Ma-
cliailo, esteve hontem reunida a com-
missão de Constituição c Justiça da Ca-
ii.ara.

Eoi assignada a redacçâo paHa 3"
discussão do projecto que estabelece

delegado Costa Ribeiro, que uma vez
já passara máos quartos dc hora, ás
voltas com a cabeça de unia creança,
encontrada junto á egreja de Nossa

| Senliora do Rosário, 110 largo da Sé.
liontcm o mesmo operário Manoel

Teixeira de Mattos foi de novo pro-
curar a autoridade de serviço 110 10°
districto policial.

Lá estava no seu posto o mesmo
comniissario Lacerda.

O trabalhador da " City", cominuni-
cou então que, 110 mesmo sitio onde
fora encontrado o braço mysterioso,
appareccr,. em idênticas condições unia
perua, de creança também.

As mesmas providencias foram toma-
Código do Processo 'Criminal do Dis- I das: a perna seguiu o caminho, do bra-
tricto Federal. ço, para o Necrotério, e foi de novo

O sr. J. J. .Palma leu dois pareceres, aberto inquérito, que provavelmente
que foram unanimemente n-ssignados, dará o mesmo resultado^ do priintivo''•.ideferiiido o requerimento de Marimi-
liano Frcyeslcben, pedindo contagem dc
tempo e deixando de tomar conheci-
incuto da petição do engenheiro agro.-
1101110 Lttdovino Ferreira, pedindo re-
integração no cargo de professor ani-
.ulatilc de agricultura, na Bahia.

O sr. José Gonçalves leu o parecer
sobre o credito solicitado para indemni-
.ações por desapropriações para obras
da Baixada Fluminense, o qual foi a
imprimir, a requerimento do sr. M. Fi-
giiCircdo, para estudo. Foi, então, una-
liiiiictncnte assignado o parecer favo:
rável do sr. José Gonçalves sobre 6
projecto que considera dc utilidade pu-"ilica a Sociedade de Gcographia do
Rio ile Janeiro.

O sr. Gonçalves Maia declarou, por
fim, que, na primeira reunião dá com-
missão, apresentará parecer sobre o
projecto que estabelece penalidades
para ns locomotivas, que trafegarem
sem apparelhos cxliuclorcs de inceu-
dios.

_> BI»

CASAMENTOS
Realiza-sc boje o casamento das sen'!o-

rilas Clementina Rudice e Rosa Ruilicc,
filhas do sr. Agostinho Rnl.-.1'._ e dc d.
Magdaleua Miillnari. A primeira com o
sr. Antônio Corrêa de Souza c a segun-
da com o sn. Maicolino Luiz dc Araujo.
O acto civil sevá cffectuadd na 3' Pie-
toria Civel, ás 2 horas. Purnnymphnm o
octo. o sr. lciõo Cavalcante dc Albuquer-
que e sua esposa d. Agrlppina A|buqiicr-
que, do Lima. A cerimonia religiosa, íc-
iá celebrada na matriz do S. Sacrainen-
to. ás 5 boras da tarde. São padrinhos:
o tenente Carlos Dcvcilard e sua esposa
d. Guillicrniiha Mendes Dcvcilard.

I»
Realizou-se sabbado ultimo, o easamen-

l, do funccioiinrio postal sr. lAdolpho Lo,-
telho, com d. Albertiua Pereira dç , ba,
sendo padrinhos do aclo civil c religioso,
o secretario do director dos Correios, sr.
Cândido de Almeida Valle\Júnior o sua

;1. Maria Rosa dc Almeida \ alie .

IIIIDIliHVH

Dl

Ernesto Souza
BRONCHITE

Roaqaidão, islhma,
Tutetcilm pulmonar.

GRAHDE TÔNICO
aíre o appEiiie c produ a

torça nsciiar.

E' encontrado o cadáver do in-
feliz que pereceu num atoleiro
Depois de ingentes eslforços, conse-

guiu a policia do .3° districto desco-
brir o cadáver do infeliz Sebastião 'Ro-
drigues dc Carvalho, que pereceu num
atoleiro no porto dc Itihau'm„. O cor-
ipo foi encontrado 110 porto de Maria
Angu', !>ara onde o carregou a cor-
renteza. 'Conforme noticiámos hontem.
a policia abriu inquérito afim de veri-
tfiear como sç deu o desastre.

Sebastião era filho dc Marcellino Ro-
drigitc-s tle Carvalho c Clementina Ro-
drigues de Carvalho, e. contava _t an-
nos de edade. O cadáver foi removido
para o Necrotério da 'Policia.

A reunião de Mm da Liga
do Commercio

A direetoria da Liga esteve liontcm
reunida para tratar dc assumptos de
interesses sociacs, tomando diversas
deliberações. Depois <Ie lida a acra da
9essão anterior, foi lido o expediente,
que constou do seguinte:

Officio do secretario do presidente
da Republica c do presidente do Esta-
do de .S. Paulo, agradecendo a repre-
scnlação impressa, dirigida ao Congres-
so sobre o augmento da quota ouro;
officio ao sr. Conrado Niemeyer,
agradecendo as atteiiçõe. da Liga exa- .nervos, e
radas no que lhe dirigm a respeite, da W,\tâ$%&xB£
sua renuncia dc director, c um convite
dc-.i 'representantes federaes do Para-
«lá e Santa Catharina, convidando a
Liga para o banquete que offcrecem
heje aos governadores desses Estados,
sendo resolvido que o sr. Antônio Go-
mes da Cruz, i° thesoureiro, represen-
tasse a Liga então.

Egúalnicntc foi lida uma carta dos
srs."Granado _ C, agradecendo a in-
tervenção, que ás suas solicitações, a
direetoria acabava dc fer junto ao nu-
riistro da Fazenda e director dos Cor-
i-.ios.

cs.io.a,
•i

O prompto allivio da tosss
X.YKO. rc Dl? IilMAO «RAVO 13

ItROMOroUMIO DU QUEIROZ
Fabricado pela Socicd. Prod. Chim. L.

Çueiroz — S Paulo
De toilos is medicamentos que têm sido

expostos á venda, é este xarope o que
reúne na sua composição tudo quanto a
terapêutica encerra de mais apropriado
para combater as moléstias broi_Cu-pm.no-
nares.

K' um poderoso CALMANTE ou SE-
DATIVO, e, como tal, alüvia ri tosse mais
perlinaz, mesmo que &e trate da toisc dos
tysicoa ou da dstua.' 

A' venda em todas a>s drogarias. Dcpo-
sitario no Ilio: Luiza Queiroz; rua Tlieo-
pliilo Ottoni n. 10.,  (J ?m-1

NASCIMENTOS
IJrnani - o nome do robusto menino nue

veiu 110 dia -1 do p. p. enriquecer o lar
do tenente Onofrc de Oliveira e de suu
csiiosa sra. Nalr dc Oliveira.

A agencia do B. B. em Curityba
reclama

i O sr. Pandiá Calogeras officiou hon-
Item ao dr. Homero Baptista, presidente
jiln ll.-incn do Brasil, pedindo-lhe pro-
nunciar-sc sobre o facto dc ter a agen-
cia do referido estabelecimento em
Curityba reclamado da Delegacia Fiscal
ali por ter a Mesa dc Rendas de Fóz
do Igu.ssú so recusado a receber do
correspondente do Banco, Jorge Schiin-

...... n • 1 1 •¦_-._ malpfctig, o produeto em moeda correu-
Ha dias ia que o sr. Daniel, da Pas- , , vcmla Je valos 0U1.0i v;sl0 „n0

cbo.il, vinha notando que os presuntos ,c. ... .... providencia solicitada pcloda confeitaria iam, pouco a pouco, dçs- | rèfcrirto presidente e não parecer a
mesma conveniente.

I

OS 1 .UvSUXXOS DO PASCHOAL

Como o lixeiro gostava de
c passar bem

Aclia-sc enriquecido desde o
mais um rebento nuc recebeu
Ilcralbcrto, o lar do sr,.
da -Silveira, do commcrcio

i. * >'i
FESTAS -¦ ,

Kstcve cm festa sabbado, 21, a Escola
Affonso iVcnna, por motivo da . data do
anniversario natalicio de d. Lavuna .us-
mão, directora daquelle acreditado estabe-
Icciiuento dc ensino.

'A essa festa compareceram
cimtlas, parentes c pessci',5
daquella educadora, a quem
dor. niuitos Iclcgrauini.!
de felicitações.

!*: t» «
Í.AJANTES

Depois dc uma estação dc águas em Ca-
snmhú, regressou liontcm ao Hio nime. dr.
Azevedo Sodré, que viajou em companhia
dc dois dos seus filhos.

A distineta senhora teve uma recepção
carinhosa, ii_ando.se na gare da

do Brasil, além do seu cs;:oso.

dia 14. com
o nome dc

Mlicrio Augusto
destá praça.

muitas dis-
da_ rc..v.õcs
foram tlirigi*

cartas c cartões

«MANADO * C 1»d» n«rs<_ 1*

João 1_, Ferreira Pires"j l.into de Moura,
deputado José I.llliiio, dr. Fernandes Li-
ma, Sylvia Hessa Jacqiies; deputado Leaò
Vclloso, .icjmtado Pereira TeL.cira, dr.*ücim!_.'c llor_cs Montcíílo, ISalvadcr _c
Souza Soares, Salvador Tinto e ecithora,
llanocl Andrade Costa, J. Camilo <lc Bi-
gücircdo c filha, Jc.uina Figueiredos A!-
varo Olivicr, dr. Oliveira ItotcKio, liloy
de Andrade e íamiüa, Francisco da Mot-
ta Júnior, Álvaro Câmara, Carlos Cama-
ra, Francisco Hressane, Garça d Stocktcr,
ilonii Sodré, IJomiciano .Monteiro da Sil-
va, AÜre-.lo .lontoiro da Silva, Antônio
-lontciro da Silva lüllio, Afionso Cosia,
dr, Syiival de Sá e Silva c senhora, Eplii-
genip dc Salles, Augusto dc Uma,, An-
tonio Olaximò Lca! Vallim, Lucas Carri-'
lho dc Vasconcellós, Leopoldo Bhering,
llomcro Iiaptista, I"rándsco II. Lino da
Koclia, retronio J-lcío Lima, Astlior Q.
de Sá, Antônio da Cosia Lngci Antônio
Fêlis 'Monteiro c senhor,., l.conidas Dct-
si e filha, André dc Azevedo, João H.
Cardoso Neve*, 1J. 1. Calão e senliora.
tenente Kloy Catão, Antônio '_ F. Hio-!,
Francisco Aiegria, Sentia Figueiredo, Ame-
rico Paiva. 'Celso Villela. Maria Luiza
Memu ]l,irrclo Mello, dr, Mario Costa c
familia, Jovita Kloy e senhora, .Francisco
Ucrnardino, Antltcro dc Andrade llotcliio
c senhora, Francisco Sá, Camillo l'ratcs,
Ozorio dc Almeida, Antônio Olynlho dos
Santos Pires c senhora, Thomaz (lc ílVêmos
Duarte. BeHsário Tavòra e família, Frán-
cisco Iledrosã, João Luiz de Campos Filuò,
Rêlisarió dc Souza, José Alves Ferreira c
Mello, Cnntidio Druiumond, Alexandre Sto-
clcler e senhora, dr. Gabriel Andrade c -se-
nhora, dr. I...-.1 Leite c_ senhora, dr. Tlrt-
deu' de Medeiros, Armênio Jotivin, João Al-
ves dc Oliveira c família, Luiz da Silva e
Oliveira, Luiz Castelto Branco, por si e
por seu pae, Luiz Augusto dc A. Castèllo
Octavio Duque listrada Guerra. Manoel Ri-
beiro Junqueira, T. .Junqueira Botcllio, porsi c peln _r. Francisco Andrade Itotcllio;
Manoel lieis, Adolplio Vieira da Cunha, Kl-
líidio Jíonmortc, José Manoel dc Araujo.

Duarte Lisboa, Aftlelino de Olivei-

Pagamento a procuradores no
Thesouro Nacional

Dc accordo com a portaria baixada
pelo sr. Jovita Kloy, director da Des-
pesa Publica, a i" pagadoria do The-
souro \aciona'l 'iniciou hontem o paga-
mento a procuradores, depois de con-
cliiido. os pagamentos da tabeliã cm
vigor;

_a maia completa ordem, sem a 111c-
nor reclamação, foram pagos Çoo c
tantos cheques e 'ficando concluído o
trabalho ás quatro horas da tarde.

Deste 'inodo verifica-se que a me-
dida adoptada pelo sr. Jovita liloy pro-
duziu o resultado que esperava o activo
{uiiccioiiario.

-Pela maneira proninla c atlcnciosa
como foram despachados, os procura-
dores deixaram o Thesouro visiveliucn-
to satisfeitos,

_B » 1 » «_
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QUE DEXTADA!

O outro era mais forte e por isso
íoi "mordido"

"Mordcdor", na gyria carioca, é o
indivíduo que anda por abi a pedir
tostões ao transeunte incauto que pas-
sc-a pela cidade ou aguarda, pacifica-
mente, o bonde no poste mais pro-
ximo. O Manoel Novaes é um mor-
dedor dc outro gênero, systema cani-
110, na verdadeira accepção ilo^ verbo
morder, liontcm, o Novaes, que é necr-
rimo .inimigo de Francisco José Leal,
residente á rua de Catumby 11. i_r. bri-
ffou com elle na rua Visconde de Sa-
pticaliy e, sem mais preâmbulos, por-
que o outro era mais íorte, mcttcu-lhe
os dentes, arrancando-lhe uin bom pc-
daco de carne '.lo pescoço. .Aos gritos da
victima, acudiu a policia, que prendeu
o "mordedor" cm flagrante c íez soe-
correr o ferido na Assistência.

sadissimas perdas. A artilheria trance
za sustentou energicamente os servios,
os quaes dizimaram varias columnas
inimigas.

Paris, 23 — (A. TI.) — Diz tuna
nota ofíiciosa publicada hoje:"As operações de hontem 110 Som-
me resultaram felizes para os exerci-
tos aluados. lAssignalou-sc do Ancre até
Chaulnes a continuação methodica do
avanço que o inimigo é incapaz de sus-
tar, apezar da acciuiiulação de meios de
todos os generas e -do emprego dc im-
portantes reservas. Os allemães sof-
íreram sangrentos fracassos nas tres
tentativas que fizeram 00111 reservas
frescas, depois dc vioknla preparação
dc artilheria, contra as posições fran-
cozas de Sailly Saillisel. O inimigo foi
absolutamente 'impotente para fran-

e as nossas mo-
s entre üiacties e 'Maisonelte,

onde. a despeito dc furiosos ataques c
do lançamento de líquidos inflanima-
veis, somente conseguiu -tomar pé em
alguns elementos avançados, a 300 me-
tros a -suesre de Biaches.

Os jonnaes perguntam por que con-
tra-ataca o inimigo, .servindo-sc de taes
meios, empregando tal vigor c sujeitai!-
do-se a itão sangrentas perdas, quando
o seu alto conluiando affecta desdenhar
de cada avanço dos aluados. Ha nisto,
accrcscentam, uma evidente contradi-
cção que desmente as próprias affir-
inações. A verdade é que os allemães
ligam extrema importância aos pontos
de apoio que têm perdido. Concluindo,
03 mencionados jornaes perguntam se
as defesas allemã. da retaguarda são
cgualííien.te sólidas e insistem em que
urge 'sa.el-0.

Ao sul do Somme, os francezes oc-
cuparam o bosque _e _i'toilc, onde os
..llemães 'tinham cavado aima verdadei-
ra teia de trincheiras e de obras .c
defesa. Agora, o in-imigo encontra-se
nas immcdiaçõc. a oeste, sul e norte
de Chaulnes, povoaçao cuja situação é
bastante melindrosa.

O avanço cm direeção a Prcssoir foi
cguaínvcnte facilitado.

Os li-nglezes ganharam mais terreno,
muna extensão de 5 kilometros na di-
recção <!e Le Sars, apezar dos vigoro-
sos c insistentes contra-ataques inimi-
gos.

Os alliados acham.e agora nas pro-
ximida.es de Saiut Pierre, Divion e
Grandcourt."

A chuva prejudica as operações
no Struma

Londres, 23 — (A. II. 1 — Com-
iminicado do exercito <lo Oriente:"Na região do Struma. na Macedo-
nia, .1 cliuva continua. Uma patrulha
fraii2_za, operando de accordo com as
tropas inglezas, realizou um raírf con-
tra as trincheiras inimigas perto de
_cjz.ikmas e voltou -trazendo alguns
prisioneiros. Também realizámos com
suecesso um raid coutfa as trincheiras
inimigas cm Daiitli, 110 sector de Doi-
ran."Prentc do Egyplo:

Na fronteira ocsie, os contingentes
de camelleiros e de automóveis blinda-
dos limparam ile inimigos os oásis <le
Dàkhla c Bàlrar.ia, capturando 175 pri-
sioneiros."

A peça de Gastão Tojeiro, Os Allfl-
s, dada liontcm uo Cássinói Phcnix,

foi mais .uni suecesso a accrcsccntar,
_ois muitos que vem obtendo a sympa-'
tliica emoresa do theatro Pcfiueno. j

A comedia-vaudevílle, como foi an-'
nunciada, é mais uma farça, mas uma
furça engraçadissima, que apresenta,
afléni de tudo, a -vantagem dc ser per-
feitamente limpa dc escabrosidades c
situações anib.guas tão comniuns cm
peças do gênero. O facto é que a peça
agradou; agradou como se diz em gi-,
ria theatral — eni cheio. O publico riu,,
riu muito. O seu suecesso, portanto,
está feito; mais que feito. _ 1

O desempenho correu hem. Nota-
mos, apenas, que o actor .Miranda, 110,

Anacleto. fez mal em não acompanhar,
a caracterização do seu companheiro
de infortúnio, 

"Hercules, 
desempenhado

pelo actor Salles, que deu um typo cx-
cellente de graça, mima caricatura
digna do SimplisiSs>mns, caricatura que
faz rir só com a sua apresentação.

João Barbosa, o cnsaiador da peça,
foi, talvez, um dos maiores victoviosos
da noite. A sua marcação foi notada
com especial agrado. A farça é para
dar uma boa série de representações.«_.

"_a'chate__ine, nomunicipal
La' Chatehiine foi a peça de despedi-

da da companhia dirigida pelo grande
actor Lucien Guitry.

A interessante comedia dc Capus re-
suiiic-se no seguinte: na infelicidade
matrimonial de Thereza, casada com
um cavalheiro incapaz de comprelieii-
der uma mulher honesta. Tal é Gastão
de Rive, que, depois de passar quasi
toda' a fortuna da mulher nara ás mãos
vorazes das amantes, mergulha de vez
na lama social.

A' vista de tanta miséria, Thereza
de Rivç propõe o divorcio, logo acceito
por Gastão.

E como em lodo o mal alguma coisa
boa apparece, surge A-ndi. Jossan, riqujs-
simo homem dc caracter e de coração
livre. E' fácil comprehender o resto.
Jossan apaixona-se por Thereza', e, ináo
grado a opposição de uma certa iMrnc.
de 'Ia Baudiére, que o cuhiçava para
genro, e de tuna industrios» opposição
de Gastão de Rive, o amor de ambos
trittnipha, gloriosamente.

O desempenho dado á comedia de
Capus foi irreprehensivel. Poucas,
muito poucas peças levadas pela' com-
panhia franceza lograram essa ventura.
E hontem Guitry não ficou só em sce-
na: clle teve a seu lado Madeleine
Céliat, que reuniu á sua belleza gra-
ciosa todas as suas qualidades arristi-
cas. Depois, ai sra. Marcellc Josset, cm
Mme. de Ia Baudiére, digna também
de applausos c á altura do trabalho
sempre honesto de Jean Joffre, a quem
coube a parte de La' Baudiére. 'Enifim,
para ter-se a idéa da harmonia em que
decorreu a recita de despedida, 'basta
dizer que o sr. Paulo Escoflier trans-
formou-se, apresentando um bom, um
legitimo Caslon de 'Rive.

Os demais artistas muito certos nos
seus papeis.

Uma excellente noite a que nos pro-
porcionou a Companhia Guitry, que sc
despediu deixando saudades.

üm desastre íerro-Yiario em
Portugal

LisUoa, 23 (A. II.) — O comboio que
conduzia os ministros do Fomento e
Trabalho, após a inauguração da linha
férrea do valle do Sado, chocou-se com
outro que avançou sem respeitar os si-

gnaes rcgulamentares. Os ministros «
respectivas comitivas saíram illcsos do
desastre. Alguns passageiros, porém,
ficaram feridos. Ambos os trens soffrc-
ram avarias. m * m < ¦

FALLECIMENTO EM PER-
NAMBUCO

Recife, 23 — (A. A.) — Falleceti
d. Angélica de -Magalhães 'Bastos.

FOOTBALL
VÍCtor -_ui_r.- 1.1. Mia, ...•¦L-iiM- ml- -Mi.v'- .»TV?'v_r rnATUiri mr ¥*_l
ra, GastSo Villela c senhora, Horacio Iti- -%l M1M.XSE FOOTBATjL CTA.B
beiro da Silva c senliora, Ataria Dcliiua d.i | A sessão de patinação, que deveria

 Cunha c Mello c filhas, marechal .Argòlló, | realizar-se boje, foi adiada para depois
, ,. , . ., ,i_ ..:-'•-.!_..._ VeWei .Sampaio, Francisco C. ... Vianna dc ... .

dr. Azevedo Sodre, prefeito do Di=tncto ..j^.- jos_ ^Vpaioi Ka.l' Leite :c.-senliora,
1'cdcral, algumas •familias das suas rclaj ,j0j0 i\ Anicriço Mudado c senhora, dr

' idade carioca, rcp.rescntaut.es ¦

app.recendo. E' certo que a fréguezia
devora os presuntos da Paschoal, que
cila considera os melhores, mas não
era possível que a diminuição da gros- jso dos presuntos fosse pela frcgüczia. I
Por certo que ali havia "macosca". E ,
¦vae dahi o Daniel poz-se a espreitar e. I
pela manhã de hontem, descobriu que |
03 seus prcatinto.- eram muito aprecia- jdos pelo lixeiro, que até levava, no
fundo da lata, nada menos de quatro.

Ha quanto tempo o lixeiro comia
.presuntos? E' o que o Daniel quer
saber, abrindo para' o caso um iiuiue-
_i!o, em que o Lopes fuiicciona como
escrivão.

'¦ t _» » m
' ALFÂNDEGA DE SANTOS

D Siililo Cisnoiiivcl da sua remiu
Aos cofres do Thesouro Nacional foi

liontcm recolhida a quantia .de réis'510:000^000, importância tio saldo üU-
ponivel da Alfândega de Santos.

¦T__.«lf*"^_»<> ET.— ¦"¦¦— ¦-

Dois desastres que a policia

INGLEZASp,
missa cm

çucs na
di alto funecionalismo municipal c outras
pessoas gradas.

Ml íi t.
EM ACCÃO DK OltAOAS

.estejando o anniversario natalicio de
fcu esposo, o sr. Alberto de 'Alencastro
Pitanga e sua gcntilissiina filha nime. Car-

J_*au1ò tio _;ronlin o senhora, I.cnhòíf Bru-
to e familia, dr. Manoel Paes dc Oliveira
c iiunilia, J. II. Leite dc Castro c senhora,
.•\11tonio Máximo Nogueira Penido, ftsdros
do Prado .c6i*.a> e família, Paulo Dállc.
Tos- Sclnunann, dr; Ângelo tia Veiga, _T-ou-
Venço Xavier da Veiga, Nelson i\a Veiga, I
Arthur Possolo, Manuel Jloi-gcrlii e filho I
Osivaldo llorgerth, Auto de Sá, Miguel Cal-
mon ,consc.beird l.aíayetie Rodrigues Pcrci-
ra, Fábio Bucno Urandão, por si e sue pae ,
fulio Ducno Hraniiãoi deputado Souza ¦>'

de amanhã, quinta-feira, prevalecendo
para o ingresso dos sócios e suas ia-

as disposições Ihabitúaes.milias

dc Atirei, Pitanga fez celebrar lua-1 Silva c senhora. Manoel dc Oliveira Cunha,

As Icsltlnins casemirns so na

CASA LONDON
l-nico deposito no Rio. Ternos

sob meiliila

50$000, 60$0d0 e 70$000
Aviamentos

Cuidado com
uossii cusa £

RUA IHlTGrAYAXA
¦__a^3^<_-» »¦_¦¦'

do 1* qualidade,
os ii_ttitdo.es. A
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(".1/ CASO DOLOROSO

Pereira; a sr.-,. .. Mari^ ITelciía

, ., 1 Nelson Gonçah.3 Coutinho, Evaristo Al-
matriz da t.loria, uma. ves ,|c Azevedo. Kloy A. dç Andrade Ca-

qual compa- mara, ,to._ Câmara,. Gomcsi Lima e senliora.1 dr. Uístodio Martins '.Manoel Isnacio Go-
Vallãdâo c senhora, Américo GonçaV

horas, na
acção de gra.as,

111:11c. Áureliaiio dé Campos, viu
va do sandoso
Anreltano dc
Rrah^lo, dr.
senhora,

stre jurisconsulto dr.- j l,lc'5

Ruy

Campos;
l>.ivid C.
CVmpista

mlle
àttpisiji Jüniòr -c
c senhora, Raul

Brandão ¦
Tirandã.,
catai.

vc?. Antônio Corlosi Ribeiro dc Andrada,
Cliristmaj Argémiro dc Ucícnde Costa, José Bòílifa-

cio de Andrada c Silva, Eduardo Carneiro
l de Mendonça, Ai.rel.aiio dc Azevedo e mui-
I las outras.

O "l*)i.-T,IST.AXO" DERROTA O
"JIACKKXZIK"

S. Paulo. 23 (A. A.) — Xo "match"
hontem realizado entre o Paulistano c
o Macheiuic, venceu aquelle por ires"goals" contra 11111.*'* **• ;!•

TRÂT_TNG XC) ROTAFOGO
Realiza-sc hoje, ás 3 11_ horas da

tarde, no ci.mpo do Botafogo Football
Club. um "trãiiiiiig" emre os 1" c _'
"tc.T.us".

O capitão pede o comparecimento dc
todos os jogadores.
',__..-— 11 -__J_B^__g^_^___H»- 1

O banquete de hoje no
Club Militar

Realiza-se hoje, ás 8 horas da noite,
110 Club Militar, o grande banquete de
70 talheres, que será offo.-ccldo aos
presidente do Paraná e ao governador
de Santa Catharina, pelas bancada, pa-
ranaense e cathariiicnse da Cantara dos
Deputados.

Deverão comparecer o rc.presentamtc
do presidente da Republica, ministros
de Estado, prefeito, chefe de policia,
presidentes do Senado, Câmara, Asso-
ciação Commercial, Club de 'Engenha-
ria, Club Militar e Naval, as represen-
tacões c os advogados dos dois Esta-
dos, representantes da imprensa, etc.

Serão feitos apenas lies brindes. O
deputado Celso „ayma, em nome das
duas bancadas, offerecerá o banquete,
um dos presidentes agradecerá e o ou-
tro fará a saudação ao presidente da
Republica.

'Durarte o banquete locará uma or-
chestra dc professores.

O assassinato do conde de
BtmtfUi

Paris, __ _ (A. II.) — Commentan-
do o assassinato <lo presidente dc mi-
tiisrros ..da Áustria, os jornaes conside-
ram que semelhante gesto, partindo,

.com_ .-parliu, dum homem de elevada
cultura contra uma personalidade rc-•presentativa do governo, constitue uma
prova irrefutável da confusão dos espi-
ritos, da perturbação moral, da cólera
e do cansaço do povo austríaco.

Qauesquer que sejam, porém, as cau-
sas, o facto tem incontestável impor-
tancia neste momento 'tão grave para
o limperio.

í't .1111", 23 — (T, O.) — Ao se pro-
palar à noticia da morte .do primeiro
ministro austríaco conde _ttirg„h, 'os
ministros sc reuniram em conferência,
sob a presidente do liarão von Georg.
De accordo com a praxe, todos os mi-
nistros apresentaram pela manhã a
sua renuncia, •porem espera-se que cila
não será acceita pelo imperador. O mi-
nistro do Interior, príncipe dc Hohcn-
lohc, que se acha anualmente em fé-
rias, é esperado em Vicnna a todo o
instante para assumir o cargo dc pri-
niciro ministro, até que seja adoptada
outra tlecisão,

O ministro das üiihanças austro .um-
garo, dr. von Kocrber, pretendia seguir
hoje cm viagem de inspecçãò á ílosnia,
mas adiou a sua punida. Entre os pro-
vaveis suecessores 1(0 conde Stitrgkli
fala-se uo ministro do 'Interior, .prin-
cipe de llolicnlolie, no cx-primeiro mi-
nistro barão Beck, e no ministro clns
Finanças icommum, dr. von Kocrber,
que tamlicm já foi primeiro ministro
atistriaco. -Os jornaes de Berlim dão as
seguintes in formações acerca do as.-us-
sino do sr. Stiirghh: "O aissassino
Frederico Adlcr é um desequilibrado.
A sim irmã ha mais de 10 annos quo
se acha encerrada em 11111 manicômio.
Frederico Adlcr fez uma temerária
propaganda annrchista, e era um vio-
lento adversário dc seu próprio pae.
Viclor Adlcr, reconhecido chefe do par-
tido socialista austríaco, ainda ha pou-
cos dias publicou uo jornal vicnneniu"Arbeiter Zeitinig", jornal official do
partido socialista .inslro-hungaro, iim
artigo editorial, 110 qual censurava se-
veramente a acção de Frederico Adlcr,
como contraria 110 partido socialista, u
á causa do povo.

diste artigo é tanto mais importante
porque o rcilaclor-cbefe do "Arbeilcr
Zeitung", é o próprio sr. Victor
Adler."

Uma reuuião de raálcaes e radi-
caes-socialisías francezes

Paris, 22 (A. II.) — Pela prinicii.
vez, desde o inicio da guerra, reuniu-
sc hoje a assembléa geral dos partidos
radical e radictil-socialisia. Depois d.
ligeira discussão, foi votada por unani-
lllitlade c entre acclainações vibrantes,
uma ordem -do .dia saudando o exercito
nacional c os dos allia-dos, exprimindo
a resolução de manter a União Sagra-
da e envidar-todos os esforços para o
triumpho completa da nobre causa dos
alliados; repcllimlo toda c qualquer pa?
que não restabelecer .1 intcgralidade dos
seus direitos e das pequenas nações
violentadas, não restituir á França os
territórios arrancados, não lhe der a;
garantias indispensáveis á sua seguran-
ça; declarando que sc deve exigir pars
o futuro uni systema de garantias in-
ternacionaes que ponha definitivanicn-
te a civilização ao abrigo dos aggres.
sores poderosos c qne assegure ao uniu-
do uma paz fundada na victoria da Li-
herdade c do Direito.

Os jornaes "Lc Radical", o "Figaro"
c o "Gaulois", congratulam-se c fclicl-.
tam-se pela manifestação patriolic. do
partido radical, que mostrará aos allia-
dos e aos próprios inimigos, a impossl.
bilidade de encontrar .1 mais insignifl*
cante fenda no bloco da defesa nació-
nal. Terminando os seus coninicnlarios,
os mesmos jornaes affirmam que todo)
03 francezes desejam ardentemente qui
a luta prosiga até á victoria definitiva
para a realização completa do progiam-
ma comnuuii.

Um raid de hydroplano.
allemães

Nova York, 23 — (A. A.) — Anniin.
ciam de Amsterdam para esta cidade
que as esquadrilhas de 'hydro-planos a-l-
lcmãs atacaram os vasos de guerra da
marinha britânica, ancorados na re-
gião da ílandrcs, conseguindo avariar
um "dcstroyer".

Essa noticia ainda não teve confir-
mação official.

Violenta batalha entre
russos e allemães

Nova YOfk, 23 — (A. A.) --Chegam
noticias de Berlim dizendo que está
travada violentíssima batalha entre rus-
sos, runiaicos e teuto-bulgáros ás por-
tíus dc Ccrnavoda, na região da Do-
briidja.

. ¦ ___

pes
nliora. Cyro Tcrcira, Roberto
laas da faniilia do distineto' Monsenhor Amador r.r.cn» dc Barros ce-

} ir í.tcu no dia 21 do corrente, na capella
••. jf; ••• i do lAsyio Isabel, missa por alma do coro.

r.d José Rodrigues Alves, irmão do conse-
! lluiro Rodrigues Alves.
] Assistiram á missa a Communidade do

reáisíra
<* Ao saltar dc um ckclrico, hontem,
Ba estação de Cascadura, Carlos Jardim :
de Moraes, de 36 anuas c residente á j
nia I)ias da Cruz, foi victima dç um |
desastre, caindo e recebendo ferimen-:
<0s vários pclo corpo. , i

De um desastre dc trem foi victima. 1
pela manhã, Luiz Antônio Francisco de :
-Lima, de 56 annos. operário c residente
ta rua Portella n. 64.

'; O infeliz, ao desembarcar, naquella, i.ri.-.iii\
'JBt.ção caiu, recebendo ferimentos gra- _i.ij.\.\ nu.v
/5»V noío .orno ' Trazendo collabor.içao . magnitica (
-Ambos os feridos, soeco-ridos que fo-;¦««*»»« pravura» ac.-,M d.- fer d.s

'üm 
pela Assistência, recolheram-se de- tnl.ni lo o u. n d_.sa r.u_a luso

poia á Santa Caia. I brasileira^

Uma creança morre
asphyxiada

pelos próprios pães
' A policia do 20o districto foi liontcm I
I informada dc um caso profundamente'
I doloroso. -Levou-o o cisai 1 .dro c 1
I liita Collarcs, residente no Engenho de
I Dentro. A mulher contou que era seu
1 halv.io deixar a filhinha Ruth, de me-
i zes apenas, dormir cotn cila e o mar:-

do no próprio leito. Como de costume,' 
a pequenina deitara-se no logar que lhe
fora sempre designado, e ao amanhecer
de liontem a infeliz creança foi en-
centrada mona,

'A policia fez abrir inquérito sobre o
facto c pediu um medico legisla para

MISSAS , ,
Rcálizalt-C liontcm. as S ij lioras. n:

esreia do Kio das I .dras. missa cm s-.u
fiacio á alma dc Casemiro 'I liomaJ «oi.... . .
Santos, í.„tc!cgi.phista da lí. dc 1*. C. |_!>'lo, diversas ressoas e d. Manetta Ro-
do Brasil, para commcmorar o 1" unui-
versnrio dc seu fallccimcnto.

O acto fúnebre «ue íoi muito concor-
rido, foi celebrado ,pclo revmo. i>adr_ dr.
loymé Gonçalves 1'erreira.

Realiza-se h.oje. i
jn do Sacramento

ila horas, na cg

d. J.uiza ií.
imssa por

dc Lima c Silva.

prpccd à verifica.ão tio ob
¦ ¦ H_ l4» gP ___ Bi ¦ "

P. Alice Nieincyer dc Toledo, filha do
marechal Niemeyer „ viuva do capitão dc
engenharia d.-, llt-ilor de Toledo e seus
__:n_is parentes farão celebrar sabbado, 2S
do corrente, á. g >\2 hora?, uma missa no
altar-mór da efircia de S. Francisco de
Paula, commemorando assim a data do pri-
metro anniversario do passamento daouè.
lc üiililar. que foi assassinado na ^cidade
de Caceres, uo listado dc Matto .rosso.

Xa egreja dc S. Francisco dc Paula,
íoi celebrada hontem missa por aima de
d. Aífonsina de Andrade Urasilciro, so-
5bs.rà do ecnádor Frantisco Salles, conu
parcccildo a= seguintes pessoas:

J. J. Se.-.hra. Olegano Pinto. Lourcnco
fiu-marães c senhora, Josú Marinho dc
Rezende, Tcdro Serragio, por si e por

drigues Alves. Ttpre .ntaiulo seu venerou-
.: pae que, por cansa da chuva, não pôde

comparecer pessoalmente.
Depois da missa d. Marictta recebeu as

condolências das pessoas presentes e v:sí*
•ter c Asyío notando os melhoramentos in-
trodttzidos nestes rj annos de existência
c aa retirar-se dignou-Se honrar o livro de
\!_i;as com sua ássignatura.

PAIiTiECIMEXIO. 
'

Kaliecèut-lontem de;in_nhã, era sua re-
sidwicía, á^ rua Silveira Martin, n. 153,
o sr. José Manoel Francisco dc Souza.
antigo negociante dc-ta praça. O finado
q_f! era muito
dádes pessoaes acixa numerosa p:
tre a flual os seguintes tTlins d:$. José c
Agostinho Or.rei!as de So-.ta. professora
d, Dolorcs de .Souza. d. Maria dc Souza
c os acadêmicos Adindo c Daniel dc Souza.
Hra s*-5ro do dr. l!altíia_ar Tavnra. fun-
tjctonãrio da Contabilidade do Uanco do
brasil.

O enterramento realiza-se li"ie- «s o ^'2
bcr_s, uo cemitério dc S, loão Baptista*

1.UÍAXA'-SAXTA CATHARIXA

A sossíío coiiiiiiçhiòrntivn «Ia So-
ciedade tle Gcogrnplila

A Sociedade de Gcographia do Rio
de Janeiro reunir-se-á amanhã, ás 4
horas, em sessão, afim de comnicmorar
o accordo celebrado cm 20 do corren-
te" no jvilacio do governo, pelos drs.
1'clippe Schinidt c Affonso Camargo,
respectivamente, governador dc Santa
Catharina c presidente do Paraná, rc-
lativamentc uos limites dos dois Es-
tados.

Será nessa oceasião conferido o di-
plotiia de sócio honorário aos dois go-
vcrnadbrcs.

A direetoria da Sociedade dc Cleo-
grajihia resolveu que a sessão fosse
publica, na iilipóssi.iliade de dirigir
convites a cada um dos membros das
colônias paranaense e catharincnse.

PEDIDO DK "HADEAS-COlíPUS"
l-'oi impetrado hontem ao dr. Octavio

Kelly, juiz federal de Nictlicrov, uma
em favor de

Dizendo-se
juiz de paz do -' districto de Maricá,
allcga que o juiz do Iricnnio findo, Se-
bastião de Abreu Rangel, se recusa a
entregar-lhe 05 livros e demais papei?
relativos ao cartório daqitelle juizado
de paz.

O juiz federal designou o dia -5 par;-
ser ouvido o pacientç»

Um navio grego torpe-
deado

Londres, 23,— (A. II.) — O
Lloyd'-s annnncia que o vapor grego
Gcorge Embirieos foi afundado1. Pai-
tam doze homens da tripulação.

¦O alludido vapor tinha saido de Bue-
nos Aires a 17 de setembro.

VESTIDO.) MODELOS?...
LaMaison Nouveile

O, KUA GONÇALVES DIAS, 9

Os bulgaros em retirada no valle
de Trotas

Bucarcst, -.1 — (A. II.) — Com-
muiiicado official:"O inimigo bate em retirada no vale
de Trotus. lendo incendiado Brusturo-
sa. Repellinios, causando-lhcs sangrou-
ias perdas, as columnas que tentavam
irromper do valle de l.ul nos valles
de MiCus c Slanio. Xa fronteira, a
noite passou-se em relativa calma, fa-
cto que pela primeira vez sc verifica
depois de treze dias."

MAN0BKAS MILITARES

iAs fvopns niòviniçntniit-se
'De accordo com o programma e as

ordens dadas pelo general Cabino ]!e-
zouro, inspector da 5* região, começa-
ram hontem a movimentar-se as tro-
,pas subordinadas íi 3" divisão do Ex'cr-
cito, cm manobras.

*As tropas acamparão; cm Olaria, a
.Ia brigada de c-ivallatia consumida do
i" . ij" regiineutns de cavallaria, que
farão iimanhã exercício de esquadrão,
começando 110 dia 26 as manobras ge-
nios j 110 Campo dos Affonsos, a 6" bri-
gada de infiinlcria; cm Gericiuó, a 5»
brigada c cm Paciência a brigada dc
hrtilhcria.

A brigada dc cavallaria levou um ef-
fectivo d'e 50 officiaes, 4CS ipraças c 5ff8
cavallos.

— .oram dispensados dc insrructores
dos voluntários dc .manobras 110 3" rc-
gimento de infanteria, o 1" tenente Ar-
thur Baptista ide Oliveira, 2*'s tenentes
Amado lilonna Carreto e Alexandre lio-
berto Hescket c aspirante a oííicial Au-
gusto Soares dos Santos, devendo este
ultimo recolher-sc á sua brigada.

-Os aspirantes Zoroastro Iiaptista Q .1;-
me e Joaquim de Lemos Cunha conli-
nnarão no 3" regimento, até o fim das
manobras.

'¦1» a» « a»-

Concerto Emilia Frassinesi
Conforme estava annunciado, realizou-

se hontem no Republica o concerto da
violinista Emilia Frassinesi, A audição
da joven artista, como se previa, não
lodia ser coroada dc exito mais bri-
hante. A platéa do theatro da Ave-

nida Comes Freire applãudiu-a caioro-
ameiitc.

Amanhã daremos uma noticia dela-
lhada, o que não podemos fazer hoje
pelo adiantado da hora.

e de'ta praça, n finado or(]ein;de 
'''habeas-corpus"

estimado pelas su.ts quali- ni v t - i» i •
deixa mimeroía prole, en- Çlaudmo José Lmlrigiies.

NOTICIAS DE PORTUGAL
Lisboa. 23 — (A, A.I — A missão

militar anglo-françeza esteve hoje cm
visita á escola dü Avião de Azambuja.

Os ofticiaes que compõem essa mis.
são mostraram-se vivamente impressio-
nados com o desciivoh'Ím_nío que vae
tendo o referido estabelecimento, cujas
dependências principaes percorreram
_c'.i iamnte.

Lisboa, _,i — (.A. A.) — Pelo Irem
apido da lard. regressou boje de Avei-

Carvalho, minis-ro o dr. Mesquita
tra da Justiça;

O referido titular
gare por nurnerojo,
l'__<xi- gradas..

recebido na
gos e muitas

A VIDA DOS SUBÚRBIOS

Sociedade üaião Comercial
Suburbana

Com a presença de numero leeal, o pre.
sidente, sr. Anionio Queiroz da Silva, abriu
a sessão, autorizando o 1" secretario, sr.
Caridaldo 1'ires. a proceder a leitura -da
acta da sessão .interior, que foi approvada.

1.1 cm seguida lido o expediente, ipie
constou dc grande numero de propostas de
novos -Ocios.

Aniuiticiaiido--. a ordem <lo lha, falou o
còmmetidador Vieira Pacheco, sobre a com-
]tiis_à_ para procurar 05 sócios dcniissiona*
rios. Solirc o andamento tdo numorial di-
rÍRÍdo ao Conselho Municipal, falou o sr.
Corrêa de 510110.

O sócio titular tenente Eduardo Maga-
'..fies â vista da? cxplicaçcs Tiprcsenladas
•poli) sr. Corrêa dc Melo propo_ que a
mesa officiasse ao presidente do Conselho
Municipal solicitando urgência, afim dc e:i-
trar em ordem do dia daquella casa lc-
gislatíva o uiemorial da sociedade.

Manifestou-se contra cs.-iu proposta o _°
secretario sr. Jo..é Catalano, e a favor se
manif-Staram 05 srs. conimendador Vieira
Pacheco, lícnlo de Figueiredo, Couto Ju-
nior c tenente Corrêa dc Mello, sendo aíi-
irai, approvadai

Falou depois o tenente Corrêa de Mello,
como membro 'Ia comniissão nomeada para
tr;tar do anniver.ario da s.c:c;!ai!e, a H
d. .11 o v cm 1 ir o. c apresentou o parecer opi-
nando que fosse anoiras realizada, no dia
scRuintc, 15 de, novembro, uma assembléa
extraordinária. Contra o rc"_torÍo da conu
missão falou o tenente Kduanlo Magalhães,
dizen lo cue sustentava a sua proposta an-
ierior e lambem porque os estatutos mar-
cavam taxativamente o dia do anniversario
pira a realização da commenioracâo.

Falou o relator da commissão, tenente
Tr.rrta de Mello, que defendeu o seu na-
recer. inántícstando-sè favorável "â commis-
«rio os srs. l.cnto de Fitrvtcírédo, corimcn*
íiailor 1'eclieco c Couto Júnior. Suhmctti-

dü íi ¦rotação foi apprevad. c parecer d_

conunissão contra, o voto do vicc-prcstdciv•te. sr. José Cuimarãe-, c tenente líduardo
Magalhães, por attentar conlra os cstatti.
tos.

O ift secretario commuriicou que o socií
A. Trajano, solicitara 05 ofiicios da so-
ciedade cm seu favor c que, sondo pcdidlo concurso do dr. Octacilio Camará, «_vo.
nado da socicdaile, por intermédio do te»
nente Corrêa de 'ile'lo, foi immcdiátámcu*
to attendido. .

A propósito, de um
roubo oceorrido

no Meyar
Os' jornaca noticiarain, ha pouco»

dias, 11111 roubo levado a effeito uo pre-
dio da rua Amazonas, cm obras,

Os ladrões ali peneiraram c arroni-
baram unia gaveta de onde subtraíram
a importância dc 540S000. A -policia
prendeu os operários Arnaldo Alves da
ilotla, José l'inlto l'aiilo e Arthur Fer-
reira d^ Silva, que absolutamente nada
tinham com o caso, n que ficou per-
feilameiite apurado no inquérito policial.

Hontem esses operários nos procura-
ram, .xhibindo 11111 attestado passado
pelo dele.qado Sá Osório c no qual se
vè a innoreneia deites.

O,empreiteiro das obras da casa Ama-
zoiuis, sr. Mario José Machado veiu
também a&est-ar a líonorabilidade do.
seus empregadosi

INSTRÜCCAO PUBLICA.*
O director geral nssignou lioiltciu os

seguintes actos ;
designando — Hebe de Souza Dan-

las, para o logar de substituta de nd-
junta licenciada; João Carlos A. Jar-
dim, stibs., ipara 2' mas., do 3" distri-
cto; Anua AiMovina Ilarbosa, adjunota
de 3" para _a ,mixta do 4" districto;
Edith i\ler,',l_s 'Pereira, adjunta <le 3'
para 6" mixta do 6" districto; c Maria
Isabel Ahrends, ipara o logar dc substi-
luta de adjunta licenciada; declarando
sem effeito a designação dc Evclina du
Castro Vianna ipara reger a 2» escola
elementar mixin du 2" districto ;

dispensando — 'Xair de Araujo Vian-
na, 'e Emilia dos Santos Mendes 'dosi
lugares de substitutas d. adjltuctas li-
cenciadas,

— Foram despachados os seguintfi
requeri.ineutos ;

Es-tlier Magalhães Barreto. Compa-
roça á ínspecção de saude ou prove cnm
attestado medico qite não pr.Ue conqili-
recer.

Tupyia da 'Costa Campos — Declare.
o mez cm que faltou.

I;igueiredr. & Delphiin — Tle neei'.r-
do com o <_e.-p_._--0 do director geral,
mnte a conta en d 1

Um collector qne não consegue

roO minis'
em consider.
Luciano M:,'
cõusid _racao

reintegração
da Fazenda não tomou

;.*io o requeritueiito 'le
iiiho Falcão, pedindo re-
do ncío q;ie o exonerou

do íogar tle collector federal era -.ul""!
Aííonso, Esiada ds Alagoas»

__l__h-' "*,'. ¦ 
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¦ CARTAZJ)0 DIA

JTheatros
^ÍAtoM%ESi-0 «mor (re-

"'Si^T^fôRi - ^(iio d'»-

^REPUBLICA - Fátima Miris. A's

^'«'''TflisF' — 0 Curinil'»»'!'» (bur-

lcta). As'7. 8jUe »»'!-¦•

Çinemas_
: 

AMERICANO - Pai**' <*">"':

^^-^;»* <ta-

WgSfe^iUa d« amanhas
^h^^sm
^odeon"^ oÃ& i» /'?Irf
ín,™ ("media); C,,/M .»... tg£

Sln); Coiliiiwil Actuahdaâis (do uaiu

^'rATIin' - Rifo íí /ns. (drama)!

&c$&i/c '»»« «-/"»a (drama)-

#'.''-*'--'#
A T0LICIA E OS CAMBISTAS

Os cambistas desapnnrcccram, graças

6s medidas postas cm pratica pohi 2
'delegacia auxiliar. Já pode o publico,

íinahiieiite, ir a um thcalro sem receio

ile ser ii commodado por essa praga

memorável, cuja cxlincção deu á po-

Jlcia uma infernal trabalhcíra.
Dcanl.*, porém, dos boatos mie cir.

culam, ha dias, da dcsintelligencia ha

vida cnlrc os delegados auxiliares c o

chefe dc policia, -diz-se, á beca peque-

an que a campanha iniciada com

suecesso tão apreciável, vae dccrcscer
'de vigor, sendo possível a volta dos

cambistas, novamente quando, no sen-

lido 'de ser sustada a perseguição,

existo um "cartucho" á policia, dc

pessoa que (cm logar dc destaque 110

palácio du governo.
Acerescenta o nosso informante que.

se não fora a attitude enérgica nsstt-

mida quinta-feira, á "'"l"-'. Pcl° "r-

Aurclino Leal, mandando por a sua

Idisposição os cambistas detidos, a

campanha já não estaria proscguliido,

porque os 1" c 2» delegados alinha-

«3 tinham ordenado a soltura nume-

diala dos cambistas que fossem presos.
Apezar do credito que devemos ao

nosso informante, deixamos dc qtiarcn-
tma as notas acima.

A serem verdadeiras, entretanto, su

irmos a lastimar que as turras dc ga-

liinctcs redundem cm prezirjo do ser-

viço publico, .
Não ha razão para que Bt-jn sustada

n repressão ao abuso dos cambistas. A

eanipanln mereceu applausos geraes da

população e deve continuar ininterrii-

]i!a, cora o máximo rigor. I
tf* ¦*• _*íi» Si» •í»

CHEGA HOJE A COMPA-
NrlIA CARAMBA,.SCOGNAi

MIGLIO
(1 ái-nfli/ov», cuja entrado uo porto

'.li-it-i cajital está annuitciada para a
aídc de lioj*f, traz dc Buenos .Aires lt

companhia Caranibarfccognnii,ii-lio. tma
i-.ii-éa o lósso publico espera com an-
niA"hora 

larde cm ouc deve entrar
vmcllO iransallantico, fçz com que .1
empresa adiasse a estréa para. dcnqli.
,le amanhã, nois seria impossível ro-

tirar da AlfimilcRa ledo ,0 material"penico, 
cltctrlco c',guarda-roupa ¦

Wl po da estréa se fazer com Ioda .

íràulttVidadc. não dispensando tatnhçn
05- nccès-'iírios e indispensáveis ensaio»
ide nrchestra, Mie. no,•¦••'""'\<'ecst3r0'
professores, scra dirigiu» pelo maestro
Viccnzo P-cllç/a. . ,

forno se sabe. a apresentação ua
'companhia far-sÜ com /( duauçca do
li,d Tabmn cm nrimcira recua «e'„ 

gnalú 1 "ohereta nuc cm Buenos
'Airos, conseguiu grande .exilo, diindo,
,10 Colysm. 1111n1a.su seiiç, de 701cpn -

hcnlaçües consecutivas exilo devido^ a

«ua 
'moniagein.c no desempenho 

glhe (lôra.u Slef Csilagv. Mana Ivam-
c Waltcr Gran». respectivamente na

iirotagonisfa, Edi o Octavio.

