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CARTAS DO EXÍLIO

PÂNICO H MINISTÉRIO DA
GUERRA - OS OFFICIAES DO
EXERCITO E A REPUBLICA -

A INCURSÃO DE JULHO E AS
RAZÕES DO SEU MALLOGRO
- CORRÊA BARRETO E A SUA
FÉ NOS JURAMENTOS * * *

•Paris, 29 de setembro. — Creio ter nota-
do já em tempo, nestas mesmas "Cartas dc
Exílio", que toda a vez qiíc as sitperficiaes
tt.pparei.cias podem, 110 espirito de alguns
realistas Dortiigitez.es; despertar apprehen-
sões sobre a sorte final da sua causa, logo a
inépcia dos adversários, si não a própria
[força das precárias condições de vida da
Republica, acôde a tranquilli^al-os, mettcri-
iln pelos olhos Jos mais scepticos a inviabili-
dade do mostrengo politico engendrado em
oulubro de 1910 e deixando transparecer,
como através de um crystal,'os sobresaltos,
us inquieíaçcáes, as angustias e, numa pala-
ivra, o desalento dos que estão ao pulso do
doente.

Logo em seguida a incursão de outubro
do atino passado, considerada, c até certo poli-
(o com razão, como um tritimplio para a
causa rcpiibUcaira, o que aconteceu foi cair
o minisierio e os jornaes de Lisboa porem-
co a irritar, de mãos na cabeça, que a Repu-
blica estava perdida. Agora, sobre o ilesas-
tre de Cliavcs, que poz termo á conspiração
da Galliza, a assombrosa circular do Minis-
terio da Guerra, exigindo dos officiaes iun
si-ginido juramento de fidelidade ás institui-
ções, isto dois annos passados desde a pro-
clamação da Republica, dá idéa da grande
confiança que a demagogia lisboeta deposita
cas tropas e vem a propósito desfazer a ini-

pressão, exaggeradameiitc pessimista, dcque
o mallogro da recente tentativa dc restau-
ração sc devia unicamente á 'falta de ardor
inonarcliico dos elementos militares do iu-
terior.

E' difficil explicar, muitas vezes, o ui-
suceesso de uma batalha, quanto mais o dc

«ma conflagração revolucionaria destinada
a produzir-se simultaneamente cm toda a cx-
tensão de um paiz. A difficíildadc, 110 caso
de agora, sobe de ponio por nao poderem
tornar-se .públicos os motivos quc hajam dc-
terminado, na noite de 6 para 7 dc julho, a

inacçãó dc alguns dos officiaes conjurados,
nem também as circumslancias quc, relati-
vãmente aos implicados que sc encontravam
dentro dc Portugal, precederam e acompa-
irharam a explosão do movimento contra-
revolucionário.

E- indtibitavel quc no momento em que
Paiva Couceiro atravessava com a sua gente
a linha da fronteira, a revolução se iniciou

cm vários pontos não só do norte como uo

centro c sul do -iaiz-, até Leiria c Évora, to-
mando iridi-iiiiclaniélitê parte; nclla os.'çle-
mentos civis c os militares. 

'Ioda a olticia-
lidado da guarnição dc uma importante ci-
dade do norte se coinpromcttcu por ter feito

sair para a rua o regimento, sem poder dc-

pois explicar ás autoridades republicanas.-a
razão dessa medida. De outras e numerosas
unidades militares se sabe c é notono que
estiveram inabalavelmente promptas a cum-

prir o seu compromisso patriótico, tendo
desistido cm virtude dc uma conlra-ordcm,
-imanada á ultima hora do comitê militar de

Lisboa. Logo, isto restringe a rcsponsabili-
dade da abstenção, transfcrindo-a do con-

jiuvto dos officiaes conjurados cm todo o

paiz pára. os quatro ou cinco que poderiam
constituir o comitê, si não para um 011 dois
apenas, que hajam tomado a si o encargo
dc traiisiiiillir a cotitra-ordcm. _

Mas esses mesmo, por que toi quc no ul-
timo momento assumiram tamanha respon-
Habilidade ?... Como detcnniiíal-o, si elles
estão, evidentemente, privados de vir expor
cm publico as razões que os moveram .

Aquelles qnc 110 momento prefixado to-
•naram as armas c se bateram, jogando a
sua vida por um ideal que neste momento
resume quasi tudo quanto de bom pôde ali-
mentar uma alma — o amor da pátria, o da
liberdade, o da familia, o sentimento reli-

fiiüso, o espirito dc dedicação c sacrifício-
por trxlos os desgraçados que a Republica
lorlura nos cárceres, o de desforra de tan-
ta miséria espalhada; de tanta ruina, de tan-
to sangue, de tanta lagrima — são natural-
mente levados a attribtiir a derrota a uma
lrai:.;ão pura e simples dos conjurados cujo
concurso, que não veiu por causas inexptica-
das, lhes parece poderia ter assegurado um
fácil trtiimpho á nobre jornada de julho; e
numa pròmptá generalização, uma vez. esta-
beleeida em principio a culpa, estendam-na
a toda a colLvtividade, desde os dirigentes
encarregados d; fazer mover a íiiachitia- até
aos simples officiacs que não tinham sinão
quc obedecer ;'i senha recebida, e ainda mes-
nau a outros que. porventura, nunca haviam
siqtter sido convidados a tomar parle no mo-
vimento motiarchico. E' humano. Mas, por
outro lado, os que não tiveram a honra de
estar entre os combatentes c por isso não
vokani da batalha transportados de paixão,
esses guardam como compensação a possibi-
lidado de mais serenamente encarar os acon-
tecimentos e lhes medir o significado e o
vaior.

Esses podem não explicarão 'que foi que
determinou a cotitra-ordem vinda dc Lisboa,
como é sabido, 110 dia 6 de julho, para as
guarnições nioitarchicas da província; po-
riem não saber o quc foi_ que, deixando sem
nexo os levantamentos civis e militares que
em numerosos pontos do paiz se produzi-
ram, apezar de tudo, no dia da incursão,; rc-
duzia uni movimento revolucionário ainda
extenso e temivel a simples tumultos locaes
facilmente abafados pelas forças republica-
nas ou pela própria descontinuidaile. Mas
lambem (e ainda antes da elucidativa cir**
cítlar a que no começo me refiro) não po-
diam «leixar >ic roflcclir que, loco quatro ou
cir.co dias depois' do desastre de Chaves, es-
tav-.im sob os ferros da Republica, segundo
a.s declarações da imprensa, uns oitenta offi-
ciaes,: de todas as patentes e dc todas as
Biiarniçõcs; que esse numero foi iilcòssaiitCr
tiieMç áitfpiioníádo 110 periodo que sc seguiu
aquelle episódio, e ainda hoje mesmo não
tc estancou, devendo orçar por perto dc tre-
rentes, entre officiaes e sargentos, os mil:-
tares quc a demagogia lisboeta tem encárcç-
rado desde a incursão de julho; — c que
esles of&iacs não forani certamente apri-
sionados -por haverem repudiado a fé mo-
narchica, nem por irem ía.-er deelar.ições
dc amor ao püha-cartuchos quc a Republica
pousou sobre o exercito portuguez cemo
quem «lenosita uni dcjttto.

1 ..ilfii.l, iodas as duvidas ai .csúiáitú da dc-
d:«--".ção da òíficialidade, no scu conjunto,
rela causa monarchica, deixam de ter ra;ão
de ser. em fáci desla nova c espantosa dc-
liberação do Ministério da Guerra.

.-¦abe-se que, 110 meio da iuexti'cavei dei-
ordem an que ;i Republica lançou lodo; os
serviços públicos do paiz, um só funçciona
com uma actividade c um proveito exempla-
fes. Esse serviço é, de resto, o qt.e eslá nas
aptidões, 110 gosto, no temperamento e lia
moralidade de semelhante gente: a espiona-
Cem. Eiía é apanágio de todos os rogiiticns
despoticos c, por maioria de ra;ão, do mais
despoiico de todos elles — o demagogismo.

Djilto a baixo, cadi di-maiiogo è um
espião nato. Para o jicobino a espionagem
não é tini officio abiecto, a delação não é
uma ignomínia: é uma virtude civica. Affon-
*o Costa, ainda na opposiçãò. apropriava-se
ie cartas particulares, tratando negócios

particulares, e ia lel-as no parlamento. Nin-
guem d'entre o. publico percebeu que elle
tivesse siquer um vago e confuso sentimen-
to «la villeza que estava perpetrando. Já em
plena (Republica um medico, ao notar que
alguém o estava confundindo com o dr. Car-
Ios Garcia, deixou que lhe confiassem umas
instrucções, que suppoz relacionadas com a

! conspiração monarehica; «depois correu a

| denunciar aquelle seu collega e o interlo-
cutor, que era cgualmente um medico do1 exercito. Os dois denunciados foram presos;.
a gente de bem deixou de apertar a mão "ao

patiforio — mas os republicanos fizeram-no
deputado, mais tarde senador,..

j Em Portugal espiona-se por dinheiro, por
paixão, por sport, por malevolencia... e por[ vaidade — para ter o retrato nos jornaes,
para receber honras publicas de cidadão
benemérito* Ninguém dá um passo que nâo
leve atrás de si, de venta aberta e olho
torvo, uma matilha de patriotas; a carbona-
ria não é outra coisa sinão uma grande
aggremiação de buffos hierarchizados, fa-
zendo da delação um dever, da espionagem
um sacerdócio... com congrua.

Que assustadoras informações terá essa
horda offcgánte levado ao Ministério da
Guerra, sobre os sentimentos politicos da
cfficialidàdei para" que ali sé resolvessem
dc súbito a pôr a descoberto os seus 1 e-
ceios, a confessar ao mundo a sua descon-
fiança ,exigindo inopinadamelitc a todos os
officiacs, sem razão nem pretexto, um novo
juramento de fidelidade á Republica, ape-
zar do detestável ef feito que este toque de
alarme tinha de produzir no paiz e fora
delle? Quc sc passa nos quartéis?

Que frêmitos de revolta agitam ignorada-
mente a força armada ante o lastimoso es-
pcctaculo da ruina pátria e da subversão
da própria dignidade militar, para que o nii-
nistro da Guerra tenha desvairadamente
adoptado uma resolução tão impolitica, tão
significativa, pensando poder fazer deter
com uma formula de juramento — clle,
Corrêa Barreto!... — os acontecimentos
que estão na lógica férrea da Historia e que
ao traidor se anteolham como portadores da
punição tremenda a que não pôde escapar o
scu infamante crime?!

Jacques Ouriqtte e Erasmo de Macedo, dr. Ed-
mundo Moniz Barrctto, ministro, do Supremo
Tribunal Federal, dr. Bclisario Tavora, general
Severiano Kego, coronel Leite Ribeiro, coronel
Andrade Neves. dr. Moura Urazil, coronel Ade-
lino Chaves e coronel Silva Pessoa.

f Estiveram no gabinete do ministro da
Agricultura os'srs.: dr. Fernando Dores Bran*
dão, J. Guerreiro Maia, Celestino Maurício, co-
ronel Ludgero Castro, FFcrnando Barros Fran-
co, Camillo Lelles, deputado Joio Simplicio, Al-
varo da Cunha, deputado» Correia de Freitas e
Raul Cardoso.
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Forque o mais saboroso é considerarmos
que quem está imaginando atalhar mysti-
cimente, com algumas palavras cabalisticas,
a irreprimível necessidade de redempção de
um povo, nâo é um officiai que, tendo-se
conipromcttido a defender certa bandeira c
certa causa, ligasse a esse comnromisso todo
o destino (ia sua existência, nem sinucr um
daquellcs muitos que, tendo jurado tanto
com os lábios como com a alma, se senti-
ram arrastados a faltar, por assmi_dizer in-
sensivelmente, num desses irresistíveis mo-
vimeiltos que a psychologia collectiva deter-
mina c que. frequentes vezes, o próprio
agente individual não consegue jamais ex-
placar-se nem perdoar-se.

Não. E' o conspirador de ha quarenta an-
nos, o perjtiro premeditado, o traidor de
dois gitmcs, que de dia impetrava dos mi-
nistros commissões dc confiança_ e á noite
machinava morticinios nas alfurjás rcvolu-
cionarias; que agora mendigava do bolso de
d. Carlos subsídios para a familia e logo
passava por baixo de mão aos autores mo-
raes do regicidio as munições depositadas á
sua guarda; que em seguida ao fracasso de
_'í? de janeiro eutrercava ao^ governo de João
Franco um relatório qualificando, dc peri-
gosissiinas as bombas encontradas em poder
dos republicanos, então vencidos, e que ain-
da a 5;de outubro aguardava cneafuado em
qualquer esconderijo" o desenlace da aven-
tura dã"Rbliürda/para ir algumas horas de-
pois proscrever o rei como ministro da Re-
publica, ou 'f elicjfalro., no ."Paço e enroscar
cin novo rclatorlp-dèt*í(t--iíi7 carregada os cor-
religionarios qui-i.tWíSscm sòfflido o fogo e
a derrota... fel*.;; :"/ ';j

Si este troca-JtHlaS attribué,Qualquer effi-
cacia ao juraméiHò.qllè Vae exigir dos offi-
ciaes do exercito,' nao deixa tlc ter alguma
coisa de singular essa homenagem prestada
aos escrúpulos alheios por um homem nue é
um exemplo vivo e escandaloso da falta á
fé jurada.

Mas o que é'"verdade é qlíò ò,.palliatiyo
Imaginado para coniurar uma fatalidade his-
torieaeuia razão de ser é a da -»ropria na-
ciónalidade pòrtugucza, não tem sinão o
merecimento dc pór a nú o antagonismo in-
sanavel enlre a República e o exercito, si
não lambem o de irritar ainda mais pro-
fundamente a officialidadc submcttida a
este novo vexame.

AlèiVns officiaes, que pela sua situação es-
pecial não podem níòralhientc prestar o jui-
gamento requerido; vão receber uma deinis-
são... provisória. Os outros, na grande
maioria, jurarão... e na hora devida ns fa-
dns hão dc cumprir-se, por ttni.r lei cuja
producção a iiicpiiipéíençiái a ferocidade e a
immoralidade do regimen republicano não
tem servido sinão para anressar.

Resta que ne=sc momento se nos mostrem
esnnnlados da inncff.caciá dos juramento?,
Corrêa Barreto, o protegido dn rei d. Car-
ln«, e na Rcnçral-dadc o .pessoal da Repu-
bl!,-a, assente toda ella sobre uma base de
perjúrio c dc traição...

Annibal SOARES.

Kst4 tle serv"ço ni» RepartiçSo Central de Po-
llcia o 2» detegado auxiliar.* O Correio expede malas pe'os seguantes va-
purês: "Oritin", para Santos, portos do sul e Rio
da Prata: "Bahia", para Victor'a e mais portos do
norte; "Itapura", fiara Victoria, Balra. Macc.ó
e Pernambuco*. "Cap Blanco", para Rio da Prata;
"Orita", para Rio da Prata e ôadfico; "Campe ro ,
para Santos, Paraná c Rio Orande do Sul; ba-
xon Prlncc", para Victoria, Barbados « r>ova Ur-
leans.

Missas
Rezam-se as septlntes. por alma de:
2» tenente Tilmrcio Francisco dc Moraes, as 9

horas, na egreja do Sacramento;
1» tenente Affonso de Araújo Gonçalves, as

o 11_ horas, na Candelária;
Francisco Borba Cordeiro, ás 9 horas, na egreja

dc S. Francisco de Paula; .....
Antônio Rodrigues Gonçalves de. Mirado, as

8 1I2 horas, na capclla do Divino fcspinto faanto,
no Maracanã»

Reuniões
Effecluam-se as seguintes, além das amtimcia-

das 110 "Movimento Operário":
Gr. Cen. Loj. Cap. União e Tranqiiillidade.

Publicamos:
O conraçado Rio ie Janeiro.

Sccsãc* livre

A' tarde e á noite
Theatro Munic'pal — A bella mm*. Vargas.
Theat-o Recreio — Mascotte.
Theatro Apollo — O raiisinsa.
Tlieatro I.yrico — Eva. .
Tlicalro S, Pc.l"o — .'/gail/m cm palheiro,
Cinêma-Tliéatro S. José —- Nio sou ça)ii. ,
Cinema-Tlieatro Cliaiitécler — rrcnno ie vir-
'cinema 

Tlieatro Uio Branco — '-" 1400".
C.neinatographo Parsirnsc — Be-lo programma.
Cáncmii Aven-da — Programma extraordinário,
Cinema Ideal — Programma de (.linai sensacio*

Cinema Odeon — Dcslumbaante programma de
f tas.

Cncma Paris — Magcstoso programma novo.
Cinema Talhe — Bclllssimo programnia,
Pavilhão InIcrnac'onal — A' icdea solta.
Màison-Mòtleínc — Extraord nano progr.-imma,
Royal Cine — Chifre io diabo.
Parque Fluminense — Simiptuoso programnia.
Palacc-Theatfe — Bclllssimo programma.
Carco Spinclli — Números extraordinários;

TOPÍCÕS â NOTICIAS
0 Tempo

O dia de liontem amanheceu qncnli*, cnm ai-
giun snl c «liitum.TS ir.ivens no íírmanicnto, AV
tanlo começou a çlipi-er. chuva esia que foi num
crcscctulo peta imite adiante. (

A temperatura òícillou entre 25 ° 6 máxima c
21 ° 6 mínima.

HoníeiH
INTKRIOR — Realizou-se no palácio do Go*

verno o tlerpaelio eollcctivo scm-innl do ministe*
rio, sob a presidência do marechal Hermes ila
Fonseca. ,l''oi promovido a primeiro tenente «Ia Ar-
math, o praduado Octavio Iíygitio dc Moraes
Guerra e graduado naquelle pcsio o segundo Ma*
rio du Silva Celestino.« Poi assignado o derreto approvando as ai-
terações «os êsfiitútòs «Ia Sociêdàile Anonvma"líanqiic Frãnçaise polir le Bresil et 1'Amcrln.uc
du Sud" c lixando o pra-o de 20 alunos para o
seu fiinccion.tmcnto no nosso pai/.Fui assignado o decreto nomeando o ma*
ior ilo exercito losc Ribeiro Penrira para exer-
cer, em commtssSo', o i-arizo de TÓminandanlç do
3<* t)AtaU>ão dn iní.in.ana da Rrís-ida Policial.

O ministro da Fazenda; ai pedido do da
Viação, otilorisõti diversos paRãmeiitos.O ministro da Fazenda designoli o dr. la-.r-
doso de Mei-.czi:» para organisar tuna consolida-
rão reicrente a terreno? de iriàliolira.

A Rccéliedotia do Districto 1'cdcral arreea-
dou ii ijuamiia ile (i.i :.i77Sa*!7.

O Tribunal ile Contais reuniu se em sessão
ordinária, resòlvépdo diversos preee.ssns.O Thcsouro N*acion:il íoi atii.Mi5.ido pelo
Triluinal de Contais a effcctunr diversos paa;a-
mchtos. . _ .O miniítro da Fazenda aulonsou o resgate
de diversas ápoliciis. ...Foi nomeado. Arlindo Teixeira para aju*
dante dai inspectoria do 17» ili.tricto da Inspe-
cção e Defesa Agricola, no Rio-Grande do Sul.

Foram tr.insfLTÍd.Ti pelo ministro dc A^H-
cultura Sizinando Mattos Boijrgignnji, do cargo
de ehefo da conimiss.,0 fundadora dfl núcleo co-
lonial Senador Esteves Junior, em Santa Caiiha*
rin.i, para idêntico lopar no núcleo Apucaraná.
no 1'araiia'i; e dcsie iia.a aquelle rarro, Álvaro
Cardoso.

EaTKRTOR — Fm Constanlinonla iulgaya-
fc impossível a tomada de Andrinopla pelos bul*
Raros. ,Disse o "Da-iüy Telcrrapli" que até o fim
«leõtc mez os turcos mobüisarão ;oo mil solda-
dos. Kas bol«as curopras notou-se ffrande para*
lysaçSo de :*,c^ocios. Acrcdit.ava-Sí; quc as# cota-
ções só sit'iiriam quando houvesse uma victoria
turca, pois a queda do imperio otíumano poderia
produzir uma guerra entre a Rússia e a Aus-
tría. , _Jornaes de Vienna noticiaram que a Sul.li-
me Porta accedeu á iTroposição da Kussía para
a evacuação do districto persa de Urumia.

Quando o sr. Irineu Machado disse, r.a

Câmara, que ia ler documentos comproniette-
dores do sr. presidenle da Republica, um
liando feroz dc deputados ayançoU contra elle,
Esses deputados eram todos da maioria c dos
t.-.ais directí.iiiente affeiçoados ao marechal
Hermes. O sr. Irineu não chegou nem a

pisar o papel. O barulho foi tão grande, tão
tcrrive's as ameaças, que a sessão ficou
suspensa..

A indignação era perfeitamente inútil.
Comprchender-sc-:a que essa gente ficasse fu-
raosa c quizesse nular o sr. Irineu si, depois
delle ler os laes documentos, verifcasse que
tudo era uma falsidade c unia calumhia.

Mas não íoi isso o que se deu. Os affectuo-
sos amigos do marechal fizeram a algazarra
.-.nlcs que o aceusador acciisassè; sua raiva
explodiu quando nem saíram anda de que na-
tureza. eram os documentos do sr. Irineu.
Está-sc vendo quc houve o intuito deliberado
de provocar um chinfrim e abafar com esse
cliinfrim a voz do deputado oppcs'cionista.
' 

Os aduladore. do marechal pensam quc lhe

prestam um bom serviço, iiivcctivnndò dessa
forma os adversários do governo. Toalos sen-
tem que sc dá exactamente o contrario.

Desde que o sr. Irineu declarou que tinha
no bolso documentos comproineUcdores do

presidente da Republica"; o que os amigos do

presidente deviam fazer era rosar-lhe que os
lesse quanto antes, afim de lhe scr dada a
conveniente resposta. Assim procedem os que
têm a consciência 1'mpa dc culpa e não re-
cc:am os botes traiçoeiros da cahiinnia.

Que fizeram,, porém, os fogosos deputados
do Cattete ? Fizeram isto: mal o sr. Irineu
falou nos documentos, avançaram, procurando
Impedir que elles fossem lidos I O ma:s ex-
liaiuho é que, nesse iníainic, tivesse cgual

procedimento o irmão c o filho do próprio
presidente !

Si o que se queria era deiagarravar ou de-
fender o marechal Hermes, aconteceu exacta-
ti-cnte o contrario. Cm sua 'anciã de suf-
focar o sr. Irineu, os amigos do governo deram
a entender que o governo era culpado. Desse

modo, são os propr'os inecnsadores do sr. pre
sJdciiíe da Republica quc o çomp.roniettem e
cÕMocám em situação desagradável;

Por isso é que o sr. Mauric'o ile T.accnla.
irifclligentcmènte pretendeu salvar a situação,
gritando, como nos dramas iTalla escola, que
ei parecessem os documentos, que os documéii-
tos fossem lidos, que viessem os documentos !

Fica desse modo cvialor.cado quc o maré-
chal não lem n,i Câmara quem o saiba des-
aggraviir. Ha detesas que são verdadeiras
accüsações. Desse gencro são toalas as dnfe-
sas que oppirecem para o sr. presidente da
Republica...

importantes, presidindo a.taes votações o"mais
completo descaso.

O projecto soff reu pinde discussão, pre-
valecendo, afinal, porá.pfcoposta d0 sr. Octavio
Rocha, que pediu preferencia, o substitutivo
do sr. Moaeyr, que maçda applicar os <_m
contos no inicio da çpni^Tucção de um Patv
tlicon a que serão «íSjliidos os ossos das
grandes personalidades *$o Brasil, tanto do
Império como da Republica.

Não foi má a solução; mas fazemos votos

para que, numa época em que tudo se sophisma
e se acanalha, não comecem a ser recolhidos
ao Panlhcon, como de grandes homens, os des-

pojos de todas as mediocridades que tenham

prestado serviços ao Partido Republicano Con-
servador.

E* preciso não confundir f««? com a Pátria I

Com o presidente da Republica esteve
confereiiciati-do, hontem, 

'no 
palácio do

Cattete, o .deputado Fonseca Hermes, Ica-
der da maioria na Câmara.

'Atjuella pittoresca j.ivasão -do monge João
Mara que nós tod-of5"'íí;vánios na troça, quan-
do aqifi chegou a not$'«" dé que o já agora
celebre fanático proclamsira a monarchia,
toma um aspecto teo-gito¦«' solcrme. A expe-
diçáo militar que o (jovernò paranaense or-

ganizára contra o bani.'*r) invasor, foi complc-
tamente dizimada, mo- rendo na luta o scu

próprio commandante'.
Não !ha agora duvida nenhuma a'ccrca do

caracter dessa aviaüinra'. Ellal se aprcseTita
com todos os aspectos da guerra de Canudos,
onde o Exercito brasileiro se sacrificou sob
o baearm«rrtc certeiro dos jagunços. Nem a
laclica usad_ pelos sertainejos da Bahia é
differente da destes ibandoleros que pertur-
bani Sania C.illiarina e. o Paraná. O mesmo
processo de atacar de- emboscada .-issignala a
sua acção no combate. Fortificados com o
armamento que a ex-ipeá/ição do Paraná aban-
donou no campo <la j4i1—_ada contenda, os
fanáticos .preparam e oípahizam melhor a sua
resistência. '

iEsse grapo indiscáipliriado constitúe já «ma
ameaço, paira a boa ordem e segurança do paiz.
E' necessário reprimil-o, mas 'Peprimil-o com
cuidado, usando-se de um plano de combate
quc possa stipplatitar as suas astucias e daT
ás armas do 'Exercito'victoria rápida e dc-
cisiva.

Não nos esqueçamos dos mallogros que
sürprcihéndcraiii", em Camvdos, aa varias cx-
pedições que o governo •fc.lcral 'para lâ en-
viou. Os erros dc tactica dessas expedições
foram expostos e 'comiucntados sufficicnté-
mente para qne nos julguemos agora despre-
venidos ao enfrentai?, pela ¦ segunda vez, o
inimigo fanático,

Muilo ». muito devi ter aprendido em Ca-
ntialos o Exo-i-cito nacionol. Que essas lições,
bebidas no campo do iacrifiçio, possam hoje
servir como incentivo á coragem dos quc
forem iivDitnvbklcis dc ,pac.'iIicaT o Parainá c
Santa -ÇtnÜharihn. Dolorosa já foi, para as
forças paranaenses, a experienci-u do primeiro
encontro. Essa experiência c uni aviso, um
grito *dc alarma, tun «liste rebate que o go-
verno do Brn-il devo acolher, afim de quc
nielhor sc acaütelís deunte do perigo inespe-
rado.

A noticia, até corJo...ponto, alegre c burlesca,
das pr'ina.''r.:3 

"r.tcnç*-s desse odioso João
Maria, não parêsè v'lc'r iiipressionado o
governo, a por,'lo ,de .«ípi-lhc a previsão exacta
do desastre..,dc ateOvEnirclanío, dç Sania
Oitharina, nunca vieíjin novas optimistas.

O quc parecia iiinii; comixlia buffa, d'gna
&a scr acoMpaiiiháda ^'èoní musica d'opereta,
é hoje uiiia .página luiuosa para o Brasil.
Acccilenios a terrível situação c, confiantes
no suceesso das providencias do governo,
— as quaes não podem consistir em simples
pnlli.-ativos, mas cm enérgicas repulsas ao
'perlurbaJor ousado — esperemos qtie a pnz
se restabeleça c, sobre as minas desse bauulo
aventureiro, construamos depois o edficio da
ordem e.dã legalidade, '

MÁO REGIMEN

Com o presidente <lâ Republica conferen-
ciaram IiQivtcm, no palácio -do Cattete, o dra
Francisco Salies, inini.-lro da Fazenda-;
deputado Foiueca rierritcs, leader da mai..:ri:i
da Câmara, e general Marques Porto, cliefe
do Dépariaiiieiito da Guerra.

O discurso do sr. Ruv Barbosa, honlrm, 110
Senado, sobro a personalidade do sr. Mibielíi.
que o mariich.1l Hermes Hcailia de nomear niciii*
bro do mais alto tribunal du Republica, não
podia deixar de produzir sensação.

Os ,-ictcs que se altrimicm a esse níàgistra'
do não o reconimcndam, nem como homem,
nem como juiz. A rftspcito dclies não lio
hoje a mentir duvida, dSde quc as defesas em
seu favor até açora tem sido imprestáveis.

Morto o sr. EspmoláSaberta a vaga no

O presidente da Republica oíferece ama-
nbã. ás 12 1 j_ horas, no palácio do governo,
um almoço ao coronel Vidal Ramos, gover-
nador de Santa Catltárina, que actualmente
sc áblia nesta capilal. ...

Para esse agape foram convidados o.^mi-
nistros dc Estado, representantes <lo Esta-
do de Santa Callrarina nas .duas casas <lo
eptígressc), casas civít^e .militar da presi-
dcncia, prefeito do Districto Federal e o
chefe dc policia.

• O presidente da Republica foi procurado
luintom, no pahnn do Cattete. pe^s rr*-.: sr-iia-
dnr Cândido dr» AbrcU, d.nutaih OlégaHo Pinto,
Alfredo de CaT-vi^io, Mario Hermes e Antonía
Mcniit. major Vieira Pamplòna director dos Te-
Icfjrapl.os, conselheiro Joíío Alfredo» presidente
do Haiico do Drazil, dr.'. Armênio Jouvin. senado-

Entre os projectos quc figuravam na ordem
do dia de hontem, deslacava-sc o de n. 301,
de igi»:

"lAutorizando o presidente da Republica a
concorrer com a quantia de cem conlos, como
auxilio para se erigir um monumento nesta
capital, em honra á memória da cx-impcralris
do Brasil*.

Quem ler o que ahi está escripto nâo pôde
ter a menor duvida de que o projecto sc rc-
fere á finada consorte dc D. Pedro II, D. The-
reza Christina, que era geralmente conhecida
pela antònoiiiasia de mãe dos Brasileiros. En-
tretanto, (pasme o leitor!) quando um depu-
tado tratava hontem do assumpto na Câmara,
interpretando dessa maneira o projecto que
:a scr votado, foi ouvido o seguinte aparte:

— "V. ex. eslá enganado! O projecio não
se refere a D, Thçrcza Christina, mas sim á
mãe dc D. Pedro II, primeira imperatriz rio
Brasil.-" 

'

Essa declaração, quc deu motivo a uma
surpreza geral, mostra bem a leviandade com

Su-
premo Tribuna.!, .vários Viomes dt* magistrados
conhecidos estavam iiiditvúlós paia preenchèl-a.

Houve quem lembrasse ao marechal ò.1101110
tio dr. Pires e Albui|iièrqiie, que é uma dais
figuras mais respfcitavciò na magistratura bra-
sileira: O marechal prometteu :ioiue;il-o.
Mas, ao .sr. Pinheiro Machado não convém
naquella; Tribuiial juia-es do valor moral c
inlellòctual do dr. Pirrt*? e Albuquerque, c,
enlão, com o f.edcr sitógestivo dn sua lábia,
conseguiu que a nonicaÇão para tão elevado
cargo fosse recair nümâiuiz visceralmente po-
lttiqyieiro. -,.ii

No Senado, entretanto; levantou-se uma voz
respeitável contra o acli) do governo. .Valha-
nos ao menos a consolação de que o escândalo
não.-passará cm bfançS nuvcin. O sr. Mi-
hiclli, para peneirar no:*á;..iprcmo, tem dc Iro-
peçár primeiro na opiiaiáf». i'iiblic.1.

?mm e esoois ,l0
pecial para a Períijmaiia Nunes,

Fabrica-
es-
25.

Largo dc S. ÜJrancisco, 25

O presklentè da Rpíniblica recebeu liou-
tem -da Parahyba do horle cs seguintes tc-
legrammas:"Assumindo nesta data o cargo de presi-
dente deste Estado, -tenho a grande honra c
immensa satisfação de, levar este facto ao
coiihçcimenfo dc v. exa com os meus reate-
rados protestos de intradu/ivel gratidão, ai-
ta estima c profundo r&peitò. Em nome da
Paraliyba do Xortc, dirijo a v. cx., com os
meus sentimentos dc veneração patriótica,
as saudações e os votos de felicidade pes-
soai, garantindo a v.-.cx. a mais escrttpu-
bsa correcção civica no posto em quc hoje
fui investido pela coafiança livre do povo
paraliybaino. Dignc-se v.. ex. acecitar a sin-
cera expressão dos meus respeitos e dedi-
cação affcctubsa, — Cqslro Pinto.""Havendo terminado' <i perindo governa-
itvo,.passei nesta «laia ò exercício da presi-
dcncia deste Estado ao: sr. senador João
Pereira dc Castro Pitrío, eleito para o qua-
tlrienilio de t()i2 a irjiõ. Agradeço a v. ex.
os relevantes serviços prestados á Parahyba
duranle a minha administração, principal-
mente na phasc dc agitação oceorrida este
anno. na qual a acção decidida de v. ex.
tão firme se manteve nesta circumsçripção.
Attètl-osas saudaç«3cs. — Ili-. João Ma-
citado."

O presidente respondeu agradecendo.

<>NUTRDt3EH0t»~D»vaa
Para cura da* tuberculose, usem o pode-

£050 Elixir de Mastruso,

rK sessão 
'de 

ante-hontem, 
'da 

Ca-
mara dos Deputados, não foi, como
pôde parecer pelas edificantes scenas
nella verificadas, destituída de impor-
tancia para as instituições. Acima da
dedicação que a maioria apparentou
pelo sr. presidente da Republica, desde
que se fez conhecido o gesto do
deputado Mario Hermes, dedicação
que teve as suas mais depressivas de-
monstrações naquelle tempestuoso
quarto de hora da Cadeia Velha;
acima delia pairou o tremendo libcllo
aceusatorio, no qual foram lembrados
ás pressas todos os crimies praticados
pelo sr. marechal Hermes contra á
lei e à ordem constitucional da Repu-
blica. E elles ficaram sem defesa, ape-
zar do parecer da Commissão dos
Nove. A chinfrincira praticada pela
maioria, si não foi contraproducente,
conseguiu, pelo menos, pôr em des-
taque a falta de compostura da gente
inventada pelos srs. Hermes c Pinheiro
Machado para representar a soberania
nacional, pobre entidade abstracta a
quc ninguém liga hoje em dia a mi-
nima importância. Todavia, foi uma
agitação parlamentar, differcnciando-
se das que se registram em outros
paizes apenas pelo emprego do calão
e da injuria baixa e socz atirada ao sr.
Irineu Machado, o que basta para
relegar-nos a um plano eminentemente
subalterno no quc concerne a expan-
sões desse gênero. Comtudo, a crise
passou, c para extrair da sessão alguma
coisa proveitosa, é preciso confrontar
os dois pequenos discursos pronuncia-
dos pelos srs. Carlos Peixoto e Pedro
Moaeyr.

Si bem que pertencentes á opposiçãò
parlamentar, o representante de Minas
e o do Rio Grande do Sul são adver-
sarios no que diz respeito á fôrma pela
qual o regimen republicano deve ser
definitivamente estabelecido no Brasil.
O sr. Carlos Peixoto é presidência-
lista, emquanto o sr. Moaeyr é parla-
mentarista. Escusa acerescentar que o
deputado mineiro teve com esse facto
da denuncia oceasião para tristezas e
•desfalleciiiintos, ao passo que o repre-
sc-ntante do federalismo rio-grandense
ncllc encontrou razões de apoio á sua
these politica. Com cffeito, o presiden-
cialisinò, que conseguiu implantar-se
nos Estados Unidos, na Republica Ar-
gentina e no Brasil, representa quasi
a negação do espirito democrático, por
isso mesmo que enfeixa nas mãos de
determinada autoridade politica e
administrativa toda a machina social
do paiz que cila dirige, com prejuízo
manifesto dos outros poderes constitu-
cionaes. Mesmo na grande Republica
norte-americana, onde as eleições são
um facto c o presidente, através do
voto dos representantes do povo, só
chega ao poder, hoje em dia, legitima-
mente designado para clle; mesmo nos
Estados Unidos, o chefe de Estado é
um verdadeiro autocrata, ao qual nin-
giiem ousa resistir em certas e deter-
minadas situações. Na Republica Ar-
gentina, observa-se a mesma coisa:
intervenções federaes sobre as provin-
cias, feitas ao arbítrio do poder cen-
trai, são acontecimentos por demais
conhecidos.

Haja ou não haja motivos para quc
se verifiquem, o facto é que cilas se
dão, ás vezes razoavelmente c cm ou-
trás orcasiões por mero interesse poli-
tico. E' verdade que as intervenções
nos Estados Unidos não são frequentes
e só se executam quando sc fazem pre-
cisas: mas é necessário observar que
federação e presidencialismo só ali se
estabeleceram devido a /"ma contigen-
cia histórica que dc nenhum modo
existia nem no Brasil, nem na Repu-
blica Argentina. Está mais do que di-
vulgáda por todos os constiluconalistas
da grande nação americana quc só a
necessidade do estabelecimento das-
antigas colônias como uma só pátria,
una e indivisivel levou os formadores
da 'nacionalidade a' cogitarem desse
systema, que conseguiu fazer de popu-
laeões dissèmcihánles, c por vezes con-
tiadictonás cm hábitos c praticas so-
ciaes, uma associação polilica. sub-
mctticla a princípios de ordem geral
qnc cimentaram a poderosa organiza-
cão de hoje. Pátria do presidencialismo,
só os Estados Unidos podem lógica-
mente süpportar esse regimen, que até
certo ponto já agora não parece muito
forte para soffrcr os embates de
uma séria propaganda contra clle diri-
gida. Como quer que seja, nos Estados
Unidos comprehcnde-sc o presidência-
lismo. No Brasil, elle é injustificável,
como o é na Argentina, offerccendo
simplesmente, aqui c lá, difficuldadcs
politicas e administrativas dc todo
alcance. Aqui, elle representa sobre-
tudo uma ciamorosa falta de elastiei-
dade que não permitte sem grandes
repercussões no paiz a modificação
da condueta do governo, por mais per-
niciosa que cila seja.

Pensemos neste periodo quc nos des-
moraliza. Ua por ahi um presidente
da Republica, incompetente c incapaz
dc governar o paiz. São graves as fal-
tas do seu governo. Protesta-se contra
os seus desatinos. Mas, pouco a pouco,
as responsabilidades se vão desdobran-
do, eolleáiiilü aqui c- ali, pelas secre-
tarias de Estado e pelos centros admi-
nistrativos da Republica, de modo a
chegarem a tal situação, que no fim de
contas esse presidente, sendo o respon-
savcl geral pela politica e pela admi-
nistração publica, termina por ser
absolvido dos erros, por clle commet-
tidos, ou pelos seus auxiliares, ou
pelos agentes desses auxiliares. E' ver-
dade quc isso não é uma situação de
direito. Aliás, a Constituição tem re-
medio para tudo. Mas os politicos não
a praticam, e o certo é que não ha como
harmonizar o. espirito e a pratica do
regimen. Observa-se, gor acaso, o me»-

mo. com o parlamentarismo? Claro que
não. Antes de tudo, neste, a responsa-
bilidade ministerial é um facto. Gover-
nando, o ministério soffre a fiscaliza-
ção dos representantes da soberania
popular, por via de regra eleitos e re-
conhecidos com mais honestidade do
que actualmente sc dá entre nós. Re-
sultado: para evitar quedas desastro-
cas, os gabinetes governam e adminis-
tram do melhor modo possivel. O
nosso presidencialismo não offerece,
entretanto, nenhuma razão para quc se
lhe conheçam defeitos, por parte dos
pro-homens da politica.

De sorte que o sr. Moaeyr é que
esteve com a boa causa na detestável
sessão de ante-hontem, na Câmara dos
Deputados. Convenhamos que o presi-
dencialismo é um erro, e tem sido
para nós uma calamidade.

OS IMPOSTOS SOBRE
A LENHA E 0 CARVÃO

_ O presidente da Republica recebeu convite
óo director da Escola Agricola dc Piracica-
ba, em S. Paulo, para assistir á sessão so-
lenne quc se realizará riaqiiclle estabeleci-
mento no dia 8 dc novembro, para collaçao
de gráo dos alumnos que concluiram o cur-
so de agronomia.

A politica do Pará vae tomando uma feição
cada vez mais complicada. A desistência do
sr. Lauro Sodré, a quem os paraenses offe-
reciam a candidatura a governador do Eslado,
concorre para que essa complicação se esta-
beleça o aitgmcnte.

Até ha bem pouco tenipo, parecia que eram
só os lauristas puros e, por assim dizer, his-
toricos que desejavam intransigentemente o
sr. Lauro. Agora, já se sabe que todos os
coelhistas não querem sinão o senador pa-
racnse.

Desse modo, a candidatura Ean-as Marlins,
tão geitosamente insinuada pelos elementos do
sr. Pinheiro Machado, conta com o apoio
apenas dos Ieuiistas e dos poucos lauristas
que querem obedecer aos accôrdos e conchavos
do sr. Lauro. Isso basta para dar-lhe um ca-
racter de inteira e perfeita stispeição.

Vc-se que o sr. Lauro, por amor ás combi-
nações, está sacrificando o scu próprio presti-
gio politico no Pará, Desaggregados os coe-
Ihistas e afastado o grosso dos lauristas, a
candidatura Encas fica com um único apoio
de valor: o dos amigos do sr. Lemos. Uma
eleição feita de tal maneira não garante de
forma alguma o candidato que foi, primeiro,
do sr. Pinheiro Machado s é, agora, do sr,
Lauro.

Nós poderiamos appellar ainda para o pa-
triotismo do sr. Lauro, de quem exclusiva-
mente partiria uma solução decente para esse
caso. Mas o sr. Lauro substituiu o patriotismo
pelos compromissos com o marechal Hermes.
Que se ha de fazer?

Eslão assim os lauristas e coelhistas sem
general que os cominiindc. O que vale é que,
nas eleições, a victoria nem sempre depende
dos gencraes,

No palácio do Cattete esteve liontem, á
tarde, o capitão de corvotn Pedro Manot
Sarrat, que ioi agradecer ao eliiMe da nação
a sua promoção áqucllc posto.

LIQUIDAÇÃO
de quadros, pinturas a oleo, tapetes, etc,
até ao fim do mez — Galeria Brasil —
Rua 1.3 de Maio, 78, esquina da de Santo
Antônio.

Jíouquidão ? Asthma ? — BROMIL.

O Thesouro Nacional recebeu hontem a
quantia de 811:20iS$2i2, importância da ren-
da arrecadada dos dias 15 a 21 do corrente,
pela Estrada dc Ferro Central do Brasil.

A SAUDE DA MULHER: — Para irregu-
nr idades menstruaes e suspensão.

O ministro da Agricultura, tendo siibmet-
tido á assignatura do presidente da Repu-
blica o decerto que fixa o numero de zonas
dc pesea, com as respectivas estações, e esta-
belece os seus limites, deverá o Diário Offi-
ciai publicar esse aclo que traz o n* 9.802,
datado de 9 do corrente.

Insiste-se na áffirmação de que,
realmente, a Assembléa Legislativa do
Estado do Rio votará os exaggerados,
mesmo prohibitivos, impostos de ex-
portação sobre o carvão e a lenha.
Insistimos neste assumpto pela impor-
tancia de que clle se reveste, cm refe-
rencia ás classes pobres, que são as
maiores e mais forçadas consumidoras
daqueile gênero.

Hontem recebemos uma communica-
ção do secretario do Centro União dos
Negociantes em Carvão Vegetal, e por
ella se vê que áquclla classe está tam-
b«.m apavorada com a noticia que é já
do dominio publico.

O commercio de carvão vegetal,
exercido por grande numero de nego-
ciantes, é, talvez, o mais modesto da
nossa cidade. Q capital de cada car-
voaria é insignificante, e porque se
trata de um gencro por natureza jiouco
attraente, s'i quem não tem recursos
para mais se anima a trabalhar no
carvão.

Si os impostos projectados forem
avante, dizem-nos, os carvoeiros, com
pequenos capitães, vêr-se-ão impossi-
bilitados de proseguir no scu commer-
cio. Não é, porém, essa a razão prin-
cipal da nossa prcoecupação com este
assumpto. Presentemente, ainda antes*
de votados os impostos, ha já falta
dc carvão 110 nosso mercado; si o Es-
tado do Rio votar o monstruoso pro-
jecto, a escassez será completa, os
negociantes terão de. importar carvão
de Minas ou de S. Paulo, com o aggra-
vo de fretes, tornando-se por isso mais
caro aquelle gênero sobre o qual,
aliás, já incidem despesas forçadas de
983 réis por sacca, só para transporte
e impostos.

Allega-se que o Estado do Rio pre-
tende defender as suas mattas. Toda-
via, o carvão que vem para o nosso
mercado é obtido de capoeiras, derru-
badas. pelos lavradores para poderem
fazer as suas plantações, derrubadas
que hão dc continuar sendo feitas, mas
sem que a lenha seja convertida em
carvão, porque é evidente que, com os
impostos projectados, os lavradores se
não abalançarão a um trabalho impro-
duetivo.

Até agora não consta quc o governo,
que vive cm graves cogitações de tudo
quanto não interessa ao povo, desse,
que se saiba, um só passo, 110 intuito
de procurar evitar mais uma grave
crise que fatalmente virá affcctar a já
bem precária situação das classes po-
bres. A inacçâo do governo dará en-
sejo a que triumphc o projecto dc im-
postos sobre a lenha e o carvão, e, con-
sequentemente, a que sc levantem em
breve, clamores justificados, partidos
da população da capital. Voltamos, por
isso, a falar do assumpto, 11a espe-
rança dc que haja quem procure, com
efficacia, evitar um grande mal que se
avizinha das nossas classes mais pobres
e em geral dc toda a população.

A SAUDE _DA MULHER: — Para
morrhagias e incommodos uterinos.

O Thesouro Nacional, por um dos seus
directores. comniitnicou bontem ao conde de
Frontin', director da Estrada dc Eerro Cen-
trai do Brasil, que o Tribunal de Contas,
cm sua ultima sessão ordinária, registrou
como credilo distribuído ás tlicsourarias
dessa estrada a quantia de 200:000?, para
attender, no corrente anno, ao 'pagamento
das despesas com o pessoal do ramal dc
Sabará á klade de Ferros, conforme soli-
citou o Ministério da Viação.

Tisse ? Coqueluche ? BROMIL/

Vesti vossos fa a*lio I-nraii» dan Crs
ancas, R. 7 Sct. IOO

O ministro da Fazenda exonerou, a pedi-
dn, Luiz Antonio de Andrade do logar de
còlleclor federal cm Monlòncgrò, no Rio
Grande do Sul, c nomeou cm seu logar Josí
Pedro Daudt.

lmm t.aam

A melhor agua do mesa, ó a
S___0 X.OTLT_=___!_t_*<ÇJo

«OS

A MODA NO RIO
Os progressos constantes do nosso paiz da

tal fôrma sc têm necentundo que hoje as
nossas elegantes não têm mais difficuldadcs
cm obter as derradeiras crenções da Moda,
entretanto, força é confessar, ainda não pos-
súiinos estabelecimento appare'liailo cm oon-
dições dc executar um qualquer figurino com
a maior rapidez e relativa perfeição, assim,

noticia dc que um grande atelier de modas
se ia fundar, despertou-nos a curiosidade de
conliecel-o.

InstaUailo no sobrado do grande edi ficio
do largo da Carioca 24, dolado de excellentcs
accommodações quc o conforto inodcno im-
põe, faz gosto ver o gn'10 de aduantamento
que presidiu á sua installação; os gabinetes
de provas são amplos c dotados de custosos
espelhos, as officinas, accionadas pela electri-
cidade, amplas c liygicnicas, dirige-o Mme.
Marcellcs, gentil c proficiente o quanto pódc
ser uma gentiina parisiense, tivemos ensejo
dc ouvil-a e ¦ confessamos não saber o que
mais nos seduziu, si a proficiência que exterio-
riza ou a gcnlileza que a distingue.

Nestas condições, nada mais justo que trás-
Iadnrmos p.ira as nossas colmimas, como uma
lembrança ás nopfaos gentis leitoras, a impres-
são que nos produziu o estabelecimento quc
amanhã se inaugura.

O ministro da Fazenda pediu informa-
ções ao da Viação sobre o acto legislativo
que autorizou a cessão á Prefeitura do Dis-
trieto Federal de uma pane do antigo aque-
dueto da Carioca, comprebendidi entre os
"Dois Irmãos" c o "Viaducto dos Arcos".

MAPPAS gcoprraphicos, na PAPELA-
RIA BKASIL, Quitanda. 10*;.

Bebam Antarctica
A melhor d* todas as cervejas.

Vae scr crcailu em S. Paulo um imposto sobre
as caias de jogo.

H' interessante. O Garção Stock.cr apresenta
tim projecto aqui na Câmara, e o ralo do pro-
jtclo passa... cm S. Paulo.

Termina hoje o prazo concedido aos contri-
buinies para as reclamações contra o futuro or-
çamento municipal.

Como se pudesse haver prazo que chegasse par»
as reclamações contra um orçamento 1

*
*

DESFECHOS lMrRF,VlSTOS
O caso do Zé Maria
Começou como pi'Iicr'a»
Só pilhéria parecia,
K deu cm coisa tão seria.

Ficam hoje estupefactos
Vendo aqr.iHo, os humoristas.
Isto é um paiz em que os factos
Têm conclusões imprevistas.

Unia tragédia esperamos ?
Toas faz-nns r'r a tragédia.
Mas quanta dôr encontramos
Ko quc suppomos comedia 1

*
*

Fot encontrada no Correio uma carta «m en«
dereço.

Pergunta A Noite como ha de ser ella entregue.
Kada mais fácil.
Apparcce dc repente, na repartição postal om

indivíduo desconhecido, e pergunta:
Ha por ahi uma carta pari mim ?

Iv' o destaualario.
•

* •
A amn-stia:

Abre-se a questão.,.
Ji sei. 5 fecha-se 0 rolo. Pois eu atira...

o arco I
Cjr__o AC,

O ministro da Fazenda incumbiu o enge*
nheiro João Baptista dc Almeida para orçai
c executar as obras de que necessita o ar-
mazem de amostras da Alfândega desta ca-
pitai.

VEJAM E ADMIREM
como se vende baratissimo na conhecida
casa A* LA MAISON ROIJGE, á rua
do Theatro n. 37.

E não c fanfazia a liquidação a que ali
se procede. O freguez, mesmo com pouco
dinheiro, adquirirá o que lhe fòr necessa-
rio. Vejam, admirem e aproveitem em-
quanto é tempo.

Fugiu de 2o$ooo para cima medalhas
em ouro 18 kiiates com retratos c qual-
quer objecto dc uso, fazem-se na rua do
Ouvidor 69. Este atelier funçciona das
7 ás 5 da tarde. Apparelho electrico.

¦O^ministro da Agricultura nomeou Arlin-
do Teixeira para o loaar de ajudante da
inspectoria dn 17° diòtricío du Caiviçu de
Lispecção e Defesa Agrícolas, uo Estado do
Rio Grande do Sul.

*

®

•«si

1

Bebam A rainha dar
BRAHMA Ce™»as
-— — 1 *m .

O ministro da Fazenda, conforme pediu o
da Viação c Obras Publicas, mandou pagar
á Companhia S. Luiz ã Caxias, empreiteira
da Estrada de Ferro S. Luiz a Caxias,
I5o:oi5$540, de trabalhos executados nos
l" e 2° trechos: 147:6ç)l*$538, no trecho Ca-
sias-Côcos, c 78:030$730, uo i" trecho da 2*
eecção, no mez de julho ultimo.

Os brilhantes de cores
mais raros, que existem nesta capital,
são encontrados á rua do Ouvidor. 124
«e Joalheria Pires.

m
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MiSTílO DA VIAÇÃO
Quanto mais aprofundamos a critica

do edital recentemente publicado, para
a construcção do porto de Jaraguá,
tanto maiores são as surprezas que elle

J|puos offerece, deixando que o nosso
"•«¦"fpispirito vacille na resposta a estas

(J.'.duas perguntas: O capital é apenas uma' 
Revelação de incapacidade administra-
tiva? Será, pelo contrario, uma sim-
pies burla contra uma sociedade erra-

feiamente considerada como sendo dc
beocios?

Não estranhe o publico esta nossa
-. vaciUação, mas cila cxpíica-se pelos
factos oceorridos, singularmente inter-
essantes.

Jí dataram os jornaes/ foi até affir-
ir.ado na Câmara dos Deputados, que

.o ministro da Viação declarou que a
construcção c exploração do cáes do
porto de Jaraguá, feitas nos termos

.do edital ànnulladb, seriam lesivas aos
interesses do commercio alagoano, e"comprometteu-sc a publicar outro edi-
tâl mais favorável ao Estado dc Ala-
gôas. O promettido edital apparcceu.
vae correndo mundo, e o quc dclle rc-
salta immediâtamenfe é que o com-
mercio não sabe, nem saberá tão cedo.
quaes serão os ônus quc sobre elle
pesarão! A par di.uto, porém, o que sc
verifica, desde já, c que'a construcção
do porto vae ficar muito mais cara do
quc o seria pelo edital anterior, que foi
aniiullailo, sem qtie se possa saber tam-
bem a quanto irá montar o excedente

:da despesa!
Vae vêr o leitor a verdade absoluta

com que estamos discutindo.
Pela .clausíVa Vííl, do edital annul-

lado, o concessionário da construcçãc.
e exploração do porto teria o dircite
de desapropriai; po-,- utilidade publica
c nos. lermos dn legislação cm vigor,
os terrenos, 'predios c benfeitorias qtte
fossem ¦ nccáisarios para a realização
das obras. Queria isto dizer que as
(UtépSsas com as desapropriações cor-
riam por conta do concessionário, r.o
Cj tt a 1 o governo apenas . transferia o
direito de desapropriação! por utilidade
publica. E' claro quc as despesas com
essas desapropriações entravam deniro
do calculo orçamentai de ii."oo contos,
curto total previsto da construcção do
poito.

Mas, pelo novo edital, foi essa clau-
sula fundamentalmente alterada. A
cláusula Vil" do novo edital estabelece
o seguinte: "O governo entregar,: ao
coniraiantv, depois de desapropriadas
c eom a devida antecedência, os ter-
r~i'i'.!>s necessárias á c.vcctiçãa dos tra-
b}Vlios, podendo furtcl-o. ou cm globo
ou á proporção que forem sendo pre-

não será de 4 0|°, ouro, ou 5 °|°, papef,
mas será superior a 5 °|° no primeiro-
caso, e a 6 °|° no segundo, pois que o
governo irá premiar, não o valor no-
minai dos titulos emittidos, mas o seu
valor real, o seu. valor venal, inferior
cm 14 "Io áquelle. D.e-tudo isto-sesut-
tara quc o serviço, sá de juros, da
divida a contrair, será de cerca de

.700 contos annuaes, emquanto quc o
orçamento das rendas totacs, incluídas
asr da exploração do cáes, quando esti-
ver concluído, orçamento, aliás, muito
favorecido, em pouco excede á impor-
tancia necessária para os juros, não
havendo onde encontrar receita para
a amortização do emprestimo e para
o serviço posterior de conservação do
porto c exploração do cáes.

A conclusão é esta: ou o porto de
Jaraguá, pelo tegimen creado pelo
novo edital, vae dar um déficit qne a
União terá de cobrir annualmente, ou
as taxas de exploração do cáes serão
dc tal ordem, quc afastarão a navega-
ção para aquelle porto, matando por
completo o commercio local, o que,
aliás, deve ser do agrado do Estado
visinho.

E digam-nos se não tem o Brasil um
governo maravilhoso de profundas
sabedorias!

CORREIO DA MANH1 — OoiHÉi^tòi, 24 de Outubro de 191a
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NOS CAMPOS" _>à'lRATY

jtfs'forças estaõmes
ná são derrotadaspelo

bando chefiado pelo ií

jose jn
monge''

Cordiacs

b coronel João
GuaSberto

cáe naoi*to pe.as
balas

dos fanáticos

O dr. Carlos Cavalcanti pede
ao marechal Hermes a in-

tervenção federal
O © V0LI7NTA1M0S QUE
SEUS CO-ESTADTTANOS A

SE ALISTAM FABA DEFENDES, OS

:Leiie-Rosa_a%S.prIncipal
Leife-Rosà^oduz*1,e110 rosado

i I Alta.!? aca 6 indispensável no»teiíC-l\05a toucadores elegantes
! L.llc-Rosa6-a Inai? eIe<?aiUe e

çtsos." Quer dizer: pelo novo edital,

%

1

II

é o governo quem faz as despesas dc
expropriaçãçí; exactámente, o contra-
í*iò do que fóra preccituadb no edital
áii.iullàdò, e' todavia, o calculo orça-
nienta! para o custo das obras do porto
r.":,'!i]tí.'!ii-.-,e o mesmo de 11.700 contos!
JBelo edital anh.ullado, eram incluídas
iio calculo orçamentai as. despesas a
f;:::er cem as expropriaçõo-s;'; pelo novo
edital, aquellc calculo é independente
Üjossr.s despesas, o quc é ò mesmo qur
hfíirmrr fine aos 11.70O' contos dt
orçamento lia a somniar .os encargos
do valer desconhecido das expropria-
i-ões.

Conto desmonstráção -.de falta de
zelo administrativo, não nos parece
que haja exemplo mais desastrada-
mente frizante 1

A esle facto devem sommar-se tam-
bem os ônus resultantes' da diversi-
.jade da fôrma de pãgatricnto, a quc
jícnlçni a-luílimos. Pelas cláusulas do
edital annullado, as despesas de con-
stríicção c exploração do porto dc Ja-
rag-.iâ seriam recompensadas com ns
taxas determinadas cm lei,' parte dellas
ijá cm cobrança, como seja a do 2 °|°,

igl^Ptiro, sobre o valor das; mercadorias
&&•_.' iniportadas, e as restantes quando
§§_*'.fosse iniciada a exploração do cáes.

O Thesouro Nacional não despende-
ria nem um real, c os.concessionários
fariam a exploração durante um pe-
riodo de tempo que poderia abranger
até 90 anuos. O governo! porém, re-
solveu aproveitar-se das disposições
dp decreto n. 6.$63, de 14 de fevereiro¦,£f"í9ü", 

quc lhe permittem emittir
.tòlos em papel ou cm ouro, cujarãniurliz.'tção e juros possam ser satis-

-feitos com os seguintes recursos:
renda das propriedades adquiridas

c desapropriadas e o produeto da alie-
Ilação das que sc tornarem dispensa-
veis para o serviço do porto;

produrto da taxa de 2 °|°, ouro,
sobre o valor official da importação;

renda dos cáes, armazéns e demais
ácçessorios do serviço do" porto, mc-
diante o pagamento das taxas quc
forem estabelecidas;

j qualquer outra renda eventual rela-
a; tiva ao porto.

Só eom cs recursos . próprios do
. porto, o governo pôde contar para ga-

ip ranüa dos titulos da divida a contrair.
|§ifeE' sufficienlc essa renda para tal cn-

Éicargo, e para fazer face ao encargo
I posterior da exploração do cáes?

te;'...Aíisolutameutc, não é.
O governo não encontrará no paiz

m_% o capital preciso para aquellas obras.
p; Dahi, terá necessidade de emittir titu-
M los em ouro, para os lançar nas praças
it:; estrangeiras. E' isto já um grave erro,

I na quadra actual, cm quc tanto sc tem
p_\r abusado do credito, c em que é já co-
é -K.ssal a massa de titulos de divida

P^í publica, Nem o recente fracasso do
%- empréstimo iio Estado do Rio lhe ser-
H viu de aviso. _Mas, admittiudo que
& logre feliz exito nessa operação, por

sc tratar de quantia relativamente pc-
IÜjj& quciia, a emissão tem despesas força-
W.;,das. lucros dc intermediários, etc. Os
< |melhores titulos nacionaes, com as" 

,- üiais sólidas garantias, são negociados,
Hfí no máximo a 86 °|°. Como o governo

terá de pagar cm moeda os encargos
:í da construcção, será obrigado a emittir
p': tantos títulos quantos forem necessa-

rios para obter o total da verba orça-
'¦-.'. mental, em dinheiro. Esses titulos

começarão desde logo rendendo juros,
;quc pelo edital foram especificados

I antecipadamente, dc 4 °|°, ouro, ou
5 0|°, papel, como sc houvesse a cer-
teza antecipada dc se obter dinheiro
com esse lucro. Como, porém, na me-
íhor das bypothescs, os titulos só serão
jhegociaveis, no máximo, a 86 0|°, segue-
ee que o juro realt o juro de *fac/<?t

..:

.Leííe-Rosa1t^juvoutU(loebo1-
L.Síe-RosaalTll,3ciaeforraoseaa
Ileife-Rosa^^^8-^11

6 indlspensav
toucadores elegantes
é a inai3 elegan'
fina perfumaria.