¦film, que por si »ó constituo o mal»

soberbo dos espectaculos, teremos ain-

da o magistral drama da Patké-Frércs
— Injustificável ciume, do scenas as

mais vigorosas; o Pathé Journal, ulti-

mo numero, cheio de novidades mutt-

diacs, e a interessante comedia ame-

ricana — O empecilho.
O íris, como de costume, proporcio-

na aos seus "habitues" um divertimen.

to dos mais arrebatadores. iExüibc:

Misse Cidone e os seus sete peccado*
mortaes, que acaba de fazer o mais

estupendo «ncgesso, durante uma sc-

man» s lio, no Odcon. Succcderá .

esse clectrizante drama, de lances os

mais sensacionaes e emocionantes, in-

terpretados com o mair brilhantismo

pela reputada mlle. Suzanne d'Ar.

mcllc, o empolgante drama policial —

Nas garras da policia; de lances es-

tonteadorps. lv' esse um colossal pro-

gramma, constituindo onze partes:
Excepcional i também o progranuna

novo, no reputado cinema Americano,

em Copacabana, onde está sendo exhibi-

do o magistral film: Paixão dominan-

te, («triordinario traíbalho da Fox-

Eiím C-arporalion, cm 6 vibrantes

actos,

_, immml_____-___m__mmm)aíim_l____W
mm -—: ¦;_—: *.* f»'7rr-j-»JJ'»JMFP''^5»»PBg-T'aM '^"'X '
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Cito em «re» at**,
Dita «KB.»H«*0' «

_ Mais uma ye? BERTINI, a

¦eduetora. a ad.mraveUBei-t.nl no

proÉráiiíma do UDiiU»...
— Tambcm £iu vel-a liontem,

AERO-CLUB 
_

Grande Mola Pró-Avia-
$io Nacional

As reuniões dos sócios do A.

C. B. que estão tratando dç cite-

ctuar a grande lombola pro-Avia-
ção Nacional, continiiam a ser

effectuadas (limsi diariamente, na

sede do referido Club.
Com a presidência do marechal

Ribeiro Guimarães realizou-se
mais uma dellas. Convidado para
secretario, o dr. Fonseca Galyao
leu diversos papeis que careciam
ser levados ao conhecimento ua

assembléa, relaciotiamlo-se todos
elles ao recebimento dc licivíi.

Depois desta leitura o dr. Aleti-

\Preços GorrmtM lio nw
cado do Rio ile Janeiro

Rio, 24 de outubro dc 1916. '

NOTAÍ1>Õ DIA
Na Estrada de Ferio Central do

Brasil, termina hoic, ao meio dia, o
proso para o recebimento ds propôs-
tas para o íornccuuenlo dc nmcluiias
diversas,, e na Quarta Região Mili-
lar, para o de tintas, drogas, bro-
elias c vêriazesi

O corrector Femando Alvares de
Souza, autorizado ipor ordem judicial,
venderá hoje, na Bolsa, 426 ajiolices
geraes de 1 :ooo$ooo, juros de 5 "i",
uiiifoimisadas, iicitcncentcs á Com-
panhia de Seguros Mercúrio, cm .:-
quidação forçada.

— JU1I1UVU» *»•• ;"•" -,n- UCJJU1S VltBl** lVil«»*. w -;,

por signal que és injusto «cor- ca5tr0 Guimarães procedeu a lçi-

dando somente o nome da deusa ^ da 1|àta dos ,^nl lcs t____,.

da tela", quando falas do pro- do3i offcrta em malona dc casas

granima do Odcon. Mlle. __JW^

"O CARIMBAMBA"

È' liojo a premicre do Carirabamba,
no popu'ar thcalro S. José. ¦¦¦¦;¦

A peça burlesca dc Annibal Mattos,
autor do Hotel Familiar. 1m1s.1cadu.pcio
maestro Archiincdra dc Oliveira, diz-se,
ha dc agradar aos habilih-s do procura-
do theatro do Rocio. ¦ 

. -
Do enredo ligeiro ÇoriiiiI/oiHf.ii lem

scenas divertidas . ,
Annibal M'nttos-. segundo 1105 mfor-

mam do S. José foi dc unia rara fc-
licidadc nas caricaturas dos lypos po-
pulares que apresenta na sua peça. c,
hem assim, cm diversos episódios e
fCA''eiuprcsa. 

desejando eonlribuir para
a nobre iropauamla da "Defesa Nacio-
nal"; começará as suas sessões ,i„ u-
i't*niiiliiti(i com o quadro A 111.1 ura-
silelra". da rovlsta O. PMoPP. onde
o tenor Vicente Celestino, acompanha-
do pelo corpo de coros câmara a
"Canção do Soldado".

Outrosiiii, fará o abatimento de
50 "I" nas preços de platea. aos inili;
tares nuc • fardados, conipãrpaereiii a
1» sessão, que sc realiza as ioi|2
horas da noite.

A REVISTA "O AMOU"

No Carlos 
'Gomes, 

leremos hoje as

primeiras representações da revista-

fantasia -- O amor, cm 2 actos c 9

quadros, original dc Arnaldo I.cile c

Carvalho Barbosa, musica dc Carlos

Calilcron c Manoel Figueiredo.
A empresa Teixeira Marques timbrou

cm confeccionar luxuosos secuarios pa-
ra essa peça, que tem deslumbrante
montagem A maior parto das Iludas

scenas são devidas ao pincel do Rcy-

naldo Mnitins.
A peça i unia apologia do amor

simples; recatado C casto, do amor do

campo, lendo obtido, ultiintimeiile, no

Porin, g-ande suecesso.

ra«;«í"»m outro nome que

hrecisá ser citado, prlnc.palmei te

lfablo aPParece em um trata ho

mimoso, de muita arte .c intcres.

sante como 
"Os carreteis de fios

d" ouro". Interessante e mora,

com um ensinamento que• ««

tanto quanto os fios d?,%«"«SSft
— Não nego, mas a BL'K1.'-;'

í sempre a Bertini que o cario a

tmatluhcr chie ,»or ciência;

basta reparar que ellu nao .1^

rece uma só vez com a mesmri

toiU-tte cm cada scena que «

roca na tela... O ¦=«' 8cs!0 C

^re^el"unia ^ideliilade pfâ
sa dando a impressão da ic.ui

.dc A Bcrlini vale sempre »W

prograinma^ 
-v- 

___^^m

Commnniea-no» a Agencia Geral
das Cooperativas Agrícolas do E«U-
do de -Minas Ueiaes 

I Cafés do sul c | Cafés de outras
I neste dc Minas [ procedência»

| IComiuuml Côr jÇtjmmumH 
Côr

RECLAMOS
Theatros

GUERRA AO ÀNALVIIABETISMO

A ultima sessão da Liga
Brasileira

dr. Jo^c Augusio *- K** ¦ • um
de pessoas grada, '«»?;«.Jírjifícíoj, u
vez. 110 d.vceii uo ."lis .. . .......i,,..

stiuiir os cargo.-, vagos na

dilhíarÍí" 
secretario foi acclamadó por

¦proposta.dordr. Francisco *$¦¦*&
leite Albino Monteiro c para 1

feiiaVilu^Sir^lc^Frcilíftqua-

iS^L^Seüíc 
-S

extremado!, declarou que up sc» W

"çoi 
iriii local vae fundar escola sob

a orientação da Liga Brasileira. j.i ui-

vendo os centros ppçtario. 
¦ »WW

quatro grupos escolares, com avutaua
requencia. -Declarou an; » '1»;- .'•»

poderes puhhcos cstaduac.i ¦- « ¦¦ ""

prensa auxiliam, efficiciitemciiU, "•'

Foi lido mu officio enviado 1 elo

Instituto Histórico e Geograph.co dc

Sergipe, por onde se çoiu-lue que ¦>

fundação,.,aquelle Estado, dc uma Li-
ua congênere, com. o »|>oio uo h*-
verno estado 1, á e um facto con»»

,\ iliga llrasiieni ícspoiiilÇ-U

UU5. Uliv.iu ^-"t «»- — •- -

commerciaes desta capital, l-oram
enlão discutidos os meios pelos
quaes se deve fazer sua cxposi-

ção, o que rcceiilcmente se fará

de accordo com a direciona do

Club.
As coirimissúe» enlregaram-se

então r,o serviço de distribuição
de /icA-í-íí.

iFoi marcada nova reunião para
amanhã,

MlíSrEU -NAClOXAIi

Estiitislicu de visitantes
Foi a fcguintc a estatística dos vi-

sitaiitos do Museu Nacional, durante a
somána finda: tcrea.ícira. 17: i?3'
quarto-feirai iS, 81J qniula-e.ra. 10,
G17; sexta-feira. 20. 102; sabhado, -',

7'; domingo! 22. 3.001. 'lotai, 4.0,1
pessoas.' _

Moile na Santa Casa

io$S2.í a  io$S--5 a 
loSiii) a  ioÇ.siq 
io?ji2li  10S212 a 
r,Soo6 a  *PS0"6 a 
^'íüoti a  íí$6üo ti

ARROZ NcJCIONAI
51*3«o 6i*7»«
4»3«o SJJJ*0
4II300 4o»70»
jl):oo 4i?7«0

llulhado. . .
Especial
Pito «uperior , .
•IMto bom. • • •
Dito do norte,
branco

Dito regular. . .
¦Dito idem, do

Norte, rajado. . -¦...
ARROZ ESTRANGEIRO

Agulha, de i". . • ?5Ío;o o _oi?6oo

33Í300 « 36J700
33*300 » 30*700

28*300 a 31 t/o»

Km 
'

Santa
iiii.a ila1: enfermarias da
•Cíisii fàllecetl hontem 2V.1-

tonio Augusto Saraiva, que 'ha

dias fôi-a vicliiiia de um desastre

de irem, 'iia '-Ríúz dn Serra de 1 e-

iropolis. ..
O scu cadáver foi removido

para o Necrotério

XO KIO «UAXDK l>t> XOHTK

O fíinccio.íalishio está rc-
cebèiníd

Natal, 21 (A. A.) - O The-

sòiirò do 'Ksliido lesta pagando
mais dois mezes dc vencimentos
;io fuiiccioiKilisiiio.

Dividas que o Thesouro
vae saldar

Provenientes dc dividas dc exer-

vicies findos e de restituições, o

Thesouro Nacional vae effcctti.-.r
os sciíiiintes pagamentos: ^

dc -|:ui7?-IM. ouro, c 8:8928.093,

papel, n Dc-ltiili França \}">
1:2S5$J05. ouro. a llobcrlo Mes-

jiiiiit;*.,; S."'5$7oo. ouro, e-,i.:49*J$43p,
•iiípcl. á Companhia 1*abril Porto

I Alcgrense: 35?437, oi""11 c C5ÍS13,

ininel; u C K. Harrisoii; Sj-'$-*2i,
I-. M-niildo Tose A. berreira;

ouro e i'i')$.lò--. I»licl.

CONCOltREXCIAS
AN-NUNCIADAS

Quarta região militar, para . o
fornecimento dc colchões, travesseiros
o roupas de cama. dia 25, ao inçio-dia.

Administração dos Correios do l'.s-
lado do Rio de Janeiro, nara, o fome-
cimento dc material, dia 3.1, as 4
horas. , .

Lloyd Brasileiro, para a venda dos
cascos dos vapores Eslrtlla c Or.-oit,
dia 3t. á3 2 horas.
No-ccmbr": , ,
Estrada dc Vcrro Central «o Bra-

«11 para o fornecimento dc carvão dc
íoria. dia A. ao meio-dia.

Estrad-i de Ferro Cem rol do llrasil,
para o fornecimento dri objcclos de cs-
criptorio. cxucdicnle e typograplna,
dia 6, ao meio-dia.

Direetoria Geral dos Correios, ¦ para
os serviços dó conducção de malas e
dc collccior ria correspondência nesta
capital, dia 6. ás .1 horas.

Eslradi dc Ferro l entrai do Brasil,
para o fornecimento do niatoriaes di-
versos, dia 7. ao meio-dia.

Estrada de Ferro Central ido Brasil,
nara fdineciinento dc utensílio» e nr-
tigos diversos, -dia Ü; nó ¦ meio-dia..-

Estrada dc Ferro Central do Il.asil,
para o fornecimento dc ferro e oulros
metacs de fundição, dia 9. ao' meio.
' '-1'Isíradá 

dc Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento dc ferramentas
c ferragens, dia 10 ao meio-dia;

Estrada dc Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de tintas, oleus.
drogas, c -artigos semelhantes, uia ",
ao meio-dia. .,

Estrada de Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de limos, paia-
fusos c pónlas Pariz. dia 13, ao meio-
' 

Estrada de Ferro Central do Brasil,
para o fornecimento de matérias [lc
cònstrucçãp e. artigos semelhantes, dia
1.1. ao uicio-dia. 

'

Repartição de Águas c Obras Pu-
blicas nara o forncclincnto de mate-
riàcs',' nbjecfos dc escriptorio expedi-
ente. forriieoiis c artigos diversos, dia
14. ao meio-dia. „ , 

' _ .,
Fstrad.i de Ferro Cenlrol do. Brasil,

pari o fi rncciinento dc niatcriiics dc
illiimlnacSo. dectricidade e autonio-
veis dia 16. ao meio-dia.

Direetoria Geral (los Correios, para
a acquisicão de 20.000 malas para
correspondência, dia 20, as 3 horas.

REUNIÕES DE~CREnOr.ES
-Fallencia dc José Teixeira, dia 31,

á 1 hora.
Novembro:
Credores dc Oliveira cVasconcel-

los. dia 1 ás .1 horas. .
Fallencia dç João da Silva (.mina-

rães. dia 16: á ¦ hora.
Fallencia de José Bittencourt de

Souza! dia .3.,'â vAwn. «•„,',--
Credores dc Mcirellcs e. Pereira,

dia' 16, ás 3 horas.

'OVservasOes ¦*
Mercado: firme.
Paulo: S640.
As qualidades acima ne 7 nao acoui.

panhaiii rclalivamcnle os preços.

Ss.lo a
$460 a
Í390 a
$óoo a

Nãn ha
*440 a

SS40
S4«o
$3*}'
$600

$480

n-í 1i .1.1.1.
Companhia Navegação . Costeira'

..94S0S5Í li M. l-loreiicio (ia. pil-

PRIMEIRAS
*0S 

FILMS DF. HONTEM

O acontecimento da dia. no luxiio-

,0 cilieiin Odcon, foi o rcapparecimcn-

1„ da robcraiia da Tela, Frnnccsca

Jlcrlini lium suinptuoso irabalho mli-

(alado 
'.'ttlpa 

alheia. A encailladora

Bertini mais uma vez, apicsciita.se nos

Jíndn, seduetora, admirável, cm Ioda a

sua pujança de alma de arlista, vibra-

lil, delicada, dc uma sensibilidade pro-

ifullda. A popular c querida arljsla

italiana, c.ltc conta cnlrc nôs illimila-

do numero dc admiradores e dc adora-

«lorcs attraiti aos elegantes salões da
¦Companhia Ciiicniatograptiica Brasilei-

ra a «ifi.* carioca. Em complemento

du progr.iiunia novo, e não salisfeita

roíii a apresentação dc uni film dc
'Itcniiii, a empresa faz figurar uo pro-

srarnma um novo nome, que tambcm

í laurcaoo: mllo. Fabiciine Fabrcgcs,

„,, luminoso trabalho (le profunda de-

licadeza 1 enredo brilhante, Os carre-

leis de fios de curo, drama mimoso,

.1-, arilstica fabrica Gauniont. Fecha o

piogi-aiiinia o ultimo numero, elido de

movidailcs .: de assnniptos ínteressan-

tes, -do (;(ií,iiioii.'-.-'l''.'»'i'i--'',llVl-
Para renovar o carta.-, o Cinc-l'a-

lais não podia ser mais feliz na cs-

.-olha. Porliiflal na guerra, film sonsa-

cioiíati que deu suecessivas enchentes

no "Colysclt dos Recreios ile Lisboa ,
começou a ser cxhlhido hontem, no

Cinc. O bellissimò trabalho, que; tem

altraido colossal coiicorrcncia, esti di-

vidido cn cinco longa; partes, cada

qual mais intercssanlc Dosltiçam-sc

os seguintes quadros: Aspectos (los

ncampanienlos da divisão iiillilar cm

Mqntolva: O serviço de automóvel do

abastecimento da divisão, com comboios

de ctiniimtõcs, coiidiizinilo pão c forra-

geus, comboios dc carros dc agna o

distribuição dc gêneros ás unidades;
¦ vsiilc da infanteria; trabalhos de for-

liticação oxecutados por sapadores mi-

nciros c tropas dc ínfanlcrla, com nher-

tura dc trincheiras, abrigos blindados

para artilheria o metralhadoras, e dc

feras accessorias do arame farpado: c

:, grande parada geral da divisão, rea-

lizada na planície dc Montalvp, 110 dia

22 dc juUo. com a assistência do pre-

stdeitle d.i Republica portugurea.
A grande firma francezn Palhé con.

roriii' á formosa e encantadora Na-

picrkc-wsVa o encargo dc dirigir o

n:!s sur;geslivo c mimoso "Mcniict".

executado por 2; paios gentis, traja-

dos elegantemente no rigor da época c

nn meio da daiisa, das flores, das
"tolletie;", dos campos, da natureza,

n nicigo c terno eaniordso.roinaiicc cm

j ecios. Raio de hs.
O Pnt'. >' começou lionlcm a cxhibir

essa preciosidade, o não satisfeita, cn-
cerrou o sêu bello prograiuma "ovo
com um: admirável Itnbalho da Fox-
Film Corporation, S.eriiich de iiiiw
c/hàsa, í actos dramáticos de actúa-
lidade, Stitcrprctad.iis por s.is cclchri

Entre as muitas novidades, que. «os
Irouxe esle anno, a conipnnhiii, \ itaiç,
dcslácòu-sc pela belleza c scntiinc.ula-
lis'i'ii da sua partitura, a liudissimri
opereta Addio Gio-.dnessa cuja cariei-
„',, aqui c em S. Paulo, foi das mais
brilhantes c auspiciosas. O librctto *.

tiiinhem inlcressaiilisslmo, c 110 papei
dc Lcoit tem Bertini uma dar. suas
mais primorosas c festejadas creaçocs.
Pina Gijana è unia deliciosa Dorinii,
os secuarios são primorosos o o guar-
(Ir--roupa do primeiro aeto. imponente,
lí' mil dos niclliorci esocçlaculos • ne
opereta. Pois Addio Gfvineuit des-

pode-se hoje do palco ilo i alace,

II' uma peca interessantíssima, a cn-
media de Filtro ~ Mentira, dc mu-
lha: que a companhia Alexandre Azc-
vedo ronresentn actualmenl.e, no uc-
creio. São tres actos deliciosos, .ic-
cheados dc magníficos ditos de cspi.-
to. que muilo fazem rir os especlacdo-
"íítiiiiirdo 

Victorino tez da cxccllçii-
lc neca do cspirlttioso escriptor mg ez
unia bella Iraducção. ,c -a companhia
Alexaildr, Azevedo da. 11 mesma »u
dcrciupeui-o que nao deixa uaua a uc-
£llHn'jc. 

repetc-fe, na Recreio, a dç-
liciosa licça. duas vezes. :i noite, as

734 e i)3ÍI.
*¦. n. - •

O vauttville dc l.asluo Tojciro —

Os alliados. dado liontem. cia frfiHii*-
ir 110 IMienix. consegluii agradar ao
numeroso publico nuc ali atiluiu.

lí' uma peça engraçadissiuia, que
cerlamcnlc sc conservara iiimtos iims
nn caria.', da companhia do 1 lic.iro
Pequeno. ,, „•

Hoje, nas duas sessões — Os a.-
liados.

fciicitiitidò esse' InsiÜulo cuja l»1™; j , -_,H.-„„,.
lica iniciativa vem no em-oiiuo (lc 

vejr(t. 234$,|o.ií,, a Rriyiuuiulo Coe-
seus ideiics. , ,.,,-iiiin • 1SSS100 í Dõiiiingos de Al-

i\ il.ii4.-1 Biirhacencnse, unia das que , mo. '"¦>-...»"• r.^rmina 
Soa-

prime ro secundara,,, a Liga Brasileira ineula; .347$oí)S, a Geriliai o,pW

no sfc.i grit" dc combate no iinalpha- rl.s de Oliveira: e^oÇi-JS, a lst-

lictismo, parrjeiion ti ¦jundaçao «'!*!jr0 de Alcniilnra tampos.
c*co'us Visconde Jo Rio Branco c ~~**i~am«»w—
Conde de 'Prados, linvendo realizado;
uma sessão magna rara cotnmeiiion
o primeiro anniversario dc sua 11,
diição. 11 qual correu sob o maior cn
ibusiasmo.' Essas escolas são inánti-
das por essa iuslitiiição, sendo oiimn.-
dura '.1 sua frequencia.

f;;; Dois pronunciados presos

O crime de Jacarepagua

Agentes do Corpo dc Segurança
,- ,,„¦ ,-m- • Pública prenderam hontem. pro-
ira a sua freqüência. iniucindos pelo juiz competente,
Por deliberação unanime da. assem- Mcxtindre. vuigo " Turqiu-

bica, foram enviados agradcciinci tob M»m -vl,^ 
r'anl.ira

io conhecido livreiro editor l'1'ancisco nho e 1 .mio Cantara.
Alvet pela generosa oficia de lo.ooü Os presos foram .recolhidos n

livros didnclicos diversos, para cnsi-1 ç^ $_ Detenção.
nu primário, ali 111 dn sua valiosa aliic
;ão juntamciitc com seus companliei
ros dc firma social, cujo aeto i-liilun
iropico causou viva inif-ressao no s. .1
''"Foi'rain.USÍido 

um brilhante artigoI* Xa 7a P''elorin criminal prose
de propaganda da revista *'0 Pensa- guiu hontem o sum111.1r.10 Uc culpa
mento", que se publica no Jtstado d.-] j0 auior da trafiedi.i da rua -aa-
1S. Paulo. rr0 tenente- l';mio do Vallc.

fâlSSs T£ tietdÚ W tomado " de,,oin,e,,*o a

! Souza, Moreira Cuiniarãcs c Acçacio I testemunha capitão Jn.-e Alue lo

de iLanncs, transmittiu as hclhssi.ra.as I Gomes, commandiiiiic ilo posto ut
impressões que lhe causou a visita 1 Qamliciròs dc Jacarepagua.
feita ao Instituto Central do Povo. ma m i«B « im , 
Fizeram 11111 histórico do que oil pre-1 ^ ^, <, PAULO
senecaram, concluindo por nffirniar.
qnc o suecesso obtido por esse Insti- j
hito em tâo pequena existência exec-
den a Ioda a sua espectativa. ¦

Pur fim, tendo-se esgotado o tcay
po com outras eoihinuiiicaçõcs qvie di¦"
zem respeito á campanba encetada, <*:¦
con deliberada nova reunião, 110 mes-
1110 Lvccu, sabhado =S do corrente, ás
3 horas da larde, á qual devem, com-
parecer todos os membros da dircçtõ

CAMBIO
Honlcm, este mercado abriu em po-

lição estável, com saques a I2i|8d.
I c êolíoeiição para as letras de cobc-r-

tura a 12 7I.12 d. ...
Moinemos depois dc iniciados oi

tfaibalibos, o tr|cncai5o firiiinu-sc, vi-
Boraiidb para o foinceimciito dc cam-
bises, as taxas de 12 rlb c 1= 5)43 d.
e para n ncq-ciiição do papel parti-
cular, a de 12 t'4 d.

Durante o dia, v.m Banco saccou
icseivailaiiientc a ia j| ifi d. '

Para os vales ouro, o Banco-do
llrasil adoptou n taxa dc -117lt.il.

Os neguciifS couliecidus foiain rc-

pulares. fechando o mercado em po-
sicão -fraca, com saques o 12 1I.8 (1. ,c
dinheiro para as letras dc cone:'.ura
a i2 3|idd...

Foram afíixaihis
bancos :

SANTOS
Em ií :
Entradas: 53.662 saccas.
Desde 1": «77.4°7 saccas.'Média: 

41.781 saccas.
Saldas: iS.a4d saccas.
Existência: 2.472.262 saccas.
L'rcçó por to \ui_f: $$(wo.
Posição do sueTcadu: firme.

ASSÜCÃR
'Entradas en, si: I4-.7M sarcos.
Uesde iu: i-.j.O/íí ditos-
Saidas cm si: 2.22!) saccos.
Desde i0:' 50.10:1 -dilos.
lixisicncia cm rj, de tarde : 206.23o

saccos.
Posição do mercadoífirmei

COTAÇÕES
"ranço ervstiil . . .- . Ss:r. u s-,.io
Cryslal amarcllo . . . Siío a $480
Mascavo, ...... $360 a Sjoo
Branco, ;t sorte , . . S6c.o
Mascave ?4"4Õ a Í.4S0

Entradas em 10" 7.16 fardos.

ALGODÃO
. Entradas cm ai: 41 fardos.

Desde i°: 11.230 ditos.
Saidas em 21: 475 fardos.
Desde 1": 10.380 ditos.
Existência cm 2j, de larde: 5.724

fardos.
Posição do mercado: páralysado.

COTAÇÕES
Pcriiiiiilliticò Nominal
K. G. do Norlc Nominal
Párahyha Kouiinal

BOLSA
Honteiii. a Bolsa fiúictionau activa.

porém sem desenvolvimento de nega-
cios realizados. % .

As apólices Rcraoá. as i\c C. de E.
dc l;crro. as do C. do Thesouro, fi-
caram em alta; ns Mineiras, firmes;
as Municipacs. as aeções do Ranço
do Brasil, as das Minas S. Jcroiiyino,
as da Rede Mineira as das Docas dn
Bahia, as das Loterias c ar. das '! cr-
ras, sustentadas,, c as apólices Pupu-
lares, fricas.

VE-VDAS
Apólices '. ¦

Ci era cs. de i :oon$, ia.. . SiSíopo
Ditas idem. 1. 3. 5 ».'.... S19S000
Dilas idem .-, 4, 10 a. . . S20S0Ò0
O. do Porto ia o;i5$ooo
C. dc lí de Ferro, ia. . . 803S000
Dilas idem, 1, 100 a. . . . 8os$òoc
Ditas i.Um ia Hoo|oo(
Ditas idem, 4. 5. 3" n. . . SioSoot
C, do Thesouro, dc -*doS 7 a 7908001
C. do Thesouro. de 200$. 1,

Ditas de noooS, I a. . . •
Ditas dc i:uoo$ 4,-1, . . .
Ditas id r:n, 6 a. * • • .
Dilas idem, R a. . , . . .
Dilas iiLiu 40, S a. . . .
S. da ünixada . n* a. . . .
Miiuicipaes <le njofi, pon..

ib, ií». -¦. 17 a. . . • • •
Dilas. idem, s. io. 50 fi.| a.
Ditas 11 nn., to, 30, ;o a. .
Diias du 1914. port.. 32. 36,

42, 63 a. . . ... • • •'¦¦•
]'.. dc Minas (.ciais ilo

1:ooo$. á, 5 a. . » . • ¦
Rar.cos :

Commcrcial. 20 a. .- . . •
DilO. 2(1 30 11
Brasil, ti a • ,,..»••

Companhias ¦¦
Rede Sid-Mincira.
Sciruròs llrasil. 20. 100
Tecidos Carioca si. 6.1

õÓTtõrdc.^*'. . . NI» "»'
Inglez 33S000 a 36*700

ASSUCAR
Branco irystal .
Crj-stal. amarcllo
Mascavo....
Branco, _" sorte.
Somenos. . . •
Mascavinho. . . .

ÁGUAS .Ml.NERAES
Xticlonacl :

Caxambü' (48 gfs.)
Lambary (48 Kfs-'
Caiubuquirii I48 g.l
S. Lourcnço (4"

carraías). . • • .,*^*»" - --'i*;*.
Snlutáris (48 gfs.) sjíouo a 24S000

Estrangeira. ..
Vichy (50 garis.) 58$ooo a 5SÇ000
Pecrier (50 garfs) 56Í000 .1 56Ç000
Dita (100 garrafas) 70?ooo a 70*000
Scttcrs (24 gars.) Noniuial
»'. Sílgadas (48 .-. nn

garrafas).... 5«ooo a sMooo
C. 'Moura (48 e.) 43$ooo a 48Ç000

AGUARDENTE

«3*306 á 5o*ooo
«oáooo • «3ÍJO0

„,„  eí|70» * joítioo
Dito branc*. jdem gmM » 36*700
DU» *cr8**ft»,-id«l»i 16S700 » coSooo
pjto, enxofre, t , «2$700 » í4?aoo
Dito, kraJtco, es- .

Irtnjrelr». , ,. / joíotio »' ?o$ooo
WtO, llifílrA», leltmi 64Í500 * 66$io«

FUMO
Firmo em corM
Rio Koto:

Especial, . . «
Kegular. ... .

Sul de Minai;
Segunda. > • •
Primeira. . . •
Terceira ....

C.oyano;
Kípccitl. . . .

S Tor (filo
/Í600 » i|700
1(300 »

ifioo t—iau ¦ 4»'
artrtfU- 'üfcL-.

Lodrilho». por mi-, . .
ladro.- ... .- i •• .1Jo$ooo » 330?oot7

Matte em folha, «or . .j
kilo. . .- .- ..- .- $.160 a $S6V

Pohfilhoi 100 kilos .i6$ooo a .^«ooo^
Passas, por caix.1 .- i8$ooo a iSSoo»
Presuntos, por libra 3?--ou — .j
Telhas, por uillhciro 33051000 a 330?.oo«
Toucinho, por kilo $800 a i$io»-
Tàpiòcá nacional,

cSícoo 28$ooo
23I000 23J000
23Í000 23?ooo

2,i$ooo 23$ooo

KtRular ».-)..»•
ÍUMO EM FOLHA
Do Kio Grande:

l»j araarello. , » •
a*. ídom
i», comnum. . . •
2*, idem. ....

FRUTAS
Perus, cai>a . .
Mongas. caixa. . .
Uva. Rio Grande,

caixa ......
Dita estrangeira. .
Maçiles. .....

GORDURAS
Kio da Prata,
Rio Grande. .
Matadouro . .
Xarqueadas do

terior . ,.
CLYCEK1.NA

iíiioo 1
i$?oo a

(600 a

rSoon «
1*500 »

15.100

rttoo

2$:oo
1Ç1100

if.15»
l$lf,0
1Í200
15100

,i6$ooo a 5o*>oo«';

46$;00 a 5o$ooí'

$,".' a $55*'

MAXIFUSTO m IMI'011-
TACAO

por 103 kilos. .
TrcrnoÇOà.' pftr ioo

kilo» ,.-.-.¦ .
Ví*as do aço, por

kilo, . . .- .- .

idem

lí.-.-o a
iSiuo a
iStso a
i$'.;o a

,V$ono
Não lia

Não ha
35$6do ft 35$ooú
30Ç000 a 3P.$aoO

Nominal
Nominal

?6.|o a $6.|0

Tarais*
Angra . . • •
Cnnipoâ, . • <
Bahia
(Maceió, , . • .
Aracaju'. . . •

ALCOOI.
30 grãos. . . .
;íS Rráos. . • •
40 grãos. . . .

ALFA F A'ístríitigeira, kilo';
Nacional. . . .

AZEITE
Pcnalva. laia'Port, lata de
litros

Porf.igucz. lata. .
Fianccz, luta de ifi
litros

Francez, lata. .

ríijSooo a i;o$ooo
ijjíooo a i6o$ooo
145SÜD11 d isoíooo
i45$ooi» a ijoÇooo
i.|5$ooo a i5o$ooo
tisÇooo a ipoÇooo

4:1.1 litros

240SH0,) a 2joSooo
250S000 u rõoSooo
2(ill$000 a 270?000

S-, 10 a
$.140 a

S.llo
S.160

16
3?ocm a 3?ooo

íS5?oii a
i$50Õ a

30|000
3?ooo

29$ooi a 32$000
.iSoou a 3$Joo
Por 100 kilos

54$òoó 5Íi$ooo
585000 605000

21 $000 2.;$ooo
2Ó$ÒÒ0 21$0üU

4fi$ooo 46$ooo
tNoniinal

5j8o 5;oo

laiiellas dos

Varias
*

Q festival da U, G. Santo
Agostinho

A 00 dil
Londres. . ¦
1 lamburgo. .
Paris. . .

A' vista :
F.rndrc:. - •
Paris. . .
Hamburgo,
llulia. . .
Portugal- •
ICovn Vnil:
Montevidéu.
Hçspanlia ..
Rúetios Aire
Suissa'. • • ..
Vales <\o -café;

12 1! ifi c
$;;o a
Ç;iô o

II I.l|lfi c
S72Í (l
Sr- a
S6.18 a

2S884 a
a$2oo n

. 4-180 n
$8S5 n

, íSSr.-i a
SSoo a
?7--- !l

. 1 ?" a

iS8$ooü

g,,;$ooo

l(Í4$000
ió5$ouo
2liÍS0o0

32$000
36SÕ00

ijoÇòòo

AI.PISTA
Xucíoiinl. . .
Kstranecirã; . . .

ALGODÃO
Sertões
Priincinis sortes • .

HUEU
Claro (280 libras)
Kscuro, idem.

UATATAS
Xacional. pur luto

BORRACHA
Mángabctra, con-

forme a qiialida-
de, por is ks. .
IIACAI.UAO

Peixitim. •, • - •
Ilaspc
Norueça
Jíscopsin . . • ,

BANHA
Danha de Porlo

Alegre, laia de 2
kilos

Dita, idem, laia
ao kilos, . , .

Dita da Laguna,
laia grande. . .

Dita do Itajahy,
lata ile 2 ks. .

Dita idem, lata
grande. ....

Dita fie Alinas,
laia tle 2 ia. .

Dila.. idem, laia
cratidc*
CARNE SlvCCA

, Rio da Prata :
Patos e manias Nao ha
Mamas $2411 a

I Rio Grande :
| Puras mantas. . , isiCo a
1 Mantas  i?i6o a,

•Matta Grosso :
Patos c manias. . i$oiio a
S. Paulo, Minas c
Kio  i$'6o a
CA UNE Dlj POUCO

Do Paraná o San-
In Cnlhariim . . i$i"" n

Dila do U. Grande $800 a
CliMliNTO

OFFKUTAS

Vaies ouro por i$òoo

iJíiÜÃS
Vendedores n 20.330 <¦

res a 2o$2oo, com negou
dos a 20I300. ___________

S7'55j

,1 31112
$735
Sr6o
$68S

3S0.14
4S--77
4S430

$;.'i4
18870
$813
S730

2?--;-'4

1 .*>, Paulo, 2.1
! foriiiê cstíii a

(A. A.) — Con-
ini'.iiiH'i.i,lo, rcili-

O FESTIVAL DE HOJE
NO REPUBLICA

lUUUS UO aijl.-ni.liua u.l u.iv>.iv>'| lUlllli: *-«,„.. ;- .
iu ,: do conselho dclibcratico, visto ZOu-se Siibbadti ultimo, o losiivni
haver asstunptos Importantíssimos a litteraíio-iniisicnl (In União Calho-
tratar, nessa sessão. .,';-..'-, hica" Santo-Agostinho; , .Ternimou com a -i.lhcsao do dr. "-• começou 

cem unia bri-
JlAipin Gama que esteve presente 11 -v "-'ia »¦««'"¦•.>. .,,1,-mr-idr)
'reunião, niosiraiido-sc interessado pelo1 lhante conferência (lo .idie;,,i.io

que viu e ouviu. I. Pnpalcrrn Limongi,-.:; que 'dis-
_  

,l,,,,,l

Caixa de Conversão
1'OB'iO & C.

São unem melhor ágio,.»»
_ AVÈS1DA KIO BRAXCO, 49

cento,

Falima Miris realiza hojeoseu fes-

tivol artistico.
Não é preciso ad.licionar mais nada,

para que o Republica sc encha por

completo, esta noite, do tini publico

numeroso e disllnclo, desse mesmo pu-

blico que não sc tem cansado dc levar,

diarianioulc, os seus ardorosos apulau-

sos ;'i extraordinária rival dc Frege--

li, que, única no gencro, faz prodi-

gios dc traiisforinlsino.
Artisla de nome niundialiiiçiitc con-

sagrado. Fátima tem recebido, no Rio,

as manifestações a que faz i>'s, pelos

seus raros c cxccpciouacs (lotes, sem

rival HO- seu gencro.
Il hoje, com mais forte razão, a glo-

riosa arlista lia de sc ver cercada das

lioiiicnag.-rs mais cnlhusiasticas, numa

verdadeira glorificaçüo ao seu hrilhail-

te talento artístico. No seu festival

Fátima Miris representará "Os myste-

rios do tratisfornilsmo", numero sensa-

¦>«¦¦

DECLARAÇÃO
A Casa Viellas. lia Co annos esía-

liclccida nesta cidade, declara que se
nch.i perfeitamente preparada t com a
sua secçfin de óptica parn aviar Ioda
e ntialt|uer prescripeão dos senhores
médicos oeulistas, assumindo inteira
reaponsahliidade pela sua execução,
dispondo para isso não sú dc pessoal
habilitado como tamheni d

, correu sobre o tlicmii: 
'Razoes.do

meu patriotismo", sendo ao, ter.

| minar muilo applaitdido. . Segui-

ram-se as segunda e terceira p:;r-
ies ilo iirògramiiiii, r.o qual toma,.

ram parle dislinclas senhoras.-e
senhorilhs e cavalheiros qtte fo-

ram applaudidps -pele seleeto au-

ditorio. ,
Km vislfi do succe.sso alcançado

com esse festival, é inlenção da

LETRAS DO THESOURO
As letras papel furam cotadas

rebates dc 6 ib o 7 i|s P?r
ficando com compradores,^.c'v''p;j-| if
a data fie emissão, nos 'extremos tio |.»j
- a 8 por cento c vendedores aes 1.

Aholkes
Geràcs do 1:000?.
O. do Porto . . .
C. .du lí. de .Ferro
,C. do .Thesouro .
S. da llaíxada . »
Piovirinrias.' . . .
Indiciaria.' . . .
li. ,1o Kio (-1 "I")
l;„ do liio, de 500$,
lioln

Dilo de M. Geraes
Ditas do Jí. Santo
Municip. ile 1906.
Ditas íio-ti. . •
Ditas dc 1914,1».-.
Ditas, iioin. . . '
Dilo de 1904 . •
Ditas ilo ioi4,noi'l.
Ditai de lleilo Ho-

rizíinte ....
JJaneos;

¦Coitimereial • • •
llrasil
Lavoura. ...»
Commercto. , . .
Naconal
Mercantil. - . • .

C. i-íí Seguros:
Brasil
Minerva
Garantia

listradas dc lerre
SI. C. .lerouvino.
Noroeste

.q-es, conforme I i>ídc'''MÍÍi'e.ira • .
extremos dc ; \,.rlc ,|„ Jlrasil. ." 'cído?

Nominal

68$ooo 69$ono

.i6$ooo qf$ooo

81 $1.00 S6'J-400

B.-$8oo Sú$.|Oo

79$-'oo Si$6oo

S7$uoo 87$õoo

86$joo 8?$ooo

?2$ooo 74$400

54$oqo 6ò$ooo

1$4-|0

IS340
i$.l6o

1$.)20

i$,l8o

!$130
iÇioo

Bruta, sem vazi-
lhámc. ... ...

Urutu, cm latas dc
12 1I2 e 25 kiloa

Loura, sem vazilhame
Loura, cm latas de

12 112 c 23 kilos
Branca, sem vazi-

lhamc. . • » •
Branca, cm latas dc

121|2 c 25 kilos
Branca, em latas de

4 kilos ....
Branca, cm latas dc

1 t> 2 kilos. • .
MANTEIGA

Modesto (laloiic. sor-
tidas. ...»

Britei Frcrcs, laia.
Lcpclcticr. lata. .
Modesto Galone. lt.
L. Briiin. ....
De Minas. . . .

MILHO
Amarcllo, da terra.
Dito brinco, idem.
Dito da terra, mix-

MADEIRA.'
Americana, pé. • •
Resiiia, duzia. . .
Spouoc, duzia. • •
Sueco, branco, o pc
Dita, vermelha . ,•

Pinho dn Paraná
1" qualidade . . .
2* qualidade . . .
Taboa *

OLEO ,
De linh.'.çi. lata. -.
Dito. barril. . -. .

PUOSPHOROS
Olho

$600 a $600

Kilo

4$ooo a 4?o°o

4$100 a
5$ooo a

5$ioo a

C$000 a

C$100 a

$6300 a

GÍ-,00 a

4$ioo
5S000

5$ioo

C$000

C$100

6$joo

6$500

Não ha
Não ha

2$500 a 3$«00' 
Não ha

3$ooo a 3$8°o
a$8oo a 3$2oo

io$íoo a n$.loo
iu$5oo a it$3°o

9S400 a io$ooo

$420 a $420
i53$obò o i53$ooo

$950 a $950
i$uoo a
i$ooo a

Brilliaulc, ,
Pinheiro.. .
ypirnngi. .
Frade. . .
Mimosa . .
Raio X. .
Brasil. . .

De cera:
Olho. . .. ,
Ypiraug-l. .
Raio X. :

QUEIJOS
Do Minas. .
SABÃO

75$ooo a
6s$ooo a

i$loo a
i?6so

jo$ooo
50$000
49$ooa
49$ouo
40$ooo
48ÍOOO
48$oi>o
47?ooo

64$00o
fisçdoo
61Coou

$000
15000

75$ooo
biSooo

5220

2$000

Pelo fiipoV nacional "Iwiniça", dol
portos do iiçrlc. Curjra rcct-blilM 050
caixas dc banha, a Cunha (.ariicuu;
in a Caseraüo 1'imo; 100. a Castro
Silva- *;o ,1 Kp.imiinmdas Harmlos;
50 a Clicllio Duarte; 2.-,o. á ordem 1
«5, á ordem; ti*, á ordem; i.i." sacco»
de' farinha, á ordem; inf. do balnlas
11 Prir.la s C; iuo. u Nobrcra Sinios.
100, a Vieira Sariiivn; 1,00 11 Macedo
Silva; -pi a Rauialhò le.rcs: mo, 11
ordem; 8(1 á ordem: 100. o ordem;
10 barri'-':s dc íariu-s. n Dias hama-
lho; 10 a Almeida Tavares; no jacas,
a Gaspar Kiboiro 1.1 caixas de malltclr
ga, á urdem; 4 dc conservas., .1 . .-
Scura; 3 dc toucinho, ao mesmo; 20,
á ordem; 16 dc conserva a A- Klst,
1I2 dc fiiaiiuisa. .1 l"áo \ • Alvares;
35I5 dc vinho, a Thome S C; 17
¦laccos do cí-ra, .'1 ordem: S. a ordem;
5 caixas de velas, a 1Í..S. junacio ;
1.200 fardos de fumo u ordem; OSi
á ordem- 7 caixas de fumo. 11 ordem;
10 fardos, á ordem; 20. a II. Molui

caixas e 5 fardos, á ordem: 8 tar-
ilor, á ordem; 60 fardos, ó ordem: 95-
á ordem; 960. á ordem; 181, a ordem;
369 á o.dein; 150 dc alfafa n ordem;
30 

'de 
criiia. á ordem; .10 volumes '»

comestivos a La>»c Irmãos: 30 mccm
dc arroz a B. Albiiouerniic; 100 dc
batatas, a Macedo Riliei.ro; 20. ao
mesmo; '.oo caixas, a Couto a l.; 1»
saccos de trcmóços. a llioinaz da bil-
va; 10 .-.'lixas de doces, a Carrapatoso
Costa; 20 caixas de línguas, o Corrêa
Ribeiro; .; fardos dc xarque, a ordem:

a Lace Irmãos; 100 de altafa, n
ordem; 100. á ordem; 100. u ordem;
200, a H Stoltz, 16 fardos de peixe,
a Martiahn Cunha: 1 de couro, o ...
P. Cerqucira; 1 caixa, u Krack ls •;:.

1, a F. I. Oliveira: 1. a (.. R. Li.
nia; 100 saccos de batutas oAlinnUn
Siemann; 60. a Prine Torres: 49 far.
dos de >arque, n Fernandes Moreira,
20; a Marques Sitva; 3.1 n-Teixeira
Borges: 30 dc bagres a ordev. ,u
saccos (ie cera, a Duriscli >- /-'i.4u
fardos dc papel 1 Coinpoiihlf I. M"-
cantil: iS Nos de sola. a .1 lrn,..i,-
""pclo^vàpor 

dinamarquez "M.iscow'.'.

de Copciiuagiic c escalas, larga nvc,,-
«Ia • 2Í-, caixas de vinho, a Victid
Montcifo; 200 a Carlos Tavcira; =00
a Trista & C.'i 200. a Coelho M'í<"b-
soo, a Teixeira Borges.; 15.0, a Ca a-
lho Rocha; .20. a-Dolplim^ Coelho
un. a Carapatoso Costa; 100,JJl^Jf:

,,-êa Ribeiro; 100. a Art bur baraiva,
,00. a Magalhães Rezende .\ C, 1,

i Companhia Costeira.

V.m 2;
Km y

Tijolos,
barras.

Olciua virgem, cm
tijolos, .1 kiles. .

Oleina c virgem, cm
cm tijolos peque-
nos,, ,! kilos . .

Olciua e virgem,
cm tijolos 11. 1. 2
kilos . . .... •

Especial, em tijolos.
4 kilos . ... • •

Especial; cm tijolon,
t kiltis ....

Especial idem, n
t. 1 kilos. . .'

$900 3$coo

Kilo
$700 $r-o
5720 $r-o

Poi caixa

2$,1io 3$3'u

i$76o t$;6o

i$:4'. n

3$100 a

2$4oo a

i$Coo a
Kilo

I$240

3$100

2$J00

i$6oo

$730
$340

còlil orado-
s conheci-

IVm/. Comp. 1
822Í000 SíSSÒpo I
<>45$pào 9405000
ÔIJÇOOO 8lO$6o6 j r.f,-.;¦-
blnÇooo So7$(iun 1 «lute

—- SooÇooo , .
SioSoon 8o5$o'òo Cll AM f'A( ,M'.

_. 7nu$uoii Franceza.

Dova. .
Cathedra
liaiulcirií
Rcx. .
Alplia.
Pyi-iimidi

SliCc

& Itroihcvs

S4$U00 82$0OO

.11:5'.uo
SosSuon Sooíoco

yopÇübo
193Ç60Ó

i88$õoo
1opÇopò

31SÇõpo

6çjS$ooo
102Ç000
ios$ouo
tS7$5UO

31 (»?ooo
3Í5ÇOOO

1505000 —

200S50í!
ijoSpod
i;íiíici'-j

220$Ópt

40$Ò0(

PorttiRUezn.
COUUOS

27$ÒOfl
4o?oon

2?3uo

Tt)2$Õ00
200$000
l-'4?3uc.
i;o$B'oq
i75&ò'oa

3*i5$ooò
sSSõoo

31o$oòp
-6$ooo
25$00o

3l?500
1!$OU0

Sola "Pcktas*' . .
S o Ia M i ncira ,

coninnrn". . . .
Sola "S. Paulo",

cónumtni. . . .
S a 111 u Catlrariun

dc 1»
S«gúnda c baixa; .
C»>rrciro (" meio)
'Abanadas, inferior

até (cada um).
Ai.mada de Cam-

nos (cada um.' .
CHA"

Verde. . . • . •
Preto

CACAO

Por barrica
2I$00,1 —

Não ha
_-. 23$ÒÒ0

235001)
roSuna —'
2,1$odu —
225000 —

Por cai.<a

ioò$obii a iib$opo
iajíoóó a i,15$"oo

Por Uilo
3$200

$730 a
$540 .
5020 a ?6ao

Pipa.
;o$ooo a iOo$ooo

,!$ooo ;i

2$ó'..cia

2$,'oo a

3$poo a
2$fi00 

'li

1 SÇOOÓ it

r6$opb a

s^iooo a

.Especial dc peso.
Virgem de UÇSO.
Virgem superior.

VINHO
Rio Grande . .
C°Sr' ,im°" 

.°^ "»5"oo o SSO^O»
DiTo inier or «OÍOQÒ a 48o$ooo
V gcn dó Porto . 460Í000 a 54o|poq
Verde poriuguez. . 46p$ooo.a^40*000
Lisboa, limo. • 1S''0U'1
Dito branco, .4 a .„„„

Figueira,'tinto- . • 7oo$oop'a;8o$ooo

Ultfíraubo'1'*: : 4.o$o^V,5-o?|ooo
?erniX-:cú,auo-4U-M 

3«...

3$ooo

3?á00

3$20Ó

ig?uoo

3U$000

30$ooo

c por cento.

I'1XTO, juQPES & Ç.
Rua Floriano Peixoto, 174

Prcsiam as melhores contas

café-

CAKE'
MOVIMENTO DO WRW™

Kilo

 -jc material de ,..orj, (|., ijni3o Catholica aa"-
superior dualidade, a par de. liem 111011- | , \.',„..,:

,nile"7-"liòilé-iíió «eV-l-tó Agostinho, proporcionar, deiij.rr,

ílclicatíos trabaliius | em breve, um novo cspeet^ulo
aos seus convidado?

tada officimí.
executados
ópticos. .","'¦'".

Como prova dc consideração para
1:0111 os senhores médicos oeulistas, <i
Casa Vicitas resolveu conceder o aba-
tiiiiciiln dc 20 "l" a todos seus clien-
lcs que sc apresentarem com as
respectivas receitas í rua da Quilaii-
da 00.

ctonal.
m__. \ actriz Amélia Perry. logo quo

Icriniue 1. scu contraio com'a empresa
da companhia do Edeii-Thcatro, uc
r.i-iie,, acttialuieiitc 110 Carlos Gomes,
«•¦s.s-ifá . fazer parle do fleiico du
companhia Alexandre .Azevedo

A o maestro Arcliimeucs dç uniu-
,-. amor da musica d'O Çoi-iminlinhii.
nue hoje sobe á sccna.no b. José. dc
dicou a rtspecliva partitura ao maclio
losó Nunes regente da orchcslra da-
duc.íc theatro, lin

^ Com 0 revista portitgueza O
:¦" que iá alcançou crande suecesso,

iiicsia capital; quando representada 11"
anno pasailo. 110 thcalro Republica, q
-ctor Carlos Leal da companhia do
Edcn-Tlicalro, dc Lisboa., fnra a sua
festa artística 110 Carlos-Gomes. Esse
festival, ouc está marcado para o dia
1 dc novembro, terá outros aUr.-ictiv.Of.
entre os nuaes íictira o auailrn brast-
leiro. incluído agora 11 "O .11 •

m íi *

O "FILM" DA SEMANA

Ia viage.iI no "jiK,x,r.\Mi.\
COr-fKlAXT"

; Natal, 2: (A. A.) - I'.' aqui
esperado amanhã, procedente d
Fortaleza, o navio-c-ícola
min Constant''.

Foi condeiíTciado a pagar
| ao medico vinte e

cinco centos
O dr Paulino Silva, juiz da 2»

•'Benia-fviira eivei, julgou hontem proce-" '' 
I dente cm parle a accão proposla

peio dr. Mario dc Moura Salle»

141.i3o
264.S40

i57-('-'o

.0011
100

ISO

349-491

6.S17

2.Í27

35S.938

250I

 mii m «II 1» nu peio in. .-....." ".v ¦¦:¦ r,
-.. . ^r* nara haver do commeiidador Car-
Ministério da üuerra c-a Se!l|)ríi vinte e.sete contos dc

I ••_. -.-~ nsri*;,.nc nrhfíssioriacs
DIVERSAS NOTICIAS !

Foi autorizado o coiniiiatidaiitc |
da 6". região a. nomear outro offi- I
ciai para fazer parte da junta de í
sorteio mílilar da mesma região,

réis', por serviços profissionaes
prestados ao sou filho menor Wal-

.lenvir.
O juiz condciiinou apenas .10

paqoinienlo de vinte e cinco con-

tos dc reis. deduzida uma impor-sorteio militar (ia mesma região, ; l05 de reis. iieiiuz

| em suiistitiiição ao coronel Corio- I ^¦llK\_, já realizada
I»'iÍbi Cili-fi nu.-» /' i\mu*l'.ndo. con- , ¦ -¦,*****<&¦*!&•

1'xi-acncih cm <2
ile tarde. . •
línli-adas cm 21

1-1. d'. Central. •
il!. 1-'. Lcopoidi:

Entradas cm 2:
E, F. Central.

Total. . .
límbarí.ucs cm

K. Unidos. . -
Kio da Praia. .
Caliolagc-.il. . •

Existência em 2:. de tarde 3í6-<'f?
Entraram desde o din 1 dc lio

¦até hontem 990.44.1 »>«*¦' V', 
'.',,

cavam rui egual período 802,909 ditas.
¦Hontem. isto mercado. «^ I :%£.% '^i. 

.

i^STeVpíS? -rocuiTic^ sido Mamjf. FU™--

9S;oo a arroba, pelo typo 7-
A' tarde, foram realizada.- venuas

de cerca dc 4-oou saccas, ao mesmo
preço da abertura, fechando o mci-
cado cm posição firme. .

A llolsa de Nova York abriu com

ponto dc baixa parcial

. Prog; Industrial ."" 
I llrasil industrial .
| S. Fciix, ....

Alliança
de Corcovado. . . .

l\-!i-i,p„lii:i'ia . . .
! S. P. *lc Alcântara| Carioca. .. ... •

America l* abril. .
I Maüécnse ¦ • ¦ ¦

Cot. Industrial. .
Mnaf. Flumittftisc
Cometa
Tijuca

(..'. Diversas:
Docas da Bahia, .
,1). de Santos, nom.
Ditas ao port. . •
Loterias
T. c Carruagens .
Centros Pastoris .
Melh'. d-i Maranhão
T. c Colonização .
Mciv. .Municipal .
Jlelh. no Brasil. .

;>,',\'li/ili'.-.::
Doca; d-- pántor, .
America Fabril . .
V. e Carruagens. .
Brasil Industrial .
Tecidos Carioca.. .
Mero. Municipal •

Helena

fibSi

:po$ooo
i5H$ouo

30ÍP00

85$poo

i8oíi".io
485000

1 .ijÇouo
I30SOOO
Í50ÇPPP
içibÇooo
T4Í?000
joo$ooo 1
aoSooõ 1
I3ã$000

Kilo
o-síioo a 12Í008
y$ooo a i3$ooo

Kilo
Kão ha
Não lia
Não ha

Cento
4$200 11 4$5oo

Portugucz .
Francez! caixa

SAL
Mossoro. . '
Cabo Fiio. .

Vl.NAGUE

34S000 a ,i6$ooo
42)>ooo a 44$ooo

4$ooo a
358ob a

4Í300
4$300

_- ..,,-jooo »/„,„(,,, nigi
;;$„00 50|000 I j, , X,c:„ml,- *70|0?° Nacional. . .

¦ Co$000 n—j-iipirn-. .

¦ni.!?(,. 2.-$;oo
tjõüSbob

4So$oòõ 4CÚS000

Bahia . , . .
Pará
Pernambuco .

CEBOLAS

Rio Grande. .
ERVILHAS „ .

Kacic.iiafs .... Nominac»
Dilas estrangeiras. itoSouo 11 i20$ooo

FARINHA lllí MANDIOCA
De Porto Alegre:

Especial 35ÍSOO a 36^000
Peneirada .... 2X5400 a 3o$ouo
Fina 32520.0 a 34$7.o
Grossa Nao lia

Do Lacuna: • .. ¦
Grossa .... ifiooo-a 19Ç600

FARINHA DE TRIGO
(i'or saccos dc 44 kilos, preços li-

quidos)
Moinho Inglez ,

ai . . I0$ooo a loi.ioo
x8$üob a iS$8oo

BnísiTcirn. 
".'.'..!. 

i8$r,eu a iS?5oo
ilòiiiho 1'lmnitiense

I3$;i
Coíooo
j^Sooo
45S0ÒÓ

:ó6$gò.o

iq^Sooo
ip3$o"bo
sioSobõ
i95*000
200$noo
1S05000

HÍ750
:.S$000
V9S000
41*00.0

in$Doo a
18S5Õ0 n
i8$óoo 11

i9$;oo
10S000
i8$sno

1'spccial.
S. Lc-opçoldo
O. O. :...'.

M^luho Santa Crus
rcro'a .... 10S000 a
Santa Guiz . . . i8$500 n
p-i-iiiiéi . ¦ • • 1SS000 a

C6$ooo {,'•,• ioo 1
>$ooo np,,... Al-ero . iSSioo n 255000 uuncuru, i"")•_; 1 orlo AUr-iL • >«*.» „,*i-,,n Krrfi"f-ne i'ür caixa

B^ldcm/lS,'83.000 
"° «»i -»fe

ta Catharina . ¦ icj.ioo a =3$3oq lulo

Xg$500
ioSmoü
iü$5oo

, lano' Silva, (jue é exonerado, con-
timiaiulo, cntrclanio, á: disposição
do coinmándanle daquclla região; 

'

-- O 2" iencnle Francisco Bor- ¦

ges Fortes foi nomeado instruetor 1
de cavallnria da Escola Militar,
suulo dispensado da prnticagetn
cm que ?c acha nn 1;. 1'. Ceturul
do Brnjil;

«rt•&-líf"*4¦*¦^T*,

LARAPIO GOUOE

.-'obert Mantcl, Lm
Wlii-.ncy, Gcncvicv2
'K-liius o a pciiuei

1)
Ui-.l.

inpcr,
Jaiine

dadrs
Clara
St uai
Lee.

O confortável rüicma Avenida cotí- i

tinúa a rpresentar na sua tela as sur- I

prelienilcnlcs aventuras dc Marin Sois

,. Olli Kiri.liy. nos r" •'* S" episódios

,bs "Ti.atas sociãês", sob o titulo —

A (Tdiiiis u'.- um mài-Wi c Pojoii «o

tii.-jiiKi iii.-.-."i. cheios dc peripeci?s as

mais sensacionaes, numa série incotice.

bivcl dc scenas as mais arrebalodorns.
'A seguir será cxiiibida a linda o eu-

eaiitadori comedia — Ambr^la, cm

que tem uni magistral Irabalho _a gra-
ei-.-a e fina arlista que é filia Kall, do

nagei:'.;,! elenco da Universal-
M-j nove c grandioso progranuna or-

g.-.:.;.-.id. para li.jc. do popular cinema

Ideal, íigura a cxcelsa fabrica Fox- i

Film Corporation, cii-h a exhibição do |
hitcrcssanle c delicado drama campes- ,
Ire — -1 lO-.vii lis ii:"ii!i:i:l:a.t, peça
rrr-.!-::. em 5 graciosas parle, que :
fonstitite-Ti um minio de arte c poesiaj ,
efffi'.-endo ao espectador uma hora 1
*• tonho» e devaneio». Além des»e I

Fomos surnrchendidos liiiútein, indo
n0E'C'uma "revelação 

o r.>.'li.'.).i: na
niierra, mie ali vimos. Honra no, re-
uonio oortuguez o que sc. organizou
nn fíUitns c ora se ve naquuic
••fili.."ds annuncios- dclnlhani as

partes'; auenas nos ciimpre t 
registrar o

facto c pedir a attenção dos lc 
prw

pira c-se espelha ila grandeza militar
do Porltieal dc nossos dias.

Vão ver "Portugal na Gueria . 110
Ciiie-Pnlais. c verão que mio exagera-
IIIOS esla- palavras. ;

Fluminense-Hotel
Reformado sob nova direcção

1  . Aposentos para 200 pessoas —--

O que maia convém aos passageiros
do interior — PrÇÇO-s:' 

Quartos com pensão 7» c Síjooo.
diaries Quanos sem pensão

4$ e 5S000 diários.
I Praça da Republica 207 — Rio aç

lanelro. Em frente ao Campo oe
: Sam' Anna c ao lado da E. F. C.

i A progenitora de Saenz
Pena

ALFÂNDEGA
Por porlaria dc liontem, 0. inspetor j

determinou o ilcsliganieiilo ,io serviço |
artiçno do 1" official aduanei- | q go»

O dr. Ccsario Alvim Ifillró. *,"»•*;,la
-¦> vara criminal rnndcninoii liontem
Sccundino Scrvíiio 'l/di a »'" n.n'j0
e nove meas dc prisão c multa de
,- 1J2 por cehlo sobre tres contes de
réis, quantia que roubou t ua flui »

de ianeiro iillimo ''a (M:1 "'¦ , ¦
pitrao iMvaro Dias Mello, na padaria
da rua Luiz Gonzaga 10.;.

 — 1» -wy»*-—

\ CAMINHO DK MATTO
CiltOSSO

JOSSOOQ
2OO$O00
j;o$pbd
Roínoii

140Í000

Pas ram poi Itindlahy 5l-St,° ?ac-

95700 o?5""
0S400 oS3"i>
õ$ioí. nS:o(i
iiíSuu S$<loo

Aliança
S P. de Alcanlara
lud. Campistá. . .
K. I'- S. Pauli. .
Tecidos Mogéchse.
Industrial Mineira —
Bom Pastor. ... • -'
Linho Sapopcniba . 19o*''-10
Tiíiic.i • .
X. Costeira:
S. Felix. .-',;. ;.'¦•.!'. -' ,;

KEXDAS Tí-nracAS
Ai'.FANDlíC.A DO KIO

Arrecadada hoj
Em ouro . . •
Ein papel . • •

IÇ|0$f"10
205ÇÕÒ0

I90S00Q
I70ÇÓ00
m.lSoqo
Kio$(.oo
igo$ooò

Branco. . .• . x '
Tinto. . .'•'>'"'velas,
Grandes, dc S e 6.

caixa dc 2S pa-
eolra. ., . • • ,-

Pequenas, dc 5 c O,
caixa dc 25 P»-
cotes . . • • .*

Fragata de 5. cai-
xa de 20 pacotes

Locom-ot-oras do 6.
c. dc 30 pacotes

Carro, caixa de 30
pacotes. . •„, •. •

Carro "Brasileira,
caixa tle 30 pa-
cotes. .-..".• 

'•' 
.-•

Domosucas caixa de
25 pacotes ...

Lacnmotoras ura-
çileiras, de o, c.
dc 20 pacotes , .

Condor. c. dc 23
pacotes. .,• •. *

Brasileira, caixa (lc
2. oacolcs . • •

Brasileira, cm lata,
12 latas. ,. . •

Paulista, caixa ue
2t pacotes . • •

Vpiranga. racm. •
Colombo, idem . .
Colombo a idem. .

DIVERSOS
Agua-raz, por kilo
Amendoim eni cas-

ca, por *t»°M'« •
Alcatrão, por kilo .
Congica, por ioo

kilo». •„ • • •
Fubá dc milho, ioo

kilos. ....-•
Farcllo de,,-, trigo,

nor ioo kilos., .
Gázolitiá, por caixa
Genebra, por caixa

Tor pipa^•jioSooo n 350JO00
130?ooo a 35o$ooo

I4$700 a i|$700

9$500 a 9$5oo

22$300 a 22$300

22$.too a 22$300

if,$ioo a. i6$ioo

MARÍTIMAS
VAPORES ESPERADOS

Rio da Prata, ''Araguaya".. . .
Rio da Prata, Aynuban . .->. ¦ ¦
liio da Prata "I.eon XI11 . • •
It.aguna e eses.. "A-nua
Rio da Prata, "Desrai", „• • • •
Marselha c eses,. "Pampa . • • •
Portos di, norlc. '*Brasil..„ . . •
Rio da Prata. "Itollotiditt .... .

Nova York e eses., ."Vasari . •
Bordcos c eses., "(.arona .. „. .
Rio da Praia. "R'. Viçtarlii-..-¦..
GiUheiiiburgo e eses.. "P- Chrtslo-

phesen". . . •„•„-,• -,.,' '
Liverpool c eses.. "Rraibrant . .
Portos du sul "iAssu . . • ¦ •„
Rio da Prata. "Tumaso di Savoia
Nolfolk c eses.. "Araguary . .

NOvimbr?:
Porlos do noite, "Maranhão'. 

;
Portos do norte. "Minas Geraes
Inglaterra e £*_;¦;. "Drin« ....,.,
Portas do sul "Sino' -. •„ • • •
Inglaicrri c eses.. "Qn1*! 

,; • '
Amstcrdaiii e eses., Fnsia . „. .
Inglaterra e eses.. " Dcmcrara . .

VAPORES A SAIU,,
Inglaterra e sces.. "Araguaya . .
Nova York e eses. ''Vanhau . •
lúelatcría e eses.. Dcsna . . .
llilbáo c eses. *'I.eon MI . • .
Santos. "Rio dc Ianeiro . , . .
Porlos do sul, "Itiipeniiia . . •
Rio da Prata, "rampa',
Rio da Prata, "Vasari .„...•
Rio da Prata " Bocaina . . . .
Portos do norte. "Olinda . . . •
Ainsterilam e eses.. "Hollandia .
Recife eses., "A. Jnceçuay . .
Rio da Prata. "Garpnna . . •
Porlos do sul. "llajuba . • • •
Tíin da Prata, "T-lnnçta'. . ¦„• •
S. Fidclis c eses., "iMiIelensç -. •
Monlevidco c eses., "Ruy Barbo-
sa" ,;,•'•••¦'¦

Lacuna e eses., Anua ....:.«
Kcciíc e eses., •.'.Jtossuce . .. . ¦
Gênova c eses., " loinaso dl Sa-

Porlos do" sul, " Ilagiba"
Porlos do sul, "Itattba . . •,.,• •
.llahia c Pernambuco, "Assu . .
Nova York c esc».. "Acre . • • •
Laguna v. eses..; "Maynnlt . . .
Ilavrc c eses. "Tirpy

Novembro: _ , „
iPortos do norlc. "S;; Dourado .
Rio d.i Prata. íAniiaJ. . • • •
Maceió c eses... "Çapiva-ry . . •
Calláo e eses., "Onla_. ...._.

2(i
26
26
26

28

31
3»

2o$o°o a

2j$5*'0 a

21$;oo a

35$o'òo a

35$ooo a

20$900

2j$50O

2-l$700

35$ooo

3S$ooo

Gottas Virtuosas % 1™Z
Curam hcmorilioidc;, males do ulero,
ovarios. urina-» e n própria (.ystile.

Linha de tiro mineira
Bello Hórhonte, 23 (A. A.) — Sc-

ri instalkida -no dia 15. de novembro
próximo, a linha dc tiro da cidade
dc Pas-os.

Massa de Tomate- A me'

37$goo a 37$ooo

24$2CO
285500
27$0OO
2J$700

Ihor
Maiíufaciora de

24?200 a
2«$;oo a
27S000 a
23?7"° a

l$.|00

3R$ono a 40$ooo
]$3Ò0 rr

iG$opo a i«$ooo

,(,$1100 a i6$ooo

<S700 6$ooo
17S6S0 18J000

4*sSqóo 50Ç000
11$650 i2$ooo

2?;oo a 2$?oo

a da Compauliia
Conservas Aiimcnti,

 —»t — ,
O intendente eleito de

Natal
Natal, 23 (A. A.) - Faljccei. lio-

ie, fepciiliiianicntc, o coronel Auge.1.
cio Miranda, iiilendeiite deito desl,
capital. ___m^m^^^_mm

Oiiein qui7.er lêr sempre as ul-

limas novidades é só na casa-Dra.
Lauria, agcnle geral da Al-LAè.-

SDRÜA OOXÇAtVKS DIAP.rs'' 
línlrc Ouvidor e Rojano

A riruiíiA PHKsini;.\< ia
DO l»BRC

La Pa,-., 23 - (A. A.)-Reutie,
se Oioje a convenção republicana,

para proclamar o candidato, a Ju-
.tura presidência da Republica.

AWJSmtXtStm

1<JL'$500
200$00Ò

rolAIKTIM l>0 "CORIllüIO DA MAXRA" Ki.'»

59 :'45 ¦.$}£.
12o:973$5-!7

ÇlIC-l!

grav

• Aires. -3 (A. A-\ - Acha-
í-, sendo considera-lo tunito
sen estalo, a srn. d. Cyi ria-

:,a Lahitle. mãe do saudoso esladisla
e cx-prcsiikute da Rcpuhlica, dr.-lvO-
que S.uiiz Pena.

¦¦» t ir ir 
o pintou Mixpnio l"irU-

NAXDIXO JÜ.Nipn
Bello Horizonte. 2: -- (A. A.)

„ Os jornaes pau'islas referem a

exccllente impressão (f.tç ali tem

causado a exposição dc quadros
do pintor mineiro sr. Fcrnandmo

Junior. noticiando que muitas te-

la« têm sido adauirida».

ru 1'alvitio Campos ca Rocha; que por
ordem do ministro da Fazenda, passa
u servir 110 Thesouro Nacional, iitnto
á coinmissâo dc puc c chefe o dr. Car.
los Cláudio da Silva.

—.Oi r.immantlaiitcs dos vapores Í.HI-
slaita c Vtiubau. entrados em acosto y
setembro últimos, foram rcsponsabili-
zadi" peli pagamento dos direitos das
mercadorias extraviadas dos volumes
¦ias marcas lí S. C c K. sobra B.,
importados nor lí. Salathé ,\ C. e
Raáche ,\ C. _ , .

— A Ferreira Irmão n C. foi con-
cedida a ororogação de proso por 43
dias que solicitaram, para apresenta;
ção da ír.clnra consular referente. 11
uma caixa da marca C. I. F... que ml-
portaram pelo vanor H"lla::dui entra-
do em 1.1 dc julho ulliuio. nor cuia
falta assmiinrauí termo de resoonsabi-

1- Vol dada a baixa do termo dc*
respóhsabilidadc assigiiada nor Antônio
Rocha por falta dc fartura consular,
relativa a 41 volumes ouc receberam
pelo i:»'-- Wininil Re«««/< ¦'.' Geitoal-
h cm inaio ulliuio. visto ler apresejj*
1,1,1.1 nina certidão da iiiçsimi, passada
ticla Estilística Comnlcrciiil.

..- Forani cotidclnnadus a enuar o?
direitos rsn dobro, das mercadorias mie
deviam coutnr varie.* volumes nue <l£l-
xaram dc di-rciineciir ns co-.nmiinilan-
lcs dos vanorc-s Hudsan entrado, eni
-ilózcmbro <le I9H. c Coreavado.\ cm
Inibo do .-'"110 corrente, sendo designa.-
dos para proceder á avaliação respecti-
\a n< esrrii.turarios Mario Corrca c
\iraro Câmara.

_.. Ao ministro da P.-uenda foi cn-
caminhado uni recurso intwnosln nela

p.igi.ir .'a Port. dn decisão do ms-
ií- :.j* ri5DOU5abilitando.il ndas f.ilt.i?
.1- mercadorias v-í-rlficadns cm duas
(.;.],.5 _ ,,,.irr., n. \. TI. 11- 111 f
,'\- ...;.,.• 5 .»p Ainstcrdam nrfo vr.poi
Moói/iii ' ¦"•irado em .11 de rwço dc

dt! ciirti(loi'i*s osponido
om S. l';iulo

í S. Paulo. 23 (A. A') " 1Ioi,c-
1 á noite, é esperado dalii. o 52' dc

! caçadores, que lioje mesmo segui-

i rá para Mallo Grosso,
j .,.„iiin;,r»t»,oa. •

\ CÕXKiiUI-lXCÍA DO MIS-

SI0XA1U0 CHILENO
laiXAIiDO

.*--. Pauto. 2.1 0-V. A.) - Sobre.o
ilieiiia: "A ..rlne-i de 'Meus .verda-
deiro «cr supremo", o inisstonariq chi;
São Jiian l-,sé Ji,:io,l-Hz.!:le. fav.f
hoic. ás 8 il.' horas da noile, .110 Jn-
stituto Histórico,, á yua Ilcijairon. Con-
ítant. 40. a primeira conferência da

propaganda positivista.
Essa conferência tem despertado gc-

ral anciedáde. sendo avultndo-o nu-
mero dc famílias da nossa melhor^ sv
ciedade. quê solicitaram, injres» 1» -••¦

iíistil-a. línlrc a mocidade estudiosa
lambem '' grande a espectativa pela
palavra daquelle ex-prelado da ,çSrc,a
catholica c eminento orador chileno,

mtr*m«__» *»»

I J__
i Lago Irmãos comniwicaiii .que ai

I ____í "° *.!_' _i„_í_?,,^\lUlmL»i ,
Tyrios I Tor 15 kilos Renda doVa'-.!*- 

'• 
• 3.'.S73:=09$J7*3

T>P' 
__l %.T. ,P? ¦ ¦ ! 3.«-l.i:33=$o..

. io$Coo Differença a maior cm ¦
., io$jü0 1916 _-J --!>¦*•_.'

,. 
'¦'•'•'-'• 

•¦¦ "ã°Z REOEBEDORtA m MISA5 ¦

:::::::: $S *r?*_°ia l!il =3: ^líí.?^t , o$ioo Dc 1 a -i.i- •.',•'. ' ¦ v'
I '. ; . S$8oo Em egual período do
| 1 anno passado. ...... . SW..3»Pyjf.°

CÃES DO PORTO
,.,,,---,.-,., ,,-c sc achavam atracados no

C-JW.™ rnf^ho cni^fSCou -agnic" du Port, na dia

¦23 dc outubro de m". ás 11... horas ua manha.

FVI.I.KCIMICXTO l'M ül'lv
NOS AIRES

Bn.-iioí 
'Aires. 

23 (A. A.) - Fa;

lerci hoic, liesta capital, o sr. .i-"."
MogiorotU, personalidade intiucnle . [ia
cnlonia Italiana, que na sua mocula-
ÍI, fez. nas fileiras das força., com-
mandadas pelo general uarilu.il., u

da a campanha pela unificação da lia-
li,,. lendo sido. condecorado varias. '¦

«« pelos serviços prestados.. O faiie"do 
.ouc contava mais dç -rlcn a .-•¦¦

'nos de «dade. era muilo c^una. n. |
conlanilo iiiiino.-tisas relaçi*». r»*> a')1 I
vivi- l'i muitos atinus. Todas ss ---j

soViaçríes italiana- fnr-se-ao represai-:

KMBARCAÇAO
„| osscavAçõr.s

ARMAZÜU -— |

j 
CL.fSSB KAÇX. K.»»*

 
|r* «r--*ji ..."'.;" 

•..'...•..'...'..•'... |v»go..

,-,-S IVapor'.V.'..'|DiiiimiaVqucz .„J"MoÁow'.........\,^n
4 k-'*'*"t i«''*;V."t'i*i"í*'i7:' 

"' 
JI)csc. ile farinha de

S. Chata Racional j Santa.Cruz ....uesç^uc

Vago.6] I... -.-  'i:,..-ic ICliei do Paraná.
7 Chatas;... Sacionaci  Duerjas l"'iv!.,.d„ «„.: tab

P. S!ag! Iciiaws,\\\>'aciõnac5''.'.¦.'•' Í''iv»™s
P.,tS9 IChatas.... Nacionacs .... 

jDiyçrsas...•-;
Xaèióiiáí' 

'•'.'.'-'.'- " íèijeirinha 
-1

(Kacioiral ','D- J.««.".;•''
llaiiano  - MaieJia •••¦

IXacional  }™"J 
¦•'."

iXanonai í; t,:''0*?':1*'','
I Nacional «Mnrtinho -.

e
H
Cí
rf

I
O
%.

t
O

I

. ...... IChatas.
Pat. 9 Chatas

9 
T. 10 |Vapor;

,lo l-Pontão
1,1 I Vapor.

. 11 IVapof''.
11 Vapor.
.« Vapor. i¦ fi :,.

r-S Viipor Francez

P, Ma

Vapor!.
Chatas.

.'X.u:.
INacii

'•AmiralV.di
Jovèusç í

* PhiiiideipliiaV.-Gabr
SI li ver»aí U*ajgn

..C|-
Dcsc.

Vago.
.[C|c. de dl-.-, vap.
,|Exp. dí manganez.
.IVago.
.ICabotagem.
.ICabotagcm.
.IRtc. carne
,1 Cabotagem,

Cabotagem,
Cabotagem.
Vago.

congei.

'Vi

I I

_ -Ainda «tá palliilo. Gerardo. Djr«-ia na 
^««?;^-^\{; fl

-Não Sc iimuicte comniigo, sr. Beautort, e visto quo ja mc t« a*3F£SSf=Ararr»
cava com os dmsçi^J^^Si 

sorrindo, visto que o sr. Lcat.gicr, 110
--A propósito, dtsse l ™ui°rt. sc""n;'p'1.e5,lU.lsí1(, 

unl relatório medico

!Sef^çiPaqa <Se Si^sS icv-e <lc -ccrlo ter feito 
?

isttas observações. »
.- Com certeza, disse Gerardo constrangido...
-Poderei oonhccel-as? Isso Intercaa-me muito...

_i Não *=r Bcaufort, não lh'as 'pos'so conimunicar,

Om adeus' Parque? perguntou Pedro «um gesto dc surpresa,

- .Porque deTO--pSro'qaSlUfiV) communical-as ao sr. Latigier,

q"e ^VSftmató «Si.cndo isso. meu querido amigo!... Pa-

hv7dc lilrt tZ parece que já não é o mesmo l,om,cm para num,

Oiip tem5 Vamos, olhe nara mini, cara a cara.
Qlel 

Ateus sr Bcaufort, bem 'sabe que o sr. Lattgier espera-mc _
-Ora!'Que importa mais cinco minutos? Parece que foge de num!..,

' 
Z Qucrcmavér.' disse Pedro, rindo contra vontade, que é muito grave 4

que o senhor descobri" na minha cabeça í
- _ Talvez.

Al-,! não é certo? .
Em todo o caso inipressionoti-mc profumlamente.

_Eo que descobriu?
Sr Bcaufort. não mc interrogue, _ • 7

¦ - Ainda uma vez. o que é que descobriu? Naturalmente o cartão de to

sjita <ío assassino.

Z D^írorcomò hei de tomar a serio a cara dc palmo e meio que cstl

fazendo! Por fim de contas, parece-me que tenho direito de saber o qu«

pensa a respeito da minha ferida.
_ \deiis! sr. Bcaufort. .
Cerardo saiu, soltando-sc da mão de Bcaufort que tentava segurai-o.,

E este estupefacto murmurava:

Estarei delirando? Que aconteceu? Que quer isto dizer? .

O juiz formador da culpa esperava Gerardo com a maior impaciência*

Então, perguntou elle, vendo-õ chegar. Que descobnui
Pouca coisa, disse o medico. Demais, vou já redigir o meu rclatorH

* o senhor fará o que lhe parecer. „„r„i, a-,
lüco á espera delle, senhor, di sse Eaitgiçr um ™%P*Sfâ__MM

crescentarei mesmo que o espero com impaciência, c nao lenlio nccc»iaau^

ia influir na -sua opinião. .^..i., *.,.„ e sobr»
A minha opinião, senhor, repousa -sobre í*^1^"' £,t0 s„cm §gj

factos. São essas observações, são esses factos que lhe entrega sem tirar

«Mies quaesqtier conclusões. Nada tenho que ver com o qnc na,, pertence a

""'""""Também 
nâo lhe peço mais. disse 

'stÈ^vJ^m^' 

*<»<*»
O doutor foi fechar-se no quarto de trabalho de Valognes. n», my«m

1 '^
mm
__m *S

mim



LOTERIAS
CAPITAL FEDERAL

Resumo dos prêmios do plano
p. ?.33 renlisaüa
bro de v.r.ü.
PRÊMIOS DF, 16:000)

19«>3 vend. Capital
17193 
14619
527;".»
4H071

71117
1*350;;
isr.sD..
S016Í..

om 23 otitu-

*•••••••••

A 500-000
lfi:000,*0O0
2:0003000
ii:00l)Sli0O
1:00031100
IVOOOÍOOO
l:00O?0O0

ãOOtOOO
50OJ000
50'JÍIOO
HOOSOOO

IjRISMIOS DB 20O3O0D
555'!! «ISãllJ 53003 Of.20 4G"i7l
35155 21111)1 27977 55215 WM
59570 33fl21 SSS08 45:169 196.11

14*87 18SM0 I120t9
PIlHMIOs l)H inoSiiOO

Í0468 30352 10779 13346 40373
40')ii 2S 51 37443 blím 40520

4331)9 3S258 1830 50357 32104
32«í>- 1072S 4913 108S9 3i8o7
83S'12 5957 1S707 29814 45797
Kl".'82 12459 6160 55766 19971

\PPÍlÒXÍM'it'CÒlSS
VH2 o 1934 2033(100

37197 o 3711)9 tOUSOOO
14(118 o lKiV.i 1093000

ÍMÍÍISNAS
1931 a 1940 HOJOOO

37191 a 3720't IWHIO
14IIV1 a 14050 305000

Todos os niímoros terminados
em 113 têm 4S000

Todos os nrímcrrui terminados
em 3 tôm 2S exccptúando-so os
terminadas cm 33.

O fiscal do governo, Manoel Cos-
me 1'inlo.

O dirtcior-assistcnlc, dr. Anlo-
nio Olynlho dos Santos Pires, vice-
presidente. /

O director-prcsidciitc, Alberto
Saraiva da Fonseca.

O escrivão, Firniino de Canina-
¦ tia.

AVISOS
COR RI! 10 — Esta rciiartícão expe-

dirá malas pelos seguintes paquetes:
Hoje:

l.eou XIII. para l.as Palmas. Vigo.
Gênova', Gyru, Santctiilcr o Bilbao,
recebendo impressos nlé is S horas da
manliã e cortas para o tMertor até ás
o horas*/aiita«i, unia Barbados c Nova
York, recebendo impressos até ás ío
lioras da manhã cartas uara o exterior
até ás 11 c olijoctos para registrar ate
ás ío.

Paraná, para Bahia, Dakar c Mar-
telha, recebem!.) impressos até ás 8
horas da manliã. cartas para o inte-
rior ale ás 8 i|a, idem com porte duplo
c para o exterior até ás 9-
rclifiulo impressos até &• 8 horas -Ia

Dehia. para üuropa, vi« Lisboa, rç-
manliã e cartas para o interior até ás
0 horas.

Aragitava, nara Bahia, Pernambuco.
S. Víccnle. Lisboa, Vido e Ingalterra,
rcccticndo impresso até ás 2 horas da
tarde, cartas para o interior até ás
2 1 |i id 111 com norte duplo e para o
exterior até ás 3 c objectos para re-
roRÍstrar até á 1.

Amanhã:
Olinda, para Victoria e mais portos

do norte, recebendo impressos até ,ás
8 horas da manha, cartas para o in-
lerior até ás 8 iU. idem com porte du-
pio até ás o e objectos para renistrar
¦ti ás 6 da tarde dc lioie.

Itapenina nara Santo- Paranaguá,
Antonini. S. Francisco do Sul. ítala-
hy. Imbiatuba. Rio Grande do Sul e
Pelotas, recebendo lmorassos até aa 4
lioras dn manhã cartas para o Inte-
rior até ás 4i|a. Idem com porte du-
pio até ás 5 c ohlectõs pa. registrar
até ás 6 di 'irde dehole^ ||||||[|M

SCÃÇÕESl PEDIDO
ÃNTiÕAÍ DO J^b^ÍÍAPÔ

E' o melhor remédio, por via
gástrica, para curar
E' de gosto agradável
dieta. Vende-se
macia. ,mmrmB-mmm
INSTITUTO BRASILEIRO DE

CONTAniODADE
CONSELHO GERAL

Dc. ordem do sr. presidente da
coiumissão executiva, convido os
srs. membros do conselho geral a
reunirem-se quinta-feira, 26 de
outubro, ás 8 i|* da noite, no
salão nobre da Associação.

Ordem do dia: — Eleição do
directorio executivo e da commis-
são revisora.

Rio de Janeiro, 2.1 de outubro
de 1916.

Augusto 'Setúbal,
Secretario.

mim mijmm»
MEM.E. MATTOS

MÂiNÍÒÜRiÉ
Para senhoras e cavalheiros —

Quitanda, et-

O REX/ATOItTO DO Io DE-
LEGADO

Escreve-nos o sr. dr. Taulo (le
Frontin: ','.'""E' absolutamente falso o que
af firma em seu relatório o;i° <•*-
legado auxiliar, de ter eu, na nua-
lidade de director da E-. P. Cen-
trai do Brasil, consentido que fos-
sem distraidos (bens movas per-
tencentes á União e que se acha.
vam confiados á minha guarda.

De facto, feita pelo Mordomo
do Palácio Presidencial a requisi-
cão de materiacs a serem forne-
cidos pela «E; F. Central do Bra-
sil, como director c na conforml
dade da praxe em vigor, vinda de
administrações anteriores, «e que
ainda boje perdura, autorizei es-
ses fornecimentos, sendo os ma-
teriaes entregues pelo chefe do
serviço respectivo, mediante recl-
bo passado pelo próprio Mordomo
do Palácio 011 por unem para este
fim era por elle designado.

Dahi em diante os materiacs
não mais pertenciam á E. F.
Central do Brasil, passando a ser
propriedade do Palácio Presiden-
ciai tine os recebera e sobre o
qual nenhuma alçada ou ifisçall-
/.ação tem o dircctor da E. 1«.
Central.

• Sc. portanto, houve qtuilqiier
desvio (le materiacs, c*e desvio
não se deu com materiacs tia Ei
F. Central do Brasil e sim coni
materiacs pertencentes ao palácio
presidencial..

O dircctor da K: F. Central do
Urasil não consentiu, não assou.
liu, nem teve sciciicia ou conhe.
cimento de taes desvios, c, outro--
sim, os referidos materiacs quati.
do sc deram os süppòstos desvios
não mais catavam confiados á sua
guarda.

¦ Nenhuma responsabilidade dirc-
cia ou indirécta me cabe, poflãh-
to, pelo desvio dos citados mate.
riacs, caso este desvio seja real.
— Paulo de Frontin. -Rio de Ja.
neiro, 22 de outubro de 191C"

(Das Varias do Jornal do tom-
mercio, de 2j). R 4.1T9

V. DOS SÁ.NÍOS ri.VJ'0
chega hoje, cm Pirauba, E. «le
Minas, onde vem passar o seu
anniversario natalicio, acompanha-
do do nosso amigo José dos San-

tos, c mais collcgas; será re-
cebido nesta estação por Theophi-
lo de Mello, e suas filhas, César
Zanott e familia, e Victor Veck c
mais amigos, de Pirauba, onde
tocará a banda musical deste lo-
gar; desejo que o mesmo tenha
muitas, felicidades rio' íiíjiio ' viu-
douro, utn seu amigo

V. M.

CAIXA GERAL DAS FA-
MILIAg

FUNDADA EM 1881
A mais antiga Sociedade*. Brasi-

«leira de seguros sobre a vida
AVENIDA BIO BRANCO N. 87
Sinistros pagos Rs.-4.ooo:ooo$ooo

Pagamento de Rs. s:ooo$ooo
Na qualidade de viuva de Eva-

risto Valle dc Barros e única be-
neficiaria da presente apólice nu-
mero 307, por elle instituída em
meu beneficio e cumprindo o ai-
vara do exmo. sr. dr. Antônio
Paulino da Silva, juiz de direito
da segunda vara eivei do Districto
Federal, recebi da Caixa Geral
das Famílias a quantia dc cinco
contos de réis (5:oop$ooo), pela
liquidação da mencionada apólice,
pelo que dou plena e geral quita-
ção á mesma Sociedade Caixa Ge-
ral das Famílias.

Rio de Janeiro, ai de outubro
dc 1916. — Alberto Ferr''ira ae
Barfos.

Testemunhas: Álvaro l.azary
— Antônio Teixeira de Andrade.

BEX.:. _OJ.it OAP.:. HEN-
KIQUE VALLADARES

Hoje, sess.:. magna de inicia-
ção. Peço conipareeimento de to-
dos os Ilrms.:. do quadr.;. —O
secr.:., Souza. R 44'9

L
Rio-

964
-23-10--t116 B 45Í9

Águia de Ouro
901

1-16-23-1
RiO-23-10-916

Propaganda
144

Bio-^23-10-016. B 45â8

DECLARAÇÕES

EDITAES
IXTEXOENCiA DA GUERRA

COSTURAS
Distribuição de peças de farda-

mento a mániif.iclurar; ás costtt-
reiras matriculadas sob ns. i90i_

,1 20.(3, nos dias 23, 25 c 27, até
ás 2 horas.

Prcvinc-se ás sras. costureiras
que só serão atlendidos os nume-
ros acima aniiiuiciados, assim
como o não conipareeimento im-
plica na perda da distribuição a
que têm direito.

I. G., 22 de outubro dc 1916. —
Ep.âminOndas Cunha, capitão.

Illlili
750

UR.

AVISOS MARÍTIMOS instituto Polyfflotico

RIO -23-10-916 M 4490

Caridade
758

Fluminense
2332

Operaria
2172

ANNUNCIOS
RODA DA FORTUNA •

5461-461-01

Variantes
32-72-58-97-

Rlo-83- 10-916 M 44501

A Cruzeiro
3S36

Rio, 23-10-916.

SlIiVlNO MATTOS
Lnurctulo com Grandes Pré-

ilitos o mciliiliins do miro em
Exposições Universiies, lutei'-
iinclonites íj Niiciiinitos.

Exfrâçjüés dc dentes, sein
dor, 

Dentaduras de vulcanite,
cada dente 

Obturaçõcs, dc 5$ a. . .
Limpeza de dentes a . .
Concertos cm , dentaduras

[)uehradas, feitos cm
quatro horas, cada con-
certo a.
E assim, nesta

LLOYD IMUI]
PRAÇA DAS MARINHAS

(ÊXTRE OUVIDOR K ROSÁRIO)

5$ooo

5$oon
10J000
5$ooo I ¦

io$ooo
proporção de

preços razoáveis, são feitos os de-
mais iraballios cirurgico-dentatios,
no consultório clectro-ilcniario da

IU'A UmifiUAYAXA, 3,
esquina da rua da Carioca e em
frente ao largo da Carioca; das
7 horas da manhã ás 5 da tar«le.
todos os dias.

Tele-ilioiic;—1555—Central
(K 

".)439)" 
LIVROS NOVOS

A IOEÜL
Rio-23-

Oil
10-916 M -.365

ASSOCIAÇÃO DOS EJrPRE-
GADOS NO CÒMMEROIO DO

IUO DE JANEIRO
CONCORRÊNCIA

Nesta secretaria, rcccbem-sc pro-
postas para a locação dos arma-
zens da rua Gonçalves Dias 40,
juntar, nu separadas.

As propostas deverão ser dirt-
gidas ao 1" procurador, em cartas
fechadas, até o dia 24 do corrente.

Para informações, os pretenden-
tes encontrarão esclarecimentos na
Secretaria.

Rio de Janeiro, 10 dc outubro
de 1916. — Hcraclito Domingucs,
i* procurador^

Wfi
4216 8391"J316 391 

'

16" 91

O LOPES
é quem dá a fortuna mais rapi-
da nas loterias e offerece ma:-
ores vantagens ao publico.

Casa matriz, Ouvidor 151;
Quitanda 79, esquina da Ouvi-
dor; 1° de Março 53, largo da
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.

W

"O BICHO"
Só não ganhou na cobra, hon-

tem, quem não leu " O Bicho '* I
O pailpite para esse bicho era ecr-
tcirol...

Hoje, elle dará outro palpite
certeiro, c a seguir, isto é, todos
os dias, os seus palpites não ne-
Barão fogol... Leiam só "O Bi-
clio", que não tem competidor no
gênero B 4430

L1XHA DO NORTE
O paquete

OLINDA
Sairá amanhã, «iiiaria-feira,

25 do corrente, ás 12 horas,
pára Victoria, Bahia, Maceió,
Recife, Cabedello, Natal, Cea;

rá, Tutoya, Maranhão, Pará,
Santarém, «Jbidos, 1'arintins,
Itacoatiára e Manáos.

LINHA AMERICANA

O paquete

Rio de Janeiro

a syphilis.
e nao tem

qualquer phar-

Participamos aos nossos freguc
zes e ao commercio em geral, que
desde o dia 20 do corrente, dei-
jeou de ser nosso agente vendedor
o sr. Oreste Ribeiro -uechi, não
nos responsabilizando por nenliu-
ma transícção que o mesmo effe-
ctuar desta data <m deante.

Rio de Janeiro, 2.1 dc outubro
de 1916. — João, Ricardm & C.
Fabrica de Café á Pilão. Rua d"
Santo Antônio, 12. (M 4539)

V. íimÃNlTÃDEPO ÍGTíORÍO-
SO MARTYR S, BRAZ ERE-
OTA NO MOSTEIRO DE S.
BENTO

Evaristo Valle de Berros
A mesa administrativa desta Ir-

mandado faz celebrar, quarta-fci-
ra, 25 do corrente, ás 9 horas,
missa e "Libera-me" na egreja
do Mosteiro dc S. Bento, por
alma do irmão juiz jubilado Eva-
risto Valle dc Barros.

T>e ordem do irmão juiz con-
yido aos irmãos c á exma. fami-
lia c amigos do finado para assis-
tirem a esse acto.

•Secretaria da Irmandade, cm 23

5T03
703~Õ3~

DEIUM HONTEM

908
316

Antigo  933
Moderno,..
Rio
Saltoado.. ¦
2« piemi.)
3' , -
4- •
5. -

Cobra
Agula
Borboleta
Camollo

G49
198-

, 371
, 071

BANCO LOTERIGO
i R. Rosário 74 e R. Ouvidor 76"O PONTO"

, 130 - R. OUVIDOR — 130
; São as casas que offerecem as

, | maiores vantagens e garan-
tias ao publico

SIML

lNST-lt.lCóES HÜ MKKITO <-'l-
VIL P.OKTUUUliZ odo Dí. C.un.iii!»-
MB Ai,vk_ MoHEiitA. c^rcfno professor
dc direito na Uriiv-rstdadi: do Coinu
bra. parte das Obrigações, i «rossu vo-
lume, com 7.18 liÁRS.. ene . .'. ao$ooo

UU JUTJIClAUll' MÍDKKAL, i.elo
Dr. I.evi CAnMiir.o i wl. br.. 4$ooo

CUNICA MEDICA (i,ic«:.cs dc) pe-
lo etniücufe íirofcssor d;i l*acuMadc .de
Medicina destrt cnnital, Dr. Mh.uki.
CôÜTo, 1 grosso vol.; com illustraçõ.s
no texto, i vol. cart., u.$; edição (le
luxo  15?O0O

fP.RQUlíNOS MAtES; Pelo Dr. A.
AfSTRCürsn.o .Ia faculdade dc Mç.li-
cina e da Academia do I-etras.^ Kste
volume contúin: Cultivo artificial da
dor, -— hjcvrose do Medo, — Urros do
Pão e Urros ido Amor, — A doença
da Mcnlejil —,A .preguiça pathologlca.
A moléstia.do. citmic — Imitar, i vo-
lume br  «2$ooo

CRIMIHAWDADC DA INFÂNCIA
E DA ADIH.KSCIJNCIA. pt«lo Dr.
Evaristo pc Moraes, i vol. br s$ooo

COMPÊNDIO DE CHOROGRA-
riIIA DO BKASII/, ílestinado ao uso
..los coll.vios: Pedro 11 Militar e ou-
tros estabelecimentos sccundurios, pelo
engenheiro Mauio pa Veioa Cabral, i
grosso vo.. carf.  5$u°>'

HISTORIA E PRATICA DO "HA-
BliAH-CUHPUS" (Direito positivo
comparado Constitucional o Proces-
suai), n-.i Incliiterra, nos Kstados-Uni-
dos e nj Brasil obra indispensável a
advogados, fuizes, etc, peln jurista c
advogado. Dr. Pontes pe Miranda, i
vol. enc  io$ooo

TRATADO DE TliKOKIA E PRA-
XE DO DIVORCIO, pelo Dr. Av-
maciiio Diniz. illustre p.ilygrapho e
professor dc Direito, i vol. ene. ioÇooo

DIREITO PENAI; MILITAR, com
anncsos referentes â IcRislnção penal
militar do Brasil poli. Dr. Ciihvsu-
1.IT0 DB CuSMÃo. de accordo com . os
proKrammas das Faculdades dc Direito,
i vol. en:. is$ooo

SUCCC.SSõES (Exoosição doutrina-
ria desta parte do Direito Civil), pelo
Dr. I.aceuüa dr Almeida, i grosso
vol. enc 23*000

DIREITO DAS OBRIGAÇÕES, do
mesmo preclaro mestre de direito, 2a
edição. I vol. ene 2,t$ooo

DOS AGGRAVOS na Justiça local
do Districto Federal e dos Estados, na
Justiça Federal c no Território do
Acre (thwria e pratica), pelo prove-
cto jiiri&coiisultò e advogado Dr. Mar-
TiNS üarchít, i-vol. enc. . . i8$ooo

Do mesmo erudito autor: NULLI-
DADE DOS ACTOS JURÍDICOS. -•"
edição, 2 vols. enes. 3Ò$obo

I DIREI TO DAS COUSAS, do mes.
| mo Mestra dc accordo com o Código I

MílS Civil, i trosso vol. enc. , . . 2S$o««"
Talv- ' THEORIA GERAI, DO DIR1ÍITO I
Ijaüíiu- ' pelo mesmo autor, do accordo com o
P.ll _ P. ! Código, i vol. enc 23S00.1 «1

Siiiiá no dia 4 dc novembro,
ás 14 hotas, para Nova York,
escalando em Haliia, Recife,
Pará e San Jtian.

«__39S__-

UNHA DK LACUNA
O paquete

IVãAYRINK
rça-feirii, .',1 «1«> «'"
_•: horas, para 15ois
-11 dns Reis, Piirijiyi
Ciiràguata'títl)a'i Villa

Sebiistião. Santos,
Igtiape, Paiaiiagtiá.

Estão íunfcioiiaudò os scguintMíciirsos.ule»e-ins^g
CURSO NORMAL CURSO DE ÍNGUAS
CURSO ANNEXO ÇHS^S Sfe _,amA>
CURSO COMERCIAI. CURSO DE MCTYLOGRAVUIA
CUÜO D_MTACHYORAPHIA CURSO DE PRENDAS FEMININAS

O cor," docente é escolhido a capricho c merece absoluta cpnlian-»» I
A disciplina do estol.etcciniento e irrenrehensive!. ¦
Nó gênero e o unico estabelecimento da capital. ¦;

Avenida Rio Branco— 106 e 10Ç
g{png__R'JUi_MMila^,jB_a^

GLYCOLINA
R. DE

XAltOPG ADSTRIXOEXTR do
QVIXA, GÀSOAUILHA c

simauvjha
Formula (le It. «lc «rito, da

Pliarmuiiit Kns-mil, approvn-
du pela liisiicctoíla it« Hy-

.num

Rios, An
l.:i)««:ul.a.
üeilti. S.
CaiK.néa, ... ,
S. Francisco, Itnjahy. Floria-
liopcíis e Laguna.
MNHADE SRIÍGU.-B

Almirante lipüy
Sairá (|ii'nta-feira, Jó.locor-

rente, ás 16 bor.-is, «para Cabo
Frio, Vicloria, Caravellas, P.
Areia,: Ilhéos, Bahia, Aracaju',
Penedo, Maceió e Recife.

AVISO — As pessoas que
queiram ir a bordo dos paque-
tes levar ou receber passagei-
ros. deverão solicitar cartões
de ingresso, na Secção do tra-
fego.

glCIIP.
Receitado retos mais abalisados

mc.li.-i.s contra ns affecçõcs do tu.
1,0 fcistrirtiilestinal, pnnei; almcnte
couini as dinrrhcas rehehlcs aconipa-

, nhadas dc eólicas, tlyseiitenas «c me-
! sente-ites, diarrhéas da dcntiçao c
! das còíiviilcsecnças dos lel.rcs gra- ,I ves- c dns moléstias pulmonares, çoti- .

seguindo sempre maravilhosas curas. 1
Modo dc usar : veja-se, no vidro. ,

PU ECO, ,lJj«)0. Deposito — Dro-,
gari.i Pacheco; rua dos Andradas 45.
Fabrica, pharniaeiii Santos Silva, -a \
rua D.-. Aristides l.obo —9. 1"'« I
1.400, villa, Rio de .Ir.neiro.

PORJiiüU nií-i.
BRITTO

'Approyada e premiada cem meda-
lha de ouro nas exposições
dc hygiene

lÍKcelleiite preparado «Ia nntijta
I rhiivniaeia Raí.).'i«il. , litupicgado

com sucetsso nas einpinirens, co.
iniohões, l>.i.:n.««, ila.rjçhrp*. _acn_
palmos, aspereza e .irr.'..i«.'.io da
ciitis, rugas, suores fétidos ç to-
das as moléstias epidérmicas.

Deposito: Drenaria Pacheco, â
rua dos Andradas, 45 • á rua- i*
de Março 10 e ji: e :'« ua i,ele
de Seletitbrp,
Pliarniucia ^:. 00. 'Fabricai

unos Silva', á rua
Pr. Aristidcs Lobo "-"B, tflepho-
nc, 1400, Villa.

CINEMA
Compra-se mobiliários e appare.

lhos, Indo cm muito botn estado,
quein pretender vender deixe car-
ta neste jornal para A. M.

Para Ser Feliz
Ot.ler o que sc deseja, o amor
a paz 110 lar, .1 sorte no jojfo.

a ri-iuez_, a posição niercchiú;
realizar casamento .desfazer
atrazos da vida, e tudo, em-
tim. hasta fazer unia coiisiilln f>
gratuita, ã redacção do "Ura- p
sil Esotérico" — Rua Tupy
n. 1 — São Paulo. Não retnx-
de sua felicidade, mande hoje
mesmo o .*Cti pedido de cônsul-
ta gratuito. (.1 2615)

¦r-T»»-H»*?!r»r--«»i»x_T

g, Largo da Carioca, 9
(Grande a.-niazem junto ao portão

da Ordem)
Moveis a prestações, ca.pas para

mobília, 9 peças, 6o$ooo; oleado
dc n,6o e 0,70, a ,i$sòò e 4$ooo o
metro; dito para mesas de 3 a
5 taboas, CoSooo e uo$ooo; capa-
chos dc 1111 c 1111,10 a 8$ooo e
9$ooo.