Vidro grande
e vidro pequeno

Vende-se na casa Ilermanr.y ;
Bazin & (3.; Perfumaria Nunes,
rua do Theatro 15; Abel «Sc C; A'
Noiva, r. Rodrigo Silva 39; Gran-
dos Armazéns do Pare Royal;
Cr.irrafa Grande, iu\ Uruguayana
GO; Ramos Sobrinho & C, rua
do Ilospieio 11; Augusio R. Hor-
ta, rua 7 de Setembro 123; Perfil-
maria Gaspar, Praça Tiradentes
18; Drogaria Granado, 1* de «Mar-
ço li'; Orlando Rangel, Avenida |
Central 140; Drogaria Mendes,
rua Gonçalves Dias 41 e em todas |
as boas

PERFUMARIAS c DROGARIAS
oa

RIO 13 S. PAüLO

O director do Patrimônio do Thesouro
Nacional declarou v.o supcriv.v.cndeivte «Ia
Fazenda Nacional de Santa Cruz que as.go
leiras, que a-ppareceram no edificio daquella
superintendência, provêm do facto do sobra-
do lazer despejos sobre o telhado de baixo,
sem ser por meio de cóiitluctòres.

Aquelle director fez sentir ao mesmo
funccionario que lhe cumpre acudir a esse
serviço com a verba de quo dispõe para des-
pesas miúdas.

ioo:ooo$aoo — Importante plano da,
Loteria Federal, depois de amanhã.

EMQUANTO E' TEMPO
Comprem, adquiram por preços infi-•nos, os melhores artigos de moda e ar-

narinho que estão cm liquidação na A'
LA MAISON ROUGE, á rua do Thea-
tro 11. 37.

Aproveitem emquanto é tempo. Depois,
lepois, quando tudo estiver • finalizado,

«ão sc mostrem arrependidos.'

\

O ministro da Fazenda designou o sub-
director da Receita Publica dr, Cardoso dc
Menezes, que l;a longo tempo sc acha afãs-
tado do serviço aclivo do Thesouro Nacio-
nal,..para organizar unia consolidação da le-
gislação referente a terrenos de marinha,
pertencentes á União.

Desse acro do dr. Salles, teve hontem cc-
nliecinier.to o sr. Abtlenago Alves, ilirector
da Receita.

auxiliam a
digestão.Is ripas ds S. Lourengc

O ministro da Fazenda autorizou a Btíbsti-
tuição, -.pcji* 20 apólices da divida publlta, da
fiança prestada pela Empresa Constructora
R.'o Cirande do Sul, empreiteira do controlo
com o "-overno fcd-cral, pelo3 engenheiros
Fioris-bello Lcivas, André Veríssimo Rcliou-
çns e João Baptista Garccz, para estudos c
constnicção das estradas de ferro de S3o
Paulo a S. Luiz c outras.

DARTHROS, bouhas e niol-slias da pelle,ciiran-sc cora a-SALSA HOLLANDA.

Mão pôde ser melhor
a liquidação qtie está sendo cffcctuada
na A' LA MAISON ROUGE, á rua do
Tlieatro n. 37, de propriedade dos srs.
Ribeiro Si Calio.

Fazendas e muitos outros artigos são
vendidos por preços exccpcionac3, sem
competência c por muito menos do seu
custo real.

O dr. Pedro dc Toledo, mihiist-ro da Agri-
cultura, concedeu as seguintes exonerações:

Casimiro Guimarães, a pedido, do logar
de ajudante da inspectoria Agrícola do 17"
districto, no listado do Rio Grande do.Sul; c

Arlindo Teixeira, do logar de auxiliar cx-
tramimcrario dá inspectoria agrícola do 17°
districto, no listado do Rio Grande do Sul,
por ter sido nomeado para outro logar.

BELLEZA DO ROSTO obtem-se com e
uso diário da ANT1-ECHVMOSIS FARAL.

O dr. redro de Toledo, titular da pastada Agricultura, agradeceu ao embaixador do
Brasil cm Washington, a remessa feita ao
ministério das publicações ofticiaes do De-
parlamento da Agricultura dos Estados Uni
elos da America do Norte, destinadas ao ser-,
viço de Informações c Divulgação

As Águas ds S. Lourengõ^f
O dr. Tcdro de Toledo, ministro da Agri--

cultura, transferiu os seguintes íuneciona-
rios:

Sizcnando Mattos Bourgtttgnon, agrimen-
sor, chefe, da commissão fundadora do nu-
cleo colonial "Senador Estcves Júnior", cm
Santa Catharina, para idêntico cargo no nu-
cleo "Apucarana", no Estado do Paraná; e

Álvaro Cardoso, agrimensor, chefe da
comniissão fundadora do mvcleo colonial"Apucarana', no Estado do Paraná, paraegual cargo no nucleó "Senador Estcvca
Júnior", em Santa Catharina.

Estava escripto que esse caso da
restauração da Monarchia em Santa
Catharina tinha que acabar de um modo
impressionante, fazendo correr muito
sangue.

Uma vez registrado o movimento,
pouca gente aqui lhe quiz dar credito.
E os que lhe deram, não consideraram
a sua importância, encarando-o, ao con-
trario, como um facto sem maiores
conseqüências que aquellas que nos
transmittira o telegrapho.

Tratava-se — e era opinião geral,
de uni bando de fanáticos, para o qual
o próprio governo de Santa Catharina
tinha os olhos voltados sem o menor

' W0É':§!v; ¦ ¦ ^'X;0$/Mrk

Capitão dr. João Gualberto Gomes de Sá
Filho, comniandante do batalhão
Tiro Rio Branco, do Paraná.

alarme, vendo no seu chefe, como nos
seus sectários, as creaturas mais in-
offcnsivas deste inoffcnsivo mundo.

E assim, depois de, por alguns dias
figurar no noticiário dos jornaes, o
estranho caso da restauração acabou
como todos os outros, dcsapparecendo.
Não porque se soubesse que o monge
José Maria desistisse dos seus intentos,

• ¦:..- " ..SJ. *',.'.'..;.:, '.:¦¦! í
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i'«
Dr. Carlos Cavalcanti, governador do

Estadp do Paraná
mas porque, ao sentir-se perseguido,
não cra homem para enfrentar solda-
dos rigorosamente armados...

O próprio general Bormann, velho
conhecido de José Maria, não receou
«ffirmar a uma folha vespertina ser
essa "vagarosa creatura" um pobre
diabo, incapaz dc fazer mal a uma
simples mosca.

Era uma opinião até certo ponto
digna do maior respeito e que infeliz-

"' «^-^^yjjNnjti-i*! '— rn——w

mente foi logo acatada pelas autorida-
des militares, como sendo a ultima pa-
lavra sobre o assumpto.

Que haveria de mais nesse grito re«-
volucionario> si elle não.-passava de
uma lenda, afagada apenas pelos com-
panheiros de cruzada de José Maria?
Canudos começara assim... mas Ca-
nudos era um sertão perigosissimò,
para o qual Antônio Conselheiro era
o ideal unico e os Antonios Conse-
lheiros não são homens que se encon-
trem a cada passo, principalmente na
civilizada Santa Catharina,

O governo da Republica assim pen-
sou e assim agiu. -Eui -principio, teve
impetos de tomar a-coisa- a sério.
Succedcram-se- nos tapetados salões do
Cattete as conferências, e o ministro
da Guerra teve a respeito.ordens reser-
vadas e urgentes. '. [ _•

Os leitores recordam-se, por. certo,
dò que então se passou rH.- . \

O marechal Hermes,,do alto dá ca-
deira presidencial, com a resporisabili-
dade do governo sobre os hombros,
tinha o dever de providenciar para que
o facto se não reproduzisse e- depois d
prometter mundos e fundos, nada fez.
E isso por que, o que niiígiiein poderá
negar de boa fé, é que as -deliberações
tomadas não passaram de meras fanta-
sias. Ordenaram-se mobilizações de
forças e estas não se moveram-, orde-
naram-se partidas dc alguns cffectivos
do Exercito e essas partidas' foram
penco depois adiadas.';, i

Porque? Unicamente pela razão de
ter a restauração deixado de fornecer
assumpto aos jornaes. ,.\

Não se proclamava, de resto, ser o"monge" absolutamente inoffcnsivo?
Era uma perversidade, fazer-lhe mal,
violcntal-o e o governo,não mais se
inquietou com o caso. Deixou-se a dor-
mir e assim permaneceu, até que a
morte do coronel João Gualberto o veiu
acordar do somno por que tão des-
preoecupadamente passava...

De tudo o que se evidencia, e que
razão tinham aquel!cs.;qHe.'Hão encara-
vam pelo mesmo prisma 

'por' 
que viam

as nossas autoridades militares o ban-'do de fanáticos chefiado por José Ma-
ria. Elle era, ao inverso do que se affir-
mava, perigosissimò c a prova disso é
que acaba de enfrentar corajosamente
a policia paranaense, infligindo-lhe
perdas irreparáveis, como a morte do
coronel comniandante do Regimento
de Segurança e dos tenentes Sarmento
e Libiudo.

Nesse encontro, que se deu nos
campos de Irany, as forças estaduaes
foram completamente destroçadas, ba-
tendo em retirada, o que quer dizer
que os revolucionários triumpharam
cm toda linha.

O facto, logo que foi conhecido cm
Curityba, causou ali a imais dolorosa
impressão, fazendo còm que o dr. Car-
los Cavalcanti, presidente do Paraná,
immediatamentc teíegraphassc ao ma-
rechal Hermes, pedindo enérgicas e
promptas providencias, dado o perigo
da situação.

Evidentemente o momento é para os
catharinenses e paranaenses dos mais
graves. Já ninguém o poderá negar.
Urge que o governo delibere dar com-
bate ao "monge" e aos seus adeptos,
tomando desta vez a sério a insúrrei-
ção monarchica, para quc não tenha-
mos a registrar noticias mais funestas
do que as que hoje commcntamos...

O que hontem se fez pouco foi. O
marechal limitou-se a- tèlégraphar ao

inspector da região militar do Paraná,
promettendo outras providencias por
parte do Ministério da Guerra;

Mas o general Vespiasianô.- . está
actualmente em -S. Paulo e eont-cer-
teza que ainda teremos de esperar pela
sua volta, para que se faça alguma
coisa em favor dos soldados que pro-
curaram dar combate ao bando de fa-
naticos!! 1

O PRESIDENTE DO .PARANÁ' TEtE-
QRAPHA AO MARECHAI.

HERMES
O presidente da Republica recebeu hon

tem, trpsmittido do Estado do Paraná, pelo,respectivo- governador, o telegramma que èm

BI - \.Wt

General Marques Porto, incumbido pelo
governo ds tomar as necessárias pro-
videncias, na ausência do general Ves-
pasiano.

seguida publicamos, relativamente aos acoa-
tecimentos que se estão desenrolando no in-
terior daquelle Estado:"Curityba, 33 — De accordo com o art.
6° da Constituição Federal e setidò instiffi-
cientes,os elementos de que dispoirho para
dominar o bando de fanáticos entrincheira-
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general inspector da- n* região,
saudações. — Carlos Cavalcanti.

AS PROVIDENCIAS DO GOVERNO
O chefe da nação, depois dc conferenciar

com o dr. Rivadavia Corrêa, ministro do In-
iterior e Justiça, fez expedir á tardejtm te-
legrarama ao inspector. daquella região, de-
terminarldo a remessa imiirediata dç força
federal" para o local supracitado,'e outro ao
governador do Paraná, sciciitificando-o das
medidas que puzera cm pratica para acquies-
cer. ao setr ircdido.
..Sobre o assumpto confercncio.u ainda cora

o presidente da .Republica o; coronel Septem-%
firmo de Carvalho, encarregado do expedien-

. te do Miniíterio da-Guerra, ¦ . .
S. ex. retirou-se do palácio do;'governo

-hs 7 horas «fa noite.
QUEM iERA O CAPITÃO JOAO GUAL-,

BERTO:
O capitão João Cualbeítb Gomes <íé Sá

Filho era um official correctò: e j discipli-
nado. - ".'

Nascido a it dc outubro de 1874; assett-
tou praça a 26 de março de iSgo, tendo
sido promovido a, alferes em ,* de novem-
bro de 1894, a tenente a 2 de fevereiro de
190.Í e a capitão a' 7 de julho de 191o.

Tinha o curso do e3tado-maior c engenha-
ria pelo regulamento de 1898.

Serviu na revolta <te 1893.
Foi ajudante do chefe de serviço do cs-

tado-maior da segunda brigada estratégica
(Paraná) e instrttctor do tiro-federal Rio
Branco,, que- veiu ao (Rio na celebre parada
de 7 de. setembro de 1909, no governo do sr.

•Nilo Peçànlía.
Ness-j parada o tiro Rio Brano salientou-

sci extraordinariamente pelo gàrbo e dísci-
iplina com que se apresentou. '

.Há pouco tcmpOj íelativamétite, o gover-
no 

*4d 
Parapá entregou- "aó"'capitão 

João
Gualberto" a commandb do; Regimento' de
Segurança,'$ cuja frente íicaba de morrer.
A INTiERVENÇAO FEDIERAL E' RECLA-

¦ r- MADA
Carilyba, 23 (Úo nosso correspondente) —

O soverao pediit ,1 intervenção fiídoral, dc-
cretoit lutOj e- mandou concentrar o' resto da
pol'cia ma ridade de Patmaí. ,'3iipp6e-»3e ter
sixlo a fcwça policial ait.-uiada de en—pscada
no .sertão Iraty. Compu_h_-jre de i5jo íiòmens
a força. Coramíssario Nascimento Sabrirího
viu o coronel João Gualberto morto sabre
unia mettatha-ota. O coronel Fabricio, anti-
so dhefe «astiiiista, off««i«<!oeu-se .para seguir
em persos-çâo de Miguclí Fragoso, Este w-
via açoitando frente criminosa 110 sertão do
Rio Ptíine, tendo relações em Santa-Catha-
rina., . •¦: _....,..,.¦¦¦::.":
A DliRiECTOTÍtA' DO TIRO ¦'&& . BRANCO

OOiMiMülNICA-NOS A. IMOKMSBE SEU
IBRE3IDENTE
Ciipíjiíjjia, 23. «— A diTeatona.do-Tiro Rio

Bruoco. cumpre-o dolortíso-deWr «le* (participor-
vos á morte *nor_oj5a do seu prcs.idcsntc, coro-
n„ João.'.Cuaiborto,.«juando.nó', _ro»ma_do do
regimento «ie; se/_rtn«ãnçíá,' opéraró.;. contra, os
bandidos invasores do território do Parami.
no contate" .jfpridp liontom, 110.1 campos de
Palmas. Saudc.. ~- '"«.icc-presldente 

em exer-
cicio, David Carrieito-tüirúir. !"'"J"
ATAQUE A* TRA-HIÇÃti) té RIBGIMEN-

TO D&'SEGURANOA
Curityba, 23 (Do nossa correspondente) —

Manoel Barroso, cononel federalista rio-
íçrandense, atacou á tTaliieão um destacamen-
to de «íciuii praças do regimento de, segurança;
no sertão ue' Iraty, imaitando o coniniaadanlc,
os tenentes Samuaito e Zelliido ;M««cjf7e üi--
í*imat_o o destacamento. Reina", profundaCOTistcnraçãe-. O gorerno está agindo com
cncnji.T-, O commercio fechou, 03 jornaes e
os edifícios públicos lhasrearaiii o pâvilSiãoem íunoral. O- povo- aeg!amerad»>mí'íT.ente
das /redacções, clhora o- sacrifício dal bi-ava

.nv_cia do Estado.
O DR. CARLOS C/VViALCANTI RECEBE

GRANDE NUMBR-0 DE VOLUNTÁRIOS,' 
OUE SE' PROPÕEM DAR COMBATE AOS
FANÁTICOS
Curityba, 23 (Do nosso correspondente) ,-—,O iipres^dente do Eslado, rodcaido de jaurame-

ros_ ami(;os,_ mecetie offercciimciitos de vohin-
taírios. Muitas commiissões apresentam pezá-ales.-O «xrfonel Domingos Soares, cliefe poli-

, tico e_> Palmas, tendo seguido com gente ar"
maidav anda não regressou. Ignora-se o seu
panaiíciro. Fachinal do Iraty, onde se travou
o comlbate, é situado numa garganta dç- ser-
ra, dominando grande ejotensão de campos.
Os bandidos estavam ali açoitados, a cavállei-
ro was forças policiacs; a força federal im-
mobjlijíada,' a excursão dos eaçadomes, tendo
03 .bandidos, ipassaido á pouca idistaneia da es-,
tação para «alcançar Iraty;. O Ttíò Rio- Bran-.
co offefcceu-se ipara partin. ¦»*.'' - ''¦¦

Os cinemas e casas de diversões suspende*
ram por trcs.d.ias os seus espectecutos.-¦Hoje, áa seia.lhoras, haverárgfl^itfíe—iião
paira, tevair ao "presi ltaite,. *ótosdéíoli—1iie«la-
de.. j- "«:#-
rxXRMENORES DO <#OMBA'TE DE IRATY

Curitiba, 23 (Do liiosso correspondente) —
Checam pormenores do niarli.fc-j» combníe
dos Campos de Iraty. A luta f«>s traivadji» com
a avançjsda das tropas, e se compunha de 70

1»BS3B__jjW^S!j»jjS"_Z3
homens do regimenio de sc__ut.m_._jj_., <_<*_.,_*
400 cavallciros, anaiados eom —*nujii;'._tr,o~ra^,
derno c coiumaindíilos "por M_jí_J Fra»otss
O contingente policial lutou Jitirrii-j.í.tlP
sendo dejstroça«to de_>ois dc abrir av/rme t-Zcfia no troço «le landiJos. O conüiigiMite »„.
deu 6.000 cartuchos e uma iwtraUjadora O
governo recolheu o destacasnemo «ft:,; \tx.-_ 

'„„
seguir amanbã, sob o commaodo «lo tr'rsnr}w
Rego Bosrros e ordenou a constnMcção ,\<_ \i-',dheras .nu. cidade de Palmas. O Governo' rcceie numerosos oferecimentos, afkn «J_- s^.
guirem para o canupo da luta. O ncgúnt-iao <__.segurança ootacentrará em Palmas.

.0 QUE NOS INFORMA
. - A AGENCIA AMERiaVfU

Curityba, ti (Americana) _ O presi<lr„_do Estado acaba d'e receber um telegrarama¦ do chefe dc policia,. «íue se enco_tr_i"ac:-jjj.i!
mente em Palmas, coiiimunicando que rnsiado chegar a Faxinai da Iraty o oo_húmI____,
Nascimento, affiruiando ter sido co__p!c;ò 

'„
desastre do pessoal da policia que «e dir rói
para os Campos de Iraty. Morreram o cbrond
João Gualdaberto, commáMante da Rcgiiivuía

I de Segurançaj 03 tenente» Sarmento e Libimlo.
e quasi todo o pessoal de infanteria.

Informa também que será sacrificada a iioíji
força, si fõr cuviada, attenta a topograii,'j.a
do terreno.

Os fanáticos, em numero superior a s«macham-se armados e municiados. Dirige "j,s
forças dos fanáticos Miguel Fragoso-

Grande é o numero de armas ali deixada*
pela Policia, inclusive uma metralhadora.

O presidente da Estado, recebendo esta com.
municação,, ordenou a concentração de tt-lj
a força cm Palmas, ordenando a orgrau_..áo
de resistência em Palmas até soguirem novo»
continentes.

O presidente, em vista da iiisufficiencia da
força do Estado, disponível, telegraphou 33
presidente da Republica, pedindo a íj__».i__v
ção da Força Federal.

O presidente da Republica ordenou qne so
guisse urgentemente o major Rego Barrc.\
com reforços,

O «ir. Carlos Cavalcanti, presidente do E*
tado, está cm cominuuicação com o __c11.-1.i_
inspector, afim de attender á situação cm Pai-
masi

O dr. Carlos Cavalcanti está recebendo 60
lidariedade dc todas as classes do Estalo,
acceitando o offerecimento do- coronel Pa,
biicio, «jue dispõe de clcmentoi civia pnm»
ptos a entrar em acção.

Curityba-, 23 (Americano) — A todo mo-
mento chegam ao palácio do governo volun»
tario3 que ali vão offerecer os seus serviço»
ao presidente do Estado, afim de tomar partanos combates que- estão sendo movidos contra
os fanáticos do monge- José: Maria.

Foi verdadeiramente tocante a. scena do of.
ferecimento que fez da sua pessoa o corowj
Thcophilo Soares, ao presidente do Estada,
para seguir com as forças que vão dar co_c
bate aos fanáticos.

O presidente do Estado, «ir. Carlos Cav_.
canti, abraçando o coronel Theophilo, elouiotl
a sua bravura e disse aos que assistiam a*
acto do of ferecimento-: "O coronel Theophüa
seguirá amanhã com as forças destinadas I
cidade de Palmas".

Curityba, 23 (Americana) — O combate ia
hontem e de que já demos noticia, «realizou-s»
a onze léguas da cidade de Palmas, Faxinai
e Iraty na fazenda pertencente á 'famàlà
Pimpão. - - . ':

O coronel Soares havia seguido para PaV
mas com as forças q_itt se achavam sob- o co«»
niando dò coronel. João- Gualberto. Até entj»
não ha n;oticia,.-'do seu paradeiro.Curityba,'23 (Americana) — Todas as r»
partições estaduaes, logo que foi aqui rcceb:<!»
a noticia da derrota das forças, hastearam
a bandeira nacional em funeral, encenrand»
o expediente, enviando cra seguida ao dr. Ca»
los Cavalcanti as suas condolências.
> Curityba, 23. — (Agencia Americana.) —.
O dr. Carlos Cavalcanti, presidente do Est»
dó, telegraphou ao ministro da Guam, geiuvral Vcspasianoj comniunicaudo a s. ex. a mor*
te "dó coronel Gualberto, no combate trava.lt
cem os fanáticos do pretenso monge José Ma-
ria, c apresentando, ao mesmo tempo, os sea
pezamos,

Curityba, 23, — (Do nosso correspondcnte.l
O marechal Hermes tclegrapliou ao- generj

Alberto Abreu, pondo á disposição dò presi-
dente do Estado a força requisitada para der
bellnr a horda dos bandidos.

. Curityba,.23. — (Do nosso correspondente,
O combate começou ante hontem, ás 6 ho-

ras da tarde, e terminou hontem, ás 11 horas
da manha. .

Regressou o coronel Domingos Soares.
Curityba, 23. — (Do nosso correspondente')

Continua a consternação geral, fattan.lia
noticias' de muitos officiaes que estavam aa
luta. ;

Curityba, 23, — (Do nosso correspemdente.f
A Câmara-.Municipal suspendeu, as sua*

_sçssves; por trei dias, em signal de pezar, •'denominou o banlevard Dois de Julho, are»
nida João GuisjlbçTtp, em homenagem-ao utm
lente mortov I '. •• - -. "• Sj-

Curílybo, 23. —' (Do nosso corresp~õndent*\
Segue.alnanhã,- para•:Palmas o novo coi».

mandtmtei do Rcgiraento.de> Segurança, coro»
nel Fabricioj do Rego Barros, acompanhai!»
de 150 praias, y. '!; .'.".

Curityba; 23. -i. (Do nosso comrspondtntt._\
Chegam tele.iraii._as de condolências d*

toda a parte, estando esta capital inteiramente
dc luto com as lâmpadas da ilhimin .ção pa*b':ca envoltas em crepe.

O "monge" José Maria

dos no Fachinal e ameaçando Palmas, c já
tendo sido repellida com grandes perdas a
força commandada pelo <:oronel Gualberto,
venho solicitar de v. cx. siias ordens no sen-
tido de ser prestado auxilio ao Estado pelo

curam as moles-
tias intestinaes.

CASA SALGADO ZENHA
50o ANNIVERSARIO

Costumes dc linho, saias e bluzas de
lâhgeriê e íün n prpens de custo,

OUVIDOR, 90 E 92
A (Rcccbedoria do Districto Federal arre-

cadou do dia 1 do corrente ate hontem a
quantia de 1.533 747?36/.

Em egual periodo do anno passado a ar-
récadação foi de i.534*4-U$534-

Iíoladamcnte, a renda dc hontem impor-
tou cm 63,47r$":97.

Rheurn-Atismo gottoso, eólicas renaes,
dyspepsia, etc. — Cura completa pelo"Sanat Gutíam". — Mais de cem attesta-
dos de médicos c outras pessoas altamente
qualificadas. — Depositários: V. Wer-
neck & C; Aranjo Freitas & C; Orlando
Rangel & C; Drogaria Bcrrini..
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A Torre Eiffel- Grande venda com
abatimento de 20 ojo

NÃO SE IMPRESSIONEM
com a carestia da vida. Dirijam-se ao es-
tabeleeimento A' LA MAISON ROU-
GE, á rua do Theatro ri. 37, e aprovei-
tem a grande liquidação de fazendas e ou-
tros artigos.

O director do Gabinete do- Ministério da
Fazenda rccommcridou ao delegado -fiscal
do Thesouro Nacional no Rio Grande do
Sul, qtie informe, si Dolival Soares Porto,
agente fiscal dos impostos de consumo na
47* cirçumscripção daquellc Estado e quc sc
acha ausente do. respectivo cargo, já se apre-
sentou para o serviço.

VISTAM-SE NA CASA PARIS
*.*.*. <•««,_ mm.m. Ternos sob medida.

esquina da rua Theopliilo Ottoni.

UZAE a tinta Sardinha, actualmente
melhor do nosso .mercado, •

O ministro da Marinha nomeou o I*. te-
nente Roberto da Gama é Silva para atuei-
liar da I* secção da Superintendência <lo
Material. ¦ ¦>.¦ -

CASA SALGADO ZENHA
50° ANNIVERSARIO

Vestidos de langcric lipho ,e foulard
para a próxima estação': ã preços retlu-
zidos.

OUVIDOR, 90 E 92 ,
LOMBRIGAS são expellidas sem purgante»

eom os COMPRIMIDOS VIEIRA.
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am
figado.üs Águas de S. Lourenço ||S

¦ lllll-. —_-_¦_—!_ , ___) > 11

iReime-se hoje, ás 7 i_2 lioras da noite,
em sessão ordinária, o Instituto dos Advo-
gados.

Ordem do dia: votação das conclusões e
substitutivos da these 54; e continuação das
discussões dos pareceres sobre "prescripção
quinquennaria" (com o additivo); regula-
mefttarão do trabalho, e da admissão dc so-
cios para o instituto, em face da nova lei
do cílsino. 1!

FINADOS
; A CASA DAS FAZENDAS PRETA\
i Avenida Rio Branco n. 141, d quen»melhor c mais variado sortimento apre»
senta cm tecidos, confecções e chapéoj,
próprio para o culto desse dia.

PREÇOS EXCEPCIONAES

Prefiram
¦empre as As Águas de S, Leurengo
CASA SALGADO ZENHA

50° ANlíIVERSARIO
Coletes de brim c baptistes finíssimas e

elegantes a preços de reclame.
OUVIDOR, 90 E 93

NTiVRALGIAS — DMraparecem em coa-cos minutos com a CBPHALINA.

Joallieria Accacio Leite,^'^^
dor, esquina da rua Uruguayana, 93.

Tapeçarias, cortinas, capachos e todos ot«rtigos para ornamentação de salas na Ca»*Henrique Boiteux & C, rua Uruguayana 31.
NEVRALGIAS — Curam-se rapidameBe»

com Antalgina. Depositários: Granado ft C
"Elixir de Nogueira" — Cura Darthroa,
O Tribunal de Contas, em sessão de hon-

tem, resolveu o seguinte: ordenar ó registro
dos contratos celebrados pela Administra-
ção dos Correios de S. Paulo com Francisco
Capolupo, para arrendamento de um predi»
em Campinas;

pelo Ministério da Justiça, com Cantante-
da & C, para accrcscimos no archivo e ga-
rage installados no edifício da Central d»
Policia;

pela Repartição Geral Sos Tclcgrap!io\
com Antônio Bellonsi, para arrendamento
de um predio cm Bcllo Horizonte;

mandar registrar o credito de 20 :<x»$ooi".
para pagamento de subvenção á Escola Pra-
tica de Electricidade e Mecânica, ánnexa aa
Instituto Bcctro-techiiico de Porto Ale-
grç; e

julgar legal a concessão dc uma infinidad»
de pensões dc montepio.
"Elixir de Nogueira"—Cura Escrophula*

LLOYD PARAENSE - •£_£
mos e terrestres. "As maiores vantagens
pelos menores prêmios". — Succt_saJí
Ouvidor, 15a.

Allil£lJ!ilnilk' do Monte de Soccorra
condições especlaes, 45 o 4"\ rua Luiz d»
Camões. Casa Gonthier, fundada em 1SC7.

COMPANHIA DE SEGUROS VAREGIS-
TAS. — Rua Primeiro de Março n. 37.

O ministro da Fazenda autorizou o fesgs»
te de sete apólices da divida publica do **»
lor nominal de 1 :ooo$ooo cada uma, do cm-
prestimo dc 1897, pertencentes a d- Thereza
Maria de Oliveira Duarte e Maria Rosa d»
Oliveira Duarte, e dc duas pertencentes áí
menores Maria e Lacinia, fiüias do finad»
José Ferreira de Andrade . _> d. Mana
Nogueira de Andrade.

Já wou sabonete «k ___» Toja?
"Elixir de Ntwa»i-j".

Antarctica
1$9B0 réis, garrafa, em toda a parte

formicidâ Pesfana ¦ ssíts:
Br



¦<f8ffgg£i3SKjBBH^^

COKBEIO DA MANffit — Qntate-Mra, 24*ae Ontnbro de 1912
. a. a..*.m.A,mmm'mmm-m *.*.*. *.*.*.*.*. -^^k^i4-^ *t- a. **. a. *. *. *. *. m. m. a, m. m. **.*.*. ^AA^^t»^ Ai,a\a\m,àéM,t\à - -^**-mA.j-j.ym.mAmt.m,AmmAmmAmmAmmmAmmet>mAa*e\ ééíf

4!

<¦

'¦&,&%% ir-, • .

O,
e<

m £2*x.[?to mm **4mY.M*

<m >m <k
'*>*.¦,.

Hm

PtQ
#$*

<k m«hti

«cfe
*ifi).O

r*tt *e
%»

<M 'o.
for<

o/??
e5

m*-lr'''J° P

©S
co.

(o5 ^0
a'*,

^6;

^

«e

a5

?'?a.rf<*/£&*«?J'Í0^"•W^,'¦¦II,

V,','r'"ío6

c/
O.s'

Ta!

''"«rt
Ore. tfctf

"K

•TlO,.'! *"

©s
T-noy,

cllo

^f,"s'o
"ir.-, ?."<r\0c,'n"nio

*íft£m&* tt->'i'rci
m* J, '•ei,

C.-i
m

yi.\::yira

<k' A
r0

DiLosé.yi x-r^i
c m«,Ws

m «5 St >v,
-A.

#P '̂•///SSSif"
y.-̂

;:> .TV,

°/77
"'c/,ro £ ;<">).

es
(te

-'o,
L"a.

f"'íõ

£>"„?'"'¦«i
i/ó

í/o > /feroe<r0
t'/.1,í„''1'n V?"r,ío
í»»7^>«61

•IS

iPSsim;i'S
"frio Wim;<

lum-Wim& pr,

tyni^/m

"in '"Wí,
' t'''-.1 ' • .

/> 'r° II,
»«°>*j.\-A r°""t ír

'"ti.

-[lii,,í!"ilt

"lei.
¦ /„ c.

/"o

"is
''"•o ">(/,es

m
A>'l

*
«./fl. ¦is

''o.s '"1,7:""l &/';
©s

^>iff!m^%ç
p r'»l>rZ.-Mi

'"rr,
°«mm* llin£WÒ

*-"?»i

os
A'Co

'•"•oi

C&to^fttil,
Ho

"lí'oiC

¦/os,s%<"<¦/

í<a.-„, '"o f\:

'I,

V Wk ll'íe
ft,>> _*>

i".'/o
'Io,

Ifl ¥:MÊM
&>«

Ik ""/o

•¦"//o <"•«

c"l' •/'1«c/r"

'"71
"""'O, sov4'"o'Hiomim.

cY"'"rMe,,,..-

^
:"l/l

/í.

?^S *v !̂''Plo
?'Ho

ilo
'•"io,

,?.*pi
idyiio?M2M

At ;#-'<i.
?f/n

ll 4 "e/,

.-ii/',',.:"'//;

¦is
C.'V"7!

'l'/«,

•1/,-O/lí. ^0/q

j-»o'i-

''»/,*
'/"/),

Wtt
?»'<fo:

°'"f,7 -It

* r"-'i'-\;

%Ái
"•a

?^a
O,. °"'o,«/,

'/•.!„ ''CM

:''//',

«•es
'dr;

Mi

l/a ;?•'""!
.¦¦""/o

/o

'gio 
/"Io

&o í7"/o'¦'-A.

ffc«, -c,^"o-,

"c,'""o

''O

Ce/
-¦1// "'o 1 "'""' í

l&^«*,y°id /; c:1""^l/n

os

À "/o

K"/o
j^Jl/o
D-'"/O
ia"/u

•cm ¦Ho Vfl"'os"'"'(/.;
/r/o-7o,

re/V; °''c.-i

W<>ermòZ fc
¦7s S%

./«;>/
:'"o, c' »Õ f?5"i

^.:'a"'/.'''."¦o

<"/. »// /«.
l'//-o

PAteí!fe •tt, .1;

'1/,>' ¦1/|-,

í>;;^ü
¦i/.,.,-i'

?••"//, //í!i;^>^o>^oi
e«c('""/•t"

°.'"/>.
'.•"t

;.0'''

,'>
''"'i,

'^'l!«

'•¦"•a/ :"«o.
o.s- ÍSft

L '"a ;Wo

'"'•lli""/o

' ''õ fneíro m
A. .'"rei

:nÇ"s't.
"C/á

<, > ^'^"A
'•''•//,

as
¦í

an .• °
,V'o ,,- j,-i„l'!ro
Po " Jaií^o

PZ& /"o

-'•"í,

ciK30B»r ¦''"•),

e.u»H,
'"/o «Si3!!? í,

""c/;ÍS«Cs i«'.v
'///o 0r,7

?>* /Acro•'!'ào"/l',e,rn
¦1/ >'o / 'V,• "'o,,.' '..i,-...'J

"'"I,

/.: °"io k?k
.t- /.:/"-/s,

S-e
•¦".-•'ps

"io >7;.c
->i,zSr/,

'•as Il5Ô íj>

" -1

:-^c"

"e/r,
"«'li,

mm%
Cír,-)

'."''II

?e//,

'///* J'a6/I
-S',„ /a,

a/iè
"i'>o

'«o
'-V,-,

•l"o ym
Pei.ro

do.

«só nmiá G>«/.
I'0„

^fo.
l'"0. '"'oa/,.

í"c.
¦Tf

"cea ' ÉÜ
¦'!'«?e'.

*7°s ; -.
'V^..C

A,^"«.e^'''
W>?

'Q ¦\c_.,- </a 
., 

<-
?r/

•?>»p.

''Ho ,'?"ti
'¦Vi

K??í?s °'fa

oe; i-eiii."P. '¦"Jo
es ?»/„""^o

;!"m
Ç//vi

rfc' -/-in,

;*
"tio

V' />, "-

^inln"lo
f p}"lo

§• pn»'o

?• p"'°

'"a* '""

k'"à
,'"ilo
"'/o

¦¦"tlo^irõ

"Uio

"ou

A/o S„
JaZ'ro

y/„;

?'-tC^o

1/j/l .</<-' O* .'l

wmi?e° p, ''¦7f/o '

''0_)' '
tr.vría'ii,

""lo
. "dc
"olo

JlT.?((

/oS^
A.

¦/-.%

"C'/>0 9/.
:/'a.v -,0'",

c''.v
So

A:"?r«
&2ab !«/oft

íSSÜfe /?•'¦-V,a«.
IV^

"<¦/ ", /'7,
SM°^°^Sc. Man

,.'7"/o
í'"'/o

,V7'"o
y«/ò•"'/o
r'«/o

"'"/'/l,'. .'"".-, '"'/o

^'"a A"'1'/!,''"/,! •irin

km^ÊS
••"«i,.
tm.ü'/c0

il
p
"""^SíJ

Casa Pratt
Rua da Quitanda SS - Rio de Janeiro

preç \
in Ctitxa
iiisii uu-

Sirva-se mantlhr-mo peli correio, o ,.
forma dó píignménto e tletallics de umii

Itopisli-adjiiÜ-NÁTlONAtíhdnptnvel ao i
giifi.i, como tatnlntni o novo folheto illiistlMCO

'•Hòrriue uecorrein perdas em inou nog
lehdiiio ipt.: tüüo isso 4 ernlis s íam chi
miiiha fiarte.

Falamos de factos consummados. Ha msis de um mi-
lhão de Caixas Registradoras NATIONAL em uso no mundo
inteiro, e mais de 4.000 dellas no Brasil. A lista dos 146
compradores só no mez de setembro próximo passado, discri-
minados acima, são formadas por firmas sólidas e conheci-
dás em todas as praças do paiz.

Sr. commerciante, vendas mensaes como estas merecem
sua seria attenção, tratando-se de uma machina que protege
seu negocio e augmenta os seus lucros. As vendemos por
mensalidades, sem juros nem augmento de preço, e se paga
por si mesmo com o dinheiro que ganha. Leia o coupon e
assigne hoje. Isso não lhe obriga a comprar.
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OS SERVIOS ENTRAM NA
CIDADE TURCA DE

PRISCHT1NA
Saldados gregos Atacam

os desf iladeiros de
Saranta - Pouros ¦¦_¦¦

AS FORÇAS TURCAS DER
ROTAM OS BÚLGAROS EM
KRESCHNA

'Cotislantiiiopla, 23. •— (Havas.) —
'Está annunciado que as forças turcas

'-. - tanniquilaram os búlgaros ciiv Kie-
*C "M* 

OS SERVIOS PENETRAM
NA CIDADE TURCA DE
PRISCHTINA

K Belgrado, 23. — (Havas.) — Tclc-
grapltam dc Vranja, aiinuiiciáiido que
os serviços entraram liontcm, ás qua-
tro horas da tarde, na cidade turca dc
1'risclitinrl.

COMMUNICAÇAO OREI-
CIAL DE UMA VICTORIA

DO EXERCITO GREGO
'Athcnas, 23. — (Havas.)—O prin-

& tipe herdeiro. Constantino, commau-
<kmtc cm chefe do exercito grego con-
tra a Turquia, communicou ao gover-
no, em telegramma, que vinte c dois

"batalhões caseis baterias dc artilheria
.,.,'turcos haviam, sido derrotados c reli-
.V ravam-sc para a fronteira da Servia,
•* >'pcrseguidos pelo exercito grego.', o Allcnas, 23. — (-Havas,) —.0 gene-
', ral ü,-tglis, cómmandante das forcas
Ü íçrcías que se apoderaram de Ulassona,

iteíçgràpliõu ao governo, communican-
r do que os seus soldados começaram

liontcm a atnear os
,r Sáranta Poros, ohd
:,.,[ despacho,-os turcos
irò posições, das quaes'¦'valentia.
";,;- Um outro telegramma

.general di** que a batalha
*"; rompida ao cair da noite.

porém, tinham conseguido approximar-'.'"'sc das popições inimigas c ahi pasea-'¦'.riam 
a noito, para recomeçar o com-

. bate jíc
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desfiladeiros ele
, acerescenta O
oecupam fortes

ic defendem com

dc mesmo
foi inter-

Os gregos

Mi-
o da

cr. Ire
iidanie

nnqttcllc
das siíss

pre-

manhã.
A BULGÁRIA MANDA

APAGAR OS PHAROES DO
MAR NEGRO -

" Londres. 23. — (Havas.) — O mi-
'nistro inglez cm Sofia, communicnu

nò ministro dos Estrangeiros, sir
Edward Grcyi que a Bulgária apagou
todos ns seus pbaròcs do Mar N.egro.

Ccllííine. 2.1 - (Havas) - Tclcgramtnas
dc- Podgoritza, aiinuhcia.ni que as tropa-,
iii."*nlcnrgrinas recomeçaram o ataque a I.a-

. .raliosch, affirmandó-se que os turcos estão
cercados por.todos os lado*. . ¦"' 

Alhenas. 2.1 - (-Havas) - Anmmcia-s.e
nos centros officiosos qnc as tropa*- CMgas
occuparainj depois dc nrolorf-ado.comba.c, a
cidade dc Selfidjé, fia Maccdonia.

.' Cans-laiitinopla. 2.1 — (ífflMw) — U
nisterió da Guerra recebeu comiminjçaçao
nr„ w.-!imn c*'csírri?catla a liatalha

'Andriwplá e Kirkilissc. O commati
das força? ottoínanas empenhadas
combate insegura qne a situação

. tropas melliorou consideravelmente.

PAPEIS PERDIDOS
¦•> Ferdcu-sc, no dia *| do corrente. _¦-• «uinc-sc que 110 bonde,-ou nas ruas das

Laranjeiras c Cattete. 11:11 rolo dc papeis,
ií contendo mua escriptura c uma carta tle

. àrrematação dc uma propriedade urbana
rm.* listado do Kio tlc-Janeiro.

Gratifica-se a quem os entregar na rua
do Senador Octaviano ii. 153.

O ministro do Interior recebeu uin rado-
telecrr.mnn do capitão Kcp.r) Barros, prefri-
Io do .dr-paríatr.er.lo do Alio Júruá, no_ ter-
rriorio do Acre, cóninititjlcantlo já ler iiiau-

r,gurado no dia 7 de selcinltrò o cáes¦: de
ilcsçmliariiuc, ha cidade do Cruzeiro do Sul,
o cm 12 dc outubro cor.renlc a nova usina
de eicclricrdadc auxiliar á já'existente des-
dc a admiuisl ração do ser.craf Tliauíiiattir-
go i!e Azevedo.

Kd fíiesino de*pacbo. n cspllão 'Reíro Bar-
ros scientifica ao ministro do Interior cou-
lar levir a cffeito a cptiçtrucção de uni Ira-
piclie para desembarque tis mercadoria.; c
um deposito para iuflanuiiâvcis.

—•*»>-* *¦**••*- ¦¦--» ' ¦ ' ¦¦¦."¦¦ —

JASFatJA COLOMBO
Liquido para limpar c dar còr ao calçado

de lona, branca, kaki, parda, gris, dc.
Uriico preparado t\uc não suja a roupa.
A' venda cr.i totlas as casas de calçado r

t!é cmiros. — Depositários: A. J. Ganariò,

AINBA-^A BELLA MME.
VAKGAS", NO MU-

NICIPAL
Na -*j'oli*c"a. «ta. -maneira representação da

peça d« João ilo Rio A bella hihií*. Vargas,
csoriipla de afogailiího, falánvos laconicainen-
tc dos Rj-Lisías c esquecemos, em absoluto, os
scenarios.
• O desomípcrího foi além da csptrclciliva c
MaJen mais uma vez dc prova da competeiicia
e <la duJicação. dó sr. lvrluardo \'iclorino,
qirc lão iiilçlligeiitaiiM*n«c dirige o elenco dpi
Muniçiiiial, ensaia;i-.'.o-o com notável hábili-
d.T.le' e crilerio, ...

A sra. Maria Kalcãoi que fer a.nrotairònis-
ra, foi cxtraòrcUriaríti r.u loJ.ts n< scfrras
dramáticas, cspecialnienle na do f nal do i"
aclo, coin o aclor Kamos, c na do 3", com o
a<tor Álvaro Gosla.

A distonla aelríz chegou, por vezes, a emo-
cionar a. platéa. * - .
i- Kamos ,c Álvaro Cosia, este no papel tlc
noivo tia' bella mme. Vaígaf, c aquelle no do
ijgolo "Carlos Villar", amante da viuva, esti-
vcrnni na altura de acompanhar a sra. Maria
I*'alcõo. '

Mas tuna (Ias maiores surpresas, sir.ão a
maior, foi a creaçãò do jr.vrn c ejfsrçridó
aelor Carlos Abreu, no "barão (le licitou",
o typo mivis-syinpaihico c mas estudado da
peça. Caries Abreu è. 11111 novo com um íu
lt.ro brilh.-.missrnio. Do papel qne é de muita
responsabilidade e nue flagrantemente cslá-sca
v.ei que exige um grande aclor, tirou o íiieilior
partido, .roíkbireindo com observação c nar.ur.i-
iribide. no decorrer des Ires a-tris,

Lriiza dè Oliveira foi Irem na "Maria Mi-
rriflir", Córina Fróes, na "Baby'\ Ináilli
Saldanha, na "Mme. Azambuia"; Kabriciá
Castcllo Ilranco, na " Carlota Paes"; o Ga-
briclla Montam', na "D. Iiufrosina" ; anda-
ram corrcC.nmcnte.

Eslreou-se «ma nova nrlisla. Martlia de
Souza, que se conduziu muilo bem no pequeno
papel .de "Julieta".

Castcllo Branco, Sampaio, Affonso Mello,
S,*imuel_ Rosalvcs, Octavio Rangel, nos seus
respectivos papeis, não coniprointrtteram a afi-
nação geral.-

Os scenarios de Anseio T.azary, especirilmen-
te o do i'° neto, cnc.iiítatíorcs, são um attesta-
do dc capacidade do artista;

A mise-eii-sccne, do sr. Eduardo Yictori-
110, é uin primor dc apuro e ie. Lbg.utcia:

A FESTA AÜTIsffGâ DO Mi_ESTfl9
OELLEZZA* ¦

O joven e extraordinário regente da com-
panliia Caramba rcaü^a lujc, com a cinan-
tatlora ppcrctà dc Lcbar, 

'Uva, 
a sua .festa

artística, que,promctte ser brijliaatissimo.
. O maestro Vincenzo Bcltczza conta innti-
meros admiradores, c por isso. esla noile,
ha dc encher-sc o veíiio. Lyrco, c o cp.icrido
regente terá oceasião .de receber uma grau-
dc manifestação dc apreço da "platéa 

caneca,
admiradora do seu bello talento.

MUSICA

rua Senador Kuzcbio n.
***r* ** flw——

!o fiscal tio Tli'
e S. Paulo tlcc

5-1-

O CONCEITO BE HOJE NA
ASSOCIAÇÃO -DOS-

'EMPREGADOS 
NO COM-

MERCIO 
'

Realiza-se boje, ás 9 lioras da norte, tio
salão nobre da* Associação dos Einprç-
gados 110 Commercio, á Avenida' I.io
Ilranco, o .concerto ,do festejado' violi-
iiista maestro-V-. Cerniccliiaro, 

"em 
que

tomarão parte: ' ¦ ¦¦. r.u
1 — V, Ccrnicchiaro. 2 — Arthur Na-

poleão. 3 — Amslia dé" Mesquita.' 4 —
Brenno Fjiedembcrger. 5'— Da Faro. •

Varias lioliciatí, nacionaes c
csíuangci.ratí

THEATRO MUNICIPAL —.Um seguntla rc-
Iircscnt.içfto sobe á scena lioje, tio Muu c.pa!,, a
nova jicga .-í bc$'a matUimc (jt! largas, que lt/. Ue
c-t-eu um suecesso pouco vjvgíir,

Í'.'ev'na*ie com bilhetes, bi-m cetlo, (jucm qu>.er
;'.:-!':: r á rei>rc£Cutaçio tlesla noite, nu nq-Sfo pr'-
nic.o ilustro, Hontem, já era eno:r.ie a venda il-_

liaritoao Luiz Anton c a noravel t'ple Glcna Pá*
rada, co'heraia innumeros aplausos uo Uesenípcnho
dos rcspectiv-03 papeis.

Paia hoje annuncia-nos a empresa a u!t'ma rc-
prescntaçüo tia Ãlfàseo-lte, um dos ma:orss eucees-
sos da actual tctnpo'ada.- 

iPAVlUlAOlNTiüir!ACIONAI. — Hoje, no
Pavillião Iiitcrnaconil, rirpetc-í*; _a tngraçidksiiua
opc rela* revista A' rçdea so'.'alt cujo succes-o, r-go^a,
em nada é -nferior ao dss primitivas reprcíeat»*:
ções dessa peça no popular Pavühão.'

IÍ70 DRANCO — Com as rl_ hoje faz oitenta
c enco roprescniaçües consecutivas, no Ro lí ranço,
a rcv.--.ta UU e quatrocentos contos, de g ande sue-
cesso-

As sesEôcs de hoje, como tlc costume, realizam-sc
as 7 3|»| c 9 3I4 tia 110 te.

CHANTECI.mt — Kci.rrtc-sc ¦ hoje, nas sessões
tio Cliantècler; a |icça O premo ile virlutle, que
Hontem foi csfirada ali.

• ROYÀt.-CÍNR— Em terceira representação sobe
liojr* i scena, 110 Koyal-C-ne, a mágica ü chifre 1S0
diabo,

O popular'thcatrinlio de Cascadarq vae encher-
se hoje dc novo, certamente,

PÁRQÚB fLÜMÍNLièiSE — Catiúii-Mta* attrair,
enorme concorrência 03 espectaculos ai- r.nnune:a-
dos. A5 ^c¦ls ii-ish Cri!*», ba larinas excêntricas,
lêm eaurndo enorme succe-i.o no seu numero de
attracção. As^fitas ali c*h bidás na teia const'tueni
uma vir tla.l-ifa marav lha, pela lòrma que são dc--
térrh'nádas;

Para hoje annutic:a a Kmpresa ComranKa Ç'.*
nematogajiluea'Uras !e:ra u.u p ogramnia attraente
na, .ccçíio compctwite.

PALACHTI-liíÃTRIi — Para hoje o Palncc-
Theatre anuncia a exh bicão du inà.s um famoso
programina que vae ay adar em c!iü-o, como é coà-
lume Eiteeeder a'i.

Todwá cs mt-lhòres números do elenco que ali
traba.ha tomam pa te no espectaculo de=ía no te.

it.-USO.W-MOÍJÍÍKXir— Ma slnaa nr.ito elidia,
a de lioje, na Maiion-Moderne Todos 03 srt stas
que iictnàluiciite se-r-achain ua Máison-Modcinò to-
mani parte 110 programnia de hoje,

Nio ia taá concorrcnc'a ao alegre centro do d>
vcrsüc3 i\o Ia go do Koc'ç

A FFryA DA /.AZA' — I* euu ad°ada para u
dia 31 u^ corrente a fc:ta desta popular aetr 2, qua
dev a tçi logar hoje, nu A-pallo;

COiirANIll.TliQÜEWtUr^ Contta que a
l.mprc-*a Theaíral Brasi ejra, sob a d "teçao do
eonlicc Jo emp c.arlo Uu z Alonso, acaba de cr.tt-
tratar ua ICuropa uma companhia eqüestre, zooCo*
g ca, griiin.T.-.!ica -i; acrolvitca, da qual fázciii pane
nitstaá de 1 ccontiecido valor couio também aút*
inaes ame irados, con_fa:ido ne o to cavalos, se-s
eachorrof, um leão, uma rr.bra c quatro poneys, O
c.fticb .i-.tttco scríi de .-'., f _<iras, 11..0 cirntrjiiJu
quatro clowns c dois Tonys.

A cunipanli a, que deverá embarcar em I;iíbf)3
nn poxituo da 15 de novembro, irá t abalhav no
Parque inumíncnsc,

I'ol marcado para" 6' próximo domingo i*7). no
campo da Gavca, ó rlofo encontro da n-Mtth ainnul*
"BOTAFOGO 

FOQT-BALl CLUB — Pcdt-nos
a íceretara «leste c"ub para annunc'armos a i*
convocação da.afsírhbaageral para ele ção da nova
direetora, a rc-il:za*kE$ no'prox'mo saírtado <3i>),
às 8 horas da noite em a sede bocal.

Soelaes
¦""*¦ 'S.'. "S * ——^

Datas intimas

li.Ihetèsi acbaiido-se quasi e-gota-Jos o

Ao (lelcg*.
tio
do
resposta

íouro Niicióiíalí
tailo tle í. rauio acciarou o iliixclor

Gabinete «!o Ministério da Fazenda, cm
officio do inspector da Alfan-

tlc,;':! (lc Santos', reclamando contra o acto dp
seu antecessor, approvado p:'!o ministro, I*'--
zcnilò rccollicr tünrianiciitc » agencia do
ü.iiico do Brasil, n.**.qr.c!'.a cidade, a renda
liqüida tio dia anterior da referida Alfaudc-
&;;t, (|i:e o ministro decidiu manter aquele

faêlo, por i.-so que p !a expressão — renda
.liquida —¦ devc-SC ciií.'-rtlL'i' a renda r.rrcca-

<J.*i;!.i. deduzidas as despesas autorizadas c
p*aga3 durante o dia.

Br. Von Bqiliíigefe.da Graça
Anpiicnçõcs. com suecesso, dos ba"-

tilros de luz, do ar quente, massagens *. i-
liratoria e electrica no tratamento ii-"«;.
molcstias internas c especialmente das
inotcslias dos rins c suas complicações —
A.vcriidn M'cm de Sá, 10, Lapa, sobra-
dó. ii ás 12 ou ás 3 1J2 da tarde.

O ministro da Fazenda mandou expedir
caria de afor.iincnto dc sele braças de frin-
te de terrent!) na Eslratla ...eal de Sanla
Cruz, a Cândido José Fallciro;

pnrflpai! tapetes, tecidos, reposteiros.
UUMUtüv') capachos, olcados, mobílias c
Itido concernente á ornamentação dc ca-
sas—Quilanda, 29 e 31—D. Monteiro & C.

mi-ATRO .1. I.IJSDHO — Dc-ptlc-se lioje ilo
publico a iipplãud.da icy sla Agulha cm palheiro.

Amanhã, leal /.a-ic a recita dás art stas Cecília
Xí.ve.i e VirguQ Xcry e cm que toma parte o
pcíòr Marzül o,

Jlni ambas as Ecssues çcrá rrn cscntadà a peça
í.tiitní-tca Ilcrtuiça da fada e o ante-acto O tiro,
escrip.o expressamente para esta note, pelo ap-
plaüu do; cçc iptor Gastáo Toje!ro,

Herança da fada ú unia 1 nda mns cã, rt"--c está
ricamente montada e que tem lindas apóiíieuáes,

"O /v./;VZ/.V*:.-J" —'Cam nha triumphãrite pa-a
o cêivtciiaiio a fei z revista cm scena iii> A pai o. A
intcresíoiúè peça é uma das ma s eom cas que lêm
sido representadas na ací-ial tempurada. lícilum*
bwintèincnte montada; ornada de mtíVcà l-géi.ra c
tle íncil app*che;^âot des-çmp;yihada a capricho (idos
asti-iit-, úo Apoio, cia juito o buecessu alçatiçádo
desde a sua Jti-ih çre.

O.ympn Núgtiê ia, o nc.or cômico dc níàís rectv*
cm papei-! úd gênero, enche a revista com «i sua
graça e von os ínimitave s recursos de que d spõe,
conduzindo o sen pa-'cl através das gargalhadas
.ite tn naye:s com que consegue fazer clecir-u. a

platéa dõ Apoio, que todas ai*no;tes se cnclie dj3
nprcòadórès ^io Ranzinza'*

Aiéíji tie Olympio Noguc-rá, concorre enorme-
mente para o-exito da peça a gçnl**l actr.'z Zasi
Soa'cp, nos seus varados pape'?, e¦ Joâu de Deus,
Mattòrt-.Kaul Soaies," Carvalho e lodôs oi demais
iirtiítas que tomam parte uo desempenho do Ran*

TIISATRO .T.~7,'.S'.*;' — 
~A 

neva |ices .Vuo so»
caju*, tjue o S. joté lia da? esticou, vae, liot;
a »Q.te, ímpòndo-se cada vez ma'?.

Cei lamente, emquauto náo ie tiprdmpta n peça
O ccclioWò dá medatna. náo 5a't'

O quê vae pelos cinemas e
outras casas de diversões
CINEMATOGKAPlIO PARISIENSE. \-

F.m represeutação unica, serão exliibidos, no lu-
mi o. o cinema 1'arÍsiériSCi u iuãgcstosõ drama da
vida real, de grande espectaculo, "O rei do
Aço", ent 3-jactos c 207 quadros; "Os j-rimciros
honorários do dr. Houíjt", eonietíia, tío ííordisck;
e, "(nino se trabalha em nesib", da Ambrosia.

Gomo se vê, u programma do Parisiense d.i mo*
tivo bastante para que ali" hccori'a mna/ multidão
de espectadores, tanto mais que não se fará "re-
pri_e" desses "íilnis".

CINEMA EATKE: — Mnrs um progrjimraa
extraordinário tcm para _ as suas sessões dc lioje
o elejjailte cinema i'áthc.

Us "films" que o cartaz menciona sHo: "O ho-
mem e hs feras", arrojado documentei da aiida-
cia humana; "O bastardo", drama canípc-sire, cm,
que se verifica a cxliubcrancia da mocidade, riva-
lisando coin a vehcmcncin das piiisôcs; 

"Mar-
tyr de suas crenças; "i'enard, o falso ííigódi-
nho", episódio conileç, os qi:ik::, pela beile'zà
áttistica( viu), certamente, «ceber os applausos
de innütnsros habitues do jgencro cinema.' Para uinanl.ã j.'i se annuncia o "Kcprobo",
-"film" cxlrniilo tir. novclln ile Camillc I.niiioi.icr,
ÍGiònii roubada".

CINEMA AVKNTDA.— 1-ni afontcciniciiln
artístico c nada mais, nada menos que ó feixe dc
"films" que o confortável cinema Avenida tcm
para trxlriliir «*m suas habituaes sessões tle lioje,
São elles: "Amor nrtleiltc, otlio iero.- I ", impo*
nente drama foeial, em 1300 metros e .i actos,
cujo protagonista i* n cclelrre artista Ida Niel-
sen, dt, Theatro He.il tie Couponhagiie> Cauiiionti
¦jornal n. ?.(¦; e "iíigodiulio no inferno", confica,
dn Gaumont.

. Ií*, portàiitò, mais um piraritidd tritinipho que
terá tle re;istr.ir Iroje o Avenida.

CINEMA ODEOX -- Encanto; arte
T.n, jé tle que se compõe o cartaz deste ,
elticma da Avenida Uio Ilranco, para as Elias
scsõês tle * lioje, cujos ."films" sãor "I.a pente
loiiftltmaire", comedia, cin 1353 metros. 185¦;(Ilia*
dios c 3 ortos; "A hera c a glyjHnia", dedicada
fantasia amorosa; e "Iluas apostas", cometi:.1,
tia Cine:.. l?o exposto, Ec tlctluz tiue o cineinn
Oilépll, hoje, será pci|ilcno para conter rrcrrnr-
me alílitencia de espectadores que ali haverá pela
certa.

CINEMA IDEAI. — O programnia que a ein-
preza deste, aprazível cinema organizou para lio-

c bclle-
prccmÜn

Faz annos hoje o capitão Josc Franco_da;Pon*
serra, «lo 4» batalhão do i" rgimcnto ilo I.xercto.

Fas anno» hoje d. S-rrveriaria Loi'-'"* . .
Commemora hoje o seu nata.ico d. AraintU

raim d: Lorio, eoiisort*; do sr. Arlmdo M. -"a*

pt*Ur*r_Ta!i.m°'hojè 
{ interessant: Nair, rtilhinUa

tio maest o A!í:cdq- Nunes. _,,r.i_,'-'Complna hoje mais um anniversario nat» ico

a eentil senhorita Aejde, filha do dr. A. l.pt*
''"'Faz 

annos hojl í. scnliorta Afflbrosllia Tinto,

filia de tl. Josepte R(pa.Bnto.
Sc*i motivo festivo para . que a frcntrl anni-

versariante receba, boje, as felicitações do3 scus

adm'radores. '!*,.'
1'assa hójé o.^aiiiiivcrsario nataüeo do en*

rei-.lu.ro naval. casl'.?o, tfc hiar'e guerra Marip.el
Augusto da CiinÜR iltêncws,; chefe de machinas
dt, couraçado "MinasilCtraós''.

Fcrleja lioje ro eeu anniyerfapo
sr. Amado '1'ei.ic ra Spar.s, cumiaiio
nesta ¦ praça. :¦«.,-, , , .. i.*,-Esteve hontem , eni festas o lar do Er. J.r-

«cito Sc'nlicht;ng, . industrial de nossa rnraça.íic.la.
data nalaieia de £ua dpecta esposa, d. Judiiü «.a.*

doso dc Menrrzcs Scir.rèjitihg.
P.i«'a Ir..;e o. aiinívcrsar'o nr,ta'ic o do Er.

Ãiildiúo. Ilibe ro ^jiço, foçio «Ia, firma commcr-
crr.l desta praça, Ribeiro Vre ra at «... . ____,„-Fõz ano.,- hoje' o sr. Ar:-.ad.**.i H:bc ro, empre-
í-atlo do comiãcrciob desta capital.. _"-;, '

Faz annos boje tl, Mitalina I'(nto Boa Nova,
espota do capitão ,'dc cq.vita dr., Octav.o l.oa
'*%ir"áz 

annni'lióití li-mcri^ia Cnrincn Augusta
dos Santos, d-f-e.a flíliá dt, sr. José 1'trreira dos
Santos, nezoe aiüc derfa pu;a*. _,.,„_,._,Faz anno» lio c a jnlelligcntc Il/a. drlccta
írllrlnha do sr. Atirla' de Pinho, estimado iiinc*
cionario da C.tixn Ecóiiomicii. ,

Fcítíiàtn hóie m.vs ,Vm aniversário de sen ca.a--¦¦-•¦••• d Ilcac.ia

nat.ihcio o
construetor

Concertos
Eea'izase amanhã, i* 9 boru da noite, no ta.ao

ilo Jcrr.til io Coinmtreio, o coucerto i» pan.sta
Marjrta tle Saol*.j. ......

• * *
Nascimentos'

O lar do sr, Adatcrto-V. Mello «ti em festa
pelo -nasc'mento da menino Msra da Conceição,

* D. Esmeralda Nunes l,iinct e.o ir. João Au*
f^iFto r^unet paríic'parara^nc8 o nascimento de seu
f.lh nho Eduardo, oecorrido no da t do cor*
rente.

* » *
festas v-

* Coratnemo"ando
seu filh.nho Ângelo,
Santos deu, no d a

o' •mniVerearo natalrcio de
a sra. d. Rosa Camlida dos
22, cin sua resdencia, uma

reunido, à qual concorreram innumeras jwssoaa.
Reinou graade animação, dansando-se alé de ma*

drugada,
Ivntre outras pessoas, notamos: mmes. liernar-

dna dc Magalhães, Ama!'a Petiz Regna Torres,
í.Iara Ameia Marinho; «nlooritas Cai-rorrit de Ma*
ca hrles, 1'velyn 1'otiz, Dulce Santos, Maria- e Syl-
ve-a Cásttó M-ria Mar.nho, Nair de Magalhães
c Isahel Marinho; dr. llcn.iamrn Mafaülães Jiin or,
captão-tenenie Tancredo Ferreira, Antônio Cíwlbo
S queira, Eurico Ferreira rev, eonego Po, Victor
Castro, etc. * * *

Conferências
Realiza-se hoje, ás S horas da noite, a io* e nl;

ti ma conCerène.a da serie proniov da pelo CÍrcu*ò
Catholíco aoí)"c o divorcio.

Será orador o rev. padre dr. Julio Maria, que
falarásohre o " D vorc o peraate a rcligão",

* * *
Viajantes»

e?t'mado
d; Fa-

mento o proíes-or Üarlos 11 Uirbrandt
(',. II 'dèbramU-. : - . - ', 

,- ICstvvc liontcm cru fostas o - lar tio

.nvalliriro sr. A'bc.r|o ritar.ga,, insprclor

icnda, que além-:tle. coiumcmorar. o sm natal ciu,

viu. pasFar, ci*u.'.lnicntc, o. dc sua prendada filha,

.nlle. Carnien l'itanr;*í.' ¦-¦•;:"•'

Gozando na nosfa' rocietlade do mrhor conceito,

.,.< .los anniverr.TiaHUs foram -por 
'esre 

justo mo-

livo niurlo cum(»r'iiicutados iic'as 
'pesroas de suas

rc'açúes c amizade. , .-, ,, •

.*'* *'.

Casamentoú ¦ ,
Rea'iza-se

írinioninl d
dó c':nieo
Fénliò :ta

o iFa-ai' do corrente o enlace. mra_
.... dr.- O.-.tt-5'do Faria I.irnoe rn, filho

dr. Antônio Mendes Umae.ro com a
Maria Plnlo- Ilravo-, f.llia do ía'lecido
Pintoíilm rante

O acto eiv
dá noiva, á
horas da tar>
cenlip V.clli

D.,,-. -, • , -•I lira log-nr na -resulencia da mae
rua- dè S. ClirrstovrTn ll. .;Co. ár._ C
I?, e ó ielÍROTo", nn matriz do lvn*

íu ' 7 
"horas tia' nurte

cõmiiosto tle 3 "íilius", cujo valor artístico
o real ir.erecimtrnto dir-pi')nm quaesquer refcreii*
cias, ' baçtandu einmcial-os: "Um Homem contra
as fera's", maraviilroro "lilm", eru que mostra
veniadeirb arrojo da ciucmatograiihin; "-.mor

ar_eir<c"i sçiitiiiiclitál drama social, corn 131,0
métroii, 355 quadros cm .1 acten, representado por
Itln Nilson, de Copcnhascni "A telegràphistii,,
coinclliá tlire, scginuló a novclla do festejado cs*
criptor Alfredo Capus, rcõheiadas tlc siluaçòts
graciosas,' com* laoo metros, 19J quadros em 2
partes, ida Patlié. ....

Rn/áo. Im, portanto, para sc prever 11:11 dia t.e
delírio no concorrido cinema Ideal.

Pnra amanhã já sc menciona cm t-arlaz os sc*
ciiiuk-s moiiii-iienlos: "A rainha tios Pampas"
•¦O,! .'dè '•O fael*

tisln
l"

ou.

' O ministro <!:t Fazenda, loniãntlp. conhrci-
ntciiío da petição cm nrre Lconor Elvira
Hriitb de ShT»K*ira apresénla docünienlos «* :n
o* qiiac> pretende provar sen eslado tle .-o!-
teira", aíiin de obter uma revcr.-ão de por.-
sã»!, resolveu dar o seguinte despacho:" De accordo com os parecerei, os do-,
rithíciítos cxliibidós não satisfazem a exigen-
cia feita. Mantenho os despachos aiítcrib-
res.

MO PAGAM NADA~"
ócio coiiscllio que lhes dou. Si querem
andar na modr., vestindo-se bem c por
pouco dinheiro, procurem sem mais tar-
-lar A' I..V MAISON ROUGE, á rua do
Theatro n. 37.

A liquidação a que :i!i se' eslá prnre-
detido é real c de grande alcance para
;i publico.

cio ministro do Interior foram despa-
chados os seguintes roqui-ritiicntõs:

Cândido Tires Caniargo e José Come?,
ex-praras úo Corpo de Bombcifo.s. pedindo
tr:r:;c*inicnlo de notai — Indeferido

D. Label Adriáo de Oliveira Barbosa. —
Dirija-sc ao -Minislerio da Fazenda.

Bcrtlióido \Vachi-í!dí, pedindo prorega-
tilu do pid/.o do contraio pira 3 ínstaUaçãQ
'ie luz electrica no Tnstiluiò r.cnjamrn Con-
Elant. — LVferido.

Rodrigues Teixeira fi: Borges. — It.uefc-
rido, visio os requerentes nilo aprcsenlar.em
tis rc-:pec;ivo3 pedidos e-iiada constar da es-
tripliir.-.cfto do estabelecimento. _ _

Tos? Vasqües Ferro. — Junte ccrtiaao dc
óbito do pac 'lo menor.

Dr. José Feüppe dos Sar ios. — Junte cer-
Kdão d: óbito dl mãe do fallccido.

Manoel da Costi. — Requeira de accordo
mm o nue está consipiado cm foiha.

.-I y.ARZUlii/l NO RãCRUlO — Cada peça
na ra. posta cm tscen.. pc';i companhia Pablo Lopcz,
no líccrcio, ií màfs uaia affirmação da excellencia
du conjunto àtist co #-dcsfa companhia,

O./e-ucccc-os até licje clcançádoa por c>-:.'i troupe
,ã*' d.i- mais legTmos a que temos as*ist"dò,

t).i nppiauco-i espontâneos *t-ic todas a; noites
coroam o trabalho dos magniCcòs artitüs i!j elenco
ii.i cpmpaiilia 1'ali'ò \.<*\k?. e3ò a prova n;a:3 rxlui-
be"aníe da spr^:!o cbtído pela troupe dc za r-uelas,

Ií iüo é só nu gcitera grande que .=e confirma
o-.agrado da cònipanlt'a Pablo \,f>'x?.. Aiirda ante
liontím, nas sarzuatas ck'i\is l.ysslrata e ..Ucgiia
dc h Uticria, foi tal o entlms.asmo da pubVço, qüe
os principaes nume'ro3 fo ani bíáados a mr-stçrttéS
ped dos d,i platéa. U tenor ]£stan aiào I;stcui( o

lin agèiitc dc policia cs-
pança brutalmente

um preso

raças ondínas c centauros
nòrn" c o í-'.Ucprofití", etc.

CINT.MA OUVIllOK — Primoroso tirpçriim*
ma ici-.i o dcliciosu cin.rr.ia da ma Ouvidor, _ia«
ra deleite tlc srus (rctiucniat!.ir..*s, pois consta de
11111 grrftiiilioüo drama* passional em i-'pt, i:if'.ro«
cm i parle?, sab o ;trr:..***slivt» litulo de Capri*
t-|,o 

'falai", 
seiíiiintlo-sc m-ils: "O «(*.*.c lia de ser

tem nr.iiia iorça" 1* "A liiiniia mexicana tal qual
se fala".

•Amanhã, novb proRraroinn, c*.m n sumptuòso
íiiiii "As 'touraitas «11 Valença" c "Uücòn.licci*

mento dé bandido;
ri:*.'l*'.MA PAUIS — lí novo o cpiijiincto ar-

•o dc "filma" que ÍÍ/rura no cartaz do es-
iitl.i cineinn Paiiz, e é t|iianto Irasta salurn-

tar pira que ali, na f.íriT.a Ir.il.i.ual, sti verifique
uma relcrln c numerosa assistência./ Sr"
uuinlns «r. "¦ films" que iri-ilc menciona
do riço", cspcctaculosa jícçá dramática, ila vlila
rcÁli cm ;o; quadros rm 3 actos: "Os primeiros
honorários tio dr. lloult.t", comedia; e "Rubinel

fc* ri volta a Itália", cômica.
Corno extra, na '¦ninlipce

film "Como s«r trabalha cm cesso".,
Üm dia trrnhdíoso" rtiifim, no Paris.
GIUCO SrlXKI.I.I — Mais mn conjunrio

cíiic lie attracõcs c novidades serso presentes ho-

jã fiô iri ideal circo tio Boulcvard' S. ttnstovao,
o ::[rin'c!!i. ,., . .

\ segunda parle wra preenchulai ainda, com
a rcíirescntaçãu da sempre applaudida rfarça fa"-
tr.slic-1 'tin '2 aclos, 7 quadros e 2 opoilreoses A
lilirí' tl*'- maravilhas". , , ' . ...

l"m tra cMclIcutc o tlc hoie no Spinelli.

Servião de ' .padrinhos, por.' part-.* da noiva, o
Er. Pedro I!o*áto- e senhora, viuva P-nto Bravo
e il. Adalpisa -l/mofio; por parte «Io novo. o
dr. Ktlüardo I.imóe.ro c o i" tenent; Victor
LinuVio. * , . ..Contratou casamento com a senhorita» Nocir. a
Perrclra, íi ha do íriiatlo sr. Anlonio rcne.ra
Campei u, o sr. Alberto de I.ima-Cosia,
;*.e:ro. ' 

.-ti

Ucaüza-sc li-je,' o -enlace matrimonial da rsc-
iihorila Siizcüé C.urgtl Valente, filha tin viuva \ a-
',-nle. coin o sr. Aiírrtlo tlc Castro Barbosa,
funcçionario «ia .Kapa i cão Geral dos Ça'rre-;ps,--ervrdo tl: pãtlrliilws. «rm ambas as cerimonias,
por i.arle da no:va, c dr. Ivrr.esto Lnssanre Cunha,
•¦ senhora, e por pnrtj1 do novo. o dr. José A.c-
xand c Darbclfa Lima e sua cp-isa.

• Os aclos evi! e «'isioso tficctuam-:c na. resi-
il:*nc':t üa progenilora da. no va, ao meio dia, a rua
'¦av'i"ro P ixoto il. 40. Icaraliy. . .-Será reaüuado hoje o enlace matrtmon ai tlc

•nlle. KHsa Alves ¦ duri Vallc com o sr, Alberto
l.c:te Imbnzerro. e ¦..... »; 1 ', ,:

padnnhòs, i«or,nparie. da no va, no reli-
ro:tô Ojitacanb Aves do.

do "Val'e Vuruandes;' c
no civil, o dr. Atí'tules'"!.op s Viera c sua cs.
lio«a mme. Zu!mirrá"»fdo -Vallc Vera.
¦ Por parte tio noivo, o sr. José l.c tc Imbuzciro*
c vua esposa. ¦

O acto rergioço rei a? 5 ij: lioras da-tarde,
nn matriz tia GWria* («oMarso do Machado) ç o
t-r-.-i', ás -t horas da tarde, na rcsitrcnc a da noiva,
i rua do Mnttoso n. 7:. •

' Coin niPe. IlevnP-ia de Oliveira, filia tio ne-
"ocrante desta p a;a, ,,sr,, Joatp.i 1:1 CrtrvaMio de
Oliveira, cnsa-s'** no pr'*):::mo sabbadb, eo do cor-
rcíitéi o sr. Joaquim Peixolo. representante da
firma induslral» Fcrria I.cire «3* C.

Serão prrd inho*. por parir do noivo.
.Vmo Torres e iior ,parte da noiva, d.
S'rlv'3 Gomes. , ,, .. .." Contratou casamento com a Fcnhorita .\per a
Coe'ho Machado, f: lin do teiicnte:iroronèl do Kxer-

Manuel Mrtciiatl.i de Souza P::rn. o sr. Kr-
llastos Pintoi. ik;pr,cira:ite da Aüand-ga desU
I.

' 
Kc ão padrinhos, itpjmi

goro, o estudante. llfU-W
Vaitr e mme. Atlljgiía

n dr. An-
Maria da

c to
naH
capite

Manífostíicôe*:!

"O

xliibidò

Sports

A polVa actual iu'ea o espancamento o me
meio 

'pa 
a chamar a ordem os dc.-graçnilos qrre

cáciii nas sarras.
Já não é só na Ccrrtral de Folrcra que sc

bordoada, mas nas ruas lambem";
Ainda' liontcm, «rm pleno da, o nrrrrrt; l>ova.ç!

prendeu um pobre ibrio, na . rua Urilguayana
como ladrão, espancando o brúla^neníc.

1 louve proiestós, mas mesmo as=i*u o
cido f..i levado para o 3" districto, a cujo
foi recolhido',

dá

1-strtr.i-
xadrez

ar*rcst'..çnes sómpnfics i\e 1$, com
diiuilo á 1! sorteios; nceeilani-se
sociiis. Joálhoií-ift "íoares ti* l*"illio
r. AniH-adás 15 frante Largo da Sé

Óculos e pis.oen.5z
Còi-.iplelo sortimento e a preço3 sem com*

ptiene a. Assemblêa, irai. . ¦

Tfmos presente o primeiro numero à'A
Cidud1-'. íolltá principalmente dedicada a as-
Buniplos municipacãi

A Lacticinios Juiz de Fora garante a
pureza dc scus produetos c entrega a
domicilio: leite hoir.ogenizado e pasteu-
rizadoj leite maternizado para amamen-
tarno de creanças, c Manteiga Ideal .
R.'V. de.Itauna. S3. prox. á Avenida Rio
Eranco, Tel. 1.891. — R. D. de Mcsqtll-
ta, 340, Tel. 1.5M, Villsfc.

POOT.BALTj —*«r>
associação na foot.bau. nó rio df.

JANEIRO -- AilliRICANOPAVUST.INO-V.m
virtude de deesão totnádn liontcm pçla As£oc:açáa
do iüj de •Jãneíro, ficou annu indo o match Jcgadò
no ultimo domingo éntre os Cliibs AméKcano e
Paulistano. Dcr-te modj o Uòtaíogo V. Chíli nio
é a nda o campeão da rcícr «da assòcáçãò, ceníí-
huando empatado cm pontos coiu o pr.uici.o dos
cliibs ¦ acinía mericíonádosi

Lili Polecoff não é "caftirià"
e sim artista de café

concerto
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A bordo do "Orita", icj-rrrssa hoje dc Pernambuco
o dr. Arthur Clrcrub.in Gont*a!vej da S-lva e sua
íam lia,

l.e*jressou da Ita!:a, pelo paquete 
"Duque dc

Ab uzr_", o sr. Andréa Pacilío, reprcscntanle da
fabrica de Automóveis Alfa, com sede cm Milão.

O referido cavalheiro segue no próximo sabbado

para S. Taulo cm servi;o commcrcial.
Teio trem rainero partiram hontem as senuin-

tes pessoas: dr. Carlos de llarro3* Souza, Ile.tor
tle Lima Filho; Jeaqu m Peneira de Araujo c An-
ion o dc Oliveira,

Peio trem -paulista partiram hontem os srs.:
AíirViba «lt: •Moraes, dr. Celestino Vhto de Azevedo,
Amirr-.co Moataiio UcrnanJcs e João Cavalcanti de
Mtlio.

o Pelo trem mine'ro chegaram lionicra os srs.:
Manoel Carlos ile Oliveira, Prancsco Fernandes
ile Mattos José Joaquim Perrclra e ..Manoel d;
Carvalho Pcnna.

Pelo trem paulista chega am liontcm os srs.r
Antônio de Magalhães Leite; José Joaqu m Pires,
.'¦.•lancei de Souza Le tão e Ahrrxaiidtc dc Pauia
Santos,

A bordo tio vapor "Or'ana" chegaram liontcm
di Europa a. seguintes pessoa-1: dr, J. II. MaíKns,
líduardn ..anoíti e'famiia, 1; riuno do OKvc.ra

.1,1110; O. ã. Sieuo Wãllçr Oud Loas. Josc Fi*
gíiíi edo ç fam lia, José Cand'do da S Ivcira, Jcb
Jt, Dixon, Mario de Lima Barbado, dr, Anasiac o
Mendonça e O. Leonel Zanotti;

A bordo do vapor "Ür ta" chegaratn hontem
da Rui opa os srs.: Stlncy 1'lhptt Ncnbey Pt tro
Uc-grand, Percy Schofed c Jean Caircderon.

A hu do do vapor "Uo dc Janeiro" chegaram
honrei', do norte os srs.r J.r J. *Mart'ns, .1. lí.
Thonsoíi, Anlonio Carcrá Pairo».). Joaquirii P, tle
Souza, Manoel J. Lime ra Arcadro Fortuna, -Cac-
tano Oliveira, K;n!l'o Atta, Juão A. Corrêa, Ser-
gíb Carano, Sc"g'o S*lva Pompeu Alçncaf| padre
Pedro Arnord e lfra'nc:sco D. de Souza.

A bordo do vapor "France" chegaram hontem
de* Ilnenos A rus os srs,; Zallifi Custave, Virginio
Mánãno Caippos, d. Maria Auionja Camjios, Luiz
Rosa, liiijenio Urdcbosti e F:anci«co (.'urrado,

A boçdo do vapor francês "í/ger" .partiram
liontcm para Ilnenos Aires os srs.: Geo'gc Wuor-
man, coronel João Pranc.co Pereira de Souza
Auloirp Sjuões e Salvador Ga lo.

. * A bordo do vapor "Danube" partiram Ii.onlçni
para a Kuropa os s-s,: -M. Stóll, AffoiÍEp Quntal,
Albert Renault c senhora, Pedro Guínúri, Pr Páyan
e senhora P, \V Men-cs, A. I lamber, dr. Alen-
var I; ma, A. Edilirigton, C. Davidioii, Antono tlc
l.a-.antlfyra, O. M. Ca letey.

A bordo do vapor "Atianiiquc" partiram hon-
cem para a Kuropa os- srs.: H. P. Lacombe, Jcanne
Sylca. M. Slciani M. Cial'c, liKduardo tlc Sri,
hV'é Manoel de Andrade, João Cândido de Spüza

c lí .P. Kuy Pier éfut,
»'A bordo do vapor "Oriana" pa-fram liontcm

para a Kuropa uã s*-ü.: A. U. Ilarld, Stepbane Sei*
gneuieht, Finnd W, Irwn, Francisco .Mello Au-
_tu-:.* Sadios, inrric. Cyrraco Alves, llemardo de
Azevedo, Praiichíeo Ignacio Azevedo c senhora e
joü*c WIH-àme >Ioòre. •* .

Xo Uot.-I Familiar C.lnbo. hospedaram-se hon-
lem «os srs.t Pedro- Searpa lídefonso Mendes, lio-
rác'o líelíort de Andrade, Thomé de AndrVde jun-
queira, cap tão Carlos J.ustihiaíio de Mattos; Au-
tutvo An.icIetOj l^mann Borges, lt. SCafm líc-
ncd ctu l>a;, coronel José Teixera de ISarròs N*i*
lirerjrr. dr. Anlonio Aniorim c íam lia, Ignai o Ca-' briel* Praia Ilozéiido de A. Parabybae coronel João
Oür.quc dc «Ajuiar.*

HlJspcda*am*so na Pensão Americana, hontem,
as FegU*.i:tc.s pessoas: *c*;p (íio Praíiklin í/ma da .Pon-
seca, Josc Marques dos Sanlos, irliirroaceir.cn Os.
car ¦N&epomucètio, Américo Samuel major Marti*
nho Luiz da Silva, Jacíntho Sobr nho, mriic. Ma*
rícía dc Barros c Augusto liamos dc Carvalho c
sua senho a d, Crcscenc a Uãmos.

.-.llospcila-ain-se hantcni no I''lum'ncnse_IIoicl:
Agostinho Mart'us. Álvaro de Carvalho, UdúardÒ
C.iiijirarrjirs F lho Jo.-ré Ilihiario, Custoilió Leile Ca-
luro, João ili Sou/a Pc:e'ra. mme. Kusenia Mc-
/.:•!•, Xnnand» Campòsj Carlos Magoss^, J. Tel*
:xcira Mart ns .rimolheo Rosa, maior Anton o Cap-
va iio, eo-oncl 

' 
Lacerda, chimien Corrêa, F. Au-

í.iilo, Jo*é Maicòndts, Julio Waldemar Alvar.,
' i: veira, dr, Co*ta f.réy, Josc Alcvandrs, .Vmn.o
i: g-n-iredi) João Reaiuo, João -Mi-^ Ia e eonego
Alies de Oliveira;

1 lospcdaram-se na Pensão Ameicana, hontrrm,
03 ícgu'nles pcsíoas: dr. [*'. }. Te'xeira dc Al.-
aieídã; José Rodrigues Alves Vicente Sactjon.i, Ma-
nuci de Castro I.essa e sua senhora d. l!os.il na
Calãcs Lcssa, scus f llios e cunhada -enhorita Per-
feita Caiacs, M gucl Mele';, sua senhora e suas
tres filias s,nli*ri'iias Rachei Posa o O.lan.ll.

Segue amanhã, 2.\t paia CaxarJiu*, onde vae
convaíC3ccr por alguns d.a--,. -tln m'0'çst.a qnc ulti-
nraaicnlc o acconiitieiteu o coronel Joié da Siva
Pe^cr*. cQtr.ni*in«l.*ii!t._ da ílrigáda Poiic ai.

S. s einharca-As 7 horas da manhã, ua estação
ini.*'ai tia -Fstradii de Ferro Centrai dt, llrasil. era

-rcompaiih a do m'n'sl o da .tusCça, que rrjuaiinqiite
çc dcr.t'-na áquclia estação de oguas cm visita â
su,'. família

Hospedaram*,? na Pens"o Nogueira, liontctn,
aí seguintes ppssoas: João Jul o da Silva, Luz da
Cunha i.ima, Xoenro -de Aguar José Nogueira,
P.raz Fiore;i2ano e familia; Aírton o F. Cer:n.:'li,
Frcdcr.co Nuúriahi, monsenhor Ped;
C, Fontes, dr.. Antop'o de l-^gucixíb,
e* major Joaquim V círa da S.lva,

-••"'-¦ ..-. * 
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LIVRO PARA CREANÇAS
Coutcndo sessenta o um. contos populares, moraes e proveito-

sos do vanos paizes

Um grosso volume encardenado,. <le 408 paginas, cheio da
estampas coloridas—finíssimos chromos a oito cores o

centenas dç estampas em preto-5§000

Os Contos da Carochinha, que acabamos de publicar, são e;sas
historias que todos n(5s ouvimos em pequeninos, contadas por nossas mães
por nossos avós e velhos parchtes, e que sabem todas as creanças de to loi
os paizes; escriptos em tiuguagem fácil, como convém as creanç-as, os Con
tos da Carochinha são, pois, ura livro valioso, um livro eterno, p »"rq'ü.
no BraSil até hoje nada se tem publicado que os egualo ; elles são et
datam de séculos, e séculos,durarão ainda.

A's mães de familia, aos educadores e ao povo cm geral rccommch.
damos este precioso livro, unico que pode guiar as creanças no caminho do
bem c da virtude, alegrando e divertindo ao mesmo tempo.

Indico dos contos:—O tres cães, A bella c a fera, Ágata borra.
lheira, João e Maria, Jacques o os seus companheiros, Os dois avarenlos,
O patetinlia, O chapéosinho vermelho, O perigo da fortuna, Os meninos
vadior*, O pequeno pollegar, A Egreja de Falster, Os Ires presentes dn fada;
O ratinho reconhecido, A perserança, A guarnição da fortaleza, A gratidão
da serpente, A briga difficil João Bobo, O tocador de violino, Os.seis
companheiros, O anachóreta, O rei dos metaes, O rabhino piedoso, O vás?
de lagrimas, Os dois caminhos, A lenda da montanha, O pintasilgo, Branca
como a neve, A fina Alico, O frade e o passarinho, A cathcdral
Jacques c o pé de feijão, 03 pecegos, O urso c a carriça, O chipo
alfaiate João, Ocaslello dc Kinast, Os onze irmãos da princeza, As
linhas. O veadihho encantado, O menino da matta c o seu cão pilo'
Felpudo, Pedro Malazárte, A moura torta, X baratinha que se c
com o sr. ratinho, Os trcs cabellos do diabo, A baba do passarinho, O
de bolas, O barbirazul, O castigo da bruxa, A vida do gigante, As
maravilhas. Pclic de urso ou pacto com o diabo, A quom-Oeus njmia.
bella adormecida no bosque, Aladiin ou a lâmpada marsivilüi
Os príncipes com estrellas de ouro na testa, O tapete, O óculo e o remédio,
O diabo c o ferreiro, A formiguinha, O hothem de mármore etc., etc."AVISO

Prevenimos ao publico que quando haja de comprar os Conto*- aa
Carochinha—exija sempre a Décima oitava edição da lavraria
Quaresma—ó um grosso volume de 408 paginas, bom chftiulor-
nado, com 30 íinissimos chromos a 8 coros o centenas dc os-
tampas em preto—trabalho luxuosamente executado em Paris, propb-
silalmente feito para prêmios collegiaes, e também para os paes prescutea-
rem aos filhos ; os padrinhos, aos afilhados; os tios, aos sobrinhos; os ami-
gos, aos filhos de seus amigos, etc, etc. nos anniversarios nàtallcips, c nos
tnulicionaes dias festivos, em que a alegria invade todos os corações —
eni que os purentes sc reúnem para em commum festejarem o Natal, Anno
Bom c Reis. "

AS REMESSAS PARA O INTERIOR rSS
pczas do correio, bastando tão "'somente ctiviar (õ^OOO em dinheiro) cm carta
registrada, com valor declarado, dirigida a

Pedro da Silva Quaresma

Rua 8. José ns. 71 e 73"* Rio de Janeiro
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Preso por ter procurado
saber o numero de

um guarda
O sr. Monteiro Gomes, empregado no

commercio, teve liontcm necessidade de
ir acompanhar á delegacia do 3° dislri-
eto o seu companheiro llonorio Gachí,
preso por um guada-civil, á rua da Ca-
rioca.

Eram 10 lioras da noite. Como o guar-
da, na delegacia, fizesse, iii.iustamenlc,
tcriivel carga contra seu amigo, Mon-
teiro Gomes, aò retirar-se, procurou sa-
ber o numero do mentiroso policial, afim
dç tomar as providencias qtte julgava ne-
cesSarias para defender Gaché.

Tanto bastou para que sc abespinhas-
se o raivoso guarda c o levasse aos cm-
purrões para a delegacia, arbitraria e vio-
lentamente, segundo nos disse o queixo-
so, que lá ficou detido, desde a hora aci-
ma dita até uma da madrugada.

Emfim, como a policia que temos c
uma verdadeira -comedia, que fazer? Quei-
xar-sc ao sr. chefe ;]e policia é perder o
seu latim, .porque ,essa creatura mal têm
tempo para sc beiizcr.e"desfiar o seu ro-
zario. ,'.,'.. .

-••-_»¦?-ü—
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i Prôseroatlúa tnfallioet
! Ciíraçõò rápida, corta, sem perigo,
da3^ Es;|ueritamontor. antiaoa' ou
recente, iiupprimo Sondnlo o Copoiba

Eirodui^tos 

do cheiro nauseoio o rava»
ndop, c quo demais cançam o 03tomago«
luo aonibaela, 6, PAHIS c líJia fli_n_5_>

Dlí. MARCOS 
"(*A««M-CANTI*, rROFHSSOR

DA EACULDAUE DE MliDICINA, A
fíÜÊXi SF.VS AÍ.TJMNÓS FIZERAM HON"-

TEM U,MA MAMIFESTAÇAO DE APRE-

cô

Fãllcccti anle-lioritcm âs. 4 ho'as da tarde, o
tscuvãq liüuardo Homem (]o Amaral,

Seu f:u*:rrani"-nto rc3!:rcni-pe liou tem. fa*ndo o
feretro ila nu Cónies Scrrpa n. 84. na Piedade.

FaUeceir-lionlctn o inuocente líduardo, f''!i->
rio sr Rtlíiardp Ií lici"o da Fonseca soco da firma
F.iriicc.-t & llariin?.

Cl sen tn-.èr-rãíricijlo tirrá loiar lnjc. ás 2 lioras
da t.rrf-, sa ihIj o fcrftro tia run Angélica n. ,-9
para o cemitério ií_ Irihattiria.' * I*'o; srDrrllvla lioni:m, no ccnl'tcr'0 tlc S. JoSo
Har-tisla, ll. litrgcn'.! Ferrai ,(ie Abreu vi*.iva, de
50 annos de ctladc, fa'lec:dà á nia iruinaytâ n# 5-,
do ondr: í.l u o feretro, ás io lioras da manliã.

Xo cnniilciio ile S. jorlo 15r.pt sta foi çépúliãdo
hohtshi a sr. l>om:ps°s Quir.tano, solte ro, -de 24
ani;ò3 de criado, fallccido no Hospital do Ca-nto.

VANTAJOSA GFFEETA
Comprci)i fazendas e outros artigos dc

moda e armarinho n'A' LA MAISON
ROUGE, á rua do T.hcatro n. 37, pois í
á unica casa commercial que, actualmente,
offerece mais vantagens ao publico.

Acccitcm o conselho c por cile não
pagam nada.—**«*»» «—

De accordo com a resolução legislativa fo-
rnm concedidos seis mc-es de iicença ap
dr. Godofredo Mendes Vianna, juiz subsíi-
tuío na sessão do Maranhão.

Ma-
<|IK
Sil-

Sf.S 1 VM) wMilpbi
rOCÜLISTA

Com pratica nas princi-
paes clinicas da Europa —

Cons., Sete de Setembro
i3õ, 2 ás 4.

SYNDICATO DOS CARPINTEIROS
Os associados desse sj*nilieato reiincm-se,

hoje, ás 8 lioras da noile, em asschiblcà rc-
ral, á rr.a da Alfândega n. 1S2. Já eslão
inscriptos 167 carpinteiros.

LIGA ANTI-CLERICAL
Reune-se hoje cm assemblêa geral cr.lra-

ordinária. Tratar-se-á de assumpio urgen-
tissimo, que será «resolvido com qualquer
numero.

COOPERATIVA OPERARIA
Os srs.' Gustavo Marques c Vielor

theiis dos 'Anjos, conuminicarnm-nos
foi funtlada em Villa Isabel, á rua ür.
va Pinto. 11. 21, iimacoopcralWa-fpii.uia,
exclusivamente pàrá o''o_?íra'ria.dQ'das fabri*
cas de tecidos do Districto Federal, soirdo
sua direcção'composta dos srs. Tnorr.r,*: Bar-
reto, Gustavo Marques e Vicíór Matheuj
dos Santos.
BARBEIROS E CABELLEIREIR03

Hoje, ás 8 í|2 horas da norte, á rua I.uiz
de Camões 11. 36, effectua-se uiuri reunião
de logislas c oíiiciaes dc barbeiros o cabel-
leireirds.

Nessa remirão, convocada por uma conv
missãocompnsta dos srs- Bepiánlinb Alves,
José Nunes de Figueiredo Filiio, Francisco
Alves Loureiro, Heitor Cofíi, M. A. de
Araujo c Antônio Miguel Dias, será lida
uma r representação destinada ao Conselho
Municipal c referente ás condições de tra-
balho dos barbeiros c cabclleiroiros,
UNIÃO DOS TRABALHADORES E
OPERÁRIOS DA LIMPESA PUBLI-

CA E PARTICULAR
Prçv.iiicfsc aos operários c trabalhadores

da Limpeza Publica e Paítiçliiar, que üinda
não são sócios dista associação, que sc aiiia
aberto o livro dc matricula para aquelles que
quiserem fazer parte desia associação.

Para esíc fim acha-se aberta das jo Irorns
da manhã ás (1 da tarde, e lera unia por-íoa
para altelvdcr a todos os interessados c so*
cios, á rua dos Arcos n. qo, 1" andar.

iA associação já está dando serviços ir.c-
dicos c advogados.
CENTRO. DOS MACHINISTAS DOS

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
Rònnc-se lio.ic, ás ;i|j lioras da i:o'lr*, csia

a0'grein'jiçãó, para lartár «Ias finanças sociaes;
será -marcado, nesta, o dia ila assemblêa geral,
r.-ra discussão dos Estatutos.

HOTEL AVENIDA, °jmaior e mai:
portanto do Br;

Situado no melhor ponto da A*.
-entrai — Magníficas accommodaçO'
Diária de pifooo para cima.

! Porto fVégfé fez
:/ííiiü perigosa, TA**

embarcar no
l'«,:ccofí, que

A poi cia
Syrio, corno
aqui saltoif.

U 2" ilelcgailo auxiliar oãviua c .cila re cx*
plicou. Não era eaftiiw, nirna-i u foi c atlnbiic
t.il :<rc*.i£ação a um conqütsfaílór barato qae iria
repeli m.

hi'i PoÜecbff fui"p>if.ía nn libcrdadi

Dr .Edilbsrto Gampüs.ccullsta rVr

_%B3lSa

ruaII spieio
1 ás 1).

Vargas
convida v. exa. a assistir as suas |

recepções no Tlioatro Municipal

nacional, por
ícira Dc!crro2

Foi expulsa do território
exerser o tàfitèmp, a s*'.rar
Fernandcz Rubio.

Espelhos, q^asisoos
c ...oifiluras

O que
er.empo.

ha de mais chie
Assehtblca. 121.

e a prc;os rem

60TTAS VIRTUOSAS DE ERNESTO
SOUZA

Curam hcmorrhoidcs, males do utero,
ovarios, urinas c as próprias Cystitcs..

CÃES DE CAÇA
Vendem-se legiiimos

'^ãxfâs-i - -' V- "4iè:si- --4

ESMOLAS
De caririofo anonymo rcuebemos

para a viuva Marir! Míjsf,

premiados na recente Ex-
posição canina; para

vêr e tratar: ?*ò* rua do
íjoso, Xaranjeiras

rj5oon

Sfrraüayi-e.s
Branco e trr.io, ciu garrafas c meias garra-

fas, o inars puro «ios vinhos dc mesa.

A diarrhéa dos bezerros cura-se em trcs
dias com o BF.ZERR1N0.
MALLET & C— FREI CANECA, 52.

Roubo cie 1:100$000, em
dinheiro

ti sr. iiu Ciinu SaÜy <! iirsocànte esla-
ca:a dc cartões postaes, á rua Ceh-í*io com

ral Catnãra ... 
llontcrn, o ir. Saily. foi an 3» d sthcto e qnci-

xoú-sc »l2 que 05 ladrões haviam peiKtratlo lio
seu c«rt»íií'<cíinento e rouuado a quantia Jc 1:100$
c:n di.! rí o.

Manufactòrà
è tflíi]at3-_^mdhoréR

de
da Companhia

Conservas Alimentícias.

DR. FRANKUN C
nhoras e creanças, pu!
Cons. das 3 âs s, Arniradis, 52

".DES — Mol. de sc
es; coração c sypliilit. 1 torio,

O ministro da Fazenda indeferiu o pedido
de restituição de direitos nagos pela Facul-
dade de Medicina de Bello Horizonte, de
aríiços por cila importa/los com destino ros
seus laboratórios e gabinetes de physica,
cliimica, 'lirsioria natural, anatomia, rgyneco-
logia c outros.

LESITISSAS
só na CASA GUARANY

J. Santos & C.
Rua çLos Ourives, 3Q
Pozo lâminas com caixa

dc -Bickel, Rs  4$000
Pelo correio Rs,  4$500

Telo ministro do Interior foi mandada
pagar a importância de -!0 *.ooo$:oo a 1 rirtis-
ia Bclmiro de Oliveira; ullinia prcslaçüo de-
vida peia execução do niontijiieuto :; ' ([r*
Affonso 'Ecrinã, no cemitério de São João
Baptista, e a dc 1 :ooofooo a caria uni d isrc*
presentantes do goveníò federal 110 -'' Con-
gresso dr* Instrucção, que esleve reunido i;n
Bello Horizonte.

O dr. -Rivadavia Corrêa, ministro do In-
terror, recebeu hontem telegrammas dos srs.
João Machado c João Pereira de Castro
Pinto, este còmmüriicandÕ ter assumido 'o

governo do Estado da Parahyba, e aquelle
ter passado o mesmo poverno.

A ambos s. ex. tclegraphou agradecendo a
communicação. •

O dr. Eduardo da lapSIiies
Rcccni-chcgaílo ila Kurc-pa, rc*ilbri-J se«J

coiifuliorio clinico, rua S«.*;c de SstÇniltrQ
11. 1J3 (.!«.* 1 às 5 iicrasj.

Medicina cm geral, especialmente moléstias
¦Nrrvobas c do esKvinago, pelle i* syphilis.

Tratanwnin moderno da dilatarão do esta-
•r.ago c da dyapcpsia; da prisão de ventre, da
rrcurastlicnia. da rnsoir.nia, do rheumatismo e
máii-fcstaçôès arthrilicas; da frsllima, es*n>hy-
s;if.a, tuberculose e 5iro»n<áiitcs chronicas;
dot-nç.is do fisado e rins.

Cura das n:o!c5t;as rebeldes da pelle pelo
radiuni c da syphyiis pelo nrosalvarsan (014).

Attende a chamados por cõcrpto á praia do
Flamengo n. 13a (hotel Central) e no cônsul-

rua Sete tie Setembro o. 135.
4S-i

fjplíTfiíêfôcp para ds -i^^s^gj

O ministro da Justiça remeltcu ao 1 se*
crcíario da Câmara dos Deputados -unia uS'
ta dos juizes dc direito em dispombiudans
nos termos dp art. (3° das disposições tran*
sitorias da Constituição Federal

Essa relação vae servir rte elemento
estudo a nm projecto que s; aclia na
missão dc finanças daquclla casa dò '
gresso, tendente a melhorar a situação
quclles magistrados.

de
ni-
in-

Aos sem appetite"'
a casa de petisqueir.is á portuauez
!!rii-*i:in!,a, Uua Gonernl Gamara n
antigo 7Í); banstempero-r.bons vinhos

" A' Delegacia Fiscal no Rio Grand.
Sul o Tliesouro Nacional concedeu bo
o credito de 4:59Í>?Sí»*í, para pagánicni
aluguel de um armazém para recebia
de cargas destinados á Alfândega daíj
cidade.

rr.»-
rrros

1 do
13,

¦ do
'ilem

1 d-i
.crV.O
•aell»

Objectos de arte
e artigos de fantasia para presentes e
mentaçõea dc salas. Àsscmblca, ui.

errsa*

ms* :«_T__ •• -,.;
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CORREIO BA MANHÃ — Quinta-feira, 24 de Ontnbrode 1912: to

OS EMPRÉSTIMO OO ESTADO OO RIO

õ "Correio da jtíanhã"
ouve o sr. Jtíakiqsor\-

Sanders, que conseguiu
desencantar

o celebre empresiinjo

sr.
O DIA DE HORTEM NO SERADO

com risco da sua
, comparece

Noticiaram cs jornaes a chegada do sr.

Makiiíson-SaiKlers, pelo Vaiiban. O sr. Ma-
Lson-Sandcrs foi quem resolveu o famoso

D-obiema <lo envprcstmto do Estado do Kio,

coiloca-iido-o ci"-1 Londres- Mais não era pre-
„;s0 par.t que o seu nome -ficasse em foco,

taes as dificuldades c as complicações que
jiaviam tomado aquella operação, aos olhos

de toda gciite, uma coisa irrealiza-vel. .
Miamos que seria interessante ouvir o

sr' iMakinson-Sandcrs. E fomos procural-o
no Hotel dos Estrangeiros, onde tomou apo-

sentos. _
lviicontramol-o a terminar uma conferen-

cia com pessoa que lhe fora propor tima

operação. Não faz outra coisa, ao que pa-
rece, desde que chegou, sinão ouvir e ler

propostas'. A procura de dmheiro é grande,
c entendem todos que, depois do caso do

Rio, não ha negocio difficil que elle nao

effcctttc, num abrir e fechar olhos. E tn-
teressante. Mas tambem isso durara pouco:
ji tem camarote cncommendado, num pa-

qitetc da Royal Ma.il, para partir outra vez
nara a Europa.

O sr. Makinson-Sanders recebeu-nos com
a maior gentileza.

E' bastante moço ainda, forte, louro, mui-
to syinpatltico, muilo insinuante.

Fala regularmente o portuguez c fala tao
hem o -hespanhol como a sua lingua materna.
Viajando constantemente para o Brasil, tem

percorrido toda a America, estando ligado
n numerosas empresas. Basta dizer que ê

presidente da Companhia Hidro-1'.lcclnca
Mexicana, da Httroii and Ontario Railway
Contpa-ny, da Mexicana Midland Light ami
Power Compaiiy, director da Lafayeite Ruli-
her Estates Limited e diversas outras com-

paiilüas inglezas c americanas.
Engenheiro constrtictor de estradas de

ferro, deixou ha muitos annos de exercer a
cua -profissão para dedicar-se a negócios

Depois dos cumprimentos, entrámos em
assumpto:

Desejaríamos ottvil-o sobre o empresti-
mo do Estado do Rio. A realização dessa
operação, como deve saber, depois do fra
casso de suecessivas tentativas, veiu provo-
car a attenção gera! do paiz, E tiaturalmen-
le Iodas as vistas se voltaram sobre a pés-
tsoa dc quem tomou a si a empresa que tan-
ios outros não puderam levar a effeito...

Bem sei. E si agora muitos são os
cumprimentos que recebo pelo suecesso obti-
do, e si tão numerosas são as felicitações
dirigidas ao sr. presidente do Estado do Rio,
não poucos foram os ataques que soffri logo
que 'foi aeceila a minha proposta, c ásperas
as. censuras que lhe .fizeram por me haver
dado preferencia. Estou ás suas ordens, e
com muito prazer responderei ás suas per-
emitas.

'Agradecemos-lhe a gentileza. Diga-
nos: tinha vindo ao Rio tratar dc outros
negócios quando apresentou a sua proposta,
ou viera ao Rio, como representante de dc-
'çrniinados banqueiros, para offerecer o ne-
gocio ao Estado do Rio ?

Nem uma coisa nem outra. Havia ett
dtegado ao Rio, qtie ha muitos annos coslti-
mo visitar, c trazia a intenção de descánçar
aqui alguns mezes. Gosto iinmensaincnte
desta capital, e lenho pclo Drasil velha esti-
ma, Não pretendia occiipar-mc com nego-
cio algum. Uni amigo, porém, iiiforniou-mc
ido desejo que tinha o governo fluminense
de levantar um empréstimo no estrangeiro
e perguntou-me si não tua conviria propor
alguma coisa. Pensei. Estudei o caso com
cuidado c procurei o dr. Oliveira Botelho.

•— Sem intermediários ?
Absolutamente. Costumo fazer os meus

fücigocios sem recorrer a terceiros: vou logo
á pessoa que os pôde resolver, falo-lhe cia-
ra e simplesmente. Si pódc ser, muito bem;
si não, não.

E logo na primeira conferência que
teve com o dr. Uotclho apresentou-lhe a
sua proposta e ficou ludo resolvido ?

Não. Obtidas as informações necessa-
rias, enteudi-me pelo tclegrapho com amigos
de Londres c fiz a minha proposta que, itpe-
zttr de ser superior ás existentes, segundo vc-
nl'.'qttei depois, não era entretanto ile iiccor-
do com o que pretendia o dr. Botelho. (Jue-
ria este o typo de yo e achava que o jttro
devia ser de 4 i|2. Oiíercci-llie o typo dc
po liquido, — ijuc ninguém lhe havia offe-
recido nem' seria capai de o fazer, mas pro-
|iuz o juro de 5 "|", unico possivel para o
bom exito da operação dessa ordem na Eu-
ropa. Acccdèu tiiiàlm.cii'e o dr. Botelho. Em
relação á soturna houve tambem nina mo-
dilieação: em vez dc .| i|2 milhões ficou
assentado que o empréstimo seria de ires,
tendo posta de lado a idéa da unificação da
divida ítuidada, visto que o empréstimo po-
pular só poderia ser resgatado a prazo mui-
to longo e não coiivinlia o seu resgate, pois
que o juro é de .| "j".

Todas as propostas eram inferiores á
tua, inclusive a de Ròtõchild-.L.

...que pròpuzèia o negocio ao tvpo
de Só..,

Bem. Por que razão se animou a fa-
ter a operação, quando o próprio Ròtschild
não a fazia sinão a typo Inferior?

E' fácil a resposta. A propo.-ia Roí-
fcliild não me causou impressão, pois sei
que costuma fazer negócios ti typo baixo,
com prestações espaçadas e condições espe-
ci.tes. Conhecendo, conto cu conhecia, a si-
Inação do mercado londrino, c tendo exam'-
nado detidamente as condições do Estado do
Kio, a sua situação financeira e eeonomi-
ca, os seus compromissos anteriores, etc,
não tive o menor receio em apresentar pro-
posta mais a'ta- Para poder fazei* isso resol-
vi desde logo desistir de qualquer lucro,
como declarei ao dr. BòlcHio.

Desistiu de lucro?
Parece admirável... O meu fim, abriu-

do mão dc vantagens, era adquirir, com a
realização da operação, o prestigio necessa-
rio para cfíccluar outros negócios. Estes
teriam de vir inevitavelmente. Deante do
exito do empréstimo fhiiiiineiisc, o nuit 110-
me despertaria confiança aos interessados
cm operações semelhantes e outros. E dis-
punha, como dispóiihó, dos melhores eleincn-
los para fornecer capitães ao Brasil, pois
estou em excellenies relações com banquei-
ros e capitalistas de primeira classe, todos
desejosos dc collocar dinheiro aqui.

Quando partiu oara a Europa levava
n certeza dc exito. O recúo havido ria sub;
scripçãp publica cm Londres devia tel-o sur-
preltendido...

E' uni engano. Parti convencido de que
o negocio seria feito. Mas contava com in-
fuceessó na sübLscripção publica.

. — Mas esse insuecesso não foi devido a
circunistancias dc momento?

Ouça-me. Tarti convencido de que o ne-
gocio seria feito: disse-lhe cu. Tinha segu-
ros tclegrammas dos importantes banqueiros
Boulton Bross & C, que tomaram a si a
operação, e esses telegrammas mostrei-os ao
Hr. Botelho. Mas. ao dr. Botelho eu disse,
nii tes de partir, logo que entramos cm de-
finitivo accordo, que não se surprehcndcsse
ti os lançadores do empréstimo tivessem de
guardar 75 •|° da emissão.

Porque previa isso?
Porque sabia da campanha formidável

que interessados contrariados levantavam ua
Europa contra a operação do 'Estado do'
Rio.levamlo a desconfiança ao publico. Pro-
curei, portanto, garantir cm absoluto o exito
do negocio, enfrentando qualquer oscillação
súbita no mercado. Chegando a Londres, c
encerrando as negociações com Boitltón
Brothers & C., apezar dessa iinportantissima
firma estar em condições de vencer sósihha
qualquer surpresa, consegui obter o seu as-
sentimento para que fosse organizado um
syndicato dc garantia, o que foi feito, sendo
escolhidos os seus componentes de combina-
Ção commigo. Vè o senitor que eu não só
nrevira, como estava sòlidamente preparado
para resistir a qualquer golpe.

"Mas, attribtie o recúo de subscriptores
a manejos de interessados no insuceesso ?

Esses manejos não dariam o resultado
que os seus autores esperavam. O que se
passou foi isto: o mercado em Londres es-
ta'va sobrcsaltado com as noticias dos Bal-
ka-ns. A emissão de.via ser a i" de outubro.
Como justamente para esse dia se esperava
a declaração da guerra, os banqueiros resol-
veram antecipar o lançamento, sendo mar
cada a abertura da subscripção para o dia
30 de setembro. O empréstimo íoi muito
bem recebido na praça. De repente, -porém,
veiu o recúo. Os banqueiros, então, delibe-
raram encerrar subitamente a subscripção.

Adiarám-11'a ?
Não. Encerraram-na, esperando ocea-

sião melhor para collocar os titulos parti-
cularmeiite.

A agitação da Bolsa affectou outros
empréstimos ?

Affectou todos os negócios. Os tença-
dores do empréstimo da China, 'por exem-
pio, tiveram de ficar com 80 °|°.

Dc modo que o Estado do Rio nada
perdeu.,

Nada, com certeza- Recebe o seu di-
nheiro todo e exactamente nas condições
contratadas, a 90 líquidos. A primeira pres-
tação, como deve^aber, já lhe íoi paga.

Foi feliz...
A operação é a melhor que tem sido

feita para o Brasil desde a proclamação da
Republica. Afifirmo-1'h'b sem receio de er-
tar. O ultimo empréstimo da União foi rca-
lizado ao juro de s*1!", mas a typo inferior...

O dr. Tosta teve alguma intervenção
110 empréstimo ?

Assignou apenas o contrato, como re-
presentante do governo do Estado do Rio,
e a este transmittiu informações e consultas.

Poderá dizer-nos qual a opinião dos
banqueiros e financeiros inglezes sobre a si-
tttação do Brasil ?

—Com muito prazer. A opnião de todos os
banqueiros e financistas, grandes e pequenos
da Inglaterra cdo continente europeu éa mes-
ma qu a minha. Para o Brasil todas as vistas
estão concentradas no periodo actual, c as-
sim estarão nestes vinte c cinco annos. O
desenvolvimento do Brasil é e vae ser tal,
que attrairá mais que nenhum outro paiz o
capital europeu. Em relação ás vantagens
para o emprego do ouro, o Brasil é conside-
rado em 1° logar, o Canadá cin 2" e o Mc-
xieo em 3o. Mas para attrair capitães, o go-
verno brasileiro deve acautclar-sc contra
grandes 'inimigos: os tntsts que se organizam
para apoderar-se das vias de cominunicação
existentes, das que estão em construcção, c
das que são objecto de concessões já vota-
das. E' preciso o maior cuidado com os
Irttsts- Todo o paiz novo qtt-e progride rapl-
daiiioute necessita de desenvolver os seus
meios de transporte, mas deve evitar que fi-
quem em uma só mão ott cm algumas mãos
apenas. Assim pensam os melhores financei-
ros europeus: entendem todos que cada no-
va companhia deve ser brasileira, de modo
que os capitães sc conservem no Brasil e não
sejam rem-eltidos para os mercados estran-
gciros O Brasil deve ler com os tntsls o eu!-
dado que tem tido o Canadá c não .praticar
os erros que têm.coinmcttido os Estados
Unidos e que está commettendo a Argcnti-
tia. Para beneficio geral do paiz deve o go-
verno estar vigilante, preferindo um pro-
gresso.menos rápido, tuas seguro, a um des-
envolvimento desastroso como tem a Ãrgen-
tina.

De maneira que a opinião nas praças
européas é em geral boa a respeito do Bra-
sii?

E' tal a opinião sobre o Brasil na Eu-
ropa, e especialmente na Inglaterra, que
banqueiros e financistas de primeira ciasse
esiíic promptos a fornecer toda c qualquer
som ua ao governo federal, a juros e typos
bons Terá o governo o ouro qtte quizer,
desde que procure fazer operações com ca-
sas de primeirj ordem, deixando de recor-
rer a banqueiros dc segunda classe, como
fez recentemente em Paris, negociando a
venda de titulos das Docas de Pernambuco.
Essa operação ,cattsoti péssimo effeito no
mercado londrino. Devo dizcr-liic ainda que
a minha opinião é que o governo muito me-
llior faria si negociasse as suas operações
não com um só banqueiro, cnmo tem sr.cce-
ilido, a typos onerosos, mas sim com firma
que mais vantagens lhe òfíereccsse. Assim
procede, com optimo resultado, o Canadá,
ila toda a facilidade para boas operações.
Dinheiro não falta, e boa vontade para a
sur. collocãçãp aqui. Grupos dc banqueiros
da elite da Inglaterra autorizaram-me agora,
quando parti para cá, a fornecer qualquer
sciiuua que o Brasil queira, a typos excel-
lentes e ;t juros dc 5 "i", que são os aceci-
laveis nas praças européas. Ninguém quer
lá titulos de 4 

"i", como os de empréstimos
realizados a typos de cerca de 80, Esses ti-
tu ios são máos. Tem de ser •forçósàménle
cotados baixo, rendendo ao publico mais tle
*; "i" dê juros. O governo pôde emittir titu-
ios de 5 °i", mas com typo acima de 90.

E a impressão que tem causado ita Eu-
ropa o nosso déficit?

A opiirão cm geral sobre as finanças
do Hrasil é boa. Reconhecem, porém, os fi-
naitcciros c mal dos créditos stipplenientares
votado* annualmentc, achando que deveriam
-cr diminuidòs eom cautela.

Os suecessos do Brasil são acompanha-

7{uy }}arbosa,
preciosa saudi

á sessãosecreta para protestar contra
a nomeação do sr. Jtfibielti para

ministro
do Supremo Uribunal

FALAM AINDA TRES SENADORES

Deante das palavras do preclaro brasileiro, o Senado delibera adiar a votação
do parecer da commissão de diplomacia, até que o nomeado se

defenda, amplamente das aceusações que lhe
são imputadas

ROUPAS BRANCAS
...... . —. 1 <»¦*- ¦ ¦.-—-.¦ -

Para corpo, cama e mesa, quem melhoi
fabrica e mais yantagens offerece Ô a

"A GLORIA DO BRASIL"
Fabrica de Roupas BranOiM

3, Rua d» Carioca, 3
Esta oasa nâo tem fíllaes

DE S. PAULO

O PROBLEMA DAS PREFEITURAS

A sessão prolongou-se de i i|2'ás .4 :|a,
orando por mais de duas horas o eminente
sr. Ruy Barbosa.

Atravèz da indiscreção e dc comrnenta-
rios, surprehendidos aqui o acolá, nas rodas
dos senadores, conseguimos iníormar-r.os dos
principaes tópicos sobre que versaram os do;s
inagistraes discursos do incontparavel orador
brasileiro.

O SK. RUY UARBOSA — Nunca acreditou,
deante das prevenções c da host lidade, coiu
que foi recebida pe a imprensa a notic ií ile
que seria nomeado membro do Supremo Tri-
bunal o juiz rio-grundense, que e.*se ae!o s>:
vesse a rea! zar. Sempre pensou que o sr,
presidente da Kepublica, si tinha essa iiiie'1-
ção, recuasse delia.

Até hoje só se têm feito, por "*:es, noi-iea
ções, para essa alia magistratura, rçcepwas
com desagrado pela opnão; mas ainda nlio
sc dera o caso da escolha de mn nome puiluido
por graves suspeitas etu pontos ile iior.ot.ibi
lidade pessoa', e de integridade íuit;:.:ii.'iai, c
isso coincLd ndo com o preenchimevo da va;;...
de um magistrado que foi um exemplo de 111-
leireza moral e altas virtudes.

O orador refere-se á confiança e as caute-
Ias com que o legislador, constitu nte brapi.-
leiro, transplantou .para a nossa organiza-lo
constitucional a creação desse supvj no or.;..,>.
devendo o zelo pe'a inlangibiiid.--.de da sua tn-
dcpetidenc a a corrigir o que no modelo ame-
ricano poderia prestar-se num paiz onde a
opinião tem muito menores forç-n que rn,
aos assaltos demolidores, das convenienc as
dos part dos.

O numero de membros do Tribunal nao po'1**
ser alterado; os requisitos da iiiycstidura são
03 mais r'gorosos; as garantias pessoací tao
as mais completas. Quizemos :o*is'- Utir ai-
guina coisa que pudesse pairar sobr.-inaine-.ilç
sobre as .prisões de novembro, e ultere-er á
nação, nos dias de iritranqtiillida.le, iim
ponto de repouso para que e'la poil*:-we cüiar
sempre confiante. Tudo pode ru r por terra
mas a justiça é uma dessas necessidades ru-
dimentares de que não prescinde nenhum
povo civilizado.

Mas, neste paiz, parece que sc preViulc
alluir 

'todos os vestgios de civilização, e miloii
sacrilegas sc volvem até * cop.tra essa ..lia
instituição, querendo fazer delia um instru-
mento dos interesses do partido.

O orador não deseja desviar o seu discur.jo
do terreno reg mental, tuas não pódc deixar de
referir-se a acontecimentos da aclua idade,
uui' indicam a leviandade com que vamos deL-
xipudo suppriiiiirem-se todas as garantias deste
reg men.

Sò lia dois processos, entre as nações livres,
para conter os governos nos limites ila sua
autoridade — a acção parlamentar que deter-
.11 na a sua substituição pelo voto dc des-
confiança; ou a responsabilidade pessoal dos
chefes da nação. Nós adoptamos esla, e não
ha razões de Estado de ordem alguma que nos
aconselhem a abrir mão delLa. Rciutnc ar a
essa garantia é suppriinir a CoiísiituiÇjio' e
proclamar o reg men da irresponsabilidade
absoluta, é installar praticamente o despo-
tiaino.

Na votação da denuncia apresentada contra
o .presidente da Republica, a Câmara não ia
hontem absolvcl-o ou condemna'o. Não era
disso que se tratava. Mas, aceusado dos cn-
mes a attentados in.vs graves, que janta s oc
irtpulaiani a um ciiefe dc Estado, o sr. pres -
dente da Republica podia exigir que não se
lhe tolhesse o direito, nunca recusado a réo
algum, de produzir contra essas aceusações
(Lefesas que até hoje anda ninguém fez.

Apezar de revis'onista que é, o orador chega
a ter momentos dc desillusão sobre a efíica-
cia de qualquer reforma, quando vè o desamor
com que se abdicam as propriasgarantias que
co:'st tuciu o eixo das inst tukõcs.

Mas, si tudo se desmorona, procuremos-sal-
var ao menos a justiça, e da jus.iça ptinci-
ptünente. essa expressão suprema cm qu; se
encarna a sua energia protectora dos interesses
si-.pcrores de nessa civil -cação.

Ua alguns .-.panos, num niotncnlo cm _ que
•>.*ccsa ia a luta das candidaturas presiden-
eiaes, em tomo de um nome illustre, o nobre
vice-presidente do Senado proferiu num d s-
curso' .1 píirase que fez tçoca, "que os can-
tli-Jatos a essa alia funeção deviam ser como
a mu!'hi-r de Ccsar, não podendo ser s'<;uer
siisflefeiiós."

O sr. Azeredo — O sr. Pinheiro Maelimo
uão se «feriu ao sr. Eema-nJino de Co.ni.los.

O sr. Ruy Barbosa — Nem eu me referia
nome algum.

O sr. Ascrcdo — 'Mas v. ex. referiu-se a
lima l..v'.a cm que esse noiue estava envolvido.