Souza Baptista & C.a

GRANDES RlíDUCÇõIÍS nos pre-
ços, como sejam: canias para solteiro,
-5$ a 35?: ditas Risíori, para casados,
.)«.$ e 4õ$; lavatorios inglezes, so$i
loilettes-coiiimo.l.ii. iuo$ e io;Ç; guar-
da-vestidos. 55$ c 4S$; guarda-loucas,
,i5$ e 45$; giiarda-protos, superiores,
110$ c 1-"*; guárda-vestidosi «lc des-
armar, 100S e intt mesas clcsticas,
;o)j c 55$; mobílias estofadas, 130$.
140$ e 

"i8ó*j 
dtas Súl-America, 100$

e 110$; cadeiras para sala ou quarto,
;5$ e 80$; cadeiras de balanço, 35?
e 40$; dormitórios, 420$ e 450$, dl-
versos modelos, a escolher; sala ¦ de
jantar, 3S..$ e 400?; colchões de erma,
u$ e 25$: capim, 3$ « .10$, e tudo
novo e de primeira qualidade, ao

— LEÃO HOS MAltES —
110-—Largo da Lapa—110

Peçam catalogo

mtm-
"A IUO l>lí JAXKIRO"

Rio de Janeiro. 30 de setembro
dc 1916.

Illinos. srs. dircctores d" A Rio
dr laneiro".

Presente9
Amigos c srs.

¦ Pela presente venho «agradecer-
lhes a pontualidade e clareza usa-
das na liquidação da apólice nu-
mero 145 da Secção Pcctilio-Pre-
dial, resgatada 110 27o sorteio e
d«' minha propriedade.

Por scr verdade firmo esta de-
claração.

Marechal Antônio Vicente Ri-
beiro Guimarães.

de outubro de 1915.
tario, A Penna,

O sec:
R «8i

•TisTiJE

FORMIOIDA MERINO
O unico exterminador das ior

niigas, Merino & Maury, rua
Ouvidor n. 163.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

do

BEN.:. LO.T.:. OAP.
JULHO

Hoje, sess.:. Ecõn.:., ás horas
do costume. — Dim1?- Estreita,
secretario. J '1135

EGREJA I)R S. .TOSE', X. S.
DAS DORES E S. OIIRIH-
1MM E S. CHltlSPINIAXO
EM AXDARAHY GRANDE

IRMANOU)!-. DE S- C11R1SP1M
E S. CIIRISPIXIANO

¦A Mesa Administrativa fará ce-
lcbr.tr cm sua egreja, na quarta-
feira, 23 do corrente mez, ás 9
lioras, uma missa cm louvor a
seus Santos Oragos, para esse _ fim,
convida iodos os irmãos, fieis e
devoto»'ig.ira assiítirciuy Outro-
sim, faz saber que no dia 27, dei-
xa de haver eleição, por motivo
de força maior, e no dia 29,
não haverá festividade, devido ás
obras existentes em nossa egreja.

Consistorio da Irmandade, cm
23 de outubro dc 1916. — A Adini-
nistra(ão. B 4414

Agava
A Hora
A Real
Garantia

478
4411
0145
091!

D1R1ÍITO DA FAMIIilA; de aceor
SUO OS ' do com o Código. 1 vol. enc. j.i$oot,

„,.„ tâm nnrrn m-iis nrpinins i CONSOLIDAÇÃO DAS LUÍS Cl-quo tem pago m.us prêmios VIS db cmerit-0 co„Süli(iaiior n0 dí;
e que IliaiS VailtagetlS OI-l reito Civil Brasileiro, Dr. Tcixrii:-.
,.,.'_ _ ,.„. (nnm,.-nnc "V KnEITAS. I grosso vol. enc. ,10$Oir«ferecem a seus treguezes j godioó civil brasileiro,
LargO de S. PrailCisCO de I Ç°iii uma brilhante synthese do Dr.

Paula, 36. A casa mais an-
tiga neste gênero. B4534
1HI!linillllBII_l!IIIBI!MllllllllllilllSliHliai

lA CURA DA I
SYPHILIS 1

Ensina a todos um meio íj
de saber se tem syphilis j|
adquirida ou hereditária, in- a
terna ou externa e como g
podem cural-a facilmehtii gcin todas as manifestações H
o periodos. Escrever: Cal- jjjjxa Correio, 16SÕ, enviando aasello para resposta

!ffl:i!!_i,!i;_!:;li_H3llli

Paulo ni; I,ao:boa, rovisto com o
máximo escrúpulo, i vol. encaderna-
do "sltole" 10S000

MANUAL DO CODIOO CIVIL
BRASILEIRO: Ji se acham á venda
oito cadernetas, sendo tres do i-J vo-
lume. sob a autoria do emérito jitris-
consulto Dr. Paulo de Laciota; a 4"
da i" caderneta do volume V, çor-
resiiondcntc ao "Direito da Familia",
pelo Conselheiro Dr. CAxnino ne Oi.i-
veira; a $a caderneta do vol VI (Di-
reito de Kamilia). nclo Dr. EsrEVAM
nü Almeida notável jurisconsulto e
lente da Faculdade de Direito de S.
Paulo, c p 611 caderneta do vol. XVIII
(Siiccessíies), pelo Dr. HkrmESEOU.do
nc Bakiios: a 7" caderneta, do vol VTII
(Direito das Consas^ nelo illustre
Mestre de Direito. Dr. João MriKnBS
.TtiNioit, e oitava caderneta, do vol. XTX
(Direito de Siiccc««s«'ie3). nelo Dr

, ,„, |!flKlllli:ll:_li:i!_!;!l!_l!l!;J MIO 

; «O QUADRO»]
I Resultado de hontem:

I Antigo. .
Moderno
Rio. . . .
Salteado.

Cachorro
Cobra
Elephante
Cobra

Variantes
| 88-39-28-27—40 !
\ Rio, 23-10-016 RÍ531

BOLSA LOTERICA
QUMREIS 

'lUAVAIt KEIiA.-
ÇÕES COSC A FORTUNA?
Com|irae bilhetes im BOLSA

LOTERICA. Av. Rio Rrun-
co n. 142, esquina du rnn da
Assembléa. Lá encontrarcis a
realização do vosso Ideal.

AO MONOPÓLIO

S j l''ER»EiaA Alves. Preço dc
derneta. ...... t .. . açuoi

Assign itur.is por serie de 20 ca-
dernetas ;io$oo(

PUDIDOS

Jacintho Ribeiro dos
Santos

ii DITOU
83, RUA DE S; .TOSR', 8Í

Americana
887

Rio-83-10-1916

DA FELICIDADE:

Mme. Olympia
Participa í|tie se mudou do rna da
Carioca n. 13, para a rua liarão de
Itapngipo ií. ;¦' (Mattoso) I (M 405,1-

liÜR
Cura radicalmente o coni-

mento das senhoras c a gonor-,
rlíéa aRiula 011 clironica.
X.\0 PRODUZ DOR NI'|M

ESTREITAMENTO
A' venda em toda a parte.

!)»Dositarios: Granado & Filhos
...-11UA UI'üGUAYANA-91

líi/i Ar T*>".ri"o

Magestio Ponsâo - Praia de Botafogo 384
Em (rente no Pavilhão de Re-1 Cozinha do JPrlma|g'Ortojj
iriitas-Tel. sul 931 Succursa Aposentos o hinlieiros, com
Blòda n™ esplendido pre-1toldos os confortos modernos
dio novo do moderna cons- lliom tratamento.. 1'resoa mo-
trucçAo-Rua das Larangciras dicos, bondes .a .poi ta.
318-Tel. S.43U. I Miguel »• *>£?}* !_¦]."__

I PHARMACIACINEMATOGRAPHO
Por motivo du molesta, vende-

se um, mim (los bairros niais^po-
pulosos; preço de oceasião.
tas no escriptorio deste
M. S.

Car-
iornal a' 

U.-S J

NEGOCIO VANTAJOSO
Pessoa de trato c podendo dar

fiança, offerece mensalmente tnn-
ta por cento dos seus yencnni.al'a.1
a quem lhe arranjar uma colloca-
cão; cartas neste jornal a F. X.

3018 J

Vende-se uma, bastante aíre
guezada, «no centro dn cidade, O
motivo da venda será explicado
ao pretendente; trata-se com o
sr. João Hubcr, á rua Sete de Se-
tembro 63, Casa Iluber. J 41"?

CINEMA
Vende-se rim transformador Iri-

monopliase, unico acceito pela
Liglir, para obter ligação de lati-
terna, sem motor. Emilio. 71 Fer-
reira Vianna. R -t-l29

"Pêndula Brazil"

Lancha _ gazolina
COM PKRTF.NCES NECESSA-

RIOS
Vcnde-sc uma americana, chapa

de aco cm costuras inglczas 5m5o
de comprimento, boca 1111,40, ca-
lado oniõo, motor ittdiano Diatto,
16-22 HP. Esti perfeita e fun-
ccionando bem. Trata-se com O sr.
Moura, á rua Luiz Gania 11. 40,
das i<«, ás 17 horas. R 8710

?T&^^"3_<K«ít^W«W»»!»St

J MAJESTIC ÍJ
_ Charutos flnishimos feitos Zk
(_á mân com superiores tabn-B
ê cos de Java, Havana e Ba-R
2hia. f.
5 Deposito: Rua Rodrigo SiU T*
ts-<va n. 42-1-.
K_^_38_«J«_2_^«I3_<_SK!WW

149 Rua da Quitanda. 149
RELOJOARIA E BI-

JOUTERIA
— Especialidade em concertos de relógios e jóias a preços mo*
dicos Grande sortimento de relógios Vigia, Torre e outras
qualidades. 

"Clubs Maisonnette". Jóias e relógios a presta-
ções semanaes de s$ooo. Recebem-se assignaturas.

OVOS FRESCOS
Venedcni-se na estação de Ra-

mos, frescos, garantidos, a i$5,00
a duzla, entregues a domiclio.
Correspondência Caminho de Ita-
raré n. 370, Cascadura. R 443^

Moveis a prestações

ALUGA-SE
O predio da rua Moraes .: Vali*

n. S, todo reformado de novo; as
chaves estão na rua da I.apa ri, 71.
com o sr. Lopes. Trata-se na rua
Rodrigo Silva 11. 26, i" andar,
com o sr. Souza, preço commodo.

Casa na Avenida Atlântica
Por que v, cx. não visita a

Casa Sion, na rua do Cattete, 7,
oue entrega os inoveis na 1* cn- , . ¦
trada de Vo T e 03 seus preços lia de tratamento Ínfornie-Ot*
são báratissimos. Cattete, ±, tele-|na rua N. S, de Copaçaban

Aluga-se, por prazo dcleriiiinn-
do, boa casa moliilada para (tirai?

phone 379o Central. (S 2041 'mero 1.057, das 14 ás
nu-

horas.-

I
ALUGA-SE

O predio dn rua General Pedra
n. 49, com grande armazém e so-
brado, está restaurado de novo e
aberto para ser examinado e para
dar inforiiia«;ões. Aluguel barato.

OURO
Prata, brilhantes, cautelas do

Monte de Soccorro,, compranirs* e
pagam-se «bem, na* praça Tiradcn-
tes. 64, Caia Garcia.

Gonoiwheas -
e «suas complicações. Cura railieal por
processos -seiniros c mpidos. Dr.
JOÃO ABREU. Das 8 ás 11 e das
15 ás 18 lioras; 64, ma de S. Pe-
dro, 64,

NEURASTHENIA
Eu soffii horrivelmente deste

mal durante muitos annos, toman-
do tudo quanto me indicavam, sem
ter um pequeno allivio. Hoje,
acSo-me perfeitamente boa, graças
a iim remédio que uma castialida-
de me fez conhecer. Em agradeci-
mento indicarei aos que soffrem
das conseqüências deste mal, co-
mo sejam: anemia, moléstias ner-
vosas, palpitações do coração, etc,
como podem recuperar a saude-,
Esorever a D. Amélia C, á cai-
xa do Correio n. 335. Rio de Ja-
noiro. .

EE-J--

! S BILHETES 1)E LOTERIA
! • Remcttcm-se bilhetes pn-

J W63 2 ra o interior mediniiti; o
»porte do Correio

| ERAXCISCO
114 — Rua Snchct
NMMMMSNSeNtNia

GONORRHEAS |
cura infallivcl cm 3 dias, £;
sem ardor, • usando "Conor- fe
rhol". Garante-se a cura íj
completa com uni só frasco. ,¦•
Vidro, 3$ooo, pelo Correio U
5$5oo. Deposito geral &.
Pharmacia Tavares. praça jg
Tiradentes. 6-> — Rio de .;
Janeiro. msBasaasmtsm

166 O REALEJO 1)E JÀN-JOI — JULES MARÍ

tle

relatório,
Beaufòrt pudesse

lí

í }
I '

m~y

de se ter recolhido, sempre pallido. sempre preocctipado, redigio o relatório,

relfndo as phrases. pesando as palavras. „ , , . . .„•K' iitnátcrrivel responsabilidade a do medico lcgtsta c c um terrível re-
'iaiorio muitas vezes para ó culpado o (íuc elle fornece ao inquérito.

A sciencia c exacta e raras vezes se engana. O criminoso tem, portanto,

que se defender contra factos precisos, contra a verificação dos quaes nao

sc pôde levantar. „:.,.i„
A' tnedjda que Gerardo chegava «o fim do relatório, tornava-se ainda

miltS_ 
A conclusão é formal e lógica, murmurava elle. Que observei? Que

pensei? Que escrevi? Como é possível suspeitar do sr. Beaufòrt,, esse ex-

cellentc homeni, tão acima da nvenor suspeita? Ha aqui um conjuneto di

provas reunidas peto acaso, mas verdadeiramente •singulares. Felizmente o

sr Beaufòrt não entra nisto. Foi só o acaso que fez tudo. E o meu amigo

com uma palavra—.se o sr. Laugier chegar a manifestar as «suas duvidas—.

o meu amigo com uma palavra se justificará. De que serve este

visto que considero como ridículo pensar sequer oue o sr
^ tomado parte neste erme?

Agarrou iu. papel, atnarrotou-ò, e ta rasgal-o.
Dctevc-o uma idéa súbita:

Uma vez que estou convencido da exactidão das minhas observações,

é-iiir pròhihido imttilisal-as. E' indispensável que as entregue ao sr. Lati-

giér. que as espera. E' o meu dever. De que servia mutilisal-as? Outro to-

niária o meu logar e quem sabe o que elle descobriria?
lí assiunott o relatório, depois de o haver datado.
Cinco'minutos depois entrègava-o ao juiz formador da culpa.
O sr. Laugier desdobrou-o c percorreu-o com um relancear d

Ali! ali! disse elle, já desconfiava que
rrs-antos, onde nós outros não vemos nada.

Tornou a ler mais attetitanientc certas passage
cm qiiailo lia em voz alta, sublinhando as phrases:

"Verificámos que a bala dc que acabámos de determinar o trajecto deve

ter sido atirada a mais dc tres metros, porque não notamos nenhum /los
svmptomàs particulares qtte caracterisam as feridas recebidas a queurvi-

rotina E' semelhante a observação já feita por nos na chaga do pe tu do

sr Valognes. E'-nos difficil determinar o calibre da bala que fem o ?r.

Uéaitfort. Como o projectil não tivesse penetrado, tivemos que nos repor-

olhos.
o medico veria coisas inte*

do relatório. De vez"

UMA CASA FELIZ
106—RUA DO OUVIDOR—106

Filial â praça 11 de Junho 51—Rio
de Janeiro

COMMISSÕES E DESCONTOS

Bilhetes de Loterias
Aviso: — Os prêmios são pagos

lio mesmo d.ia da extraeção.
FERNANDES & C.a

Tel. 2051, Norte

;- «i! Banco SportiYO
___••_«_ *

Comprae bilhetes nesta casa, e
tereis o futuro garantido. :'ortc
certa, pagamento immediato. Rua
da Alfândega, 42, esquina da rua
da Quitanda. J. DUTRA Sr C.
Teleph. 412. N.

GRANDE HOTEL
— LARGO DA LAPA -

Casa para famílias e cavalheiros
de tratamento. Optimos aposen-
tos ricamente mobilados de novo.
Accessorcs, ventiladores e cozinha
de 1" ordem.

Knd. Telecr. "Grandhotel".

GAFE TI
Puro e s.ihoroso, á vendai em

toda parte. Torrefação e nioagein.
Praça Tiradentes 56. J "TtI

Advogado ~£t\oá?Z
niissorias, íalicncias, concordatas, re-
gistro de marcas de fabrica e de
commercio, privilégios, inventários,
despejos, penlioras, minutas de con-
tratos e (listrados divórcios, etc.
Com o dr. Policio Leal, rua da Qui-
taiida, 50, sala 6. (8709 S) R

w<*w.*-*t.*ws*-jr*-i

Vias Urinarias
Syiiliilis e moléstias do

senhoras

DR. ÜAETAK0 JQVINE
formado pela Faculdade dç

Medicina ("e Nápoles c lialii-
lltado por tilulos da do Rio
dc Janeiro

Cura, eipecia! e rápida de
estreitamentos uretliraes (sem
operação), w.iorrhéas chroni-
cas, cystites, liydroceles, tu-
mores, impoteiiciai Consultas

das o ás 11 e das : ás 5 -
Largo da Carioca, 10, sob.

(em lórma de pílulas)
O mais poderoso especifico para acura da Sy-

philis e de todas as doenças resultantes da im-
pureza do sangue. O DEPUKATOL é im-
minentemente superior nos seus effeitos a todas
as injecçôes. Garante-se a cura.

Tubo com V. pílulas, 8 a 10 dias de trntnmento,
5S000, polo Correio mais 100 réis; 6 tubos, 27$000, polo
Correio mais 1 SOoO.
DEPOSITO GERAL: Pharmacia Tavares

M 63, Praça Tiradentes, 62 — Rio do Janeiro

HYPHOTISMO—MAGNETISMO
THíPHBi-SOIBABüUSMO

Adquirircis rapidamente esles poderes, lo mando o
Gurso do professor KÁDIR, na rua Mariz o Barros, 87;

Inscripções abertas todos os dias das S as 1-1 o das 4
ás 8 horas. R "i3°l

CIRURGIÃO DENTISTA
20Q, RUA MARECHAL l«vLO-

RiIANO, 209
(Em frente á Light)

Extracções de dentes, absoluta-
mente sem dôr. Cura de todas as
moléstias da boca. Obturacões a
esmalte, á platina, a ouro. Con-
certos de dentaduras; «pivots, co-
rôasj, dentaduras sem chapa, a«ppa-
relhos fixos e todos os demais
trabalhos, por preços módicos e
reduzidíssimos, com material de
primeira- qualidade e garantidos.
Acceita-se pagamentos cm presta-
ções.
Consultas, das 8 ás 5 da tarde

ALUGA-SE
O predio dn rua Cameiin

Tem grande iírinazcni e se
todo restaurado de novo. Af
ves estão por favor 110 armazém,
de molhados, nesta mesma rua,
esquina da ladeira Madre de Ocus.
Aluga-se barato.

«I-V
rado
cha-

Cura da Tü&èrciife
I)B. A. DANTAS DF, QIIIIHOZ

Modernos nietliodos de Iratninen-,
to medico c cirúrgico, conforme a
melhor indicação, Cons. l)?s S ás
11 da manhã. Rua Uriiguaya;iá,"43l

01 í-8t>

Bexiga, rins, próstata e urellira
A UROFORMINA cura a iníufticienrá renal, ns cystites, pyctitos,

ncphrites, urethrites, catarrlio da liexiga, inflaminocão do próstata. !)¦»-
solve as arèas o os cálculos dc ncido mico c inatos.

Nas boas pliarmacias - Ru a V de Março 17-Doposiía

Pensão Mineira
15, AVENIDA CEXTllAI., IS

— SODRADO —
Completamente reformada,

dispõe de 40 quartos clcgau-
temente mobilados para fami-
lias e cavalheiros dc tratamen-
to. Banhos frios e quentes.

Boa cozinha, bom tratamen-
to; frango o peixe todos os
dias; almoço ou Jantai' _.$500
—Diárias de -9, 5» e 6SOOO.

(S 4336)

traducçOes
de francez, inglez e allemão, para
portuguez, por preços moucos;
trata-se á rua General Câmara tu
85, sobrado, das 3 ás 5 lioras, ou
pelo telephone Villa ,1.068. ÍJ ,|oo;

7ufADEGRÃÕA
Ensina-se por systema modçrnt

c rápido fazer toilettes por qual-
quer figurino. Dá-se costura con-,'
tra pagamento. Mme. Ce.ilúi
Lachner, rua do Ouvidor 157, só»1
bra-do. (R «1117)'

AVENIDA
Vende-se uma muito boa, na rua

Barão do Bom Retiro, com 9 casas
novas, rendendo actualmente<Í3o$.
Cada casa tem quintal, separado,
de 2t metros de fundo. Preço
módico. Trata-se com A, Ribei-
ro, rua do Hospicio 95, sobrado.

R 438»

Pílulas Purgativas e
Anti-biliosas de Brito

Approvaktas ie iprcmiaida9 çom
medalha de ouro. Curam 1 prisão
de ventre, dores de cabeça, yomi-
tos, doenças do figado, rins e
rlietimatismo. Não produzem 00-
licas. Preço, i$500.

Dciposlitos: Drogaria [Pacheco,
rua dos Andradas, 45; á rua Sete
de Setembro ns. Si e 00. l'abn-
ca: Pharhiaeia Sant03 Silva, rua
Dr. Aristides Lobo n. 220. Te-
lephone 11. 1.400, Villa.

FEÜIUãS
darthrosj

cmpi-
gens.

eczcinas, sardas,
patinos, comichões, etc, des-
apparecctn irapidaméhté usan-
do Pomada l.tizitana. Caixa
1S000. Deposito: Pharmacia
Tavares. Praça Tiradentes
ri. (12 ÍLargo do Rocio.

A 403

Ser

simplesmente ao traça«lo, mas o
.. :.... .,.T-l4fít- /-mi ti tnn Pniu>

afastamento dos lábios da ferida H

m*

IO
lo

"revolver 
que foi encontrado 110 ramo dc fetos 110 correr do inquérito; mas

tn.li nrova nue não seja de um calibre inferior ou superior.
..Alt" disse o sr. Laugier levantando os olhos para o doutor. Com une

então foi-lhe impossível precisar?
—.'Absolutamente.

- \ «rna convicção neste ponto teria comtudo unia importância capi-

fal Repare." sr. Gerardo. que temos d «oi* revólvers que representam o
?Jneste drama; o revólver do truaHino, que fehimeule c

Ss e o revówér do sr. Valognes. que e de muito ¦•.¦*-.-*

r_l;bre do oue o precedente. Ouvc-me bem,
18 

II Sm ouvindo, senhor, e procuro ,-çríchcr o que «t

_. Sunponlumios que, em logar de ser indecisa a sua

fcn-^ 
Plfc 

cota» então simplific.inyse; pelo traçado da

,.n;.s permitte emiltir opinião. Pode sticccdcr que a bala seja.do calibre

eu
iu nas nossas
iiiilliinetr.¦- de

¦ diz.
convicção seja
bala o senhor

Crênie de Bel-
leza "Oriental",
unico sem ri-
vai, para man-

ler ;. cpid.-rme cm perfeito esta-
do de hygiene e belleza e pelas
suas qualidads eiuolientcs e re-
írigerantes e embranquece « as-
selina, a cutis, dando-lhe a trans-
parencia da juventude. Não é'«.ordiiroso, 

é o melhor para mas-
íagens e faz adherir o pó de ar-
roz, tornando-o conipleíamente in

I visível, 3S000Í pelo Correio, réis
Dn <iOXORlUIi':A CHHOXI- j .*?500. Vende-se nas perfumarias

CA ou BEOEXXB, ein poucos '
dias. por processos hioderhos, jem

€u
3.10 1

CHA' DE SAUDE
De salutares effeitos nas hemor-

rhoidcs, tonteiras, dôr de cabeça,
estômago c figado; laxativo agra-
davel e innocente contra «a prisão
de ventre habitual; cura os enjôos
e falta de appctite; caixa =$500;
pelo Correio ,i$ooo; vende-se á
rua Uruguayana, 37 e 91; depo-
sito geral, avenida Passos 106,
Em Nictheroy, Drogaria Barcelos.

M 4=i(5o

AUTOMÓVEL
Vende-se um double-phaeton,

com capota franceza de afamado
fabricante belga; ver e tratar na
rua Sete de Setembro n. 183.

J 445«

PHARMAGEUTIOO
Pôde assumir a direcçao techni-

ca de qualquer phannacia; pro-
postas a B. G. M. Cartas nesta
redacção. M 4480

Impotência ?
N «EURASTHENIA? ANEMIA?

Velhos, moços e risonhos, mo-
ços fortes e felizes só depois do
uso do STENOUNO, formula
descoberta recentemente por um
sábio stiisso; não falha nas fra-
quezas genitacs, Incurasthcnias,
cansaço, physico, magreza, tuber-
culose, _ convalescença, anemias,
dyspepsia. Vidro, 5$; pelo Correio,
7S100. Drogaria Granado & FI-
ihos, rua Uruguayana n. 91, Rio
de Janeiro. (R 4421)

Externato Maria Au-
xiliadora

Rua «Eriiielinda 184, Santa The-
reza. Ensina theoria e piano pelo
programma do I. N. de Musica.

K 43°3

dôr, garante-se o tratamento. Tra-
tamento da syphilis. App. 606 e
914. Vaccinas de Wright. Assem-
bléa «14. das 8 ás 11 c 12 ás iS.
SERVIÇO XOOTUHXO, '8 ás
10. — Dr.. Pedro Magalhães.

tU 924=

sob bypothecas de prediofl
cni bom local, empresta-

i 4;, Uriiguayana. alfaiatoria; n«'.o
acceitam interr.iiKliarios, (4430 S)R

6:OO0$

pliarmacias. Deposito: Peifu-
maria Lopes, Uruguayana, 44,
Rio. Meliante um sello de 100
leis, enviamos o catalogo de Con-
selhos de Belleza. A 7891

Evitar a gravidez «cm to-
mar mc-

tHcamcntoSt nem^ operações, leiam o"Piiarol da Felicidade", que se ven-
dc a ;$, no ensrax.iie «lo faté Cri-
terium, na avenida Passos, junto a
p-açi Tiradenteá. c em todos os ven- I
drfores e agencias de jornaes.

(42.19 S) B I

GARRA
Vende-se unia com um casal de

filhos, dando bastante lejte; trata-
se na rua da Misericórdia n. 32.

(B 4530)

Caixas para vender
doces

Vendem-se tres novas, licencia-
das. rua Gregorio Neves 4-5. Rn-
genho Novo, próximo 

"á 
estação.

O 4427)

AOS NOIVOS!
Encommende seus moveis na

Casa Veiga. Fabrica de Moveis.
Preços de fabricação. R. Senador
Euzebio 222, Mangue.' B 4316

PÍLULAS DE CAFERAíÜI&ho
OURAM

Sezões -Maleitas
Febres paluHtres

Intermittectes
Ncvraljfla-i

Multo enldaila eom áa linlIaçAc» e falsMeaçõe*
Dmcos depositários, Bragança Cid & C.-R. do Hospicio 9
OURO

a i$8oo, platina a 9$ooo, brilhan-
tes, prata, dentes usados, em qual-
quer quantidade e aos melhores
preços da praça i na rua Uru-
güayana 77, loja de ourives.

(M 4496)

Doenças Cura garantida
de «rápida do

garganta o_5Esiv_s_,
e nariZ (feüdoz do nariz)
OUVidOS processo inteira-

bOCa mente novo.
DR. EURICO DK LEMOS

professor livre dessa especialidade
na Faculdade dc Medicina do Rio
de Janeiro. Consultório, rua _ da
Carioca, 13, sobrado, das 12 ás 6
da tarde. J 4468

SITIO
Aluga-se para criação, cereaes e

habitação de familia, com grandfl
terreno e grande casa, por ioo|
mensaes, está aberta a casa <
procurar Natividadc, á rua Had-
dock Lobo n. 61, no Realengo,
5 minutos distante da estacio.
Trata-se na rua Rodrigo Silva
n. 26, 1° andar, com o sr. Souz»,
das 11 ás 4 horas. (

SOBRADO MOBILADO
Aluga-se para pequena familia*

rua Dois de Dezembro n. 18, per-
to da avenida Beira-Mar.

(«9 3631

PAPEIS PINTADOS
Casa Brandão

E' a única casa que netsa época
pode vender modernos papeis pin-
tados desde 400 réis a peça, á rua
da Assembléa 87, próximo á ave.
nida Rio Branco.

MORPHEA!
Curas assombiüS..s pelo novo e

unico especifico a Spirochelina.
Poderoso depttrativo das moléstias
da pelle e do sangue, syphilis re.
beldes, darthros, eczemas, manchas
e tumores da pelle, feridas e ulce
rações, botibas rhcttmatismos e can-
cros. Deposito: Granado & Filhos,
rua da Uruguayana n. 91, Rio de
Janeiro. Vidro, 5$. Pelo Correio,
8$ooo. (R 4423)

6 PNEUMOSINE — Unico re. 6
W médio que cura bronchites, as- _m t_._:_ ______ .!_'*..  _í_i_ £

_

Pomada de R. L, de Brito
1

(ANTI-HERPETICA)

Approvada e premiada com meda-
lha de ouro

Infallivcl nas empigens, dar-
thros, espinhas, frieiras, sarnas,
lepra, comichões, eczemas, pannos,
feridas e todas as moléstias da
pelle. Lata i$soo. Deposito: Dro-
paria Pacheco, rua dos Andradas
n. 45, c Sete de Setembro 81.

"99 J

GRAVIDEZ
Evita-se usando a ultima des-

coberta A Protecção das Damas.
Não falha e í sem perigo, com-
modo e hygicnico. Drogaria Gra-
nado 8: Filhos. Rua da Uru.
guayana, 91. Rio de Janeiro, cal-
xa 5$; pelo correio, 5$6oo.(R 4424)

tlmin, tosses, detluxos. rosírin- |
dòs, cm tres dias.

EXrTO SURPRE.HENDEN.
TE _ Approvado pela S.iu«lc
Publica. Deposito geral —Cir-

_ los Cruz sc C.a; rua Sete dc TÁ
m Setembro 81. . (R 4318) Ç
1

l»_W_!t__!_-«V_^_

Doenças da pelle e ve-
nereas—Physiothe-

rapia
Dr. J. J. Vieira Filho, fiindá-»

dor e director do Instituto Dermo-
therapico do Porto (Portugal) —
Tratamento das doenças da pelle
e syphiliticas.Applicação dos agen-
tes physico-naturacs (electricida-
de, raio X, radiuni, calor, etc),
no tratamento das moléstias ciiro-
nicas e nervosas, cons.: rua da
Alfândega ti. 95, das 2 ás 4 ho-
ras.

REPRESENTAÇÕES
Para Rio Grande, Pelotas ou todo o
E«tado. Acceita-,e de casa_ coramef-
cioes t eçtalielecimentos indtistrises S
commiMlo e con-iri--rtvi-'>-s. Para in-
formnçòe-; com o sr. Antônio Crava
na Empresa de Mineração e Tintas"Ancora", 4 Avenida Rio Bianco 17.

CASAS NA RUA CUINEZA
ESTAÇÃO 1)0 EXCAXTADO
Alugam-se as boas casas da ru*

Guincza ns. 25 e 31, com todas as
commodidades e hygiene; aluguel
mensal de 8i$ooo, As chaves es,-
táo nas mesmas e trata-se na ru»
General Câmara n. 33, 2° andar,
dt» 11 ia 4 horas, nos dia» tttèii.

-I.
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CORREIODÂ MANHA — Terça-feira, _4 dc Outubro de 1916 l*A<SA 1 AUrül CALÇADOS DE TODAS AS^rALriMDBSvlMn *W__r ao, Bua da Carioca, 30 — Tel. Central ÍT9«.
W! ¦^5*r~*~ "lf-F*W*r

PEQUENOS ANNUNCIOS
——-*-

¦___:3T
PDAS EM LEILÃO I

JUO DE PENHORES
24 de outnbro de 18-M

Il Ò0NTH1ER & C.\
% nkmi & armando,
-ii âuccessores
'"' CASA FUNDADA BM 1867

45, B- M***8 DE CAMÕES, 47

Wâwn Itillo *o, penhoret renci-
' doi * kvUarii »o» tn. nuituirioi que

Soíem reforoiir ou reigitir » tuis
f.uttltf itt « v«*P"» j» lel'">-

í LEILÃO DE PENHORES
( min 27 de outubro do 1016
VÃ' J. Liberal * C.

$ 
'Rua Luic de Camões, 60

{Fazem leilSo do» penhores ven.
ieidos e previnem aos senhores mu-
tuarios que podem reformar ou res-
Ratar suas cautelas até á hora de
principiar o leilSo. (S 324]

Quando precisar de comprar
VA mobilia de Sala de Jantar, ou | i

O dormitório ou a salla de visitas
Queira nos dar o prazer da sua visita

£ verá que as nossas condições e facilidades de pagamento são únicas

-_-.n* ¦¦•¦-¦¦ti- *-«*««< «*?'».-*.!_...
I CONFORTÁVEIS «tias .de frente e

\J quartos, alugam-se com optima
pensão, i rua Carvalho de Si 11, 25.

Martins malheiro & c. RUA DA ALFÂNDEGA N. m.

PRECISA-SE 
da um carregador

para fazer carretos á cabeça e
tratar da limpeza de um armazém;
rua Gonçalves Dias n. 52, «obrado.

(4472 D) J

PRECISA-SE 
de moças.com prati-

ca de forração de caixas de pa*
pelão. Fabrica dc Caixas, Av, Pas-
«os 11. 46. (4509 D) B

PRECISA-SE 
de hons officiaes sa-

pàteiros, para tralbalhos de ho-
mem e isenhora; na rua <la Assem*
bléa, 107, Casa ¦ Abrunliosa.

(2158 D) R

IMPLORANDO Á CARIDADE
AMANCIA, viuva, com 68 anno,

de edade, quasi cena.
ANNA DO AMARAL, viuva, cega

e além diito doente e tem ninguém
liara sua companhia, recolhida a um
quarto;

ANGELA PECORARO, viuva, com
86 annos de edade, completamente
cén c paratytica;

> ANNA EMILIA ROSA, pobre ve-
ll.inha. com 70 innos de edade;

CARLOTA, pobre velhinha tem re-
cursos; .

ELVIRA DE CARVALHO, pobre
cega e «em amparo da familia;

ENTREVADA, rua Senhor de Mal-
tiVainüioj 34, doente iinboa-siliililada
de trabalhar, tendo duas filhas, sendo
uma tübercoloaa;

FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
BARROS, cega de ambos ollios c
aleijada;

JQAQUIM FERREIRA CHAVES,
entrtvad» sem recursos;

LUIZ A, viuva, com oito filhos
menores:

SOARES, viuva, velha sem poder
trabalhar;

MARIA EUGENIA, pobre velha
fiem o menor recurso para a sua sub*
bistencia;

SANTOS, viuva, com 68 annos de
«dade, gravemente doente de moléstias
incuráveis;

THEREZA, pobre ccguinlia sem
auxilio d" ninguém.

AMAS SECCAS E DE LEITE
TMíKCISA-SE de uniu perfel-
A In uma secca, que dê bons
informações, para unia ci-ean-
eu ile dois annos. II. Real
Cii-amlezii 11. 56. (S 3801)

1>KEC 
ISA-SE de «ma ama secca,

. branco, de hoa. condueta, em casa
do engenheiro residente, nu estação
de S. Christovuo (E, F, C. B.)

(4UI A) B

PRECISA-SE 
de uma hoa ama sec-

ca, .paga-se bom ordenado e não
faz questão de car;

Januário 11. 217.
a. rua São

(4180 A) J

Cozinheiros e cozinheiras
10/llXIIEIRA — Precisa-se de

uma para casa de familia, que
»te informações; rua Senador Dah-
tas 11. 45. (4174 B) R

cc

pRECISA-SE de uma . empresada
•para cozinhar e mais _ servidos,

vara easa dc pequena ¦ familia. para
•dormir no aluguel. »ExIgc-*e que se-
ja limpa c seria; rua do líozo ii. 3G,
(Laranjeiras. Gl395 B) ^

?R.ÉCB9A.SE dd uma cozinheira
pqrrtígfuçjlaj <Tc confiança, para

>a dc familia* na nua do Ouvidor
143. (-u:S H) R

IJRECISA-SE 
de unia cozinheira,

em casa de familia dc tratamen-
Io; â rua Marechal Floriano
•pliarmacia. Cu*' 1!) K

1JUBÇISA-.SE 
de tuna cozinheira

que lave alguma roupa, pari
uíiVJ de pequena família. E* preciso
dormir lio aluguel. Tara tratar á rua
Almirante Gonçalves n. 27 — Copa-
«abana. (4201H) R

JRECISA-SE dc eafeitadeiras dc
. pallas, para roupas de creança;

rua da Alfândega 113- (3691 D)J

FtEC 
ISA-SE de - um creado que

seja boiinjardinciro; rua do 'Mat-
toso 96. (44J4 D) R

PRECISA-SE 
tomar conta de uma

pequena, maior dc io annos, dá-
ee casa, comida c roupa; rua São
Luiz Gonzaga 39S. . (4424 D) R

PRECISA-SE 
da um empregado

oue tenha pratica de quitanda c
que dc boas referencias; rua ArUU-
des I.obo 259. (4410Ü) R

ALUGA-SE 
uma boa sala de fren-

te, mobilada, a senhor da trata-
mento; na
23», sol).

rua de Santa Luzia n.
(4ii;E)R

ALUGA-SE 
um magnífico sobrado,

ua- avenida llcnriaue Valladares ti.
44. esquina 4a rua Prefeito Barata, por
J23$ooo. (3993 E) J

¦¦aniiiu iHBinau»
DOIS CÁLICES DESTE _PODEROSO ANTl-ACIDO S

EVITAM. AS MAIS GRA- _VES DOENÇAS W
Guaranesia I

«iiBiKSiiiiiiniiiinKaiiiiia

AT.UGA-SE 
em casa dc familia,

uma sala a um casal sério e edu-
cado, com ou sem pensão; na avenida
Comes Freire, 157. (4198 K) J

ALUGA-SE 
por 110$ o predio

.General Pedra
•ua

134, próprio
para negocio; chaves no local c tra*
ta-se na Comp. dc Administração Ca-
rantida, Quitanda 68. (3.761-.).'

t.iosi E- J

LAPA E SANTA THEREZA
A LUCA-SE a cas» da rua

•rt-Sflv» 11. 25, 11 familia de
tratamento, com (1 salas, 5
quartos e mais Icommodida-
des. Trata-se lui-sjU redacção
com o sr. Duarte Felix.

AGUÇA-SE 
uma sa'a dc frente, a

rapazes solteiros, no i° andar da
rua da Lana u. 67; trata-se na loja.

(36.15 F- S

ALUGA-SE 
a espaçosa loja, pro-

pria para qualquer negocio; Sc-
nlior dos Passos 71; trata-se rua da
ILapa 103. U55J 10 B

ALUGA-SE. 
na rua Riachúelo 161,

um quarto finobUado. com todo
conforto, com pensão para casal oü
cavalheiro distineto, .0 fornece pen-
são mensal a qo$, e mamlam-sc mar-
initas a domicilio, sem alteração dc
preço. (4271 F) M

A 
LUGA-SK - ... „ ..
rua Voluntários dl Pátria

magnifico predio da" 403,

próprio para família* de tratamento.
As chaves estão na nie-ma rua 39"
e trata-se na rua da Alfândega ti. 65.

(394' G) J

AIXGAM-SE casinhas n a
-^Avenida da Gloria, rua do
Cattete 123. As chaves na ca-
sa IS. Trata-so com Paulo
Passos & Comp., rua Santa
Luzia 11. 202. G

ALUGA-SE 
por 43$ em casa de

familia, um quarto de frente, mo-
bifado, com gaz e roupa dí cama;
na rua 1). Carlos I 11. 94- Cattete.

Ú605G) R

A LUGAM-SE quartos com
-rt-pensão, corfortavels, desde
4$ por dia, e uma sula com
pensão para 2 cavalheiros ou
casal, 200$ mensaes, luz ele-
ctrica, teleplione, etc. Pensão
Familiar. Praça José de Alen-
car 14. Cattete. (R 3060)

de perfeitas ajmlan-
es de saia-s e corpinhos, no ate-

mine. Lavra Guimarães, br-
5.. Francisco il. 25, sobrado,

da Perfumaria Nunes.
(4521 D) 11

PRECISA-ST3tes
lier de
go de S
por cima

Casas e commodos, centro
ALUGA-SE.um 

bom quarto com ou
.sem mobilia,

do commercio;
256, sob.

na
casal ou senhores
rua Buenos -Aires

(4351 E) B

ALUGA-SE 
por 100S000 um predio

na rua General Caldwell 11. .58,
tem .1 ouartós, 2 salas c luz electrica;
a chave esti na casa ao lado. «• 60;
trata-so na rua Marechal Floriano Pei-
xoto n. 221. (S 3.436) 1-,

andar, com tres
ALUGA-SE 

_
.quartos, duas salas, serve. para

consultório ou familia;
sembléa n. 39

ua rua da -As
(3132 E) S

A ILUGA-SE cm caía de familia de
——respeito, na -rua da Quitanda =•(,
2» andar, um bom quarto sem mobi-
lia, com pensão, a cavalheiro decente,
nacional ou estrangeiro. (33021-.)!»

ALUGA-SE 
um bom quarto com

entrada independente, em casa de
famiiia; na avenida Passos 11. 4t.

(3632 D ^

Quereis ter uma, bella. €Ja.\»c\WAvíx ?•¦ H

I POMADA AMERICANA I
elimina a cuspa, tiú brilho e evita a queda dos cabellos H

¦ VESNDE-SE ESM TOOAS AS PERFUMARIAS ¦

ALUGA-SE 
por 250$ o predio da

avenida Gomes Freire n. 112, 2"
andar; lrata-se nn Comp. de Admiins-
tração Garantida, á rua da Quitanda
n. 6S. (3171 L) J

LUGA-SE uma sala de frente, a

ALUGA-SE 
um quarto com janella,

entrada independente, mobilado ou
uão, com ou sem pensão; na rua
Taylor 47. (3947 V- .1

A LUGA-SE a casa da rua Joaquim
Í\_.Silva 92, Lapa. com boas accom-
modações, luz alectrica gaz; trata-se

ilhos, em casa de familia; fuá Monte I com o sr. Valeutiii na
Alegre 17. (3976 E) J

ALUGA-SE 
por 23$ um pequeno

quarto, com electricidade, a sol-
leiro, á ladeira Senador Dantas n. 8.

(S 4.337) <¦-

ALUGA-SE. 
.por 300$,

do nredio
2° andar

avenida Rio Branco
87, torrado c pintado de novo,

próprio nara moradia de familia; tra-
ta-se 110 mesmo, pavimento terr"-
esquina. _j__

ALUGA-SE
da rua Senador
por i;o$ men-

a casa
'omneu 11. 130, .

snes, conindetainciitc reformada-
clcctrica; lrata.se ua mesma.

luz

(3-13310 J

ÜM 
almoço 011 jantar completo

com a sobremesa dentro de um
pão por 600 réis,
rio n, 137.

rua do Rosa-
(284-1 S) J

MEADOS E CREADAS
A T.n-A-SK unia concira ou arruma-

—Túlcira. á rua Cattete 327 (tcl. Sul
1K501. C1182 C) M

de uma creada para
opeíra c arrumadeira; na ladei-¦ 41. (C>PRECISA-SE 

de uma
copeira c arr

ííi do RusícÜ n.

PREfISA-SEg;i-SC 2Ò$000J
<h n,

de uma creada, pa-
rua Duque Estra-
10—Gavêa.

(4153 C) R

Í>RECISA-SE 
de uma creada para

todo sen-iço; travessa Muratori
11. 3;. (.Wio D) ]

-pRECtSA.SE
.5. phã, para

de uma menina or-
fazer serviços leves,

casa de família; terá bom trata-
mento, roupas e pequeno ordenado;
ua rua Uruguay 308. (4.IC-3 O R
¦ORECCSA-SE de uma perfeita la-
.1 vadeira e engommadcira. que
dltrriia uo alug-.icl c de condueta níi-
iinçaihi; na rua Passos Manoel 11. st,
.Laranjeiras. (4.|S; t') R

creada *
itugucza para todo -serviço;

Jlolllevard Vilia Isabel 11. 3:7.
(4429 C)

"pi!E("lSA-SE dc uma

R

1JRECISA-S0-cozinhar 1
Ia I'rainha n.

de uma creada. para
lavar; trata->c â rua
44. (ll.i.iOK

PRECISA-SE.1 menina; para
raia de casal; na
Couto 11. 44—iMeyer.

dc ittm
serviço;

menino ou
leves, em
Magalhães

(4411" Cl R

A LUCA-SE unia porta pni-a
-ílínm pequeno varejo, em
ponto muito transitado; tra-
ta-se com o sr. Duarte Felix,
largo da Curioi-a 13. E

A LUÜA-SK o sobrado á rua
-«idos Inválidos 2T, pintado
c forrado, com luz electrica;
ns chaves na loja c trata-se nu
rua tia Alfândega ri. 88.

 (S 2092) E

A LUGA.SE um armazém com 1110-
X—radia, ua rua General Câmara n.
1 -S; preço. 1.10S; as chaves estãn no
botequim, em frente. (4235 10 B

quarlo
mento.

predio apulacctado
ide

cavalheiro dc grande

A ILUGA-SE 110 predio .1
i\da rua do Rezende 11. )93. um

(4-273
.trata-
10 B

ALUGA-SE 
na rua Senador Dantas

11, 93, em casa de familia, um
bom quarto com luz electrica.

(4278 10 M

A LUGA-SE um bom quarto, para
XVdois rapazes, com pensão, cm casa
dc familia; ua nraça 15 de Novem-
bro 11. :io. (4216 L) B

ALUGA-SE 
o pre.lio á rua dc São

Francisco Xavier 11. .4.15: a. cha.
ves cstào na padaria defronte e tra*
ta-se á rua do Rosário u. 146 --
Banco Alliança. CO

A LUGA-SE o predio ã rua Torres
-ixlloinciu 11. 238, casa da frente :
as chaves estão na casa dos fundos
e trata-se á rua do Rosário 11. 146-
Banco Alliança. 00

A LUGA-SE o predio á rua Afaria
XÍ,Eii'«eni'ft .n. 3.Í (tiotafogo): as
chaves estão no armazém da esquina
e trata-se á rua do Rosário n. 146.

ALUGA-SE 
o predio á rua Sena-

dor José Bonifácio 11. 37 (Ta-
dos os Santos); as chaves estão no
l>rcd:o visinhò de 11. 33 « trata-se
á rua do Kosario 11. 14G — Banco
Allianta. CE)

A LUG \.SE o sobrado da travessa
XXCosta Velho n. "; as chaves estão
110 11. 5; trata-se ã rua do Ouvidor 18.1
rom o sr. Bastos 14----4 E) B

ALUGA-SE 
o 2" andar da rua

Tiioihilo Ottoni n. roj; as cha-
ves estão no 1". e trata-se na mesma
rua 11. 1.11. (4247 E).M

TT>REC1SA.SE de uma boa copeit
.1 c arrumadeira de confiança; r
rua S. Salvador n, Si — Cattcte',

(¦1.190 C)

rua de São
aiidur, esqui-
Itio llrnm-o,

EMPREGOS DIVERSOS
4 LUGA.SE uma moça. nara arru-

XVmadcira; lúo faz questão ile i-'
para fó.a; quem nuízer; dirija-sc á
rua General Scveriâno n. S-i. casa t.

(.nr? 
C) .1

/^iÒPEIUÀ; quem não estiver nas
V ' condições, não se apresente, pre-
cisa*sc de uma. paga-se 30? men-
saes; r-.:a do Rezende 40. (2448 S) J
'J?MPR'EGÀ-SE 

uma mo;.i de cie-
i'j dueta afiançada, dormindo fora
do aluguel, para cozinhar o trivial, I
ou i,.v;ir c passar roupa j rua Bento !
Lisboa n.,.76. (3537 C) Ji
ÍTVFFlíRECÈ.SF. uma costureira c=-
\J ti.ingeira para trabalhar ao; dio;
cm cisa tle famiHa; executa todo íi-
«¦urino. Carta a esta redacção. para
J.I. A. (3914 SI 1

A LUGA-SE ria
-f*iIk-iito 30, 2"
11.1 da Avenida
sala de fi-entc c quarto, com
pensão, coin 011 sem mobilia,
casa dis familia; 2 pessoas
1Í00$; uniu 1:50$.(1M121)M

casa da rua Maurity
quartos c bala, preço

. (3934 10 .1

4 LUGA-SE 11
s7Ji.ii, 3(1. do.a
8c$ooo.

Constipação
Tome

PlSITOltAL MARINHO
ltua 7 de Setembro, 180

vendi .
mesm;
(!-¦;¦)

rua
10 M

ALUGAM-SE 
esplendidas salas e

quartos, com mobilia e pensão, pa-
ra casaes e cavalheiros de tratamento:
Senador Dantas 14. (3645 E)J

ALUGA-SE 
iim hom ponto para.bo-

tequim dc principiante, no Cáes
do Porto. Aluguel módico. Trata-se
na rin Sachct 11. 3, 2' andar.

(3957 E) J

A LUGA-SE. a familia de tratamento.
-f\o confortável predio da travessa do
Torres ti. i_; trata-se na rua Híaehue-
Io 11. l.l6. (4242 10 R

ALUGÁM-SE 
independente. um

quarta c uma sala. bem mobila-
dos, á rua Barão de Guaratiba 27.

(,urf.l 10 I

A LUGA-SE. na pensio "Frogres-
XA.so", 1 ua Riachúelo 161 11111.1 es-
plendida sala. bem arejada e mobilada,
com todo conforto, cnm pensão, para
casal, ou moça protegida; nreço módico.

(4272 1-0 M

A1.UGAM-SKmobTIados. a
to, eom banho
phoue, etc; ú

magníficos commodos
senhores dc tratamen-
nueutes e frios, tcle-

rua da I.apa n. 6o,
(.H4i F)

_

¦__*• oomp-Peiw pemejEcs
sem primeiro visitar a

Drogaria Granado & Filhos
RUA URUGUAYANA N. 91

JPesacrem gratuita em balança sen-
sivel a 1 gramma

ALUGA-SE 
por

rua General
50$ o predio da

1: Pedra n. 132-I; cha-
ves 110 local: lrata-se na Comp. de
Administração Garantida, lá rua da
Quitanda, 68. (3.77 R) J

ALUGA-SE.um quarto
para dois ou
de 1-6S cada

ua rua Iíiachuclo 161,
mobilado, com pensão,
ires rapazes', ao preço
um. (4260 F) M

A LUGA-SE por Co$ a casa da rua' \ Ur. Itulhões 11. 81, casa 4, com
duas salas, dois quarlos, cozinha, \V.
C, quintal c jardim completamente
independente; as chaves na casa 2.

(4053 E) M

A LUGA.SE um bom quarlo. .1 ra-
_r_Lpazc*3 ou a um casal, eom ou sem
pensão, na rua Júlio César fi*.. -" an-
dar, junto á rua do Ouvidor.

(4471 E) J

A LUGA
iTi.vos; p

AM.SE optinios quartos, no-
preço reduzido; rua da Con-

stitiiição .16, sobrado. (4452 10 B

A LUGAM-SE duas boas salas, cm
AVcasa de familia, com ou sen. nen-
são. com ou sem mobília; rua Marc-
clial Flo-.iano Peixoto 16 sobrado.