O sr. Ruy Uarbosa, cc-nt'iiurL.»Jp, «diz que
foi fora de proposiLo essa interrupção. Não
se referiu á lula desse periodo, senão iiacti
coLíier a f.í*.í*ose que sc tornou celebre"; sem a

sar. é indispensável na- ailtai investidura da sacrificar ¦> reputaçC; -. '—¦ 
."^E.1^™", a

justça, tiw.i oroic a ci.jiJuão do intuído inteiro ünputaçõcs apaixonadas de seus inimigos. 1 etn
vem auferir da nossa ctupocidade moral; e __s melhores ref-renetas sobc a e.i.Mclüaile
pprgmíln o que ficará sai-do da mais alta ma
gistratura deste paiz, nò dia em que o tribunal
da opinião .publica, cujas deesões são irre-
ccoriveis, vir terem accesso a. cila pessoas ma-
cidadãs dc culpas que as <lcscla«si fiquem pa-
ra o exercido de tão delicadas funeções.

¦E' inútil tcrlo artificio parai furtar-se a cs-
sc julgamento incorruptivel, e os indivíduos
uma vez aUingklos por cila, occupeni . que
cango oceunarem, não tem mais autoridade
moral para se iui-poretu, e criam uma s ttKiçâo
de verdadeiro cons.:r.rm>í'meh!o aquelles que se
vêm obrigados a est-:.r ao scü lado.

Este é o caso da nomeação que o Senado
é convidado a approva***..

O orador lê etn seguida uin artigo da lipoca,
em que são articuladas diversas accusaçõe3
ao niinstro nomeado.

Dopo.is de lel-o. diz que não .faz cssr.s
aceusações. Já disse que não tem .prevenção
nem razão alguma- .pessoa! coiil-ra o nomeado.
Colloea n-esic caso, como sempre, '0-s «deveres
dc sua consciência! aaitna <lc quaesquer inier-
esses. O seu, como advogado que é, seria dc
silenciar sobre o acto.

Mas, é possYel; pergunta) que o presidente
da Rcpi;il>l:ca, não tivesse encontrado em toda
a magistratura, brasileira, mesmo na. do Rio
Grande do Sul, itin nome que estivesse isento
de aceusações tão 'graves? .que razões |xide-
rca-nt ter determinado essa preferencia-, a des-
pc'!o dos escrúpulos mais elementares, que
estavam a desaconselhada ? pois não havia no
Brasil, para receber essa inves-.idur.T, uma
ncipresenlação extreme de suspcüas, mu nome
que adiasse a conij)etc*i'CÍa á integridade, pa-

substiluT no SiTp-Ti-emo TrMiunal, o Miiniià-

imelectuaí e moral do nomeado, e bem assim
sobre o seu saber jurídico. ,

Por isso, a coiimrssão não teve hesitações
em recommendar ao Senado a approvaçáo do
acto.

O SR RUY BARBOSA volta á tribuna e
insiste na sita argumentação.. Narra um outro
facto do Império, cm

ourado juiz Esipiiidr/a''?
Não entra na apreciação das aceusações

nem so .pnopõe a julgar do seu incre
Ivcmiibra um facto do Império, e um exein-

pio, que deu logar 11111 assumpto de provi-
niciTio em altos cargos da. Justiça-. Longos an-
nos f-gurou, na lista dos ju zcs de direito
ihclís antigos, um magist-rçdo, a respeito de
cuja vida intima, conria tuna versão desaro-
sa; no alio dessa lista-íoi elle muitas vezes
levado com os oulros á escolha do Iiitiperador,
e jamais até a morte, mereceu essa escolha.

Essa versão podia ser injusta. Ituputações
dessa ordem ficam muitas vezes inveificadas,
e são não raro inverificaves. Mas, entre o
risco de coir.iucttcr uma injustiça a respeito
de um indivíduo c o de introduzir numa das
nossas Relações um homem indigno, o im-
perador preferiu sempre correr o primeiro.

O criter.o dos presidentes da Republica não

meio u" .ii.i.v...  abono do_ critério do
imperador cm relação ás nomeações da jus.i-
ça. O ministro Sayão Lobato, a cujas cxtgen-
cias certa vez elle cedera ,cm uma dessas 110-
meações, teve mais tarde de confessar que
era o imperador quem tivera razão quando
manifestou repugnância em subscrever o acto,
por estar informado que se tratava de um
magistrado venal.

Insistiu cm que é preferivel o risco1 dc: fa-

zer justiça a um indivíduo ao dc o desprestigiar
«desmoraliza.* a magistratura, promovendo
indignos e maculados. . .

Não tem nenhuma paixão exprimindo-sc as-

sim, c não está num tribunal de .JUsUça^rPr
ferindo julgamento sobre a idoneidade do sr.
Mibielli.

Aualysa as attribuições do Senado nessa
matéria. A sua responsabilidade e eguai a do

presidente. Si este não accerta na escolha,
a elle cumpre rcpellil-a. _

Refere-se ao acto de independência do bc-
nado recusando a sua approvaçáo a nomeações
do marechal Floriano, uma das.quaes, pelo
menos, recairá num homem do mais alto valor,
nue viria talvez a ser um ornamento do
Tribunal; essa recusa fora motivada apenas
nelo facto de contestar-se o saber jurídico do
candidato, ao qual sobravam todas as outras

qualidades.
Entretanto, hoje se pretende approvar a

usaeões nomeaçã.-. de um homem atacado na sua pro-
, iciuo l'ria honra pessoal, que como attestado de sa-
''.t,?/ 

Ler juridico só pôde exhibtr decisões que sao
verdadeiras algaravias, e constituem os me-
lhores documentos da sua incompetência

O Senado proceda como entender em sua
sabedoria. O orador cumprirá o seu dever,
c fica satisfeito com a sua consciência.

O sr. Ascrcdo explica o aparte que deu ao
primeiro discurso do sr. Ruy Barbosa, com
o qual protestara não ter mais encontro dc
tribuna, desde a sessão do anno passado, em
que s. ex. se mostrou susccptibilizado com a
intervenção sua cm um debate em que fora
obrigado a entrar. ... ,

Refere-se a actos do imperador que dc-
põem contra os sentimentos de justiça que sc
lhe attribuem.

Ncsle ponto o sr. Ruy Barbosa aparteou,
dizendo que não sc propuzera a fazer o elo-

pódc ser differeiite. Seria preciso que nós cio do imperador; quizcra apenas salientar o
.¦ 1 • 1 •< 1 1 _ . __:..._:— „...- «..1....*¦,,, n .iccinntiln

dos lá coiii alteni-ão?
Perfeitamente. Em Iodos os seus deta-

lhes. Os banqueiros e financistas de primeira
classe acompanham diariamente o que aqui
se pa?sa.

-— Cnmo foi recebido o projecto do se-
nador Sá Freire sobre os empréstimos cs-
taduaes?

•Muito hem. Toda a Europa recnivliecc
as condições desastrosas das operações de
credito realizadas por alguns Estados, e
acha que a União deveria intervir p-ira evi-
tar a reprbdttcção de negócios de tão más
conseqüências.

E o projecto cm discussão no •Gongrcs-
?o paulista solire os empréstimos das muni-
cipalitíiul.cs? Conhece-o?

E' doloroso para quem. como cu, vota
tão sincera amizade ao Brasil, c tanto admi-
ra o Estado dc S. Paulo, ver niiin:dpalida-
des obrigadas ao sacrifício de suas rendas
cm operações com juro; e amortizações rui-
nesas. São Paulo goza dc credito, excepcio-
nal na Europa- Acho que. esse Estado dc-
veria' levantar um empréstimo exlernn.p.ira
encampar Iodos os empréstimos municipaes,
como ie/. Vii-r^. emprestando dep/vs didiej-
rc ás municipalidades, na altura dos credi-
tr.!* destas, a typo e juros razoáveis. Scra
fácil obter essa operação, cn-. boas condi-
ções.

Era hora do jantar. O sr. Makinson-Saii-
ders convidou-nos. muilo aiiiavelmeníe. . O
trabalho impedh-no* de acce:tar o convite.
Dêmos por terminada a entrevi .ia. e, agra-
dècéndo-lKc a disliucção com que nos aco-
liicu, tomámos o nosso automóvel par.t o
centro da cidade.

tivéssemos descido demais para que a escolha
de um homem, a quem se imputa mesmo um
attétiíado contra o pudor de utua menor, se
iniptizessc como uma fatalidade ao chefe da
nação.

. Seja qual fôr o valor das aceusações feilas,
tuna pelo menos parece provada.

O orador narra enlãji o facto de um pro-¦cesso por crime de injurias, no qual o réo
çondcíiinádo inte.põe :appcliação, O juiz Mi-
btclli reteve em seu poder os autos durante
mais de dois annos, e ao fim desse tempo
deu provimento á appcliação para julgar a
êondeninação préscripta', contra literal dispo-
sição dó Co-.ügo 1'cnal, que manda contar a
p i'scri}>i;;io* u;i data cm que a sentença con-
demnatoria passa em julgado, hypothcse sem
nenhuma applicação a essa, que pendia dc re-
curso perante o proprio juiz que assim de-
cidiu.

Com essa decisão, o juiz commetteu fia-
graníemçnie o crime dc prevaricação, deíi-
nidò no art. 207 do Código, cujo texto o o a-
dor lê, como ieu egualmenle o theor da de-
c síío.
' De que não será capaz um juiz que julga
contra a leíra expressa, da lei? Quando as
ou^-úa inipiitaçõés de que e'le é objecto não
procedessem; a que o apanha como juiz p.e-
varicádor está de pé.

Bordando longos cotnmcntàrics a esse fa-
cto, o orador ci',a o caso de 11111 minislro de
Luiz XIV, resistindo ás .ordens do grande re:
que lhe ordena a a nomeação de um indivíduo
sem idoneidade moral para uni cargo dc jus-
ttça. Revoltado no primeiro momento contra
a resistene a, Luiz XIV acabou por sc render
a ella, e po.' se fcicilar pela altivez do seu
servidor.

IJ1 de juizes, dessa tempera que nós pre-
cisamos, e o Senado dará uma alia prova do
seu amor ás instituições, si souber defen-
de!-as, pordo-nos nesse caminho.

O sr. Mendes de Almeida defendeu em se-
guída o parecer da comniissão. dizendo que

nx-nor intenção de apucar-íihe a justiça e
a.pplicaçãp'. Era .'
tn. qu-an-to 11,1. 110I
ainda, a insuspeita'!»!

acerto do seu critério cm relação a assumpto
análogo ao que se debate.

O sr. Azeredo faz diversas outras obscr-
vações relativas ao valor das aceusações fei-
tas ao sr. Mibielli. Não ha homem publico
tpie escape a essa provação, e não è justo
apurar o merecimento de ninguém por esse
prisma.

O sr. Francisco Glycerio critica o parecer
da commissão, e propõe, em emenda, que se
risquem do parecer dessa as palavras finaes
em que se fala ern sanecionar a escolha do
presidente.

O Senado não saneciona, collabora na no-
meação approvando-a, ou a rejeita aniuillan-
do-a. O orador espera que com a sua emenda
volte o parecer á comniissão, c aguarde-se a
defesa do sr, Mibielli., que dizem ler sido
publicada na imprensa do Rio Cirande, ou-
vindo tambem acerca dessa nomeação a opi-
nião do sr. Ilorges de Medeiros.

Tendo a mesa declarado que a emenda não
produziria esse effeito, o sr. Azeredo apre-
sentou afinal um requerimento, que foi una-
nimeinente approvãdo, para detrminar a volta
desejada, suspendendo-se a discussão.

Foi muito commcntado o facto de, cinquan-
to o sr. Ruy Barbosa proferia o seu magis-
trai discurso, os srs. Raymundo dc Miranda e
Tavares de l.yra, conversarem cm voz alia, de
charutos na boca, ao ponto, do orador ter ne-
cèssidatle de parar, afim de fazer sentir a iu-
delicadeza.

S' Paulo, 22 de'outubro 913 (Do nosso
correspondente) — Volta a epigraphc que,
vae talvez cm dois ou tres mezes, aqui ap-
pareceu «'.capando commentarios dc inter-
essante opportunidade. Então, liouve quem
fizesse reparos e ponderações ao que disse-
mos. E' agora oceasião de relembrarmos,
sem reclame para estas correspondências,
que se vas confirmando cada vez mais a
propriedade daquelle titulo. O problema das
(prei-W-Ufas, estudado pelo sr. Rodrigues
Alves, desde o primeiro dia da sua admi-
DísiíTação, ha de ter uma solução que respon-
<T-a, aos interesses do Estado c que sc coadu-
ne com o programma do actual presidente.

E como os leitores terão, provavelmente,
esquecido o que leram em duas ou tres
destas correspondências, sobre n assumpto
a que tollàmos, recapitulamos, de relance,
o seguinte: dissemos que o sr. Rodrigues
Alves, sem áttentar contra a autonomia mu-
nictpal, proctir; ia superintender tambem a
vida municipal; dias .depois, o secretario da
Agricultura, sr. Paulo de Moraes Barros,
officiava ao prefeito de S. Paulo, discor-
dando, cm nome do governo, da execução
de certos serviços, qtte se faziam consoante
um eonvetiio com o Estado, na administra-
rão anterior.

Dissemos que o novo governo cogitaria
cie modificar o modtis fncicndi. do poder
municipal. De feito, pouco depois veiu o
projecto que alterava o processo para a
eleição dc vereadores ua capital. Logo em
sepuida rebentou o projecto, que tanta cc-
lcitina continua a levantar, pelo qual. ficarão
os municípios prohibidos de contrair em-
prcsthnos. E como se tcivíasse dar todo o
vapor ao negocio do empréstimo de 60.000
contos, para a municipalidade da capital, o
sr. Rodrigues Alves fez saber "iquc o poder
legislativo não tomaria conhecimento do as-
sttmpto, sem que ao governo do Estado fos-
sc presente uma demonstração niinudencio-
sa e completa de tudo que se pretende fazer
com aquelle dinheiro.

Como se verifica, hem andámos, quando
sytrthetizámos no titulo de que ainda hoje
nos servimos, todas as questões que se lc-
vantani em torno do regimen municipal
paulista.

E a nossa phrase — problema das pre-
feituras — que soou tão mal a muitos, da
primeira vez que a empregámos, vimol-a
usada hoje por um talentoso deputado,
quando disse a um municipe dc notável qua-
lificação social:

— O Rodrigues Alves co.nta com o -apoio
de todo o Partido Republicano, para resol-
ver o problema das prefeituras. — C.

 1— | — ¦¦

O ministro da Agricultura negou a liecn-
ça requerida por Artlutr Napoleão Sanou,
para tratamento de saudei

Ao ministro da Agricultura informou o
dr. Amalidio Sobral, director do Horto Elo-
restai, haver distribuído hontem, gratuita-
mente, 11.450 mudas de arvores de orna-
mentação e florestacs, assim discriminadas:

Coronel José Monteiro 15astos, Estado de
Minas Geraes, 4.300; dr. Duarte Abreu,
6.750; e dr, Eugênio Teixeira Leite, esta-
ção do Retiro, 400.

Essa repartição satisfez, com. a presente
remessa, o tolal do pedido feito pelo dr.
Teixeira Leite, subindo a 61.024 mudas de
arvores frutíferas, florestacs e de ornamen-
tação.

O Horto distribuiu até hontem 610.119
mudas, para differentes pontos da Rcpubli-
ca e a diversos interessados,

O ministro da Agricultura mandou remet-
ter ao director da Rccebedoria' do Rio de
Janeiro, para os fins de direito, o reqtteri-
mento de Julio de Ia Cuesia, sujeito á reva-
lidáção cotuminada 110 art. 50 do decrelo
8.564, de 1900^ ^^

Para obtenção de privilégios foram hon-
tem depositados na Directoria Geral de In-
dustria c -Commcrcio os relatórios c outras
peças concernentes ás seguintes invenções*.

Applicação do leite de vacca em sabão e
sabonetes, de Joaquim Gomes Jardim e
Joaquim Gonçalves Barbosa.

Uma bota borzeguim do typo Adams, de
Pedro Adams.

'A INDUSTRIA NACIONAI* ^

A GORTIÇA ÜÜÈRÍONCORRER COM
A BORRACHA EM >

VARIAS APPLIGAÇQES DESTE)
PROOÜCTO

a tive a escrúpulo de ouvir todas as pessoas
de informàl-ó a respeito das aceusá-¦penas -fazer senür que. tan- capazes Ue inlormal-p a respeito das aceusa-

licâ s' com razão não ntiiiá 'ocs feitas ao nomeado, e se convenceu dc que
abilii.lãde da iiiuHicr d.-t Ce- 1 dias são infundadas. Não seria justo deixar

Após a sessão, o sr. Abdon Ilaptista referia
muna roda na qual estavam os srs. Ruy Bar-
bosa, Luiz Vianna, Fclicianb Penna, Muniz
Freire e outros senadores, o seguinte episódio
da vida dn sr. Mibielli:

"Um deputado rió-grandensc deu-lhe pro-
curação para receber a importância de um anno
de subsidio. Elle, o futuro ministro do Su-
premo, foi ao Thesouro e não encontrou, a
mener diíficul.lade cm receber a gorda maquia.

" Mas o deputado ficou sem noticias do
Meu procurador.- Depois duma longa Iroca dc
telcgránima**, veiu ao Rio dc Janeiro e verifi-
cou o logro, 011 coisa que mcllior nome tenha
de mu- fórn victima*. "

íí A BRAZILE1RA"
*£^*sjt^-t*^*t*mw*ttr*m*tmim.*m>t*sciii.ii m iiimtmtMwamxBarxmamatmM

ÍTRWIA PFRÍÍ

Brevemente — Inauguração de novos «rayons»
Novidades era tudo o que ha de mais chie para a
estação de verão. __ ,

• Lares Se 8í|fancisco fóf aia ..

Convés» muito «ão esquecer
quo ns compras feitas

na antiga casa
"A' BRAZJLLEXRA"

representam para o compra-
dor nma economia secura

de 20 a 25 o/o.
Largo S. Francisco de Paula

Cofres íSBerta»
São os de maior segurança contra fog

ü roubo

Camas ''Berta"
io as mais sólidas, liygienicas e con:

laveis

Fogões "Berta
Para uso da lonlia 011 carviio : Rio os mnis
econômicos o nii 1 s.tj.ini a» paneU-_s

Uua Urugiiayaiui, IU. MOitlilIlA U1ÍA0&

O ministro da Agricultura determinou
que fosse remct-tklò ao director 1)0 Serv.;Ç'D
de Informações c Dwülgacão, para os ibvi-
dos fins. o oíhcio em que o dr. lítiéas Mar-
tins, si*b-sccretarto de
Exteriores, transmiltc
nosso cônsul em Shàn

m

listado das Relações
o pedido feito, pelo
ai, 110 sentido de sc-

teili enviadas áquclie consulado publicações
e dados estatísticos, afim dc promover o
desenvolvimento commercial entre o J3ra--.ií
ç a China 1

Determinou; outresint, que. fossem pedi-
das providencias ao mesmo director para se
rem enviadas á Câmara d Gotiiinercio.-

Deliciosos charutos — COSTA FERREIRA.
A' venda em todas as dtarutarias. Dcrposito:

¦ 1 rua do Cacsr.o i*.

Gramopliones o Mira-
l)honesSnisso3

Vendas .1 preslaçüts sem
aiigmetito nos precós da
cntnlopòs e.balcio! Entres»

.immeiliata.
FAUt.IIABEn êt CcoivsTndíÇAO. ao

¦ VnKClWt Fí.ülU.l.\0, tlt

O '.'(ioiiílé do AvnniüUKlavu"
é tomado a sério pelo

íiiiiH.íírb da razcmla
Ainda a eg-reja de Santo

Ignacio dc Loytda
O dr. I'i*ancÍsco Saííes, ministro cia

Fazenda, ao que parece, totiiou a scrip
o cidadão Atigusto Cambraiaj vulgo
Conde dc Avaiihandtiva.

Ású\'.\ é que. 5. cx., lendo cm miios
o rcqiieriincjito etn .qne este "inventor
dos telêgiLapitiS' Sem íio': e dc outras
coisius mais, solicita a sua nomeação
pára o tinftpYiante c iipiúHoso cartão
dc zelador da egreja dc Santo Ignacio
dc I.oyoki. situada junto ao antigo
Hospital Militar; no 'morro do Castello,
sob íuuçlamcníp de estar.essa egreja
em completo abandono, váe pedir, si
já não pediu, ¦;'; pfovedoria da Santa
Casa de Misericórdia do Rio de Ja-
neiro informações] sobre o estado em
que sc acha a mesma egreja.

Até que. afinal, o liomem tias fibras
textis encontrou tima pessoa que to-
masse a sério as suas malunuices!

da Cervejaria Sul V-o Gramiense — Pelotas;
depositários: Jncídr.a & C. 56, 'nua do Canr.o
11. 56. tTele.;.-Lior.c 1.4.-4).

O tnini*ftro da Agricultura enviou ao dr.
Milaii Stípliaiiik, chefe da missão, astrono-
micà do "Burcau des Longitudes", o se-
guiníe pi-ficio:

"Tendo conhecimento pelo . director . do
Observatório Xacional do> valiosos serviços
t|lte foram por -\ós prestados a este cstabèle-
cimeti-tó, quer trazendo pessoalmente os
iristrumeiflos cncòiiiiiièndados cm Paris para
o clipr.e de 10 do corrente, os quaes, si não
fosse vossa benéfica intervenção, não teriam
cheirado a tempo; quer auxiliando sua mon-
lagéin, sua rcctí-fkaçao c a remoção de feus
d.tV.itos de construcção no ponto de obscr-
vação, venho íéstçtmvn-har-vos o rccotrbcci-
mento do governo da Republica pela vossa
espontânea dedicação cm coadjuvar vossos
collegas brasileiros que. por muito tempo,
conservarão* grata recordação dc vossa curta
permanência enlre clles.

Acccitaí, sr. doutor, 03 protestos de alia
tima c consideração."

VIDA ACADÊMICA
O tir. Augusto r.*iiilino, cujo curso na Facul-

dade llc Mcdcn-i tetn causado vi-rdadèira im-
prustüò eritrú o gramle numero dc ecu3 aíumno3,
dissertará aiiuinliâ, ás .1 lia ai dn lardc, solire as
operaçõ s nue se praticam nos órgãos geinto-im-
naríos e anatomia ciriugxa rehiüva.

Mediante contrato, a Inspcctoria de Obras
contra as Seccas procedeu, em Natal, lia
avenida Campos Sa-les, á n.çriuraçãp tle um
poço, de propriedade do sr. Antônio .Arthur
de Darros Cavalcante. A sua profundidade é
de i)4m,8s. e a vasão de 5-eoo litros d'agua
por hora- O serviço, iniciado a 27 de setem-
bro findo, terminou a 16 do corrente.

Mais um poço para abastecimento publico
foi aberto em Natal, na itvcnitla 14; pela
Inspcctoria dc Obras contra as Seccas. Os
trabalhos de perfuração decorreram de 1°
dc setembro findo a iR do corrente, apresen-
laudo o poço a profundidade dc 53m,68 e a
vasão dc 5.500 liiros por hora.

O ministro da Agricultura despachou os
seguintes requerimentos:

Annibai Porto, c como representante da
Empresa Agrícola Rio Uranco. requerendo
arrendamento das fazendas S. .Bento e São
Marcos, dc propriedade dt» União: "Aguar-

de o resultado dos estudos que eslão. sendo
feitos nara concorrer, então, si convier, ao,
arrendamento das fazendas mencionadas.

Dr. C. Medina, 'olictaudo Iramportc gra-
tuito, na E; V- Central do Brasil, para 25
toneladas de salitre do Chile, destinado ar.
Estado dc S. Paulo. — Em vista do que dis-
põe a verba 15". não requerente lavrador
indeferido.

D.ialina ITas-elnianii, preparador da 2'
cadeira da Escola de AoriciiUtira annexa a-"
Posto Zóotecliiiico de Pinheiro. — Em vis-
ta do que dispõe o art. 123 do regulamento
annexo ao decreto n. 8.899, de 191T, inde-
ferido.

Uma grande exposição será
feita brevemente

110 Rio
Informados de que sc achava entre nóf

o indutfrial hespanhol sr. Antônio de Pru-
nera, acompanhado do advogado paulista
dr. Justo Seabra, quizemos tnroveitar ? a
oceasião para saber e transmittir ao publíc»
o estado cm que se acha a industria da. cot-
tiça nacional. I

Assim, liontcm mesmo, procurámos ss. eex.
Soubemos, pelos jornaes, que na capital

de S. Paulo o sr. de Prunera levou a cffei-
to a primeira exposição dc cortiça nacio»
nal?...

Sim. Fizemos na vilríve do HslaAo it
S. Paulo, segunda-feira ultima, e temos a
dizer-lhe que, como esperávamos, foi nm
verdadeiro suecesso, pois, pela novidade dai
exposição e utilidade dos productos, assim
como pela boa qualidade da cortiça nacional,
despertou geral attenção, aguçando a curió-
sidade de todo mundo. 'Como o sr. redactor
sabe, ha ttns dois mezes recebemos umi
cncommenda dc 1.500 colchões e travessei-
ros destinados 'á ilha das Flores, e, ultima-
mente, houve pedidos dos mesmos productos
para os albergues noctttrnos e immigração
de S. Paulo. Pois. mal se inaugurou a nossa
exposição e sc affixou os attestados dirigi-
dos pelos ministérios á firma A. P. Macha-
do, af fluíram* quasi em massa ao nosso cs-
criptorio, que fica no Palacete Rromberg,
ao largo do Thesouro, 5, para pedir infor-
mações e fazer pedidos,

E' da companhia?...
Sócio de industria, estando eu já' etn

negociações com a companhia para a ven-
da dos meus privilégios de pneumaticos de
cortiça para automóveis, <le agglomerados
comprimidos e da extràcçao da cortiça «ra
todo o território brasileiro.

- — .Diga; Os pneumaticos de cortiça pode-
rão concorrer vantajosamente com os de
borracha?

Sim, porque os pneumaticos dc borra-
cha, cm uso diário, podem durar dc tres se-
manas a ttm mez, cmqii.intoque.os de cor-
tiça, segundo experiências já feitas, duram
quatro a cinco mezes. E é de notar que o
seu preço é cincoetita por cento mais ba-
rato. ., „ ., .

E a producção da cortiça nn Hrasil e
grande? r

E' importantíssima. Só no Eslado de
S. Paulo temos uns trinta mil alqueires de
cerrado, onde existe Itieloii-êyera, conhecida

yulganileíitc por 
"pordinba" ou "cortiça ti»

campo". Nesses trinta mil alqueires, pôde
extrair-se, annualmentc, uns sclcccnlos e
cincoenta mil kilos dc cortiça. E isso, tal
qual se acha. em estado nativo, sendo certo
que, si se cultivasse de accordo com os pre-
c.eitos botânicos, dariam muitíssimo mais.

Existe corliçanos outros Estados?
Tem-11'a nos de Minas, Goya*!, Paraná',

Matto Grosso e Rio Grande do Sul, em
grande quantidade. Só. porém. a. cortiça do
Estalo de S. Paulo é stifficicnte para o
abastecimento do Brasil, cujo consumo an-
n-.tal é de vinte c dois mil contos, e de todo
o mundo.

Pretende fazer alguma exposição aqui?
Provavelmente, lá para o mez que vem

iniciaremos os l rabalhos para uma. qtte, cs-
peramòs, será importantifsTma. Antes, po-
ríin, pretendo fazer unia conferência na ca-
pilai paulista sobre a importância da nascen-
t? industria no Brasil.

Cnmo já se tornasse tarde e comprelien-
des? emos nue os nossos entrevistados ti-
vessem muito que fazer aqui. onde vieram
tratar de assumptos intimamente presos a
essa industria, depois de agradecer, despe-
dimo-nos delies.

O ministro da Agricultura dirigiu officio»
aos governadores dos Estados do Pará, Ser-
gipe, Bahia, Maranhão. Piauhy, Ceará, Rid
Grande <lo Norte, Parahyba, Alagoas c Per-
nambuco, apresentando o sr. Alberto Sch-
leusncr, que, comniissicnado pelo ministério,
vae percorrer todos os Estados do norte., no
intuito de estudar a cultura do coco, princi-
palmcntc o seu lado industrial.

Nesses òíficios, o ministro pede que lhe
seja dispensado o possivel auxilio de fôrma
a -facilitar a missão de que vae incumbido,,
minislrando-ihe tambem to-dos os dados es-
tatisliens e informações, para a confecção do
rclaiorio que o mesmo sr. Schleusncr dever!
apresentar.

mm Ppüiu

DR. CALEB JÜOMFIM — Cons.:
Andradas n. 52. Á's;it horas, clinica
medica. Res.:. Boulevard 2S dc Setem-
bro 160 — Villa Isabel.

Liquidação de "stock" 
por todo preço:

rua do Ouvidor, 56 c 120: largo de São
Francisco, 14 CHAPELARIA NUNES.

PP.KÇOS ACTÜAES
nos SKfílü.vrrsfiíLXEnos

Manteiga do primeira qualidade,
crii latas'.(exportação) ri

Idem de prtmeirn' r-ualidad
rhnniciguelr.ís Iroclame) a. ¦

Cremo puro de lotte, potea*.,
Idem e:'n laias, ti ,,
liem em litros, 

Os pequenos anmin-
cios de ALUGA-SE,
PRECISA-SE e VEN-
DÊ-SE, não exceilcndo
de tres linlias, custam
nesta folha 200 réis, por
tres vezes.

em
1JÒ10

1SI0Osvo
IS fü
3$0M

Assipniitnras nipnstics pnr.*» entrega
ile IcSle u it./iiiieiliii cm vasilhame ia-
ernilo, iit-iinl-ivcl i

1 litro diariamente
1 garrafa diariamente..
1_2 litro • 

lfiSO 10
lCljÔOO

SJtWO

X. B.—<l* nssignantci-i devem C1Í3I
nii çui-rafa-i l-ii-radas, seja qual tot
preiexto dos colregailarcs.
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Em solução ao officio do presidente da
Associação Commcrc-ial da Victoria, com que
pedia providencias no àcntidõ de Sèr remet-
tido para a Helesacia Fiícal do Thesouro
Nacional, lio Estado do Espirito Santo, di-
nlieiro miúdo afim dc que possa atteíidcr ás
necessidades do commercio, vac o Titesouro
Nacional coniiumiicar-ilie oue a referida de-
legàcia poderá trocar por notas de 5?. 10$ e
20$, ou!ras de maior valor, ou notas de 1$,
2? e H$, 10$ e 20$ por moedas de pratas.

A D:rcctoria do Gabinete do Ministério
da Fazenda transmittiu ao inspector da Al-
íandega do Rio dc Janeiro o requerimento
cm que diversos negociantes de vinho r*V!a-
mani cintra a execução da circular de .ti dc
janeiro de 1910.. posta ent pratica por uma
portaria dessa inspcctoria, modificando o
modo de calcular o pagamento do imposto
sobre vinhos, afim de que aquelle funceio-
nario preste informações a respeito.

I

•"¦§¦'.

%>

O Thesouro Nacional, autorizado pelo
Tribunal dc Contas, vae effectuar os sc-
guintes pagamentos:

de ii:ç)70$ooo, 3 :oo_)$ooo, 1:26o$ooo . é
2 :,*)4.*;$ooo, a diversos, de .fornecimentos a
varias repartições do Ministério da Fazcn-
da. no corrente anno;

de s:ooo$ono, á Academia do Commercio
do Rio. de Janeiro, dc subvenção que lhe
compete;

de 7 7_j6$i8q; a diversos, de foniccimcn-
los á Repartição da Policia, cm junho tilti-
mo; c

de 2:.**S.t$950. 740$.14°. 3-<)$$700, 2:030$
* ;:io.t$-íi4, a diversos, de fornecimentos ao
Ministério da Guerra, 110 corrente anno.

hiiuaçâojm Portugal
OS ACONTBCIMENTOS DB CO-

RUCHE. MAIS PRISÕES '

Londres, 23. — Noticias aqui rece-
bidas de Lisboa, dizem que a revolta
*m Coruche, assumiu extrema gravi-
lade.

Os populares, armados, lançaram'
bombas explosivas sobre o quartel da
Guarda Republicana, destruindo parte
do edificio.

Os soldados defenderam-se valente-
mente, fazendo vivo fogo contra os
atacantes que tiveram um liomem
morto e muitos feridos. A revolta, po-
rém, só foi debcllada com a chegada
dc reforços militares.

t— Accrcscentam essas noticias que
em Santarém effectuam-se numero-
sas prisões, julgando as autoridades
que os indivíduos prcso.s fazem parte
de uma vasta conspiração ramificada
em todo o paiz.

'N. da R. — O, tèlcgranitna acima t
do serviço', especial ila Noticia. Com-
clic é uma viltáiqUe pertence ao dislrí-
elo de Santarém, e fica na provincia
da Bxlreinadura. No Conselho de-Co-
riiclte ha cerca de 10.000 habitantes.

OS OPERÁRIOS E AS CADER-
NETAS PROFISSIONAES

Porto, 23. — CHfíyas.) — O minis-
tro de Estrangeiros, dr. Augusto de
Vasconcellüs, que aqui se encontra-,
declarou que o governo se manterá!
completamente alheio ás reuniões do
operariado, contra as cadernetas p*©-
fissionaes.
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O DIA NA GAMARA

m

foi Pautada quasi ioda a
ordem do dia

* m m\\* # ¦

.SisEsro o ppcjecto ela amnistia vae
ses* ouvida a commissão de

finanças
»¦ ' _¦ l 

*» 
• * H_<* i ¦¦ i» ¦ _

L- ULTIMAS NOTICIA
ri^mJtS

DE BUENOS AIRES

OS PARTIDÁRIOS DO SR.
ALCORTA ADHEREM

AOS RADÍCAES

A SITUAÇÃO NOS. BALKAÜS

NOVI • BAZÃR~PMÇA OT-
TOMANA, CAE EMPO-

DER DOS SERVIOS

4 GEEAÇlO DE UM PAMTHEON
A sftmojjão dc üio-item no __icatro da rua-da

Misericórdia não leve .a mesma limporiancia
do espeetaculo •T...K____o>__a véspera. Do ipro-
gramma distribuído .• constava apenas um nu-
mero dc somação — projecto <la a_n_iistia —
nus esse mesmo :r._o deu a ;Sin_r__mã .sorte,
em vista tdo deserapei-ho, ^que 'deixou -muilo
a desejar, po a parte 'dos «rtelhorcs artistas.

O jornalista Jean-Ga_-_re c as -co-rajoNvs
Beiílioras, quc assistiram á :_mpoficntc sessão
do dia aírterior, pa-nece guc gostaram da .rc-
prcschtaçâo «la peça, porque liontem lá esta-
vam,' ffitnnes, desie a .ihc-ra do ,prólogo, -nos
do!s vetustos e empocira-os camarotes de pri-
rociai ordem. O pessodl, iporóm, eslava ean-
caio dos pxerekios ida véspera c o cspccla-
ct:lo decorreu fr o cc sem o _ii_nor interesse.

«Sobre a nic... .íclo-u o sr. Valois de Castro,
pm.. levantar uni jprolesto, que retirou niais
tirie, .per ter verificado .que se tratava dc
um -equivoco.

O sr, Josino dc 'Araújo «negou quc .houves-
se promaicsado -qisalquwr phrasc offcnsiva alum <-cpu__i_o-d- .Pes-ia-iibueo, -c .respondeu ás
aceusações for.mulai_.is pelo sr. Irineu Ma-
cha-o contra*..a incrciai.

•¦Oraram aiwlti, rap-rdamente. rcfcrndo-sc *ao
caso da dciiiviicia, us sra. 'Mar-ini -Krancisco
c Jacques Ouriquc.

. «O .sr. EarrJiá Galogeras pediu ca publicação
de uni importante artigo <lo sr. Alberto Tor-
ros.

¦«ORDEM T>0 -DIA
'Anniraciada a votação üe quatro ocqueri-

menlos do sr. "Irineu «Maculado e um vlo sr.
Souza e S Iv.-i, sobre a amnistia, falaram os
srs. Calosçeras « EPòoséca Hermes, o pônei™
a favor, ,c o -segundo ¦-outra.
_ «Os rcífuorimientos do sr. Irineu ifonam Te-
jeilados.«O <lo sr. Souza e Silva foi retirado pelo
seu autor, quc pronunciou -as -seguintes pala-vras:'^'Quar-lo apresentei o Te-querimçnto p:ra
qi_c.o;projecio tle anmisi.a fosse ti çstii-ÒSíÚáCmum-s.ão-d-e UíaTvrJli.. c-Guerra, cu:t*!i-lia-cm
viota promover .vai exame -ca-nuo, conscien-
cioso e ponderado, fora >-!__ arrcbaitamcntos
ria tribuna, -dos seus .ropcctos e conseqüências
no que concerne ó -disciplina da .Ãrmàda e
á -ranulmição da ordem militar c áo -respeito
á -iiprarc'1i\..

«Não tendo o requerimento lojrrado numero
para ser votado, a discussão; -já.-iniciada, pro-seguiu. A controvérsia estava sfrancamcnle
travada. Julsuei .então ,mai9 acortoslo não pro-
por a sustação da -discussão, e niodífiquci o
meu rcqucrltncnto de modo que o estudo (la
coimniissão dc 'Marinha c Guerra- se effcctuns-
sc antes fia vosação, parai o caso de-não ficar
o assumpto bom cs_!..r-_i_lo no debate.

«Assim não aconteceu, porém, a meu ver;
a -If-íiana, não obstante certos arrebata.n_nt__,
esclareceu siíff.*«eicntcnionle o critério da Ca-
mara, dando-lhe elementos «bastantes para
que -ella possa n-edir a g-râv-cls-le do volo c
suas conseqüéiiéias, 'Nestas condições, -a nic-
dxla dc prevenção, que só foi inspirada pela
prudência, já não tem .razão dc ser, c cu pe-
ço a v. ex. que se digne consultar a sC__uarn
se consente ra ic.tirada do «nequerimenio.

«O meu primeiro requerimento deu infeliz-
m-c-rne. lofisar a sim mal entciidii.

Por altribtt-r-lilic intenções que, sih-céna-
nicnie. elle não tiníia. o meu Itonrado e tn-
lr-n.nso 'Colk;sa pelo Rio Cirande do Sul, sr.
Carlos M.TJtinvinianp, d:gno relaíor do proje-elo de amnistia, n-.oslinou-se com elle profun-damente n::i_oai.li.. O .ncrdcnti. está, 'feliz-
mente. Icríiiinado c desfeito o mal cnicntlit,
Mas devo anula declarar, em atlenção ao meu
illustrado collcsa. que qu.ii.do apresentei o
re-nierimento, não t:ve inliritos .prolt-l.-.-iorios
r.rni. muito menos, o -proposilo de impedir
que elle proferisse a notável e formosa ora-
ção que a Câmara ouviu, como sempre, com
o acatÂmcnto que .suapalavra merece.¦V'.i\ inspVado, tãç somente, peio sentimento
njtiilo do dever, que se inmõe no exercícios
(bi meu mcniiialo, a preoc-iipacão continua
daquillo que jultio ser do interesse da disc:-
plina e da eff:cicncia da Mariiiha; não porum liiéro senüniento de classe, mas 7porque
eüe affecta dircclamente a estabilidade da or-
dem socicl, o prestigio do governo, a scgti-
raiiõ da R-mubliea e a defesa da nação.

Cl eminente i\-pres_nla-n!c do Rio Grande
do Sul ufanou-r., com razão, dc quc agindo
como agira, "andá-ra diireto". Como elle. cittambem posso dizer: — "andei bom navega-
do".

Inutilizado o requerimento do sr. Souza e
Silva. foi_ reli-ado da ordem do dia o celeber-
rimo projecto n. 12.5 A, quc concede amnistia
aos lionibarde..'dnrcs dc Manáos c aos mari-
n!ie'-os da esquadra.:Foram, etn seguida, approvadas as seguintes
matérias:

P ojeclo n. ->,\6 A, de 1912. concedendo á
viuva do senador Cassiano do Nascimento,
emquanto o for, a pensão mensal de 600$, c
bem assim n de 100$ a cada um de seus filhes
menores, etc.;

emenda do Senado ao projecto n. 44 A, de
lou. autorizando a abrir, pc'o Ministério da
Vineão e Obras Publicas, o credito extraodi-
lla.ió de 200 :oon$. para conservação c custeio
das linhas teleeranliicas e telcpboncs do Ks-
lodo do Uin Grande do Sul (discussão única. :

projecto n. 132 G, dc 1912, redacção paranova discussão tllt emenda deslacada do p**o-
iecto n. 132 C. deste anno, que relera das
nrescritiçiies e:n que incorreram. os ex-depu-
lados Sylv:o Romero e Sebastião liurico Con-
çalves de Lacerda, para recebe-em os subsídios
a T|-_e_ tèm direito (dSscussão tinica);

i. .projecto n. 321 A. dc 1912. do Senado, auto-
¦,<fíza_n.o a íonceder ao dr. Carlos Domicio de
.•Assis To!cr'o. promotor publico do A'to Pu-

. vVts. (Uni anno de Pcenca, em prprogação, com
dois .çrços dos vencimentos (discussão única):

.projecto n. 203 A, de 1012, regulando ns
condições de pagamento ás pessoas estranhas
no quadro do funccionalismo f-deral civil ou
mi!i«..r e dando outras providencias (i* dis-
cussão).;

_ projcclo n. U4 A. de 1012, do Senado, atilo-
rizanilo o p-esidente da Republica a abrir o
credilo de S:ooo$ nara acquisição do retrato
rio dr. Joaquim Duarte 'Murtinho 

(J1 d:s-
cussão);

projecto n. 31S A, dc 1912, determinando
quc sejam aproveitados, independente de con-
curso, os íiC-ti-ies inspectores interinos pnrnns vagas de insn.clorcs sanitários existentes
na Directoria Geral de Saude Publica (2* dis-
cússão);

projecto n. i(Í2 A, de 1012. emenda desla-
cada em 2" discussão do projecto n. 162, deste
anuo, mandando cquipa-rar, para todos os rf-
feitos, o escrcvcnle da palromoria do Arscna'
de 'Marinha do Rio de Janeiro aos aponla-
dores dn mesmo arsenal (3* discussão);

proiécto n. 242, de 1012. do Senado, auto-
firainV n çonccflcf po â~ Toiío PpnWn Tlnpr.

nier, .inspector sanitário da Directoria Geral
dc Saudc Publica, um anuo dc licença, cm
prorogação c com ordenado (discussão única);
P ojeeto «,338, dc .1912, autorizando a abrir,
peio -Ministério A-i SEazct-da, os créditos sup-
plementares dc 359 tossífloo c de 3 *MÚ$, cste;
á verba ig» c aquelle á verba 18" da lei nu-«
mero 2.544, de 4 de janeiro ultimo, para dar
cinr.primcnto no-ort. 97 da mesma lei (2* dis-'
cussão); s

p-ojccton.35-, dc 1912, autorizando a abrir,'
pe'o Ministério da Fazenda, os créditos es-
P-ciacs dc 1.182-8295140 papel, c, :-7$""7,
ouro, para oceorrer uo pagamento de dividas
de exercícios findos (2* discussão);

projecto .11. 357, dc 1912, autorizando a abrir,'
peio 'Ministério da Agricultura, Industria cl
Coiumcrcio, o credito especial de fio :ooo$ para'
at-.ender ao pagamento a que fize am jús, 'no
anno de igu, os çtiltiradores de trigo no Es-
lado do Riu Grande do Sul Guilherme An-
tonio Stumpf, Vasques ¦___ Quadras, Avelino'Machado 7Borgcse Hastas c Vasques & A1-.
meida, de accordo com o art. 51 da lei nu-
mero 2,356, dc 31 de dezembro dc íyto (2"
discussão);

jprqjecto *n. 3'i.í, de 1012, autorizando ai
abertura do credito supplcmcntar de .
7'nu :uoo$ooo á verba 1,5? do art. 93 du l-.-i!
orçamcntii-ia vigenlc para attender a dc.pe-'
sas com os próprios nacionaes (*,* discussão)*;•projecto 11. 372, de 1912, autõriiando a
abertura do credito dx-ie-noriíinário de
C :260549o, para pagamento de vencimentos ia
Vcrcno Alonso Gomes de Almeida, em virtu-
de de sentença judiciaria (a* discus;á_);

projecto n. 3S0, de 1012, autorizan;lo a.
abrir, pelo Ministério da Fazenda, o credito
especial dc 26/.394"5353i afim dc oceorrer no
pagamento dc diffcrcnça de vencimentos de-'
vida a 9. hiladelphOf.de Souza c-Castro (2'' dis-
cussão); 1

projcclo n. 306, de 1912, do Senado; antori.an-'
do a mandar pagar a Lnüi-Iáo Dias Cunha, • .cc.-,-:
tsirinário de Ladisláo Cunha ¦& C, a quantias
de i89:8so$282.por obras contrataria, e exe-í
cutadas nos quartéis da l''orça Policial do
Districto Federal (3" discussão);

projecto n. tt6 A, de 1912, modificando a
jóia c a contribuição do montepio dos fun-
ccionarios públicos civis, decreto 11. 942 A,
dc 31 dc dezembro de 1890, pela fôrma quet.-stabelccc -c dando outras providencias (iudiscussão);

projecto n. 212, de 1912, autorizando o
presidente da Republica a abrir, pelo 

'Minis-
terio da Viação c Obras Publicas, o credilo
supplcmcntar de 133:686?66S, para oceorrer
ao pagamento de funecionarios da Inspccto-
ria Federal das listradas c supprir insuf-
ficiencia de verbas da mesma repartição (**-discussão);

projecto n. 296, de 1912, autorizando aabrir, pclò Ministério da Marinha, o crediloextraordinário de 4.M.|:56o$372 para pag".-mento de despesas decorrentes da execução
da lei 11. 2.290, dc 13 de dezembro dc 1910,(.3" discussão);

projecto 11. 180, dc 1895, concedendo a d.
Augusta de Miranda Mineiro, mãe dos fal-lecidos alferes da Brigada Policial Pedro JoiiMiranda Mineiro e Antônio .Mineira, .uma pen-são mensal de 6o$ooo, sem prejuizo do meiosoldo que já percebe (2" discussão);

projecto n. 160, de 1910, autorizando o
presidente da Republica a relevar o thesourci-ro do papel moeda da Caixa de Amorti^içáoAntônio Barbosa dos Santos, da responsai ii-
lidadc- e pagamento da importância total riodesfalque coiniucttido em 1909, pelo ex-fielArnaldo Vieira da Câmara, etc. (2" dia-cussão)*;

projecto n. 273 A, de 1912, tornando cx-•'.eusiva nos juizes federaes da 1» instância cseus substitutos a disposição do art. 3", nIII. da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de'Oio, relativa a cobrança em òstanipillias dascustas jiidiciaes;
projecto n. 352, de 1912, autorizando aconceder um anno de licença, com toiln.. csvencimentos, a d. Maria José doi Sanios Tiíou-rao;
projecto n. 3S9, de 1912, aut.riwra!l5 aconceder um anno de licença, com ordcnaUoao dr. João Vieira dc Souza Fillio, procura-dor da Republica no Maranhão -discussãoiimca);
enicnda do Senado aò projecto n. 2- Ade 1Q12, autoriz;indo a abrir, pelo Ministérioda Fazenda, o credito supplcmcntar afim deattender ao pagamento de juros c mais depè-sas do empréstimo de 60.000.000 tl» francosou 2.400.000 libras dc que trata o decreto11. 9.168, de 30 dc novembro dc lyn (discis-sao única);
projecto n. 383, dc 1912, exonerando dequesquer responsabilidades para com o Tlie-souro Nacional, pelo desfalque havido no dis-tricto telegrapbico de Minas — Norte, o cn-genheiro José Barccllos dc Canal bo te"discussão).
l-'oi rejeitado em 3» discussão o proi-ctoque mandava reintegrar ao Instituto de Musicao professor Cavallicr Darbillv.
Findas as votações e tratado o c-.so dor.rojeclo que concede cem contos para mumonumento á i" iinpcratnz do Brasil, cas.) ámie nos referimos eni oulro 'ogar, entrou emdiscussão o orçamento da Marnha, fatandosclre clle o sr. Anlonio Nogueira.

UM BEPTO TARDIO
No pequeno discurso que fez, na hora doe\ped ente, declarou o sr. Maitim Eraiicssco

que o parecer sobre a denuncia r.ão fora
discutido juridicamente, nem pelos oradores
quc o iiiiDcdiram, mm pela imprensa queparece, soffrcr da afpopléxia do mérito, li..accrescenlou o Ilustre humorista que si os
icrnaljstas qtiizcrem, por ventura, discutir amateria, encontrarão s. cx. na brecha, prorn-oto a responder a todos os ataques.

Por_ muilo honroso que fosse para qualquer
jornalista terçar armas com üní esgriniista ria
estatura inlellectual, e moral do Ilustre des-
çéndcntc dos Andradas, não nos c possivcl,accéitar o repto. nor duas razões principaes:i") Porque, já agora, I/incc â morta, e não
coniprehemleinns essa proposta sinão como
riais uma ironia de s. ex., que faz a oilbev a
dc propor o debate, quando no momento oppor-
tvno foi clle arrolliado c impedida quasi adi. cussão sobre materia de temanha re'c-
vrnea.

2") Porque, com a devida vcn:a. não no-ritmos tomar a sério um parecer quc reconhe-
c- a existência de dois crimes, mas não cn-
contra o culpado, quando a Const-'tuição e o rc-
giincn pres'denc:nl, que nos felicita, conhe-
ecm-no perfeitamente, tão bem como Iodos os"ove- membros ria commissão especial, sem
cj-ceptuar o próprio -sr. Marlim Francisco.

Para outra niialqucr discussão, como porexemplo, a do nrojeclo da amnistia, que tem
nenra nia's ODporlunidade, estamos sempre á
r;.'snn..if-ãó ri» s e.\-

GOVERNO DA PARAHYBA

O clr. Castro Pinto tomou
liontem pos.se

«do cargo de presidente
do Estado

Parahyba, 23 — (Americana) — Toma-
ram posse, hotiUni, dos seus cargos, peran-
tó a Assembléa Legislativa, o presidente üo
Estado, <lr. Castro Pinto; o 1° vtec-presi-
dente, corotie! Antônio Pessoa, c o 2° vice-
presidente, dr. Hcdro Bandeira Cavalcanti.

O dr. João Machado leu uma louca e.\-
posi«;ão da gestão dos negócios do Estado.
durante o periodo do seu governo.¦A cerimonia da posse revestiu-se <lc gran-
dc solcnnidade, achando-sc presentes «ttxlas
as autoridades civis. e militares do Estado,
rcprosciítantcs do governo do Estado do Rio
Crattflc do Norte e muitas pessoas gradas,
assim emuo nit-.iío povo.

Parahybti, 2,', — (Americana) — Na Ca-
-hcd-al íoi cantado um Tc-Dcum, achando-
se presente o 1-ispo diocesano.

A* noite realizou-se 110 palácio cio gorer-
no um prsstde baile, que correu no meio dá
niáior animação, achando-sc presente toda
a melhor -sociedade paiahybana.

ruraliyba, 23 — (Americana) — O flr.
João Machado, cx-prcsidcntc do Estado, sc-
gue para o Rio de Janeiro, no vapor Pará.

rParaltyba 23 — (Americana) — O novn
prcsWciife do Estado, dr. Casiro Pinto, no;
meou secretario geral do Estado o <lr- José

íRotfrigiiM de Carvalho; chefe dc policia,
o úr. ^Jilonio Massa; iiispec-or do Thesou-
ro, o dr, _3dua_do Pinto; olíidal de gabi-

neto, o dr. Alphc.ii Rosa, c prefeito da capi-
ta!, o coronel José Bezerra.

Parahyba, 23 — (Americana) — Pediu
demissão do logar quc oecupava na Iinprcn-
sa Offieial o sr. Ronililo Pacheco, sendo
sul)s:itu!tlo pelo dr. Barnahé GonUim.

illiiil!
2:00.#0.0

Foi pago ao sr. Bernardino
Fernandes, neíjocíante estabo-
lecido ama de S. Diogo n. 5, o
bilhete n. 19545, premiadocom 2:0008000, segundo pre-mio da Loteria da Bahia em
beneficio da Santa Casa da Mi-
soricordia de Maragogipe, ex-
trahida a 17 do corrente, sob
a fiscalização do Governo do
Estado da Bahia.

P.inO*- alugam-se e vendem-se, eml ICll lua prestações, novos e usados.
Rua da Quitanda, 64. (Casa Carlos Wehrs).

ENXAQUECA. — Tratamento, de eom-
provados effeitos, pela _lcctr.c-d_-le medica.
Dr. Toledo Dodswortii. Avenida Rio liran-
CO B. 87.

Os orçamentos acto.aes, em
todos os Ministérios,

excedem
aos anteriores

Buenos Aires, s* 'Agencia Americana) —
Acha-se gravemente enfermo o revolucionário
uruguayo Oswaldo Cervctti Tctnpisito, -que :lia
pouco tempo fora preso era Montevidéo como
implicado no attentado dc que íóra victinia
o sr. Battle y Ordoncz, presidente do Uru-
Eiiay e quc, ab?olvido em julgamento ali, se
refugiara neste paiz.

Buenos Aires, s* (.Agencia Americana) —4
Tem dado motivo a muitos commcntarios
o facto de haverem todos os min stros da
Republica augmcniado o orçamento das pastasrespectivas, dando como motivo desse au-
gnicnto o accrcscimo de novos serviços ua
administração.

Desse 'modo, todos os orçamentos excedem
muitíssimo a todos os -anteriores.

Buenos Aires, aj (Agencia Americana) —
Conin-.enta-se com muita insistência a noticia
proveniente de CorJova, cm quc se affirina
n«e os partidários do dr. Figuciroa Alcortii
adheri-am cm gf-iode numero acs radica.:
defendendo com elies as candidaturas apre-
sentadas para as próximas .eleições.

Buenos Aires, 23 (Agencia Americana) —
O'conselheiro municipal sr. Monsejitr propo.na -sessão du .Conselho Municipal de hoje, qu.fosse augmcinado o numero dc padarias nu.-
canic;i3 -nos hospüacs, -afim 'de pcrr.iittir, nas
feiras francas, a .venda de pão barotamémé

Buenos Aires, 23 (Agencia Americana) —
Galcnia-sc, dc aecijrdo com estatisücas ulti-
numeme -feitas, que a venda de tabaco na:-
Micsõi.-s, foi. até -titão. a eonliir-se do comei,--.'
deste anno, de ura milhão de I:'iogramniai.

Buenos Aires, 23 (Agencüi Aue; ic-ttti) ¦¦¦
Dst accordo com o pedido de exiradicção for-
nmtado ,pc!a Argcínfinn n iRepiioíica Portu-
guèza, o igóveno portüeucz enviou p:ir;i n
Argentina o ;bvsj),.nlipl tuiz F.-rrari, quc aqu:
prat7cou vanos crimes, de.rr.^ian-o alst-i-.s
estaliêlecimentos.

Creuiíça qtii_l__-taââ cora
sijçua _!ervrr?.?n

A disIracçDo tl? viria» ?rn.inra!, dcK-nndo crcin-
ças>üc fr.r. étlaüe a?M ii^çfncfn ii próprias,tem occa-DnaiJi) .n;o ;|> [jutiad? .lt_.a:ti'c-i, da or-
dciii ilo qne ora tmtamos níilas '¦¦ r!in:.

NcIfom. filio Hc ^.I-i-.-o;1 !\-.í'-¦;; v. íji im-. com
io -iiic7.es tle ellfului aproveitaiiOo !;oiitei_i a fluscrp*
tia ile -íua progenito a, r.a çaa rtsWJenca, á rua
P tiro Alves n. 77, appro: ¦:;-.»
leira qtif* est.ivj -o.r.v u:n '¦ ¦
a ferver c iprovoeòu a .nua (,".•¦:

.O ..:.it'l_d- nio t- fcr .-
derramou n iiqii :l_ em hu'!.íí
do^ ipct^. qiie f-coit cnm queimaduras rio ift e
eráos na irepifio pontal c .parícia! d rcita e na
fac ç *bra';o d -cila..

Avisada, a Ass stéíicia 'nv;ou uo oca' um auto
ainbii-anc a com um fcçii.tativp que pre?tau ao p--\'-7. os üoecorroí dr que clle n«ces3.tav;c( _Mv.a~i*
do-o ficar eni trãtaíiisiito etn sua re-" tl nc'a.

Ic .una cha-
cou. «sua

A chs - ro
¦ra o co pn

Deijpois (la ''rarr.!-i,,'._ja" le-
tou num (MJtMrsí.a

**.**, 
(*^t1.l*raa,

Francisco Cardoso, dc 2Í. atíTn-»*, polte'ro, pnr-
tuí-ruez, viíikI -Vir .omliu^inte, e.idç.iíe á rtia B>
rão Üe S. !'.'!is n. 107, Mitrou hoh.L-.ih no bo-
_cqi';*-i d.i rua 'TV. Kio Ricardo u. 70, e já c-
tava uni trmto na {')u£a<

Ahnnou-?e. padl»-;'quálau?r cotia, Iscbcu, c aü s?
_len*omt! .aljrum tempo.

Iji tat Ues d poi-. o ihòhtfm jleu ipara :rr.p*irar
con» a cara tle Jat.ii.tha jTijjuct e-:Io. qu<; tahibem
bclwricnva,

V? ivra vnc, palavra vem, Tac:ního nttc tatphrm
jâ_ não estava muito ehrisfSo, pesõh de imia ca-
d ira c wtr Hurfs vetcn deixou-a c-- r nn cni_t>ça
dc iFrancrfco.

lífíe ca'u por terra, tonto, cnm H".? fc"imeh'or,
einqiianto o ngpressor, que pretenda f-.irr ei a
prefíi ,-e levado á dt*l cac:a ilo sS° d f.trcto.

CardoFQ íamhem fot -.para c.i levdo, e ' *;:'' -
03 _.orcoro5 d:t AT^tencia foi fazer comp&iliin
uo .lioniem da icadc'-ca.'

«¦CçOJí? hjh twi* ro veiítrè
O esfvador An!on'o Pinheiro, dt: r.z rnuns*. ca-

Fado, res dente á rua Ser-toro n. 7, cm D, Cia-a
lir'.gou cnm o .hdiv* duo de noive Qi ^Ido de tal,
qu? o fr viu-com um tiro d: tpvMvç- >no vfníre.

O ãpprc_.yq7 fuq'u, e, o fç"'ib. tIepo*í df soe-
corr-do na A__?'3ti*nciat recoMiem.e á Parra Ca-a.

\ polícia do 23o districto tomou cónhscüpcuto do
facto.

O siv-íàíIk Gornny.. rm C"*-^"'Matiriil, 23. — .(Esitccial.) — Cem-
Tniir.icnni rir- Cadvz que o si:. Liii;: GV,
mes íoi «nomeado sócio honorário cf;.
Academia Hispáno-Arnencanà; e tam-
bem o sr. 'Lauro Miillcr, da Sociedade
Econômica;

Óbscquiando-se o sr. Gomes con1
pnnrslle -itiilò; foi-'lie. nor este facto.
offcreciclo tum banquete, em que to-
maram parte altas autoridades e pes-
soas gradas.

Ao ichanipagne aquelle brasileiro
']ocl_?i*oii ntiç o obior.to ''1" ?míi v'^.^'"^
era facilit.r a introdueção no Brasil
dns produetos líesiiáhlihcs,' iwr inter-
médio de iiiri Museu Commercial cm
Cooperativa, destinado a baratear a
vida no Rio de Janeiro.

MelhoraincntoK
om Fortaleza

Pòrtàjesd, 23 (Agcnc'a ¦Ãiticrícann) — O Inten-
d"tite !ii'ii>íc'pa' ierhprèliçhdc actuahnente vários me-
llioramcntos nesta cidade.

Indicação de canilidatòs ao
Coíiafresso niinclfo

Bcllo Horizonte, 23 (Agencia ytihcricaha) — Fo-
ram indicados va ios nome- pata preénch'mehtò
di vaca nlicrta no Congresso Estadual prio sr,
T^ado Lopes.

Conferência dc 11111 jornalis-
ta hmiíçaro

Fortoíeea, r.l (Agevcia americana) — TJnt jor-
náUsta huntraro, sr. M. KIthar, n1!.. se .acha neta
capital, realizará hoie uma confcrcnc.a "-olir" õ«
thema *_Impressões de viagem at'rãvé3 do urasil".

O comnmndo do 40° batalhão
Bello Tíor'sou1e, r.t {Agcv.cia Ànitíficàna) —

Tá afntmiii ot com mando do 40° batalhão o coronel
Jacintho Frc're.

hb— iiwi'iiiiiiir__3_-ajU-_-W-_-ii

MARROCOS VOLTA A1 BAILA

ir FÍKEZ EM

As forças gregas oecupam
completamente a ilha

deLennos
Conslaiiliucrpla, 23 r— íttavas) — . Nas

rodas officiaes consta com grande insiSten-
cia que .'será -lòmc-ido^riilmi-Pachá para «a-
íbaixador da Turqtriá *'>£$•'Vicijina. - í

'Londres, 33— (//ovaj) — A legação <_*{
Servia «nesta capital 'iníornu 

que depois dc
¦lima resistcncia.^ftcar-iiçada, os turcos .alian-
dor.aram Novi-B-zar, a-princ-pal praça ior-
•te uttomana pro.-i_r.a-a fronteira servia- O
combate nos arredores <íè Novi-Ba.ar durou
dois dias, sondo essa praça dc.c.-dvd.'- vale-n-
temente em toda a linha pelas tropas oito-
manas. ;-*j *.-.

A legação infornia ajnda que ns forças
somas, depois da occitpação de Noyi-Bazar,
apoderaram-se íanvbeiri <3as alturas de Djtirt-
jwj, qu. constitttem nma importante posição
estraiegica, <• oocu]iar<iin a c.dade de Pris-
.-ítliia.tmia das smais-iinípòrtantes do vilayet
de Kossowo.' , .'*"¦** * «i' 

Londres, 2,*) — (7ir^r-<w,); — A legação da
Grécia nesta -c.pi:ai asttnitnciòu aos jornaes
.lie as 'forças gregas? ôçcuparám «lioje coni-
pk-l-imcnte a ilha de Lcmiios, no lígeu e á
Liivrad,. do csíseito dcts.-.Dárdanellos.

Jifitm, 7-3 — (/ttxtt^'i^e'A "Agencia Ste-
Nsni" wríonna qtie «^puy^í' itfna' larga coivfe-
'.•enc-ia a res-petlfí ciat-ssrtiação poütica inier-
liítcionitl e nosadiíiie*^Jitibrc a crise dos
Balknns, entre o mt.rqiitz ;di 5!an Ghiliano,
ministro do- Ne,*:í.*;iis7. Iís;nnsire;rps. e o
-os-U-.- Lc.-po!'!.! í'e /''Meíitüld, presideme do
cO-iseT.10 co..*••'.-•¦'ni. c-ministro d» Exterior
cu AuswiarH.fejiTiá.Vj;.

Os J-.:s i-.-.!ad';-.as -crfnstataram a perfeita
icIcnst-dá-Je do -is.ns qtre ha '.-i.iie a luilifl c
st .''',::sii-ia-'-'i*i*.'.rr:n .òlire a* -V.tihçãojhl ma¦'-'•S'í!, ç r,<-..«-- r- ,so!--fe; a o-m-• * r* :-'.is!t' de
nv-citer es?i r.rüo afirri dé a>n__guirèni o
restabel.cim ..',0 da paz geral .com. o con-
curso 1.. outr

iiánirnio do ir.

'. -ç • ' xrm -na din-ndo a
¦ -..-.uii". ri.-VirÇTi á o es-
;,í'>e. r-.ili'-;i-7- ,iaca.
;.;í ili •¦ (Ihlcivas) — As'•-. ,,ni* '.'i''- st praça fo'-
'..7l'r:* .•l.-pt.is de um com-
,..*<!o 'ii;'|,oiiaiues 

per-

K;.v_..eíi0i%. (í{r'i»)i Bi v .. o
'r-ciim A-neritmiana). — Consta

v se'*_ ¦>..-'• í. :- ¦'• -...._¦ «7. a«c- ¦'¦¦ ,'ii-ttfto çrcàriiis na Tíih a„,o; páilic \os.é 'fupina_nbá
.'.i-,. ¦. .. io actoaftçf-ííf' nn eSiLde dc Sobral;
.lt- Rstiilo.

r* y

Ti *r*T*i fr*,*.

"•¦."r .'^ _¦> y fo T

;,r* ma-éÁjr-tr-rjr\
.¦¦¦.¦mt.rircJi.mi >-:$

,; .•:,'.-.'....• íâ;i tubm-iiSS-tiê
RUF.XO.', AIlíjRSí ?3 

'(Ainy.iciinaj —'Om ch. ;s_o ''¦¦'¦¦'.. r-ios telfirrárnirias pro-¦dentes de Santos, noticiando a maneira¦iríüal por quc fora:'.»'recebidos ali o se-
lador Laint-z e sua--S5'iih-'ra.

Intormatn esses díspachos que no Ho-
íe) Giiaíujá os ilisfiÃòtos viajantes ío-"s_:n alvos de sii;n.i..if-.ativ:is demonstra?

õc-s de apreço, por iir.ite das autoridades•¦•.-•'.cs e pela pofíliçiid cm geral.
Açcrescentain aintij os inesmüs des-

íiC-tós-quc o sr. 
"L-ÚTit-Z 

seguirá dali para
>s 'Faiil.ò. onde pretendc-.visit?!' ;•< inhiií-r-

iro dr. Garr.pos Sbüís. 'Terminada a visi-¦! -cgu.'i'c s. ex. para o Rio de Janeiro,
tule aguardará a çlfçg.aíla dá Europa dc¦*n dos se::s fül.os, -.r...: açòvnpanhâ o ca-

láver dc ttm netto iseu falltcido cm via-
gem para, a Anv.rica;<!n Sul.

A imprensa local, pjlBliea-ado esses des-
JgacJios, iaz coninitírtlarios favoráveis á
impretisa Ijrasilcira* tine- sç tem occüpado
lbgios_.iuen.te da p*crson:tlidade do sena-

dor L-riine;., pniticuliVizEndo o "Jornal do
Coiumcrcio" dota capital.

I-.S-. modo trariüc.eve as referencias
í'!l- os jóiiiáss cariocas c paulistas dera.n

á publicidade, acerca .do iíltistrê viáiaiíte.
BÍJENOS -V.-.ÈS7 23 (A me-..canal--
Einliarcã lioje na jEjtropa com destino

1 esta capital o sr._ A vagarray, recente-
mente nonicaclo ministro plcnipotencia-
rio da Republica Argentina) no Brasil.
.S. ex. vae receber inátrucçõés do gover-
710 argentino para a sua orientação no
exercício da sna pasta r.o Rio de Janci-
ro.

S. Paulo culpa <la sua
iBstrufejãó

S. Pauto}.33 — (.-!*jsc.'/-fi:!,i) — O proje-
;'o 'de reforma da." escolas normaes cria
?.-, cadeiras de psychcdogia expcrinv.ntal
crilicavpedagogica e'de mt.liódo c processo
d. ensino. Estabelece <|ce os alümnqs das
esirofe no;*!i.rr7s .e-untiariãs potkrãò diplo"-
mar-se no Gyninasio' mediante a prestação
de exame das niaícrías não cstndadas nas
escolas nonstlàes e .ice-ycrí,i.

(. me.mu projerto cria uma Escola Nor-
nia! fíi-.ssiii-.ia no bairro dò !. raz, desta ca-
pil.il, sc:-.'.!o -jproveííaãb- :-.c'la as professo-
ras das antigas escolas -nmplemcnra.es
aclsualmehte sddidas. Estabelece egualrnen-
le que nj d'*.plõmadçs pelas escolas normaes-
secundarias poderão matricular-se no pri-
meiro anno de Gyninasio ou octro estabele-
cimento superior dc eiisisjo cs-.adual, reco-
ithccido como tal pelo Kstado, c quando
prestarem exame das matérias que- ainda
não cursaram.

.?. Paulo] 23 — (Ajncriçána) — Vae ser
apresentado á Gamara dos Deputados um
projcclo estabelecendo o meio ps-a.sco de
provimento das escolas dos bairros desta
capilal.

O governo annunciará. largamente quaes
as escolas vagas e não concorrendo a essas
cadeiras professores diplomados, serão no-'
meados leigos, mediante exames prestados
nas sekles dos municipios, sob a presidência
do inspector escolar, servindo de examina-
dores dois professores por elle nomeados.'

RESPEITO

Os ferro-viarios hespanlfc
alistados nas fileiras

como reservas
Madrid, 23 — (Horas) — Houve hoje

nova conferência entre o sr. Geoffray, cm-
bai.xador francez nesta capital, e o.sr. Gar-
cia Prieto, ministro dos Negócios Estrangei-
ros. Essa conferência, que se realizou ao
anoitecer, durou mais de uma hora c rela-
ciona-se com a questão de Marrocos.

,'tfadrid, 23 — (Havas) — O conselho de
ministros, reunido esta manliã resolveu que
fosse feita nma consulta ao titular, da pasta
dos Negócios Estrangeiros, sr. Garcia Pric-
to, sobre o unico ponto ainda pendente de
soluça*) das *ncgociações com a França, a
rc-:peito da qu-rslüo dc Marrocos, resolven-
do egualmente que fique reservado o ac-
cordo.

O conselho decidiu ainda 1'ccnciar immc-
disriamentc ts* reservistas ferro-viarios, cha-
mados ás fileiras por oceasião da ultima
erévc dos operários dos caminhos de ferro.

11 - -.-1., 1—__.___^^ -ff-t .jm ^m*\** « "¦"— ¦¦_¦_»¦¦_¦—

As tariías de navegação
inglcza

Londres, 23 — (Havas) — Os jornaes, cm
telegramnias de Liverpool, aniumciám quc
começou a esperada guerra dc tarifas entre
as companhias dc navegação inglezas c as do
continente, qne mantém carreiras entre os
portos da Europa c os do Rio de Janeiro c
de Buenos Aires.

Os mt"*nios tclegrammas amumeiam que
a Companhia Hair,';iirg-Amer'ka já reduziu
para seis libras esterlinas as passagens dc
tcrr-piri cl .«se entre os portos europeus e
sul-americanos.

Os açougueiros de Berlim
m/, ? ....;__) —Os açougueiros desta•.-i.s-a. resolveram nAo vender, de hoje em

l-àn.e, a ret.ilhn. a rarne procedente dn Rus-
iiii 1-Ssa dêliliçração irritou profiindaineiite• loiT.s de casa que em numero de alguns

• ¦*"... cs saquearam hoje, pela manhã, os ai;ou-
Sites.

Dcram-sc varas desordens, sendo necessa-
•a a inUTveni-rio da policia, que resolveu en-

cerrar os mercados 'I • —rnc f esca.

U-i-iíi q.ie.síã» tle militares
Matlrirl, 23 (Ihi-as) — Uni grande grupo

!c aiinuics de emviiharia civil fez hoje de¦arde; de.-nte- do Pnrlamcnio, suidosa niani-
"i?. hq !:- pròtcsío i'f-,i'r,i o acto do governo

j.rniitlndo que os m.litarcs cursem tainl-cra
e_-o as civis de cngt-nliaria.

A policia intervém; dissolvendo os mani-
«'estantes.

Go.-ifi-.ssao para construcção
dí» estrada de ferro

Jlelh Ilcr'zonle, 23 {Americana) — O coronel
.-.r'o Vaz de "\IelSo requereu ao governo con-
c(.rF,".o para a construcção ile «ma importante es-
trada de fer-o que .partindo da cidade do Alto
do Kio Doce, vá á cidade de Caratinga, passando
por Viçosa.

A referda estrada percorrerá a fértil zona em
que crtfio situadas ns locardades de Kio lJocc
ilo Tu vo, Conceição do Turvo, Pedra D'Anta,
Imincryi Santa Tt-rb.ira, Ciratinja e outras.

O governo nomeou un:a commissão cacarrègàn-
do-a de fazer um minuc'oso estudo a respeito,
afim de toiryir unia dsl.b:ração*-

Dcsaíio de uini tenente a um
jornalista

PoiiaUstt, 23 (Americana) — O tenente Corrêa
tinia; íi .cal dis empresas do Kstado. desafiou
pela Folha io Povo, o coronel João Driçdo, re-
dactor do Unitário; a puMxar as irregularidades
q'.r assegura o sr. João Iiiigido se estão dando na
repartição a seu ca.BO.

Exonerações uo Ceará
Fortalaa. 23 (Amcrccn-) — O soverno do Es-

tado exonerou os srs. K.iphael Pordeus e José Ci-
cero Slímpáio, dos 'ogar^s de 'ollcctores. estaduaes,
nos [min'c'p'05 de Ouxaramoliini e Pacoty,

Ferimento casual,
em Fortaleza

Forta\i:a, 2.1 (/Imeríroiia) — Periu lioniem
com um tiro de rifle, que desparSra casualment-,
a ura dos seus filhos, o sr. José Pimentel Maiá,
res dente em Rcdcmpção, neste Kstado.

A bala atravessou a co::a do referido menor,
de'xàndo-0 em estado grave úz íaude.

A po!ic'a dc üaturite, a quem esti affecto o
caso, tomou as providencias necessárias, fazendo
prender o sr. Pimentel para averiguações.

Aivelmpo de >S. Paulo
Recife, 23 (.-fincriroiio) — A bnrdo do paquete"Avon" passou lioj. de regresso de sua viagem á

Kurona" o arcclispo de S. Paulo, que foi' aqui
muito liem recebido pelo clero.

Estrada"Uniãü e Industria"
Bcllo llorzonlc, 23 (Apencici Americana) —

Ao -.--.ffnhrro Castro j-àrbosa, (|ite vae percorreia esteada de .rodagem da Scc'edade Uniüo c ln*
dustria. de Pet-op-T- .1 Jirz dc Fora, tele1.r71.phou
o dr. Bucnò Brandão, presidente do É&tado, cmrcspoüta, fazendo votos, não só para que s, s. fi-
zcr.fc.boa Vagem; como t-imbct.i para que eni breve
imi!os5_ determinar, quajito ,-inlcs, a reparação d;
que necessitasse aquella estrada, de _c--ordo comos desejos dos habitantes da zona atravessada pelareferida v:à pübüca^

A construcção dc um
edificio

Bello llorisonte, 23 (/-iii-nVatiii) — Amanhã se-
¦ á coVocada a primeira pedra jiara a construcção
do edificio em quc passará a funecionar a força
pub'ica.

OS FANÁTICOS DÉ "JOSÉ* MARIA"

Ainda a derrota das forças
do Paraná

Curityba, 23 (Americana) — Toda a cidade
áeha-se profundamente emocionada coin a no-
licia da cataslrophe oceorrida hontem. O com-

; mercio desla praça cen. ou as suas portas. Os
eílíabçleeliiieiitüs públicos hastearam ia ban-
deira nacional cm funeral.

A população afflue aos pontos mais cen-
traes, onde os jornaes publicam boletins acerca
das ultimas noticias vindas do campo de acç3o
das forças cm operação;-

O d.-. Carlos Cavalcanti aclta-se. mais calmo,
cercado dos seus àuxuarés dc governo, lo-
mando providencias na grave emergência po.
que passa o listado.

O palácio do governo está repleto dc ann-
gos do dr. Carlos Cavalcanti c de outras pc3-
soas que ali se vão offcrccer para seguir .com
as forças incumbidas de mjrchar para repelir
os fanáticos.

Todos os municipios do Estado tiveram
communicação do insuceesso da columna quc
operava na fazenda Iraty.

A' representação federal do Kslado, o pe-
sidente communicou a gravidade da situa-
ção.

As redacções dos jornaes enchem listas e
listas dc pessoas quc se vão apresentar como
vo'unlarios e pegar cm armas, promptas para
receber ordem de marcha.

O coronel João Cualbcrto commandava uma
columna dc cerca de 80 homens, quando foi
morto. Dirigia na oceasião, pessoalmente, uma
met alhadora.

Sabe-se com certeza quc morreu o alferes
Sarmento.

Não chegaram, até á hora cm que tele-
grápho, noticias nenhumas referentes ao tc-
nente João Busse e do alferes Adolpho Gui-
ma ães. ,

Curityba, 23 — (Americana) — As ultimas
noticias chegadas do interior do Estado in-
formam que o combate feriu ás 6 lioras c i|-'
da manhã, na entrada de Fachinal e Iraty,
enlre a força de policia, quc se compunha dc
50 homens, de infanteriá, 20 de cavallaria e
uma metralhadora.

A carnificina foi horrível, ficando mortos o
coronel João Cualbcrto e o alferes Libindo c
Sarmento.

Não lia ainda notjcias do capitão Miranda .
do tenente Julio Xavier,

O comniissario Nascimento e uma praça,
chegados de Palmas, afirmam que se salva-¦am o tenente Russc, o alferes Adolpho Giii-
marães;

Ficaram no campo todas as armas e cerca
de seis mil cartuchos c unia metralhadora.

Não lia ainda noticia da outra companhia
dc infanteriá quc havia seguido com aquelle
destino.

A população dc Palmas aclia-se aterrorizada.
Fragoso, o chefe dos bandidos, é filho da

".dí»,»je ^0 Tan'i. f*. ^A1* ^on-mrT'^"**1 J** ',—:«»ni.
da dc Gumercindo Saraiva na revolução, dc 94.
ieiu ceifa tú_ jj aiuiuà ae ètlãue.

Estão sendo recolhidos todos os destaca-
mciitòs policiaes afim de seguirem para a ci-
dade dc Palmas.

O coronel Fabricio segue para o campo da
luta com cerca de 200 homens, c civis.

As famílias do coronel Gualberlo e dos offi-
ciaes mortos receberam visilas de diversas
pessoas, entre cilas o dr. Carlos Cavalcanti,
presidente do Estado.

A cidade apresenta um aspecto de profundo
pezar.

O Diário da Tarde, deu uma edição, ás 2
horas da larde, sendo os exemplares ávida-
nunle d'sputados.

Corltyba, 23. —- (Agencia Americana.) —
O presidente do Estado acaba de receber um
telegranima urgente, do presidente da Repu-
blica, declarando haver expedido ordem ao
inspector da região m litar, para esta aulorjda-
de prestar apoio ao governo do Par-«ná, 110
intuito dc repcllir o bando quc se acha en-
trincheirado cm Faxinai do Irany.

O general Abreu chamou imnicdatamcnte o
chefe do serviço, ordenando a mobilização de
uma co'--Uiina das tres armas, que embarcará
air.anhã; com destino á cidade de Palmas.

• A colônia alltmão aqui residente publicou
um bolet ni, externando as suas condolencsai
deante da gravidade do successo de Palmas,
hj-Dolhecanilo a sua solidariedade ao governo
dc Paraná.

—Acaba dc rc.ilizar-se um imponente meeling
pcpular dc adlicsão ao governo.Termnado o
meaíing todas as pessoas que se achavam
presentes, em numero extraordinário, dirigi-
ram-se ao palácio do governo, falando ahi o
dr. Dario Velloso, quc 'proferiu um cmoc'o-
nante discurso, relativo ao dclcroso acoiiteci-
n.cnlo.

O dr. Carlos Cavalcanti respondeu ao
discurso, com nm improviso na altura dos seus
Rrandes_ méritos* assegurando que irá alé o
s.icrifieio cm prol da ordem e da paz das fa-
mil as paranaenses dolorosamente fcridi.

Terminando o seu discurso, s. cx. aticndeu
ao general Abreu, que solicitou uma confe-
rencia.

Curityba, si] (Agencia Americana) — Che-
garam ile Pa'.ni.-is o coronel Domingos Soares
e o alferes Adptf-ho Guimarães; qu_ tomaram
ipa.tc no coniíliaste de Iraty.

O cüiofc de .policia ali, organiza uma expe-
dição, afim dc dar sepultura aos mortos 110
_on*i'ja-c de hoje e soecorrer 03 feridos e ex-
Iravindos.'O-icgani do interior do Estado tcleg_r_mmas
a toda- a liora para o .presidente do Estado,
transmiltíiido a s. cx. condolências pelo in-
fatislo a-ontocimento.

O general inspector da região determinou
.1 mobilização ide 800 homens das tres nmmns,
com uma secção "de melriilhadoras, afim dc
operar em Palmas, sob -o conluiando cm chefe
do coronel Sebastião Pirriio. Parle desla for-
ça seguirá daqui l>ara Ponta Grossa.

Na rslação de Caçador encontra o 14° rc-
gimento dc cavallaria.

Eslão dc prompti-.lão o regimento do 6o dç
Infanteriá, o 4" de infanteriá c o 2° de arti-
(lier.a c mais uma companhia de metnai-liado-
ras.•Reina prande animação na guarnição fede-
ra! quc se r.riia anciosa por partir,

•*e*-memm*m**p*^mt^, , _.„,__,

A REVOLUÇÃO NO MÉXICO

AS FORÇAS LEGAES APO-
DERAM-SE, AFINAL,

DE VERA-CRUZ
Nova Yorh. 23 (Havas) — Noticias lete-grapn cas <!e Vora-Cruz infoíimatn quc quandoas forças federaes entraram naquella cidade,os soldados dn infanteriá dos revoltosos en-.regarnm-se sem offcrccer a menor resisten-c:a.
Nova Yorh, 23 (Havas) — As forças legacsmexicanas aoederaram-se hoje da cidade de\ era-Cruz, que ha dias estava em poder dosrevol-cmnanos, chefiados pelo ffenoral FeüxDia_. Este e todos os officiaes do seu estado-maior foram feitos pris:onciros, sendo »des-armados os soWíkIos.
São insignificantes as perdas, tanto do lado

cias tropas federaes, como do lado dos levo-1'jcionanos.

O QUE VAE POR PORTU

HOMEM

I -WWPt_-_W-WBa_B___B_l

1: Congresso Pan-Americano de
Odontologia

Deve reunir-se nesta capital, no próximo
anno dc 11)13. o 1° Congresso Pati-Anierica-
no de- Odontologia.

O programnia, quc aqui pul-.licámos das
thc-cs a discutir-se é basfanternérite eloquen-
te para nos dispensarmos dc dizer aos leitores
qual a importância dc tal cos-grosso: cada
tlies. em sijíonstitue um aecrvo d. estudos
interessantissimos, quc nmitn hão de cm-
poisar a ciasse social, ou leiga, e não meno_s
a classe medica; dado o inteiro desconheci-
mento entre nós do quc seja a odontologia,
ou o dentista scichtificp, que aitula hoje mui-
tos aquilatam ao barbeiro arvorado em que-
bra-queixos, como picarcscam-iUc diz o
vulgo.

Nãn exaggerantos dizendo aue a maior
parte do povo, não só entre nós, mas tam-
bem na Europa, vota um certo desprezo á
classe dos dentistas. De facto. qual a im-
portancia .científica da avulsão de um deu-
tc ? Demais, o -acto de ser a profissão exer-
cida por indivíduos na sua maioria analpha-
betos concorreu muito para se ter o den-
tista cm gráo inferior ao veterinário c a
muitas profissões quc não comporiam a me-
nor .parcella de sciencia._

sA -odontologia é, pois, uma sciencia e
como Ial pódc ser apreciada no Brasil, onde
tem ella attingido um gráo superior ao ai-
cançado cm muitos paizes civilizados. O bra-
sileiro, a despeito do pessimismo quc nos
leva a menosprezar tudo que é nosso c a
matar toda iniciativa, é utn povo iiitelügcn-
te c emprchendedor, porem ainda não afiei-
to aos bombásticos reclamos quc espalham
aos quatro ventos o- progresso de uma nação.

O Congresso Odontologico será, portanto,
uma revelação do carinhoso amor com que

cí dentistas l.rasileiro^tcultiva.n a sua pro-
fissão, c unia revelação ainda mais scinlil-
lahtc do papel preponderante que eslá rc-
scrvádo á odontologia como corollario da
medicina, no conccriíeiilê á cthiologia, e no
ponto de vista médícq-Jcgál, convindo notar
que junto da hygienc geftl <_ individual a
sua funeção constituirá díh dos mais pode-
roses clenxatòsi propny.lat._os.

Louvável deve ser',* portanto, a iniciativa
dn Associação Central' Brasileira de Cirur-
giõòs Dentistas, cujo c-mprehenditnenlo não
visa uma e.tliibição vaidosa, mas a propaga-
ção de uma sciencia que interessa por todos
os motivos á sc.ci-.dade. Pelo menos assim
tèm comps-cliemlido os çovcrs-.os da Alie-
manha, da Áustria, dos Estados Unidos do
Norte c recentemente o da França, quc não
só facilitam a reunião desses congressos,
subvencionando-c?;, mas ainda procuram cie-
var o gráo scicníificp da odontologia, orga-
nizando programmas de estudo efticientes-

A proposta para a realização do i. Con-
gresso dc Odontologia foi apn.sentada por
um dos mais operosos profissionaes, o pro-
fcssoT Raul Maia, quc elaborou o seguinte
programma:

Anthropologia, clhnologia, anatomia com-
parada, paleontologia, palhologia odontolo-
gica comparada, anomalia dos maxillarcs
dos animaes, anatomia microscópica normal,
anatomia macroscópica normal do homem,
anomalia da cabeça, dos maxillarcs e dos
dentes, pathologia microscópica especial e
comparada, bacteriologia bucal, cirurgia da
boca e dos maxillarcs, lihcrapeutica cirurgi-
ca, ancsthcsia geral c local, protliese cirurgi-
ca, obluradores, orthodorstia, correcção dos
maxillarcs, tratamento conservador dos den-
tes, trabalhos de prothcsc, photographia
macroscópica c microscópica, cslcrecscopia,
radiograpiiia, photographia em cores, appa-
relhos electricos cm geral, correntes de alta
freqüência, raios ultra-violcta, ihygiene den-
tjiria c bucal sob o ponto de vista sci-rrt.fico

e social, historia, deontologiá e literatura
profissional.

A commissão central ficou assim consti-
ttisda: professor Raul Pereira e Maia, pre-sid.tue; professores Augusto Coelho de
Souza e Sebastião. Jordão, 1° c 2° viec-pre-
sidentes; professores Frederico Eyer, A.
Lima Netto e R. Lassance Cunha, respecti-
vãmente sccrelarios do exterior, da com-
missão central e do interior, e thesoureiro odr.* Antônio Ocrin.

O dr. Lauro Muller foi eleito presidentehonorário.

Fain*..© de ronjins brancas
para homens, senhoras o orianoas

ITaiténtlas c armarinho'
Vendas a preço do vigorosa serie-

CASA A' INDUSTRIA NACIONAL
52 RUA DA CARIOCA 52
¦_---»

PRISÃO DE VENTRE REBELDE. _
Cura efficaz pela electricidade medica, sem
dôr. Dr. Toledo Dodsworth. Avenida Rio

GRAVATAS — Bcllo sortimento —
Formosinho — Gonçalves Dias, 64.

CHAPÉOS sB -senhoras e st-
rilas os mais cliics

e mais baratos são os ila Casa do Paz
rua 9 de Setembro 193. '

O ministro da Fazenda concedeu a d. Ave-
ltriá da Rosa Franco, aíoramento do terreno,
lote n. 141, alagadiço, onde tem bemfcito-
rias, com 44 metros de frente para a Esíra-da Real de Santa Cruz. ,

Pl-inOC -^ na TUa d* Quitanda, £4, st¦ miiug encontram os -.amados "R.
S«r> it Kallamaa". (Casa Cario» W-lir»)-

em vinhos de Uarrs, Collarcs, Virgens e Ver-«es e cm ca-xas, Pomar do Macedo: Collar.s*. i*. t da Viuva José Gomes da Silva 6-. Fi-
CASA DELPHIM

Rua da Assembléa n. 38

PíânOS Sj "3 rua da Quitanda 64. s.
-m. encontram os celebres "Schied-

oaycr Sr Soeham. (Casa Carlos Wehrs).

Os pequenos annun-
cios dc ALUGA-SE,
PRECISA-SE c VEN-
BE=SE, não excedendo
de tres linhas, custam
nesta folha 200 réis, portres vezes.

C-E-ESB II1S.1I Sl-rc~-r-r-nv**. T*^%mm ,

HOTEL NACIONAL _ Rua do La-vradio, 55- — Excellentes accommoda-
çoes para famílias e cavalheiros de tra-tamento. Cozinha de i* ordem. Diárias,de 7$ e 8$coo. Sem diária, 4$ e ,$000.Telcphone, 4.467. — Alves & Ribeiro.

^l£5 "jj. .~T Exa,nfis das molcst'as inter-nas. Dr. foledo Dodsworü. Avenida RioBranco 87. ¦

RHEUMATISMO. ÀRTHRISTÍSMO __lratamento physiotherapico. Dr. Toledo Do-dsworíli. Avenida Rio Branco 87.
Eslados-Unldos

Dizem de Nova-York que o sr. W; Wilsondeclarara officialmtnte acecilar a candidatu-ra á preaideacia da Republica dos Estadoi-

SIDO AGGREDIBO POR
UM CARBONA-RIO ?

Os últimos acontecimentos
poíiticos dão causa a

uma conferência
Petersburgo, 23 — (Havas) — Os iomau

desía capital informam one o e..-r_i ,'c |'dr.
tugal, d. Manoel tle Bragança, es!;'i convi-
léscçttlé dc um ataque út inflttcn?... (|c qUÍfoi accomincttido, cm Yalta, na Crim.a.

Buenos Aires, 23 — j>íwi'r..-«.ia. -_ o-,
jonfaes vespertinos publicam hoje telegram.
mas procedentes de Lisboa, communicando
que o sr. Homem Christo, citando se achava
cm passeio por uma das ruas de Paris, fo]
aggrcdido por tun desconhecido.

Diz-se quc da lula suecedeti sair ferido csr. Homem Christo. Attribue-se. diz ainda o
mesmo despacho, que o a^gressor pertenceao numero de carbonarios pòrluguezes,

Lisboa, 23 — (Havas) — Na barra de
Aveiro naufragou hoje o hiate Atlântico,
procedente da Terra Nova, com carrcgaim-tw
to dc bacaiháo.

Poria, 23 — (Havas) — Chegou hoie >
esta cidade o dr. Duarte Leite, pre.rdcntt
do conselho e ministro do Interior, que ,-on-
ferenciou com o governador civil, dr. A lha-
no de Magalhães, sobre os últimos acGWe.
cimentes políticos que aqui occorrenim <
principalmente sobre o pedido de demissão
collectiva apresentado pelos vereadores mu-
nieipaes.

0 dr. Duarte Leite conferenciará á noite
eom o dr. Paulo Ifa!cüo, ex-governador civil
desla cidade, sobre os mesmos assumptos.

PortOi 23 — (Havas) — Começou hoie a
julgamento, nesta cidade, dc diversos indivi-
duos aceusados de conspirar contra a .Repti-
blica. Enorme multidão encontra-se nas pro.
ximidades Uo tribunal, á espera da sentença

O senador Laincz
em S. Paulo

S, Pttulo, 23 — (Americana) — Em carro
especial ligado ao -trem de luxo, chegou »
esla cidade o senador Laincz, que deixou
Santos com destino a es... 1 capital, lendo
comparecido á (tare de Santos vários ad«_-
radores do sr. Lainez.

S. ex., quc se acha nesta capital, mostra-
se encantado com as bcllezas das serras poi
quc passou.

S. ex. chegou a esta capital acompanhado
pelo comendador Monorim, 'representante
do secretario <lo Interior, que foi csperal-o
cm Sanios, onde chegou o illustre viajsuiU
a bordo do Re Umberto.

Aqui foi o distineto hospede esperado n»
gare da Luz pelo dr. Campos Salles, qo«
veiu dc automóvel, acompanhado de sua es-
posa. Recebido o senador Lainez, foi coo-
<Iü_idó por um grande numero de pessoa*
até a Rotisserie, onde se acha hospedado- Õ
illustre viajante foi conduzido no automóvel
do presidente do Estado. Ai:Vivpanhoo
s. ex. 110 referido automóvel o capitão L«
Jcune.

Interrogado acerca das suas imprcssúes, a
senador Laincz disse que S. Paulo é tona
cidade magnífica.

O -notável politico conversou hoje long»
mente com o dr. Campos Salles.

-mf+'mr*-m^—

O general Vespasiano ein
S. Paulo

S. Paulo, 23 — (Americana) — O gene»!
Vespasiano chegou ás 6 horas da maaht
sendo recebido extraordinariamente.

«Amanhã seguirá para Ipanema, de onde
regressará á tarde.

_ Depois dc amanhã irá ao Piquete, era ti*
sita á 'fabrica de .pólvora, proseguindo a sua
viagem para o Rio de Janeiro.

rm auto completamente
inutilizado por dois

electricos
Pela Praça da Republica (lesei,, lioniem o bo»

dc 11. 1.-9, linlia Alegria, dirÍRiilo pelo mcitorncí-
ro Antônio I;er_ia.u_es da Cosia, regulamenta
11. 348.

Na mestna oceasião subia o cleclríco ti. 54(1, lí*
nlia Amiaraliy, guiado, pelo motorneiro Kt.gcni»
da Costa, regulamento n. 337.

tNas proximidades do Corpo dc bombeiros sur»
riu o aulo-transporte n. a, da Repartição do*
Correios, governado pelo "chauffeur" JoSo d«
Almeida, que, imprudentemente dirigiu o vebi-
cüln de modo a atravessar entre os dots bondefc

O resultado não üe fez esperar. Ob cleclríco»
colheram o auto, reduzindo-o a cacos.

O "chauffeur" ficou ferido no hombro dírc-t»
e nn peito, e depois dos curativos que recebeu na
Assistência foi removido para a Santa Casa.

A policia do 12° districto apurou quc a etilpi
do desastre coube exclusivamente ao imprude__p
tc " chauffeur".

Posse dc vários
funecionarios

Vorliiíesd, 23 (Acenda Americana) —¦ Assuatt
o C7çc*-'ci- de Ibe-ourciro da Delccaca 1'itcal •
sr. Julio Azevedo de Sá.

Assumiram tambem 05 crerc'c:os <lo mesmo cit*
go, tia lk-lcsacia 1'ifcãl, cs srs, José Araripe Arauj.
c Sebastião Mò.-elrá -\_evedo.

Baleiro victiniado por ura
auto-caminhão

Por mais nue sc reclame, sc pecam providea-
cias a quem «c dir.i'o, conlra o péssimo c rr linel
ro costume dc andarem os bnleiros a [i-.ilar de ho.
de em bonde; clles continuam, arriscando as pe»
soas que desejam tomar esses vehiculos.

T Mas liontem a victima fui um próprio vende-
dor de balas.

Cliama-Ec clle José Rodrigues da Conceição;
tem ifi annos, i solteiro c reside it rua dc Sant.
Anna n. i__.

Em certa oceasião tomou elle um bonde, linn»
Praça Onze dc Junho, dirigido pelo nio torneira
José de Souza.

Ao chegar á esquina da rua S. Leopoldo, n»
oceasião em (jue saltava, o baleiro foi coibido porum auto-caminhão das Carnes Verdes, dirigida
pelo "chauffeur" José Marques, resultando ficar
ferido na parte posterior do braço direito, na «•
beca e no quadril direito.

José foi medicado na Assistência e retirou-s.
depois dos curativos.

A policia do 149 districto tomou conhccimentc
do facto.

Normalização dc serviços
Bello Ilorsonte, 23 (Agencia Americana) ->

Já se acham completamente normabzados os ser
tSços das Cooperativas Mineira..

Unidos da America do Norte, que lhe foi
offerec!da pelo parti'o democrático.

Xo seu programnia figuram como bases pri
mordiacs:

A suppcssão de todo c qualquer privilegil
ou monopólio; . .

A revisão das tarifas aduaneiras;
A luta contra o encarecimento da vida;
A extensão do j-egimen das associações ope«

rarias.
Finalmente o desenvolvimento da marinhi

mercante.
A convenção progressista dc Cliic.iro t.**r

bem designou o sr. Roosevelt como s::i ccn-
didato offieial á presidência da República dot
Estados-Un-dos. sendo a noticia acolhida cc»
cns.uisiasmo pela população.

A eleição promette. pois, sér renhiJ'ss7-nt.
AO COMMERCIO E COMPANHIAS—Ide almoçar no "Restnurant Universal*

á Avenida Rio Branco 19, em frente ao
Lloyd Brasileiro. Serviço dc 1* ordem,
preços módicos, o unico'mais perto.

P|ftr_Ae Venietr-se em prestações, n>I SOliVS V03 e usados, garantidos, nt
Rua da Quitanda, 64. -(Casa Carlos Wehrs).

A CIDADE

Queixas que .nos fazem e
providencias quc nos

pedem
——--O st. Valentim de Oliveira Fim*.

morador á rua Barão de Pirassimmga n. tre,casa 2, qneixou-sc-ncs de que estando cm 'íi»
com ps pagamentos relativos á illunrnacãoelectrica, foi-lhe a mesma cortada arbitraria-mente.

De facto, o sr. Valentim mostrou-nos 01
recibos comprobalivos da cffcçlívidadc do p^
Eamento do consumo da luz electrica."So se justifica, portanto, o procediment»uaLiglit. Coustitue antes uma violência, at»
registramos, esperando providenciai.

ip

¦¦¦¦: '¦>¦*;¦¦*-1*»*.- ;

m



•¦PY^^f^^^^m^m ^l?^^-^ ^Ti-T/v. •? SfJTjJ^.Wí -'^ vpWPUi

¦%•**¦

"*** —a- - - ¦ --_.._!., '_-U-_.i»- .«IrW,- .a'_*M_SI«'«U6M'^

* i " • " .yy^Z- CORREIO DA MANHA—Q"-^^ _ .-^ - aai^^u_^-
g^_____g_____a-B-----g

NAUFRÁGIO DO
•«FAGUKBES VARELLA*
Da "Congregação da Marinha Civil",

recebemos o seguinte ofíicio:
"Rio, 18 de outubro de 1912 — Ami-

cos e senhores redactores do "Correio i
_a Manhã". Tendo a "Congregação da '.

iíarinha Civil" por uma commissão de
teus sócios tomado ao seu cargo pro-
mover uma geral subscripção em beneft-
cio das abandonadas famílias das victi-
mas do "Fagundes Varella" rogando o
vosso nobillissimo concurso, temos a de-
vida honra dc juntar cinco das listas
nara esse fim, endereçando-as á vossa
criteriosa guarda. Certos de que esse ge-
ncroso appello ,nue fazemos encontrará
óco cm vossos^orações sempre at^rtos
aos sentimentos caridosos; certos de que,
tambem, nas .columnás desse valente or-
i;ão que dirigls encontraremos auxilio
para o nosso elevado tentamen, permitti
que subscrevamó-nos altamente reconhe-
,.;,!(,_: _ Antônio Castro Vidal,, secreta-
rio geral, director d'"A Marinha Ci-

Otiantia já publicada em diversas par-
cellas i:o6i$ooo. _

Subscriptores das listas enviadas a esta
redacçao:
"Correio da Manha". ¦., t -4 ioo?ooo
Dr. Amalio da Silva., ..; ..; .] 208000
Duarte Felix. .....; .; .. -.] 20$ooo
Dr. Heitor Mello. ., ..... .: 20.000
Eugênio Silveira. .. .1 .«; .. «j io$ooo
Costa Rego. .-.; io$ooo
líaynuiiido Silva  lo$ooo

REIMI-SE, MEM, EM DESPACHO
COUICUVO 0 lüBSTERia

FORAM ASSIGNADOS DECRETOS DAS PASTAS
DO INTERIOR, MARINHA, FAZENDA, VIA«

ÇAO, AGRICULTURA E EXTERIOR

Sob _ presidência do marechal Hermes da EXTERIOR

S$oool)r. Ozorio Duque Estrada.

Somma *95$ooo
Quantias recebidas hontem pela com-

missão respectiva:
Dias Garcia & so$ooo
Queiroz Moreira & C. . SoÇoogl
Companhia Nacional de Arma-

zens Geraes io$ooo
Companhia Federal de Fun-
dição ._•.•: ioSooo

Luckhaus &  .. .. .; 20$000
Matltias & •:«:•: 20$ooo
1'attlo Zughein  .; lo$ooo
Alves Vasconcellos &. C. , .1 20$ooo
Um anoiiyino 5J000
Ora anonymo. ...... ,. ,. .• io$ooo
Um allemão .«,•,.•. ... .«. S$ooo

Somma  aioíjlooo
A commissão encarregada de angariar

donativos para as famílias das victimas
do "Fagundes Varella" e que é composta
dos srs. commandante Antônio Carlos
Vidal, mdchinistas Eduardo Schornbaun,
Ricardo Ramircz e João da Silva Cardo-
so continuará hoje na sua humanitária
tateia, .satisfeita com o apoio publico que
Mie têm sido dispensado.

íV Real Associação B. Con-
des de Mattosinhos e São

Cosme do Vallc
A lteal Associação Beneficente Condes dc

Mattosinhos ç S. Cosmo tio Vallc, para com-
memorar o passamento dos seus patronos,
mau Ia còlel» ar ainanliã unia m'ssa no altar
tia padroeira (la Associção existente na sédc
social.

l-Vpós o acto religioso, a directoria fará dis-
trilmição de vestuários e donativos a vinte c
,«•:«• nrpháos, outros donativos aos associados
ínvaüdos e ás viuvas dos sócios, prestando por•íüc modo o culto da maior veneração á me-
moria dos seus patronos.

O ensino official c o Es-
peranto

A Assembléa Legislativa do Estado dc Ser-
ripe decretou c foi sanecionado pelo presi-
lente do listado, general Siqueira de Meiíc-
irs, a tci 11. 605, «lc 24 de setembro ultimo,
¦ue dá nova organização ú instrucção publica
estadual,

Nos ires artigos seguintes dispõe solire o
ensino da lingna internacional auxiliar Espe-
lauto na Escola Normal c no Atlicncu Sergi-
pense:•\rt. 68 (Parte segunda) — O presidente
do listado poderá ptnnHtir.o ensino da lingtra
tatcrnacional Kspcranlo na Escola Normal,
contratando pessoa idônea com os vencimentos
de professor.

Paragraplio único — O ensino desta língua
fião faz parte do curso deste estabclccinuinto,
nem lera caracter obrigatório.

Art. 40 (Parte terceira) — O presidente do
Estado poderá periuiftir o .ensino da, língua
internacional I-.sper_iito nò Alheneu Sergi-
pense, contratando pessoa idônea obm os ven-
cimentos de professor.

Art. 42 — O ensino da.-língua Espcranto
não fàz parte de nenhum dos cursos do Athc-
heií, nem terá caracter obrigatório.

Por essa victoria a'cançada pelo Espcranto,
a directoria da Brazila Ligo Espcrantisla te-
lei- ,-ipliou ao incansável propagandista, dr. Al-
cibiade. Corrêa Paes, fundador c presidente
do lisperatUa Klubo, de Aracaju, e ao digno
presidente do Estado de Sergipe, general Si-
queira dc Menezes.

A este tclegraijima de congratulações rece-
tieu o engenheiro Alberto Couto Fernandes,
presidente da Brnziln Ligo Espa:rantista, a se-
•(.tinte resposta: "Penhorado, O Espcranto é
cultivado neste Estado largamente com ea-
rinlio."

Fonseca, realizou-se hontem, 
' no palácio do

igoverno, o despacho collectivo semanal do
ministério, sendo assignados vários decretos
das pastas seguinte:
INTERIOR

Concedendo 1 anno le licença, para trata-
mento de saude, ao major da Brigada Policial
J0S0 Augusto da Costa e ao dr. Arnaldo Quin-tella, inspector sanitário da Directoria Geral
de Saude Publica;

Autorizando a abertura do credito extraor-
dinario de 444^442, para pagamento de orde-
nado ao tenente-coronel Símio dc Souza Rego
e Carvalho;

Nomeando o major do Exercito José Ribeiro
Pereira para exercer, em commissão, o cargo
de tenente-coronel commandante do 3° bata-
lhão de infanteria da Brigada Policial;

Reorganizando a administração e a justiça
no território do Acre;

Creando brigadas de guardas nacionaes nas
comarcas de Curityba, Palmeira e Antonina,
no Paraná.
MARINHA

Promovendo, no Corpo da Armada, por anti-
guidade, a i" tenente, o graduado Octavio
Hygino de Moraes Guerra;

Graduando em i" tenente o a* Mario da
Silva Celestino;

Rectificando o decreto de 18 de outubro
do anno passado que refca.-niou, compulsória-
mente, o conlra-almirante dr. José Pereira
Guimarães e computou-lhe tempo de serviço
no total dc 48 annos e não no de 28 _ consi-
derando sua reforma no posto e com o soldo
dc vicc-almi. ante c graduação de almirante.
FAZENDA

Autorizando a abertura dos seguintes cre-
ditos: de _42$oo2, para pagamento a Domin-
gos Tanianqucira; de i:6..2$i5., para paga-
mento ao tenente Manoel Lourenço dos San-
tos, e de 3!35.$7I9, para pagamento a Wán-
dcrley Bais, todos cm virtude de sentença ju-
diciaria;

autorizando a conceder 1 anno de licença ao
collector das rendas federacs cm Uberabinha,
limas, Lamartine Moreira;

Approvando as alterações dos estatutos da
sociedade anonyma "Banque Frnnçaisè pour
le Brésil et 1'Ani.rique du Sud", com sédc
em Paris, c fixando cm 20 annos o prazo da
concesão do seu funcciòhamciito no Brasil, a
partir da data da publicação do primitivo dc-
creto de autorização.
VIAÇÃO

Aposentando:
Na Directoria Geral dos Correios: Luiz

Araujo Neves, anianiicnsc; João Baptista de
Oiivcira Rosa, carteiro de 2* classe; noi "**--
reios de S. Paulo: o ageiitc.de 1* casse Luiz
de Oliveira c o carteiro de 1* Oscar Antônio
Eerreira; nos Tclcgraphos: Francisco de Paula
Slorino, telcgrapbisía-chefe, c Oscar Hurtz,
inspector dc 2" classe; na Estrada de Ferro
Central do Brasil: Alberto Fernandes Ta-
vares, telegraphista de 2* classe; Alberto de
Andrade Porto, sttb-director da 6* divisão;
José Alves de Azevedo, telegraphista dc 1*
classe;

Prorogando o prazo de que trata a cláusula
III do contrato celebrado em 20 de junho de
1910 cotn a Companhia oi Pará, para con

Publicando as adhesões: da L.ustria-Hun-
gria, á Convenção Internacional de 20 de mar-
ço de 1883 e actos consecutivos para pre-
tenção da propriedade industrial; do Reino
de Sião e da Republica de S. Marino, á Con-
venção Internacional Radio-Telegraphica, as-
signada em Berlim, a 3 de novembro de 1906;
do Egypto, á mesma convenção, e egualmente
do governo da Hespanha.
AGRICULTURA

Concedendo autorização £ "Société Ano-
nyme des Êtablissements Americaius Gralry"
para funecionar na Republica;

Concedendo patentes de invenção a:
Antônio Martins Costa, para "um solado,

rasto ou sola artificial, aperfeiçoado, de te-
cWo, para calçado";

Manoel Alves da Nobrega, para "uma nova
applicação da tela nvetallica na construcção
das paredes dos edificins, formando um todo
homogêneo e reforçado";

James M. Ivenna, para "aperfeiçoamentos
em reguladores automáticos para machinas a
vapor, marítimas";

The P-ougless Buclde Company, Limited,
para "uma nova fivella para prender correias,
cilhas, correntes, cabos e semelhantes";

Companhia Vidraria Santa Marina, para"um apparelho para tomar do forno quanti-
dades determinadas de vidro";

Pierre Terra, pára "uma nova composição
applicavel como material isolador de calor e
para outros fins, e processo de preparal-a";

ilerbort Brown, para "aperfeiçoamentos em
dispositivos signaladorcs electricos de vias
férreas";

Electric Boat Company, para "aperfeiçoa-
mentos em cascos dc submarinos e seme-
lhantes";

Waldemar Petersen, para "uma machina
elcctro-cslatica para produzir correntes altcr-
nativas";

Ccsare Laurenti, para "um barco de apoio
para os submarinos";

Eugcne Adricp, para "aperfeiçoamentos em
câmaras de ar para autos, velos e outros vehi-
culos";

Sévorin Micliel e Lion Paulet, para "uma
amassadeira americana";

Electric Boat Company, para "aperfeiçoa-
mentos em dispositivos de pontaria dc lubos
dc torpedos";

Charles Gcrard, para "um processo de soli-
dificação do petróleo";

William Arfhnr Ranhcn, para "aperfeiçoa-
mentos na producção de pasta grossa ou de
massa, paira a fabricação de papel, ou na pro-
ducção do próprio papel, ou que a isso dizem
respeito";

Thermo Electric Company, para "nm es-
qttcntailor electrico aperfeiçoado para água";

Oliveira, Pedevilla St C, paia "uma nova
colhi liquida";

Antônio Giorno, para "uma machina para
capinar e espalhar o cisco nos cafezacs e ou-
trás culturas, denominada " Esparramadeira
Ideal";

Anionio Cinclli, para "um livro em fôrma
de caderneta, denominado "Registro Civil",
destinado ao assentamento do registro de cs-
lado civil das pessoas de cada família";

Horacio Ovidio de Oliveira, para "uma
nova applicação de annuncios luminosos nos
bondes electricos, vagões, dc estradas dc ferro,
automóveis e outros vehiculos"; .

Antônio Cinclli, para "um typo de vchiculo,
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denominado "Atito commercial ambulante",
destinado á venda de mercadorias nas ruas e
praças publicas".

Elogios aos #cus organiza-
dores e süá franquia

ao publico
¦for «-eJ&c-açSo do dr. Cario» SeJtH, tfire-

dor geral da Saode PUbica, o IMt-RU de
H*_k-_e. «rae ee acfca inMaUado y,**"»»0
«ode íu_ccio_a o Serviço de _*««lbyla__a da
Pefane Amorell», á praia da Rxpftlica. será
_m-KF-e-do 4 visita, p-íalica, e» tonças, ajira*
tas e donrogos, das 11 bora» da _____ã ás 4
.oras da tarde. .,v*t. . .

Sobre este aeeBnpto^^directot' ttni de
Saude Publica, dirigiu aes 'drs; Alberto da
Cunha e Sampaio Vianna, o off*c_o a_síxo:

"Directoria Geral «ie jSamde Pa-blica. —
Esta d:roc*o-ia, nnrito faenhowda pelo selo
e intelligonoia deroo-a-tt-adea,por tó» aa aa-
fai__açio do Museu de Hyjri-sne, recentemen-
te inauguasiido, rauito vos.-agradece mais essa
prova do vosso mérito a*omo íuaceio_ario po-
blico e pede <jue oonténuei* a ter eab vossa
direeção o Deferido n-ueeu juntamente com
o dr. Sampaio Vianna e **9opniima_da «jue fa-
cais exíeniçivo o (w«s«itc, ogradtecwTMiito aos
funecionarios da secção de que sois obefe c
que vos auxiUaram dedicàdàmente. O museu
deverá frear aberto ao pubUco ás tenças, «juin-
tas e domingos, das 11 ás 4 toras da tarde,
oonvindo que tomeis as providencias necessa-
rias a-fán de que não só as «alas tenham qs
guardas precisos, como tambem sendo posso-
vel, quando fôr declamado por algum «visitaíi-
te mais interessado, haja «juem forneça as ex-
plicações que valorizam a exiposição dos ob-
jectos e documentos existentes no. museu.**

OS NENES

A PAZ ITALO-TURCA

Homenagens ao presidente
do conselho

italiano — A liumania
reconhece •* so-

berariia da Itália sobre
a Lybia

.iVm.i, 23 (Havas) — Soná emiroiia a to-
Ias as aiitorkl-ides irna circular catividiníi«Jo-as
1 participarem «*a liomenage-m que sc vae fa-
ter ao pn-sdente do conselho, sr. Giolitti, por
«noivo <la asstgnaturn da paz .com a Tur«.u-';i.

Rama, ..t (Havas) — O governo da Ru-
mania reconheceu a s.bcrania da Itália sobre
a Lybia.

AS SENHORAS ARTSR1TICAS
Uma senhora quando chega aos 40 e 50 annos, geralmente

soffre profunda alteração da saúde.
São os incómmodos da edade critica manifestados por varias

formas, ora são herriorrhagios uterinas, peso e dôr nos ovarios,
tonturas. enjôos, outras veues o ventre incha, sobrevem dores
de cabeça, dores rlieumalicas, dores nas cadeiras, nas costns,
nas pernas, e começam-se a sentir perturbação da visão, coli-
cas, máo estar geral.

Alguns destes s-.mpto.nas são próprios da edade critica,
outras são de fundo át-thritico.

Em ambos os casos o único remédio verdadeiramente efíicaz
é a A SAUDE DA MULHER».

A «SAUDE DA MULHER» é um remedio para
uso interno c formula privilegiada dos pharmaceuticos chimi-
cos Duudtc"- Lagutiillá.

A «SAUDE DA MUt-HE!--->>, cujo nome expn-
me seu valor pode lambem ser usada com grande proveito
pelas senhoritas para combater suspensões ou escassez do
regras, íllores brancas e manifestações hystericas.

Jfc'*** Bh
«Ml* a

í_L_-&w^_V\

Cuj*1>a*mT£~»J''

CONSUELO LUSTROSO. ,.

O melhor remeáio para o estômago
Facilita a digestão e evita :

Aseias, Dyspepsios9 Enxaquecas, etc-

PELO TELEGRÂPHO
CUf MINISTRO FAVORAVBL A'S PRB. ¦*• REVOLUÇÃO NO MÉXICO

TBNÇÕESDE UM ENGENHEIRO 1 México, 23 - (.Havas) — «_ommunicam
Montevidéo. _3 - (Americana) - A hn-'!***- Vera Cruz que as forças federacs, que

prensa desta capital aceusa o ministro das
Obras Publicas de ser em demasia favora-
vel is prete*K;ões. do engenheiro Farquhar,
que, como é sabido, trata de obter do go-
verno diversas concessões de estradas de
ferro.

. DOIS INCÊNDIOS
Buenos Aires, 23 — (Americana) — Du-

rante a noite passada deram-se dois inecn-
dios nesta capital.

Devido a uma explosão de gaz, incendiou-
se o estabelecimento de modas, pertencente
ao sr. Pedro Cors, e tambem devido a uma
explosão de gazolina, foram destruídos pelo
logo os automóveis e parte do edificio onde
se achava mstallada a garage do sr. Roux
Junior.

sitiam aquella cidade, começaram a avançar
hontem, ao meio-dia.

Cerca de cinco mil estrangeiros e dez
mil mexicanos residentes em Vera Cruz
abandonaram a cidade, embarcando nos na-
vios estrangeiros que se afastaram sete mi-
lhas do porto. .

O chefe dos rebeldes, general Diaz, decla-
rou que não travará combate com os fe-
deraes dentro de Vera Cruz, salvo si os
postos avançados das suas forças forem re-
pellidos.

INUNDAÇÃO DE UMA MINA
Londres, 23 — (Havas) — A mina dc

Mountlyell, em QueenstoWn, onde "ha dias se
declarou incêndio, foi inundada.

^^Sit5^^a^gg^^^«.i-f57; 1^1. ;-i: -u*~.'t)f-~r:,r-. f^ *.-**"7*^?S8B|^
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CORSOS DURANTE O CARNAVAL
Buenos Aires, 23 — (Americana) — O

Conselho Municipal desta capital approvou
o projecto de lei autorizando a organização
de corsos duratite o Carnaval, nos subúrbios,
e nomeando commissõcs de pessoas autori-
zadas em cada parochia para dirigir esses
festejos e fazer a distribuição de prêmios.

A Municipalidade contribuirá com a quan-
tia de 120 contos para a realização desses
festejos.

O Supremo tratou apenas ile
duas causas

CORREIOS & TELEGRAPHOS
Forani designados: João Luiz de Mattos,

para servir oomo diarista encarregado «lo tre-
cli., dc Pilão Arcado a Salinas, i, districto da
Bahia, o Cosme Datnião de Mattos, para ser-
»ir cnmo auxiliar de guarda encarregado do
li-eclio dc Entre Rios a Poços, 1° districto da
Bahia,

.Koratn removidos: o tclegraplilstã dc
4* classe Dcoclcçio Augusto da Silva, da cs-
(acjío «le .tagé para a de ".Iropolis: o dia-
rista Terttiliano I.opez Moreira, «Ia estação dc
Aintidaiina para a dc Cuyabá, e o diarista João
de Abreu, desta estação para ai.uel'11.

I-onHii dispensados: o guarda-fio de
1* classe Pedro Lopcz Ferreira, dc itisneclor
de 4" classe em commissão; o guarda-fio de
2" classe Irineu Vargas, tlc pini.da-fio dc 1"
classe em commissão. e Luiz José do Carmo,
do car.no dc mensageiro da estação de Barros,
a partir de 26 dc jtinlin do atino passado^

Foram promovidos: a tcleg apliista
de a* classi*. por antigüidade, o dc 3? João
I.niz de Miranda c Silva, e a telcnraphista
de ,." classe, lambem por antigüidade, o dc
4* Alfredo Rossitçr.

Qbtivcrani licença: «lr .0 dias, em proroga-
ção, com metade do oólcnado, o telegraphista
«ie 4* Leopoldo Grnniír: dc «-cn.il tempo, com
ordenado; o porteiro João CourselI; de 30
dias, eom -!* da «liaria, o auxiliar de esctipta
Henrique Luiz Teixeira Cauipr.s; de ,1 mezes,
rm p o roga. no, coin mtttíi-de fio ordenado, o
pn.irdii-fio de a' classe Kl;.sen Freitas Vallc
Certnano. e de ,to dias. com -.-'.i da diária, o
diarista Francisco de Asss Ribeiro Roma.

Policia Marítima
A Co.mpat.hi.-! Conuncncio c Navegação, pe-

diu iiontt .ii. á tií.'t-.-, á Policia Marilima.. lUms
pra^Nis de policia fará .q;ir.*.i *t*tn o serviço da
nohe a bonlo do vapor '.Corcovado***.

- A pu! cia i!iari.-.iiu_ Impediu 'hontem a
l->i',i do vaoor fnincc* "AtUinlique", o des-
ri;ih;*a^]i:e dos càflçiw: 'Manoel Duport Pierre
lla-ü!,' M.-.nr-ci CV»lií. Prur.u Krner, qus via
«•'Mm da !'uro-.;t para esta cidade.

A Eelairago oi. tem ganho
decausa

A sessão dc .ontem no Supremo. Tritwna-1
foi intcira.meivte aíisorvi-Ja por dois julsameii-
t.s ípena..

Logo -após á sua abertura foi ar.-mrnciado o
j-ilganioii-o do pedido de cxtráili-Ção do ita-
liano Imuprota Sivlvatorc de Gipsaffata, pelo
qual muito se interessa a legação da flana;
e que é aceusado de haver -praticaão ferinicn-
tos leves cm um seu conípatrioia.

O Trüninal conírn o voto do minislro Ama-
ro, negou a saia exíradicção.

A segunda .parte foi absolut.-niieitíe pre-
eiKÍii«l_ pelo já debatido caso da Ivclairagc
versus Linlia circular da llaltia, cujo julga-
mento, como dissemos, fora mie'a_o na sessão
iintciaior c não ultimado por ter o presidente
passado a sua caldeira ao ministro Murtinho.

Longas lior.-.s dciti.rárain-sc os juizes a dis-
cu:>, c cMplicar niinatcins, a dar lições dc dl.
rei'0 até (jue (rnasi ás cinco conr.eü-.tiu o pre-
sid«.ntc contar os votos, wpurain.l.Va victoria
dn 'KcloVagc pnr cinco votos contra Ires.

Negaram, piu-tanto, pwi-ncilto ao aggravo.

A POLICIA
Por a-*to dc 16 do corrente, foi cxoncrailri.

« pcxli.lo. do carpò 'lc médico da Colônia
Çorrcccsoti-l dos Dois Rios o dr. Arlindo
6arai\-a.

1W outro da mesma data, foram nc-
meados para a fiitanla de vigilantes iio-rtiir-
ros do 5* distrii-to policial: cotnmándarite
Jvdio Vicr-clc Ribeiro, e ajudante, Manoel
Augusto dc Mòltní Sccco.

rronuueiado proso
O jr.iz «la 2* vara .federal pronunciou como

{•"¦curso nas penas «lo artipro (*.._( do Código
Penal. Iskioro CÔrdpva, qtte foi preso bon-
tau por agentes dc segurança publica.

CLUB DE PIANOS
da Casa Mozart

137, AVFAID.V CFATRAL, 127
CLUB EXTRA

CONDIÇÃO A — 150 prestações de :o$ooo
pagas antecipadamente dão dir-ito a um
piano novo, á escolha dn soc:o, mtre os
s-.uintcs: SPONNAGEL (nnlc'o 8).
PLICVKL f(i). MOZAUT (i), e KOHLER
C- CAMPBULL (V... no valor de róis
i içooSooo.

CONDIÇÃO B — no pTest.iciícs de t.Jcoo
pagas antecipadamente düo direito a tnr.
piano novo, ii escolha dn sócio, entre oí
seguintes: SPONNAGEL (mo leio 6),
PLEYEL (6), ou STEINWEG NACIIF
(II), no valor de 1:650.00o.