(4502 1'.) JI

A LUGA-SE, em easa francesa, uma
«ÍAgande sala com cinco jancllas,
para casal de tralamcnloi com hellas
vistas sobre a cidade e bali ia, com
pensão, luz electrica, banhos quentes,
bella chácara e teleplione; rua Costa
lia-los 11. 44, Santa Thèreza,

(3S34 'O J

ALUGAM-SE
NA

SECÇÃO DE PROPRIEDADES
"SUL AIÍERICA"

ltua do Ouvidor 80
Os seguintes predios:
As chaves nos mesmos ou confor-

me indicação uos respectivos carta-
zes.

Para tratar das 8 ás 6 da tarde.
S. CHRISTOVÃO — Rua Gene-

ral José Christino, 44, com magnifi-
cí.5 accommodações para família de
tratamento, porão habitavel, luz ele-
clrici, grande uuinial, etc. Aluguel
300$000.

MATTOSO — Rua Campo Alegre
n. 83, com magníficas aceonuuoda-
ções para familia de tratamento, po-
rão habitavel, luz electrica, grande
quintal, etc.

ALTO DA BOA VISTA — Ira-
vessa di Boa Vista 20. com 4 quar.
dos. 2 salas, luz clcctrica, etc.

LARANJEIRAS — Rua das La-
ranjeiras n, 453, com boas nccommo*
dações para familia de tratamento,
quintal, luz clcctrica, etc. Ahiga-sc
3ÒÓSÒ0Ü.

SANTA THEREZA — Kua dc
Santa Christina, 104, com boas aç-
comthoVlaçõcs p--.r.i grande familia de
tratamento, poria, quintal, etc.

A LUG.VM-SE quartos cüiu Iodas as
XlLcoiiimodidades, e.n casa de .fami-
lia de tratamento: na rua do Cattete
il. 04. Teleplione Central 2S14.

(3281G) J

ALUGA-SE 
11111 excellente conimn-

do de frente, em casa de família;
á rua Real Grandeza 121, Botafogo
(próximo á rua Voluntários).

(6246 G) M

bonita casa assobra-
rua ]). Marcii.ua n. 67;

as chaves uo 65, 0111 Botafogo. .
[4223:G) 

R

A -LUGA-SE uma .porta para. qual-
Aipier negocio; na rua do Cattete.
199. (31I1GJJ

ALUGA-SE
ivdada.

A I.UGA-PI-I q pre.l
ÍASanta Christina n.

predi.. da rua. de
i-M, tem cinco

ijiiarlos; divas salas, banheiro, -uz ele-
ctrica, bom quintal, esplendida vista
para a barra, etc, etc. As chaves na
mesma por especial obséquio do s:.
inquilino. Tralar, na tr.1v2.---1 de São
Francisco n. 32. Confeitaria do Amo.

UU5 '-¦) í

A LUCA-SE um bom sobrado,
XÍ.avciiida Gemes Freire 11. 140:
chave:, no 1" aiidar. (4.177 '')

na

A LUGAM-SE uma casa nor 152$. na
il.rua do Cattcle 2.a. com 4 quartos,
2 salas, grande quintal; outra, por
1225, na rua Bento Lisboa ,11. 8o. com
¦2 quartos. 2 salas grande área. c ou-
tra, .por S:$ e outra por 61S. tom gran-
dc quintal, (4231; t.) -M

ALUGA-SE cm casa de familia.
-íA-niua esplendida sala dc frenle e
quarto, perto dos banhos do mar; na
rua Ferreira Vianna 11. 20.

(4:49 C.) B

A LUGAM-SE salas e quartos de
X_L.freiite, com ou sem mobilia, a ca-
sáeíi ou pessoas dc (tratamento, em
casa de familia, 110 melhor ponto da
rn,. do Cattcte. cm frente ao palácio
presidencial. Uua do Cattcte, 1J2.

(414S G) D

A LUGA-SE por 110$, casa nova.
... | _J_.com dois quartos, duas salas, ele-
is ctricldatlc c quinta!; na rua D. Car-

1 11. 61-A. ' (4.71 G) R

ALUGA-SE 
por 81$ o predio á rua

Costa Pereira n. 53; chaves no
n. 48; trata.se na Comp. d« Adini-
nistração Garantida. Quitanda. 68.

(3171 G) J

; A LUGA-SE oor 4°o*. a predia a
/ILi-ua Ilumaytá, 161; chaves no lo-
cal; trata-se na Comp. de Administra-
ção Garantida. Quitanda, £8.

(3i74 O- J

ALUGAM-SE 
uma sala c quarto de

frent*. para um casal, com serven-
lia na cozinha e quintal; preço 60$:

•a,* ip--

rua da Passagem 241. (449iG)B

ALUGA-SE 
um quarto mobilado,

cora luz electrica c independente,

Sor 
preço módico, i rua Bitarqtie de

laceil» 11. 41; para tratar da, 4, ein
deante. (3631 Cr) J

A 
LUGA.SE por 140$
sobrada da rua és

u. 87; chaves no n, 48,

o esplendido
S. Clemente

onde sc trata.
(4-tW C-) J

ALUGA-SE 
na rua General

ro ii. 20, avenida, uma casa
dois quartos, duas salas, cozinha .
,(.-!,.l,l-..U. I,..,ln.e.i ,1.1 l-Mt íl'l 1

Poly

ctrícidade; trata-se na
RtV.it 11. 28'.

rua da
(4427

.-do-
. com
e ele-
Passa-:o r

ALUGA-SE 
por

a casa da rua
ranjeiras); tem gaz
chaves no n. títi e
dn Cattcte 261.

132$ c bom fiador,
T.eão n. 64 (I,a*
a electricidade; as
para tratar na rua

4"34G) J

AH.UGAM-SE 
a casal ou cavalliei-

ros de tratamento, uma magnífica
sala c uni bom quarto, independentes,
próximo aos banhos de m_r; nat rua
Buarquc du Macedo 36. (4444G) J

ALUGA-SE 
por 140$ a easa da rua

General Mentia Barreto i6.i-\'ll;
trata-se na rua da Alfândega 11. 12.
Peixoto a C. (4023 G) J

Aluga-sequalquer u
uma loja, própria, para

qualquer negocio; na rua Volitn-
tario.i da Pátria 38. (4023 C.) .1

A LUGA-SE uma bonita casa á rua
Z-L-t), Marciana n. 5, tre-i quartos,
duas salas, gaz, electricidade, porão,
etc, I2o?ooo. (4j9_ C) H

ALUGA-SE 
um quarto mobilado,

com café pela manhã; na rua Cas-
siaini 11. 21. (4241 G) R

A LUGA-SE a casa
^Urua dos Coqueiros
formada, eom boas
luz clcctrica, bondes á
chaves estão ria rua
onde se Informa.

assobradada da
1. so, toda re-
acconinioihições,
porta; etc.; as
Itapiru* n. 7.

(4401 C) R

ALUGA-SE 
a easa I da rua Ge-

neral Sevcriano, com duas salas,
tres quartos, etc, etc; trata-se na
rua da Passagem n. toi. (4402G) H

A 'LUGAM-SE magnificos commodos,
-Ç_,„ cavalheiros e moços do commer-
cio, na confortável avenida Commer-
cio, na rua Christovão Colombo n. 38,
próximo ao largo do Machado; traia-
se com o encarregado, a qualquer
hora. (4416G) J

,4 IfUGA-Slv na rua General Seve*
•íls-iano n. 186, casa de familia, uma
sala de frente c mais cinco quartos,
tudo com mobília c pensão, por ioo?,
oo$ e 80$. Sú a pessoas distiiietáa,
Pagamento adiantado. (4233OR

A 'LUGA-SE por
XVda ladeira do

142S a
Ase urra

boa casa
mo.

.Águas Férreas, com jardim, . água
'nascente a pomar; a chave está com
o vigia da casa cm obras, ao lado.

(4383 G) R

A TAííWSK uma casa na rua Gene-
J\ca\ Polydi.ro 11. 63, Trata-so na
avenida Rio Branco n. 128, sobrado,
com Raul Hcrua-rdcs. Í4.t8i G) U

A LUGA-Sli um pequeno quarto por
/JVi5$ e uma grande sala, por 40$,
com luz electrica; inforiiia-se na rua
do Cattete 211, armazém. (4535 G) B

Leme Copacabana e Leblon
A LUGA-SE por 170$ a easa n. 52

.Áda rua Vinte de Novembro, canto
dii- praça ajardinada de Ipanema.
Trata-se ua rua Sachet 11. 3. -"' an.
dar. (395ti H) J

A LUGA-SE ou vende-se 11111 nredio
_"JLnòvo, com sacadas e varanda ao
lado; ua rua 20 dt: Novembro 11, ío.
Copacabanc; onde se traia. (3455IDS

A LUGA-SE pòr 100S boa easa com
j£Xduàs salas, tres quartos, (faz. c!e-
ctrieidade. e todas as dependências;
na rua Pereira Passos 11. .iS, Cona-
cabaná. Informações á avenida- Atlàn-
tica 762. (J9.19 IO R

A LUGA.SE uma linda vivenda, de
!__l(|Oís pavinipiilos. eonstrucçao recen-
te. com todas as commodidadés; na
praça Vinte dc Setembro n, oo (Le-
meVf iruta.se na mesma ou telenhonc
29S1 No. lo; nreço razoável. (44-8IDM

« LUGA-SE a um senhor do com-
Xl.mercio. tuna fala de frente, prn-
ximo aos banhos de mar. çm casa de
uni casal de todo. o respeito; 11.1, tra-
vessa Domingos Ferreira n. 2, Copa*
caba tia, das iS horas cm deante,

(4453 H) J

A ILUGA-SE
_rVTpanem.'i n

) bom
91.

predio da rua
(4027H) .1

Saude, Praia Formosa
e Mangue

M.UGA-
-Ti.\ muna

Ifllli MH1HTCP -
•SE

Cura radicalmente a c|tiúda do cabcllo, dcslrúe
a caspa, evita o embranquecimcnlò e faz nascer
novos cabellos - VIDRO 48000.

Vende-se nas Pèrfiraiariiia c Drocrarias. —
Em São Paulo: Casa Lebre, e Bariiel & C.

LUGA-SE o
Lriocã n. Cy,

sobrado da rua da Ca-
trala-se na loja.

(4271) E) M

A I.IV..VSI
A"Vr.i

A ILUGA-SE o magnifien palaeetc da
JÂ.r\a Francisco Muratori n. 42. com
optitnas acconinio.)..çõcs para familu
dc tratamento; trata-se na rua (.ene-
ral Câmara 11. 35. sob. ...i-\!3 lv) J

boa loja
ngiinpc 11. .iC para

tem moradia álgu
vitrina; tratas.: na i

da rua Ma*
negocio Iim*
11 pertences

(43 V) R

casa da rua Verrcira
46, por 120S, próximo

aol!banhos do mar. (4122G) R

tUGA-SK. próximo dos banhos de
esplendida sala de frente,
rua Silveira Martins 149.

. (39S0 G) .1

A LUGA-SE pnr 132$ n predio á
_r\.'rúa Uumaytá n. 6o-l\': chaves
nos fuiulos; trata-se na Comp. ile
Administração Garantida. ¦ Ouitanda
n. 63. (j.75 G) .1

A LUGA-SE., cm Botafogo no beco
_"._.do Leandro u. i., quasi na esqui-
na da rua Real Grandeza um predio
com quatro quartos no sobrr.do, norão
habitavel. com um ouarto e grande sa-
lão; rcfaimado c pintado de novo, com
illuminação electrica. e gaz; está aber-
to para ser visitado, c trata-se na rua
da Alfândega 11. 01 sobrado; aluguel
e taxa .=2?ooo. (4249 G) M

V LUCA-SE, multo barato, o arma-
XAzein da r-.:.i de S. Pedro 11. 2;;
trata-se na rua Primeiro de Marco
11. 22, (4106 10 .1

A LUG-A-SE um quarto cm easa ue
.iYum easil sem filho), cnm. 0.1 sem
mobilia a rapaz dn comincrehi e ;.c
tratamento. Muito asseio. Uua do, se-
nado 11. 172. (3457. IQ.J

Cura raitidn c.iiii o
PKITOUAL aiAt 1XHO
Kua 7 dc Sotòiiibrò, 180

i LUGA-SK
-"irua da V
na ICoinpanhi:
rantida, Quita

por 200S o predio da
isiogcm 11. 07; trata-se

de Administração Ga-
ida, CS. (3173 G) .1

A-LUG.A-SE uma boa casa, ua rua
«A-Viseonde de Sapucaliy .... 341,
perto da avenida Salvador de Sá: tra*
ta-se na rua do Kosario n. tio. Alu*

ALUG.
Xivista

gnel, (4020IÍ) J |da d.apa

AM-SK csjilcndídas salas- com
pura o mar, sciu mobília,

tem banhos quciites e frio-, luz cie-
ctrica e todas as commodidadés; li

(45.1210 11

A LUG \-SE. para easa de familia de
-TVtratamcnío. uma perfeita lavadei-
ra c eupommadeira; na rua do Catte-
lc 214. casa 1. C44S4 C) M

.4 LUGA-SE unia boa sala. sem mo-
_73_bilia, com muito ar e luz, em casa
de familia estrangeira, próximo aos
banhos de mar. por 6o$t e sú a sc*
nhores do commercio; na rua Corrêa
Dutra, 74. (JÓ27 G) .1

T>REC1SA-SE de 1.111.1 empregada
J. para «serviços domésticos, â rua
José Domingues n. iei.—Picilade.

( n.\. Ci II

T>REC1SA-SE de uma scubora de'
JL edade, para serviços leves, em
casa de uma «senhora só; rua Gene* ¦
ral Polydoro :-.. 133. (4333 C) S

TORSCISA-SE dc um casal de cm-
j j.rcandoi (le meia cit-le. pr.ra
uma cidade do interior, se:: !-> ó ho-
mem para chácara e jardi:-*, c a
mulher para cozinhar, íayar e en-
•. r.mmar para um ca-sal, quo não íe-
•i.un filhos) trataisc ,na Irtta São

;i>- :o n. 11, das 3 ás 5 horas d-i
I. ¦'-.-. (4:72 D) li

Ü*>A& SEMPRE 0-!

SABÃO
ARISTOLiriO

A VENDA SIM TOOA PARTE

¦ :^_* "T/

MAXCHAS,
5AUDAS.
ESPIXIIAS.
KUGOSIDADES,
CRAVOS,

viinsn-ii.Hroõris,
COMICÜòKS,
UlRITAÇíiiüS,
FRIEIHAS.
FERIDAS]

OASPAS,
rÉRiu do
D0RKS,
ECZEMAS.
DARTHR0S.

GOLPES.
cadem.o contusões.

oieimadiras,
erys1pei.as.
ixflam:.i.vç«íes,i

AliUOA-Stv 
for preço barato, boa

casa eom tres quartos, duas salas
<• bnm quinta!. Informa-se na rua
Cardo-o Marinho 11. 7, escriptono..
¦Praia 1'wiuosa. (362(1 I) S

ALUGA-SE 
por preço barato, boa

casa com dois quartos, duas salas
e bom quinlal. Informa-se na rua
-Cardoso Marinho n. 7, escriptorio.,
Traia Formosa. i.^27 l) S

A 'LÜGA-SE 11:11.1 grande casa, na
xi-rua da -America n. 24, tem tres
andares, dá boa renda, para commo-
dos e armazém para negocio, .aluga-
sc por 300$; trata-se na rua General
Canabarro 271. (33^3 I- S

A I;UGA-SE uma rrande easa. com
10 primeiro tem um
iu a 

'liga-se separado:
para 2 famílias; a
rua da America 24.

(2S.12 I) S

J-3-3
bom
cada
120$

andarei
armazoroj-
andar dá
ca Ia um;

A IjVííAM-SE bons qmii-tos,
•-"l-iiiiiiti» baratos; na ladeira
do Harroso 2, porto da Saude.

(J 3722)1

A .I.UC.A-SE um bom predio dc dois
Aaiidarcs, acabado .-lc reformar, com
amplo armazém, tendo 6 sobrado qua-
tro boiu quartos, dtiai salas, cozinha,
deipéiisa', etc., na rua do Livramento
lt. 38; tia chaves estão na rua da
Sa-.nie 11. 270. restaurante. (45171)11

ÀiLUGiA-Slí por preço modíço,. o
Xj.optiniò armazém da rua da Sau*
de 11. . ro; trata-se c as chaves no
botequim ao lado. (44-'cl) R

b. a cova. cm
moço solteiro;ALUGA-SE 

uma
casa de familia, t

Í11 forma-se na rua Comniendador t,co
nardo n. 40, próximo no Cães do
Porlo. (4236 I) R

Boa opportunidade para as pp.ssoa9 inteiligenles e
activas. Se V. S. quer vencer difficufdades da vida, ganharmuito dinheiro em negócios, tar coragem e audácia, boavoz, olhar magnético e attraente, vencer e dominarvossos inimigos, ganhar no jogo, recuperar a saúde e serFeli-j em amores c em relações do

toda a espécie, escreva-ruc imme-
diatamente, pedindo o meu livro

«„.»-.-- ---, * intitulado TALISMAN DE PB-DKAS DE CEVAR, onde conhecereis as virtudes das
maravilhosas Pedras de Cevar, recebidas da índia.Escreva para: Sr. Aristóteles Itália — Rua Seuliordos Passos n. 98, sobrado — Caixa do Correio
604, Rio.

vu&sus inimigos, gannacnaTis
ALUGA-bE 

uma casa para negocio,
na rua I-rei Caneca n. 436, por«Iuíuel baralissinio. TraUsj 114 rua

Colma íi. Tel. Vilia 3108.
 ___ <4i6li J) R

LUGAM-Sl-I. a ?i*, 80$ e 85$,
—-boas casinhas; assobradadas, pm.ladas e lorr.idis de novo, bondes de100 réis. próprias para familia regu-

rua Frei Caneca 252; tratalar
se na avenida Salvador de Sá 114.

ssir il-SF. os baixos do predio
. rua Dr. Mattos Rodrigues 11.

antig-i rua do Leste; aluguel 100$.
(1083 J) .1

ALUGA-SE 
uma boa casinha, dcn.

tro de uma chatara, ocm quarto,sala de jantar, cozinha, com agna
nascente; na travissa do Navarro n.
25 antigo; informações ua mesma tra-
vessa n. ii, venda, por favor.

(271 J) .T

ALUGA-SE 
o predio da rua Conde

de Bomfim 701. eom 5 quartos e
bom porão; chaves no açougue, e tra-
ta-se ua *úa Moura Brito 10. (44.t/K)R

¦iiiiiBiKimiKiiiHiBiinniw
OS QUE SOFFREM DO

ESTÔMAGO DEVEM USAR

I GuaraneêiaI
|g»!:i_iHg»a!IWaKMi»«i!:M»

A 
LUGA-SK a casa II da praça Sacnz
Pena; 13: chaves ua easa VUl,

trata-se nn Café Jeremias;
taxa sanitária.

rende 100$
(4-|6(. K)J

AI,lTGA-SK 
o pequeno sobrado da

rua Coude dc Bomfim 05; lrata-se
na loja. (4i:n K) U

XAROPE DE S. BRAZ
Cura tosses, brouchite, coqueln-

clio, tuberculoso o asthma. Tomai-
o é ter certeza de estar curado.
UECUS13 OS OUTROS BONS
XAROPES que voa offercceiu.

Pre<;o do vidro 2§500
Exija o dc S. BRAZ

Drogaria Barccllos — Nictheroy
Depósitos : Uruguayana, 91 j t>t/-v
Marechal Floriano, iiã j- lv-iU
Assembléa Di.. I

A 
LUGAM-SE uma sala e um quarte
com direito ao resto da casa, a

um casal sem filhos ou ^pessoas <iue
trabalhem fora; rua dos Couueiros 3G,
Catumby. (toú.j J) J

ALUGA-SE 
uma casinha com sala,

quarto e cozinha, na rua Valle te
n. 28; oara iiiformacêes, 11.1 venda.

(270 J) S

A LUGA-SE a casa da rua
-ft-Souto Carvalho, 62; as
chaves por favor na n. 60, e
trata-so ua rua do Ouvidor
n. 94. (4141 J)

A LU.CAM-SE uma boa sala c quar-
Xi.to dc frenle juntos ou separados.
em casa dc familia som creanças, com
entrada independente; ua rua de São
Luiz n. .13; para ver c tratar, na mes-
ma. (4íoo J) M

A LUGA-SE uma casa nova' travessa
-CXS. Salvador 42.A. (4397 K)R

S. Christovão, Andarahy
o Vilia Isabel

ALUGA-SE 
a casa dn rua Guiara-

rães n. 57, perto, do prado Jo-
ckey-Clúb (bonde de Cascadura), com
tres quartos, despensa, copa, banhei-
ro, jardim, luz ejectrica, etc; as cha-
ves estão n n. 43I; c trala-se ua
rua de S. Christovão n. 603.

(3434 L) S

por 80$ bna casa, com
electricidade, etc,

na rua Esperança 51; chaves 110 ti-,
5.1; boii.l: S. Januário. (Í37<). DR

ALUGA-SE..grande quintal;

Neurasthenia —¦ Exgotamento nervoso
Falta dc memorin, phosplinturla. convalcsccnclas dns mu-
Icstias, curam-si! com o uso do HKSIAXOGENOI., de Alfrc-
do de Carvalho. K' extraordinário o scu consumo c os
attestados expontâneos dos que tem feito uso. A' venda
cm todas as pliarmacius do Rio e dos listados. —• Depo-
sitarios : Alfredo de Carvalho & C.—R. Io de Março 10.

ALUGA-SE 
por 7.$ nnra conforta-

vel casa em condições hygicmcas;
informações á rua Itapiru' ti, 90, ar-
niazcin c trata-se na tncsina rua, 273.

(4420 J) IU

A LUGA-SE por 8n$ o predio
_rVtrave5sa EedrcRacs

(397Ç1J

HADOOGH LOBO E T1JUCA
A LUGA.SE a casa n. 31 dn rua

_ÍjlAguiar. As chaves estão, por fa-
voi-; 110 numero 3,1 da mesma rua,
onde se trata. (S ,1.696) K

ALUGA-SE 
uma ca-a á travessa

Elisa 11. .16 (travessa da rua Vis-
conde dc figueiredo); as chaves cs-
tão no -n. iS. Aluguei, ii2$ooo.

(1630 K- S

A LUGAM-SE as casas da rua
^il). Maria 71 (Aldeia Cam-
pista), transversal á rua Pe-
reira Nunes, novas, com dois
quartos, 2 salas, cozinha, ba-
nlieiro e tanque de lavagem,
todos os commodos illumina-
dos á luz electrica. As chaves
110 local. Trata-se na rua Gon-
çalves Dias 31, próximo da ci-
dade, a poucos passos dos
bondes de Aldeia Ctuupista,
cuja passagem em duas se-
cções é de 200 rs. Alugueis
100$ o 110$000. L

ALUGA-SECi
dos

, casa da rua S. Luiz
onzaira n. íoi, com bens commo-
trata-se 110 197. (4222 L) R

M THEINA,

YXTTTTmrTrgTtttniTTTW^TXTTTIIIIIinxriH
UM REMÉDIO INDISPENSÁVEL

EM TODAS AS CASAS DE
FAMÍLIAS

AS CÁPSULAS ROSEAS QUINO-
FAZEM DSESAPP ARECER AS DORES DE CABEÇA,

j ncvralíjicas c dores rlieumaticas em poucos minutos.
rode ser usado por qualquer pessoa sem receio de atacar qual-

K quer órgão, sendo por esse motivo, superior a todos os similares.
" DEPOSITO GERAL:

N
K
K
ri

GRANADO & FILHOS
91-Rua T7rt_*_*a-i>3ra._XRi-81

J7r<rYTiiitT****iiiiXXTmXi>?ZZXXIXXXXXXXXlH

ALUGA-SE, 
na rua dos Araujos

7í, una casa com todas as com-
módidades; aluaucl 65S por mez;
lrata-se Conde dc Bcmíuii

(32 K) J
barato, o Rranile so.

da rua Conde de Boiiiiiui
240. com numerosos nuartos o salas,
quintal e todos o conforto. (4114MR

ALUGA-SE,brad-.

110 alto da Boa Vis-
cm easa de familia onüc não

mo.
LUGA-SE.ALI

.Ata, .
lia outros inquilinos, tini quarto
bilado, .ntrada independente, com
pensão, i senhora só c de respeito;
informa-se na redacção do ' Correio da
Manhã". (4"6 MR

com pensão por mo-
a casal ou rapnzos,

limpos e alijados (uiarlos, na rua
Iladdock Loho 06a o predio fica no
lado da sombra, próprio pira o verão.

(4.S2 h) J

ALUGAM-SE.dicos

AiMJGAM-SK 
casas pintadas c for-

radas dc novo. com 2 quartos; 2
salas e todas as eemmodidades; á
rua Viscondo dc S. Vicente S.(, An-
darahy; chaves na casa i-i preço ;i$.

(.1459 I.) J

A LUGAM.SE 2 casas, na rua Cha-
XVvos 1 ária n. 11.1, sendo uma com
2 quartos c duas salas, por 100$; outra
com sali e quarlo, 45$; trata-se no
n. 11S. (2793 L) S

ALUGA-SE 
t.or 6s$. uma easa, com

2 qu.ulos. 1 sala, cozinha, jiuintal
c o mais necessário
Machado $2, avenida
ves na casa n. 11.

_ rua Ricardo
casa 13; ns cha-

(4107 L)R

predio da rua 1'elip-A LUGA-SE
iTJLpe Camarão 44., Vilia Isabel, con-
tendo du.s salas dois quartos, cozinha,
quintal c entrada ao lado; aluguel
101$; tnta-se na rua Santa Luiza 24.
onde sc acham as chaves. (4i;.íI.)J

Çoffas de Saude
TÔNICO Rl-CEXERADOR DO ORGANISMO 15 REGULADOR DO

VKNTKi'.
Curam doenças do esloinaüo. ficado, intestinos dores rl.eum.itoi.los,

nervosismo, enxaquecas, ncvralglas hemorrlioidcs. fraqueza ccral c dos
órgãos da geração c manchas da pelle.. Depositários: Drogarias: l'a.
checo rua dos Andradas 11, 45. — Rio; Harucl & C, rua Direita 11. 1
S. r.iulti. (A 7.S2)

A LUCA-SE a casa IV da rua Uru-
íi/gllov 127. com 2 quartos 2 salas.
.-Icetrici.lade. (.l_06s K) J

unia casa na K. Nova
 Tijuea 159! quintal, tanque.

independente, banheiro, etc.: aluguel
40S; ns chaves com d. Albina 110.107.

(.1970 M 1\

ALUavSK

ALUGA-SE. oor 112$. o nredio it
SXre.ii Aristides I.obo m6-1\ ; chaves
no n. 124; trata-se na Companhia de
Administração Garantida. Quitanda 68.

(,317o K) .1

A LUGA-Sli bom predio, á rua Con-
liA.de de Bomfim nl E67. próprio para
familia dc tratamento; as chaves no
n. 871. e para tratar com Santos, JUo-
reira & C. á rua Visconde do Inhaii-
ma n. 38. (3776 K) R

Deve-se cinpi-egnl-o sempre de accordo com as insti-ucções quo
ncompanhani cada vidro.

ALUGAM-SE por. 172$ cada um,
_T3Lbs espaçosoi prédios da rua Con-
sélheiro Pereira Franco ns. 43 c
fo (primeiro e secundo andares)',
com quatro bons quartos, duas saias
c dependências, Uiüminádos a luz c'c-
ctrica: trata-se na rira da Alfândega
n. Sti, sobrado; as chaves cslaò no
II. --Ú. 

(4l6l I) .1

A LUGA-SE uma casa. com duas sa- r>>rcada de jardim com ma-
Alas. dois .quartos e grande quintal; Unifica liensão: rua Haddockua rua da America n. 6t: trata-se iu fc"»"-" '„".. /uocaai irrua do S. Christovão 14-. (4564 1).M Lobo 11. 2o2. l»-»»8») Jv

ALUGA-SEral Silva ' casa tia rua Gene-
Tcllcs n, 2, Andarahy;

graunc; tendo duas salas, tres quar-
tos. cozinha, banheiro e pequeno
ouintal; trata-se com Carrapatoso, na
rua 7 dc Setembro 29. (4007 '-) li

\ LUGAM-SE dois esplendi-
^\-dos quartos cm uma casa

.1 _ «l.i i.imfflilll fi

ALUGAM-Spias, para

X
El

SA.SE de perfeita s.iic.ra,
".-feita corpinlieira: mme. A.
rua 7 de Setembro ti. 133*

(3S D. I

D RE! ISA-SE de uma moca
a arrumadeira e
Januário n. 227

(4170

pottu-

ni J

ÍPR£ ISA-SE de perfeita e^-
a, que dé listro ru

(dor: á rl-a l)r. C,i-r;,i D-.i-
- Cattete. (4452 D) J

¦""VtRCISA-SE dc r«fei:.i5 corf.-.
Jí nheiras; paga.se bem. na Casa
ttatio, !.i.-go de Santa Rita.

.(4319 D) B

li quarto? c falas am-
rapazes do

commercio. preços módicos; na nova
\"i*.ía da rua Luiz Gama u. .i?, com
o enearersado Abílio. C3S-0&J

i LUGA-SE u:na boa rala de fren-
_rYrc. mobilada, _e um quarta a casal
ou dois cavalheiros de tratamento,
c:u casa dc família; na r-aa Senador
Dantas n. 19. (4*09 %) -

A l.UGAM-SK uma boa sala de frcn;
A*V.c c '.-ii grandet quarto, a casal
som filiio?. escriptorio ou a moços.
Alugue! 100$; na rua Uruguayana 9?<
solrradò. (4281 II- M

i LUGA-SE uma li::.?a c csi-.iço.-a
xXcasa com muitos comraoti03, na
rua Mcnczei Vieira n. "9:, antiga
dos InvaÜdos; as chaves no armazém
di cs:;-.::r.a. C|is7 15) J

LUGA-SE -.mia boa alcova .1 mo-
ç-i solteiro, cm casa de familia.

Informa-se na r-.:,i Con-.nicnlvidor l.e.i-
nardi 40. (-I'.'6 H R

A:
anda?
rcchál

LUGA-SE
da rua Ac
floriano,

casa de família. |
ds frente. . no in 1

e 122, esquina Ma*
(4432 E) R

ALUGAM-Squarto; m
13C3 ti.
trata-se

um bom I AJ.UGA-SE um
rua l*rttdente de Mo- XjLfrcnte, cm caa

ioÇ, bom
'9. em Quintino Docayuva:

esquina. (4417 1') J
rua
iu.

A!;LUGAM-SE uma sal.i c saleta, j
próprias para gabinete medico

CíCripíono;
n. ió6.

rua Sete de Setembro
(i-l--6 15) R

A LUGAM-SE
XXros, quartos
l-or 42S c -iy
2- andar.

a famílias c cavalheí*
mobilados de frente.

; ti.i praça Mauá (>r.
(4215 15) R

A LUGA-SE part
ioLrapaz serio, c:
tia rua do Hospu

dé um quarto, a
casa de familia;

n. 54, -¦".

Cattete, Laranjeiras,
Botafogo e Gávea

fora.

quarto de
familia, por

1). Carlos I ii. 6i-A.
um moço do cotnmcr-
senhora que trabalhe

(4309 G) R

ALU
Ada

A T.fGA.S:', um bom quarto, a mo*
aVços solteiros; na travessa das liei-
i.15 .Anca 11. s. t4;i"Ei M

i LUGA-SE o sobrado da rua do
xXVpirangá' n. 11-2. ;.;ira pequem
família,': está pintado c forradti.de
novo; chaves r.o n. 56, casa n. N\ [1

(313 çÇO g

'GA-5K 
o predio assobradado

_ da ruu Xery Verrcira ii. So
(Cattcte, pintado e forrado dc no*
vo, com 5 quartos, 2 salas, porão
habitavel e mais dependências c quíii*
tal ; com installáção electrica. As
chaves estão na mesma rua, na pa-•tlaria defronte; trata-se com o sr.
Mario ItasM. á rua dc S. Pedro 33.
Tel. Norte 351S. (279S Gj J

2\çi

A LUGAM-SE
ju_.'um nuárto v
GoTr.es l-*rcire l;

boa sala de
pessoa sêri;

0. sob. (4!

A LUGA-SE
/VPcdra n.. ;

j mosa, própria

General

AUAUTO — Em cisa
V-vf aluga-se a cavalheiro

commercio.1 casa da .. . ¦ ,.-, esquina da ru.-. 1-or- I-Iamengo,
ara tebdinlia. c frente de Jardim,

(,4i;S E) Assembléa n. 50

de familia, 1
ou a mqçús 1

perto dos> banhos dei
n entrada independente j¦ dim. Tra:a-sc á ren

¦ -.(36I5S) J1

A LUGA-SE per 2=iS o predio re-
XAijem-construido e ainda não habi.

I lado d.i rua Capilão Salomão ti. 74.
frente o ' largo dos I.cões. próprio para leque-

: avenida I na familia dc t ratam ca! o: chaves uo
r 15) M i nics-.no c trata-se na rua da Cande-

| latia n. o:, com o sr. Carvalho.

A LUGA-SE OUcasal
ratamento, em casa
bom quarto mojiíada
rua do R:i?5cü, 160.

rc-sia ;'e
le familia,

¦ cr ;n pen
(MJSOJ

j i LUGA.SE uma casa assobradada,
j .i'5t.p,>r 1.14S. com 5 quartos. .1 silas.
! grande auintal, e outra p.-r tSS. tem

grande quintal. (4234 G) M

A LUCA-SE. v
üdc tratamento,
deira c
te:c n.

ra c de
perfe

familia
.1 lava-

ngon-.madeira na rua do Cat-
14 (tasa. 1), (S 3.43-1) G<

Á LUGA-SIJ com mobília e pensão,
_'Vca-a .de res; cito. cõmniodos, a ra-
sal sem creanças ou cavalheiros dis-
tinetos. Buar.-.úe dt 'Ma.-.-do. 17.

(,» r.i 1

Catumby, Estacio
e Rio Comprido

i LUGA-SE por ;o.S o predio da
Xi-rua 1>.". Carmo Xetlo 11. 2iS-A.
loja; chavea ao lado c trata-

A LUGA-SE a casa da rua Gratidão
jTVn. 13. com dois quartos, duas sa-
Ias. cozinha e 1:12; trata-se na mes-
ma rua n. il, Muda da Tijuco.

A LUGAM.SE dois bons quartos, mo.
Xibilados e com pensão, a casaes e
-.cnhores- de tratariieiito. eom todas as
commodidadés; HadJock Lobo 13.

(J044 K) J

Juventude
Alexandre

Faz com. que os cabellos
brancos fiquem preios, não
queima, não manclia .1 pelle.

A Juventude Alexandre des-
envolve o crescimento do ca-
bello c extingue a caspa com
tres applicações.

Vende-se em todas as per-
ftin-.arias, pharmacias c droga-
rias. — Preço 3$ooo.

A LUCA-SE a casa n. 5 da Vilia-Tl_Hainlio. r::a Abílio n. i.t; trata-se
na rti.-i S. Tontiario 22S, loia -le fer
racens; aluguel 8oS. (3980 L) .1

A _iTJGA.SE, por no$,a casa n, 43
A__da ruat Costa Guimarães Retiro da
America. S. Christovão; bondes de S.
Januário; as chaves estão na venda, cm
frento. (jo.ij J.) J

Comp. de Administração
Quitanda, 63.

Garantida". !
(3178J) ji

4 I.UC.A-SE por 1405. o predio '1:
jT__rua Dr, Aristides I.obo n. 1S1
tendo tres quarto- c mais dependeu- I
cias, jardim e quintal; os apparelhos jestão guardados c as chaves t-*não nò'
n. 183. Trata-se i rtra da Miscricor-
dia n. 2. sob. Praça Quinze. Tel.
Central 333. (.tOllJ) .1 i

V'LUCA*SE á rua Viseondessa det
¦_A.Pirassimui.ga n. 6.» (Cidadí N*o.
va) uma casinha or *jo$ e no II. <?4.
mira outra por 4í$: trata.se ua ma
Cu'in.1 n. Si. Tel. Vilia .lio?.

(4i6sD R

C0LLYR1D MOURA BRASIL

A tUGA-SE. Piir 61$. uma casinha
XXná rua Dr. Carmo Xotto .'?; tra-
ta-se na avenida Salvador dc Si 114. í

(NOME REGISTRADO)

Cupa a in7Rammaç-io e gsup-
gs3§ç©es dos oBãios

Em todas as
cias e aros

pharma
;arias

ALUGA-SE; 
pnr a.-u$ mensaes ataxa a easa nova, de sobrado. Arua 8 dc Desoinbro u 8t; tendo, n»

pavimento superior. 4 bons quartos,bom quarto dc banho com banheira
servida nor agna quente t fria. lava-
torio e W.-C, e no inferior, palas da
visitas e dc jantar, copa. cozinha, des-
pensa, W.-C. e um quarto: par», iu.
íortiiaçô-s, á mesma rua n 1 to, c
trata-se á rua flicooliilo Ottoni n. .,s,
sobrado. (832; D .-\

AffUGA-SR 
a Jimia casa assobra-

dada. da rua Duque de Caxias n.
7.í. Vilia Isabel; tres quartos, ditas
salas, chuveiro, dosnensa e mais de.
pendências paia familia de- tralamcti-
to; tem uaz oara cozinha. foRão a le-
nha. luz electrica. nredio novo c mui-
to areja-ln. bondes á uorta: vt-r e tra-
tar, na mesma Vilia Isabel.

(.i-.-S L)_B

AttíCA-SE 
uma superior casa,

eonstrucçao moderna, própria par»família de tratamento com ,\ quartas.2 salas, copa, cozinha, banheira es.
maltada com água quente, di-sin-usa.
W.-C. para eivados luz electrica a
bom quinlal; rua Paula Brite 701 cha.
ves uo 66. Andarahy Grande; aluguel
I4Q$(H)Q.  (3740 I.) R

4 I.UOA-SK o bom e novn predio
AjVda r.ia Leopoldo 11. 131 (Andara-
hv); as chaves eslão na venda, ao la-
do: aluguel 80$; trata-se 11:1 rua do
Rosário n. ioí i". (u-o I...T

A IilIGâM-SI-1 bons quartos,A"*.á i>rc(o niiiito barato; ua
rasa de i'oniuiodos ilu i-ua do
Mattoso 106. (J asai) íj

A I.l (,A-Sb. por 140S. n superior
xVpre.li-) da rua Dr. Silva l'inio 44,Vilia Isaocl; chaves r. informaçüte no
Boulcvard 28 dc Setembro 342, pa-daria. (3770 I.) U

¦i l.CUA-HH uniu liiulu vasa
•^i-inn t-ntrntla ao latlo c ov-
cellt-nti-s coiiinioilos imi-a fa-
niila du ti-ataiiK-uto; nu ruu
S. Francisco Xavier 190; an
t-liaves i-stiío na mesma c tra-
(a-se na rua da Quitanda HS.

(II 38U0)*i

ALÜCV.V-SE. 
a rua Marii c Barros

2-*9, unia casa, < com 2 salas, j
quartos, cozinha, quinlal. etc; as cha-
ves na casa ir. (..ytii I.l 5

AI.rt.A-SK. 
por 140$ mensaes e

tasà. a casa a ila rua S de De-
zcmhro 11. 70. com duas salas, cinco
quartos e mais d c yen dencias, orestan-
do-se para duas famílias, com duas
entradas; para iufo.mações. á. mesma
rua n. 110. e trata-so â rua Thcophiln
Ottoni 11. 45, sobrado. (S524 I.iA

AOS DOENTES
CVltA RADICATi da goiio.

rrlit-a ehronica ou recente,
estreitamento do iii-etlii-a. ein
poucos dias, por proeessos 1110-
dei-nos, sem dor. (iai-anle-so
o tratamento, ii.ipolci.t-.il, sy-
philis c moléstias da pelle,
appl. 606 e 901. Vacçinaa
antigonococcica. Pagamento
•pós a cura. Consultas dia-
rias, das 8 ii 12 e dr ii ás
10 da noite. T. C. 5981. Ave-
nida Mem de Sá, 115.

Al.IV.A-SE 
a casa n. 134 á iua

Visconde de Iluninraty; as chave*
110 armazém próximo. (45 M 'U) /

AI.UGi.\-SI! 
por 180$ uma casa. na

rua -aluado Zenha S4, com tres
quartos, duas sajas, saleta, banheiro,
rom banheira, quarto para creados,
quintal, etc. As chaves a rua Viscon*
de de Pltíuciredo 11. 107. Trota*sc á
ma Thcophiio Ottoni 11. iim, Tel.
2399 Norte. (4513 I.) lt

ALUGA-SE 
por iS.-$ o conforta-

vel predio da rua Tavares Guerra
n. «7, com qtí.itnihous quartos, duas
salas e dependências, perto doi ha*
ilhos de mar: trata-se na Companhia-*
Jidifieadora, á rua (Venerai Curjãii 4,
otule estão as chaves. (.44011 I.) J

AiLUGA-SE 
por 117$ o predio 13

da ladeira de S. Januário, illi-mi-
¦nado a luz electrica, tendo duis miigiii.
fieos quartos, duas csfnçosas salas e
íiraude quintal e dependências;' a cha-
ve eslá nu li. 17 e trata-se nu roa
da Alfândega n, 86, sobrado.

C44fiã 
I.) J

ALUGA-SE 
por iSo$ o sobrado 66

da rua de S. I.utz Gonzaga; tra*
Ia-se na rua da Alfândega 11. 12,
1'eixuln * C. (4024 L) J

ALUGA-SE 
1. predio da rua Delia

dc S, João n. 353, S. Christo-
vao, com 5 commodos, quintal; uaz «
electricidade; tr.1t.1-se ua rua Viscon-
de de Abaeté 11, 114 Vilia Isabel.

(4487 I.) H

A l.VCi'•.Slí um armazém, esquina,
xXc.oin 1(1 porlas, junto á um cine-
ma;, serve para 11.11 botequim e mais
eafe caneca, podendo ainda sublocar 8
porlas. iiuprcndo; nreço iSu$; rua Ua-
rão <le Mesquita 642. (3041 L) J

ALUGA-SE 
bom e novo sobrado,

por 140$, eom 4 quartos, 2 salas,
luz e Icctrica c r-az, iunt.i. Rrande ter-
raço. hoa banheira esmaltada c todo
couforto; rua Barão do Mesquita 7}S.

(394a 1.) j

AlíUGAM-SE 
a sala dc frente «

quarlo -da rua Hclla de S. João n.
100, a <li*as senhoras de familia.

(4464 D .1

ALUGA-SE. 
á rua Bomfim (São

Christovão) n. 222, um prodio as-
sobrãdadp; com salas dc vesilas e -de
imitas, ires quartos, cozinha, chuveiro,
W.-C. c hom quintal nos fundos; está
em obras e uódc ser examinado; paratratar, á rua da Alfândega n. yi, so-
brado; aluguel e taxa. 101$. (44-5LJJ

ALUG.'..S15. 
por ijo$ mensaes, es-

paçosj armazém, na rua S. I,uiz
Gonzaga n. 132, recentemente construi-
do._ proono paia qualquer negocio, de-
posito ou fabrica, com grande chaca-
ra; chaves no 134, sob. (3650 L) J

ALUGA-SE, 
cm easa de familia,

uma üala independente, a uma ca-
valheiro, c um quarto a uma sonho-
ra; rua Gccnral Silva Xclles 17. An-
darahy. (jSjo L) J

ALUGA-SE 
.1 casa da rua General

Canabarro 19, nova, illinuinada a
luz electrica. com optima saccommo-
dações, bom quinta!, tiorão habitavel,1
pela quantia inoitsal de 200$; trata-se
lia mesma rua 11. .12, (-14.1.1 h) U

AT,UGA-SE 
um bom predio, com 

'
bom quintal, cm local vistoso e

arejudoí r-erto tem bondes, tres. mer-
cado, et?.; rua Bamfica u 20: trata-
se no 11. ou no Collegio llelíos V.
Isabel. (11.16 f.) R

A T/UGA-SJ-í boa casa assobradada,
_T_L.com .1 qliartos; - boas salas, cozi-
nha, porão habitavel, grando terreno
arborizado e todas as commodidadés;
a.lusuel .-12$; chaves íi rua Chaves'
Korta 72. armazém Cancella. S. Chris-
tovflo. (4022 LI J

A M/GA-SE. por iCrS mensaes. a
iTXcasa n. 725 da rua liarão de -iícs-
quita; chaves na uadaria próxima â
rua Ceooòldo 10. c trala-se á rua da
Alfandèin 98. com y sr. Mata; tcle-
phonc tS7o. Norte. (4140 L) J

\IfUGA-Slí. 
por 80$ boa casa, com,

grande quintal electricidade, etc.;
na rua _ Esperança *-i; chjvcs nu í.i;
bonde S. Januário. (441,1 L,JI-

A I.L*GA-SK o predio do campo de
_"\S. Christovuo u, 1.1.1; trata.se na
rua Escobar 81, annazem. (4398 L)Il

A LUGA-SE uma casa, i-oS, na rua
---Pereira dc Almcnda n. -Si: trata-so
no sobrado. (4,1')1 L) R

A 
I.l ÍGA- SE uma casa á rua Costa

.í.oho 103: .1 quartos, 2 salas, cie-
ctrícidade; aluguel 0-,$; tralã-Sc rua I
Jochc.v.Cluli 105. (4.180 L) U

A l.UGA-SH uma boa casa. com 2
-T-t-quartos, 2 salas. 1 saleta e bom
quinlal, á rua T)r. Garnier si; aliigud
132$; acha-se aberta das q ás 4 horas.

(4241 d *

SUBÚRBIOS \

ALUGA-SE 
o bom pre-lio -l.i ru»

Ceará n. _ú. estação de S. Frãn*
ci"co Xavier, cnm duas salas, dois
quartos, cozinha, porão habitavel e
todas as commodidadés; aberto da 1
ás 5 lioras. (.ia.;-- M) S

A M'(.'A-SK o predio da i-ua
-í^-ila IScllii Vista 115. Ilu-
Sen lio Xovo, com 4 quartos
duas salas, cozinha, griiii.do
quintal, elècti-lcliladc, etc. I'a«
ra ver o tratar no iiiesmo,
eom o proprietário. Aluguel
132*000. (S -.í-aiM

A LUGA-SE o predio -Ia rua Con.
^i-clheiro Eerraz Si, duas salas, 4
i-jarlos e bom terreno: cbares a ri.»
Cabucú <c.-A. e trata-se ã ru.. Dias da
Cruz yí; alugaal M-í- (.<"¦: 'Ali.

V*'

Wi
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8 CORREIO DA MANHÃ — Têípáelra, 24 dc Outubro de 1916

u T
/ Miguel Braga, especialista em ex-
totcção de callos e unhas encravadas,
ttm dõr, etc., r. Ouvidor 165, «ob.
T. N. 1503. Aos domingos atten-
ilt chamado» a domicilio. Teleph.
Norte 2659.

i A LUGA-SE a cata da rua do Ro-
Acha n. 10, em frente » «•t»»0,;

(3917 M) K

1 A LUGA-SE, por 75$. . separadamen-
Ate cada um dos dois pavimento»
Independentes, do hygieutco sobrado
da tua da Saude n. 87. em Todos os
.Santos, lituado em logar saudável,
eom tres quarto», lui electrica! es
chave» na rua Conselheiro Agostinho
a, 57. (3955 __ 

K

ALUGA-SE. 
i rua Francisco Fra-

goso n. ai (Encantado), uma ça-
tinha com muita água. , por módico
aluguel. (3611 M) J

ALUGA-SE, 
por 160$. o predio no-

vo, n. 18 da rua Francisco Ma-
noel, E. do Riachuelo; 6 quartos, a
•alas. electricidade; trata-se a rua Vi-
ctor MíircJIe» 3a. (3144 M)R

ALUGA-SE, 
por 81$, no Mcyer,

uma casa com tres quartos,, duas
talas, cozinha, despensa e quintal;
trata-se na rua Torres Sobrinho 10,
(Meyer). (3533 M) J

, A 'LUGAMÍSE bons predios, na rua
AConselheiro Johim ns. 19, « =7.
bom quintal e jardim; trata-se na rua
Barão da Bom Retiro n. 119. Alu-
guel 9IÍOOO. (8698 .MJ K

=«5=:

NEURASTHENIA • FADIGA
PROSTRAÇÃO DE FORÇAS

PIA PHOSPHATADA
z>e -viTEiziKrxaoB:

HVo mais poderoso tônico empregado
contra as moléstias ou excessos, que

produzem esgotamento nervoso

ANEMIA CEREBRAL ••
o* •• PH08PHATÜRIA

N n'\ «vAaív

PARA SENHORAS
E SEHHORITAS

maior sortlmento
Só na oasa

11 mm DES MIDES
Kua Gonçalves Dias, 20 A

TELEPHONE 4.832

ALUGAM-SE 
confortáveis casas, de

41$ 1 61$; trata-se com Alberto
Rocha, rua Cândido Benicio 50a,, Ja-
carepagua, (au» M) J

A LUGA-SE em easa de familia um
lAquarto com pensão, a um casal
de tratamento; na rua Dr. Dias da
Crua 337. Meyer. (40'M)A

ALUGAM-SE! 
com carta de fian-

ca, boas casas para moradia, na *,.
Ramo», a 50». 60$. 65$. e 70$i tem
•tua. luz. W-C. e quintal; trata-se
no mesmo logar, a "Villa Andorinha'',
onde «tão as chave». (3343 M)K

ALUGAM-SE. 
na rua BrauhoCor-

deiro li. 69, casas novas, acaba-
• da» de construir, forradas e assoa-
lhadas, por preço» módicos: trata-M
no 71. (.1580 M) R

ALUGA-SE, 
por'aoa$. o esplendido

predio. assobradado, da íua D,
Anna Nery n. 41Í. bem. .defronte a
estação do Rocha, com 4 grande» sa-
Ias, 6 amplo» quarto» e demais depen-
delicias; próprio para grande família;
bondes e trem» i porta; chaves no n.
30 de Tavares Ferreira. (3835 M)J

ALUGA-SE 
a excellente casa da

rua Barão de Bom Retiro n. 130,
por 140$; tem a salas. 3 quartos,
cozinha, despensa. etc; chaves na pa-
daria próxima. (3957 M) I

ALUGA-SE. 
para casal sem filhos,

em casa de familia uma casinha
por 31$ mensaes, com a salas grandes
e coainlin. com entrada independente;
rua da Piedade n. 101. (4193 M)J

ALUGAM-SE 
casa», na estação

Costa Barros, Linha Auxiliar da
E. F. Central do Brasil; trata-se com
o sr. Bernardo. (4>9J M)S

ALUGA-SE 
oor 130$. a casa da

rua 24 de Maio 44. com 3 quartos,
2 salas ». mais dependências: trata-se
na rua Lavradio 37. loja. Ui26M)R

A 
LUGAM-SK uma «ala. dois quar-
tos e mais pertences; rua D. Ali-

ce n. 6;, Rocha. (.19.13 M) J

VEN.DE-SÉ 
um terreno de 15X50,

na rua S. 'Francisco Xavier, 775
('MwgueircO; trata-se com o sr. Mot-
ta, na rua da Quitanda 11. 95, Jóia.
das ia is 4. (J 4446) N

VENDEM-SK 
por 14 contos dou

predio» á rua Tavares ns. ai9 e
sai (E. Encantado), novos, feitio rho-
demo, issobradados. altos.. no centro
do terreno, jardim e gradil dc ferro
na frente, entrada ao lado. 2 sala»,
3 qiiítrtis. coiinha. despensa, banhei-
ro tanque e VV. C; trata-se com
Mourão t rua do Rosário 161.