CONDIÇÃO C — uo prestações de i5$ono
pagas ai-.tc-cipadamente dão direito a ura
piano novo. á escolha «lo sócio, enlre os
seguintes: SPONNAGEL (modelo ;B).
TLF.YEL (-,', ou STEINWEG NACHK.
(lil); no valor de i :Soo5ooo.

CONDIÇÃO D — 100 prestações de :o$ooo
pagas antecipadamente d:Vj direito a um
piano novo, á -scolha «lo sócio, entre oj
seguintes: que são grandes modelos d*j
respectivos fabricantes e todos com 7 i|.
oitavas, próprios para concerto, e quí
tatisfa-tm o mais exijente p-anistj:
SPONNAGEL (império). PLEYEL (V).
o. STEINWEG NACUF. (IV), no val-i
de 3 :oooSooo.

CLUBS DK RELÓGIOS DE OURO 18 K.
MARCA "LK VRAI". A venda desles Relo-
"'1Ó9 é 

"feita 
I>-:!o valor de jnoSooo cm 60 pre-

Btaçúes scriianaes de s.ooo. com direito a jor-
te'os diários.

Esles clubs funectonam de acc-ráo cem o
regalamecto annexo ao decreto n. 8.598, d- 11
de março de ioii. .utoriza.oi pela carti pa-
leste n. 4-

Com as costas mordidas por
um --.monl-doi-" de

nieU/.is
Os tempos andam bicudos e por isso An-

tonio Pinto dc Azevedo resolveu fazer o
trajecto desde a sua residência á rua Du-
prat 11. 20, atai á «--idade, a pé. E' uma me-
Ilida a um tempo econômica c liygicnica, rc-
dundando 110 fim do dia cm 400 reis de
lucro.

Fiel ao programnia que se traçara, Azcvc-
do saiu hontem de casa c viulia pela nia
Frei Caneca, muito tranqiiiHo, quando foi
abordado por ttm indivíduo.

O' cavalheiro, faz favor?
Que deseja?
O senhor parece ser um chefe dc fa-

milia, tem mulher e filhos, não c verdade?
Mas, seja breve, pois tenho pressa.
Serei breve- O senhor sabe tambem que

a epoca que atravessamos é das ecores pos-
siveis; sou moço, forte, tenho vergonha até
dc falar-lhe, com receio dc que o senhor me
tome por um biltre qualquer...

.Depressa, homem dc Deus, qne eu vou
trabalhar.

Falarei com pressa. Mas, ha muito tem-
po estou descmprçgado, tenho familia para
sustentar, tenho casa para pagar, tenho...

_- Quem tem pressa sou eu.
ivrieitanieiite; então, passe um nickcl

dc dois tostões.
Não tenho; estou pron;_'o, c si o ti-

vesse (ornaria o bonde.
Qual, o senhor tem sim. Um homem

na- ¦ . condições não pôde deixar dc ter
essa quantia.

Ijoni, até logo.
Xão, venha cá.

E o mordeilor agarrou o braço de Are-
vedo, quasi a perder a hora do trabalho-

Esse, indignado, deu um valente cãchação
no mordédòr, que, acto continuo, ferrou-lhe
os dentes nas costas.

Etn seguida fugiu, emquanto o Azevedo
procurava o Tosto Central dc Assistência,
onde recebeu curativos.

Depois apertou o passo, coii-.giiitido ain-
da chegar á hora dc trabalhar na casa onde
é empregado.

[ILHÀRES «_o creaturas
vêem ao mundo com

uma consfàtaição débil; o
seu dosenvol*v___ej.";o é d_.fi-
cultoso e che» do transtor-
noa e dispendiosas dosnçau. '

A melhor proteccão que
pode dcr-se-lhes é a

Emulsão de Scott
o alimento-medicina mais
efficaz para tornalos fortes
e robustos. Não contem
alcohol nem drogas que
possam damnifícar o mais
delicado organismo.

O Snr. Joaqrim LttttroBO Filho,
retidtnte em Areia Branca, (Rio
Grande do Nort*), pae da menina
Contatlo, eacreve: "Conhecendo
ot effuito* maraoilheeoe da Emal-
«_o de Scotl, reeolví dar a minha
fílhinha de 2 annoe de idade, qtx*
ee aehaea mmto rachitica, e obtive
o melhor multado, estando ella
hoje forte * eadia; ipara provar
a veracidade erma um» photo-
graphia."

Esta Marca
é Garantia

de Pureza e
Effícacia.

«_ai}i» *ã»aa>«~- ¦»¦». ia -fc«i 1
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O juiz dá ganho dc causa a
City contra a Central

A Tllic Rio de Janeiro Cty Imiprovemcnts
Company Limitai, propoz uma acção no juizo
ila i" vara federal, p-ara haver da União o
pagamento da (i.antia de 2:g57$548, juros c
custas, das reparações e coticorlos a que foi
forçuda na sua estação elevatória da Gam-boa,
por causa da csplosão Jn-ivida cm 27 de agos-
to dc 1910, na galeria gcrail dos esgotos, da
.rica. Santo Christo dos Milagres, com a pene-
tração do oleo de m.i,p*i!a. utilizado na íaibni-
cação do Gaz Pintsch, pela 'Estrada de Ferro
Central do. Brasil, -n. estação de S. Diogo.

O juiz Raul Martins .por decisão dc hontem
julgou procedente a a.ção proposta po'n ter
finado provado ter sido cansa da explosão o
clc-o naplhta, írti-li.ado na faibricaçãò do gaz
P.sntcli, pela Estrala dc Ferro Central do
Brasil, na csíaipção dc S. Diogo.

—tm * *'*¦*'

Rcune-sc hoje, na ilha tias Cobras, sob a
presidência do cotitra-almiraiite reformado
João Adolpho Santos, o conselho dc guerra
a que respondem o marinheiro João _ Candi-
do e outros implicados nos acontecimentos
posteriores á amnistia.

CHEGOU A SANTOS O SENADOR AR-
GENTINO LAINEZ

S. Paulo, 23 — (Americana) -«Chegou
hontem a Santos, a bordo do vapor Príncipe
Umberto, e ali desembarcou, o senador ar-
gentino sr. Manoel Lainez, acompanhado de
sua senhora.

Os viajantes passearam pela cidade, em
companhia do cônsul da 'Republica Argcuti-
pa, sr. Diogo Vitorica, do director da filial
do Banco Espatiol dei Rio de la Plata, na-
quella cidade, e do dr. Motulin Pestana, re-
prcsentamlo o secretario do Interior,

O senador Lainez e senhora 'hospedaram-
se no hotel (lc Guaruiá, por conta do Es-
tado, vindo boje para esta capital, em carro
especial, ligado ao trem, por ordem do go-
verno.

S. cx. foi cumprimentado em nome da
Agencia Americana pelo seu correspondente
naquclla cidade, agradecendo a gentileza em
seu nome e no do jornal El Diário, de sua
propriedade, que se publica em Buenos Ai-
res.

A ARC-BNTINA RECONHECE A SO-
BERANIA DA ITAHA SOBRE

A LYBIA
Buenos Aires, 23 — (/ímci-ícoiin)' — Scra

feita 'boje a declaração official do reconhe-
cimento da soberania da Itália sobre a Ly-
bia, pela Republica Argentina.

CONVOCAÇÃO DA DELEGAÇÃO AUS-
TRIACA

Vienna, 23 — (Havas) — A Delegação
Austríaca foi convocada para reunir-se a 5
de novembro próximo.

* 
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O BANQUETE OFPERECIDO A' IM-
PRENSA A BORDO DO "IN-

VANTA ISABEL"
Buenos Aires, 23 — (Americana) — Cor-

reu no meio da maior animação o banquete
que foi hontem offereeido á imprensa, a
bordo do paquete Infanta Isabel.

Amanhã, rcaliza-se, a bordo do mesmo
paquete, outro banquete offereeido aos mem-
bros do governo, do corpo diplomático e
das duas casas do Congresso.

BONDBS DESTINADOS AO
BEL7W SEXO

Buenos Aires, 23 — {Americana)
— As empresas de bondes desta tapi-
tal. resolveram fazer trafegar nas suas
linhas, em determinadas horas do dia,
carros especialmente destinados ao
belio sexo.

SENADOR ARGENTINO EM,
S. PAULO

S. Paulo, 23.-— (__Miir.com».)'—Em
carro especial, ligado ao trem expresso,
chegou a esta capitai, ás 12 horas c
50 minutos, vindo de Santos, o senador
argentino. Manoel Lainez. S. ex. foi
recebido pelo elemento official do Es-
tado, sendo hospedado no '•"Rotisse-
rie", por conta do governo.

A's 3 horas da tarde, visitou o dr.
Rodrigues Alves, presidente do Esta-
do, e os secretários do governo.

ASSASSINATO EM S. PAULO
S. Paulo, 23. — (.-M-eriVoMí-.) —In-

formam de S. Bernardo, que, por que-
stão futil, o preto. Aristidcs Teixeira,
assassinou com dois tiros o seu coin-
pnnhciro de quarto, Bcnedicto Perci-
ra, porque este, já acommodado, não
quiz accender a lamparina do quarto.

Para o local do crime, seguiu o me-
dico legista, afim de autopsiar o ca-
daver. Ò criminoso foi preso em fia-
grante. ^^^'PARECER 

FAVORÁVEL NA
CÂMARA PAULISTA

S. Paulo, 23. — (Americana.)—Na
sessão da Câmara dos Deputados, foi
dado o parecer favorável ás emendas
do Senado, sobre o projecto que divide
em tres, o cartório de hypotheca desta
capital.
DISPOSIÇÃO DO INTENDENTE

DE BUENOS AIRES SOBRE
O FUTURO CARNAVAL

Buenos Aires, 2.-*. — (Americana.)
Consta que o sr. Joaquim de Ar.-bçv
rena, intendente municipal de Buenos
Aires, está disposto a permittir os fes-
tejos do Carnaval em toda capital, se
conseguir que as pessoas sem educação
se abstenham de certas liberdades, que
motivaram a prohibição deses fes-
tejos.

t^.*-!!»___-"*-^'^^^ '

rcio", "Saudades de sua mãe, irmãos e
cunhados", ''Ao Eloy, saudades de Jupyra",
ABRE-CAMIPO

Alaslrim — Este exnntlicma febril que hamezes vem assolando a zona da Matla deMinas, deu entrada no municipio de Abre-
Campo, pelo districto de S. José da Pedra
Bon-rto, ahi grassando impiedosamente, sócessando depois de ter cor.ido todas as ca-sas. Dois factos, porém, foram testemunha-
dos pela população: nem um si individuo
vaccinado soffrera; nem um só nâo vacci-nado fora poupado l

Aqui na cidade surgiram os dois caso.em junho, em individuos que haviam trazi-
do a moléstia incubada em Ponte Nova.

Felizmente a providencia do digníssimo
prestdonte da municipalidade, coronel Adal-borto Augusto Fernandes Leão, quando ain-da tínhamos longe a epidemia, solicitandotu_o_ de vacema da Directoria de Hygienoe o trabalho de voecinação publica a que soentregaram os distinetos clínicos drs. Olyn-«io de Abreu e Augusto Cruz, auxiliados
pelo pharmaceutico Tlieodomiro de Abreue pratico Amynthas Tonres, já haviam tor-nado quasi toda a população em estado deimmun idade.

E assim, o alastrim que, em poucos diascm outros logares, com estardalhaço dasepidemias conta logo victimas aos centos,
que. numa população de 3.000 almas, ondeexistem quatro escolas cstadtiacs freqüenta-das por mais de 100 alumnos oada uma, onumero de casos, além dos dois importados
e tratados como moléstia comnium, sem a»
precauções do isolamento, tem sWo apenasde oito pessoas, em um -periodo de tres me-zes !...

Destes oito doentes, 7. não haviam sidovacemados. e a moléstia os maltratou horri-velmente. Um tinha sido vaccinado, soffre-ra quatro pequeninas pústulas, duas em ca-da umadas pernas, pústulas essas que nãoconseguiram o cyclo de evolução commum.
Nao direi que já esteja de toda extineta areferida > epidemia aqui, porque, embora obenemérito governo do Estado mantenhaum estabelecimento para fornecer lympha

gratuitamente á população, embora os di-
gnos cidadãos, ha pouco referidos, gratuita-mente se prestem no trabalho das vaccina-
çoes, a ignorância de algumas pessoas aindaou o temor de perder dois ou tres dias detrabalho com a febre vaccmal, as faz servirde combustível para alimentar a fogueiraepidêmica.

Os doentes de alastrim são aqui tratado,e visitados sem o menor receio- Dois factosmerecem especial mensão: a exccilencia davacema fornecida pela Directoria de Hygie-ne do Estado (sendo rara a vaccinação scra
proveito) e o valor sobereno da vaccinação.aittt-vartolica, como prophylaxia do alas-trnn.

WÊm I Ernesto Souza

*|JÜ_*B___ Romid(l-»,&i"_i_i,
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PALLECE UM VETERANO DO PARA-
GUAY

Montevidéo, 23 — (Americana) — Falle-
ceu o veterano do Paraguay sr. Martinez
Ohncs.

A INTERVENÇÃO DA ARGENTINA
NA QUESTÃO DAS ILHAS

GALAPAGOS
Bugios Aires, 23 — (Americana) — O

jornal La Naeion diz que o governo do
Equador vae enviar para esta capital, um
ageníe secreto, encarregado de negociar a
intervenção da Republica Argentina na que-
stão das ilhas -Galapagos, cuja acquisição
está sendo negociada pelos Estados Unidos
da America do Norte.

CONFERÊNCIA DO DR. SAENZ
PENA

Buenos Aires, 23. —"'(Americana.)
—• O presidente da Republica, dr.
Saenz Pena, conferenciou com o mi-
nistro da Fazenda, sr. Perez, a respeito
do meeting de protesto contra o enca-
recímento da vida, que se realizou do-
mingo passado e prometteu estudar
essa questão.

A QUESTÃO DE TACNA E ARICA
Santiago, 23 — (Americana) — O sr-

Marcial Martinez, que acaba de regressar
da sua excursão ao Brasil e á Republica Ar-
gclitina, tendo sido entrevistado, declarou
ler reconhecido que essas duas nações dese-
jam uma próxima e definitiva solução da
questão de Tacna e Arica.

¦j Mii__amni_wa»—______aiiiiiim 11 ¦ wmmemmmmmg*
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AVISO AOS PREJUDICADOS PELA FORMIGA
A A fiF.NCIA FORNECEDORA FORMICIDA «SCIIO-

MAI-ER- attende e dá execução a pedidos para n
cxlincnão de formigueiros antig' s ou modernos
para o' que tem pessoal competente.

Garanto a èxtine.5p POR COMPLETO cobrando-se
apenas o formicida empregado

_3_>, __f_.tt£i cio I-Iospieio, -39

Os pcquenOaS anniiii-
cios de ALUGA-SE,
PRECISA-SE c VEN-
DE-SE, rmo excedendo
de tres linhas, custam
nesta folha 200 réis, por
tres vezes.

O chefe de policia suspende
por 90 dias

um çonimissario envolvi-
do no escândalo

Até que afinal surgiu hontein a sentença
do chefe de policia, sobre o caso do com-
missarió' Frederico Azevedo.

Foi publicada a seguinte circular:
"Por portaria dc 16 do corrente mez. foi

suspenso por 90 dias, com perda total dos
yehcinieritòs. o commissario dc 2' classe do
ll° districto, Frederico Azevedo., cm vista
do resultado vio inquérito administrativo a
que se procedeu sobre áççusações feitas
pela imprensa desta eapit_l ao referido com-
missarió, qtte, levianamente, fez declarações
aos reporters de que era superior á cr.con-
tratla a attantia effectivamentc arrecadada
pela policia nas maltas do Andarahy e Su-
maré. diligencias em que tomou parte o dito
_i_**cio*i_J~io. *

Ura guarda . fiscal de Ni-
ctheroy trata

grosseirameí-te íami-
lias que passeiam no

Campo de S. Bento
Campo de S. Bento, cm Tcaralty, é hoje,

na visinha cidade, a mais formnza^ nraça
Assemelha-se ao Campo de Sunt'Anna,
com as suas aléas, ruas e lagos.

Nas noites dc verão, as famílias ni-
ctlicroycnscs percorrem o vasto campo,
ora em automóveis, ora em bicicletas.

A Prefeitura dc Nictheroy, no inicio da
actual administração, pensou em não con-
servnr aquella praça por ter sido um dos
grandes melhoramentos do governo do
dr. Alfredo 1'ackcr.

Aconselhado, porem, resolveu dc tem-
pos em tempos mandar ali uma turma de
jarúiiiuiio. para cuidar do Campo e de-
terminou que um guarda da mesma ic-
partição permanecesse na praça.

Mas. o guarda ali destacado, que é um
individuo .trrosseirn. está afugentando as
famílias, havendo já na policia diversas re-
clamaçõeã contra clle.

Ainda ante-hòntem, a senhora de um
distineto official da nossa marinha de
guerra, tendo caído da bicicleta e inutj-
lizando-se o pbarol desta, ia sendo obri-
gada pelo referido guarda-fiscal a car-
regar a mesma. Felizmente chegaram na
oceasião o official dc marinha c um
cunhado, que evitaram n consummação da
violência.

Ao prefeito tlc Nictheroy recommenda-
mos o grosseiro --ruardí

I Noticias de Minas
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JUIZ DE FORA
Realizou-se ante-hontem, no parque Hal-

feld, o festival em beneficio do asecnsor ao
morro do Imperador.

Esse festival revestiu-se de todo o brilhan-

desenrolou em seu lar, e o resultado foi a
tragédia da noite dc sexta-feira. _

Saindo da repartição do Correio foi para
casa e ali, com duas pitiiltaladas, uma no
ante-braço direito c outra no «-ulmão direito,

tismo, alcançando, por isso que se destina a assassmot. a sua inf.ekesposa, su.c.dando-se
um f ra digno de applausos e proteccão dos cn,1 scgt.tda com o aux.l.o.de unia garrucha,
amantes d«_ progresso, completa sympalhia . O estampido do tiro cujo pojcct.lfi.fc-
da culta população desta cidade. ,ir °,?™'í0 

,<~0 
',nW'*'- »l**r"Jo' «do-o11 ' immediatamcnte, chamou a artençao da vi-Seguiram as íestas o seguinte programma:

Alvorada, fogos e musica; missa is S i|2
da manhã, na matriz, cantando o coro da
Immaculada, regido pelo maestro Carlos
Alves; tocou a banda Fittcrpc no adro da
matriz; á I -hora da tarde, grandes atira-
cções 110 parque llalfeld; a linha de'tiro fez
evoluções, sob o coíninaiido do sr. tenente
João Marceliino; ás 7 horas da noite, con-
certos e variedades, bandas dc musica c lo-
gos.

— Falleceu no dia 12. pela madrugada, á

zinhahça.
| As primeiras pessoas que chegaram ao
local, altraidas pelo estranho rumor, já eu-
contraram Eloy morto, tendo ao lado o ca-
daver dc Francisca. _

| Um exame posterior, mais detido, esclare-
ceu o caso, cm parte: o dcsàrranjo dos mo-

ivcis, uma mesa da cozinha fora do logar,
objectos pelo chão, attestavam uma luta

j mais ou menos demorada entre Eloy e sua
| mulher.

Nada mais, nem cartas, nem declaração
rua Bernardo Makarehlias n. 17, o joven |,;,v;'a._c conseguido obter," até á hora cm que
Jacob Glaiisiiiann Junior, fiiho do sr. Jacob
Glansmann, antigo morador.nesta cidadc._

O seu enterro cffectuou-sc no mesmo dia,
ás 4 horas da tarde, no cemitério da Gloria,
tendo sido o acompanhamento, que foi a pé,
muito concorrido.

Sepultou-se no dia 12. no cemitério mu-
nicipal desta cidade, o sr. Marciano Pinto da
Silva, adeantado fazendeiro neste municipio.

O finado, que contava a avançada edade
de noventa annos. (l?'Na viuva a cxma. sra.
d. Virgínia Pinto da Silva, e numerosa prole.

A' desolada familia endereçamos as nos-
sas condolências.

— Xo dia 11 do corrente, deu-se cm Juiz
de Fora um trisle drama sangrento, que
profundamente impressionou toda a popu-
!„.ão dn i-idadc

Segundo noticia O Plicrr-it. deíéhrólou-se
esse drama ás 9 c 50 da noite, na pacata rua
Fernando Lobo, tendo como protagonistas
o sr. Eloy Pires lubirano e -ua esposa d.
Francisca Itabirano.

O casal, ao que parece, dc ha muito sen-
tia que a vida se lhes tornara pesado fardo

foi csçripla a noticia.
Apenas a fac.i, ensangiienlada, atirada na

cozinha, e a garrucha, cotn as cápsulas delo-
nadas, no chão.

•Francisca estava 
"cm trajes caseiros, ves-

titulo roupas claras, j Eloy trajava terno
escuro, gravata, còllarinhò etc.

O movei próximo do crime não está até
agora esclarecido.

Todas as investigações a respeito não for-
necem ainda uma certeza. Parece, entrelan-
to, ntte Elov. matando n. esposa, procurou
dçsatfróülar sua honra ofícitdida.

A polícia tomou todas ns providencias
nue 110 caso lhe cabiam, tendo o dr. João
Monteiro, medico legista, feito o exame dos
dois cadáveres. s— Effeçtuou-sc ante-hontem- ás _ bor.-
da tarde. 110 cemitério municipal, o enterro
dc d. Francisca Basrio Itabirano e de seu
esposo] Eloy Pires Itabirano, o dcsvehturadó
casal, cuja existência teve tão lamentável
fim.

O acompanhamento foi a r-c. saindo o?
feretros da residência dos extinetos, á run

m
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e isso porque Francisca — ao que assevera-n .Fernando Loh.x o csiçye muito cnnciirridn
— entregava-se á pratica dc actos menos I Sobre o caixão de d. Francisca P.n.siiio vi-
honestos. .mos duas coroas, erm os dizeres: "S.f-bi-

Eloy, que era um futiecionario do Cor- | des de sua mãe. irmão e etirbados", "A' Chi?
relo. honesto, trabalhador, desejava apurar qtrnha, saudades de Tuna-rá".
o máo comportamento da mulher e isso o j E srvbre o cnixãn de F.ínv Iiablrnno r--ir-
conduzia a verdadeiras torturas. !vam i+epõsit-uJas tres coro'., «-om os d!».c

Parece que apurou, finalaicntc, o que se'res: "Saudades dos funecionarios do Cor-

Será lavrado o termo da .despesa do hiatoGttaycuhy, do serviço do Arsenal de Mari-
nha do Pará, para que o pairão-roór domesmo Arsenal, capitão-tenente graduadaAntônio dc Oliveira, fique isento de qual,
quer responsabilidade.

Foi nomeado o i* tenente Reaberto da Ga«
ma e Silva para exercer o cargo de auxiliar,
da 1* .ecçícda Stinorintendencta do Matc-i
rial da Armada.

O capitão-tenente Joaquim Ribas de fj-
ria foi exonerado do cargo de ajudante dç»
Arsenal de Marinha do Pará.

"A propósito do naufrágio c incêndio do Fa-
gundes Varella".

Foi sob essa eplgraphe que no Correio ia
Manhã de 17, alguém usando do pseitilomino de"Homem dc Mar", affasundo-se talvez, pcl»
justa indignação do momento do assumptó pai-
pitante, fez cair sobre a pessoa innocente do
general administrador do Lloyd, uma parte daa
responsabilidades no desastre da Fagundes Vj*+
rellú.

Sem desfazer, entretando o effeito das mui.
tas verdades exaradas pelo intelügcnte arti-.
culistaj sem querer negar a culpabilidade di-
recta das capitanias, .que uas suas vistoria^
á vol d'oi-i?(*« têm sido -verdadeiros respon-
saveis por mais de um naufragio.pormaisdeum
sinistro, por anais de uma desgraça, em nossas
costas; sem buscar defender o ministério <__
Marinha, que sobre os capitais assumptos da
marinha mercante, sobre suas «rgentes neces-
sidades, vive desde muito tempo alheio, não
podemos deixar passa, indefesa a aceusação
impensada que envolveu o nome do principal
gestor daquella companiiia, general Sevcriauq
do Rego.

Adquiriu em melados de 1904 pela Em-
presa Bracileira dc Navegação Freitas, filiai
da casa A. C. Freitas de Hamburgo, o Faaun-
des Kai*-t'/7ã,antigo Roma já era um navio vclhca,
e creio que sem classe mais pelo Lloyd Inglez.

Faltava-lhe muita cousa, quasi tudo quan-
do chegou ao Brasil — parecia um barco ve-
lho abandonado a annos, "encostado", talvez,
pelas suas decrepitadas condições-

Apparelhos não tinha; os estács achavam-sò
carcomidos pela acção do tempo; o estado do
cliapcamcnto das obras vivas e mortas muito
deixava a desejar; seus vcnlilladorcs achavam»
sc "encravados" pela falta de bom funeciona-
mento — via.se cm tudo a expressão da faltai
tlc trato, sc não do mais completo abandono.

Sua reforma cm nosso porto requereu gran-
de trabalho c demora: que o diga quem, coincf
o modesto signatário destas linhas, esteve a
seu bordo, logo após sua chegada, servinda
mezes depois como seu official.

Mais «lc uma vez seus porões avariaram car-
ga, prejuízo esse pelo qual eram obrigados
a respondcr_5Ctis laboriosos officiaes!

Annos —""dois annos depois — pela venda'
da "Companhia Freitas" ao Lloyd Brasileiro,
(guando iniciara sua gestão o sr, Euarque da
Macedo, foi o Fagundes Varella incorporada
á já numerosa flotilba do Ltoyd .— nenhum re»
paro de casco tinha ainda soffrído.

Suas condições dia a dia mais delicadas se
tornaram.,, as cargas continuaram a ser vi-
climas do mesmo damno.

Ao tüque do Vianna, mais dc uma vez tive
oceasião dc exam'n_.--llic o casco, tendo ai-
sumas chapas fracas, quando para as vistorias
cm secco sc preparava.

Ao vel-o á ultima vez em Pernambuco, sob o
commando de seu digno capitão José Carnci.
ro, a quem a fatalidade escolheu para teste-
muniu de seu desastre, iidmirei-nie dc quo
ainda navegasse, com o consentimento das ca-
pilanias.

Tive uma phrase para o seu referido com-
mandante: "Isto aqui está um perigo"; a
o velho ni.rinliciro, escravo da commissão c
do dever que lhe eram impostos, na neces-
sidade de, cotn o risco dc sua própria existência,
fi.iranlir sua manutenção, oscillou cora a ca-
beca numa silenciosa affirínátiva.

Talvez naquelle momento lhe surgisse á men-
te a imagem de um futuro naufrágio que nã»
eslaria bem longe; mas calou-se; era -tiarinhei--o, c marinheiro c como soldado, não tem
vontade — o atlcstado da "vistoria" era a
maior garantia da segurança do navio.

Pertencente sempre a frota do Lloyd, quo
passava cm conlir.ua süccessão, de uma ges-tão a outra, a ella ainda se achava reunido
nuando assumiu, á cerca de doÍ3 mezes. a pre-sidencia daquella csphacelada companhia seu
actual gestor, o general Scvcriano do Reso.

As uitimus vistorias da Captitania do Porto,
d iiutirn competente ua tiiaieria, dava-lhe ai-
talado de segura navegabilidade e.ncssr.s con-
Jições trafegava o -velho Roma. conduzindo
carga de vários gêneros a seu bordo c 35 pes-soas de cquipagem*

Dois mezes ou menos de sua actividade
nunca desmentida, de sua criteriosa e hnnesu
ailmir.istf-ír.O, jamais digna de n-.er.os lison-
xeira ar.alyse, não podia o presidente de pou-cos dias, examinar as condições physicas de•odos os vnporcs denendctites dc sua gestão,máximo, as do Fagundes Varella, que, auseute,
.c encontr.Tva.

Responsabilidade existe, culpabilidade, tal-
vez mesmo, mas não -rçcahírão elliis sobre a
pessoa «lo general Scvcriano do Rego. que á
:iiüIo dc uma orientação só di;;na de elogios
.ae levantando o l.loyd da mina em que deade
iiitiuo vinha se precipitando a passos largos-

Eis. srs. redauores, ti verdade de quem ha'orisrii data vem acompanhando a marcha da
Tminha mercante e a dc_or_a_ís..e5o do Lloyd

Antecipando ine gralo peia 
'pu.rica.ão dcsla,

iubscreyo-riie:
Aiuq.. e confrade, Aulauio Caries Vilal. _*.;
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na s* companhia de me*
1 ti scur.nil'» tenente cxcfdenle i'cnc-•dra (ilcspacíio dc .-,! ilu corrente).
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EXERCITO - *
'Chega hoje, ás 8 horas d* manhã, a lordo da

)Saque:e "Maiíiói", dc viagem de regresso da
inspecç.5o nue fez nas guarnlçSea do norte o il-
lustre .medico general dr. Ismael da Rocha, ins*
pector geial ilo serviçr- ie sa-iJe do cícreito.

Acompanha-o o seu assinou;, o nia.-ir Bue*
no' Uo IVailu. ..:

Aprcscntarainse Iio-itcm ao Departamento
it guerra n coronel Eaneo dc Andrade Neves,
da quadio íupiilcmetitVt i>or ter fhtdo do Sul;
primeiro tenente Carlos Alberto de Olireira Bra-
llá, do 9» regimento Je ravuliul:*. por ter vindo
¦16 Itio Granric: segundos t<*u*:nt:s Joio Telles
Villa» llnas, veterinária!, por irr sitS) classifica-'a ua 9» resião, c Alfredo 1'orfiára, vclcrinario,
pur [rr dn sentir para a dtioicLÍru região.O tenente-coronet Francisco, l.milío Paes
UVrrwv d.» arma th-, .irtilharia, foi raa;uI.iJo ser-
vir' a-.liliilii ao Ueparíameuto'¦ da Guerra, por S
iinu. '¦','"','foram ron cedidos Quarenta «lias «le 1Íc*n-
Ci, para traíani-rutu de-ímide, cotn ircrrmssüo «Te
aliisalnK im Estado ito Ceará, e po.lciido demo-
rar-se • i lYrr.anibtrco, afiai de cumiu/ir sua Ca-
milta. i|;uiiL>*s_-!t*e as necessária» passagens pa-
xx itescÍHito r.n forma Hu lei, conforme requerei.,
nü i" tenente intendente Joaquim A!ve* Cava!-
cjiüÜ. - •-•¦

¦* O cx-alftitvno dn Escala «Ic Cuerra. LMtal*
d -tin d** jjcus Vieira foi inctuitlo na nona rc-
j&jin. I'ff*: rx-nhumio, acha-se tto IIospíul Cen-
lr.il, cm liatãraeilto.

' Aíim ili ler proscguimenlo o conselho dc
Riicrra u rjtic responde o primeiro íenenle Oi 1 ton
Cituçi t:a ftkuu tio decidido-pcl» Supremo Tri-,
lumal '" 'StÜitar, o inFpcctor .da «lotia rcjpão já',l^uvÜlenvÍM'i para'que siga para Lorena esse of-

•íii-ia!*, que ?c acha preso nesta capital, c que
dever;» ficar .tccotludo ao $$* batalhão de ca-
çuliirc*-*.

O mrj .r auditor proviileiiciará lambem p>ra
<|tie siga cem o me.nio destino o j" tenente au-
•fitor, Thnmaz Gomes Vicgas, que funectoua ues-
sc í*óiisçK.(r.

•' Olile/e oito dias de «Hppen-pn de serviço,
rhtn i'?rnt;i.*íãn para ir á cidade «le f.oreua, És*
i.ulii tie São Paulo, correndo por conta, própria
;•- tlwpewis dc transporte, o t° sargento arer»-
vi**i:"i tia _¦•¦ hatall-ao dc . artilharia Francisco
l-v-iu" de Paula Mndurcinr.Kui Lntnsfeuido da undccttna para a nona Re-
cijri _MilTt.tr, por conveniência de serviço, o 1"
MJrgKtil» imIiIÍJo ao 2" regimento, Josá Quirinodos Santos,1'ni iinlcfcriil.i. á vista da informação do
íirneral üispcctor da nona região, n requerinten*
tu em qúe o'*'2u sargento «lo iu regimento de ça-vaüaiiii Iniin Neponutecno da Silveira solicita
|HTi!«*s-vín para serviu addido ao 5;° batalha» dc
mwilares.

. * Segundo romniunicação feita ao departa-
infiUd it,i guerra, por tele(;riimiua «lo inspector
prrinánenle da «clima Região Militar, o soldado
ila lompaiiliia Ucginnal du Altu-1'nrus, Virgílio
limlrigucs ila Silva, quo se ilcstinava tt esla ca*
|.ilnl, ilpsrmbnrehu na sede druiuella região,
rfiiiu de haixnr ao lluspitaí.' l''i>i designado o i" tenenie medico dr.
Cindido Porl ella da Costa Soares, para servir, no
Forte cio Jmbufrv.

I''ailcçcu nesta capital, no dia íS do cor*
rente, o capitão reformado Luiz Carlos Zaiiiith.

' Sendo conveniente colloca*.1 o Regimento
Iiltcino ilo Depártanicnto da Cuerra, approvado
|uir despacho do Ministro da Cuerra, dai 5 dc
novembro d«: ioío, dc accordo com o rcgulair.cií-
to da Secretaria dc Kslado- da Cuerra, de 5 dc
jiillto de iõu, na parte referente ao Departnnicn-
|... Iui r.imc.-.iln. uniri comniisr.ão composln (lc to*
du:- « - riteft-s das d*vUõcs para apresentar as mo-

iíHíicnvòes ir.*.l;.;pe;v ici» a tal fim, afim de ser
snlitiictllilt) i tauis' *ai;áo do ministro da guerra
v tii-*'mo rrjlulanie >.

!-*oi c!asRÍfÍr;j(.
traiUadõriís
dó I líninc-sc 110 dia i\) do corrente, na sal;ile içivii;u ilir juslii;:t da ü» regiáo, ás ía horas1I.1 .lin, 11 c.intclho <lc guerra, a itue responde u
soldailò 1'cilrn Salyro da (^osta. Barrosoc il.i quii! suo juizes o major Armniio IV*irun, piiinirito (cniriite Josc de Olinda
Ciunpcilo, fcí-undos tenentes. I.cnncio de l;i-LMtcirciii! N'c:v:j, jo;npiim ÍMirlado Sohrinlui, Car-
Ins Amadeu ite Cai valho c 1'irdro da Silva .Mar-i|in**i. toilíis do .*>" regimento dc infantaria.1'oriim inclniilus ua i* Brigada ICstralcsi*
ca ê 1" Ifutallmo de engenharia, respêctjvameutc*,
ua cxnlriiiiiios .*\,laniastor Emilio Il.iydt c a\g-
grip-t Jo>i Cõnçnlvcs, Visto lerem sido dcnligadus
da l-seola da Guerra.IVIo Quarlirl Cenrral da o" região foi dc*
terminado eme a i* brigada estratégica «loi^nc
111:1 aspirante a official, afim dc seguir pnra oI cará, pnrn assumir as funeções dc agente da
.1.inclinaria Militar dessa guarnição.' O capitão (lenlil Mendes Tavares, ila i»
('..iriprinlira isolada, aprcsciiloll-FC honlcm. ao
i|ii.iricl general da o* região, afim de seguir ua
1'iiiii.riia oiiportiiiiiitade a rcuuirsc á mesma uni-
tiude.

Uirvcniln a,*|iurtc!lar lioje no Morro ila*.
('nnrcicfK um contingente cnm. iírsssd«m:iardo.Siiin*. (i.i pei» tinartr.1 *,a.ai..al da o* região pro-viilcinriinlo 110 rcníiilo dc que a brigada estrale-
ííica Ücaííj;***' jytóí'-!*** sargento, r cabo c 6 praças,

1 fJjjH-niZ lIrríUcrrrcm uo referido quartel, e bem
iiEsini 1:1:1 medico pnra passar a visita diária. ..*RcMieccu averbaçao de alterações cm sua
fr dc official o* capilão Josc Castello Branco.Vae Eer nomeado iustruetor militar da So-
inilaile ile Tir.> do ll.-.iigu o aspirante a official
J-elicio Vieira Kit nos.

¦ l'clo Quartel (Jcncr.il da o* região foi man*
alado excluir tl» $2" bataiiião dc caçadores o sol-
ilndo Armando. Augusto Broud, alini dc se apre-"sriitnr at* ICstrido Maior dai Armada, visto scr
desertor daquctfc corporação.O capilã» do »' resimento de Infantaria
¦I'i:: uauiio iic híedeiros, primeiro tenente Pedro
Augusto dc Oliveira Jacobina c segundo tenente

f^têebiadcs Ur.icou. Barreto, ambos do 2n regi-
iiTfnti». fornin uuiueados para constituir a com-
ijiissÃo que daverá examinar diversos artigos a
ir.rno dn Fáicnda Militar de Cciicinó.

iàemçi) para boje:
Superior do dia, o capitão Antenor Santa Cruz

Pereira dc Abreu;
A i-n lu-.jíüda dará cs officiaes para dia no

qti.utèf general, ronda dc visita c auxiliar do
superior de dia e os extraordinários.

A Hriçrr.da Mixta dará as guardas para os Pa-
lairios du ('attete c Guanabara.

Auxiliar do official do dia, o amanuense Arigo
lliscoiv.

scguiidõ i!e artilharia dá a guarda do Forle•de Copacabana.
Uniforme: 5".

MARINHA
a*,prcf.c.nl.icõc« — Do capilão de frajrala José

Monteiro ale Moura Itartgcl, por ter s do prumo*
v do a c:te posto; doa capjtães.tencntes 0?ear tiuir
<los Sanlos l)'as, por ter term nado a licença cm
c\\\\- go-ío íc adiava, e Fernando Ferreira da Silvn,
pur tc sd» deij-jado do Corgio dc Marinheiro*.
Nacionaes,

Kmbarque — Dos raprlács-te.-lcntes Orc.l*" T.u'z
dói Santos lVas e Fernando Ferreira da Silva
este no nav «¦escola ¦"i'aniaiiila'0" e aqucTc no
criiiraçado "S. Paulo".

1'assagcitã—Do capilão-tenenle F.duardo Duarte
Si!>*.i Jun or, do contra-torpcde.ro "Sergpí" para
o con tra-torpe ddr o "-Matto Cros-o"; do 2U tc-.icuta

u»r.;^MfirrJieiro mach:n'Bta Cíccn Scabra Muniz, do•""*'.'vru/adur "Ro G'and_ -do Sul" p.nra o mesmo con-
^ícr.;to:pcde*ró; deis Ia fei ros Joviniano dos Santos.'.^'ipot não convir ao serv'çòj e Uencdlcto Rosa de';!Ai'aujo c Ange*o Ludgcro Corrêa por inconven eu-
í-tti á dir**ir:plrr:a, todos do couraçado "S. Paulo".
:%'.- * Tratamento do doentes a bordo — Em add ía-

mcnlo âí ordens já determinadas sobre baixas de
enfermus ao ITosp-tal de Copacabana, dcolara-ae
aos cohimandàntcs que, nos navios o:»!c houver"mect-cò 

e iiii.armaceutico somente poderão baixar
ao meçino hnsp!tal os doentes que tenham impe-
rosa nccc:'iida-Íi_ devendo, para os (pie puderem
>cr tratados n bo-do, ser feita a necessária rcc|ui-
s'ção para dieta nos respeirt vos fornecedores, dc
accordo rom os contratos existentes,

Remessa da3 * partes dc destacamento — Kc*
. commcnda*sc a d:spusto no tarlt 169 do rcRuIa-

mento dü Corpo de MarinTieiroa Nacionaes, sobre-
a remessa (f<Í3 partes dos destacamentos dos ríaví-òs
sub seus commaiufos, directamente acr conunando
cc-.il do referido corpo para fins rcgulanícn-
tare»,

Devem reunir-se na Amlitoría Ccral dc Xtari-
tilia oi se*ju:ntcs conselhos de guerra:

Xo dia jS do corrente, ás 11 horas da manliã,
aquelle a que responde o marinheiro nacional gru-
mete Pedro Antônio de Mattos, devendo compa-
Tecer o réo, acompanhado dc seu curador i° tc*
netíte )oito Vícciite^Dias Vieira os ju zcs c ns tes-
tctnunlias, marinheiros nac'ouaes Augusto Arciap,
Josc Gome.*; Jiahel'o, V cento Domingos dos San-
tos, I.ruiriano Carneiro c Condido da Silva em-
lia?cadost oí trcs prniêlwn» joo couraçado "Minas
Ceracs", o quarto no còuraçailo MS. Paitlo" e o
uít-nio acha-se rccolh do ao rcspcct'vo quaitel,

No dia 29 -1*> coerente ás rr boras da manhã,
nqiicÜc a que -esponde o marinheiro nacional gru-mete José Aprig.o líescrra, -levendo comparecer
us juzes t o,rcspccl vo rio.* » *
GUARDA NACIONAL

Dçtallic de serv ço para tnsjí»
i Dia ao quartel-general rap-tão ICmiliano Mat*

tinho de 01 veira.
Kondam, dofs"offcacs, tendo um d» ii' bata*

llijii drr infanteria c outro do 3» re-íimsnlo dc
cavallaría.

Ordens ao quartel-general, um cabo do 3* bata-
Ihão de iníantera.

Ordimauc.isl dois cabos, sendo um do li? bata*
lti.ii> dc infanteria e outro do 3" ttàtmpA* i:cavaliara.

Uniforme j». » * *
CORPO DE BOMBEIROS '

*• Serviço para hoje:
Kslado maior, cap. Ferreira.
Auxiliar, alferes Romano. .
Promp., tenente llastos e alferes Eloy,
Kondai aos theatros, alferes llaptista.
Manobras, forriel Torres.
Medico de dia, dr. Ti to.
Emergência, dr. Trigo e cap. Fernandei
Uniforme: quinto.
Coram, da guarda, forriel Silva.
Inf. de dia ao *Jorpo,_ sarg. Soarei
Reforço, sargento Maia.
Patrulh.: sarg. Antônio, c for. Rei»,

Tui forme; quinto. e t m

tRIGADA POLICIAL
Serviço para hoie:

, Superior dc dia, major Liilo_ ,
Oifcal do...d;a 4 Brgada, capIão-Fioravantí.
L\juilanle de pa-ads, o do 4* batalhão.' Médicos: de dfa ao hospital, cap tão graduado

ir. Frota: de promptidão, dr. Caldrco e úitcno
de dia, alfere» honoraro He!or. '-,'.,

Rocdaai ora o siipst-or <i*a da: os altere.*; Daniel,
tMorci.-a c Castelo BráBeo, ties nferiores io cai**.!-
Ijrra c se's dc 'nfanteria.

Honii.-,!!! o 4? diít"cto, nlfercs Parsnccj e um
inf*-rior de cavallar 11.

Guardts: da Cai.ta dc Amortrzação, alícrej Abe*
la-io; ii Ct» ic Coaversío, tlferei Veríssimo;

4o Thesonr», (ICcrs fiuirino, e Ía Casa da Uocda.
alferes MeH» è' «Jy». 

'. 1
Prgmptldi» pehBanentc: 1» 4* balsHúo tlferes JSaturnino,' e no regimento dc cava!la::a, alferes

Pereira Junior,
ICstado-maior nsa eorpw: na 1" balalUlo tenente

Horaci(J>4n» ?», alferes Mjrnonj no j'*, alferes
TlicmÍ5toc'.cs; no 4° alferes Telles; no s', captáo
Cunha; -no regimento dc cavallaria, capitão Cala-
tão, c no corpo de serviços ' aux.liarcs, Unente
Muller.

Uniforme, f, cora polalnas brancas. ¦#—

Um leiteiro foi atropelado
por mu bonde

Quando atravessava hontem a rtia" do Rã-
clitielo, esquina da dc Silva Manoel, o leiteiro
João Costa foi. atropelado por um bonde, linha
Praça * Onze dc Junho, dirigido pelo motor-
nciro Alexandre Gomes.

Preso em flagrante, o motorneirõ foi con-
duzido para o 12° districto policial.

A victima, que ficou tiastanto maltratada,
foi medicada pela Assistência, sendo depois
removida para a Santa Casa.

TRMS MEZES DEPOIS

Siücjdoii-se hontem, um ra-
paz, saudoso da noiva¦ já morta

Vae para Ires niczes i|úc a noiva, num mo-
mcnlo de" desvario, lançou mão dc, nm loxico
e « ingeriu, vindo a fallecer pouco depois.

Dalii para cá, Alfredo Bruno da Silva nunca
mais foi o mesmo r-apaz r.legre e comintmiea-
tivo de então, liulrou a ficar laciiurnn. pro-
curava ficar só, fugindo ao convívio dos que
o procuravam.

•Afinal, resolveu elle acabar lionlem com
esses dias sombrios que o faziam soilrer
tanio.

Para isso, imitou a noiva.
Seriam u e 30 da madrugada, quando o

tresloiicado rapaz, que contava *?5 annos c
era empregado na Alfândega, entrou para seu
quarto ò lançou mão de um frasco contendo
coc.iina. ingerindo cm seguida o. tóxico.

Momentos tlvjiois o* rapa* conlnrcia-se em
dores 'atrozes, vindo a fa.lléccr dahi a uiouicn-
tos, a despeito dos soecorros que foram presta-
dos pela Assistência.

O faclo lamentável occorrcit na casa dc rcs:-
dencia do trçs'oúcado joven, á rua Cencral
Pedra n. 259, c deile teve cínhccinicnlo a po-
licia do u" districto.

O suicida dei.xou Ires cartas: duas dirigidas
a seus pães c unia ao chefe de polieia, e pedia
que collocassem lio seu Caixão'* inortuario um
cartão com o nome de sua noiva.

O cadáver da infeliz rapaz ficou deposi-
tado cm casa da íamilia.

COM A BOCA NA BOTIJA
Preso quando saltava

de uma janella
â rua, eom o produeto

do roubo
O ladrão Oscar de Souza eslava lioulciu dc

aza?. . .
Ue madrugada penetrou elle na casa dc

cctmuodog da rua Santa. Chrislina n. 41. c
minutos depois recolhia ludo quanto ia encon-
Iranilo í mão, nn referida cisa.

Depois fcü um embrulho e ilirighi-sc para
a janella por que havia entrado c escalona.

Quando, porém, caiu á rua, por ali passava
o fiscal da Guarda Nocturna Laudclino Pc-
reira, que lhe embargou os passos.

Levado para a delegacia do i.C districto,
ali o commissario Baplisla, de dia, abriu o
embrulho, encontrando varias peças de roupa
branca e dç casemira, um relógio de prata
conv corrente <le ouro, um de ttickel*, um bro-
che de ouro com a inscripção Recordação.
um dc praia, e as importâncias de $.|So em
moeda portugueza e r?$úuo em dinheiro bra-
sileiro.

Pela manhã compareceram á delcs-tcia Al-
ci:*o de Oliveira, José dos Santos, José An-
dré dos Santos c Augusto do Oliveira, que fo-
rara as victimas do audacioso larapio, c ás
quacs foram entregues os objeclos roubados.

Oscar foi recolhido ao xadre-, depois dc
autoado eni flagrante.

'Â CIDADE

Queixas que nosfazeme
providencias que 

"nos

pedem
A rua Alegre, ha AMèa Campisín. ronli-

mia transformada cm charco, sem que as auto-
ridades tomem a menor providencia.

Todos os terrenos eslão com-plelamenlc ala*
gados, o as águas estagnadas, em eslado dc
putrefacção, estão oceasiouando febres de máo
caracter,

E' preciso que a Prefeitura mande nivelar
a referida rua,, para .cv.l-Mrinaiorcs dnmnos.

Aqui deixamos, com vistas a quem de di-
rcilo. o pedido que nos fazem os moradores
da rua Alegre.

Do mesmo sc queixam . os moradores
dr rua Etclvina c estrada de Santa Cruz, que
eslão transformadas cm verdadeiro pantanal,
no cruzamento das duas ruas.

Estando, ao que nos 'nformani. a Prefeitura
a nivelar a estrada, faeil lhe será fazer o
aterro com a própria terra tirada da estradai

Agressão
Em Merily, lislado do Rio, numa olaria ali

csíabelecida, deu-se, no dia 22, ás 5 horas da
tarde.íiima aggrcssão, de que foi victima o tra-
balhador Bernardino de Paulo, empregado da
olaria, que foi atacado a faca e a cacete por
vários indivíduos.

Ao que no» informam, nenhuma providen-
cia foi tomada a respeito. •

Levamos, pois, o caso a attenção da auto-
ridade compeleme, afim de que sejam punidos
os culpadas.

Hospital Evangélico
Honlcm, o Hospital Evangélico, na Fabrica

das Chitas, recebeu a vis ta- do dr. Carlos
Seidl, director gemi Ja Saude Publica, que
leve palavras de elogio á directoria do Hospi-
tal, pelo local escolhido c bella construcção do
erltfic o; isolamento, necrotério c outras' dc*
pendências.

O respectivo delegado 02 IIysi.:r:e, que o
ac. mpanhou, tambem, mostrou-se satisfeito,
tanto mais que o Hospital cumpriu :is deter*
ihiriações daquella delegacia, em tempo -cx gi-
das, e declarou que o Hospital podia entrar
em franca actividade do serviço hospitalar
interno.

O dr. Joaquim Hoclia, presdente da dirc-
ctoria, alguns membros da mesma, odr. Eduar-
do Pereira, director-medico; drs. Alexandre
Hauei c Henrique Car.petiter, médicos cfle-
divos, estiveram presentes c acompanharam
as autoridades san.tarias em toda a visita que
fizeram.
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[rigàs Bonitas*se Houvesse
(MenosSabonetesImpíur.

'¦¦%£(: Se ts aealiontsoaWsemquúito
os.seus esforça» per* s*i tornarem
attrtctiyu s«o -pcqn-Uatdos pela
presença constante noi íporo» da
pelle, de impurezas dontobonete*
usnaes, nunca mais «etomian.

A diferença, no fim drfJtnno, do
. curto d'cstes anbeactelii do de
Reuter, nio daria para oupif rar t
par de luvas. Os Satfãetes
ReUter duram tanto- quopjpwoa sio
precisos. .-*?*' * Wr"-Deixem-'n*o começar a seu ttt-
balho de limpar e emwfiézar a
pelle. A pdle toraa^Mjfradual--

.mente mtis macia, e mais limpa e perfeita. jOSibreu des-
obstruídos adinittir&o nuis ar, o sangue drcttnn maUwr
c assim a cAr será melhor. Todo o tecido cut»ueo «ri
maravilhosamente beneficiatdo, e se tornará maàt perfeito
sem enforco ou ausmento de despexa. ...

A venda em toda a parte.' " .:<í l l-

Ver quetenha esta
Marca de
Fabrica
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ALFÂNDEGA
O còmmandante d» vapor franefj "Atlantrque**,

eutradu (!c J-Jordcos cm janeiro ultimo, íoi coa**
dfnínadd a p>sar os iliréitos em ilubro üns mrr*.°.
cadorias contidas em + volumes que foram extra-
¦liados a bordo daquelle vapor, seuiio designado»
os srs. RWnlptio Caminha ( J. f. Montcncgio,
para procederem i respectiva aval.açüo.

lim um requerimento ite Cliar'« Scbmidt ps-ilindo exams para uma caixa conteúdo cypcllios,.
que foi dcíc.i.rrcgada com termo dj avaria, foi
exarado o seguinte despacho:"Dcspaclirse i> volume, cujo conteúdo se adia
cm iKrfcilo estado.Ao-isrs. Crasbley & C, foi pennttido dcs*.
pacliar 61 caUnhas iic raça, livre do direitos.Vae scr passada a cerlidüo requerida p.itI,eninay de Ifi Cupcne."" PaRriml.i 5 olo de expediente, foi permittidoa JáiioivUtr Wable & C, díspãcliar duas caixaf,'ipiornndo o conteúdo.

. * l)e accordo com o laudo da romnvssJo dr'
vistorias, foram concedidos 50 ojo dc abatimento
nos direitos da mercadoria avaliada, contda cm
uma cnix:i prrlencente aíCcolail* Masdclanj*.
s* Va: ter paisr.Ja a certidão requerida porUduarilo Ccsar de. ilcnejcs ilias,-Pelo officio "lia 1.5,19; di hontem, o inspe*

ctor ila Alfândega eonimuiireou á Cnmpagnie du
Port da Itio í!e Janeiro» que concedeu perin'fií3o:i, <.'4ii|nnli]a Cantareira e \1ru;ãi) Fluiiiirftnsé
pá;a atracar a; suas barcas na extremidade do
Cáes do Porto, cm logar afastado da*f embarca-
ções estrangeiras, conforme pedido daquella com-
panhia.Vagando 5 o[o de. expediente, íoi .pcrnittído
a Schill ií* C, despachar uma caixa de amostras,
ignorando o conteúdo- i0:í conimandatit«3 dos vapores Inglezes "RÓ-'
:cti", entrado de l,iverpool cm outubro c "Uay.
ron", dc Nova Yorl:, cm setembro do anno pas-'
sado, foram cúiidemuados a pagar 05 dirc'tos em
dobro da.! mercadorias contidas 1103 voiuiileí que
não desembarcavam, sendo dcs'gnado5 os srs. Ho-
dolpho Coimbra, ). V. Alontencgro, Ivias Ribeiro
c Françfucòno Pitalluga, para procederem á rc;iic-
ctiva avai-a^o. . .

.*. Pnr oftrcio n. t..-.*.!, 1!» lionlem, foi enci-
mmlisdo no Ulinistorú» da I-Viícii-J-i un» recurso
iiircr;io!.l.> j'ç'o despachante gera! Acylino liivr!i*i,

i-rlo-acto ih inApecloria, que u condemríòu a pagara qua:*.r,*i de 1:50o**, eorríspnndcme á raiaria par-te- ila dc 6:ooc$, em quanta foi ava*iada a in-
demivz.náo a que tem direito . Joscpli a\-nand,
\tor uma ca*xa contendo ftm.t c*nematographÍcoi.Foi pro rogado o prçuo concedido ao I,!oyd
ürasÜcirò, para apresentação .dos ¦ documentos re-
!ati%-os á falia ds embarque da .7. valnmc3 cotn
lòtt-ça.-e um tambor dc oIcp>„nòwV)ííJo.iKÍÍIÍiÍapava".. foi permittúlo :'i C:ima-a Municipal de For-
mign, deppncliar uma turb n.i vinda pelo vapor"yòltalré", pagando 8 o|o do va'or.Knvum rcquerinicnlo dc I'ait*o Pussosá* C,
reclamando do modo porque está sendo m**d'da
a madeira qne receberam .pelo vapor nòrueginir"lfni:vee", cm setembro u.iiiuo, foi exarado o
seguinte despacho:"a\ão precedem as alienações do.» requerentes.
A mciliiião ilo pinho estri sendo fe!ta resular-
mctitc pelo*' i»r. Affonso Costa, como te vc da
informação do sr. I.uiz Soares.'"lím mn requerimento da Compan!i'n de Te-
ciclos de I.inlio dc Sapopemba, pedindo para des-
pachar pagando dire to* aâ valorem, ao o|o o'to
caxas contendo parafusos para construcçüc.", vin-
da3 pelo vapor ing'ez "Snint Oeorgi", no cor-
rente mez, foi exarado o ícgunh** despacho:

¦ "Ainda que o .presente requerimento tivesse sido
firmado pnr pessoa compelcnte, esla inspcrloria
não poderia tomár/Tcbnh;cnicht6 do assumpto rortratar-*e d; classificação át mercador!» ainda não
propo-la a derfpacho;"Foram diftníjui-das, na i" secção, hontem, os
seguintes manifestos:

N". 1.5*17, do vapor inif'ez "lítlrchdale"*, proce-denSe de Cnrd ff, consignado a Wilson Som iS* C,
no tr. Nunes;

n. 1.548. cl*j vapor instlcz "Tamar", proceiknte.de Novn Yn Ir. consiguailo á Mala Iical Ingleza,
ao £r. }. Gutllton;

n. 1.510. do vapor inglez "Danube". procedentede r.uítio.s Aires, consignado á Mala Real In*
gle^i, ao sr. S. Cunha:

n. 1.550, do vapor nacional "Cirio", procedentede Montevidéu, consignada ao Jaloyd Brasile'ro,
ao sr. C. Nunes;

n. 1.351. do va-por italiano "Savoi»**, nroce-
dente de Gênova, cons:gnado á S. A. Marlinelli,
ao sr. C. Nunis;

n. 1.5:2, do vapor inglez "Oriana", prorrdente
de Ca'lau. cnnsisnad» i Mala Real Ingleza, ao

Operário ferido quando ser-
rava madeira

¦Na serraria da rua Frei Caneca n. 135
liabaihava iiontem o operário Rciiiíy Coelho
da Costa, morador *á rtia Boa Vi.su 11. 114,
quando aconteceu ter uma daí mãos colhi-
das por uma serra circular.

Rctiny ficou ferido no» ded-u e íoi medi-
cado 11a Assistência.

Depois dos curativos, retirou-se.

Caiu sobre vidros c feriu-
sc na perna¦Quando passava liontcm pela nta Vinte e

Cinco dc Março, o trabalhador José Pereira
Gome.;, rcsideiiie á rua General ÇaldvvéH n.
19C, deu unia queda sobre tins cacos de vi-
dro, ficando ferido na perna esquerda.

Com (]ttia da policia do 20" districto, Go-
mes foi ao Posto Central de Assistência,
onde recebeu curativos.

Dois autos se chocam na
Avenida do Mangue

O auto-camiiihâo da Light n. 987, dirigido
pelo motorista Jaciního de Carvalho, vinha
hontem á toda velocidade pela avenida do
Mangue e, ao chegar á esquina da rua Vis-
conde de Sapucahy, foi de encontro ao auto
ti; 278. guiado pelo motorista Manoel Rocha
Soares.

Esse auto ficou bastante damnifieado.
O motorista causador do encontro foi pre-

so cm flagrante pela policia do 14* dis-
triclo.

Um caso que parece mentira
lim um cncnirn niie honíeni Jiouvc na

rua Sete dc Setembro entre um bonde da
Light e a carroça n. 231. pertencente ao
sr. Domingos Lopes, o fiscal dc vehiculos
nue se achava no loal deu-se pressa cm te-
Icphòriar ao inspector dc vehiculos que nem
o bonde nem a carroça tiveram culpa do
desastre!

De q"em cnlão a culpa? Do Sol? Da Lua?
O prr.priet.irio da carroça é que der-eja

conhecer o culpado para proeedex ds accor-
do com os seus interesse*

n $300; aso onuic^ -^jacio,-a 3»o; S" masca-
vh-ho, branco, a %a]o; 331 4;tos, idem, a ta?»}
214 ditos, idem, rpgular, a $260, 189 «'•}>
ieYín, a 255; 50 dito», ba xo, a t^S»! 53" *-•
tos. a $220; 200 mascavo, baixo, a 160; 2400
dilos. idem, a 140,0.728, -ditos, idem a $ijo
pc* kilogranuna.-;** f * '•_

O» BRtA»
, irttt\iett:

Geraes (s0!*).'. .'K
Emp. 1903. . ¦ ., . ,
Kmp. 1S97. . ,':. .
Kmp. 190(1. a a a a
Kmp. 1911. *.: . •.<!'.
Kstado Ai Mina»5.-.
Est. do Rio (4*1')'."~."
Dilo (6 i"). . . . 

'.

Dito (19Ó6), . '¦ "-.'¦ .*
Dito (nom.). . .'..,.
Dito (1906)
Dito (£20). . ,.vrf...
Emp. de Nictleroy,'"..

Tecidos:
AlVançá'. *»¦' ,..' t • rim
Alliaiiça, ... .'-..,'i.l_."_,S
Santa Helena. . '. .
Pottfoto. .', V ..;'. ..

. Progresso Industrial .
í-etropotitana . . 

'.'.¦

Manufact. ¦ Flcmiaénl»
Bem Pastor . '. '...*.

Santa Pliilonitn»..:'".
Tijuca: . . . . ..,-..
jr.popcmba . . . . .
Carioca .... 

".;*.

Corcovado . . . . .
Magécnse . . . . .
Btasil Industrial. *.-...
Confiança. .* f:'A','**

Tiiversos: *. "¦?;:.'

Docas de Santos . «•
:"ito (pom.). .*¦. r. ."
Terras'-"e CoIoait^çS»
Loterias Nacionaes.. .
Centros Pastoris.......
Moinho Santa Crus. .
Saneamento ào Ko. .
Agrícola C. do Brasil
Mellis. no Maranhão
Centros Pastoris. *. .
Áíorro da _ Mina... .
Auto-Avenida. . . .
Docas da Bahia. ¦• r
Tiausp. e Carruagens
America Fabril. -. .