ViENDE-SE 
uma casa nova, muito

perto da estação do Riacliuelo,
na ma D. -Clara de illarro» n. 41.
tendo 4 salas, « esplendido» quartos
« mais 3 ditos paro empregados, des-
ipensa, copo, coiinha, banheiro com
água quente c fria, duas necessárias,
Ianque», grande terreno, etc.; trata-
se na mesma. (J 4477) «

V.EN.D.E-S1Í 
— Trata-se da venda

e compra de predio» e terrenos;
recados a Corrêa, r. Frei Caneca, 387.
Negocio serio. (J 4'90) O

Vendem-se nas mas j«r-
V dim Botânico, Oltls,Magno-

lias, Accaclas e outras, em
prestações mensaes de 70$
em deante, magníficos lotes
de terrenos em ruas recente-
mente abertas e onde já exis-
tem magnificos palacctes. Os
preços variam desde 2:500$
o lote de 10 metros de fren-
te. Informações na Companhia
Predial, r. Alfândega 28. N

A CURA DA SYPHLIIS
Adquirida ou hereditária, intenta ou externa era to-
d» as manlfestaçcee: RniumatUmo. Eciema», UMan»,
Tumores, .Eicrolula», Dore» muMultre» e osKM. Do-
te» de cabeça nocttmus, Ulcera» do Eitomafo, «to.,
¦• eowetue com ^^^^^^^_

8t$

VENDE-SE 
barato, um bom. terre-

no, medindo 10X67. junto á esta-
ção de Vigário Geral, K. de F. I.eo-
twldina; trata-sc na, rua Senador Eu-
zebio 354, das 8 ás 16 horas.

(3431 N) S

VENDE-SE 
uma casa assobradada,

com quatro quartos e mais accom*
modações; na rua Senador Eimebio
n. 360. (45O.Í N) M

GOTTAS ESTIMULANTES
E' O ÚNICO PREPARADO ATE' HOJE RECONHECIDO
COMO EPFICAZ NA CURA DA IMPOTÊNCIA, EM QUAL-

QUER PERÍODO.

Depositário: Drogaria Berrini
RUA DO HOSPÍCIO N. 18 (J"8a)

ALUGA-SE, 
por 50$ mensaes, uma

casa. pintada de novo: duas salas,
dois quartos; travessa Barros Leite
n. 53, estação Quintino Bocayuva; a
chave na armazem do »r. Hriiiino:
carta de fiança. (4120 M) B

ALUGA-SE 
uma casa, com doi»

quarto; duas sala» é cozinha; alu-
¦uai 35$i n« beco dos hspinheiro»
160. Piedade, (3063 M) J

ALUGAM-SE 
o» predio» da rua

Francisca Meyer ns. 55 e S7.doi»
minutos <io bonde de Piedade; trata-
ee na rua Coronel Borja Reis 343.

(3B10 
M) J

ALUGA-SE 
a casa da rua Souza

Crua n. 47. Andarahy; grande,
com bons commodo» para família e
bxtante terreno; trata-»e com Costa,
na rua ; dc Setembro n. ao.

(4096 M) B

I A tUGAM-SE os predio» da rua Ba-
Arto do Bom Retiro, entre o» nu-
roeroa 113 « "9 « "»•.2 « '• cím
bons commodo» e bom quintal; as cha-
ves estío no 11. 113. onde se txMoxa.
Aluguel ojjooo. (80Q7 M) k

A 
LUGA-SK nma casa para
pequena familia, na rua

Visconde de Caravellas n. 59;
trata-sc no predio. (B 4418)

ALUGA-SE 
por 90$ a casa 113 da

rua Dr. Ferreira Nobre (Meyer);
chaves 110 n. 111, lendo porão habi-
tavel; trata-sc na rua Rodrigo Silva
n, 10, a» andar, entre -Assembléa c
'S. José. (4036 M) J

ALUGA-SE. 
por 90$. á familia de

regular tratamento o predio novo
da vlfia â rua Marechal Machado Bit-
tencourt 04. Kiachuelo: tem excedentes

.íiccommodc.çües e um bom porão; trata-"te no predio 10 da villa. (4498 M) M

ALUGA-SE 
uma casa, por 101$;

trata se na rua Barão do Bom Re-
tiro n. 2.11). Engenho Novo, (3609MJJ

ALUGA-SE por 100$ boa
-ft-casa; na rua Carolina 53,
estação do Rocha. (J 4183) M

ALUGAM-SE 
os bons prédios da

rua Itaquaty 82 e 84 (Cascadu-
n); as chaves estão na venda, em
frente; aluguel 60$; trata-se na rua do
Rosário 105. 1*. (4251 M) R

Üfli-NDE-SE a rua Dr. Piragibe, um
¦ T terreno de 6 por 17; informes e
tratos á rua Buenos Aires i?8. d»s
13 as 18. <45»6 N) R

VENDE-SE 
uma chácara com t^s

casa», uma gra/ide para moradia
e duaa rendendo, tudo muito -barato;
rua Baroneza, esquina da rua Maran-
gá, n, 271, Jacarépagua. (J 8.280) N

ALUGa-SE 
a easa assobradada,

construcçao moderna, duas salas,
tres quartos, cozinha e banheiro, luz
electrica, bem situada e bons ares;
rua Meira 42, estação Piedade; alu-
guel mensal 80$. (4129 M) R

VENDE-SE 
por 13 contos um bom

predio á rua Bella Vista. n. 68,
em contro de terreno de 11A63, com
gradil de fcr«r-e jardim na frente,
com tres janellas de frente, entra-
da ao lado, com varanda corrida na
extensão do predio, duas salas, tres
quartos, sendo um destes um salão,
boa cozinha, despensa, quarto com
banheiro c \V. C., electricidade em
todo o oredio e boa cliacarinha; trata-
sc com .Mourão. rua do Rosário, 161.

(N

MBàflTFlIAI A dirlja-se a caixa do Correio
Hirial I E>nVlft 1047 — IUo de Janeiro —

Enviando o nome, residência e o sello para resposta.—-
OURA RÁPIDA E QARAMTIPA —• GRÁTIS.

Compra e venda de predios
e terrenos

ALUGA-SE 
uma casa. na rua 24 de

Maio n. 47. "Villa Emilia"; alu-
guel 8i?i trata-se na mesma rua n. 15.

(3668 M) J

ALUGA-SE. 
no paraiso dos sub-

urbios. excellente e salubcrrima si-
tuução, Villa Savana, Petropolis dos
pobres, casas de 110$ a preço dc cise:
65$ o ;o$; rua V. «ictheroy 60,. Man.
güeira, cntriija do palacete Bianco;
exige-se. porem, garanínda da.oecupa-
ção; mínimo, seis mezes; condição im-
prescindirei. (4031 M) J

A' 
LUGAM-SE boas casas, a 5,0$, com
2 quartos. 2 salas, electricidade; na

Estrada da Penha n 1010. E. de Ra-
mos. (42J9 M) K

I A LUGA-SE um bom quarto em ça-
xVsa de uma senhora viuva e dc eda-
ile, dc todo respeito, a nina outra
nas mísinas condições; rua 24 de
Maio n. 53. estação do Rocha.

(4384 
M) R

ALUGA-SE 
uma casa, com tres

quartos, duas salas, electricidade ;
11a rua Conselheiro Jobim 46. Engenho
Novo; as chaves na mesma. (4,i8?M)R

A 
PRESTAÇÃO, vendem-se a ma
Emiliii A 1,'20, perto do. ponto

de 100 réis, bonde de Jacarépagua,
uma regu'ar casa, com grande lote
de terreno; trata-se á nia Cândido
Benicio n. 40a. (8708 N) R

COMPRAM-SE 
casas nos bairro»

de Estacio de Sá. Trata-se na
rua Dr. Souza Neves n. 32, das 10
is 12 e dns 17 em deante. (4202 N)J

COMPRA-SE 
um predio em centro

de terreno, porão alto, ate 20
contos; rua S. José o, na1 — Phar-
macia. (2584 N)

VENDE-SE 
um predio chie na rua

Barão dc Mesquita, recentemen-
te construído, estylo moderno, ainda
não habitado, cm centro de terreno
com jardim na írente e dos lados,
com dois pavimentos, tendo cm baixo
sala caletinha. sala de jantar, dis-
pensa, banheiro, W. C. cozinha, in-
stallações clectricas, em cima. tres dor-
initorios, corredor e lavatono e W.
C. Bom quintal, todo fechado; para
ver, rua Rosário, 161. sobrado. Mour
rão. Bonde de Andarahy Grande a
porta. Preço, 22;ooo$ooo.

^^!ENDE-SE 
um bonito palacete com

I duas sala», quatro quartos, sale-
ta, cozinha, despensa, W. C, banhei-
ro e porão habitavel, com jardim na
frente e grande pomar, tendo
i8m,2S jcóom.oo; para ver e tratar 110
mesmo, á rua D. Luiza n. 85, Inhau'-
ma. Preço razoável. (R4H4)N

I, UETYL
Poderoso antisy-
philitico. Elimi-

nador das imnu-
reza» e micróbios
do Sangue. Cura
•yphilis, tanto ex-
terna (pelle, «tc.)
como interna (dos
PulmSe», Coração,
etc.) Peçam prós-
pectoa. Vende-se
mi boa» pharma-
elas. Preço. 5$.
Deposito Geral:
Avenida Gome»
Freire, 99. T.
1203 C.

VBNDiEM-SB, 
na ru» Neureth,

Boca do Matto. Meyer (bonde» de
tin» de Vasconeellos), bons lotes de
terreno», prompto» para conilruir, ten-
do 10 metro» de frente por 44 «
fundos, junto» ou «eparado»; trata:»e
eom o proprietário, a rua 'Primeiro

de (Marco o. 13 (loja), , ««'«Pa0"!
n. 3.599. Morte. (S 3»77) g

VENDEM-SE, 
am Madureira, «ia

rua Domingos Lope» n, 77, ,"
bemfeitoria» «td <rrs caias: trata»;
na meuna. O 43*9) «

VENDE-SE 
na Avenida Atlântica um

terreno de 14X64; informa-se e
trata-se a rua do Hospieio n-g'|.8,v

VENDE-SE, 
na estação da Penha,

mn superior predio. construcçao- de
pedra e cal, fachada cimento branco,
bella esthetica, panorama admirável,
situado em eentro de terreno; 4 quar-
tos. 3 salas, cozinha e outras depen-
dencias; 81000S; 130. Alfândega, 1°
anadr, 2 is 6. (429a N)

VENDE-SE, 
na estação do Encan-

tado, uin predio que nunca foi
habitado, novo completamente 2 quar-
tos, 2 salas, cozinha, W-C. dentro
de casa, formato iaponez, paredes do-
bradas, tendo de frente, o terreno, 14
metros; 130.,-Alfandega, 130, 1° au-
dar, 2 is 6; 4:900$; negocio urgen-
te; excellente -pechincha; é distante
da estação o máximo, 8 minutos.

-ü (4295 N)

VENDE-SE. 
na rua Major Rego. o

predio n. 34-A, estação de Ra-
mos. distante 7 minutos; negocio ur-
gente; 4:350$;. 130. Alfândega. i°
andar; 2 quartos, 2 salas, cozinha,
tanque, W.-C. ¦ e bom quintal; nego-
cio urgente. 

(4298' N)

VENDE-SE 
o confortável predio

da ma Visconde dc Tocantins
n, u, estação de Todos os Santos;
trata-se 110 mesmo. (4510 N) II

V neral 
' 

Cantara, por 45:000$; 011-
tro, â rua do Hospício, por 35:00051;
trata-se i rua da Carioca n. si, so-
brado, com o «r. Pereira. (J 3832)"

OS «VISÍVEIS
s.*. p.*. -»•••

Sfeig ou n,a„if_eS,aeõesoida nioHtia. - 
^sell, 

para ™

A todos
o» ijue sof-

f rem de
q tt a 1 rj u e r
moléstia es-
ta soei eda-
d e envia-

aposta, que receberão ca
SIVEIS — Caixa do Correio, 1125.

ALUGAM-SE 
prédios, a 55$. 50$ c

70$ mensaes, com 1 2 e 3 quartos,
com electricidade, perto da estrada de
ferro, com bonde á porta; para ver e
tratar, íua Assis Carneiro 139.... „

(4236 M) R

ALUGA-SE 
a boa casa, n. 65 da

rua Tenente Costa (Meycr), com
quintal; as chaves ua venda da es-
quina; (4406 M)R

A 
LUGA-SE a hoa casa n. 46 da rua
I.ucidio Lago (.Mcyer). com quin-

tal; as -haves 110 11. 81 (armazem).
(4407 

M) R

AI,UGA-SE 
ou vénde-se 11111 novo e

espaçoso proiiio; ngua c luz ele-
ctriea cm todo elle Rnindc jiirilim c
terreno com 55 m„ lodo arborizado,
muilo liarnlo pela ürcencia da retirada,
na ru.i Magalhães Como 44 próximo
à estação do Mgyer. (441-1 M)R

ALUGAM-SE 
boas casas novas, com

2 qinirlos. 2 saias, terraço, lavato-
rio, cozinha. W.-C, chuveiro, bom
quintal, etc, por 60$. 65 e 70$; trata-
sc no armazém Jacavc Riaclutelo, rua
l.ino Teixeira, csiiuina Viuva Uaii-
«lio. hoiidc Cascadura. (4022 M)J

AOS 
CAPITALISTAS - Precisa-

se de um que queira emprestar
•15 a 20:000$ a juros razoáveis para
compra dc uma casa para residência
<le um cavalheiro que da de si pro-
va de honestidade. O pagamento do
capital e juros scri feito em. presta-
çõ s de 40o$ooo mensaes. Cartas a
Cavalheiro, na caixa deste jornal.

(4361 i\) J

COMrRA-SE 
até 40 contos — Unia

casa bem perto da estação do
Meycr, era logar alto, çom 3 a 4
(luatros e mais dependências, de hon
construcçao c bem conservada, em
centro de regular terreno. Offertaa
11 E. Dczonnc. Altos da Coiifcitarg
Japão - Mcyer. .(4400 M «¦

predio,
moderna, quasi

VENDE-SE 
uma caía eom duas sa-

Ias, dois quartos, banheira, pomar,
jardim, etc; na rua Diamantina 114.
Trata-se na mesma, com o propriela-
rio até às 9 horas da manha.

(4516 N) M

Commentos
Curam-sc em 3 dias com

Raa 1 do Setembro, 18rt

VENDEM-SE em pequenas
prestações, ao alcance de

todos, magníficos lotes de ter-
renos no magnífico e noro
bairro denominado "Campos
dos Cardosos". Estes sfio os
melhores terrenos e que -são
vendidos em prestações. São
servidos pelos trens da Linha-
Auxiliar, com as estações"Cavalcanti" e "Engenheiro
Leal", bondes de Cascadura e
Estrada de Ferro Central pela
estação do Cascadura. Escrl-
ptovio, rua dos Cardosos 352,
Cascadura. Prospcctos com
plantas na rua da Alfândega
n. 28, Companhia Predial. S

VENDE-SE. 
oor 8o contos, lindo

predio moderno, á rua Volunta-
rios; informes e tratos, rua Buenos
Aores 198,  (405a N) M

VENDEM-SE em pequenas
prestações de 8$ 99, 109,

etc, mensaes, magníficos lo-
tes do terrenos na magnífica
localidade denominada Sapf,
servida pelos trens da Linha
Auxiliar. O escriptorio é cm
frente da estação de Sapé.
Ainda existem alguns lotes na
Praça das Pérolas, muitos nas
ruas Opalas, Turquezas o Sa-
phiras. Os prospcctos com
plantas são distribuídos no cs-
criptorio da rua da Alfândega
n. 28, Companhia Predial. N

V.ENDE-9E 
(urgente, alto nego.

cio), o solido predio, no Riaehue-
lo, bonde de Cascadura na porta, a
rua Flack n. 10, onde se trata, com
o dono,-das 10 ás 3. Preço 4:800$,
parte em prestaçõe», (J 4» 10) "

IMPOTÊNCIA
Esterilidade,

Neurasthenla,
Espermntorrhéa.

Cura certa, radical e rápida
Clinica electro-medica, espe-
ciai do

Dr. Caetano Jovine
das Faculdades de Medicina
de Nanoles e Uio de Janeiro.
Das 9 ás 11 e das 2 ás 5.

Largo da Carioca n. 10
sobrado

YENDE-SE 
á rua Frei Caneca,

canto da rua Magalhães, um ter-
reno dc 4 por 17; trata-se na rua do
llospicio 198.,;..-i. (4527 N) R

VENDE-SE 
um predio com cinco

quartos grande», duas sala», devi-
sita» e-de jantar, grandes, com gran-
de terreno eom ia,8jXiao de eom.
prido, próprio pare grande chácara dí
frutas e flore», «om bastante água,
esgoto e mal» pertence», bondes a

porta, 2 linhas, 3 minutos perto aa
estação de Todo» os Santos, a rua
Senador José Bonifácio; .. informa-se

na mesma rua a. 81, armazém.

MOVEIS a PRESTAÇÕES
72 - Ouitanda - 72
— A. PINTO & O. —

COFRES
Vendem-se 4 dos melhores fa-
brlcantes, por metade do valor
Rua Uruguayana 143, esqui-
na da de Theophilo Ottoni.

ViENDEM-SE 
un» carrocinha pe-

quena e um cabrito domesticado
para a niesma;. trata-se .com Oliveira,
So varejo de cigarro», 

na P'"'»/0™»
da estação de Deodoro. (R4i")°

VENOE-SJ3 
uma optima pharmacia,

com boa residência para família,
bem afreguezada, em uma. da» me-
lhore» rua» de Botafogo; informa-se
com o ar. Joio (Drogaria *»»»f»e^

(J 39s3> "

VENDEM-SE 
trea lustre»; um

grande, com 36 braços: um com
12 ditos e um com. oito ditos; para
ver e tratar, na egreja de b. Jorge, a
praça da Reoubhca, a qualquer hora
do dia. (427Q O) M

VIEXDE-SE 
um grande terreno,

com 4 frentes, i rua Uruguay;
para tratar á rua Sete de Setembro
n. 4o, loja. Negocio directo.

ViRNDE-SE 
á ma v'n" de J-ovem-

bro, canto da de Farino Amoedo
um terreno de 10X50; '«'a" a rua
do llospicio n. 198. (R 3-869) «

ÊNDE-SE um terreno com casa
principiada, em frente a estação

do Rio das 'Pedras, rua José Vicente
n. 406; «rata-se na rua Fernandes
Marinho n. 39, Rio das Pedras, bo-
tequim. (J *°33> N

ViEX'1'E-Sii; 
á rua .Dyonisio Ccrn.'.teir«

n. 1 terreno de 8X29; informa-
ae e trata-se á rua do Hospício n. 19'.

(R 3.870) N

VEN.DE-SE 
em leilão, quinta-feira,

26 do corrente, às 5 horas da tar-
de, o bom predio i rua Borges 11. 15,
Cachamby, na estação do iMeyer, em
frente ao mesmo, ao correr do mar-
tello, pelo leiloeiro Iglesias, conforme
annuucios no "Jornal do Commercio .

VENDE-SE 
hoje mesmo o predio

da rua Benjamin Constant 121,
Gloria, aberto das 8 às, 1; trata-se
Hospício 198. (4052 N) M

TTENDEM-SE 
em prestações easa»

e terrenos, tio Realengo, na Es-
trada Real de Santa Cruz; trata-se
com o sr. Marques, na Estrada Real
de Santa Cruz n. 165; mais informa-
ções á rua da Alfândega 11. 28, Com-
panhia Predial. N

VENDE-SE 
uma casa com grande

terreno todo plantado de arvores
e com um lindo jardim na frente e
dos lados, todo cimentado, tem es-
goto e muita fartura d'egua; a easa
é nova, porem, pequena; tem varan-
da do lado. Preço 8:000$; na rua
Guineza 11, 78. Engenho de Dentro;
pude ser vista a qualquer hora.

(5i42 N) S

VENDEM-SE 
tres magníficos e con-

fortaveis predios, situados na rua
Joaquim Silva, todoi com bastante
terreno, e um grande terreno, em
Todos os Santos, freguezia do En-
genho Novo; tratar com o dr. To-
lentino dc Campos, rua Thcophilo Ot-
toni, 83, 1" nndar, das 12 ás 17 ho-
ras. Teleph. Norto 4350. (2236N)S

VENDE-SE 
em leilão, quinta-feira,

26 do corrente, ás 41)2 'ha, da
tarde, um bom e saudável terreno,
com bonitas vistas, na Tijuca, rua
Maria Amalia, junto ao predio, 138,
entrada pela rua Uruguay, pelo lei-
loeiro Iglesias,-que tem a planta em
tiiqposjção, conforme unuuncios no"Jornal do Commercio". (J 6i8o)N

XTENDE-SiE uma chie oasa assobra-
? dada,;com porão liabitavel e todos

os requisitos da hygicne, terreno com
arvores frutíferas, jardim, duas eu-
tradas e garage. Preço de oceasião,
na rua Vaz ile Toledo, cinco niinu*
tos da estação do il!; Novo; trata-se
na rua Uruguayana 11. 31. (J427ON

VENDEM-SE,. 
á rua Braulio Cor-

deiro, dezeseis predios, constru-
cção moderna e terreno para edificar,
dando uma renda mensal de 710$,
bondes de Cascadura, a 32 minutos
do centro; trata-sc á rua da Carioca
n, 51, 1» andar, com o sr. Pereira.

(J 3831) N

VENDE-SE. 
por 60$ contos, predio

moderno, á rua Voluntários; in-
formes e tratos, rua Buenos Aires 198.

(4052 N)M

Gonorrhéa
cura-se em 3 dias com

Rua 7 dè Setembro, 186

VENDE-SE 
uma vitrine inteira pa-

ra porta, ou troca-se por algos
metros de armação; rua Uruguayana
n. 122. (R 3940) O

V1ÍNDBM-SB, 
* '• Haddock Lobo

n, 417, casaes de canários proin-

Ítos 
para reproducção c eles, 1 ox-

erriers", puro sangue. (R304UO

TÉNDEM-SE armações, balcões, cé-
pa», mesas para hotequi» c uteiisi-

lios para todos o sncgocios, assim
como se faz qualquer armação, a gos-
to do freguez e a, prcoç sem com-
petidor; na rua Senhor doKPHswM*.

(S6153) O

A! 
RUA Aewmblea,"" 70, a?, prof.,

com oito annos de pratica, pre-
para para exames ou concursos, cn-
sinando, não em curso, desde 10$:
portug., franc,, oritlun.," álgebra, geo-
tnetria, geogr., eto. - (5)

A 
UM RAPAZ solteiro, aluga-se

em easa do máximo aaseio, um
bom quarto, independente e casa de
duas pessoa»; rua do Mattoso 217,
«obrado, próximo Haddock Lobo.

(4503 S) M

AUTOS 
BENZ — O único óleo

para sua lubrificação, é Rubj»
E. Unlco» depositário» J. -M. Sam-

paio * C.*J rua do Hospioio 112.

(4417 S) 
R

A)OCElTA-SE 
roupa de familia

. pata lavar e engommar; da be.-is
informações; rua S. Clemente 149¦
Teleph. 1676, Sul. (4362 S)J

BICYCLETAS 
ou tricycles — Não

mandem concertar, pintar ou re-
montar, sem primeiro ver os preços
de casa Brasil, rua do Cattete 105.
Teleph. 1734, Central. (2310 S)R

BARRACA 
DE CAMPANHA -

Vende-se uma em perfeito esta-
do, própria para moradia de enge-
nheiros, caçadores, ogrimensores, ele.
Ver e tratar, na rua Conselheiro
Ferraz 65, Cabuçu'. Bondes _Lins
Vasconeellos. (3093 S) b

VENDE-SE 
papel pintado a rua do

Hospieio 190, as compras são fei-
tas a vista e «ada deve por esse mo-
tivo vende mais barato; ver para cter
casa Araújo Süva. ('3" W J

VENDEM-SE 
telha» a 80$ e.9o$

o milheiro, port*, janela», ripas,
caibros e assoalhos, forros e tudo por
qualquer preço para desoecupar lo-
gar; nn ruo A n. 81, em frente a
estação da Penha^ (4314 aj1 K

TTIENiDE-Sli meia mobília para sala
| V de visitas, composta de 11 peças,
de jacarandá, com frisos dourados, cs-
tylo niodcmio, • Preço 170$; na rua
Visconde dc Itauna n. 157, praça On-
ze de Junho. (J 4*06) O

VENDEM-SE 
um toilette-eommoda,

um iiuarda-vestidos, uma cama c
uma mesa de cabeceira, de Peroba,
com frisos dourados. Preço 220$; na
rua Visconde de Itauna n. 157, P"ia
Onze de Junho. (J 4267) O

VGNDQM.SE 
um guarda-louça, um

guarda-comida, seis cadeiras e um
grupo austríaco; à rua Alice de *!•
gueiredo n. 90, Kiachuelo. IJ3047)"

alto,
VENDE-SE 

um bom piano,
vistoso, prefeito, garantido, de

COLLEGIO 
"HELIOS" — Rua

Souza Franco, 143 — V, Isabel.
Prepara com segurança para. o Pe-
dro II, tem cumo especial, as 3.30
da tarde. Tem um curso pratico de
línguas vivas, pelo 

' conhecido Prof.
Fernand Kernstock, da Academia de
Línguas. (4185 S) J

CAIXA 
para «gua — Vende-se uma

própria para botequim ou tendi-
nha, com cantoneira» de ferro e to-
dos pertences, na estrada da Penha
n. 1131, estação de Ramos. (393» S>J

COFRE 
inglez, provo de fogo —

Vende-se na rua de 9. Christo-
vio n. 37. (3M1 s> J

COMPRASSE 
qualquer quantidade

de jóia» velha», com au sem pe-
dra» de qualquer valor e cautelas do
Monte de Soecorro; paga-se bem;
na rua Gonçalves Dia» n. .17. Joalhc-
ria Valentim. Teleph. 994. Central.

(4U7 S) B

4JUNTARIA — Vende-se a do pre-
\J dio da rua do Hospioio n. 100.

(3753 S) B

COLLETES 
DE SENHORA SOB

MEDIDA a 12$ — Mme. Mane
Lemos, colleteira diplomada pela Aca-
demia de Pari9 e com caso em ra-
ri», montou «eu atelier i tua da As-
•einblea 35, »• andar. ("S S) J

COMER 
bem a i$20o ? «ó no res-

taurant Pcnsion; mme. Solange;
Buenos Aires 158, loja; assigiiaines
á mesa 60$; fora, 70$. (i8i6S)S

mam^m^mmm=!mm^^^m^^mmmm^mmmfBr»zysrc,

HYPOTHECAS 
sob predios ,, »e 12 »j» ao anno, 130, .Vi',-,',,'

ga, a° andar; adearrta-se pequenas' 4
grandes quantias para papeis refere-./
tes aos mesmo», 1° andar, aonde 

'ií

informa. (,.(iç>i j,

tti
HYPOTHECA 

— Fazem-se
commissão, na rua Dr, uu... .

dos Santos 76, Machado Coelho, ¦''..,
10 ii 12 e das 17 ás 19 horas.

U691 i) S

INSTITUTO 
de línguas _ Incie.j

francez^ portiuguez, allemão c 1 
'.

tim; ensino rápido; rua S. P«
1° andar, esquina da Quitanda

U220 S)

10 51,

IMPOTÊNCIA 
_ Cura èerta, ¦,..

pida e inoftensiva, na "Flora Bra-
sil"; largo do Rosário 3. (4441 S) K

IMPOTÊNCIA 
_ Cura-se com ss

garrafa» de catuaba, remédio ve-
getal. Encontra-se na rua dc Santo
Christo n. 99. 13737 S) K

LÂMINAS 
Gillette—Afiam-se bem,

dúzia i$5oo; travessa de São
Francisco de Paula 28, (4169 S) K

LAVASOL 
— Lava, brotiqueia ii

desinfecta a roupa aem ferver,
sem esfregar e sem anil. Vende-se
nn rua Marechal Fioriano Peixoto 11.
122. Preço 1$, cada vidro grande,

(41O0 S) K

\TACHINAS de escrever - Com.
ifi pram-se Underwood, Uciuin;..„„
e Continentali rua da Alínndi:_
137. (45JJ^j »

TITME- THOMPSON - Rccoucili
iU ções em 8 dias, responsos, ca
mento» diíficcis, afastamenio de :
vaes, paz no lar, etc, Kciiiiiiieiii..,
no fim. Encarrega-se de trabalhos
pura os Estados. Cons, grátis. Ma.\i
nu reserva e seriedade; 73, rua Mau.

da antigarity—Mangue, Ao lado
do Gaz. (-•840 S) S

1ITME. Clara Couderc — Manicuta,
iM. pedicura, mosragista diploitiailn;
nu s. Clemente n. 105. Tel. 1 .¦-,.,
Sul. Vae a domicilio. Só ás «eiilm
ras. (2644 Si lt

MME. 
CICI, cartomante, di^ tuilo

com clareza que se deseja sj.
ber, realiza qualquer trabalho 1 1
mais difficil que seja amigaveínieme;
na lua nova residência, ú rua Iliv.i-
lido» n, 30. sob. (.10 js S|

TlfOÇA franceza, professora, lèccio-
itJL na o seu idioma. Dirigir-se ,1
rua D. Luiza n, 99, antes do meii*
dia.. (44H9 S) .1,

MOLÉSTIAS U ÜRETHRÍ
Cura rápida com a,

INJECÇAO MAHIMHO
Rua 7 de Setembro, 18tf

CARTÕES 
DE VISITAS - Cen-

to 2ÜI. Ourives n. 60 — rape.-
acreditado autor, por preço módico ; j j,,,^. Qscar N. Soares. (2423 S) S
rua de Sant'Anna n. 120, casa, dc
familia. (4544 O) B

íl/iENDE-SE um bom piano, do ce-
» lebre autor allemão Ronisch, per-

feito, um dito 4 bis Pleyel, ainda no-
vo, o «nelhor formato; um dito 5
Pleyel, estylo moderno, troca-se, con-
certa-se e afina-se. Ao piano de Ou-
ro, officina do Guimarães. Rim do
Riachuelo n. 423, sob. (4550 O) B

VENDE-SE 
um café caneca e bote-

quini, o melhor da capital, 011 ad-
mitte-se sócio; informações na praia
de Botafogo 494, casa Sereia.

(4483 O) M

VIEND-E-SE 
uma casa com 2 quartos,

2 salas e cozinha, tem bonde a
porta Perto de trem. Rua Mogessi,
lnhau'ma. Preço de oceasião; trata-
se com o proprietário a rua Archias
Cordeiro n. 43, Engenho Novo.

(B 3.744) N

\71E.VDE-SB um magnífico t.errwio,
Tá rua Real Crandeza, esquina da

de Menna Barreto, 30 metros de
(rente por 15 de fundos, todo ou em
parte; para tratar com o dr. Lacer-
ila, á rua do llospicio n. 42. sobra,
do, da 1 ás 3. <J 339o)_N

PROCURE a
Alfaiataria Leão de Ouro

Nenhuma outra vos offcrecc maiores vantagens
COMPARE os seus preços.

qualidade de casimira é a elegância de su<ts rou-
pas feitas e sob medida para homens, rapazes e
meninos que é de conveniência reciproca.

ViENOE-SE 
um magmtico

J^-0TZtl° i Tat")ok 2õni: la;,HcozÍni;a'e-q,nnta|,-por ,21000$

S1Un.0,45,rtSDon,ing™,ÍNictl.çroy os dois; ..,0, Alfândega, • --"
VENDEM-SE, 

no Engenho Novo,
prédios, juntos; 2 quartos. 

- -
Anvftiha i> miínial. nor 12.

ondar,
(B 4118) N a ás 6. (4.104 N)

A 
l.UGA-SE uma casa. com água, por
40$. i travessa Júlio 1'ragoso. 3.

Madureira; trota-se na rua l-iriiimo
Fragoso 29. (44-5 

M) R

AI,ÚCA-SE, 
por 61$ uma casa. com

a quaitos. 2 salas, e porüo com 2
quartos e sala, 2. cozinha»; rim lrran-
cisca Meyer 65. Engenho ile Den'!'0;
com luz eelctrica. (41.15 M)R

IAU.T.A-SE a cnsa assobradada'da
tíVru.-t de S. Luiz Gonzaga 11. 3«(>,
própria liara pequena taniili.i de tra-
lamento; trata-«e ua rua Visconde de
Iiihaiuca n. 38.^ U3"3 M) J

X IiUGA-SK por 102$ 11 casa
^»-ilu mui lloa Vista, junto ao
n. 6. Chaves ií rua lArcIiias
Cordeiro 48S. Trata-se na
Aveuiüu Central 128, sob.

(,l 3829) H

aalraoao doa Bezerros
A"FONTE LIMPA"

E* o único remédio veterinário que
cura a diarrhéa destes, e desinfecta os
intestinos do gado vaceum. — Deposita-
rios no Rio: Alfredo de Carvalho & C.
R. i" de Março, 10.

ALFAIATARIA

Leão de Ouro
RUA DOS ANDRADAS

Esquina da do Sospioio

CHÁCARA 
— Veudcse o contrato

de arrendamento dc uma grande
chácara, com bonita casa para. viver
ou alugar, com todas us heniieitoriaí.
Criiicã» c uiciisilios dc lavoura;, toda
plantada, e um grande tnehiol; a nra
Adriano n. 118, cm Todos os San-
toa. Para ver e tratar das 8 ás 10
da manhã. U"8o N) J

contos um pre-
demo, ú tra-

I A'LUGA-SE, para pequena..-família,
-i\.-.i casa moderna du rua 1'raiicisco
iMonoel n; tii (Sampaio), com va-
rnnda, jardim c quint.il, gaz e electri-
cidade. -\s chaves 110 11. 59. onde se
trata. . (Jõ-iJ M) S

APUGV-SE. 
para pequena familia, a

casa moderna ila rua Francisco
Manoel n. 61 (Sampaio), com va-
randa, iardim o animal, ij.iz c cl<-
etricidade. As chaves estãn 110 11. 51),
ende se trata. (S 3.624) •«

ALUGAM-SE 
dois prodios. acabados

de novo, com armazém para ue-
¦ócio e morada para familia. a rua
•Estrada Nova da Pavuna n. 140 c un:
infoima-se no u. 146. (4-21 -M)K

AI,UGA-SE 
a casa n- :a da rua

do Kocha. com 2 quarlos. 2 salas,
despensa, jardim e quintal; chaves no
31; aluRiicl 102$. l.wS.l M) J
"¦ *¦' ' ~ "—"

ALUGAM-SE 
011 vendem-se duas

casas, assobradadas com dois quar-
tos, duas salas, cozinha, luz olectrica,
agita, etc; distante ,1 minutos da es-
tacão; rua Victoria 268-210 Ramos;
trata-sc avenida Passos .i6-jt,.(.ui!>-iM)J

VENDE-SE 
por 27 coi

dio novo, feitio mod>
vessa Derhy Club, rua esta tra.ns-
versai á dc S. Francisco Xavier,
próximo ao CoIIcrío Militar, assiihni-
dado alto, no centro de terreno Uc
12X45 com duas janellas dc frente,
entrada ao lado, com varanda corrida,
3 salas, ; quartos, despensa. cozinha,
quarto com banheiro e bom qumtul;
trata-sc com Mourão. á ruu do Ro-
sarío n. i6u

\TENDE-SE 
um pcijucno terreno,

a dois minutos da estação dc
Ramos; iuforina-sc á ludãra Sen.v
dor Dantas 8. (3644 D») S

BouJovaril
iro. ou ruas

transversaes Andarahy 011 ruas tran-
sversaes. EiiRcnho Novo pu ruas
transversaes, nara ninis informações
com Mouião. a rua Souza 1-ranço,
ou Rosário, 161

"ITENDEM-SE prédios 110
V Vinte c Oito de Scicmliri

(J
ancó, 4"
.-•o.i) N

\rENDE-SE 
um prcdloipor 6 cou-

los, novo, dc coiistmcç.in moder-
na, á travessa José Bonifácio 11. 51
(U. de Todos os Santos). 2 minutos
dos bondes, assobradado, com unas
jancllas de frente, entrada ao lado,
porlão de ferro, varanda corrida na
extensão do oredio. duas salas tres
quartos, despensa, quarto com banhos,
etc; trata-sc com Mourão Rosário
il. 161 ou á rua Souza 1'raiico n. 47,
Villa Isabel, -N

II I
Tomo PEITOKAL MA-

1UNH0
Kua 7 do Setembro 1S<»

\7EXDEM-SE nn "Villa Pavn-
V na" cxcellentcs lotes de ter-

renos cm pequenas prestações
do 5$ cm deante. Os srs. pre-
tendentes poderão tomar os
trens da Linha Auxiliar do
Rio d'Ouro e procurar cm
frente ú estação da Pavuna o
escriptorio da Companhia l'rc-
dial. Prospcctos e plantas são
distribuídos na rua da Alfan-
dega n. 28. N

\ iEN'Dlf,M-SE os prédios seguintes:
45:000$, uma propriedade no centro

comiiicrcSal, Irceidcndo ?:íoo$ooo an-
iiiiaes,

44:ooo$, 5 predios novos; de boa
costrucção, fiando boa renda, á r. Con-
dessa de Belmonte.

35:000?, um predio com armazém
e 2 andares, próximo à r. Visconde
do Rio -Branco.

28:000$, um grande predio, em
centro de grande terreno, i r. Aris-
titles líObo, um grande terreno eín Icarahy,

23:000$, um predio noyo, com dois tratar cum o dr. Tolentino de Cam-
pavimentos, á r. Constante Ramos. 4109, rua Theophilo Ottoni 11. 83, i°

2-'iooo$, nm bom predio novo, em andar, tcl. 4.330, Norte. (.1353'i)N
centro dc terreno, á r. Imperial.

21:000$, um 'predio novo, estylo pa-
làcetc, centro de çrande terreno, jun-
to á r. Pereira iNnnes.

141000$, um predio com 3 quartos,
2 sala?, dc., junto á avenida Salva-
dor do Sá.

13:000$, um predio novo, cm cen-
tro de terreno com pomar, bondes á
porta, ua K. do Meyer.

13:000$, tres predios novos, sendo
um grande e dois pequenos (hoa rcu-
da), na 'lí. da 1'ieilade.

11:000$, um predio novo, á r. Pau*
lo e Silva (largo da Crncella).

7:000$, um predio dc boa constru-
cção, junto á »K. do iMcyct*.

5:0011$. dois predios dc j quarlos,
2 salas e bom terreno, na 'K. da l*ic-

VAhim destes tem outros cm diver-Wsc" na Estrada da' Bauèa Velha 14.1.
sas localidades, .-is.-ini i-o-.no empresta Su 4'34J ->
dinheiro sob hrnothccas a juros mo-
dicos; trata-se ã r, do Carmo. 6o,
i» andar, telephone n. 5.848, Norte.

(J 3939) N

VÍENDE-SE 
uni magnífico piano

grande formato, .preco dc oceasião;
rua lEufrasia Corrêa n. ao, largo do
Machado. (R .|43n) O

VENDE-9E 
bom estéreo, -bem cur-

tido, á rua Firmino I-ragoso, 29,
Madureira. (R 44j8) O

VÍENDE-SE 
um botequim livre e

desembaraçado, á rua Fernandes
Marinho n. 39, Rio das Pedras.

(J 4032) O

VENDEM-SE 
seis cadeiras de pe-

roba, obra da Casa Leandro Mar-
tins; á rua General Câmara «1. 145,
sobrado. (J 4280) O

VENDEM-SE 
um selim completo

por 35$ e tuna machina de pé por
15$; rua Portella n. 278, Madureira.

(R 4375) O

rEND-E-SE «ma loja de barbeiro;
na rua da Passagem n. 32.

CB 4405) O

jmmm
Tira os cabellu» supérfluos do roa

to, collo c braços. Encontra-se nas
casas: üaiin, Hcrmanv t Cirio.
tm 'I ii ¦¦»»¦•¦¦»¦¦¦———

TRÁS PASSES

V,ENiDIvM-8E 
exccllcntes predios

na rua S. I.ourenço, Nictheroy,

\rENDiIv-SE 
um tcir.-no de iox4o,

e todo material, por i>6oo$ooo;
j.i tem alicerce; rna Pio Ferro; m-
forma-se 110 n. 21, Inhaúma, l>on-
dès no Meyer. LÍ-'Íi^Li

IfENDU-Slv á rua Nora. PcdrcgU:
T llio. alguns Inus de terreno para

todos: trata-se na rua llucnos ^Airçs
11. inS. C-I5--5 ") R

GANHAR DINHEIRO
GRÁTIS O MAGAZINE DO DINHEIRO !

sultado: mas os dois (n?. 5 e 6),
iliiando estão reunidos cm poder

ALUGA-SE 
uma casa, com dois

uuarlos e duas salas, pbr 35$, a
ma Maria Luiza n. 181, Boca do Mat-
Io. Meycr. (-W" 

M) J

| A 1,UGA-SE. por 50$. a casa, com
Ai nuaito, sala c cozinha: rua fcan-
Ja -\iina 52. Meyer; as chaves na casa
1: irata-se no ariii.i.-n""' A"r.cd'|j
«nt frente i estação. U'-U "j »

armãriiilio

ALUGA-SE. 
por 60$, o predio no-

vo assobradado, a rua Vaz da
Costa n. 8-. Inhaúma, cum grande
iuinlal fechado e plantado, local sau-

gg 
trata-se á rua Ug 

g^

1 A JXT.AM-9E as boas casas da rua

.«Al?. Komana es. ao «s 31; chaves

Tendes iilgítni desejo que apezar
de vosso esforço não conseguis
realizar? Sois infeliz em vossa f.n-
milia, ou em conimercio? Preci-
saes descobrir alRuina coisa qne
vos prcoccnpa? Fazer vuitar pura
vossa companhia alguém que sc
tenha separado? Curar vicio <lc
bebida. j'cgo. sensualismo ou ulgu-
ma moléstia? Destruir algum ma-
leíicio? Recuperar algum objecto
que vos teiihani. roubado? Alcan-
çar bom emprego ou negocio? Fa-
zer casamento vantajoso? Rcviiro-
rar a potência? Aujrmentar a vista
ou memória? Adivinhar números
da sorte? Attrair abundância, de
dinheiro? Empregac os ACCUML-
LADORES .MENTAES NUME-
ROS 5 e 6. Nada tem de fcttiça-
ria ou contrario á religião. \:
Uma descoberta da influencia oc-
culta da própria vontade, para dar
ao magnetismo da vontade o po-
tcncial realizador, tal como o au-
xiVio da lnneta em relação à vista,
ou como o phonographo <|ue fuja
por causa da voz que nclle foi
gravada, como a da saturação da
vontade nos Accumuladores.

Todo o dinheiro que se gasta
com os accumuladores recupera-ic
logo com grande lucro! Numerosos
attestados favoráveis estão nos
nossos 30 hiagázincs. Sempre de-
ram resultado e são por nós ven-
didos desde ha quinze annos! Con-
tra factos não ha argumentos!
Um AfiçuffiulswlSi úiiaba d» 16-

irENDEM-SE om prestações
* magníficos lotos ilo tPiTiis,

na rui» Silva Tel les, cm Co|in-
ciiliiiiiii. Trata-se nu rna (Ia
Alfândega n. 28, Coinpanliiii
rrcdiiil. X

V.i-:.\i:lentini n. 5j; trata-se na mesma
rua n. 55 (.Mattoso). (R4i(i2) N

GRAVIDEZ Evi-
to-se

usan-
do as velas autiseptteas. São
inoífcnsivas, commòdas e de cf-
feito seguro ,Caixa çom 25 ve*
Ias 5$ooo. Pelo Correio mai-s 600
réis. Depositário: praça Tiradcn-
tes 11.' Í2, jiharmacia Aiivares.

(1504)

TTtliNpli-Sili unia propriedade em
V 'Mcrity, com duas casas para ne-

gocio, casa para -faiuilia, toda forra-
da e assualhada c niais duas casinhas
para aluguel, grande pomar, tendo
outras mais hemfeitorias; o logar já
tem «Rua e hreve luz: electrica. O mo-
tivo c o proprietário ter mais dois
negócios; ponto excellente para com*
mercio, distante 8 minutos da esta-
ção; ycr e tratar com M, Loniha.
Preço único 7:ooo$ooo. (R4j8d)N

VEND.E-SE 
por 2 contos dc réis

uma bclla casa com 2 quartos, 2
salas e cozinha, grande terreno, 13
metros de frente .por 50 de fundos,
«oiistrucção moderna, logar alto e
saudável, na estação dc Cordovil, lE.
.\ Leopoldina, 2 m:>nutos da estação,
rna José Ignacio n, 4; trata-se na
mcsino, com Garibaldi. N

\*\ENDlvM-SE 
silios, cm Jacarépa-

gua, desde 3:000$ a 35:000$; tra-

VE-N-DE-SiE 
por 9 contos 11111 predio

á rua Hario do llom Keliro, com
3 quarto.1,-a salas c porão liabitavel;
trata-sc a rua dos Ourives i., ou Ha-
rão dc ¦Cotegipe n. 20. (j 4:05)^!

\HvNDE-SE, 
na rua Magalhães Cou-

to. distante 2 minutos dos bondes
da riednde o 8 minutos da estação
do Meyer um lerreno, plano, prompto
á construir, io x 50 dc undo; es:à
livre c desembaraçado de qualquer
ônus; nreço 2:350$; custou 3:200$;
ijo. Alfândega, i" andar. 2 ás 6.

(4.!"-' N)

TTitíN.l»E-SK, na rua Voluntários da
\ Pátria, uma grande cisa, com jar-

dim na írente e terreno com 13 me-
tros de frente por 150 metros de
fundos. Preço de oceasião: ir.i!a-?e á
rua Gonçalves Dias n. C, "A l.a Rc-
noinée". (.1 30.IJ.1 N

da -mesma pessoa, servem tambem
para hyptiotizar ou niagnctizar,
curar só com a mão ott em Ais-
anciã, cnifiui, são muito mais-ef-

ficazes para qualquer fim. "RI;-

ÇO DU CADA UM, 33S000. b
o melhor talisman. Atirác sem ser
iman!

Se não puderdes comprar já os
Accumuladores, comprae o Hypno-
tismo Afortunante, com o qual
obtereis muitas coisas, e que custa
apenas 10S000. Federação 

'ilieozo-

fica, 5?ooo.
Os pedidos de fora devem ser

enviados com as importâncias em
vale postal 011 carta de vapor rr-
gistrada a — I.AWREXOE & C,
rua da Assembléa n. 45. Rio de
Janeiro. Dá-se grátis o Magazine
do Dinheiro.

Avisa-se que os ACCUMl LA-
DORES MENTAES são marca re-
gistrada e privilegio da nossa casa,
c que nada têm dc parecido com
os intitulados 

' radiadores, pedras
de ceva, um pedacinho de ferro
iiuantado sem valor, ou mcdalhi-
nhas. visto que sem serem iman,
nem aço, ferro ou corpo magneti-
zavel, podem, eiitre:anto, fazer
mover em distancia a agulha de
uma bússola. O simples uso dos
ACCUMULADORES torna desne-
cessarios os trabalhos Ue feitiçaria
«U «iítomjiicj*1 ,.(A jSo

YTT.XUl-i-SK unia cisa çom 6 lolcs
V de terrenos ''?»' arborizados dè la-

ranjetras e :n,iis frutas; cstaçfio de
liiliarajá; travessa Osório n. 137.

(1! 40941 N

\r«ENl>KM-9E 
seis casas dando ren-' da, novas,' 2 quartos, salas de vi-

sitas e <le jantar, cozinha, Brande
quinta!, luz electrica e btildes na por-
ta; 7O, rua Pereira Nunes, acceitam*
>c offertas; informações com o sr.
|):irlot, Só, rua Senador Dantas, so-
brado. I tMi:;-i N

^T.h^Dl•,-SlE 
um predio, cm Villa

Isabel, por 51500$; trata-se á rua
da Carioca n. 51, i" andar,.

a 3g3£) N

VENDA DIVERSAS
\7I-,.\'D1-,..SE 

uma quitanda bem afre-
Kuczada, no centro commercial;

trata-se na rua Camerino 132.
(4335 O) S

f%TRNDJíM>Sl$ ferramentas e utensi*
! V lios de funileiro e bombeiro hy-
draulico, próprio para um principiai!-te; na ma Uranos n. 12, estação de
Ramos, E. E. Leopoldina. t3622Ü)S

MOVEIS Rua Visconde
de Itauna 1S7

VcndèhY-se camas tara casal a 15$, 20$, 30$, 40$, 50$ e 60$;
toilcttc-commoila, a 35?, 4"?, 6-4, So$, ioo$ e 120$; guarila-vestidos
a 411$, 60S, Só$, 100? e i-'o?; gmirda-casaca, 100$, uo$ e 180S; éta-
«•'¦rc a OoS. 80$ c 110$: guarda-comida a 30?. 411$, 50$ e 60?; me-
sas elásticas a 3"?- 4')$ c 50$; mesas dc cabeceira a 15$, 20$ e 25S;
meias-cõmmodas, a .v>$, 4o$ e so%; meias mobílias u 70$, 80$, iouS,• 120$ c 150$; colchões (le crina p.-.ra casal a iS$, 25J, 30$ 40$; di-
tos para ./-olteiro de 8S a 15$;dítos dc capim de 3$ a isÇóboí

N. Toda a compra superior a 100$ será entregue gratuitamente
o domicilio cm qualquer ponto da cidade nu subúrbio.

Não su enganem b na rua Visconde dc liauna 157. Praça On-
ze de Junho- (J 4,65)

PASSA-SE 
ou admitte-sc uni sócio

nara uma pensão no centro da
cidade; trata-se na rua do Ouvidor,
108, sala 3, eom o cr. Cândido.

(4452 P) J

*T<0MPRAM-9E livro» novos e usa.
«_/ dos; rua José Maurício 144 A.
Livraria Americana. (2420 S) S

COSTUREIRA 
— Precisa-se para

o interior estabelecimento inter-
no, logar saudável e próximo desta
capital; trata-se á rua 7 de Setem-
bro n. 172, 1° and. (4561 S) M

COMPRA-SE 
ati u:ooo$ooo, uma

casa ds construcçao moderna,
com 3 quartos, 2 salas, dispensa e

âuintaí, 
em ruas transversaea ás de

1. Francisco Xavier e 24 de Maio;
não se acceitam intermediários. C.ir-
taa a A. M. J., travessa S, Salva-
dor n. 25. (4547 N) M

C0MPRA-9E 
um predio com. dois

ou tres quartos e bom ríuintal,
novo ou em perfeito estado de con.
servação, pana mortufa do próprio,
na Cidade Nova ou Estacio de Sa,
até 12:000$ mais ou menos. Cartas
com explicações, ao sr. Leite, aveui-
da Possos ií. 83, loja, sem internie-
diários. (3681 N) J

CALUORAPHIA 
em ia lições.