C, de Seguros 
"

Argos Eiumineose. »
Confiança.- . .**•*.' i
IrteRiidade. ....
llrasil. ..... ••
Minerva. « . ...
Previdente. • *. ..'.
Garantia. . ¦
Va«gistas, .,

Dcbtnlurtt'.
America Fabril., ..* 

'.'*

Docas de Santos . .
T" Sismundo .-'»!.(.
Mercado Municipal.''.
Confiança. . . . .
Santa Helena. . !.; ••
Srrnla Rosalia. . 

'.'.

Industrial Mineira. .' *
Carioca. .....
Fiat Los . . . . .*
l/rasil Industrial , .
C. Brahma. . .'i.i.
S. 1'cdro de Alcântara
Trajano de Mcdeiroí
Botafogo
Manufact. FluminenM

'cetie* de banceti
Comniercio. . ..••[«
Mercantil. . ... r
llrasil  .
Comoiercial. . . . . .
Nacional. . . . . .
Lav. e do Cotr.nierci»

Etira-las de ferrj,-.¦'¦
M. de S. Jcronzm»
Norte do Brasil,' ." .
Goyaz ;'. •¦
Mede Sul-Mineira . .
Victoria e Minas . .

99r$noo 99^$000
1 :o.)o$ooo l :o35$ooo
I loootooo 995*5o*50

978^000
970$ooo
978Í006

95$300

203$000
203$ooo

I05?oo
299?ooo

-*i*9$noo
'"__99'_ooo^.

,r323$i*oo
iióiooo
í.*pi$ooo
250$000

9;6?ooo
96S$ooo
975$òoo

95$ooo
49S$ooo
20=$S0O
202$00O
190J000
29;$oi>o
2oC$ooo

29*$ooa
2<)6$000
2J35000
260J000

JOI.fCCO

24u$ooo
S30$0S0

i40$tioo —

J10_000
3n.»,JooO;
í.títooo'
3.*|*1$09Õ"
230$0»0

6riü$00»
yoojeo»
I2$'U0

açlso»
ÍOOÍÜOO
iajítio*

6.t$ooo
29J300

iijiooo
1 i6$uo<>

91 $000

400*100?

21ÕÍ000

I2$008
6i$100
2S$5«

i;o$ooo

3$ooo
6-$000
2Ü$50Ü

300.0011
IOO$OO0
II.)$000

__ aoi$ooo

••j-1'j'i'
ítrifáx

95SOOO
7J$ooo

jelfaoo

, Í9q£Òo»

900$ooo
S.íjjoo

2.(fooo

S55$ooo

I?0$000

20n**oi'.i*
209$000

•05$ooo
210$000
aosíooo —
*204$aoo -—
zoãSoo» —

 2I0$000
20.r;$00» —

213*000 
2I2$00O
süjÇooo *00$QOO

J98$ooo

209ÇOOO
200.000
200$000
202$00J
20J$003

202$000
20.1$000
205$000

2IO$000
28ú$C0O
270$000
237)00»

20$**) 00

59$ooo
78$5oo
99$ooo

l!0$00O

205*000
260SOOO
267$00O
234$000
2I0S00I
lSo$ooo

I9$ooo
5o$oco
77*1500
97$ono

I05J000

Rio, 24 de outubro de 1912.
CAMBIO

Londres, por 1?. . . 16 .**! 16 a
Hamburgo ..... $725 a.
Paris. ...
Itália. . . .
Portugal. . .
Lisboa e Porto
Nova York . .
Turquia. . .
Montevidéu . .
Buenos Aires .
Madrid

S587 a
5593 a
$304 a

$301 a
3$090 a

13 .1' l.ia a
3Í240 a
3*5015 a

$570 a

16 tu
$;"SÍ
$589
$593
$310

3$»95
i6d

3Í030
$57"

Vales dc ouro, i$688 por mil reis, a vista.
Sobre taxa do café, por franco, $592 a $511
O.s bancos não alteraram ar, taxas officiaes

de 163I1C c 161I4 d., sobre Londres.
O mercado abriu hontem firme, sacando os

bancos a ilí 1I4 e 16 q!.u<1*. com negócios em
o outro papel a 16 5116 d. declarando alguns
bancos comprar somente a t6 21)64d.

O movimento foi regular e o mercada íe-
chou firme.

A BOLSA
O movimento foi - eeguinte!

VENDAS
Apólices:

Geraes (s0!0), 4' a. . . . r .¦ 90W000
Dito, it ',..*«¦ 997$ooo
Dito, 18 995$ooo
Empréstimo de 1897, 4a..,. 997$ooo
Dto (1903), ia 1 :o.tn$ooo
Dito (1909), 4 ai 9765.100
Emo. Municipal (190C, 221 a. . .* 303Í000
Eslado do Iíio C4"i°). 77 a. . .* 95$ooo

í *offít*(i.nhitís'.
R S. Mineira, 200 a. . . . . .- 0SS000
Alliánça, 100 297S000
litasil Industrial, 20 3*5$ooo
União, 110 250*000
Docas da Bab'a (v|c, 30 dias},.

70a * ... iiqSooo
Docas dc Santos (nom.), 23 a. . 590S000
Loterias Nacionac3. 100 a. . . .: C.*,?ooo
Dito, ido a. ... . .... a ,* 62$soo

Drbentitrcs:
Botafogo, 40 a. ._ » V rar 202$000
Confiança Industrial. 8 a. . •• . .* 203$ooo

a4í:cni-:
Ncrto do Brasil (22 iU"]"), 40 _. 3$ooo

BOLSA DE MERCaVDORIAS
Vendas registradas:
Algodão em rama: 300 fardos de Serjdó,

para novembro c dezembro, a $9600; 500 ditos
do Assú, para fevereiro c marco, a o$So_o;
300 d tos da Parahyba, para dezembro e ja-
ne;ro, a oSlioo, e 200 ditos de Pernambuco,
para fevereiro, a 9S6C.0. e 200 ditos do nafat,
p?ra novembro e dezembro, a C$500. por 10
kiios.

Assucar: 263 saccos branco, cryslal, a $330:
.ir.*:, 100 ditos, idem, a 370: 400. 500, 200.
R?e 140. 175 ditos. idem. a $140: 380 dims*
idem a $330; 400 brar.co, 20 jacto a $400: 100
branco, i" sorte, a $380; tes cijstal amarcllo.

RECEBEDORIA DE MINAS
Arrecadação do dia 23 JS :S9*5$<>4i
Dr- 1 a 23  77j:i8o$3i6
fcní egual periodo de anno pas-

sado. ..... ¦ . . . . . 555 *3***5Í7°**>

MERCADO DE CAFÉ' 
'

As vendas de tiiTçarfera, para a exporta-
ção, foram avaliadas eni 9.000 saccas.

Hontem o mercado abriu desorientado e
nos pequenos negócios effectu dos pareceu
regu'ar a base dc i2$6oo para o typo 1.

Para a c.-tnorlação a procura foi_pequena e
os preços foram coristdorndos nominaes.

Por via maritima não houve entradas.
Pelas cslradas.de ferro entraram 12.664

saccas. . '
O mercado áe Nova York fecho» hontem,

com baxa de 12 a r6 pontos e o disponível
inalterado; o do Havre, com baixa ae 1 1
1 i|4 fr.: o dc Hamburgo, com baika de 1
a 11|4 pfennig, e o de Londres, com baixa de
1 a 1I3.

Hontem a Bolsa de Nova Yorlt abnti enm
alta de 2 a C pontos; a do Havre, com alta
parcial de i|4C* a dc Hamburgo, com alta de
1I4 pfennig c a. de. Londrc3, com alta de
14 pfennig e ide Londres, com alta de 3
a 6 d.

P.-uita, $880; - *
Typo 6 , a> »

" 8 . a
. 9 . .

ALFÂNDEGA
En ouro. . . .
En papei

12S800 a i2$9oo
l2$5oo a 12Í600
I2$200 a I2$300
n$90o a latooo

* *¦»¦»••

i58:o74$968
247 :o38$205

Total. ..rnr

De 1 -a 33 •
Km egual periodo de 1912

405**II3*$'73

8.487:9ii$902
6.264 :i69$705

Diffcrcnca a maior em
EM

1912
!3

2.223:74"$'97

ENTRADAS POR CABOTAGEM
Alocool 25 pipas. ~
Batatas 100 saccos.
Couros curtidos 17 fardos, carne salgada 50

caixas, cocos 200 saccos. cobertores 2 fardos,
camisas 19 caixas,'"erveja 27 caixas, charutos
3, caixas, c.garros 7 caixas, cigarrilhas 8
caixas.

Hcrva-tn.itte ilS^o bárricas.
Impressos 1 caixas e 15 fardos.
Lã 17 fardos.
Milho i.i33 saccos, massas alimenticias 5

alr.dos, medicamonfos 7 caxas, meias de algo-
dão 23 caixas, marmelada 20 caixas, madeira:
fa'cas diversas 60, toras diversas 2S0, ta-
boas de p nho 60 marrados, taboinhas para
caixas 46. vigas diversas 160.

O'co dc coco 170 caixas.
Papel 42 fardos, palvora paxá caça 30 barris

e 1.450 caxas.
Tecidos 1 fardo.
Vinho 150 barris.
Xarque 1.05; fardos.

Assucar 1
Cabedello. . . .* . . r _w — m- -r 1
Pernambuco. . . ..¦*-.*.¦.. .

'Saccos

2.000
1.216

Cafí

Macihé. m x -

Somma. a . a . .

Hiate Vencedor
3.216

MARÍTIMAS
ys-i.r VAPORES ESPERADOS /""
24 Portos do norte, ffio de Janeiro.
24 Portos do sul, Sírio.
24 Hamburgo e escs., Cap Bltnee.
24 Santos, Belgrano.
24 Portos do noite, Manioi.

Santos, Wnrsbiirí.
Rio da Prata, Deseaie. , .- -
Hamburgo e escs., Beltrtm*. \
Portos do sul, Ittpoan. V
Hamburgo e escs.. Tillf Kmst. a?
Hamburgo c escs., Macedonia. _ \.
Santos, Scotlish Prince.
Portos do su!; llacolomí. -"".»-

.- Portos do sul, //ai/ata. , \
26 Liverpool e escs.. Ardrimemtta _,

Gênova.e escs., /*'<*rnioía.
•Portos do norte, Ceará.
Santos, Iiohenstaafen.
Trcstc e escs., Coíli^iiV
Sottthampfon e escs., a*ro».
Rio da Praia, Duca.D. Abriu*L
Rio da 'Prata, Asturias.
Uio da Praia, Cap Ortegal. .
¦Portos do sul, Júpiter.
Liverpool e escs.. Desna.
Kio da Prata, Veslris. 1
Rio da Prata, 1'estris.
(àeuova e escs.. Espegnm.
Rio da Prata, Hollaniim.

Novembro:
Rio da Prata, Uáiema.
Hordcos e escs., Samara.
Hamburgo e escs., Bahia.

Uio da Traia, Bitrdigala.
Hordcos c escs.. D.vamm. .
Sòuthampton c escs.. AragtttX. \
Rio da Prata, Vauban.
Rio da Prata. Saraitt:
Ccnova e escs.. 1 latim. 

VAPORES A SAI» ,
Rio da Prata, Orieit.:
Portos rio norte, Bekit.
Rio da- Prata, Cai» Blancta
Recife e 'cscs.,'fteftmi.
Portos do su', Camptiro.

24. Paraty. c escs. ¦• Alta*a.; -"•
25 * Sòuthampton e escs..' Dei**»*»

Igwtpe e, escs'., Villa Bel'».
Bretne.1 c escs., W«rsbmr§.
Hámburco c escs., Btlgrtmm.
Portos do sul, Pyrinems..
Nova York c escs., Scotiih Prime*.
Portos do sul, Ilaula. "-.
Portos do. norte, Acre. ,
Porios do norte. Aracety. *
Portos do sul, Itapemm. > *
Paranaguá e.éscs.. IgttaP*. "J
Rio da Prata, Fornmst. ¦* y
AnurraçSo c «ses., Mamiiq*tvrm\
Hamburfo c escs., UtheHttamft».
Santos, Taquarv,
Rio ila Prata, Avon.

_, Villa Nova e escs.. íris.
29 Rio da Praia, Ainiral FouviektL
29 Villa Nova e escs., Sateilite.
29 Aracaju e escs., Rio Pardo.
30 Hamburgo e escs., Cap OrtegU.

Southanjpton e escs., Aslmria*.
Gênova e escs,, Duca D. Amrtt-tm,
Porios do norte, Brasil. ,
Cabedello c escs., A>nate**t.
CaraveUas e'csc3., Antasonat.
Rio da Prata, Columbia. ;
Rio da Prata, Cofumíiio. ;
Porios do norte, 5rnji7. 

'

Sanlos c Buenos Aires. Detnm.
Amsterdam c escs., lloàlamiia*,
Gênova e escs., Espagnt."Novembro: ' ¦ ¦ ,
Nova York e escs., Vertei*. I
Laguna c escs., Mayrintt. t
R:o du Prata e escs.. Siri*.
Pará c escs.. Tibagv.
Gênova e escs.. Indiana. _
Rio da Prata, Seqnana.
S. Mallieus c escs.. Industrial.
Rio da Praia, Industrial.
Bordéos c escs., llurdigata.
R o da Pràln,-2?i;'«!a.
Portos do norte. Ceari.
Rio dã Prata, ífro de Janeiro*,
Riu da Prata, Samara.
Wo da Prata, a^ritscii.
Liveroool c escs., Vaubam,
Rio da Prata, Guajarâ.
Gênova e escs., Savoia.
Rio da Prata, Itália.

«4
»5
25
aó
aí
a."
25
26
26

»1
-7
28
28
30
30
30
30
3'
31
31
3i
3»

3
3
4
4
5
5
5
5

24
24
-A-
24
24

•:2S

*s
25
s$
x6
2Ü
26
26
27
27
28
28

29

30
30
30
30
30
30
ÔO
30
31
31
¦V

I
I

Dr". Daniel -1'Almclili-..- Consultório-
rua do Hosjicio n. 63; residência, rua Para
ai b. 57, aioderno.

Df. Slifuel Smi-j«ío - Siolertai da
Mil? e syphilis, das 10 da manhi ás 3 i\*
i% tari1**; rua do Rosátí» u.9. tntifo 100.

LOTERIAS
CAPITAL FEDERAL

20:000$000
Resumo do«i prsmlos da 81* loterU do

plano n. 210*, 2U* «itraeç_o do anno de 1912
realizada em 23 de outubro da 1913.

HUMOS n» 20:1005003 A Í00J0O1
9f!23...
iViüi...
58294...
h*;w...

23013...
7051...
8G14...
1U11...
19121...

C...

1902
20S15 21096
£6**'3l. 2711«
3M0'i 381)18

2O:000$O00 23338.
2:f00S0r:0 2fiH9....
1:!IO*SOOO 3113?....
1:1100:000 35151.... -
1:000 000 42J02....*-

2QÇÍ5000 E0iS2....
20H11CO 51980....
%m00 51053....
2*'X0*0 5J7SI»....
2-.OI03.0

PRÊMIOS D131C0SOW
5382 5953 9806 1513S

43570 43890
5Ü673

21174
27GI2
38817
49.1IÍI
5CMI

2í::89
29738
39708
5*1002
50220

23C83
31C67
40625
50Í69
5T6C0

201Í000
20*>S0O0
2O0S00O
20 «000
2O0J00O
ãoojooo
20Uu00
2001000
200J003

15586
20589
33122
43.103
S2365

AHPflOXIM»ÇÒI*S
9S22 a 9824

5W53 e 5W55
5SÍ93 O 83205

5228 e 52:10
23012 e 2-0 

DBZINAS
O-^l a 9330

y.Oií a r.4060
58291 a 5831*0

5221 a 5230
23011 a 23029

2003IKO
150J O»
IfllfOOO
ÍOOJOOO
100 100

50'000
40J0H
3'»S0."0
í!í)i o;i:)
«j$,*09

CENTENAS
9801 a 99*10 ¦tS0O

5W01 a 51100 6S0M)
58201 a 58J0J 4$ 00

5201 a 5300 4*00'
5'iXll a 23100 4J01IO

Todos os numeras terminados em 23
tfim 4 000.

Todos os números terminados em 3
tèm 21, exceptuando-se os terminados
em 23. #

O fiscal do governo, Manoel Cettnt Ptnte.
O dircctor-pt-esiilente — Dr. Anlonia C/j*-

lho ios Sentas Pires.
O director-assistente, João Carlos it Oli-

vtiro Rosário.
O escrivio Firmine it Ctntuarim.

Loteria da Bahia
Resumo dos seus premios recebidos por

tclegramma da 19* 8'rie, plano U, «trai-
da hontem 23 de outubro de 1913.

fremios db 10:000.000 a 5001000
25127
10879
1419

14371
219017

12023

10:0008000
2:<tO0$000
l:0**0|0*Xi

5OOS0OO
SüOfOOO

9Ü2
28347

4569
15Ô01
2U8C9
30071

pnEMUU dr 20OS90O
16727 Í0S0O 2G753

PRÊMIOS DE ÍOOJOOO
11261 um 13781 23830
29099 31132 31745 33347

PREMIOS DE 50WCO
9484 10613 10838 12145

16643 19131 iOOWS 20803
21551 24719 25595 26574
30554 30903 31028 22528
34323 3X92 38361 38194

25126
10678
1418

25121
1C671
1411

25101
10601
1401

25128
103*0.
1420..

25131..
10580..
14?0..

25200..
107(10..

1500..

APPnosiMAÇOES

DEZENAS

CENTENAS

30116

28051
36312

12315
20*136
27590
32626

10O*JOi'O
50SOOO
5010(0

2080^0íosao
105000

4SOO0
21000

• 250M
Todos os números terminados em 27

têm 41000.
Todos os números terminados em 7 e 9

têm 2$ exreptii im-se os terminados em 27.
Dr. lastro Lima

Fiscal e delegado de policia.
A. Haraei.

A COMPANHIA DES MESSAGE-
RIES MARITIMES acabando os seus
serviços na America do SCtil, com a nar-
tida deste porto do paquete "Atlanti
qae", á sair no dia 23 do corrente, o
agente abaixo assignadò, tem a honra dc
informar ao publico que não poderá at-
tender a qualquer reclamação ou pa*
gamento de qualquer conta, senão até o
dia 31 do corrente. Findo esse praso,'kíÍos 1 nenhuma reclamação será áttchdida. —

IRio dc Janeiro, 18 dc outubro dç 1912.
S6.0001— O agente, R. Carn^ue,

CORREIO. — Esla repartição expedirá oti-
Ias pelos seguintes vapores:
Hok* ,

Orion, pata Santos, portos do sul e Rio aa
Prata, recebendo impressos ntc as 8 lioras aa
manhã, cartas para o inter or ate .as, 8 112*
idem com porte <kplo-e P»a o extcr.or ate
ás 9 e objectos para registrar ale as 6 oa t-r-
de de boje. , ¦ . i ...

Bahia, para Victon,. e mais portos do nor-
te, recebendo impressos, até á 1 hora da tar-
tio, carlas pára o iateriór ale as 8 i|*t «ia
manliã, idein com porte duplo ate us 2 ua tar-
dv e objectos para rcg'strar ate ao incio-d:a
de boje. . _ ,. ., .. „_

Itapura. p-ira Victoria, Bahia. Macem. Re-
c:fc. recebendo impressos até ás 5 horas «a
manhã, carlas para o interior ate aSFÇ.l|a
idem com porte duplo até ás 6 .e objectos
para renistrar até ás 6 da tarde de hoje.

Cap Blanco, para Uio da Praia, recebenlo
in nressos até ás 7 horas da manliã.-_

Oiilii. para Rio da Prr.ta e Paciiico, rece*
bendo *.n;presaos até ao invio-dia, «art*s para

exterior até á 1 e objectos para registrar
até ás 11 da uianbã.

Campeiro, para Santos, Parina e Rio taran-
di do Sul, recebendo impressos até ás it horas
:li imnhã, cartas para o interior até .as n U-,
ident com porte duplo alé ao meio-dia e obje-
cio* para regstrar alé á.i 10 da manhã.

ia.roí» Prince, para Vicioria, Barbados, c
Nt,va Orleans, recebendo impressos ale :i 1
hora da larde. carlas para o interior ale a

i|j, idem com porte dupV e para o exte-
rioi alé ás a e objectos para registrar ate ao
meio-da.

Amanhã:
ttanta, parj Santos, Paraná » lTo Grande

do Snl, recebendo impressos até is 8 horas- da
manhã, cartas para o interior até .is 81U.
idem com porte duplo até ás o e objeclos para
retistrar até ás fi da tarde de boje.

BECÇÃO LIVRE
Couraçado "Rio de

Janeiro"
Traduciâo da carta do Ministério da Ma-

rinha da Itália,' dirigida a MM. Harle &
C. — Paris. :&.'"

Miiiiritcrio de-Ka Marina. 
"'.

l>:rczion8 generalé;di artiglicria cd arma-
menti — Divis. A. S- M. H*

Roma, 31 dc julho de 19U.: ,
Km seguida ao recebimento da vossa car-

tau. $6, de 22 dè jultio, tcnlto o prazer de
vos communicar os renscignciticnls seguiu-

tes, sobre o resultado das cxpcrielicia*" exe-
entadas a bordo do couraçado R. N. San
¦Marco, com o projcçtpr de 0111,90 Com mo-

viineiito' assecri, por. vós fornecido. ¦

O projcçlor e o apparellio de commando
ficaram expostos ao tempo, quer com cor-
rente, quer sem corrente, durante muitos

dias chuvosos, d des forls enibruns, sem que
mítica sc tenha observado perda scnsivcl 110
isolamento da parte clcclrica, e com nina cx-
ceíleníe segurança dos meios de preservação
contra as infiltrações "da água.1

Foi «fcila. a comparação do'projcçlor em
experiência, c um dc qm,90, regulamentar,
provido de itm espelho de vidro'prateado.

'Foi reconhecido que a intensidade lumino-
sa dn zona illuminada pelo projector de cs-
peHio dc vidro era superior á zona illtmii-
nada pelo projector de espelho mctallico
dourado.

Examinando, entretanto, com um binóculo
as dnas zonas, reconheceu-se que os obje-
ctos situados mt xiiitt .illuminada pelo pro-
jector th espellw.cl&rMro prateada, embora
mais fortemente-«clárccida, appareciam eii-
volvidos por'uma nebulosidade íipparetite,
causada pela -claridade do feixe; ao passo
que os objectos .situados na zona illumina-
da -pelo projector de espelho nietallico-doii-
rado. .appatt&iam.-sensivelmente mais distin-
ctos e mais detalhados. -

O dispositivo*'de asservisseintnt mostrou-
se sempre, dê uma 'precisão remarcavel c dc
•uma tnamfe^a utilidade.

Graças aos dous movimentos dc orienta-
ção, vertical e horizontal, que se podem
executar cm separado ou simultaneamente,
e graças ás duas velocidades dc pontaria
horizontal, pódc-se com precisão manter a
pontaria constante, mesmo com o jogo do
navio e em grande velocidade de alvo a illu-
minar.

A facilidade de se poder passar do íunc-

cionamento occtilto, a voteis fcnnfs, ao fu*,.
ccionamento,, a intensidade máxima cem
volets ouverts, por uma simples manobra J-
uma alavanca do • posto de coinmando
uma vantagem remarcavel deste r-ystc'.i;a';|4
projector, que permittc explorar o hori-
zonte, tendo o feixe oceulto;' c desde quS
sc tenha descorberto o alvo, dirigir sobre
eHe.o feLte immediatameníe, com - c;:tez>
dc iltumâial-o. Por outra, o projecto: •>¦¦;.
enche as seguintes cottdicçües:

A — A lâmpada funeciona bem e o remi
lamento automático assegura uma cstabtli.
dade que mantém, por assim dizer, con*'.a:it(

o regimen de flinccionamcii.o, seja a ior:e
011 a fraca intensidade.

B — A passagem do regimen de >'¦;-•"; ]
fraca intensidade, e vice-versa, c automati-
ca c rápida. A manobra, entretanto, nâo i
tão' rápida que permitia Cazer com facill-

' dade õs signaes ópticos com o systema .Mor-
se ; porém, ê preciso notar que cs.-c p:¦-.;_.
ao inconveniente c perfeitamente despr»;!.

* vcl, deante das vantagens que áprcscn ., _
projector.

C — Depois de oilo 011 des hores de fim.
ceionaniento a forle iiilcnsidade, e trinia c,4
quarenta horas a fraca intensidade, o e*ne-
lho apresentou um ligeiro \vo devido a um»

delgada camada de cinza produzida '.-in
combustão dos carvões,- procedendo-;,* t:•*,*.,,

a uma lavagem, segundo as prcscrSpçõci
imlicadas pela casa, o espeiho tornou-se jíõr-
feitamente limpido como antes.

— Fizeram-se quairo lavagens do espelhj.
o qual ficou inalterável.

D —• O sy.stcina de. cpmmaúdo, nn que úíj
respeito á .posição relativa do projector a
da alidade de pontaria, foi sempre da unia
precisão suffkiente, pcrmitliixlo inaiiteí
sempre o ponto vUiuniiiado 110 campo du lu-
neta.

Todas as partes do apparellio mostraram-
se cm «xccllcnt: estado c demonstraram a
construcção perfeita e cuidadosa, assiai comi}
n cxcelleiite* material.

'Alguns outros' particulares foram egiiilj
mente apreciados, como por exemplo: a ma*

nobra dos carvões, commandada do ext»a
rior, a ocular para a focaüzi^ãò da cratér»
do arco, c a lunela prismática, que dá a ::tu-
gem d'csle arco.

lim resumo 1 o projector 
'de 

om.o.) feriie-
cido por vossa casa, a titulo de experien-
cia, é de um modfj geral urn ajipàrellio unt,
apresenta as melhores qualidades.

Pelo Ministro. Assignadò — Poiichúin,
m

Tiadticção da carta do director da; cotíi
strucções Navaes da 'Marinha de Gucrri
francczat, dirigida aos srs. Ilarlé iS* C.

iMitiisterib da Marinha *— Direcçao lii-ral
das Con strucções iNavaes — Secção Tc-
clinica — Espelhos metálicos dourados par»
projectores.

Paris, 3 de maio de 1912 — O Diríctor
das Construcçõcs Navaes, aos srs. Ilarlé 5*
C. — Paris.

Senhores: Tenho a honra de confirmai*
vos que a Marinha Franceza vos rocoiti-
mendott para os projectores dos seu.; navios
de guerra, 328 espelhos metálicos, isto desde
1906, c sobre quaes 268 já 'foram entregue).

Pelos officios ininistcriacs dc 19 de 110-
vembro dc 1909 c 2S de março de 1911 cssci
espelhos tornaram-se rcgiilanteniares na
nossa Marinha.

Recebei, senhores, a segurança da minhl
distineta consideração. — O Director Cen-
trai das. Construcções Navaes.

'Nota annexa.
Em 190C foram entregues 3 espelhos me»

talicos dourados.
Em 1907 foram entregues ir espelhos íue-

talicos -dourados.
Em 1908 foram entregues 5 espelhos me*

talicos dourados.
Em 1909 foram'etitrefeucs** espelhos tu©»'

talicos dourados.
Em 1910 foram entregues 100 espellwt

metálicos dourados.
Em 1911 foram entregues 162 espelhos mm-

talicos dourados.
Seja um total de 288, dos quacs 3 fora»

dourados novamente: 1 de 1906 em 1911, t
de 1908 em 1912.

E. LAMBER!
Representante de Harlé *5* C.

NEUROSINE PRUNIER
KEGONST1TU1NTE QliittAL

SALVE!... 24-10-12
Na data dn hoje em que cercado peta consideração dos seus

amigos o pelo aífecto da sua extremosa família passa o anniversario nata-
licio do sr.

Arnaldo Teixeira Soares
«üílmado o conceituado construetor nesta praça, venho no cumprimento
do um dever da sincera amisiido, apresentar a esto dislincto cavnlhoiro
as minhas saudações n os protestos tíe reconhecimento de um coraç&o
amigo a muito grato.

Do tmigo
A. B. Ramos

DECLARAÇÕES

CW8D0SM8CRATIC0S

de 1312
GRANDE BAILE (INICIATIVA)

DO

Grupo dos Ranzinzas
Kanztnza-mór

Secretario.
N. B.—Ao Ingresso somente terüo dl-

raito os que ouvirem as preces do
Canclliuha ltauzlnza

Thezoureiro.

"A PROVIDENCIA"
SOOIEDADE DE PECÚLIOS

Sede — Rua do Hospicio n. 9.?
Rio de Janeiro

T*cndo falleciulo na cidade de Passos. Es-
tado de Minas Geraes, o sr. JOSIE' RUT*'I-
NO, associado inscripto na 4*"serie (Pecúlio
de rs. 3o:ooo$ooo), convido 03 srs. assoca-
dos, que não tiverem deposito, a contribuir
com a quota dc rs. is$ooo (quinze mil réis),
pana a formação do pecúlio, até o dia 9 dc
novembro pf., tudo dc accondo com o art. 12,
paragnupho :<*, dos Estatutos approvados peloDecreto n. 9.652, do Governo Federal.

Rio de Janeiro, 21 de outiibro de 1912. —
inia Julio de Moura, d'rector secretario.

4(122

GYMNASIO DE DANSA
AVENIDA PASSOS

Baile, sabbado, 26 do corrente, offcrc-
cido por um grupo de alumnos ao seu
digno professor sr. F. Lupes.

Os convites acham-se no mesmo Gy-
mnasio, corn o secretario, até amanhã, ás
10 horas, — A Commissão.

A* PRAÇA
José Theodoro da Silva & C, communican»

á praça do Itio de Janeiro e ás demais, com
as quaes mantém transacçScs, que cm 30 do
setembro do corrente. anno, passaram a sua
casa commercial, sita neste logar, ao sr. Ar-
•àonio Brandão, livre e desembaraçada de qual-
quer ônus.

Outrosim, communicam mais, que nada de-
vem, porém, si alguém se julgar credor, po-
derá dentro de 15 dias, a contar desta data,
spresentar suas contas, que sendo legues, sc
rão promptamenle satisfeitas.

Aproveitam a oecasião para agradecer it
todos a confiança dispensada.

Sant'Anna do Pirapetinga, 20 de outubro d«
1912. — Josá Thcodoro da Silva Cr C.

CAIXA DE SOCCORRO DO PESSO-
AL MARÍTIMO DA SAUDFa PU-
BLICA DA CAPITAL FEDERAL.

Dc ordem do sr. prcs:dente, convido todos
os srs. associados a reunirem-se cm asscmlilé*»
geral -no dia 25 do corrente, ás 7 lioras d»
noite, á rua do Trem n. 8,

Ordem do dia: Posse da nova directoria.-"
O secretario, José Encrh.

PREVIDÊNCIA
CAIXA frAULISTIA DE PENSÕES

(Secção de Pecúlios)
Tendo fallecido a 31 de agosto findo, ne-Si

capital, o sócio sr. coronel José Doiitingti**:»
Mend-es, inscripto no Pecúlio Geral dn Sul,
rogamos aos sócios -pertencentes ao mesmo,
realizarem a entrada da quota dc rs. i-íoto,
dentro do prazo dc quinze das, a ccnlar dei-
ta data, conforme os nossos Estatutos.

Aos que não fizerem o pagamento <le sua»
quotas no • prazo citado, será concedido aimi>
novo prazo de mais quinze dins. a conj.ir
do vencimento do primeiro, ficando, parira,
suspensos os seus direitos de soc'o» durante
esse ultimo prazo, de accordo com o artign
83, dos Estatutos.

Rio de Janeiro, a de outubro de 1912. -**
A directoria.

COOPERATIVA MILITAR DO BRA-
SIL

ASSEMBLFA EXTRAORDINÁRIA
Convido aos srs. accionistas a reuni'

rem-se cm assembléa extraordinária no sa-
lão de Bibliothcca do Club Militar (su-
bindo pelo elevador da rua de. Santa Lu-
zia) no dia 29 do corrente, ás 4 horas da
tarde, para se proceder a eleição da di-
rectoria que tem dc administrar o trien-
nio de 1913 a 1915.

Chamo a attenção dos srs. accior.ista*
para a disposição do artigo 40 dos e.st%*
tutos. --. O director president-fc

\. ' ¦;¦::•'i

¦ - .-¦:,, ai
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COOPERATIVA MILITAR DO BRA?
SIL

ar convocação i
ASSEMBLEA GERAL EXTRAORr*"" D1NARIA

Convido rins rs.7. accionislas a reunirem-
:,. ciu continuação á assemblea con-
it-ada para apresentação de contas do
i-icrcicio dc ioii, no salão da Bibliotbc-
,1 ..i., Club Militar (subindo pelo deva-
,-,.-.- da ma dc Santa Luzia) ás 3 horas da
urde do dia .io do corrente.

líetn assim para a eleição do conselho

Esta ássemliléa por effeito de lei, rc-
«..,'vc com qualquer numero.

CuiitiiiiiEin .1 disposição dos srs. accio-
i.|j;a5 1.7 documentos a que se refere o
:,Vi 147 «1«j dec 434. — O direetor presi-

f^^^^^* ' 
' -¦<--. ,* *»* 

tííFA,
t!ORREÍO DA MANHÃ — «fcifcita-íeira, Mdc0utiil)r«^cÍW2

¦M-yUjij-; tv-.ii t—mm—*

CR. BEN.'. LOJ.*. CAP.'. UNIÃO E
TRANQÜILLIDADE

dc sessão ccon.'. ás horas «lo costu-
.'¦- J. P. de Souza, secretario.

ESTRADA DE FERRO CENTRAL DO
BRASIL

i) operário dc 1" classe das officinas dc
llinailures da 4* secção da Estrada de Ker-
1 , Central do Brafil abaixo assignado
declara por ser abstiltita verdade c para
,,. efícilos de fazer antrullar-o que corre
:i -ou respeito, absulutá calumnia, t|itc
ni,,, ú o autor dos artigos publicados cm
ii.rnacs desta capital, contra o sr. dr. Edu-
iiidi. Scliiiuidt, tictual ensenheiro ajttdau-
te nas oííicintis do Engenho dc Ocn-

., ... 10 — 91* — Roberto Constando
Pires — Rua LI dc Maio 11. 31 M. En-
Mt.|i|.0 de Dentro.

A 
EQUITATIVA

AVEXIDA RIO BRANCO
Edificio de sua propriedade

sinistro dás apólices .ns. 51.2:29 c 86.431
io:ooo$ooo

Em virtude do alvará expedido pelo
Ir. Manoel Pereira Machado, juiz dc di-
ri-ilü «ia comarca dc Figueira da Foz, Rc-
publica dc Portugal; aos 22 dc julho dc
,'•.!_', c na qualidade dc procurador lias-
lauto da sra. d. Maria da Estrella Costa
1 Lemos, recebi da Equitativa dos Esta-
dos Unidos do Brasil, Sociedade dc Sc-
• uris Mútuos Sobre a Vida, a importai!-
,i., dc DEZ CONTOS DE REIS

1 loteoo-fooo), valor das apólices números
;i.j(|() c 86.431, emillidas pele referida
-.-..ieilade sobre a vida do sr. José Au-
jiiisló Carvallièiro c Costa, c agora si-
nislradaa pelo fallccimento «leste, menos
.1 quantia de duzentos c trinta mil e seis-
eeiituá reis, do prêmio diffcrido dc um
t-i-titcstrc para completar o primeiro an-
nivi-rsario da apólice ni, fc'6.431 c pelo pre-
-ii.i.e. deu :'t Equitativa plena c geral qui-
tação quaulo as referidas apólices nume-
ros 51.299 c 86.431. entregues neste acto,
;u utuics ficam nullas e dc nenhum valor.

Uio dc Janeiro. 18 dc outubro dc 1912.
Joaquim Carvalheiro.

Testemunhas: Abilio Whiltou c J. G.
A. Coutinho.

Firmas reconhecidas pelo tabclliãc» Eva-
ri.-.lo Valle dc Barros.

lli.i dc Janeiro, ifi dc outubro de 1012.
- Illmos. srs. directores da Equitativa

(ins Estados Unidos do Brasil — Frcscn-
tt*?.

Amigos c srnhorcs — Cumpro o grato
dever tic agradecer a VV. SS. a preste-
¦/:i com que procederam á liquidação das
apólices 11. 51.299 c 86:431, emittidas pnr
1 ssa respeitável sociedade sobre a vida do
sr. José Augusto Carvalheiro c Cosia, c
ura vencidas por fallccimento do mes-
iu '.

\ menor, beneficiaria do seguro, e a
minha constituinte ignoravam a circttnis-
taúciti de ter sido sorteada a apólice 11.
51.299, 110 valor de 5tooo$ooo, c muito
apreciei o escrupulo da Equitativa, de-
clarando-o espontaneamente.

São factos estes que muito •rccommcn-
dam essa importante sociedade e que pro-
\:uu exuberantemente a probidade dc
seus dignos directores.

Muito agradecido, subscrevo-me — De
VV. SS. amigo, attento c obrigado, Joa-
quim Carvalheiro.

Kola — O9 pagamentos de apólices si-
lustradas*; resgatadas- e sorteadas pcla
Equitativa montam a mais dc 14.000:000$,
feudo que .as sorteadas continuam cin vi-
:„r, na forma dos respectivos contratos.

1'eçatn prospectos, _

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DO
CORPO DE OFFICIAES INFE-
RIORES DA ARMADA.

De ordem do sr. presidente, convido
:i todos os sócios quites nesta capital a
comparecerem á assemblea geral extraor-
diluiria que sc realizará no dia 26 do cor-
rente, sabbad», ás 7 horas da noite, na
sede snciàl.áfini de tratar-se de assumptos
eom referencia ao sócio benemérito An-
tonio Luiz Tellcs c de mais interesses 'so-

fines,. •-- Henrique da Silva Soares, i" sc-
ttettiri'..

GRANDE CENTRO ESOTÉRICO DA
ORDEM DE INICIAÇÃO ORIEN-
TAL DOS ESTADOS UNIDOS DO" BRASIL..

Sede geral (provisória) rua da Estrella n. 67
RÍO DE.JANEIRO  ,

A Delegacia Geral da Ordem coniiiiiinica,
para seus devido* cfíehos, a quem possa in-
teres—ir, que o G. :. Centro, não tem preseii-
temente no Brasil ou mesmo 110 Kio dc Ja-neiro representante- official na qualidade «lc
inspector geral do Supremo Conselho dos Ini-
ciadesdo Oriente; nem este Centro sc respon-
satiliza por acto «!u representação falsa.

A Estrella dó Oriente, revista de altos cs-
tudos psychicos, Órgão Of fieis! do G. :. Cen-
tro Esot.:. da Ordem dc I.:. O. :. dos E. :.
V. :. do Brasil: — Direetor c proprietário,
). t'.'Ganido Junior.

O numero 21, anno a", dc 24 — Outubro —
tran 20 paginas, porém um importante sum-
mario, que cin resumo i o seguinte:

Esoterismo do Oriente, da Ordem de Ini-
ciação. O occultismo da Or.:. Orirnlal —
O discípulo-e o sacrifício (cont), por F. Ta-
vares. O ideal dc uma Religião Universal
(Rama) coni; pnr Sivami Vivrlianamia. Es-
tudo Occulto dc ura Iniciado — E os babi-
tontes dc Nazarelli. O Saiiluario e os Mystc-
rios no Egypto, por Ganido Junior. O San-
tuaiio nos Templos do Hymalaya, por Vau
der Naillcn.

IC encontrada nas principâes livrarias desta
cupital, a nossa revista a Estrella' do Oriente;
dus srs.. Francisco Alves, rua do Ouvidor 11.
166. Gàrnier.á mesma rita n, ino, Agencia
rte Jn-ni"-" e Revistas Estrangeiras, á mesma
9. 181.. Na Livraria Editora, do sr. lacin-
mo itiiva, ri rua Rodrigo Silva 11. 7. Xa liveni-
da Passos 11. 25, com todos os vendedores
dc jornaes. S«P9

LOTERIA DES. PAULO
Extraoções •jr-rtiantiílus pelo

govorno do listado

HOJE

50:0001900
Segunda-feira, 28 d» corrente

20:000100
p» Bilhetes á venda em todas ns casas

l.iterlcas «lo Estado

LEILÕES
¦—— i - ¦ i . _ .1

IMPORTANTE! IEÜÍ0
1>K

Riquíssimas e valiosas

«Joio,

BEN.*. AMOR DA ORDEM
Ses.:. tia câmara do meio, amanhã, sexta-

: ir,:, .'5 do corrente, ás 7 horas da noite.
 • Scc.i. Silva Jardim iS.:.

JISS-KIWi $«3

CLUB DRAMÁTICO DO REALENGO
Sexta-feira próxima, ás 7 horas da noite.
-alizar-se-á uma assemblea geral convocada

ile nccàrdo com o artigo 2S.
Caniidiò de Aguiar, 1° secretario.

C245
SOCIEDADE DRAMÁTICA DO EN-

GENHO DE DENTRO
Terceira convocação

Com o fim de se tratar dá reorganiza-
;âo desta sociedade, convidam-se os. srs.

'fins titulados c os últimos admittidos,
¦ara sc reunirem cm assemblea geral 110

riín 26 do corrente, ás 7 horas da noite, no
,'diíiein cm que funeciona o Lyccu Po-
pular de Inhaúma. — José Pedro da Silva
Camacho.
cmi*>i—¦_an_BMii_B_i¦¦____¦_¦_i

de alto valor, de ouro do lei,
com lindos brilHántos,

pérolas, aaphyras
rubis,

esmeralda-, íürquozas, dia-
maaíüfj, tmmalluas o outras

pedras preciosa»,
lindos ancis

com bonitos solitários, bre-
ehoB, pares de biohas,

chuveiros
de brilhantes, palseiras,

argolflo »•, alfinetes,
botõ09,

pendentifH, ehateiai nos ricas
medalhas feitlo de

eatrella**,'.
com Sl brilhantes, bonitos

cordões e corrente a
do ouro do Porto

elnzelados, superior relógio
de ouro de lei I?a.eck

Elviro Caldas
DEVIDAMENTE AUTOÍilZADO

pelos srs. Jorge Glainer&C,
que se retiram para a Europa
o liquidam o seu grande stock

do ricas e valiosas jóiasVenderá, e___ leilüo
HOJE

24 Quinta-feira 24
A's IS horns em ponto

EM SEU ARMAZEM
RUA DO HOSPÍCIO, 84

Chamamos a altcnçfio ilos srs. pre-tendentes para esto importinlo leilão
ite jóias do valor, conforme o cata-
logo que será distribuído no local.

Tudo será vendido sem a mínima
observação de preço, por molivo da
sua urgente retirada para a Europa
no primeiro vapor.

O catalogo é publicado no «Jornal
do Commercio».

AVISOS MARÍTIMOS 1
'" —~J " »¦

Gompagnie de Navigâtion
SUD ATLANTI0UE

Linha postal franceza entre Bordeanx e America do Sul
Chegadas dn Etiropn c «tahldas para o

Rio dn Prata
D1VONA  a 4 de Nov.
I.A GASCOCNE  alSde •
IMMIETAGNE  a 2 de Dez.
ilUnilIGÀLA !. al3da •
1'iVO.NA  a30da »

Chegadas do Rio da Prata e sabidas
para a Europa

nunmc.ALA  a 4 de Novembro
DIVUNA  algde •
LA GASCOGKE , a 3 de Dezembro
I.A BHETAGNE  a 17 da •
liUUDIGiVLA......  a 30 de •

Ü
O RÁPIDO E LUXUOSÍSSIMO PAQUETE

URDIGALA99

Oe 17.OO0 toneladas
De volta do Rio da Prata, partirá para Lisboa, Bordcaux, a 4 de No-

ven-bro.
Viagem do Rio dc Janeiro a Lisboa cm 10 dias
Viagem do Rio dc Janeiro a Bordeaux em 13 dias

Preço da passagem de 3* classe para a Europa C3$000, incluindo imposto
e conducção para bordo.

Tüste paquete está dotado das melhores e mais confortáveis acommo-
ilações para passageiros dc todas as classes, tendo cabines de luxo, e
am numero avultado dc cabines para uma só pessoa.Tanto na 2- classe como cm classe intermediária ha camarotes com
luas camas.

Para cargas trata-se com o corretor da companhia sr. G. de Macedo.

j*. -.ventes no Hio do Janeiro :
ANTUNES DOS SANTOS & C.

Avenida Rio Branco, 14 o 16
Santos : Rua Quinze de Novembro, 70

S, Paulo s Rua de S. Bento, 29

EDITAES
CONSELHO MUNICIPAL

KDITAL
O dr. Francisco Antônio da Silveira,

direetor geral da Secretaria do Con-
ielho Municipal, etc.

De ordem da Mesa do Conselho
Municipal, íaz saber aos nuiaicipes
tleste Districto qne termina a 25 dc
outubro vindouro o prazo dc trinta
(30), dias, de que trata o paragrapüo
4", do art. 28. da Consolidação, que
baixou com o decreto n. 5.160, de 8 dc
março dc 1904, para apresentaçã.* de
reclamações e modificações qtie mais
convenientes lhes pareçam para o nm-
nicipio e para os seus in.tercsscs, rela-
tivas ao projecto n. 66, deste anuo, que
orça a receita c fixa a despesa para o
exercicio de 1913, projecto esse que
tstú sendo publicado, na integra, no
jornal A Imprensa, órgão oiiicial do
Conselho Municipal.

E, para constar, mandou lavrar o
presente edital, que será publicado na
imprensa.

Secretaria do Conselho Municipal do
Districto Federal, 23 de setembro de
1912. — Dr. Francisco Antônio da SU-
veira, direetor gera'..

IL milMI—BWWW—KMW0*-

ANNUNCIOS
Roda da fortuna

f s.«?

HEIIAM HONTEM
Antltto  82:1 Cabra
Múdurno  451 Leio
Mio  072 Porco
S..li8.ila L':so
C.v.Mitia Ui
Variantes 17-M-G3-81-T3

DENÜSTA
DH. ALBERTO TORNAGHI

Gàbinute com t.iflds os ti p parei li os
8li'ctiic...s, nstnni.smoíieritus a aper-
iféiç .ados. Dentaduras' sean chapa,
exir;ici*iics sem lic-r. toneerto tle
(litiittiiliiVas cm r. horas:

CUlíSIlUas «Ia» 1 *lu manliã ús S
«In «arde c «Ia» 7 &H St du naltp.
Tin'j.-iIlio»' 

'pirnnii lis.T*rcços rarott-
veis. PitmanlM •« jjiwihiçtH;»
a*l Pritjji "ri''ii 'entflS-Tcieplt n« í'.'!

JPA. UmltlSTÁ
699

23- 10— 912_

PROTEOTORA
569

2'J-10-01i

Estrella à Besfino
236

MEIRA
N. 997

IKij», às 7 horas

G.I. Brasileira
637

8. Federal
N. 459

Rio—23—10-012.

8*0. isolar flirll
N. 013

nio—23—tO-912

AGÜIA DE OURO
761

13-11-11-1

A ESPERANÇA
N. 793

nirt,—2*1—10—1012.

BAHIA
620

Rio—23—10—912

A. F.
AS IH-UUtt Sk

Ara ho"* |^¦*« Encontra-se nas confeitarias g*

PHOTOGMPHO
Ofterece-se nm mocinho com muita

pratica de photographia; na rui tias Ar-
c s n. 14, commodo a i»

RHEUfflATISSVIO

!H»«.,«»jMi.uM»^jMtj«iii. ioitm ,mmuim!***»utrr.>-Mr.Jt*jtMtBaem—mmm

IPEUVOL. Approvado pela Directo-
ria de Saude Publica. B' o melhor re-
médio da actualidade para combater
os rheumatismos em geral e a pre-
sença do ácido urico do sangue, bem
como omaioreliminadordd syphilis.
O rheumatico sente prompto allivio
logo após á ingestão da 2'colher. Ce-
dem promptamenle com o uso do
Ipeuvol os rheumatismos: articular
agudo o chronico; articular defor-
pante; o goltoso: o muscular; o do
fundo syphilitico; lumbago; o arthri-
tismo e a dor scialica.

Eucontra-sc em todas as pharma-
cias e drogarias.

Depósitos: Silva & Granado —As-
sembléa 34.

•s li i-St s

¦as •J..i.-'W " Sr
Com usnwãdpose

faueein

___ """iBÍ
ÊÊÊ.r*. H
\\m\m ___V

"„t*t**n*.n(í.i mrHHSb*«K-^*>'TX,G01.nA cem
l (fu ágil'», e aSílD-t IO uLUrii 9 iit-is ptltlij*'
.¦.'Mlltlru

INJEGÇAO
p»t% » cur.1 rsjiJ.t ds «7U.it^ner corrlmen*¦a.mitigo on reg-nte. „', «'oi., a ii,'«*ea«at-aia b.irnta queixlsre.Cnm utT-*4.,Tli|t"íT i}* I.Lv*»OU!fA 80 COá-*«¦*!«« anira com?Iat,'( . .'*«. LUOOL1NA- _i> D;-. ,l-(Iuiwdo> Branca
:om SO anhca dè ciJTisttmws suecessoü.'tier no líni.si:, «fjsr no cairtiugeirn, tendi»
»l»ll'lo dllJlt raa.lm|*uut dc. ouro ua iluposl-
(l.i liniversM.lbinttoein líOt» e lixiiuel.-ao x.ic1òr-0}o Im

Ante» d« u&ár Ma-se o prospecto reser-
»«tl'> qu» nctviip.iiui.i Mfl-1 vidro'.'

i*.ct*.f.*nrlo«iacrj-sfliriisí!; Àmujo Frtíi*
Ias * c, ru* «««'-Ottrtvçj ni, nio «ie
Janeiro.

Vc**_e*><* •_ ii<_« as -r.*-ai_ta f
|kaxi_aeU*,

UUO DE PESB0RÍ3
¦ -í-itICDK

('» dc Novembro
SIMON ETTINGER
55, H-3 tuii .t}« Gaaws, 55

As cautelas vencidas podemser resyatatl.s ou reformadas
até a hora do leilio.

DO BOIS

O MELHOR
TSfflmfíkWÀi

CURA RAFtDA E RADICAL
dos Fluxos antigos

e recentes e de todas as
Doenças da Bexiga

e dos Eins.
t-joí-t-rfo» MOHÁL "**

NA NCY (França).

. HUPFK PUi SEBiSU
l.ltin-.o.» iiioiltjíoíviié lu.-is, viaiia» a pre

c:s«;0«s, entrega inimediau sem jogo e si.-m
c.tb. Reforma» por figurino e prseos ao at-
sirce de tolos. no. nta da Assemblea. no.

Fabrica dé Camisas de Meia
Precisa-5c de um tecelão que tcnlia boa pra-

tica de macliiuas circularei., para oecupar o lugar
de contr.,-mcstre. Informações á rua i" dc
Março n. no com Oscar Philippi & C t.d.

Cofres fl;
IVI ilii<.-i'.M são o** hküs afiima-

«Ios f'-l>rlc:mica inglezes.
Seus cofrea resistem au fifjço

c a*ffiíal'<i'uçc tentativa de
iiirunibnmento

Ua sempre (,'rande deposito no armazem
do 1*. S. KIÇOLSOM & C.

5S Sua Viscaatle de In_-áma53

AUTOMÓVEL
Vende-se muito cm conta um dc força de

24 -«'.llios. Tara ver e tratar r.a Garage 'Ja
ru.-., da Smidc ,n. 209. 43-S

50.ÍÍ, m§ c 70$00O
Ternos sob titcftdn de ciseniiras inglexas

eu francezas de purn lã, só 110 Alfaiataria
B"aíil, ri:-a Sete dc Setembro 11. 170, casa
recuada. 3915

Brilhantina Triiimpho
Tara acast.-mhar o cabello branco. Frasco

3$ooo. Vende-se nas perfianarias líazin, lfer-
niaiuiy, Cirio c Nunes.

Aula dc córte e cliapéos de
-enhoras

AveniJa Tlio Branco 90, 2° nti-lar.
'Queiram pedir iprospectos, Tclc-;'!ionc 216.

Aulas de piaio, violino, fliíüniâ c solfejo.

ipRANCIiZ, iportcgúcz. tnglezi allemão — O
Instit-.ilo Polyglotico Rio Èr.uico cnsiiia a fa-
lar c -escrever cm poeco Ibntpo. A ven da Jíio
Branco go. -irrsix especial c GRATUITO, de
(Jhorcgrapihiâ c thistor.a do Brosil. Professo-
rrs 'ImibilHajis—."nos.

CACHORRO.
Decap^Tcceu um Dinantnrquez, cnm maflias

tmiarellas c 'branca.?, terajo as orefhas corita-
das c uma vista d« cala c«ir. Grrjsíica-sc a
qurm apresentar, ua Tua da 'Co—itiluçic- «iu-
miro es. .

Cliapéos para senhoras
'Xo 'Ateiicr Francez, no largo da- Carioca

n. ir, sobrado,' chcõiKra-se isn Tariado sor-
tiincnto de cthápcós, ultimo novidade, a 20$
c 25$. 'Concertam-se e Teformaiii-—; oliapéos
a. 5$; lavam-sc c tinçcm-sc ipliin—s c fazeau-sc
pleure—ics. Telcí—onc 4.781, Central.

6341

LA MODE DU JOUR
Rua Gonçalves Dias, 12

Acaba dc meceber lindos vcsiâJos para pa-s-
seio c ricas toiiV.tcs ipara soirées. Bem mon-
tado atclict <lc taillc—r c fantas*a.

•MME. TEDESCO.

DENTISTA
Moreira Scnna, especialista em ex-

tracções de dentes completamente sem
dòr. Cura dentes abalados e gengw
vas purulcnlas'. Colloca dentes com
nu sem chapa, coroas, pivots, etc.

Trabalha pelo systema americano, »
preços reduzidos.

Acceita pagamentos em prestações e
indemniza todo trabalho que não ti-

car a gosto do cliente.
Das 8 da manhã ás 8 da noite. Rua

Marechal Kloriano Peixoto n. 46,- pra*
ximo á ria dos Andr.itlas.

llÉiliii Brasi
CAPITAL 10.000:0000000

Carteira de credita popular
Operações bancarias, operações usuaes
do commercio e Industria, caixa economl-
ca, empréstimos sob penhores.

Carteira hjpotliccarl»
(Decretos n 1036 B de li de novembro

1890 e n. 131. de 10 de marco da 1393).

Rua Primeiro de Março, 51
AUTOMÓVEL

Vende-sc tun, marca Dclahaye, precisando
de pequeno concerto, pelo preço de i :ooo$
(um conto de réis). Negocio decidido. Tra-
ta-se na rua Larga n. 227, sobrado. 4592
«liijfatlõc-; mobiliu 6ó_*t 40.9-8 ft i

LIVROS NOVOS
Acabam de sair do prelo as seguintes

ol-ias:
CODIÜOCOMMK.RCIAI, BRASIUUHO, de

Dtnto de Ptiria. 2* edição, í grosso vol. dc
•ci-tva db i.uon Ji-.g„ enc, .io?; DIREITO DA
COUSA, dc Lacerda dc AlnicMa, 2 grossos
vols., eties., 40$; vende-se. Eep,-.v.-i«l.'ittientc.
rida vol. a jioS; . NOVÍSSIMA LlU D1C
l-Al.I.ÊNCIAS,.ide Sú Albuqucrfiue, 1 vol.,
Sa" -è_:çno^ sS :". TESTAMKNÍOS c SU-
ÇGE15SÒES, dc Sá Albuquerque, 2* cdiçSo,*,?. A CAMBIAL- NO DIfiKITO BRASI-
I,l'.tlíC, dc! PiiitCo dc I.iiccftla, cotiimentamlo
a íc! n. 2.04;t. Ai 31 de dczemlito de íocS.
um (7-íõss? vol. dc-424 pagciis. ene.. 13$;
I-IUIvITtX.AiXMiNlSTHATJVO, de .Vivciror•ic Castro. 2° edição, correcla c e anuiiictllada,
1, FTps'0- vn".-.- ene;• tS$; REG: -DO IMPÔS'fi.' DO Of-iXSUMO.- 2$: PROVAS KM
WATIÇKIA .CRlMLNAIv, tle Pr-itarino, tra-
micçãó de Alves .dç. Sá, 2 vols., cm tini. 12$;
Repertório] jurídico. ,por Si e Albuquerque,
1 irr. voli-urncVv 20$: tPRATlCA DO PRO-
CESSO. -CIVIL. COM-MERCIAL lv CRIMl-
NAL, de Cândido dc Olivera, 1 grosso vol.
br. ísSi-cnc.,- iíK: -CVitANO DK F.ERGE-
1ÍAC, ur.d.icçãn dc l'orío Carrcro, 25'*~c*l^Çíioi
ci.irjcta. i lielüssiaio vol., 3$; «•«lição «spc-
ciai, 5$; TARIFA DA ALVAXDEGA, com a
nua modificaçío, de 1912, 1 vo!.. síoóo.

Pedidos a Jacintlm Rjbciro dos ãSanios,
ciitor.

RUA DE S. JOSE' N. S:
Rio de Janeiro

Rcniettcm-se catálogos, grátis, a (itietn . 03
ped r. ¦; ¦

«Gionorrhéa e estreitamento
[Cura radical. I.avaKens vesicaes curativas

~ Injeçções de" Co6 e liypodermicas — Preços
nwdicos -'-Hospício 54, de 1 rs 6 da tarde.

Deposito dc aves
'ri Traspassa-se um, na rua General Pedra 4,
fcrçndo iboni negocio, c bem afrcguczatlo, a
C5f.i serre para Viualqiier um outro negwio;
o «lono drá o motiio a quem pretender. «5310

Currjiv Commercial.
Escrípturação mercantil, francez, portu-

piez, malliemat:«.-a. sciencias natiiracs. etc.
Mensalidade em curso. 33^000. Rua «ia Al-
,*atócga 11. 120. Telephone ti. j.454. A» iua-
triculns centinuám,

PKOFE8SOB
l,ecc;otia d'stinctaticute portuguez, pbiloso-

pliia, literatura c guitarra. Dc dia, lições .par
titulares, de no:tr, curso noctumo, na sua
a-fa. (Ia ma dos Ourives 11. 50, 1" andar.

Terreno c predio
Em leilão, vende-sc. na sexta-fera. 2; do

ecrrciitc, ás 5 horas da tarde, á rt'a Constant
Jardim 40S, Santa Thereza, o suuiptuoso pre-
ilk c magnífico terreno, coin seis quartos, qua-
trn salas, bond ú norla.e fica próximo do largo
Guimarães. O predio foi reformado dc novo
c iciii frente para tres ruas: o lerreno presta-
f* para cilificnr casas para nesocio. Ver hoie,
no Jornal do Cnmir.crcio, o annnncio de leilão,
por S. Coque.i.-o. 6zg3

Saias imitação de Lã, mo-
dernas á 3$500

Só na Grande Liquidação tio "Ao Ta-
raizo das Andorinhas" — Avenida Vas-
sos, 109, cm frente ú Casa Guiomar.

Caneta-tinteiro
Prnlcu-se unia, chapeada a ouro, enni mo-

npgranima, formado pelas letras A. T. P. .1.,
nr perímetro comprchcr.diilo entre o ti, 79' da
rua do Rosário, e us dc Primeiro dç Março,
Visconde «le Itatbor.iliy, S. Pedro, novameu-
:i Prmciro de Março) .-et llospicio. becco
cas Cítncellns «" Rosário, até o numero acima
referido: Qurm a tiver achado e qu'zer lc-
V.-.Va ao seu dono. Pires .Icuiur, nesta ultima
rur c numero acima, siArado, será gratif-
cado. 4257

Cae-te o cabello?
Tens õaspa? -^

VSX3 ™
a SBDOWNA franco

A venda cin Iodas as perrttmarias,
pharmacias o drogarias

Deposita — Andradas 88

Acção entre amigos
De tuna egiia castanha, marchadeira, com

ilití.s crias- a extrair-se hoje, fica adiada para
o dia 22 dc novembro de 1912. 6248

Casa na Gávea
Aluga-se ou compra-se uma boa casa, com

grsntle chácara, na Gavèa; offertas á caixa
do Carreio 1.534.

BARATA "KNDX"
VciulÉ-sc uma, dc força de 40 11 |p., para

4 logarcs, c:n bom estado c por preço módico;
para tratar-se, á rua da Alfândega 11. 82 (cs-
ciiptorio).