Treço 30$. Trata-se das 2 ás 3
e das 7 ás 7 i|2, Avenida Rio Bran-
co n. 11, a» and. (4470 S) J

C* 
ONRADO RIBEIRO — Sua ir-

mã Mario Ribeiro, pede para
procural-a á rua Nogueira da Gama
n. 37 — S. Christovão. (4489 S) M

CARTOMANTE, 
mme. Concepoion

—Rua Frei Caneca n. 196. so-
brado. Preço a$ooo. (4403 S) R

CONSTRUCOOES, 
pequenos repa-

ros c pinturas de predios; pre-
ços módicos, com o construetor Mi-
elialski; Uruguayana n. 8. Tclcpli.
5336, Cent. (4409 S) R

CHAPÉOS 
últimos modelos, em se-

da, jwlba, a 12$, 15$ e 20$; ti 11-
jem-se e reformam-se a 5$ e 6$;
mme. Bos, á rua da Carioca n. 10.

(3649 S) J

CHOCADEIRA 
— Gallinhas e pin-

tos de diversas raças, vendem-se
á rua do Cattete 11. 229. (4359 S) R

TRASPASSA-SE 
por motivo de sai-

da para Europa, uma pequena
casa bem mobilada, e to.Ia alugada.
Preço módico. Trata-se no Avenida
Mem de Sá, 38, sob., das 11 â 1
hora. (3648 P) J

Traspassa-se » !°£8„e £
tembro, completamente mobilado e
dividido em escriptorios, que es-tão
todos alugados, dando os alugueis
para pagar a renda do mesmo, fican-
ilo de graça para o alugatario, sala
dc espera, quarto, sala de jantar, có-
pa, cozinha, dispensa e área, A Sala
de jantar e espaçosa podendo servir
para pensão. Vendem-se algumas ma-
chinas e accessorios dc massagens e
embellezamento do rosto, ensiiiando-se
a trabalhar com as machinas e outros
misteres deste gênero. Motiva este
traspasse o dono retirar-se desta ca-
pitai. Cartas a Estrolla. neste escri-
ptorio, (6167 P) J

TRASPASSA-SE 
em ma central dc

primeira ordem, e em condições
muito vantajosas, uma excellente lo-
ja, esquina de rua, própria para qual-
quer negocio; informa-se á rua da
Assembléa n. 22. (4108 P) R

TRASPASSA-SE 
uma pensão fami.

liar, hons hospedes c está a casa
sempre cheia, situada na rua Costa
Bastos, Riachuclo í o traspasse é de-
vido o« proprietários terem de reti*
rarem-se com urgência desta capital.
Carta nesta redacção, a Sebastião.

TRASPASSA-SE 
uma hoa casa de

barbeiro, no centro, pela melhor
offerta; o motivo é o dono ter ou-
tro nogocio e não poder eslar á tes-
tu; informa-se na rua da Quitanda
11. 174. (4315 P) R

ACHADOS E PERDIDOS
CAMPELLO 

& C", rua Luiz dc
Camões n. $6. Perderanvse as

cautelas ns. 55.743 c 61.014, desia
casa; as providencias estão dada*.

(4155 ü) R

X7ENDE-SE, cm frente á estação
\ ile Bento Ribeiro um predio 110-

vo, consttucção excellente c commo-
dos bastante, para regular familia,
tendo, de frente. 20 metros do terre-
110: preci 4:400$: 1.10. Alfândega. i°
nndar, 2 ás 6. Urgente. (4-99 M

TTENDE-SE; na estação da Pieda-
V dc, '.ini predio. nor 10:500$. tciuio

.1 quartos. 2 salas. copa. despensa,
cozinha. r.Rua cm quantidade, bonde
á porta, fechado, o auc ha dc chie,
situado cm centro lie terreno nue me-
de. de frente. 11x66; Alfândega i.io,
i"' nndar. 2 ás 6. (4101 N)

ITENDE-SE um bom barracão de
V madeira de lei, coberto com te.

lhas francezaí, tem um bom terreno
e água encanada, distante 2 niinuto's
da est.icão de Ramos; trata-se i rua
André Pinto n. 63. 'Preço haratissimo,
urgente. (R 4110) N

TTENDE-SE, na rua Conde de
\ Bomim. Tijuca. terrenos a 600$ e

Soo$ o metro dc frente, devido á gran-
de crise; Alfândega 130. 1" nndar.
2 ás 6. (4S07 N)

VENDE-SE 
o novo e solido predio

da rua do Mattoso n. 97, para
familia de tratamento, .por 42 eon-
tos. Custçu $0 contos; trata-se no
mcímiK' " " -O* i'75»). «

-*7!BN.nBM-SE cm Engenheiro .Nei-lTTIENDEM.SE uma mobilia de sala
/ » <lc visitas, umV va, por 500$, sondo metade á

vista c o res:o em prestações mensaes
de 10 °|°, terrenos com 50 inclros
de frente por ioo de fundos, pro-
prios para chácaras, por se acharem
situados na fralda da Serra e proxi-
mos da cachoeira dc «-S^a potável.

(N io;8) R

\7iEN.DE-SE 
magnifico tcrrc.-io na

estação de Anchíeta com 22 me*
tros de frente por 100 de fundos, dis-
tante 10 minutos da estação; trata-se
i rua da Uruguayana n. ;. Casa
Cysne. Preço 6jo$ooo. (R 3.717) N

} > dc visitas, _ uni bom guarda'
pratos, nina escrivaninha e uma mesa
elástica, tudo com pouco uso e por
preço módico; r. Alice dc Figueiredo
n. 63, est. do Riachuclo. (J 399OO

\TENDE-SE 
por 4$, em qualquer

pharmacia 011 drogaria, um fras-
co d; ANTIG.U, do dr. Machado,
o melhor remédio da actiiálidadc pa-
ra curar a «yphilis c o rheumatismo.o

PERDERAM-SE 
cinco npelices de

um conto de réis cada uma, dc
ns. 33.94" a 33.931, uniformisadas,
de juros de 5 "|" ao anno. pertenceu-
tes ao menor Armando, filho da fi-
nada Judilh de Magalhães r.odoy e de
Armando Augusto de Gòdoy. — Rio
de Janeiro, 19 de outubro de 1916—
Armando Augusto dc (lodoy. (Q)

X>ERDEU-SE a caderneta da -Caixa
-• Econômica n. 310.49.?, da 3a íé-
rie- (4370.Q) .í

DIVERSOS

CORTINAS, 
tapetes, pintura» a

óleo, moveis e de escriptorio,
compra e tambem cnoaixota para mu-
dança, J. J. Martins; rua da Alfan-
dega 11. 124. (3620 S) S

DENTISTA 
— Compra-se qualquer

objecto e vendem-se alguns fer-
ros, rua Senhor dos Passos n. 18.

(3867 S) R

DINHEIRO 
sob- hypothecas — Em

presta o dr. Tolentino de Cam-
pos, á rua Thcophilo Ottoni n. 83,
i° andar, das 12 ás 17 horas. Tel.
Norte, 4350. (3207 S) J

CATÁLOGOS 
de scllos do Brasil,

com todos os erros e variedade.,
preço i$ooo; Hospieio 30 — J. Cos.
ta & Filhos. (3731 S) S

MOVEIS 
usados — Compram-^

mobiliários completos, aviV.si
objectos de arte, antigüidade?, eti
rua Senador Dantas n, 45, "'""
E. Ribeiro. (uno S)

MASSAGENS 
electiicas a -¦>

senhora habilitada; vae no
micilio; avenida Rio Branco 11. ¦-.
telephone 3178, Norte^ tua ii

O melhor remédio contra lombn;
oxyuros e solitárias c o

AMBROSIL
Vidro i$5oo — Dcp. AndraJj?,

e S. José, 51.

OBY 
e Orobó frefeo, Pemba t.

Pimenta da Costa e figas de um
deira de diversos tamanhos, vendem
ac ua casa de hervas e plantas me-
dicinaes, na rua Senador Euzebio n.
210, praça 11 de Junho, (.1057 S) H

ODR. 
ERNESTO OARCEZ nist

aos seus amigos políticos c clien-
tes, que mudou o seu escriptorio para
o largo dc S, Francisco de Paula n.
44; teleph. 374, Norte. (39828)!

PRECISA-SE 
de um bom quarto,

sem mobilia, e com pensão cara
um inoço de tratamento, cm cara ile
familia distineta, entre as estações do
Rocia até Mcyer. Cortas para S0.1-
res. Caixaa Postal 1564'—Rio,

(3692 S) S
¦ ' "—¦—1 —-¦¦¦ - §» ' ~

PRECISA-SE 
de bons officiaes aa-

pateiros, para c/bita Luiz XV vi.
rada; ,paga-se liem; na ma da As-
seiubléa n. 107, Cas» Abrtinhosa.

(3301 D) S

PRECISA-SEde 
um quarto, cm eu-

sa de familia respeitável, onde
náo haja outros hospedes, para um
senhora educada, que trabalha fora;
prefere-se, rua Senador Dantas ou
avenida Kio Branco, próximo aos
bondes, para Botafogo; cartas a Ma-
ria, nesta redacção^ (4J13S) R

PENSÃO 
de 1» ordem, -ftrta, varia-

da «com toucinho; dá-se á me-
sa e a domicilio; oa rua Aristidcs
Lobo n. 13. Tel. 158a, Villa.

(3361 S) R

PONTO 
ajour desde 200 réis; na

7 de Setembro n. 9S> i° andar.
(3018 S) J

PENSÃO 
MONTEIRO — E' «

melhor no gênero e tombem fot-
nece a DOMICILIO; Rosário, 105,
i" andar. (160 S) li

DINHEIRO 
— Qualquer quantia,

a juros módicos, paro hypothe-
cas, antichrcsis, descontos e cauções;
compra e venda de predios, terrenos,
sítios e fazendas; com J. Pinto, rua
do Rosário 134, labcllião. (2898 S) J

DESENHO 
geométrico, geomctral,

perspectivo, para admissão nas
escolas: Polytechnica e Naval; ma-
thcinntica elementar e outras mate-
rias; Carmo 63, sala n. 3 ou fura.

(4235 S) H

DINHEIRO 
— Dá-íe sob hypothe-

cas .moveis, inventários, promis-
sorias e a ofüeiae* do Exercito, Po-
licia Bombeiros; Rosário 172, Seixas
& Fernandes. (39-'4 S) -R

DINHEIRO 
sob hypolhecacas, a

juros de 9 e 12 °[c; rua Uru-
guayann 8, com Theodoro. (.1725 S) R

TVENTISTA — Vende-se uma boa
\J cadeira, mesa e torno; rua Bel-
Io Horizonte 35. das 7 ás it.

(4445 S) J

DINHEIRO 
a prestações mensaes

«ob alugueis de piedios, cm-
presta-se, na rua Camerino 99, de 1
ás 4. Ü876 S) J

DA'-SE 
pensão farta e variada, co-

mida feita com toucinho, pratos
diversos: gallinha, empadas. etc;
preços ao alcance de todo*. Accci-
tam-se encommend.is para qualquer
festa; rua do Senado n. 20C, loja.
Não faz questão de distancia, nem
horário, (4536 S) 11

ESTÔMAGO 
— Cura certa, rápida

e positiva de qualquer mal úo
estômago ou intestino, na ** Flora
Brasil", largo do Rosário 11. ,r.

(4443 S) R

EXPLICADOR 
particular, formado

— Para concursos e exames. Lon-
ga pratica, preço módico; General
Caldwcll n. 210. sobrado. (3147 S)R

ADVOGADO 
— Dr. Washington

(larcia — Foro cm geral — Pe*
lições iiiiciacs e consultas gratuita-mente; rua da Quitanda n. 20. Tcle-
phone oífieial. A qualquer hora.

(38J S) R

AFINADOR 
de piano — Boa liar-

monia, mata os bichos se os ti-
verve.pequenos reparos, tudo 10$, no
Ca-íc Cuarany, teleph. 4191, Central.

\riENDEM-S'E 
lindou

laranjeiras de toda?
enxertos de

ranjriras de iodas aa qualidades
a i$.soo o pé, e outra? arvores fru-

\f>lvXOK'-&£ 
"ma casa. na Piedade, tiferasi por preço muito barato; rua

por 3:000$; trata-se á rua da Ca-. Salvador Pires n, 40, estação de To-
rioca n. 51, iw andar, com o sr. Pe-i dos os Santos. (J 4100) O
.reira. (J 3S3-) N

TTENDJ5-SE uma linda casa nova,
V própria para_ residência .particular,

com lindo jardim, grande pomar e
grande quintal, á rua Uruguay; -tra-
ta-se á rua Sete de Setembro n. 40,
com mM proprietário. Negocio directo.

(B 3'3-ON

\rjvN'D-E-M-SE 
duas casas ou aluga r'se unia, tendo duas salas, doia-ít. f)á. Sanipaio

\*"-l;N'nE-SE 
um cavallo russo quei-

mado, novo, com seis palmos de
altura, certo de rédeas, andares na-
turaes; passo c marcha, próprio para
senhora; para ver c tratar na rua
Teixeira de Mello n. 38, Ipanema.

(R 4134) O

quarto? cozinha, água, tanque, toda

\*U5NDEM-'SK 
por 30$ 17 folhas de

zinco em bom estado; rua 'Miras
iJwiti

tle
geiros,

pintada de novo; vende-se 011 aluga- T^iEXDE-SE grande collecção
sc barato, lo-nge da estação de Quin- ? pass-iros nacionaes e estrangi
tino Bocayuva 4 minutos; traia-se na pára viveiro e jardim; á rua Salgad
rua de Casca_dura n, 73, ._ (Rjjoí^Sí £enhj n, 00, Tijuca, .«.^ (J --6«j) Q

ARTIGOS 
PARA CIIAPÈOS DE

SENHORA E NOVIDADES —
J. I^obo & C*., importadores, rua
do Hospício n. 129, Jíio dc Janeiro.
Aos f-rs, negociantes c modistás do
interior, remctieremos qualquer en-
commenifcv. (2*38 BI .1

AGENTES 
nos Estados, acceitam-

se na fabrica de carimbos e «ra-
vuras i mo Socliet 18—Rio. Peçam
condições a José Xavier. Optima com-
mi-"5ão.  (3344 S) J

AUTOMOVET, 
de i«m particular,

vende-se um, 16—18 HP., cm
perfeito estado; preço de oceasião,
licenciado c pneumaticos novos; pa:a
ver e tratar na praia óv Botafogo
n-cs-'- (4151 S) B

AVES 
o ovos — Vende-se um

grande deposito em bom ponto.
Trata-se á rua Soares n. ioo, casa
n, 1, com Américo  S. Giristovão.

4170 S) R

TTMPRESlJIMOS — Fazem-
¦l^so sob Invoiitarios, heraii-
ças, hypothecas, alugueis ÍÇ
prédios, juros o cauções dc
apólices. Fazcm-so obras e
pagam-se impostos em atrazo.
Compram-se terrenos c pre-
dios velhos ou novos. Com o
sr. Carmo, rna Rosário 99,
sob,, 11 ás 5. (4091) O
TjiINADOS Flores naturaes, de<-
„ dc já acecitamos toda e qualquer
encommcndíi, apromptandn.se com a
maior rapidez; pregos módicos. Cosa
Lusitânia, rua do Ouvidor n. 63.

(35" S) J

PIANOS 
— Afinam-se por 6$ c

concertam-se por preços banitis-
simos; recebe chamados, á rua d»
Hospício n. 169, loja, papelaria Tei-
xeira, próximo á rua dos Andradas.

(41(18 S) H

PRECISA-SE 
de um hom quarto,

ua Boca do Matto, para uni, lio-
mem sério. Paga-se bem. Dirigir-so
á rua Lins Vasconeellos 11. 445. I'f-
daria N. S. da Guia. )44otiS) II
"DRECISA-SE — Um casal de «ra-
a. tamento precisa aposentos mobi-
lados e com boa pensão, nas iinmr
diações do boulevard 28 de Setembro,
3, Francisco Xavier, de Maracanã,
á ruo Haddock Lobo, Mariz e ll-ir-
ros de Senador Furtado até S? >
Francisco e circumvisinhancas; loçu
res alegres e que passe bonde; quer-
se quasi em Iamilia sem luxo e ei:
queta; a resposta seri no Boidc
v.-ird 433, das ií em deante, com i
pessoa que pretende, C4Jl.fi S) K

PIANOS 
— Compram-se de q'.-.al-

quer de i|a armário; pagj ¦¦
bem; cartas nesta redacção, com as
iniciaes L. S. P. (44S1 S) M

T>ENSAO — Fornece-se de 1" or-
X dem; á rua da Alfândega 11. 65,
2o andar, (4494 S) M

QUARTO 
— Aluga-se para descan-

so de casal, durante o dia, em
casa de senhora discreta, próximo á
Avenida Salvador do Sáj quem de
sejar deixe carta Mata redacção coui
aa iniciaes A. C. (420.1 S) .1

RELÓGIOS 
e despertadores com-

pra e concerta a 5$, 2?. 3$. eic.,
na casa da grainophoiics 11 r. Uru-
guayana 135, olficina do relojoeiro.
Augusto Rcimão. f.ioiaS) J

IUNS 
— Cura certa, rápida e po-

V siliva de quoJquer molesli.is do"
rins, bexiga, próstata, etc: na Fio-
ra Brasil, largo do Rosário 11. 3.

(4.140 S) lt

SEI.I.OS 
 Compram-se, vendem su

e trocam-se, sellos p-ir.i cone-
cçüos; Hospieio 30, ). Costa & Im-
llio». <3M° s* s

SENHORA 
— Aluga uma sala de

frente, muilo independente, no
centro, a casal de trato, para des-
canso. Cartas para este jornal, paru
U. D. R. (4-lS S) B

SALAS 
c quartos — Alugam-se op-

timos e novos. Preço reduzido.
Casa de familia; rua da Constituição
$6, sobrado. (.|.|yn S) 15.

SENHORAnesta jornal.
OLGA — Tem c-irui

(4545 S; B

X QCE1TA-SE roupa de familia pa.
i"X ra lavar c engommar com lus-
tro; a nu José de Aienror n. 58. .(«18 S) R

I.1RANCEZ 
— Exomes para o Ban-

? co do llrasil e outros exames.
Curso commercial, ccurireapondencm,
franccj. Curso para cxomcs de qual-
quer estabelecimento. Preço ao alcan-
cc da época; 3 vezes por semana,
io$ooo men saci. dc data a data. Pro.
fessor diplomado — Alfonse í.evy;
96, rua 7 dc Setembro, 96, i° au-
dar. (5057 S) M

F 1 NADOS—Flores, imitação "bis-
cuit"; vendem-íc coroas, cruzes,

pês ee plantas e trepadeiras dc todo
preço; na rua do Cattete n. 289. sn
brado. (3814 S) j

GONORRHÉA _— Cura certa, ra-
pida e positiva, na **FIora Hra-

sil", largo do Rosário 3, (4442 S) R

GRAMOPHOJÍES 
F. CHAPAS -

Trocam-se de $500 3 2%. Vendem-
ee de $500 a .3$. Compram-se usa-
das. Concertam-*? grnmopliones e
ven"dcm-se a 20?, 25$. Compram-se;
rua Uruguayana 135. (46208) .1

TTYPOTHECAS na <idr.de e s-.ib-
XX burbios,- capitaü-r'..! faz dc gra'n-
des on peqyenas quantias, juro mo-
dico, Informa, por favor, o sr. Cha-
ves, rua do Rosário 147, sob.

. (4030 S). J

SENHORA 
_ Aluga uma boa sai.-i

de frente, muito indepcndcnie,
no centro, a senhora protegida ou a
cavalheiro de trato; cartas neste jor-
nal para Dias. (-1537 S) R

1 
MENDES algum obstáculo o veif
. cer ? Consultae Mme. Thompson.

Máxima reserva e seriedade. Cons.
grátis; 73, rua Mourity—Mangue.

(2S41 S) S

ÚNICA 
loção que extermina a ca--

pa c íaz renascer o cabcllo. Dep.
Salão Elias, rua Ouvidor .-'o, e nas
casas de períumarias, 3?ooo. i.íõijS)!

TTM senhor vindo do interior, ten«
J do usado um medicamento ve-

gelai para cura rápida da impotçn-
cia, hctirasthenia e fraqueza, iiidun
grátis a todos que precisarem. en«
vianilo uni cnveloppo com a dire
cçâo e sello de $100, á Caixa r^-
tol 914, com as iniciaes R. 1".

(2311 S) "

TfM moço estrangeiro deseja .aluj
\J gar um quarto bem mohilauoi

cm casa de familia, onde u.io ":."
outros inquilinos. Resposta com p"'
ço, a B. B. 181, ted. dc.te jornal.

(4.-J7 S) »«

TTMA mocinha de familia. de •><»'*
U costumes, sabendo ler <• =3""'"
correctanientc. intclhgentc e "'-¦'.'
deseja collocaçõo cm casa comme-
ciai, para balcão ou caixa. Nao »i

questão dc grande ordenado. <jueii

precisar dirija carta pari esta '*««

cr,ão, çom as vSÍQ??' s1-' 'yVà"'
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UM, ¦*«$sas
do fiador,kua condueta

para fazer coc.-- •-. ur0 „ .

jSra:'oracs„TSÇáo,«.C.A.

m

„ " - Th.cniiro C *fCIY
ão, a r- A
(2331 S) A

filhos, assciado e
1 ""•. -_,..! um commodo
socegado, .««f» 6elihora so

cas3l sem,

tom 'boa P"_,Ü°rt-_m.nto. Ver e ira:

_rdeáT/»T» WA,.Pr.(?
jjü$-00
-rrESTlüOS e costumes no
ly-l-mod2Í a ''%a^fj&
JJ r Carioca 54. «<*¦ T«-«'"
ir*l i______

Ver
. 1 A. - - -. i
(4031 S) J

rigor
30$,

Cen-
(41)37 S) J

Mademoiselle Luçy Pa:
.  Queira apparecer

ranagua >-_, Alegre js-aui.
Campista. (4357 S) J

ÚLTIMOS ANNUNG10S
I.UG-A-SK o
rua Visconde

andar do prorlio da
Inhaúma 57i preço

rua do Rosário esquina
IA
isoS: irrita-se rua 110 ii.u_i.iii «*,«.—
da Pia .Ia Quitanda, ahriea de Buarda-
chuvas. _J_^____

, A LUGAM-SE; a rapazes ou cava-
Allicin* de todo o respeito, uma
íiagnifica sala dc frente, com 4saca-
das o mais um confortável quarto, am-
los'eom entrada independente, luz cie-

cirica c todas as commodidades; em
casa de -ciniena familia do tratamento,
recentemente mudada nara a rira •• ae
Março n. 100 O" andar). (45°3 ___»

PUECISA-SE 
de um menino de ~

a 13 annos,

LUSTRES
PARA

ELECTRICIDADE

• . - rc-. ' -."--¦' ••.";
?¦¦¦¦„.' '- :>--."t

<í j.fyf'', V/'**!^________________________________________,

Loterias I Mal MM
(ta-ianlda de Letertis Naetwaes do Brasil

Extracço es publica, sobaflsoallzaeiado governo
federal áa 2 \\2 e aos sabbados

ii 8 heras, i
Rua Visconde de ltaborahy N. 45

HOJE HOJE
I310-2Í-

RUA 7 DE SETEMBRO 161
Farto- Mo-
lestias das

Tratamento
dos abortos e
atras conse.

quencias, dos
corrimentos,

das eólicas utero-ovarianas e das regras
Irregulares e prolongadas. Assembléa;
!4. das 12 ás 18. Serviço do dr. Pedro
Magalhães. Tolcp. 1009, Cent. (R9244

SENHORAS

85, sob.
rua, dos Andradas

(4543 D) B

IJKECÍSA-SE 
de uma creada; ma

. Municipal 11. 13, 2° andar.
(4540 C) M

IJKKCISA-Sl, 
tle uma creada, para

. copeira e urrumadeira, qne seja
limpa, em casa de família de .trata-
minto; na rua Riachuclo 67. (4559D"1

MÉDICOS
Moléstias das senhoras,
pelle e syphilis Tento _?t:
icncourt, parteiro, cura os tumores
dos seios e do «entre, as moléstias
das vias urinarias e genitaes da mu-
Jlier, as metrites, os corrimentos «te
«¦inos e vagirues e regutariza a mens-
truacüo por processo seu. Applica o
Coú e 914. com ou senv injecção e
esta sem dor, trata a tuberculose e
licrnia (quebradura) sem operação.
Consultório perfeitamente apparcllia-
do; rua Rodrigo Silva 11. 26, esqui-
na da rua dai Assembléa, das 11 as
2 da tarde. Tclcpiionc 2511; residcn-
cia i mu Seiuilor Euzebio 342. <-™'
tultas grátis. (J z4"J

Professores e professoras
CURSO 

de inglcz pratico e theori-
co. Preços módicos, das S !< 9

d- noite, 3."s, 5.*s e sabbados; rua
S. José n. 120, sobrado. (4147 S)R

INGLEZ pratico, Mr.
reter garan-
te ensinar

eu» sei» ineaei, 10? mensaes. Largo
de S. Francisco 36 c rua da Carioca

_0:000$000
Por 1$000, em meios

j^-LXl_£iXll-_l
037-S4*

16:ooo$ooo
Por 1$600, em mulos

52, 1° andar. Vae
preços módicos.

domicilio, por
(B 3862)

INGLEZ! 
FRANCEZ e PORTU-

GUEZ, pelos professores: Rodgcr
e Ilenri (metliodo llerlitz); preço
módico; rua da Alfândega n. 199.
sobrado. <3-|6 S) il

X>R01'ES90RA — Precisa-se dc
_. uma muito competente, para tra-
balhos e piano, de preferencia iuter-
na; rua General Canabarro n. 57.

(4507 S) M

PROFESSOR 
ou

habilitado, vae
cxpllcador—Moço
a casa dos . alu*

mno-, ou lecciona em sua reséden*
cia: .português, f.ancez, nrithnictica,
historia e a que combinar; rua Cia-
rimundo de Mello n, 88 — 'Est. do
Encantado. (.1832 S) J

Mr. Edmond

Doenças dos Olhos
DR. RODRIGUES CAO'

Com longo estagio da Fondation
Rotuelild de Paris. Assembléa, 56.
das 2 ás 4. Teleph. C. 3376-

J ij'S

,R J. PEDRO ARAÚJO — Con-
«ullorio, rua Sete de Setembro

eu, de 1 ás 4. (37iú *>) KD"

DR. ALVINO AGUIAR
MOLÉSTIAS INTERNAS
ESTÔMAGO — FIGADO —

INTESTINOS — RINS — PÜL-
W.õES, ele. Consultório: rua Ro-
díigò Silva n. 5- Teleph. 2.271,
Cent. Das 2 ás 4 lioras. Rcsidcn-
cia: travessa Torres n. 17. Tel.
4.265, Central. (J 8592)

mies x para o diasnosti-
co e tratamento

das doenças do es-
loniago, intestinos,
figado, pulmões,

coração, rins, ossos, etc., pelo
DR. RENATO DE SOUZA LO-
PES. Preços módicos. Rua S.".o
José, 30, das 2 ás < (menos ás
iliiartas-feiras). A 20J

— Cartomante,
grande "nic-

diuni" clarividente, distinguido pelas
imprensas brasileira e estrangeira pelo
acerto das su»s predições, continit'»
a dar consultas para descobertas de
qualquer espécie; na rua do Matto-
so, 2t;, «sobrado.. Mr. Edmond tem
sido freqüentado e admirado por nu-
merosos clientes da mais alta ^.í1;?0"
ria, a quem predisse o roubo do Mn-
seu Nacional". a morte da sua irmã,
a celebre "Madame Zizina", e ou-
tros acontecimentos notáveis (M4504)

S_J_xt>fc>a.c_o, -38 do corrente
A's 3 horus d» tarde—309—50*

50_000$000
Por 4$OOO, em quintos

Sabbado, 4 de novembro
A's 3 lioraa da tardc-300 - 35

looiooojj 000
Por SSOOO, em décimos

Os pedidos de bilhetes do interior devem ser arompti-
nhados de mnis 700 rs. pnra o porto do Correio e dirigidos
aos agentes geraes KAZARETH $ O., KUA DO OUV1DOU
N. 94, CAIXA V. 817. Teleg. I.USVKL, o ua casa F. GUI-
MARAE9, RUA DO ROSÁRIO 71, esquina do beco das Cou*
cellns — Caixa do Correio n. 1.278.

WOVÉIS
A CASA QVE VENDE MAIS

BARATO E' >
"A COMPETIDOR*"

r
28$.
90$;

RUA SIvWABOtt EUZEBIO..
Camas de peroba para casal,

3°$. 35*. 40I. 50I. 70$. 8a e
toilettes, 00$. 100$. 110S a 1.10S. _..
sas de cabeceira. 20$ 35$ a 35$; Ruar.
da.vestidds. 45$. 5»? 1°°». a I3P$!
giiarda-loiiças. 30$ 35$. 41* e líSít
meias mobílias. 00$. 100$. ito5, 150S
a 230$; iruarda-conüilas. 2..$f-3o$, 45*
até 60S; guarda-easacas iéd$, .75$
até 200$: preços a dinlieiro.;

Ricos dormitórios, cstylo Allcm_o,. e
a Capitei, vendem-se a dinhiiro e
ürestações. 1* (S S59)

Casa de bombons e
confeitos

Vende-se uma em uni dos me-
lliores Iocaes da avenda Rio Bran-
co; trata-se com o sr. Costa, á
rua Gonçalves Dias n. 43, Casa
Cadete, das 12 ás 14 lioras.

(R 4316)

"MILA"
Brilhantina concreta, com petro-

leo, deliciosamente perfumada com
penetrante c escolhida essência, dá
brilho e firma a còr do cabello, ao
contrario das demais brilhantina-
que tornam os cabellos russos. Vi-
dro, 3$ooo, Pelo Correio, a$ooo.
Não se acceita sellos nem estam-,
pilhas. Na "A* Carrafa Grande",
rua Uruguayana, 66 e Avenida
Passos, 106. J 437?

COFRES
E' indispensável em qualquer

casa commercial. ou pansicular a
existência de um superior cofre
de aço M. W. Americano, marca
registrada n. 11.317, reconheci-
dos como os melhores e unico Guar-
da Fiel dc seus valores contra fogo
e -roubo. Grande stock, a dinheiro
Brandes abatimentos. Unico depo.
sitario: Maycr Wigder, rua Carne.

' rino n. 104. (4105 B)

DOENÇAS B§ MU. Dl-
fiESTÜI E ¦ nHHU Kl-
Ufion -CP-W» REMATO.UNI DE SOUZA 10-
PES, docente na Fa»
cuidado. Exames pa-
los raios X, do esto-
mago, Intestinos, co-
ração, pulmões, efo.
Cura da asthma. —
Rua S. José 39, de 2
às4, (menos ás quartas-
feiras). Grátis aos pe-
bres às 12 Horas. (À3p7

J)R KUBEN BRANCO, trata das
moléstias venereaa dos homens

e das senhoras. Cura 03 còrriráíii-
tos, as hemorthaaiaíí c eólicas .Io
utero e dos ovarios. Tratamento mo-
dento dc blcnorrliugia e da sypliilis,
_>or processos novos e em poucos
dias. ÃiMilica o Co6, 914 c vaccinas
«lc Wiiiglili Consultas, curativos, in-
jecções c pequenas oiicraçoes, traba-
lhos garantidos c preços <io alcance
do todos. Attcnde n cliainado-s ur-
gcntcál, á qualquer hora do dia ou
iu noite. ''Grátis aos pobres", dis
7 ím 9 lis. da ninnliã, na pliarinacia,

á rua' Ur. Aristides I.obo, 2.18. Cou-
sultorió: Avenida Mem ile Sá, 115,
iha 2 ás s horas da tarde, liesidea-
cia: rua Haddock Lobo, fi. Teleph.
Villa, 2391. U-H8 SJ J

MME, JOSEPHINA
n. 135.

Continua a
morar na

rua da Al-
fandega

(J 3S12)

GRAVIDEZ O uso con-
stante dn lie-
.natoBcnoi de

Alfredo de Carvalho, cm um calix
ás refeições, em cuja composição en-
tram a quina, kola, coca, lacto-phos-
phato de cal, pepsina pancrcatlna
diastasc e slyccrítia - n niellior ga-
rantia á vida do feto c da mulher
grávida, pois o Ifematogenol, além
de poderoso tônico ii digestivo, ven.
dc-se cm todas a_ pharmacias e üro.
Cartas do Rio e dos listados. Depo-
«ito: io, Rua Primeiro de- Março.

DENTISTAS

ii. Dnltlas Vou riauckenstcin
Ksp. cm obturações a ouro, pia.

tina, esmalte c extracções com-
•' lamente sem dor; colloca deu-
ter. com ou sem chapas, a preços
reduzidos. Garante lodo e qual-
quer trabalho e acceita pagámen-
tos parcellados. Das S da manhã,
ás 6 da noite. Aos domingos só
até ás .1 horas. Vv.n Marechal Fio.
íirino Peixoto ti. 41 (sobrado),
próximo á rua Urugirayana.

0E1TISTA Heitor Cor-
rêa, especia-
lista em tra-
baili03 a ou-

ro c dentes artificiaes. Gabinete
montado com apparelhos moder-
1105 de electricidade. Preços mo.
dicos. D 7 ás 6 horas. Doniin-
-oa até ás 3 horas. Travessa d
S Francisco du Paula, 12 .

T\ENTÍSTA 2$ooo mensaes para
obturação a grani to, p.alina,

viirativos úvsúc o primeiro dia. Tra-
balhos de chapa; coroas, pivot, etc.,
por preços mínimos e trabalhos ga-
ratitiuos, na Auxiliadora Medica, na
rua dos Andradas u, 85, sobrado,
esquina da rua General Câmara, te-
lepliohe, Xortc 3157. (13S1 S) J

PARTEiRAS
Parteira Mme. Bar-
fílÇO Com pratica da Ma--iuau -— 

ujjuaadc, trata das
inolèslias do utero e evita a gra-
videz. Acceita parttirientes em
pensão e attcnde .1 chamados á
qualquer hora. Kua Frei Caneca
?o. sobrado. (178.1 J
srritis. (-4S9 S) R

SYPHILIS e suas conse-
quencias. Cura
radical, injecçfies

completamente
BI INDOLORES,

de sua preparação. Appl. 6oG e 914.
Assembléa u. 54, das 12 ás 18 ho-
ras. Serviço do Dr. PEDRO M.V3A-
LHAES. Telephone 10119, C.

(R 9-M.l)

tI é^* "»^V __¦ __wB
X ^^^_^___P»w }<mmr*^m7Sr

Quando faço compras,
nâo esqueço o

fll

miiíi.

"A GAWRXPA CIJ-i-ÍDE".
russos, 106.

EM Nictheroy, drogaria Barccllos,

pois 6 o uuico preparado
com o qual consegui tor
cabello e não ter caspa.

Não acõejtèm outro era
substituição; exijam o do
0L1VIKR quo terão re-
sultivdo seguro.

Pelo córreiu 5$, Nilo so ac-
coita sellos nem estampilhas

VIDUB 3$000
Em todas as
períum ariasi

drogívrias
e pharmacias

o na
Urnguayaaa 60, o Avenida

MME. V1EITAS ain-
da mora na rua Maré-
chal Floriano Peixoto
n. ii7,'sob. ' <J 442)

FApBA
• Vende-sc tuna grande e liem Io-
calizada, no municipio ,de Sr Gon-
calo, distante da estação dois ki-
lometros, com boas estradas, pro-
prias para automóveis,' grande
casa de residência, engenho para
canna, alambique, grande e bom
pasto, cercado, a aranje a farpado,
com boa aguada, com bois, carros
e mai3 animaes. O «proprietário
recebe metade á vista e o resto
ocm prazo e juros commodos, fi-

.cando o imuiovel como garantia.
Para tratar com o sr. uVraujp; á
rua Visconde de Itaborahy n. _., i,
Nictheroy. 4367 J

Tratamento rápido, radical, racional e scientifico
•

Feridas
ACTOS FÚNEBRES

o remédio aconselhado
«cientifico de qualquer

A SANTOSrNA (pomada seccativa) é

?ara 
o tratamento rápido, radical, racional <

erida nova ou antiga.
A SAN-TOSINÀ. desfaz as carnes esponjosas, amadurece e faz

rebentar os bubões venereos, os panaricios, os unheiros, os antiira-
ses e ís tumores de qualquer espe cie, «cm ser preciso rasgal-os a
ferro, jupede-os de gangrenar e ci catriza-os radicalmente.

Cura as chagas ou uleeras, os golpes e as cortadutas.
Desincha as incitações, taes co 1110 as ciysipelas, as pernas incha-

das, restituindo-as ao seu natural.
Cura as empigens com bolhas e vcrmcllidão, os darthros c as

sarnas.
A comichão dcsapparece em poucas horas com a applicaçao des-

ta pomada.
Cura as liemorrhoides externa s, allivia como por encanto o pru-

rido ou comichão desesperada no ânus e drtla. completamente os tu-
mores hcmorrhoidarios ou niamillo s. Cura as queimaduras.

Esta pomada é muito fresca, não exige resguardo c deixa tra-
hálliar.

Preço da lata C$500, pelo Correio,
los nem estampilhas. ¦

3$500. Não se actíífa scl-

Encontra-se n'A GARRAFA OjHANDB)
OO -R.TTA. XTRTT<a-XT___.,-_"_{_-rV_a_. e©

PERESTRELLO & FILHO
e éx _4_.vei-.icla -Passos IOO

Eem Nictheroy, drogaria Barcellos. J 42"o

Pensão Abrantes
Tem bons comuiodos desoecupa-

dos. Rua Marqi.cz de «Mirantes,
a6. Telephone Sul 151. (B S99

MR, ROMANELLI
-Professor! ainda mora na praça

da Republica 11. 84. Attende seus
clientes, das 9 ás ti da manhã e
da r ás 6 da tarde. Praça da Rc-
publica 84, esquina 'Senhor dos
Passos. 4031 J

DORMITÓRIO
Vende-se um de Imbuya, obra

Moreira Santos, com pouco uso;
na rua C. Boiufim 484. IR 4431

COSINHEIRA
Para casa de casal estrangeiro,

precisa-se de uma perfeita cozi-
nheira. Rua Marqucz de S. Vi-
cente 140, Gávea. J 4458

iQGeescseeoseooeeoeooosoeceec

UM PIANO
Vende-se, com o sr. Lourenço,

á rua 'Haddock Lobo 41-, tini
piano Pleyel, cm optiiho estado.

4373

(J 4269)

Hon.OGopatl.icos videntes
A todos que soffrcm de qual-

quer moléstia, esta sociedade be-
ueficente fornece, GRATUITA
MENTE, diagnostico da moléstia.
Só mandar o nome, edade, resi-
dencia e profissão. Caixa postal
n.. 1.027, Rio de Janeiro. Sello
para a resposta. J 7n6

Sementes de capins gor-
dura, roxo e jaraguá

Vendem-se, novas, garantidas,
na Casa Pinto, Lopes & C. Rua
Floriano Peixoto n.
ne Norte 3.00G.

174, telepho-

Para açougues, cervejarias;
Initerias fruetas, residências, etc.
Fabricant8: i*. Buiiier.

botequins, armazéns,
etc.

Rita Vasco da Cama 16S

Casamentos SE™ para engomadost rata-se
com bre-

i d a di
iu e 5 111 o

sem certidões, civil, 25$, e reis-
gioso, 20$, em 24 horas ua ferina
da lei, inventários e justificações,
etc, com Bruno Scliegue, á rua
Visconde do Rio Branco, 32, so.
brado. Todos os dias, domingo»
e feriados. Atlendcni-sc n chama-
dos a qualquer hora. Tcleplions
n. 4.542, Central. —N, B. Os
noivos que tratarem de seus pa-
peis nest.i casj não f-.'râo o in-
commodo de ir á policia; não se
coiifüüdam — 32. (S 1232

COLORINA,, Tintura ideal
garantida, para

restitttir ao cabello a sua còr, ori-
Binai preta ou castanha, — Pre-
ço ioSooo, pelo Correio, .mais -*$.
Deposito geral rua 7 de Selem-
bro n. 127. R. KANITZ.

Perolina Esmalte £$__,
qne adquire c conserva fl be!le„a tia
pcllc, approvado pelo Instituto tle
Bellcza dc Parts, premiado na Ex-
posição de Müana. Preço 3$oon, PO
DE ARROZ PEROLINA. suave e
embellezador. Prego 4$. Exijam es*
tea preparados, á venda cm todas as
perfumarias c no deposito deste e
de outros preparados, á rua Sete dc
Setembro n. 209, sob. (583 S) A

Um
cto ' cavalheiro distin-

; illustrado, nuijto 'conliecido
relacionado, deseja àssociarrsé

a uma senhora que conheça musica,
para realizar conferências (sariuidite.
raiios, com) prujecijõos 'lumir^sas),
sobre historia natural. Cartas neste
jornal, a Fernandes. (4353 S).J

PARTOS moléstias
de mulher, o
DR. 11. DEANDKADA cura corrimentos. liemor.rhaRiaa e suspensõe?; dc modo sim-

|)les evita a gravidez nos casos indi-vauos. íaiendo apparecer o inconimo-do tem nrovocar hcmormaRia. tendoe.™o enfermeira nmic. .10SEPH1NAI..AU.1NUO parteira do Hospital
V"mc.i ile Barcelona: consultas dia-r'M, cratts aos iniliicâ. Acceita cüen-i.-.i cm pensão. -.Gonsultorio e resi.rua do I<avradia n. m so-

(8m j)
tiencia:
lirado.

PARTEIRA. Mme.
Fraiicltc.

Keis, diplo.
mada pela

- ' • lic M-<ie Hp.ton, faz apparecer a mcnstriia-
cão por processo scientifico e semour; trabalhos garantidos e preços1-.0 alcance de todos, sem o menor
perigo p.-.ra a saude; trata de doen-
va< do utero; rua General Câmara11. lio. Tel. n. ,!..;68, Norte, próximo<h avenida Central. Consultas ura-«'»• (S 431J

ataria
enha, di-

ornada pela
Jdicina de M.ilriJ,

do toçlitts as doenças das senlto-
í"iz apparecer o incommodo, por¦¦> ícientífico e sem dor nem

-fíor perigo para a saude, tra-- garantidos e preço? ao alcnu*•' '¦ í -, Avenida l.ornes Freire•'¦''.'¦.10 n. $(>i2, Central, cou*
; cuii-, Era ire;;:c ao theatro

dr--i S)

ííPARTEIRA s
Faculdade dc Medicina

PARTEIRA
Iras de t
procedo
inrtarienl
< -mertiio

MADAME
PALMYRA

ratica, trata de moles-
s c suspensão, p-jr um

c Bàrantido, Acceita
?:ia residência, á rua

05. Tel. .it-'?. Xortc.
(J ií.-'

O "Brilho Mágico" coraiuunica
uni extraordinário lustre a canii-
sa, punhos, collarinhos e a qual-
quer peça de roupa. Endurece c
prolonga a duração dos tecidos.

Vidro i?ooo. Pelo Correio, 2$.
Xão se acceita sello3 nem estam-
pilhas. Na "A' Garrafa. Grande"
rua Uruguayana, CS e Avenida
Passos, 106. 'Em Nictheroy, dro-
garias Barccllos^ A '43S1

Rede de pesca roubada
Dc salibado para_ doniingo,: eu.

pescador Mario Espirito Sanln,
botei no intervallo da Ilha doj
Ferros para o Cliaréo, tres pannos
de rede de corvina quando fui çc-
lher no domingo, pela manhã, íal-
tou-mc um panno de So braçua
mais ou meno9, cujo panno foi
desatado, já é usada de fio 4-i°.

Unem delia dér informação cjrta
ao fim da praia dos Frades, cm
Paquetá, ou na banca do sr. .M.i-
galhães, será gratificado. F ,t.,;49

SUOR FÉTIDO
Uma liiiicii nppiicaçãò. du FRA-
t.Or. (1'0'J liasta pan fazer
désanporccer Ks*STAjSTAINEA=
MENTE E POR CIOMPLE-
TO todo o qraltiucr suor te-
tido do corpo (pés, axülas,
et c.i A' venda na perfumaria

A NOI-VAi rua
Rodrigo -Silva
n. 3Ó, e cm to*
da3 a-J drogarias
e perfumarias.
Caixa -1$, pelo Correio n?3oo.

Xeurastlicnin, dores dc cabeça, hysteria, insomuiu,
fraqueza dc forcas, por excesso dc trabalho ou de pra-
zer, preoecupações do negocio ou desgostos, são curadas
com grande exito com os BANHOS de lllcctrlcidade es-
tática e os banhos Hydro-Electricos, cm ciutq tempo,
pelo 1)11. NEVES DA ROCHA.

Estas applieações, Inteiramente inoffciisivas, produ-
zem sobre o systema nervoso uma ucção efficaz e dura-
doura, restltulndo ao tloeuto a calma, o soinno c o bem
estar—Onbinete de electricidade medica do DR. NEVES
DA ROCHA—00, Avenida Rio Branco—Rio dc Janeiro.
Preços módicos. Das 9 da manha ás 4 da tarde. (J953)

3«._«e90sos_Qe«osee«-«ec_®o6e_»seee«eeee«s.>

f
Jovino Gonçalves

Rodrigues
(i* ANXIVERSARIO)

Maria Soares Rodrigue»,
o tenente José Vicente Diaf
dos Santos, sua mulher e
filhos, Henrique- Arthut
Caldeira, sua mulher e fi-

lhos, mandam celebrar uma missa
por alma de seu saudoso filho,
irmão, cunhado e tio, JOVINO
GONÇALVES RODRIGUES, ama-
nhã,. quarta-feira, 23 do corrente,
ás 9 horas, na egreja do Jíspirilo
Santo. E convidam os seus pa-
rentes e amigos bem como os do
finado, para assistir a esse acto,
pelo que desde já se confessam
summainente gratos. (B 451--)

i

Antônio Eustachio
Silva

(FALLECIDO EM CURITYBA,
ESTADO DO PARANÁ')

Í 

Almeida Cardoso & C.\
extremamente penalizado»

com o fallecimento de seu
presado amigo ANTÔNIO
EUSTACHIO SILVA, con-

vidam seii3 amigos e os (io finadn
a assistir á missa de sétimo dra,
que pelo eterno repouso de sua
alma, mandam celebrar, hoje, ter-
ça-feira, 24 do corrente, ás 9 ho-
ras, na matriz de Santa Rita. A
todos que comparecerem a esse
-cto antecipam seus agradccrinen-
tos. (J 4188)

Maria Carmelita Fer-
nandes Brasil
Antônio A. Brasil. Maria

' Augusta Fernandes Brasil e
filhos, Pedro Crysol Brasil
e familia, Lourival Fernau-
des Brasil c familia. (au-

sentes), Theodoro e Elimino Fer-
nandes Brasil (ausentes), Isabel
Fernandes da Silva, Daiuião Fer-
nandes e familia. dr. Antônio E.
da Frota e familia (ausentes)
agradecem ás pessoas que ..com
panharam o enterro da finada
MARIA CARMELITA FERNAN-'
DES BRASIL, e de novo os con-
vidam para assistir á missa de- se-
timo dia, nue será celebrada ama-
nhã, quarta-feira, 15 do corrente,
ás 9 i|_- horas, na capella d»
Nossa Senhora da Victoria, ni
ígrej» _e S. Francisco de Paula.

, M 4S591^_'^'"'J * '" m W~3_H_

Coroas e palmas
de flores naturaes

rccebc-sc encommciiilas para (mados.

Casa Arte Floral
Rua da Asserabl-a 113. Teleph. Cen-

trai 1837

t° Conde de S. Salvador
de Mattosinhos,

Conde de S. Cosme do
Valle

0 Conselho Director da
Real Associação Bcheficen-I

TINTURARIA
Tráspassa-sé uma. em bom pon-

to, fazendo bom negocio, á rua
Lavradio y.

AGÇAO ENTRE AMIGOS
A rifa de um trincliante de pra-

ta, que devia correr no dia 25 do
corrente; participamos -' que ficou
transferida para o dia: it de uo-
vembro próximo futuro. 4371 J

FAZENDA
Compra-se uma com 50 a 100 ai-

queires de boas terras' em clima
saudável, distante no máximo 4 ho-

^.ras desta capital, com regular casa
de moradia, abundância. d'agua;
matias e que tenha itnii planície tie
6 alqueires niais ou menos. Carta
com todas ns informações; condi,
çücr. de venda c ultimo preço a B.
C. D. nesta redacção. (4127 R)

curam-se rapidamente,'
cisar injecções, com "c sem prc-

uso da

0-P_C_^_-TIIV_^-
deposito: PHAMACjAj HUAS

flua cio Espirito Sjivto 1.
Próximo

Gomes
uo tlicatro

20
Carlos
M SIS

PHARMACIA
Vende-se uma pequena,

e de pequeno capital; á
Luiz Gonzaga, 1-. onde

mas hoa
rua São

se trata.
(J 40=3

AMA SEGCA
Precisa-se de uma, dc côr bran-

ca, para creança recenascida, e
que entenda, bem do seu officio;
trtar á rua Silveira Martins 104,
das 11 ás 3 'horas. J 4474

PHAETDN ou TROLY
Compra-se v.iu(

rua S. Pedro 194.
mola; na

M 4056

TRABALHOS TECHNIGOS DE QUALQUER NATUREZA

IMPORTA E TEM EM STOCK _
MaclilntiH motrizes c operatrizos, Ferramentas, Ac-
ceasurlos para mai liiurvs, Hoinb is. Ksuaphanclros,

Soadas, Motives, Oloos, Tintas, Vernizes,
Borracha Gagitas, etc.

MATERIAL ELECTUICO E INSTALLAÇÕES
ItuaV. Uio Hranct»; GO Teletf. "riiCHNlC.V

ltio tle Janeiro Telephone, 20-. 7-Norte
Caixa-1488

te Condes de Mattosinhos
e São Cosme do Valle faz
cominemorar o 2S0 c 7" an-

niversarios do passamento dos
seus patronos iu CONDE DE
SAQ SALVADOR DE MATTO-
SINHOS, CON'DE DE SAO COS-
ME DO VALLE, com uma missa
que será celebrada 110 altar da
sua Excelsa Padroeira erecto na
sua sédc, á rua do Hospicio 314.
amanhã, quarta-feira, 25 do cor-
rente, ás 9 horas. Após o acto da
missa, distribuirá vestuários e do-
nativos a trinta e cinco orphãs
filhas de associados, -prestando
por esse modo culta veneração á
memória desses titulares extin-
¦ctos.

Convida as cxinas-, familias dos
mesmos finados, dignas co-irmãs e
mais srs. associados, para assistir
a esta piedosa conimemoração,
pelo que se confessa agradecido.

Capitão Francisco
Guerra Pires

CÜRATO DE SANTA ÓRUZ

t-A 

viuva, filha, mãe, ir-
mãos, cunhados, sogros e
sobrinhos agradecem pe-
nhorados a todas ás pes-
soas que acompanharam á

ultima morada o seu saudoso c
querido esposo, pne, fii.10, irmão,
cunhado, «enro e tio, F.RAXC1S-
CO GUERRA PIRES, e convi-
dam os amigos e parentes para
assistirem á missa de sétimo dia.
que mandam celebrar pela alma
do mesmo, na próxima quinta-
feira, 26 do corrente, ás 9 1 j _
horas, na matriz de Santa Cruz.

R 44.11

tRaymunda de Faria
O dr. Oscar Chaves Fa

ria, sua- mulher, Gerasinie
-oudrbux, mulher e filho
ipaiticipam o fallecimento
de sua adorada mãe, sogra

e antiga", cujo feretro sairá hoj-.',
terça-feira, 24 do corrente, áa 5
horas, na rua Conde Bomfim
". '331, para o cemitério de Sio
Francisco de Paula. M 4518

f
Angela de Gouvêa

Nobre
(ANJINHA)

Dr. Manuel Casado d'
Almeida Nobre, Ruy. Olga
e Maria Ruth de Gouvêa
Nobre, a viuva do dr. Ma«
noel Carlos de Gouvêa,

seus filhos, noras, genros, netos «
bisnetos, convidam todos os que
prezaram sua esposa, mãe, filha,
irmã, cunhada, tia c consattgul.
nea, para assistir á missa com-
memorativa do sétimo dia do seu
doloroso e cruel passamento, cuja
será celebrada amanhã, quarta,
feira, 25 do fhMate, ás 9 horas,
na egreja de S. Francisco do
Paula. (B 44901

Rozendo Pereira de
Figueiredo

f Bento Accaciò de 1'iguei-
redo e familia convidam a
todos os parentes c amigo»
para assistir á missa de iri-
ffesrmo dia do seu saudoso

filho, irmão e cunhado. ROZEN'-
DO PEREIRA DE I'IGL'1-IRE-
DO, 'amanhã, 

quarta-feira, 23 do
corrente, ás 9 horas, na egreja da
S. José, confessando-se desde já,
agradecidos. (B 4.186)

t

'¦•sfc^".'#M^^^»!»*:,»_. -

PRECISA-SE
Dc uma loja pequena com vi-

| trine, que sirva para casri de cha-
I péos, servindo também unia casa
! que ceda uma parte de uma loja,
1110 centro da cidade. Resposta a
| M. G. na redacvão desta folha.

4360 R

- Rio woepeEi os I
iia im bm Prisão flt" '

Calo Fe»*reiglxio*o ê
mmtalrataonta stalntllavoi^
DuceninTO pu»

AucTon s-
UU

AdsoMtdo
O0ciula.suto

nos Bcaplum *t Parti
e eo —mistério df i Colônias

Curas ANEMIA
CHLOROSEl DEeSUDADE

"v-raiKMWtei 13. «M « Pclni.''»»'» - fMMfn-mm ç_W__jt nvmntn

FAZENDA
Vende-se com uma grande veia

dc taualinga e mattas para expio-
rar, meia hora, de viagem do Rio,
passando a estrada <le ferro pelo
meio da fazenda: para tratar, a
praça Tiradentes 66, 2° andar, com

Pereira. J -1459

FLORES PARA CHAPÉOS
-O maior Sortimento, ao preço

mais barato. 'Flores para chapéos.
Flores -para vestidos. Flor de la-
ranjeira. Única fabricai de flores
para chapéos. A Fior dos Alpes.
— Rua dos Ourives 9", '"•

J 4473

Xarcpe Peitoral de Doses-
sariz e Aloatrão da

Noruega
FORMULA DE BRITO

Approvado pela Inspeciona de
Hygiene e premiado com medalha
de ouro na Exposição.Nacional de
iqoS. Este maravilhoso peitoral
cura radicalmente brbttchitcs, ca-
tarrhos chronicos, coqueluche, . as-
tltnia, tosse, tísica pulmonar, dores
de peito, pneumonias, .tosse nervo-
sas, constipações, rouquidão, stiffo-
ea.ões, doenças de garganta, la-
rynge, defluxo astliriiatico, etc.
Vidro, 1S500. — Deposito?: Dro-
garias Pacheco, rua dos Andradas
11. 45: Carvalho, ;i rua .Primeiro
de Março, 10 e 31; á rua Sete de
Setembro, Si c 90. cSú rua da As-
sembléa 11. 34. Fabrica: Pharma-
cia Santos Silva, ma . Dr. Aristi-
des Lobo 11. 229, telephone 1.400,
Villa.

'|«« dp.rt.1r09, cnipiu-
gens, eezemas,
frieira?, sarnas,
brotoejas, etc,
d cs'a p-parecem

fácil c completamente com o
DERM1CURA. (Não é pomada).
Vende-se cm todas as drogarias
do Rio e Nictheroy. Deposito ge-
ral: Pharmacia Acre, rua Acre,
n. 3S. Tel. Norte, 3.165, Preço
2$000.

& c.

Dr. von Dollinger
aa urdçd llefiocncia Por.
lugtteza e com estagio nu Real
Universidade de Berlim. Doenças
do rim (exames com a luz). Ci-
rurgi.i, cura radical das hérnias,
liemorrhoides, estreitamentos da
iirot-hra. Operações sem chlc-ro-
formio e com a onssthcsia regio-
nal. 'Mem de Sá 10 (sob.), 11 ás
i-' e ás 3 íjj. Teleph., 4.S10 Cen-
trai.

Collegio Sylvio Ldte
.-RUA MARIZ E UARROS 256 e
258. Intcrnato, semi-internato c ex*
lernalò. Cursos preliminar (para anal-
phabçlos), primário, sectintíarío, com-
mercbl, Artístico e dc preparatórios
para ndm:«são ás escolas siípcríoresj
dc aecordo com o programma tio Vc-
dro M. Knsíno pratico tlc Unçuiiá vi-
vos. Tratamento cxccUcntc, tendo os
ak-mnoò «t^ refeições cru commum
com a familia do direcíor. (JJ14 _*.' J

mu c li r onicas c
r ec entes.
Quer eis fi-
car radical-

mente curado em poucos' dias?
Procurae in formações com o sr.
Feijó, que graluiíainente as offe-
rece, não conhecendo caso ne-
niiiiiu negativo; rua 'llieophilo

Ottoni 1C7. .irSi J

STADAME DUlAMF.t. - rartei."*¦*-."diplomada rcU Real Itatttii.^-o de Fígrcnça. acceita chamado, a<lii.> .-.¦;: hora. Telephone \T.!a jiio,«• S. -ijucl n. 80 - Tijúcã.
.(6S90 S) R

—1
resina-

,loi,
constipaçõea com febre, broncliites e
a-thnn. Preço i$ooo. Deposito: l'rur-
rnacin Rodrigues, ma Marechal _Flo-
r;aiiü n. 9'j. . . Ü751 5). *^

CASA FUNDADA EM 1S7S
Únicos depositários do cimento inglez

"WIIITK e BROriIKKS'',
tinta Iiygrienicá OLSIISA, H.VRr«Otj

TPRlI?Xr.IJ5 para matar o carrapato do gaoo

TELEPHONE 27. - Rua do Rosário 53, 58

Panellas de pedra "i-

neiras"
DEWÇIOSA COMIDA

Obíem-se còzinhahdo-a nas afa-
lúadns panellas de pedra mineiras

 denosito: Bazar Villaça, 126,
rua Frei Caneca. — Louças, fçr-
ragens, tintas c trens de cozinha
por menos ío °'\" que cm outras
casas. (J3-01)

HOTEL MIRAMAR
E BABYLONIA

I.erac, a 30 passos dos banhos de mar
KUA GUSTAVO SAMPAIO, 64,'felephoue 072. Sul
Nesta praia ideal agitam-se as muií

limnidiis e puras águas do Distrito
l;cderal ! As dc Santa Luzia ou l':a-
inengo são condemnáveis para iianlios
ao menar exame, pelo seu minimo
movimento próximo das galerias d'
essotos do hospital da Misericórdia -
do rio das Caboclas. (Doceliienlo of:
ficial dc urna autoridade ao prefeito
do Districto).

LOTERIAS
Yende-se uma agencia bem afre-

guezada, preço módico; trata-s á
rua Real Grandeza 226, Botafogo.

4=81 I

Maciiina SSnger para
cazear

Vende-se urna perfeita, pel.t 111c-
tade «Io seu valor, assim como
uma transmissão; rua Gonçal-yçs
Dias n. 47, Casa Mme. Coulon.

(S -1.Ü0J

MALAS
elegante

D. Carlinda Sadock de
Freitas

(i0 ANWIVERSARIO)

Í-Ainaury 

Saddock dc Frei-
tas (ausente), seus filhos,
cunhados, pães c irmãos fa-

' zem rezar uma missa por
alma dc sua saudosa espo-

sa, mãe, irmã, nora c ctinliniln,
D. CARLINDA SADDOCK DE
.FREITAS, 110 dia 116 do corrente,
:is 9 i|-i horas, na matriz da Can-
delaria. J 4-150ÉliÍAÍ¥liiz7a
MISTOS, MKI>.U,rrf>KS, LE-

TUAS v tittrlbiitos fimcbrus
pnra ínoiiiiiiiciitos

FU.NDlfUO IXDIGUNA
ISO, run Cnmeilno — iííO

Artigo suüdo
tissimo, só na A
Rua Lavradio, 61.

Mala
e liara-

Cliiueza.

LOM
Para

saboroso
preferido,

expclüí t
XAROPE
porqiu

BRIGAS
; lombrigas e outros vermes do corpo humano, o

VERMIEUGO DE PERESTRELLO, deve ser

iCAMARAl
m Moendo sempre p

— "E" 
muito agradável ao paladar, tanto assim que é preciso

guardar o frasco sempre bem acatltclado, para que as creanças não O
tomem, suppondo que é alguma calda de doce.

2" — Além'de não irritar os intestinos como acontece com muitos
outros vermifugos, é dudo em doses muito diminutas.

3" — Xão priva as creanças de seus brinquedos, nem dc suas co-
midas. nem de sua saude.

4" — Tem propriedade laxati va,. e por isso não e necessário,
após o seu uso tomar nenhum pur gativo.

Applio.do tanto para creanças como para adultos. — Vidro 3$.
Remctte-se pelo Correio 1 vid ro por 4S000; fi vidros, por 1SS500,

e 12 vidros, por 35?ooo. Não se acceita sellos nem estampilhas.

V-HD£-S£ HA A' Garrafa Grande
RUA URUGUAYANA, 66

& FILHO Avenida Passos 106
Em Nictheroy, igaria Br.rcelllos. J 4^63

LENHA

EMPRESTA-SE.
dinheiro sob hypothecas, avisos ou
contas do governo, promissórias,
penhor mercantil, caução de apo
lices. alugueis de predios e todos
os n .sócios comtnerciaes. Rtis
da Alfândega 4^, saia 9 (entrada
pelo elevador), dc 1 ás 2 e 4 ás
5 horas. . 31:to J

Í.-T».-*" _r-í-_--Cl_» & SeS^__J__f_,

COQUELUCHE

XÂRO?EcoMPHEMTF.DECA?En
Recommendado pela» Sumrnldadea Mcdlcae»

Pharmacie dn CAPITOU em TODlODSE jFran;a)eemtoda8,p-»mtclM

ULTIMA NOVIDADE
4-\{>I-iniiio para

costura "OATSAGV
te, briralo e cconom
11. 64,

machina dc
simples, for-

co. Quitanda
J 4454

GOFRE
Vende-?

gier.* por
S. Bento

: um superior cotre ;n-
preço razoável; na rua
5- I 4457.

13, SENADOR EUZEBIO, 13
V Onde vende moveis a presta-
ções e cm boa? condições por pre-
cos baratos: entrega ua ia prata-
cão sem fiador. Telephone 411.1
Xortc. (á i-'Ji

17, Senador Euzebio, 17
Vendem-se moveis n prestaçuei; 05
rrcçoi e condicúeü ao alcance de t->-
dos. <A l\í').

GRAVATAS
Precisa-se de perfeitas !cost::rci-

ras de gravatas c peitos; na rua
Santo Chriito Si, loja. J 3059

SUOR FÉTIDO

Compra-se qualquer quantidade
até mil e quinhentos metros me:\-
saes, pagamento immedi.uo; infor-
mações, boulevard de S. Christo-
vão n. 4C. à\ 4376

Vendé-sc uni quadro cm inarmo-
rç branco, tendo' uma grande rc-
sistencia com o competente regu-
lador e mais pertences. Para'¦ li-
qiridar, 200$ooo. Casa Markc Fer-
rez, Quitanda, 67. (U 394-

GAPINZAL
Aluga-se um grande capinzal;

trata-se com o sr. Bernardo na
Estação Costa Barros; Linha Au-
xiliar da Estrada de Ferro Central
do Brasil. (J 31=3

Moveis a prestações
Querem vv. eex, comprar 1110-

veis em melhores condições e por
preços baratissimos, pois visitem a
Casa Sion, na rua Senador Euze-
bio ns. 11; e 119, telephone 5-00
Norte. (S 2042

Álvaro de Castro Lima
Nogueira

Í 

Clara <le Araújo Lima
'Nogueira, Ernestina' <lc
Castro Nogueira, Emilia
de llrito Araújo c filhos,
Julia Milaus de Castro, Af-

fonso de Lima Nogueira, Leopol-
dina de Castro Nogueira e o dr.
João de Castro c senhora, convi-
dam os réus -parentes e ás pessoas
de sua amizade para assislir á
missa que, por alma do seu pre-
zado esposo, fiiho, genro, cunha-
do sobrinho e afilhado ÁLVARO
DE CASTRO LIMA XOGCEIRA,
mandam rezar amanhã, quarta-fei-
ra, 23 do corrente, (sexto mez do
seu passamento), na egreja dc
S. Francisco dc Paula, ás 9 1I2
horas, confessando-sc desde já
agradecidos. R 4394

Antônio Fiúza
Joaquim Fiúza de Lima

e familia, c Antônio Gui-
inarães e familia, agrade-
cem ás pessoas e parentes,
que acompanharam os res-

tos mortaes de ANTÔNIO FIIT-
ZA, e novamente -os convidam pa-¦ra assistir á missa dc sétimo .dia,
que mandam rezar hoje, terça-
feira, 24 do corrente, ás o horas,
na matriz de S. Christovão.

(M 449.0

Estevam Nascimento
de Assumpção

t
(6o MEZ)
familia manda rezai

sa pelo descãnço
Sua

uma nnss
eterno de sua alina hoje, ás
9 horas, na -egreja de São
Francisco de Paula, agra-

vlecendo desde já a todas ás pes.
soas que _ comparecerem a este
acto religioso.

D. Maria C. de Queiroz
Barros

O dr. C. de 'Qucirot
Barros e sua familia, mau-
dam celebrar uma miss»
¦pelo repouso eterno dc sua.
pnezada irmã, MARIA VI-.

DE QUEIROZ BARROS, amanhã,
quarta-feira, 2$ do corrente, tri-
gesimo dia do .seu passmento, ás
9 horas, no allrir-niúr da iiirittÍ2
de Nossa Senhora da Gloria.

(11 4311)

t

í
Xisto Alves Teixeira

Maria da .'Estrella Cosi»
Teixeira, Álvaro Teixeira,
senhora, filhos, irmãos e
sobrinhos, Francelino José
da Silva, senhora c filhas,

agradecem as pessoas que nconi-
panharam á ultima morada, os
restos mortaes do venerando es-
poso. pae, avó e sogro, XISTO
ALVES TEIXEIRA, e, de novo
convidam os seus parentes c ami-
gos para assistir á missa de seli-
mo dia que, pelo repouso eterno
de sua alma, mandam celebrar
quinta-feira, 26 -do corrente, ás m
horas, na egreja da Candelária,
confessando-se desde já muito
gratos por essas demonstrações de
religião e amizade. (.11 "13)

isa_

t

f
Rosa da Silveira

Pinna
Manoel de Jesus Pinna e

sua filha Dalila Pinna,
mandam celebrar hoje, ter-
ça-feira, 24 do corrente, ás
9 horas, na -egreja do Ui

vino Salvador (Piedade), mis*!
de trigesimo dia do íalleciincnto
dc sua saudosa esposa e mãe.
Convidam os parentes e amigos
para este acto religioso. Desde já
se confessam agradecidos.
IfISi (R 442S)

Isabel Chaves Campos
Sua familia faz celebrar

amanhã, quarta-feira, 25 do
corrente, ás 9 i|- honn,
na egreja da Conceição 1:
Boa Morte, uma missa de

sétimo dia pelo seu eterno dcscaii-
so. (R 4415)

finados"
Mme. Caldeira de Andrada

participa aos seus amigos e fie-
guezes que tem em exposição, ar.
tisticas coroas de biscuits, desde
2$ooo. A' Járdinéira. Rua Vis-
conde de Itauna 1, 3 c 5. (BjSj-')

t Laura Pires Sá
Paulina Moss Velloso t

filhos, Adeluidc ídos3 de
filhos, convidam a to-Sá

_3_e_-Nr_-_oi_Nr
Para o embelezamento do

rosto c das mãos, refresca a
pelle irritada pela navalha.

Vidro 4?ooo. Pelo Correio,
S$ooo. Perfumaria OR-
LANDO RANGEL.

TERREKO
VcnJc-sc á rua Barão de Me»

quita, perto <la rua Ur. José Ily
gino, com 13 metros de frente,
por 100 de fundos informa-se na
rua do Acre 11. 100. (Ií 45-2)

tri
i_P

Enerçjil pòclei^oso tônico
Novo anti-r fi e0 matico
Enerçjil depurativo agradável
Fiei dos laxativos
Grande remédio da mulher
Intecjra a força do homem
Licor o mais saboroso

A' venda suas drogarias? J, M- Pacheco
G_»Ens86_©& O. eí-cai-jo Freitas & C,dos pés c dos sovacos, cátingá, fri- jciras comichões, clc, dcsappare-

"Suoror^e«2$?0pc!o Correi; e iodas as boas pina. «âiacíãs J 59,
2$5oo. Xão se acceita sellos nem ; 
estampilhas. Vende-se em Iodas
as drogarias, perfumariasi
cias e á rua Urttgviayaiia
Perestfello & Filho
Passos, 106.

As pessoas de cor
Conseguem tornar o? seus cabellog

lifos, por nmís ondulados nu encrespa-
das '_Ui.> s-jitn. com o.*I«ysodor ri-w é
iufaUiyel. A' venda cm todas as ner-
ftimarias dc ts fir«Íem e -na "A* Gar-
rafa Grande", á r-.i.-i Uruguayana íó,
e Avenida Passos 106.

PER-SÍ-li-LO & V1LI10
Vídro 3$oòo. pelo Correio 4S000.
Xão sc acceita sellos nem cs-

tampilhas. Em «í.rctheroy, droga-
rij 

'Bariseilos- 43S1

nu™ry_ ex. não quer mobilar sua' PH»CIA
ii. 06. ;

!±^:casa sem gastar dinheiro?-Avenida
.1

K' o que p-vle con
I mente, por alusuclnic
I co, todos os mòvciá:
I chnelo n. 7, Casa Prog

ieguír fácil-
nsal e nrocli-
rua do Ria-

Vende-se uma, por não poder o
dono estar á testa. N'a drogaria
Pacheco, rua dos Andradas, 23.

(J 3124

-50. MYOSTHENIO

MAGK1HA "IDEAL"
Compra-se um gerador electrico.

typo " Ideai" compound, com-
pieto. de 50 kw. Oífertas nesta

! Formula do dr. J, M.
| Soares — o melhor toni
[tilinto e indispensável i

:lhos, donzellas e ús senhora

te Macedo
reconstt-
creanças,

an-du

falas, i E, M, ?fc

jii- a Rravitiez e apôs o parto; ús a mas
:de leite.
j Vi.iro. ftooo. Dcnositos: CASA'IiritF.It. run 7 <!<• Setembro 61. o

, PHARJIAC1A MACLDO SOARES.
4365 J l - (A I7H)

dos os parentes
para assistir

sétimo dia que, em
sua pranteada sogra

e amigos
1 missa dc
descanso de

: avó, fazem
celebrar hoje, ás 9 horas, na egre-
ja dc Santa Rita. R 4.19.1

Elvira Augusta da
Costa

Maria Magdalena Kaza-
reth convida os seus pa-
rentes e -pessoas de sua
amizade para assistir á mis-
sa (pie mandam celebrar

pnr alma de sua idolatrada irmã,
ELVIRA AUGUSTA DA COS-
TA, amanhã, quarta-feira, 25 do
corrente, na egreja da Cruz dos
Militares, ás o horas, e por este
acto de religião desde já sc con-

t
gra 1164 Rfccüa eternamente

8_gBZ3-__s_g-
Elisa Cerqueira de

Oliveira

OURO A 1$800 A GRAMÜI
í'i;.ÍTJaíA s$ioo

Prata 30 a Co réis a gramma,
brilhantes, cautelas do Monte de
Soccorro e de casas de penhores,
compram-se á rua do Hospicio
n. 216, hoje Buenos .-.ires, única
casa que melhor paga. (II 4520}

HYPOTHECAS
A Companhia SUL .AMERICA!

empresta dinheiro, a juros con-
vencionaes, sob hypotheca dc pr»
dios situados nesta capir.il.

IRUA DO OUVIDOR, 82

AOS GAPIT/UISTAS
O inventor do electrico mol»
continuo (maebina geradora de
corrente electrica), acceita úm ca-
pitalista para a execução de seu
invento, ao qual offerece grande!
vantagens. Cartas a M. M„ para i
travessa de S. Francisco 22, loja.
As plantas á disposição dos inter-
essados no mesmo logar, do meio-
dia á 1 hora. B -f i8í

José Augusto de Oliveira
c seus filhos Isaura Cer-
queira de Oliveira e Ro-
lierto Cerqueira de Oliveira
agradecem as pessoas que

acompanharam os restos mortaes.
de sua .idolatrada esposa e mãe |
ELISA CERQUEIRA DE OLI-
VEIRA c de novo convidam os
seus parentes e amigos para as-
sistirem á missa de sétimo dia
que, por seu eterno repouso, man- Pela c=ci!,-i Rcmiiijtton, com ma-
dam rezar hoje, terça-feira, 24 do china, oft'r'recc-se para eseriptorio,
corrente, ás 9 horas, na egreja do nesta praça ou no interior: diri-
pacr.vncnto, -pelo que se confer.- gir-se pnr carta a J. Oliveira, rua
saio, «le;a»meat« giatas. li 4465 l Riachuclo. d*. »nhr_4a. u ^>«*.
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CORREIO DA MANHA -— Terça-feira, 24 de Outubro de 1916

3950O — Especiaes paletots de roousseline, para barbeiro ou escriptorio
58 _ _ 1 boa calça de brim escuro. .
8_t e 98 — Superiores calças de bnns pardo, branco e listrado.

|_SÍ: 
".' ;'.v''.'.,. ¦."'''.¦'..'¦'

í 10

I _____ü__a____S_l ssjuislibs!
it AFAZEM; . „*"____. . . DF. liliGilS
__$•¦

p-!'.' 
'¦¦'•

___^íTr';'-"'-li

1 esplendida calça de ílanolla listrada, com bainha virada.
Especiaes paletots debrins pardo, branco e listrado.
Lindas calças de casemira de 15, padrões inglezes.
1 magnifico terno de brim de Unho, para rapaz.
i optimo costume de brim branco; calça cora bainha virada.
1 superior paletot de alpaca seda. vale 30$ ! II
1 bom terno de casemira americana dc fantasia.

mesmo terno para creança.
i bello terno de casemira de cor, preta ou azul, tecido dela

soberbo terno decheviot preto, de puríssima lã.

99
99 elo9 —
169a209-
169 - -
189 - -
209 - -
309 — --
259 — —
«459 - -
559 — -

TERNOS Os paletot, frack, smooklng, sobre-oaaaoa o oasaea,
SOB MEDIDA, por preços Inorlvels '-¦ ,

INTERl
A ALFAIATARIA GUANABARA envia

amostras e catálogos com soberbas nho-
totrravuras, ensin-indo o modo faciiimo
do qualquer pessoa¦ tirnr suas medidas
sem o menor receio de engano.

Pedimos que nao conlundam uma casa
séria e de 1<» ordem, como a nossa, com
outras sem «stock) e sem escrúpulos.

A GUANABARA é a m»is antiu.ii e acre-
ditada casa que vende para fora e assu-
me lo<ia a responsabilidade nas suas
confecções. .. „_ _ ,

Pudidos a Carvalho & Ferrem».
Rua cia. Carioca, 34 — Rio de Janeiro

Aluga-se o bem situado e novo
VmaMm da rua D. Anna Nery
-. 460, esquina de Tavares Fer-
;eira, fronteiro á estação do Ro-
lha, com amplo salão para qual-
(uer negocio e boas acommoda-
(Ses para familia; as chaves no
o. 20 de Tavares Ferreira.

ASTHMA
A cura só se obtém com o es-

pecifico descoberto pelo dr.
King's Palmcr, o CARDIOGE-
NOL ; não falha nas affecçôes,
chiados no peito, falta (le ar, ac-
cessos. Drogaria Granado «s Fi-
lhos, rua Uruguayana 9'. Rio de
Janeiro. Vidro, 6$ooo; pelo Cor-
reio, 8$soo. (R 44*5)

Dr.
Oculista da Policlinica

da Santa Casa.
Longa pratica nn Pai'/ e na Eii-
ropn. Cirurgia dos olho» e tio
nariz. Una do Ouvidor 152-as 2
horas. Residência Gonçal\es
Crespo 20. S 3439

ODEON Companhia
Ciiie:iiato->-rapWoa

Brasileira

Enchentes, mas enchentes de um mundo eregante, dç damas
elegantes e formosas, e de cavalheiros da elite carioca,

só o ODEON as pode ter como ainda hontem provou e hoje vae
ainda demonstrar

m0
©

Escrever á machina
Ensina-se por methodo novo,

com os dez dedos em qualquer ma
china á escolha do alumno a. 10$
por mez; 11a rua do Senado 173,
sobrado. R 44°4

¦j_flÇÊ**59jc_Hf *• * ^f^-flfl ___¦_.
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Francisca
Bertini

fem seu ultimou admirável
trabalho

CULPA ALHEIA |
A soberana da Tela mais

uma vez se nos apresenta, linda,
seduetora, admirável, em toda a
sua pujança dc alma dc artista,
vibratil, delicada, do uma sensi-
bilidade profunda.

Como 
"complemento do pro-

gramma:
Mlle- Fabienne

Fafe-r-etges
no formoso trabalho tle prof.inda

delicadeza o enredo brilhante

Os carreteis de fios
de ouro

Drama mimoso da artística fabrica
OAUMONT

Gaumõut-Aclualidades
Ultimo numero, cheio de novida-
des e de assumptos interessantes

V. Ex.
í

precisa;
Não sc deixe illudir, "pro-,

cure um especialista," poripio
esse gênero de trabalho exige,
na verdade, estudos especiaes,
qüè falham por completo a
maioria dos dentistas, que di-
videín a sua actividade pelos
diversos ramos da profissão.
Não aconselhamos v. ex. a
abandonar o dentista de sua
coníiama, mas a procurar-nos
de preferencia, escclnslvamcn-
tc, para collocação de (lentos
artiflcines, por ser essa a

nossa especialidade e «por es-
Uiiuos convencidos de que os
nossos trabalhos executados
pòi« processos modernos sa-
tisfazein mesmo os mais exi-
gentes, sem que cobremos por
isso preços exagerados! A pri-
iheira consulta para informa-
,,ões é inteiramente gratuita.
Dr. Sá Kego, Kspecialistu —
Rua do Carmo, 71, canto do
Ouvidor; (A 

"""l

A NOTRE-DAME DE PARIS
GltAXDES SALDOS EM TODAS AS SECOiiKS A PREÇOS

SEM PRKÇBDKXTIÇS

^-/_aX«5«T1i*^__

_3«««9«©e®«»»SsWtí«»9»»_l||ÍÍ§llif
ÍH0JK e todas as noites i
_ A's S e ás 10 horas

¦
Exito completo - Grando

suocesso
O encraçadissimo vnude-

fville de GASTÃO TOJEIHO

<BMM>
•3 actos» de contl-
j nnna «_jarg*alhadas

(Mise-en-scène de
João Barbosa)

1 Amanha — os ALUADOS, _
tele5 Encommendas pelo

Sphotie 5621 central.
«9e<8*G«<M«M<M<M«<9«<»0«0

aoanncaa-aa-m^

CREADA
Precisa-se de uma eom pratica;

tireferindo-se «pie lale inglez. Sr.
Carneiro, rua dos Andradas, 19.

Í) A SEGUIR : Um film interessante, instruetivo e patriótico OS SUBMER- ©
Í) SIV15IS BRAZILKIROS. :J. -^-^---^A

TOXXZXZXIXX rssxsisaaxaxaKC-x

Rua da 
"Carioca 

ns. 00 o 02 — Proprietário Mi PINTO
Telephone C". tOft?

HOJElmponenta e sensacional programma hoje
Abrimos espaço para ,1 mundial e formidável fabrica ame- i_-

ricana KOX-1'ILM COKPORATION, que apresenta a magistral Ço delieain obra-prima do binemtitògraphla moderna, comple
tamente inédita:

§ m mmi
1 cm 5 artísticos netos

1 Drama lyrico e amoroso, sobro 11 vida campczina, onde
impera a ingenuidade, u poesia, a simplicidade, o encanto
e o amor... , ,. ,"As amplas várzeas cobertas do relva. os decltves nos
morros vicejamos o os maravilhosos panoramas quò servem

_ de theatro a presente peca, em conluio a um desempenho
K artístico, vigoroso e impeocavel, são tudo quanto se pode ima-
n ginar do «ublime e produzem .ia platéa a maravilha da yis.ao" e o enlevo da alma. O a-sumptu mimosoo .lerno.o tratado
! com tanto onrinlio quo valo a pona afllrmnr que so a FOX-
» FILM COnPOllATlON podia conceber semelhante arrojo, bina
«flíora do deliciii—00 minutos de devaneio ppçtico-1'assados

no paiz dos sonhos e do idj_«üismo!j,._;
NoTncsmo programma o possante drama scientifleo-so-

ciai, da gratule fabrica Le Filmd'Ait Italiana, edição do Ta-

111111 io Dr, llilÉI
_ LOMGAS PAH TIÍ1S 4

Artistas ile «seol-Mlsc-en-sceno «Icslumbraute
—Assumpto piijanto o scnsucional — Vestuário ri-
qulsslnio-Fliotograpliias nítidas—Dosenvolviraen-
tolnteressuntc o quadros naturnos do extrema bel-
leza...

Abrirão"ãindi este monumental programma os últimos
boletins mumiiaes trazidos polo_P_Vrril_-.' JOURNAL

CO3I0 EXTItA PBOGlíAMMA NA MA'HNE'B
A comedia americana

O EMPECILHO
Quinta-feira— Duas mauntflcas protlncções de longa me-

Mtragem e de soberba feitura artística OS HOMENS NAO"TEKM JUIZO, comedia dramática em i longas partes.-SUL
C1DIO MILAGROSO, drama social em 2 estupendas par-
jtes,2. R«53RrV--__T-TYIf-T_Vii_riI_-{-t^X_C_--_--.^^

OIIMEUVIA IRJS
Empresa J. Cruz Júnior Rua da Carioca ns, 49 e 51

HOJE Em matinée esoirée HOJE
2 fllms monumentaes-H trabalhos da grando mctnigem-2 ro-

mances de suecesso em um programma se.n
rival com li partes! ___

Has gas*i*as da Posicaa
Sensacional!-.vventuras e P?riP«cias-lUiçt;is " astuoias-

Movimentação e grande emoção Drama policial em 5 longos
e bellos actos

MISS CYCLONE
e os seus Sete Pecoados Mortaes

6 actos de uma comedla-drama cuja celebridade^^?a,'"illi1?i0
por toda a parte-O flliri mais bello, mais.movimentado, mais

excêntrico o mais sensacional
QUlNTA-FlílHA- Um film Policial cheio dn trues e de

situavóes admiráveis __,_,_„__ _. -.
O ROUBO DO ARCHIVO N. 7

o mais o bello trabalho
A Tentação e o Homem

' Grandioso drama de aventuras em 5 actos

_B_I A, ff-PÍHSf^3' i ^*SSTO|B
JP^__r___ >_L ITwLMZm 3 Jbebida..da wMWÊ

! 
'SÃffmOSPORMÃODEMESTR.|

N I

Vasto — Commodo - Mnximn venti»
lação — Confortável

Uma plíiléii de elite áppínudiu honlem duas ma^ni-
ficas composições das duas maiores fabricas do

Mundo : Palhé e Pox Corporation _Estas assignaturas garantem a Perfeição dos
— fllms —

A fabrica inimitável da Moda, a Fox Film reúne
seis brilhantes e afamados artistas num drama

ultra moderno em 5 actos cada qual -
mais empolgante :

SACRIFÍCIO de esposa
:BSBSjjsas__s^ \'

________________________r K ^__L ¦___'' ¦¦'' MM ."_** _____________Hmm _K-t_v M'*»»™ __Ç__l| WmmW- ¦¦ JmmT Sr*~^& mmm\:eSÚ ___i

¦ < ''mmwWT >'lí_í"^?*^_|
__¦__§£Ã:^mmr^ t*S -W^-fi. "A______¦_¦
¦P___|tt^;¦¦*;•¦• ' - W-'~ "'___~v>''-V-,"^l__________________i
_____t«"'' T-. W~. ••¦ >_1

tVKmmmmmmmmmàmmmmiu'll-l mmmmmmmmmmm»

f.ssigiiala um indelével suecesso para quem 16
conhece triumphos

O verdadeiro EJspeotaoulo Theatral

O inaccessivel processo de cores naturaes denomi-
nado PATHE'COLOR edita uma comedia

RAIOS DELDZ

Doenças do Coração
Pontadas, palpitações, cansaço,

falta de ar, pis inchados e hy.
dropsias, bater forte e irregular
das artérias, do pulso e do pe»co>
CO, e as lesões no coração, causa-
das pela syphilis, rheuraatismo e
arterio-schlerose, curam-se com o
CARDIOGENOL, grande descober-
ta, approvada pela Saude Publica,
para essas moléstias. Granado &
Filhos. Rua da Uruguayana n. 9',
Rio de Janeiro. Importantes attes
tados das pessoas curadas e de
médicos notáveis. Vidro, 6$ooo.
Pelo Correio, 8$50o. (R 44"a)

PETROPOLIS
Aluga-se para familia a casa

mobilada á rua Wcstphalia n. 198,
bonde Cascatinha á porta. Tele-
phone 1?.^. M 4495

_r^^____rsEI
mW^mWÁ^mí•mm^fMSm
¦9j|_____:^ §
<At*Bn_H___HM0 1

UTERINAé.°ourt
medlo que cura FLORES
HKANCAS e o Corrlmento
das Senho.-as.

Vende-se nas prinoipaes
pharmacias e na Drogaria

Araujo Freitas _ C.
L..i'*rw-A^^ucoacs_a__..

PREDIO NOVO
PARA PEQUENA FABRICA
Vende-se a dinheiro ou a prt^

tações um predio novo á ru.i ie.
Sant'Anna, próximo á rua Frei
Caneca; trata-se com E-itacio,
das a ás 4 da tarde, á rua da Al.
fandega n. 25, sobrado, sala da
frente. (M 4542;'

O
Cinema

ohtc GINE PALAIS o S
Cinema fi
da moda S

^ÜH _¦ * '¦'"¦%¦¦ ^______»
_________¦_¦ 1 jfl H

B___B__BEMB ¦¦'' ^'>^i-_BBI_____i

do Film de Arte

Italiano
interpretado pela

tentadora,
colleante e fie-

xivel bailarina

da Opera de Paris

GARÇA
Gratifica-se a quem informar do

paradeiro de tuna que fugiu da
rua General Menna Barreto, 21.

CASA
Compra-se nova de estylo mo

demo, que tenha quatro a cinco
quartos, duas salas, jardim e quin-
tal. Em Botafogo, Tijuca, Had-
doclc Lobo ou Santa Thereza.
Preço de zo a 25 contos. Trata-
se á rua do Rosário 157, 2° andar.

4558

üm titulo qne faz palpitar todo coração J>feminino è
üm nome qne sedni %

Um personagem qne 6 nma visão persistente '. 
|

S D. JUANíl
ft Cinedrama em quatro episódios n S

^ Sete actos posados pelo arctai-elegante <| v

MARIO BONNARD íj |
H IPrimeiro episódio H y

A seducção!§l
Segando episódio

Um capricho!
Terceiro episódio

Uma paixão!
Quarto episódio

A expiação!

Ii
i
1

«ÍI_«»?KS__S_XSMei*wsS^^
O Palais apresenta, com este trabalho, um §apanhado de flores viçosas formando e
nm lindo bouquet — As flores do amor na «K
vida e aventuras do homem o mais amado §

«ooooooco&oa

CIHE PALAIS
HOJE

f UM FILM QUE FAZ VIBRAR!!

Quinta-feira — A grande peça dramática, serie Le
u toco D'or: Guerra ao -Jotjo — extrahida

I da celebro peça Aux Abois -Interpretação excelsa.
"TTII>«»n*?T"'""»»TTTIXI«TXlIIIIIXXm»_tZ:

AMANHA
UM ESPECTACULO QUE ARREBATA II f

£' oorta a gloria do Portugal moderno

IA EXTRAORDINÁRIA PARADA GEBAL

^nra^ttazi^Mvvi^tiK**<-I_«!Q21*W_->_-S>Si!«>!t3»n«^^
Este cinema, tendo passado por grandes

_* I AI _« wã% _1 ã\ if F N 1D && 
¦""" da capitai, unico que possuo uma installapao &

l_ellHl_-_wl g_. r*A W W¦___________ i.erfoita de renovar «> ar puro, ciníorme _^aw. ~ __. ___-__?___.z!JT-" ¦ —¦— ..._____———T! ¦¦' ¦ ¦—¦¦ —**"" . ...  _ ______ _..«, ..kit.» MV/<iii_ii<--i- mperfeita de renovar o ar puro, conforme
da elite carioca, e unico qua exhibe exclusiva-
1, e

tra de Damas no salão de esperal^^l^S^^^^^^^^^^ 
«dos-Wcostume, - Orches-

HOJE -- Sorprèbendente j^õjrl^iãjioYo com films de valor artístico, moral e attraente

4- í o- partes T^ntaSTooTi-lRATAS SOCIAES da D'LUXO ,vo noyojissumpto:
- HOJE Sj

w. __._.--,»¦ Rflllissiinas e interessantes scenas de true e aventuras das já

| A GENIUS DB DMA MARIOLÃ %%kmm&mmmmmm
3* e 4' partes

" i _____

5! —--
g 5

!

8- aventura
5-, 6-, 7-, 8-

e 9* partes
Quinta

Pagas na mesma moeda
-Ambrosia

feira^-AL,^BRA^

para conseguir o DlVOltClu da uma h.mesta senhora.
—nõvãs~ãventariis dos mesmos artistas sob os nomes de

MONÀoM.UU\ conseguindo castigar pae e Hino que
mutuamente querlam-se roubar roubando, o outro, Inno-
cente_orpliüo

MTnínso inelodratnTõxecutado pela minúscula osbelta e bella artista KLLA
HALI ir"nialho do um admirável ensinament. aproveitoso. Scenas violentas
rancorosas e perversas, dominadas pelo enracão juvenil da sympathlca

J0VBI1 hLI.A HALI,ultimo

DA DIVISÃO EM MONTALVO1
20.000 homens reunem-se
alli a 23 de Jalbo de 1010

I2P" Vinde vel-os e applaudil-os 1
no CINE FALAIS

«FILM» COM "VISTO" OFFICIAL
N5o é bluff

A parada foi assistida pelo Chefe do Estado,
i Diplomatas

e enviados militares dos paizes amigos.
Exercícios de infantaria, cavallaria e artilharia,

munições,
cruz vermellifl,, sapadores, abastecimento

pai*tes e-aooionauteB 1 i

>

a dominidora"da platéa «Ia írt.UXO film reapparece no WEN10A, no seu
Mempõigantoo arrebatador _«*^M?&_"3__S5ÍS_? 

U° MAL drama '" 
: 

l0DBÜS 
^M 

^

â ¦ NOTA: Os que já viram liontom este «film» devom dlzor a portnpuozos o bra-
BI.! sllelros o que elle é verdadeiramento. Oa que ainda não o viram devem
A\\ ir ver o que rapidamente «rganlsòu o patriotismo portu_ uoz cujo valor
&: i em nossos dias não desmento as glorias do renome lusitano.
5-1 
5 \ Aos Brasileiros — Aos Portuguezes — Aos Alliados j
p|í Um exemplo de amor pátrio II...
_ *_ "K-sF" Fwnccionam alternadamente os •_ salflea.
R % ** de espera - «O minutos,

sempenho irrepYériènsiveFassumptõ eu.ocionante, mise-èn-si-eheTÍ^^ia _4_._?v-, ^txr^xm

—wsmi ¦¦¦¦ iim m i ii rmrrmrrrnii —'—a

' mkmi^^

O maximii S

•H»^m^MMMMM_4_«<
" ÍL _______«

PALACB THBATRB
(CYCLÕ"f i IU A Tl\ A L B» ASli.Kl RO)

Grande Companhia Italiana de Operetas
IO'r'.H>i-íl_ V1TA1.H

hoje- Terça-feira, 24 fie outubro-no te
Ultirai ií licíinitiv.i reiircseiitaçfi.) .!:. limlisiinia opereta em 3 netos,
esluslanle libreto .le Nino Oxilia, t!cV-cio.;<i c-, sentimental pattitur-;

do macslro üiuseppc 1'ietri.

¦srÂDDIO 610VINEZZÀ
ÍTALO BERTINI mima «Ias suas melhore-1 c maw-enRra-adas crç- g
ações - Grande suecesso de ,IMN£i£_$')XA' CIPBAN.pl c MA- B

TOMA PARTE TODA A COMPANHIA  B

REGENTE DA ORCHESTRA MAESTRO L. ROIG 1
Hill.etcs á venda" na AVE.NIUA IUO BKANCU N. 1J«- ™C:«-H
phone 573, Central, CASA 1.0 UES, FERNANDES & CA das 10 B
ás f, lioras da Inrde. H

PREÇOS DO COSTUME ¦ _
Brevemente — A novissira a opereta — LEGGENDA DEtLE ¦

ARANCIE, costumes ecillanos — A sceuir: — "Cinema Star cm
"Clianipagne Club" (M -135-1' B

THEATRO RECREIO Compadn.hA,zaev^uu,re
Tonrnéc cniSMII-l>;V d*OI^IVEirVA

HOJE - A's 73Í_Ts_SSÕHS - XhTtyl - HOJE
G l. A N1313 EXITO

A eng;raçatlissinia comedia em 3 actos

I IBIllBn OE HEBBÍ

*gj-f»'-^-3-«-S_-i__E^^"'TSBÀraO 
REPUBLICA oi5?_í_.S8_>o.

Protagonista: CREM1LDA P*or^IVEIl{;A
Mobiliário da Marcenaria Brasileira

-^ Peça absolutamente moral ^
Amanha - A's 7 3j4 e 9 3[4 - MENTIRA DB

MULHER.

Em ensaios: A notável peça
Brieux.

SIMONE, dc Henry

A GRANDE COMPANHIA ITALIANA DE OPERETAS
CASAMEA - SCOGN JkMlGZiIO

Chega lioje dc Iiuenos Aires pelo «Aragiiaya» fazendo a sua

Depois de amanhã, quinta-feira, 26, com a opereta de
deslumbrantisslma montagem

|TheatroRepnblica|„_vzrrc
2 HOJE AS 83[4Ss

FeB-tEi» artüB-tioa, cio
( •FA.Tl-bS.A. araria")

mm do ml iii
EM 1- RB'('ITA Dli; ASS1GNATUR.V

Preços : Camarotes e frizas, 30S-Fauteuils, i«S-Cadeiras, '.S-líalcüos de 1-, 58-BaIc5es
de 3\ 3$—Galeria numerada; 2S e entrada geral, lSjOü.-Billietes á venda no saguài do -Jor-
nal do Urasil», das 10 ás 6 da tarde.

PELA ULTIMA VEZ
¦••I'

Reducção lj-rica do famoso «.omposilór JOHE STANLE'/Soberba creaçao de FÁTIMA MIRISMimes Ositma, celebre Geisiia — Ferteck, oifficial in«'e«! _ ü-on-•ville, segundo official inglez — O marque* Im.ily, rjuvernador --
Mus Mo ly _ Wun-Ke. Ju«!iele, Diamante ini francezn — Kalaiiacapitão di guarda — Geis«ii.i, Chinas mudas, etc., etc—Takan.ini.

O NON PLUS ULTRA

f Os Mysterios do Transformismo
• REVELADOS POR DECOkAÇfiES TRANSPARENTES

.\es'.c trabalho, o publico, verá o syslemo. «nie adopta FÀTI-
MA, para obter n rapidez em mudar os seus vestuários para pstransform:i<;r,.í-.

GRANDE THEATRO DE VARIEDADES, crcacSo de FATIMA MIRIS. s
PREÇOS: _ Frizas e camarote-, ij$ _ Poltronas, -$ooo —

Cadeiras, =ç«joo — Galerias e ENTRADAS, i$ooo. _ QUINTA-FEIRA, só — Estréa da Companhia ScognamigBo—Caramba.) —Primeira recita de assignatura. (jj 4508)
fc^_?4r-_^;g_*^_____|l^___i!^^ 9«8999e«®«9-i'í99999»9«8399S*}S©Seíí®Si_9i-}893í_C99<

¦__-,,, - -f,-^--- ^M M *_¦¦>_- #___« 4-V__T*_y_y_a Empresa TEIXEIRA MARQUES  Gerencia A. GORJÃO

TMEJk TRO ÇJLXtLlOS CrOi^T-a» £^Mhla_^fe___j6 EO_nV_heatro de Lisboa

wnJE m A'a 7 3.4 e S 3i4 da ncite- 2 SESSÕES 2 - As 7 3|4 e 9 3^4 danojje - HOJE
—frlmeira» w^roãiuB^Swali^^ dois autos o nove quadros, original de Arnaldo Leite e Carvalho Barbosa,

musica dos maestros Carlos Calderon e Manoel Figueiredo

CiWENA THEATRO

O AMOR
PICO-PICO (Compére), CARLOS LEAL -- Caminheiro, Ultim
A "Terra, Amor do, imore-. Fadista, Saudade, P-stora, MEDIN A DE SOUZA 

jj^arvore, 
Amor

^' «É__á,;ílíl

ELISA
A ici.«, «».•«."• —. SANTOS

r_„ánr Amor de 1'erdicão. amor maluco, JOÃO SILVA - Pr. Retorta,. Aroanucnsc, Deser.
, . i Pí' bureícz Poli cli. amor ao dinheiro, Gaita. Plácido Ferreira - Deixandar, Padre, Lun
I-çnliadcr, amo_ Burguez, M ^. __;_. 

M s s UVOf modl„i,
fcJro,„ Alv/°-llfp«rv« - Amor pobre, amor solteiro, i« belo, Celeste de Oliveira - Mulher, Sra Sa
,o 0n_r, Ameia ""^S 

OuÀdKOS: - t", Hymno á vida; -.", Quando o amor foge...; -". Alch.m
TITULO DOS «UAUB.O,. a.nariw; 9», Viva o amor ! (apotheos

ÍV O """onc'r^Rt5°:R_l0ba-;_kREIRA _ Scenarios' cc-mpletamente novos d eAiigusto Pina. Lui-
.icoi do maestro BERNARDO 

^"^*_ Mo-ta,,m scenica de C. Doco :-' Mantagem ¦ elçe_ç-__* ,- I0U?a de 
y°ra^"c°,en,gjg ,n-.,---i 1 -^^r^s"*^^ mi ,,, 1. iii m£®mmmÈm1 ^__BM_MM___HttM__H_-___l^_ll_f-E^____-_ll^

o amor HENRIQUE ALVES
dos homens, Cancioneiro, Mestre da banda. Amor louco,

«ano, LUIZ BRAVO - Pre-uiça, amor ri-fk, Pastor, José Moraes -
dum. Viola, Augusto Costa - Sr. Sá, amor á pelle, Harmônica, po-

Maruariiia vliloso — Moinho, 1* caria, Sarah Medeiros — Çupido,
...edra Amor fidalgo. Amélia Pasiichi _ Rosin«ha. Etelvira Sallatty.
ia moderna; 4". Cupido quando nasceu; 5». Amor á Patna (ípotheose)
t) - Appáratosa "mise.en.scéne" de JAYME SILVA - Direcçao mu-

Salvador e Reynaldo Martins - Adereça de José Queiroz _ Guarda-
Lousada,

(M

_3IVE_=*_=___;s__. PASOHOAL SEORBTO
Companhia Nacional, Fundada cm 1 de Julho de 1911—Direcçao .scenica do actor EduardoVieira — Maestro da orchestra, José Nunes

HOJE-
A MAIOR VICTORIA 00 THEATRO POPULAR

-HOJ.©34 Oro OUTUBRO E>10 ÍOIG
Tres sessões - Á«'s 7, 8 ."íi_ o IO --_;•_ — Tres sessões -.

1- 2- e 3 representações da peça burlesca em 3 actos, do conhecido artlsla e escriplor AníbalMattos e musica do inspirado maestro Aicliimedcs «ieOliveira

6; ''Man.
Almeida;

DISTRlIltTCAO lüalhães; "Tonai". J. Ribeii
ert «Sí°ri'!Í|?"' escriv,â(Í! ALFREDO | diicá Viola", Belmiro deSILVA; Me-irr-e-coh , Toao rc ¦ ... .„_.,. ,
Deus: "Silvcrio", juiz de paz, Car. i »'«™ Antoma", F.lvira Men«ic-;
Íos Torres; "Cornneí", chefe poli ti- , "Mariquita", Fua filha, lícntriz M r-
co, Lniò Rilieiro; "Dr. JuHiiho", ad>; tíns "Ursula", Cecilin i'tir:n; "Ma-
?;ogatío. J. Figueiredo; "Kaboeirar,
Franklm dc Almeida; "Zé Lei- '

1 i.iro". Bcrnardiiio Machado; "João
Cvpira**. Vicente Celestino; "Ro*
mão", Pedro Dia*;; "J.injoca", To-
biaj Rodr'i"acs; "Cánatai", João Ma-

, .luditi. Tiastos; "Quirina", Lui-
?a I.ppeç; Uma noiva, Mara dn?
Xevçs.

PópiiT-nres, cantadores, c-il?ro?, ma-
tutÕ9, ljotadeiros noiva*, convidado*.
etc, eíc.

A oc«;ão passa-se no interiof doEstado do Iíi*> de Janeiro.E poça — Últimos dias da monar.
chia.

Scenarios completamente novo;.
A Empre«a Pasc^Ml Segreto, que-

rendo contribuir para a pvopaeanila
patriótica, cm favor da Defesa Na-
cSoiial, fará iniciar oa sewões pela"Canção do Soldado", cantada ceio

te nor Vicente Cr'c-t<no, acompa^v-*,*
do pelo corpo Ue coros, vestidos •»
caracter.

U:í Cipecíaculos começam oeln cx-
hi-liir;"') de soberbos "íilms"
tograpliicos-,

Attenção  No espectactil
6e_-ãn, isto >':, a das ío i|a
noite ,os militares »i*.!e se u
rein fardados terão direito _ „
de abatimento iu» looaltía'^ o"
o!_i«. tB .»«»»

«¦«eir.it-

«Ia 3«!
ras Ja
"icnt**-

5» '"l"