BOLSA PERDIDA
Pede-se á pessoa que encontrou unia boi-

»a dc mão (valise), em um carro de 1* classe,
domingo; á noite, na estação da Penha, bolsa
qne continha dinheiro, objecto3 e papeis dc
interesse particular, a bondade de coramuni-
car a Drummond. 110 Jardim Zoológico, que
será generosamente gratificada. S.-ria, en-
trtlarto fineza, a devolução (pelo Corrc'o).
dos papeis, caso não queira entregar a bo'sa.

CsãESos
A Callcpedina Rodrigues é o unico remédio

que extrahe ealios. Deposito: Gonçalves Dias,
59 e tm todas as drogarias e pharmacias.

NO ESPIRITO SANTO
Major J. 'Bniz-l.

Attesto, t|iie dcpol3 de pôr em pra-
tic.t diversos nietllànmentòs ndm de
comb.-er«GONOKItHEAS»,ac©nselhado
por um «imig-i pharmaceuticodo Muquy
usei o seu iifitmãtlò produeto 1'ilnlas
d- Bruizi, conseguindo com um só vi-
dro; <i ci',ra radical; Podeis fazer uso
deste, em beneficio da mocidade.

Campos, 1 ¦ de março de 1012 — Auto»
nlo Dias Amorim.

/V venda em todas as pliarmacias 'o
drogarias. — Dflpositarioj Bruzzi ¦_ C.
Itua do llospicio Ui.

Casal sem filhos
Precisa-se dc um, o marido para cocheiro

e a mulher para outros serviços, na rua Luiz
Gama n. it; para tratar com o sr. Car-
valho.

Bom negocio
Traspassa-se uma casa de pasto e botequim,

por preço módico, com boa freguezia, cm lo-
gar de futuro; o motivo c o dono ter outro
negocio c não. poder estar á testa; rua das
Neves n. 132: Nictheroy.

Colchas de cores para cazal
á3$000

Só na Grande Liquidação do "Ao Pa-
raizo das Andorinhas" — Avenida Pas-
so3, 109, em frente á Casa Guiomar.

Methodo de Analyse
Léxica e Lógica, pelo professor cathedra-

t:co dr. Carlos Coes. Obra indispensável no
Curso Secundário, 1 vol. cartonado, 211 pa-
ginas 3$. Na Livraria Azevedo,, Uruguayana
(. 29, pelo Correio mais 300 réis.

Unhas brilhantes
Consegue-se dar um extraordinário brilha

e uma linda côr rosada is unhas com o uso
censtante do "Unholino" e ainda mesmo d»
pois de lavar as mãos algumas vezes, o brilho
e cõr persistirão. Não irrita a pelle. Um vi-
dro i$5oo. Vendj-se na perfumaria — A'
Garrafa Grande, rua Uruguayana n. 66.

Cozinheira e cngommadcira
Precisa-se de uma que seja perfeita, casa

de familia; si fôr allemã tambem serve; rua
da Sagração n. 18 A, Icarahy. 4994

Um minuto de attenção
Não jogue fora o seu chapéo de palha,

quando estiver sujo. Lave-o com ¦ "Agua
Magca", que ficará como novo. Pód; er.
lavado tres vezes mn chapéo com ute pre-
parado, du.-ar.ii'>, portanto, o triplo do tempt,
que lhe duraria. Um vidro, a}«b«". Rua Uru-
guaraná a. C4j "—"

ACTOS FDHEBBES
Maria Josepltina Pinheiro

tjosé 

Antônio do Patrocínio riiviieino,
José Pc.ptiet* Piohciríi, ¦ErínelMida
Kcsa Pinheiro, José Btiptirta 

'CnslellOcs
e sua esposa, Roberto Eleoti* dc Al-

n«e»j;i e sua esposa («—leíiivV, Autalia Klcime
IVasiça e •/»_ «poso, Lcc-twlflii <le Ahtlexla t
fàiniEá, Joio da Matt.-t Pir.heirii, Llll:» do Pa-
ttoíinio Pinhdro e sua esposa, Adelai.ls l'i-
nheiro, José.pliiua Pinlléiíio, Alzira Pinheiro
l?iuza, ecus .fHlios, genros c nota, Eooz Pi-
nlieiro, ObcJ Pinheiro c sua esposa, Felippe
Nery Pinheiro e esposa, c os dentais pwrc-n-
les, agradecem penhofados, tis pesso»» que st'
dignaraitu r.conupatjhc f ã sua uli'ma morada,
os restos mortacs de si—t Idóíalradti c inesque-
eiitl esposa, «rias, nora, neta, cuiuhadii, iníiâ.
liai Sobrinha e .prima MARIA JOS<KPIIlNA
PIKIIKIRO, c de novo convidam píita ássis-
tirem á tnissa dc setimo dia que, pnr alma dn
extineta, rízar-se-á scxta-fe'ta, 25 do corrente,
ás 9 horas, na mstriü do. Sacramento, c pelo
que desde já antecipn,n-sc gratos. 6iSS_a_HM_MaM_i

FBdro Sereno âe Oliveira

tOlga 

Knngcl «le Oliveira c filhos,
Jo*ei*'na dç Oliveira-, João Sereno de
Oliveira, Leonardo dc Oliveira, senho-
ra e fiiCios, Alberto ltaiigcl « senhora,

Francisco 'Rangel c senhora, Aida, Nair c
Violante Rangel, Alberto Kaitsfel FiJho, sc-
riiori c filhos; viuva, jiiãc, irmãos, segro c
eogr.i, cimhados, sc6rii;i'«ios c ii!a's parentes
dc ",1-DRO 

SEHBNO DK 0LIVKIRA, agni-
docim as pessoas que compareceram co seu
eniexramçnto, c participam a seus amigos c
aos do faiado, que mandam rezar uma missa
(lc setiimo dia no alUir-nuir tia. egrcja «lc São
Francisco de PiKi'a, amanhã, sexta-feira, 25
do corrente, ás 9 'horas, imteoipando seus
agradecimentos. . 6260

1
??!S'B_____-_$É8-ÉÉ-__^^

Francisco Borba dordefro
D. Fremcisca Cordeiro Chagas e •

«uíijt>r Joaquim Camdido Cordeiro, Vii
cenie l!orí.>a CortJcjro, Antônio Borba

 Cordeiro, Augusto Borba Cordei***
João Borba Cotíleifo c toufi«<Í6 Boitm Oer*
deiro, dieptuado Telemaco Bofta e d. NahSia
Pcrba (aut-f-rr-es), o capitio Justinittno -ba-
g«s, Bcnjt_n'it Cordeiro, «M. Olcgara Borta»
c Jiir.«_Ki Borba de Mots.ti e o *—iijól- Custodi*
Jlistino Oiiagss, irtnãos, tio-, sobrinhos, pri-
nt.is e trântiAilit do eaudom KKANCISOO
BORIU CORDF.IRO. fallwido cm Piragufc.
ra, listado do Piifitna, conviklain «rs seils pa-nenlics o amigos para assistii-em á missa «_¦
nMtid«lii ctlcllrár «ioji>. quililá-fcira , 24 «o
corrente, ás 
cisco dc Pa
té, e por esse acto tle religião e caridade
cortfciSMH «erníi gratidão.

D. Dionysia Francísca Petra Barros
Mo

tSua 

familia agradece a todos as pca-
soas <uic acompanharain, á sua ultima
«noradit, os restos mortacs dc d. DIO-
•NYSIA FRAXCISC.V PF.TRA HAU-

ROS URZEDO, e convidai para assist:rcm á
missa de setimo dia que, por alma da fi-
nada, manda rezar na egrcja de S. Francisco
dc Paula, hoje, çiiintii-leiiu, ás 9 i|j 'horas,
confessando-sc desde já agradecida.

6109

1; tenente Atíonso de Araujo
Gonçalves

fllercira 

Corrêa Gonçalves e seus fi-
> liios, llcnilia Enggi dc Araujo Gon-

çalves, seus íilhos, genros c netos, o
o capitão-tciicnlc lívandro Santos agra-

dçccni pomboraios a todas as pessoas que se
dignaram wahípaniliai* o enterro do primeiro-tenente AFFONSO DF, ARAUJO COXljAl.-
VFS, c de novo convidam para assistirem â
m.iss.1 de sclimo dia que será .rezada' hoje,
qiriíitu-fcira, 24 do corrente, ás 9 i|2 lioras,
no altar-mór da cgneja da Candelária.
_______^  üooo

D. Adelina Almeida Lopes de Sá
POVOA DR LANHOSO

t 

Antônio José t.opc. de Sá (ausente),
sua mulher c sita fjiha, pixrfmidanitntc
penaliza-los com a infausta noticia do
fallocimc.nto, cin Portugal, dc sita ido-

latrória mãe, sogra, e avó, d. ADKI.IXA AL-
MEIDA LOPES DE SA\ .convidam cs seus
parentes c amigos ipcra assistirem ti.missa dc
trigesimo dia du eeu passamento, que, em in-
tencão á sua alma, fs—cm celebrar no altav-
m«>r da ogwja dc S. FTaiicisco dc Paula,
amanhã, sej.tatfelnt, 25 ».!o coireiitc, ás 9 i|2
horas. 'E por csite «acto nlc cciigião c caridade,
se confessam desde já si—nmanicntc agradeci-
dos. 5718

Luiza Adelaide Ura

tjesuin.i 

Leopoldina Jforcira, seus so-
brinlios c demais parentes, convidam
ias pessoas dc sua amizade para assis-
liiriKii á missa de trigesimo dia que,

pelo rcçiouso ttemo de sua «prezada inrã c
tia, .mandam celebrar, sábbãdo, 26 do còfren-
lc, ás 9 lioras, na matriz dc S, Francisco dc
Paula; pnr cujo coniparccimcnto, sc ainteci-
I—tn agradecidos. 5840

José Hulntans

Í]ManocI_ 

Qttintans inairda «rezar uina
missa hoje. quáita-foira, 24 do corren-
»c, ás 8 1J2 liora3, na matriz de São
João BapUsta', por alma do finado

JOSE* QUINTANS, qite falleceu cm Ilcspa-
nha, a 20 de setembro. Convida à seus nmi-
gos e pessoas caridosas, c dcs-Jc já agradece.

Tenente Pedro Alexandrino de
Mendonça

t 

Maria Amélia, peníiowdissiina, agra-
Idccc á todos que acompanharam os res-
tos tnortaes dc PEDRO ALEXANDRI-•NO DE MBXDCÇfÇA, e de novo con-

vida 1» todos para assistirem á missa de sc-
timo dia, que será rezada amanhã, sexla-fei-
ra, 25 «lo corrente, ás 9 'horas, na egrcja dc
Nossa Senhora da Luz, pcio' que desde já
agradece a todos. 6288

Dr. Emílio de Castro Britto

tCarlinda 

Poncc de Brteto, Jorge de
Casiro Eritto (ausente), Joaquim dc
(Almeida Sampaio c fanvlfa (ausentes),
Antônio Jorge dc Britto c familia, 'Ma-

riaima Guimarães dc -Souza. Ponce (ausente),
João redro dc Arruda < famiia (ausentes),
Celso Pasini c familia', Álvaro Anuvante P.
de Azevedo e faniilia, Alfredo Octavio dc
Marisnier e familia, Joaquim dc Castro Nu-
nes Leal c senhora, Lourenço Maranhão da
Rocha Vieira c senhora (ausentes). Generoso
c AlteniM-o Ponce, «agradecem a todas as pes-
soas que, sob qualquer fôrma, por oeeasião
da sua grande «lôr, lhes nianiicstarani o «3cu
pezar c íc dignam;11 acompanliar os restos
mortacs do seu querido esposo, irmão, sobri-
nfho, genro c cunhado, dr. (EMÍLIO DE CVS-
TRO BRITTO; c de novo as convidam para
assistirem á mis—1 dc setimo dn, que, pelo
eterno descanço dc sua alma, mandam ecle-
brar 11,1 egreja dc S. Francisco dc Paula, ás
9 'horas, depois «lc anual—ã, 26 do corrente,
pelo que, desde já, se confe—iam etcr_Mncntc
agradecidos. 6249
_n_B_-_______ __¦__¦

Adolpho Ernesto de Lacerda
Machado

BEDEL DO IXTERÍXiATO DO COLLEGIO
PEDRO 2°

t 

Viuva, fillios c irmão do finado
ADOLPHO ERNESTO DE LACERDA
MACHADO, agradecem a todos 03 pa-
rentes e amigos que acompariiaram

os restos mortacs de seu idolatrado esposo,
pae e irmão, e dc novo convidam para assis-
tirem á missa «te setimo dia que mandam re-
zar amanhã, sexta-feira, 23 do corrente, na
egreja de N. S. da Conceição, da rua General
Cama na, ás 9 t|_ toras, c pom este' acto dc
religião c caridade, confessam-sc eternamen-
te reconhecidos. 6264

1: Conde de São Salvador de
Mattosinhos

Conde de São Gosme do Valle

t'A 

Real Associação Beneficente Con-
des de iMattosinhos e São Cosme do
«Valle, por seu Conselho Direetor, faz
cornnicmoran o ¦passamen,o dos s«?us

paitironos i* CONDE DE SAO SALVADOR
DE MATTOSIN-HOS, e CONDE DE SÃO
COSME DO VALLE, 24o c 3* annivcrsarios
desses passamentos, com uma missa que s_iá
celebrada no altar da Excclsa l_droeira desta
Real Associação, erecto em sua sóde social,
á ciss do Hospício, 314. amanhã, sexta-feira.
23 do corrente, áa g noras. Após o acto da
missa distribuirá vestuários e donativos a
vinte e sele orphãs, outros donativos aos as-
sociados inválidos e ás viuvas dos finados so-
cios, prestando por esse modo, culta venera-
ção á memória desses í'1—ares e.vtinctos.
Convida ás cxmas. famiFas dos mesmos fi-
nados, {Ilustres çònporáçpcs c cuais associatlü.-
para assistirem a ersa ciixjr.i—ioiriçâo, fujo
.uc ss co_tçssa ag.-pdc_dfl. 6274

is ò lioni*, tia «greja de S. Frait-'iiiila, sclimo dia «le seu passasnen-

tSua 

familia fará cck«l>r.-«r missa da
setir.o dia pelo repouso eterno de sua
alma, —iiiar.iil sexta-feira, 25 do cor-

_ Tente, lis 9 i|'j -horas, na egreja de
S. Francisco dc Paula, antecipenio sei» i«gra-
dcciiiiemus a Iodes os parentes e amigos <fu«
se dignarem assistir a esse acto de religião.
Oulrosim, ájradcce 11 todns as ijicsSoái) <*im
aroiivp—rba-rtu111 cs restos mortacs do seu pre*zadn .e pranteado tíicfu.

2' tenente Tiburclo Francisco Lui.
de Moraes

tA 

viuva convida a todos os paren-
tes e muitos para assistirem á missa
de seniístre, pelo descanço eterno d«
sua alma, de seu sempre lembrai» cs-

poso, pae, tio, avó, irmão, filho c ciinh.«do,
que se realiza, htije, quinta-feai, 24 «lo coí*>
rente, á» 9 horas, na egreja do S.acratncn»o.
Desde já se confessa grata. 601I

D. Constança Motta

t'i--"listo 

c.-sar Roisson, sua senhor-
e filhos: Alberto Cândido Martins, sua
senhora c íillws; José Moreira Bastói,
sua senhora c filha; e Dagmar Lorena,

convidam 03 seus parentes e amigos para assis-
tir á missa que fazem celebrar, por alma de
sua prima, muito amiga, D. CONSTANÇA
MOTTA, ás g i|j horas da manhã de sabfia-
do, 26 do corrente, na egreja dc S. Francisco
dc Paula. 6299

Joaquim Soares Guimarães

t 

Maria Bcssa Guimarães, viuva seus fi-
lhos, genro, noras, cunhados, sobrinha*
c Soares, Cunha íi C, mais uma ve>
agradecem aos que acompanharam oa

rcsios mortais dc seu extrenioso pae, sogro*
lio c chefe da finna, e dc novo convidam paraassistir á missa de j' dia que mandam ceie*
brar, amanhã, sexta-feira. 23 do corrente, I
10 horas, 110 altar-inúi- da egrcja dc N. S.
da Candelária, c se antecipam, por mais est»
acto caridoso, eternamente reconhecidos.

Julio G. Braga

Í 

Eugenia C. Braga e seus filhos; Ao-
tonio C. Braga, Firmino Ribeiro Er-
«lida c senhor:!; Bernardo Souza Fraa-
co c Guãraliybá c familia; Felippe doa

Santos c familia; João Martins Ribeiro, fa-
milia. c irmãos: Raul Duprat e família; Noel
Baptista c familia; Mario Martins Ribeiro e
familia; c Amélia Cintra, agradecem aos sem
amigos c mais parentes que sc dignaram acom-
paiiiitir á sua ultima morada os restos mortaet
do- seu pranteado esposo, pae, irmão, cunhada
c. tio, JULIO DA COSTA BRAGA, assim
como a todos que os acompanharam e teste-
munharam a sua dór, c dc novo os convidam
para assistir á missa dc ;° dia que, por alma
do extincro, fazem celebrar amanhã, sexta.
feira, 25 do corrente, ás 9 1]-' horas, na m»
tri/ da Candelária, peto que desde já sc co»
ffssr.r.i agradecidos,
atcKçsoü !

Antônio Rodrigues Gonçalves de

t Sua viuva, filhos, noras e netos cc_•
vidaín os seus parentes c amigos par.
assistir á' missa que, cm coramoiiora»
ção ao 6° mez do seu fallccimento, fa"

zcm celtbrar boje, quinta-feira, 24 do ooe»
rente, ás 8 i|a horas, na capclla «ío Diviae
Espirito Santo do Maracanã, e por esse actl
dc religião c caridade sc confessam agrade.
citlos. 391Í,

Margarida de Andrade Pinto
Machado

t 

Coronel Anionio SerapthTO Pinta•Machado c seus filhos, Maria J. de
Andrade, Jorge dc Andrade, e sua e«-
posa, Thccdorino de AndrarJe, Onmen

dc AndrcUc, José dc Andrade, Joaquim Pe»
reira Pinto Machado, Mario Pereira PirtU
Machado c <s_1 esposa, Henrique Pereira Piai
to Machado e Laura Pereira Pinto Machado»
agradecem tpcrfhonidos a todas as pessoas quiIse dignai—ni acorap—lutar o «*ritcr.io de roa
idolatrada esposa, mãe, filha, irmã, nora •
cunliada, d. MARGARIDA DE ANDKiADH
PINTO MACHADO, c dc novo convidam pa-,ra assistór«_n á tnissa de setimo dia que sett*>'
rezada atnaTJhã, sexta-feira, 23 do corrente»
ás 10 horas, na egreja dc S. If.rancisco dt
Paula. Antecipada mente agradecem,

«3J«a---__--_-_-_-__________--_H__l

Torre Elííel
Vi — RUA DO OUVIDOR - 99

Artigos para luto
de homens e menino!

TERNOS de so-
brecasaca, fraque, ja*

quetão e palctot
lodo o necessário para luto'.

Mestre tecelão
Precisa-se de um, habilitado em tecido —1

malha e que dé as melhores referencias. Es-
etisa apresentar-se quem não estiver nas coa-
dições. Paga-se bem. -Tratar á rua São Pe*
dro n, 77.

Enxovaes para baptizadõs
desde 12$500

Só no "Ao Paraizo das Andorinhas" -•
Avenida Passos, 109, em frente á Casa
Guiomar.

Pobre cega
Francisea da Conceição Barros, cega de ata»

(os os olhos, aleijada de uma mão. pede uma
«mola a todas as boas almas caridosas. Pód*
•er entregue á redacção deste jornal ou 4
rua do Lavradio 131, sobrado.

Cerveja Ritter Pelotas
E. Rio Grande do Sul

Atentes, Oscar Marques & C, rua S, Bene
a. tt, 1* andar; telephone 2.671. Caixa po»-
tal 1. 1.397, Rio dè Janeiro.

Piuçadeiras
Para fabrica dc tecidos de lã, precisa-se.

dc boas pinçadeiras. Paga-st- bem. Trata-sat
na rua da Assemblea n 12'. 5039.

PREDIO
Compra-se um predio para pequena familia»

em Botafogo, Cattete, Larangciras e Gloria.
Servem terreno ou casa velha. Offertas com,
informações . para F. Santiago. Quitanda
n. 54, sobrado.

Cortinados para cazal á
26$5Ó0n!

Só na Grande Liquidação do "Ao P«*v
raizo das Andorinhas" — Avenida Pa**j
sos, ios, em frente i Casa Guiomar,,

-n

Gertrudes Margarida Espíndola
(FALLECIDA EM PORTUGAL A zt DO

CORRENTE) *

t 

Cândido Espíndola dc Mello, esposa
e filho; José Vieira Rodrigues e csp«>
sa, participam aos seus parentes e ami*
gos o fallccimento ile sua saudosa mie,

sogra c-avtS GERTRUDES MARGARIDA
ESPÍNDOLA; c fazem celebrar uma missa
de 7* dia de seu fallccimento, segunda-feira,
2S do corrente, ás 9 horas, ua egrcja dc Sla
Francisco dc Paula,
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LEILÕES

ite';

J. LAGES
àrmuem o escriptorio: rua do Ho*-.

picio D. 85, Tel. 1901

Leilões da semana de ai a 26 de outubro
AMANHA, SEXTA-FEIRA, as. áa 4 toras

da tarde:
I.o lão de tim pequeno predio com boas ae-

«rniodações .para familia e de solida constru-
cção, á rua Álvaro n. 74 (Engentho Novo).

SABBADO, 25, ás 4 (horas da tarde:
Leilão do espol'0 ido finado Belmiro Joa-

«ruim Caetano, cotistatndo «le 3 bons e gran-
drs terrenos, sendo um rj rua do Moura, ire-
p-tüia de Iriiauma n. 1, d raa Gallileu e ou-
tro á rua ferreira Nobre (Meyer), em seu
«rmaüein, á rua do Hosn-oio 83,

SABBADO 26. á 1 hora da tarde -
Leilão de um espolio em seu omnazem, á

rua do Hospicio 85, constando de moveis,
louças, crystaes, grande variedade de roupas
de uso, etc., etc.

Eingiregasl-Oâ
.fc....— „.-¦——¦, ,, ——...

ALUGA-SE 
um bom rapa* com a edade de

15 annos, na rua do Hospicio n. 17a, 3°
¦lidar.

ALUGA-SE 
"ma creada para arrumadeira, co*

pcira ou ama secca; na praça Tiradentcs nu-
tnrro 9, a' andar, 6303

A I,UGASE uma senhora para arrumadeira e
.tí~X ser vivo* leves; na rua do livramento nu-
nero )8i. 6324

A 
l.UGA-SE um rapas chegado dc S. Paulo,
molciro de todos os cereaes dc moagens de pc-

dras; quem -pretender procure a rua Senador Dan-
tas 11. 56. Rodrigues. 6245

AMJGA-SK 
uma cozinheira para casa de familia

dc respeito ou casa de pensão; inforiiia-s* no
largo do Capim n, 4. 6235

AEUGAlSE 
uma mifca perfeita arrumadeira;

tratase tia rua Affonso Penna n, 98.

AI.UCAM-SE 
creadas exclusivamente da roça.

No acto da entrega pagará o committente a
commísião e a passagem. Agencia, estação d?
Vassourai. Pedidos a A. -Gonçalves.

AMJGA-SíC 
uma moça branca para copeira e ar-

ru madeira em casa de familia séria. Trata-se
na rua S. Clemente 11. 186; Botafogo,

5005

ALUGA-SE 
um arrumador de quartos e coneíro

ipara casa de pensão ou senhores estrangeiros;
nesta redaceão, a A. S. 491a

AMJGA-SK 
uma ama de leite, de nacÍona'Ída-

de hcf-panhola, ha poucos dias saida do ser-
t'ço de maternidade da clinica da Faculdade dc
Mcdcina. Trata-se na subida do Leme 11. 2.

4968

ALUGA-SE 
uma ama de leite, de nacional!-

dade hespanhola, ha dias saída da nutt.nu
dade da cínica da Faculdade de Medicina; tra-
ta-sc ua subida do Leme n. 2.

Ájt IíUCíA-Sj? «in bom cozinheiro para hotel ou
¦íteveasa dc pasto, afiançando sua condueta; na
iua do Cattctu n. 246, sobrado, 6134

ALUGA-SK 
uma creada portuguc.a para arru-

niade ra; quem precisar dirija-se á rua doa Iu-
falidos u. 131, sobrado. 60.4
"PRECISA-SE de um official para phar-* macia; informa-se á rua Visconde de
Itamaraty n, 21.

PRKCISA-.SE 
de uma cosinlicira, que faca

mais alguns serviços leves; na rua General
Süva Telles n. Si.

PRECISA-SE 
de um rápiizolla de 14 annos,

mais ou menos, para serviço leve de um eu-
sal (só); rua do Hospicio ri. 8.|, sobrado.

PRECISA-SE 
de uma creada para acompa-

nhar um casal pura Portugal ou paru tomar
couta de tuna creança dc um anno; na rua Ba*
rão Flamengo u, 18.

PRECISA-SE 
de uma cosinlicira que cosiuhc

bem o trivial que durma no aluguel. Praia
do Flamengo, 38a, perto da Travessa Cruz Li*
ma.

PRECISA-SE 
de uma pcrlcita eosinlieira, na

rua do llispo, 2.(0, .

13 
RECISA-SE de unia boa cosinlicira, pa_.au-

. do-sc bem, á rua Maria Eugenia n, 32, Largo
dos Leões. ____________

IJRECISA-SE 
de uma empregada. Rua de

. Sanl'Auna, 16, Meycr, Bocea do Matto. Pa-
ga-sc bem. . ,•

IJRKCfSA-SK 
dc uma empregada de meia ida-

. tle, para lidar com creança, que seja de toda
confiança, paga-se bem; trata-se ua rua S. Fran-
cisco Xavier u. 437.

IJllECÍSA-SK 
dc um official colcboeíro, nu r.

. Carolina 'Machado 11. 218, cm frente á esta*
ção (.Madureira).

1)RE('ISA-SK 
de uma arrumadeira para um

. casal, na rua Chaves Faria, 64.

PRECISA-SE 
de uma criada branca, portu-

gue/a, para todo o serviço tic. um casal. Ur*
dcuado, 35$uoof na rua General CaUUvell, jui.,
casa 3.

I^RISCISA-SE 
de uma cosínheira na rua Des-

. embargado*: .lzídro u. 13, casa 5, Largo da
Fabrica.

I)REf'lSA-SK 
dc unia errada paru ama seceu c¦serviços leves, Estrada Velha du Tijuca, 99.

IJRECISA-SE 
de uma menina para serviços

. leves; na rua Silva Rego 11. 18, Jacaré.
"IJKKCISA-SE de uma menina paia serviços lc-
X ves; na ruu Muríz e líarros 11. 178, Mattoso.

1JREC1SA-5E 
dc uniu perfeita lavadcira c en-

. gõiiiniadclra de luslru, ua rua Luiz JJarboza,
».., Villa lzabcl,

IJRECISA-SE 
de uma menina em casa de fa-

. milia, para serviços leves, na rua Isolina n.
12, .Mcyer.

PHECISA-SE 
de um "mocinho decente paraentregar costuras c outros pequenos serviços.

Avenida Uio Jlruuco, 147» Ia andar, Alfaiataria.

IJRECISA-SE 
dc uma criada para cosinliar e

. lavar paru duas pessoas, e que durma no
ilüguel; nu ruu Maria josc, 26, Estado.

iS*--

IJRKC'1.SA-.SE 
de uma pequena, paru casa dc

. um casal com uma filha. Será liem tratada.
S'a ruu Turres Homem n. 130 (Villa Izabel).

r>KECISA-SE 
de moças com prática de em*

. brulhar sabonetes, Rua de S. Pedro, 82, Sob.

E)RECISA-SE 
dc uma arrumadeira que Roste. de criança, ordenado 4o$ooo, casa dc um ca-

tal. R. Gonçalves Dias n. 45,

IJRKGiSA-SÉ 
dc uma mocinha de 13 a 14 nn-

. nos, paru serviços leves dc um casal sem fi-
lhos, uu Travessa Navarro, ia (Catumby),

IJUECISA-SE 
de uma creada activa para todo

. o serviço, cm casa de pequena familia, na(Vycnida Uio Branco, 25, 2a andar.

IJRECISA-SE 
dc um menino para serviços do-

. mestiços, para ser tratado como fiilio. Dá-se
,'oupa e ordenado. Travessa Navarro, 49, Ita-
piru.
*-¦ - , 

| ,-

IJRECISA-SE 
de um menino paru casa de ne-

. goeios. uj, Asscmblcar iu andar.

1>RKC1SA*SE 
de uma cozinheira do trivial e

tjue lave alguma roupa em casa dc pequenafamilia. Rua C. Pereira da Silva, 158.

PRECISA-SE 
dc uma menina paru serviços le-

ves, cm casa dc familia. Uua Moraes c Valle
ti. 12, Lapa;

1>IIECISA.SE 
dc uma criada para cosinliar c

. ajudar cm pequenos serviços. Rua üa Consti-
luicão, 13, 2o andar. Por cima da pharmacia.

1)RÉClâA'-SE 
de u:n compositor typographico,

. na rua Visconde do Kio llranco, 62.

PRECISA-SE dc uma boa cozinheira; na ruaVisconde dc Cabo Frio n. at, Conde de Bom-lim. 4.9J7

IJRl-XI.SAM-SE 
de pedreiros, entucadoresj á. rua Maria Amalia n. 134, Andarahy, ponto de'-"- *•-•-'- -.93!)

PRECISA-SE 
de unia cozinheira para casa de

pciiiicna Iamilia; á rua Silva Manoel n. 111.
4*974

IjllECTSÀ-SE 
de uma creada para lodo o ser-

. viço; ua rua S. Luiz Gonzaga u. 227, casa 14.
4-993

-

PRECISA-SE 
dc uma boa cozinheira, que tambem

saiba lavar; no Boulevard Vinte e Oito de Se-
lembro ri. 189. Villa'Isabel. 4.995

m
-.

PRECISA-SE, 
mr. francais déssire une cambre

avec pensou, maison dc íamile modeste,
ville écrire rue Santos Tiura 174, Todos os Santos,
Henrjque. 4.978

PRECISAM-SE 
de dois meninos para vendeder

ambulante r.a rua, mais que traga sua condueta;
«ua Teixeira Pinto n. 33, Encarnado. 4.9S1

PRECISA-SE 
de uma Menina dc 12 a 15 anu*

nos para casa dum casal; na tua Seuador Eu-
aebio n. 11, sobrado. -SO'0
"PRECISA-SE de um caixeiro cora pratica dc
.Cseccos e molhados, ainda rapaz; na iua Larao
de Guaratiba n. 11, Caticte. 5**>"
"PRECISA-SE de uma menina até 14 annos,
lide cér para tomar conta de uma creança; tr.i-
ta-se comi) filha, cora o sr, Ernesto á rua Settc
y • Setembro c 164, í.ei-

>RECISA-SE de uma lavadeira e en gora ma deira;
á raa Elias da Silva n. 307, Sr. Fnntin. 5.075

PRECISAM-SE 
de boas corpinheirai; na rua Ge-

neral Pedra n. 169, para trabalhar em esquadria.
5-88S

PRECISA-SE 
de nm empregado para lavador de

pratos; na Avenida Rio Branco o. 3, sobrado.
6.012

PRECISA-SEH 
de bons trabalhadores para o in-

terior; trata-se com H. Richardson, na rua da
Lapa n. 164, 2* andar, palaeete da Lifht 3.08a

PRECISA-SE 
de nma boa cozinheira; aa raa

da Assembléa n. 71. 5,099

PRECISAM-SE 
boas saieiras, nio se faz serão"La Mode du Jour"; na raa Gonçalves Dias

n. ia. 6.001

PRECISAM-SE 
de boas cigarreiras, para papel;

paga-se bem, tambem se dá fumo a família,
mas só provando que trabalha com perfeição, a
praça Tirandentes n. 72. 6.00a

PRECISA-SE 
de uma empregada para lavar e

cozinhar; na rua S. Luiz Gonzaga n. aoS, São
Christovam, 6.003
"DRECISA-SE 

de uma empregada para-*- serviços leves de uma senhora «6; no
beco da Lapa dos Pescadores n. 3.

PRECISAM-SE de compositores á rua Treze de
Maio n. 13, 5,069

PRECISA-SE 
de nm rapazinho para serviços dc

um collegio; campo de S. Christovam n. 6,
junto & rua Escobar. 5.057

PRECISA-SE 
de um rapaz com pratica de seccos

e molhados, nio é para carregar; á rua Frei
Caneca n. gs, 5*054

PRECISA-SE 
de uma moça de bons costumes

para aiiular -m sorviçor, domixtico" cm cas»
de( pouca familia, paga-se bem; campo de São
Cristovam n. 6, junto á rua Escobar, 5.1155

PRECISA-SE 
de uma mocinha para serviços le-

ves de um casal, que durma fora; na rua Clc-
neral Câmara n. 174. 5.064

PRECISA-SE 
de uma ama secca; na rua Ge-

ncral Câmara n. 228. 5.048

PKECISA-SE 
de uma perfeita cozinheira do tri-

vial c outros serviços, cm casa de pequena fa*
milia; na rua Riachuelo n. 15a, 5.056

PRECISA-SE 
de uma moça que tenha pratica de

rotulagem de produetos nharmaceuticos; traves-
sa Santa Rita n. 24, sobrado, das 8 ás 5. 5.046

PRECISA-SE 
uma menina de 12 a 15 annos

para serviços leves cm casa de familia; na rua
Goyaz n. 436, Piedade. 5.045

JRECISA-SE de uma copeira e arrumadeira
com pratica; á rua do Riachuclo n. 119. 5.084

PRECISA-SE 
de uma empregada para todo ser-

viço de um casal sem filhos, preícrc-sc estran-
geira; narua Senador Pompeu ti. 216, Io andar,
próximo á Estrada. 5-0.35

PRECISA-SE 
de um empregado velho para co-

peiro c serviços em casa; na rua Carvãlhacs
Monteiro n. 78, Cattete. 5.0S-'

PRECISA-SE 
dc um alfaiate que trabalhe cm

toda obra; á rua Vincando du Gávea 11. 105.
5.0S.1

XJREC1.SA-SE de uma cozinheira do trivial que
X durma cm casa, em Botafogo, casa de familia
lave alguma roupa, iiiíuima-sc ; na Avenida Rio
Branco 11. 49, 61*94

PRECISA-SE 
de uma cozinheira do trivial á

rua Dr. Cândido Benicio u. 45;. Jacarépaguá. P*a
ga-se bem. 6066

X>RECISA-SE dc unia empregada para pouco ser-
i viço, prefere-se portugueza ; tia rua João Cac-
tano n. 41. Co^7
"DRIXJSA-SE ,]e uma b0;l creada para todo o
X serviço de casa dc pouca familia, que durma rio
emprego ; na rua do Cassiano n. ly. Gloria. 6050

XJRECISA-SE de unia creada para cozinhar e
X limpeza da casa, que durma chi'fcasa e dè in-
formações de sua condueta. Kua S. Januário 11, 44,
sobrado. S. Christovao. 6102
"DRECISA-SE *-e tima crcãda para cozinhar, c ar-
X rumar a casa, não lava nemcngomma, paga-se
20$, prefere-se de cor e dc meia edade, que seja
fiel e muito limpa ; na rua Tavares n. 83. Encan*
tado. 607*

XJRECISA-SE dc um trabalhador dc maccira ; na
X estação dc Bclfort Roxo. E. F, Rio d'Ouro.
Padaria. 6075

PRECISA-SE 
de uma cozinheira une durma no

aluguel para casa dc pequena familia. Rua Gene*
ral Argollo n. I. Campo de S. Christovao. 6145

>REGISA*SE entalhadores;
dia n. 105.

rua do Lavra*
4*059

«OHlvCISA-SE de uma creada estrangeira; na rua
X do Lavradio n. 41, sobrado, 4850

PRECISA-SE 
de um i.-fijador dc lamani-os i-mii.

pratica de balcão c machina; na rua do Kosario
n. 171. 4-onS

PRECISA-SE 
de uma empregada não é para_ lavar

nem cozinhar; na rua Barão dc Petropolis mi-
mero loo, Rio Comprido. 4-919

PRECISA-SE 
.;(je uma cozinheira para casa de

pequena família; na ruu da Constituição nu*
meio Cj, moderno, sobrado, 4.922

PHECISA-SE 
dc um official de paletot, que sai*

ba cortar obras sob medida; na rua I.uiz dc
Camões 11. 74. 4.923
"pREGÍSA-SE de nm pequeno para serviços Ie-
X ves do cisa dc familia; na rua Theodoro da Sil-
va n. 492, Andarahy Grande. 4-9-M

PK|2CISA-SE 
dc um menino para servente de

pliarmacia e que dè boas referencias de sna
condueta; ua rua Santa Luiza n. 19, Maracanã.

4.925

PRECISA-SE 
dc uma creada para lavar aljjíti-

ma roupa c ajudar os serviços de pequena familái
rua Theodoro da Silva n. 492, Andarahy Grande.

4.92 7

PRECISA-SE 
para um moco serio bem compor-

tado, um modesto commodo cm casa de fami-
lia respeitável; cana neste cscriptorio para J. M.

4.9,15

PRECISA-SE 
de uma creada de meia edade paraserviços leves dc casal j 4 rua Mariz c Barro*

n. 173, avenida, casa II. 4.Q.14

PRECISA-SE 
de uma rapariga para am* secca

e lazer serviços leves; na rua Derby-Club nu-
mero 43. 4*9-14

PHECISA-SE 
de um rapaz dc iS annos, mais ou

menos, que dc fiança dc sua condueta, paramandados c outras cousas, cm uma casa dc fami-
lia; com Francisco Barroca, Carioca 26, :u andar.

¦4.908

PRECISA-SE 
de uma cozinheira para o trivial

e que lave alguma roupa de creança; na rua
Dr. Dias da Cruz n. 177, sobrado, Mcyer. 4.943

)RECISA*SE de uma ama secca; na rua do
llispo 11. 91. 5.023

>RECISA-SE de uni menino para copeiro; na
rua do Dispo n. 91.

"DRECISA-SE de uma criada de 12 a
-*• 16 annos para casa de um casal sem fi-
lhos; na rua do Campinho n. 43, Casca-
dura.

TJRI-CrSA-SE de uma creada que durma no alu-
X guel i\ rua do Riachuelo n. 415, 6135

X>RECISA*SE dc uma senhora dc meia edade para
X cozinhar e fazer algum serviço de'casa dc pc-
cjuena Iamilia ; na rua Emilia Guimarães n. .18.
Catumby. 6128

I)UECISA-SE 
dc uma creada paru todo o serviço

doméstico dc um crtsãl sem filhos, prefere-se oue
durma fora ; na rua \° dc Março 11. 23, 2U andar.
"ORECISA-SE de üma professora de meia edade,
X para lcècíonar cm Fazenda, E. de Minas, mu-
nicipio de Carangola. Carta nesta redacção. Trcço
c mais esclarecimentos á J. M. lí. 6039

TJREC1SA-SE de uma creada para acompanhar
X um casal para Portugal, é para tomar conta de
uma creança de um anuo á Avenida Barão Ela-
mctifl"o n. 18.

PRECISA-SE 
de um menino de 12 a iú annos

com pratica de varejo de procedência e condueta
afiançada. Trala-se á rua S. Pompeu n. 237. 60.16

PRECISAM*SE 
de ófftcincs de sapateiros de obra

pomo esteira ; na rua Miguel Ângelo 11. 7 a,
359 m. Meycr, 6026

PRECISA-SE 
de uma empregada para serviço decasa e rua de preferencia portugueza ; na rua

do Riachuclo 11. j;o, sobrado. 6052

PI.EC 
ISA-SE dc uma empregada que lave e co-zir.hc para duas pessoas ; na rua S. Francisco

Xavier n. 236. 6061
"DRECISA-SE de uma ama secca á rua Delphim-n. 78, casa 11. 12. e--g

PRECISA-SE 
de uma creada para o serviço do-

_ mestiço para casa de Iamilia ; na rua Consii-tuição n. 66. £,43

PRECISA-SE 
de uma creada para o serviço dednas pessoas. Ou uma menina de 12 a 13 annos :rua Uruguayana n. 22, sobrado. 6i.|3

PRECISA-SE 
uma boa creada que cozinhe bem c-dtiinu no aluguel ; na rua lJento Lisboa n. 10.Cattete. 45S2

PRECISAM-SE 
de pedreiros e serventes ; na ruado Hospício n. 200. (.170

PRECISA-SE 
de unia pequena de 12 a 14 annos

paia copeira c serviços leves ; na rua dos An-uradas n. 132. 6t;o
"ORECISAM-SE 

dc bons officiaes de sapateiros,X para obra de sen!.ora, ponto de esteira salto
çavalícr, paga-se .,$5».o ;11. 61. Casa Fibrdi.

rua do Es-.ado dè Si
6:1

>RECISAM-SE dc tres trabalhadores ; na rua da
Saude n. 155. Informa-sc. 6150

PRECISA-SE 
de uma senhora portuguesa, paralavar e cozinhar á praça Rio Branco n. 13. Sio

Januário. 6176

PRECISA-SE 
de um menino para alguns ser-

viços ; na rua Estado de Sâ ru 6t. 6187

PRECISA-SE 
de um empregado para vender

doces, paga-se bem; na rua do Bispo
n. 230. 6177

DRECISA-SE de uma cozinheira ; na rua Uru-
guayana n. 139, sobrado.

PRECISA-SE 
de uma creada para lavar e cozi-

nhar para duas pessoas, e que durma no alu-
guel ; na rua Maria José n. 26. Estaçio. 6174

PRECISA-SE 
de uma cozinheira de confiança,

que durma no aluguel ; na rua Conde de Bom-
fim n. 119. 6184

PRECISA-SE 
de uma cozinheira para o trivial ;

rua de S. Christovao n.23. 6188

PRECISAM-SE 
de bons officiaes malleiros para

malla de mão de todas as qualidades, paga-se"bein ; na rua Espirito Santo n. 14. 61S8

PRECISASI5 
de um rapaz que sabá ler e dê

fiança de sua condueta, para Lmpcsa e mais
serviços de um consultório; ua praça Tiradentcs
n. 14, Ia andar. 6218

PRECISA-SE 
de um aprendiz para officina me-

canica á rua do Lavradio n. 19, officina. 6205
"DRECISAM-SE de bons carpiteiros á rua Ca-
X merino n. 87. 6208

PRECISAM-SE 
de dois perfeitos officiaes pinto-

res de liso, quem não estiver nas condições não
apparcça ; na rua da Luz n. 23. 6203

PRECISA-SE 
de uma senhora de meia edade de

todo o respeito para serviços leves e ajudar
a tomar conta d* uma casa, trata-se na rua
Nova do Ouvidor n. n, i° andar. 6199
"ORECISAM-SE de bons pedreiros c carpintei-
X ros ; na rua Erncstina n. 62, Bocea do Matto.
E. do Mcyer. 6200

D.RECISAM-SE de bons marcineiros c carpin-
X teiros com pratica de officina ; na rua Oe-
neral Câmara n. 258. 6201

PRECISAM-SE 
dc carpinteiros ; na rua dc São

Pedro 11. 187, amanhã ás 6 1.2 horas da ma-
nhã. 6208

PRECISA-SE 
de uma empragada para cozinhar e

lavar em casa de pequena familia, prefere-se
portugueza á rua Marechal Eloriano n. 138, cha*
rutaria.

PRECISA-SE 
de uma menina de 12 a 15 annos,

para ama secca de uma creança á rua Maré*
chal Florianò n. 138, charutaria.

PRECISA-SE 
dc uma costureira; na rua Chaves

Faria n. 64, S. Christovao. 4651

PRECISAM-SE 
de marceneiros. Rua do Arcai,

40, fundos.  _

PRECISA-SE 
tomar uma creança de qualquer

côr para s*r tratado como íilho; na rua Uaráo
dc S. Feli.t n. 35. ¦

UECISA-SE de uma creada para lodo serviço
dc uni casal; ua rua 1'ercira Nunes 11. 36.

4-993
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e terrenos
ALUGAM-SE 

por 132$ os pred.os da lua liarão
dé Rom Ucliro ns. <i_i e 101; as chaves

estão no 11. 103, c lrala*-,e ua rua do llo*.picio
11. 12, i" andar. U2Ú5

ALUCÁ-SR 
a caía da rua Jannuzzi n. 13, São

Chi-.stòvão; a chave está 110 açouguc da cs-
quina c trala-se na rua do Hospicio 11. 30.. so*
brado, t>-75

ALUGA.SE 
uma boa sala dc frente a pessoas

do coiiiiucrcio ou nuc trabalhem fora, sc ias
c decentes; ua rua de S, Pedro u, 324, a» an-
dar. 6273

ALUGA-SE 
unia ca;a nova; na rua Carolina

11. 47, esiação do Rocha. 6272

ALUGA-SE 
por 70$ um consultório dentário,

tres vezes ua semana, pagamento adeantado;
rua da Quitanda n. 56, sobrado, entre Sete de
Setembro e Ouvidor, 6271

A LUCA-SE a casa, 11. 9_ da avenida Santa Eu-
-Ts-geuia, á rua Costa Güiiimrãcs' n. 22. Tra-
ia-se na rua do Ouvidor 11. 80, Companhia "Sul
America", 6267

ALUGA-SE 
unia saia, na rua D. Anna Nery

n, 3, -largo do Pedrcguiho, - 5u$uoo. 6262

A 
LUCA-SE por 153$ um predio, á rua Dois
de Afáio 11. 7, estação do Sampaio, com tres

quartos, duas salas, duas lescrvadas, banheiro,
varanda ao lado e liiais dependências. As chaves
eslão na rua Vinte' e Quatro dc Maio 11. 274,
onde sc trata. CJ57

A 
LUCA-SE o pavimento terreo da rua Taylor
n, 36; as chaves estão no armazém, esquina

da rua da Lapa c trata-se na rui Carvalho Mon-
teiro ri. 57. 6231

ALUGA-SE 
um quarto dc frente de rua, em'

casa de unia senhora só, a outra nas mesmas
condições o que seja féria; sOl Marquez dc
Pombal 11. 60, preço .|5$oou. 6228

ALUGAM-SE 
duas casas, novas, na, rua Dr.

Pereira í,o]ií:3 ns. 28 e 30, eom dois quartos,
duas salas, cada uma tem luz electrica, quinlal
e jard.m na frente; as chaves estão na mesma,
bondes Alegria e S. Çhrisiòvão. 6239

ALUGA-SE 
por 140$ mensaes, a casa 11. 60

da ruu I,copo!do, Andarahy, tem bons coin-
modo?, está inteiramente limpa c tem bonde ú
porta. As chaves estão 110 11. 62, portão, primeira
casa; t aia-=e ua rua Campo Alegra 11. 124,
casa III. 6240

I.UCA-Si; um bom conVmodo, cm cata de fa-
Unilia; ua rua do Ho?p cio n. 210, 20 andar.

ALUGAM-SE 
uma esplendida saia e quarlo, em

casa de familia respeitável; na ruu de São
José 11. 59, 2" andar, em frente rua da Qui*
landa. 6302

ALUGA-SE 
um bom predio, sito á rua -Jarão

dc S. 1'elÍx n. 144, sobrado, próximo a lis-
irada Central do llrasil, com boas aecomniodaçõcs
para uma família de tratamento; as chaves estão
no ri. 142 e trata-se no mesmo, 6^97

ALUGAM-SE 
o sobrado e porão da rua da Li-

herdade n. 36, S. Christovao e duas casi*
nhas nos fundos, novas. As chaves eslão com os
operários e Irala-se ua rua da Qu.tanda n. ii.|,
loja. 6256

ALUGAM-SE 
uma boa sala, c um quarto, am*

bos coir. jaiu-1'a, entrada independente e cotn
direito á casa toda. quintal e miiila agua. N.-i
travessa D. Malhildc n. 16. Fabrica daí Chi*
tas. 6-9'

A LUGA-SE por 132$ a casa da rua Coruclio
-tVn. 69, S. Christovao, nova, com dois quatto?,
duas salas, corredor, cozinha, tanqu-.*, reservada e
grande terreno. 6jqo

ALUGA-SE 
a casa da travessa da Universidade

n. 25. As cliavcs estão na me?ma rua 11.58.
Paia tralar na avenida Rio llranco 11. 137. 4"
andar, sala 34. 6285

A LUGA-SE por modeo preço a boa casa da
.Arua do Portclla n. 43, Madureira; as cha-
ves estão na mesma'. --306

\ LUGAM-SE uma bonita sala e gabinete, com
jClircs sacadas, forrado.; dc novo, cm caia dc

rua Pedro Atu-rico n. u. "6307

ALUGA-SE 
em caça de famiiia uma saia pintada

c forrada de novo, com portão para o quinta1,
tem luz electrica, chuveiro, cozinha, agua coin
abundância, por 120$; r.a rua Visconde do Rio
llranco 11. 33. 6319

ALUGA-SE 
um commodo do frente, na rua

General Caina.a 11. 166, a° andar, a moços do
commcrcio. 63116

A LUGA-SE uma casa com tres quar-
-^os, duas salas e bom quintal; na rua
da Boa Vista n. 26, Estação de Todos
os Santos, perto do bonde e trem.

A I.UGA-SE a casa n. 12.. ü.-i rua Dr. Uias da
.ACruz. As chaves eslão 11.1 n. 113 da mesma

ALUGA-SE 
uma hoa sa'a independente, a casal

ou a rapazes decente:, cm casa de familia;
na rua do Calletc n. 3, a" anda". b}t:

* LUCA-SE espíeridida saia com jancüas, cozi-
n.nha e mais precisos, Travessa Navarro .nu*
mtro 49. Itapiru'. àtfo

a I.tT.AM-SE a moças ou senhora, qua-.to com
i*Vjancl!a, por 25$; na travessa Navarro 11. 49.
Ilapiru'.  63 *2

A LUGAM-SE duas boas sa'as de frenle, juntas
£\.oii separadas; na rua Marechal Eloriano nu*
mero 16, sobrado, 6333

A LUGA-SE uma porta própria para negocio; ria
XVrua das Laranjeiras n. 51, ir.oderuo, perti do
largo do Machado. 6,141)

A I,UGÁ*SI3 o i° andar da praça Tirádentes
XX.il. 48, próprio para escrlptor.o; trata-se 110
mesmo. - 6;-.2*3

AI,UGA-SI; 
uma magnífica ?a!a de frente, de

rua, em casa de famiUa. a pessoa de i^iQçitti;
n-> rua Sergipe ti. 119, Mattoso, bondes de ?oú
réis. " 6333

A 1,1 ÍGA-SE um barracão, íí rua KrmeHnla nu-
XXmcro 12:, com sala e doía quarto?. 40$ de
aluguel: a** chaves csLlo uo n. 119 da mesma
ruu. Catumby.

A LUGA»SE nm commodo com janella, u um
-flcaral sem filio»; tia rua Dr. Leal u. 126
lEageãho dc Dentro).

A LUGA-SE uma. «ala de frente para•"^-.criptorio ou para moradia de um ca-
ralhetro distineto com ou sem mobilia, em
casa que não tem outros inquelinos; car-
ta por favor nesta redaceão com as ini-
ciaes A. B. 1.966

ALUGAM-SE, 
cam pensío, «ta casa de familia,

dois quartos juntos ou separados, a- casal ou
a rapazes de tratamento; na n» Senador Dantas
¦*- 45. «*5

ALUGA-SE por 100$ mensaes o sobrado da rua
do Rosário n. 135* entrada velos fundos.

ALUGA-SE 
um bom quarto; na praça Tlruden-

tes n. 9, a» andar. '' 6337

ALUGA-SE 
o predio n. 64 df» raa Santo

Christo doa Milagre*. Trula-se eom
• dr. Au.alio da Silva, áraia truguaja-
na'n. «7.

ALUGA-SE 
um bom predio assobradado, i rua

S. Francisco Xavier n. 720; as chaves estão
no armazem da esquina da rua Oito de Dezembro
n. 43, e trata-se na cereja Crua dos Militares, á
rua Primeiro dc Março, das' 9 as 5. 6140

ALUGA-SE, 
cm Santa Thcreza, uma grande

sala com cozinha, bom banheiro, tanque paralavar e grande coradoudo, prtço 40$; informa-
se na rua Aqucducto 11. 290, moderno. 6108

ALUGAM-SE 
bons commodos a casaes ou a me-

ços solteiros, exigem-se pessoas de respeito;
na rua dos Inválidos n. 187, 6166

ALUGAM-SE 
uma sa'a de frente, dois quartos

j'untos, no 2° andar, largo da Lapa, 110 pri-
n'eÍro tem cozinha, c quintal* a uma familia
sem creancas; trala-se na praia da Lapa nu-
mero 74. ,, 6115

AI.UGA-SE 
tim commodo a casal sem filhos ou

a duas senhoras que trabalhem fora, quer-se
irente séria; na rua Vidal de Ncgreiros n. 4.
Santo Christo. 6105

ALUGA-SE por.no?, a cas» n. 5 di rua Nova
America, tendo duas salas, do.s bons quartos,

mais dependencas c terreno. .As chaves estão no
armazém da esquina, D, Aniia Nery 11. 74, pro-
ximo ao largo do «Pedregu.Jiò; trata-se na rua
Barão de Mesquita n. 354, e.rua Sete de Sí-
tembro n. 121, ás 5 horas. 6104

ALUGAM-SE, 
na casa da rua de S. Pedro

n. 71, 1" andar, tres salas i para escriptorio,
com luz electrica; trata*íc na saía da frente.

ALUGA-SE 
uma sa'a dc frente e alguns quar-tos; na rua Dr. Campos da Paz n. 29, casa

de familia, 6077

ALUGA-SE 
a casa 'da rua de S. Pedro n. 71,t° andar, tendo unia sala, dois qua:tos, co-

zinha e latrina; trata-se na mesma, sala da
frente. 6096

LUGA-SE um coniniodo, por 35$; ua rua de
LS. Üinz 11. i3. 6095

ALUGA-SE 
a casada rua Ca.pitolino_.il. 51,

canto da do Cuimarãe**, para familia, tem
bastantes commodos; a chave está ua casa pegadoonde se -informa, na estação do Eocha. 6092

AI-UGA-SIÍ 
a ca?a da rua Tavares n. 256, cs-

tação do * Kncaniado para ^negocio ou fam.lia;
3 chave eítá na venda da esquina, onde se
trata. 6093

ALUGA-SE 
um quarto; na- rui Fatilino Fer-

.nandes n. 62 (Botafogo)'. 6ogi

AI-UGAtM-SrC 
dois bons quartos muito arejado?,

com gaz c 1'nipesa, juntos pu separado?, a
um casal sem filhos ou a moços do coinmeVcio,
com ou s£tn pensão, cm casa de uma senhora
só; na rua do Ouvidor n. 76, ¦20 andar. 6jSi

I.UCA.SE um aposento em casa de familia;
ua rua da Lapa n. 4-*. - 6089A

Ál.UGAM-SiC 
o i° e 2o andares do predío nu-

mero 81 da rua Cassiano, juntos ou separados?
as chaves estão na loja, 6o;8

àIiUCiA'-S15 parte de um esplendido porão ha-
b.lavei, para um casal sétn filhas. Ver e lia*

lar na rua D. Anna Guimarães u. 65, Rocha.

A 1A-K1A.U-SI3 dois prédios, completamente re-
AjLconst tidos, na rua Padre Miqucllno ns. 39
r 41, Catumby; tratam-se na rua dos Afaujos
11. 94. Fabrica das Chitas, óo;3

ALUGA-SK 
um quarto a moços do cum tu creio,

casa particular dc família, com ou sem pen-
são; na rua do Hospicio n, 172. 2" andar.

AIvtlGA-SK 
esplendido quarto a rapaz solteiro;

rua do Rezende u. 62. ¦ O059

A LUGA-SE a casa Aa rua Crão Pará n. 23,
-tVpropria para «pequena famila, tem todps os
quesitos da hjjjriene, perto do poste de parada
dos bondes Vilia-Izabcl, Engenho Novo c Lins
de Vasconc.Üos, Trata-se no n. 25. 6034

ALUGA-SE 
por 35$, mensaes, na esiação de

Campo Grande, á rua Nova n, 4, antigo, uma
caía com tres compar ti mentos e uma cozinha,
situada uos fundos de unia chácara onde ;c
trata. 6035

A LUGA-SE uma casa com dois quar'os, d-jüs
XVsala*!, luz electrica, etc; na rua Paula Itri.to
n. 133; as chaves estão no n. 142, a'uf"-ud -}<i$,
bonde Untguay, apear na rua D, Amélia; ira-
ta-sc na alfaiataria Londres, á iua Urugnayuna
n. 102. 61.3»

,i IíUGA-SR bom commodo com todas as com-
iriJimoddadcs para uma pequena famiiia; na ma
Cass.ano ií. 61, sobrado. G!ori;i. GÓ33

A LUGA-SE cm casa dc Iamilia m-.iilo síria, uma
i"Vca.a mobüadi, a senhores sérios e un quai to
por 30$; ua rua do Kipchuclo n. ièü, tju.-ç

A LUGA-SJ-; em casa de um caiai ícui íi'l.os,
«tlum bom commodo para uma ou duas pessücs
que gostarem dc soecgo; na rua da Alfândega
11. 255, sobrado. 6028

ALUGA-SK 
uma boa casa, á rua Nery Peneira

rh', 82; chaves, por favor no armazém da is--
quina, e para tratar Honorio de Danos nu-
mero 27. £023

ÁLUGA-SE 
uma sala, preço moJico, Uua Fiu-

mincusc n. 18. 1'a.ila Mattos. 6(--8

ALUGAM-SE 
casinhas a 35$?<i". i ru.-i de São

T,uiz Gonzaga n. 55» S. Christr/âo; Iraia-sc
na rua Primeiro de Março 11. 37, loja. 0037
•A LUGA-SE um bnm escriptorio, no !aii;o da
XlCarioca u, 24, 2° andar; trata-se com o sr.
Lcvy, 6131

ALUGA-SH 
o magnífico sobrado paiM famiiia

de tratamento, á iua dofRezende n. 89'. Tra-
tar na fabrica dc rolhas, á praça da Repliblica
n. 193.  6044

A 
LUCASE unia niagnifica saia de frente, in*
dependente, com tres sacadas, na rua dos An-

dradas 11. 71, i° andar. Não serve pa"a dormto-
rio. Alutíuel módico. 6172

A LUGA-SIC em casa de família, a rapazes do
XXeommercio ou a casal sem filhos, uma sala c
quarto: na travessa Carneiro 11. 2, 6179

ALUGA-SE 
um bom quarto de frente, a uma

senhora ou a casa', em easa de pequena fami.ia
sem creancas; na rua Abílio n, 14, caía a. 7,bondes dc S. Januário e S. Luiz Durão.

ALUGA-SE por 120?, para família de trata-
mento, o -predio I, sito á Vilia Uinalda, rua

General Roca 11. 19 (antiga I). Bibiaha), Fa-
brica das Ch tas, com dois quartos, duas salas,
lavatorio na sala de jantar, pia de mármore na
cozinha, f banheiro, ianque, in st a li ação C'ectrica,
boiides á poria, etc.; trata-se na mesma rua nu-
ai"Õ'.27. 4535

ALUGAM-SE 
esplendidos comniodos, a rua do

Uispo us. 144 e 146. Rio Comprido. 6173

ALUGA-SE 
uma boa saia de frente, cm ca*a de

famiiia; na rua do Carmo n. 63, a»,

A LUGA-SE um quarto independente a r.io.-os¦Cido commcrcio, preço 35$; na travessa do Se-nado 11, iS, casa terrea tantisá-),-- C;u

ALUGAM-SE 
duas portas e um quarto, própriopara -jcq-.ieno negocio, a rua de Santa I.u.iau. S9, Maiacanã; para ver e tratar no mesmo.

ALUGA-SE 
uma boa casa coin tres quartos e

duas saas, á rua Eclipp; Camarão íi, mü; aschaves achatn-se na rua dc Santa i,u;ia n. ííy,Maracanã, armazém; 6u-4

ALUGAM-SE 
comniodos com todos os requisitos

da hygiettc, luz electrica, grande rcrri.io emuita agua; na rua General Severiauo n. 74, mo-ilcruo, .perto da praia da Saudade, Uotafoja; tra-
ta*se com o encarregado. Gn6

A LUCA-SE o predio n. 1,1 da rua da America
4Xquc tem duas grandes salas, qualro quarfos,cozinha, banheiro, casinha, tanque e muita agua, ê
unia grande uija, própria para armazem ou de-
posiln dc qualquer negocio; trau-sc ua uie-ma rua
n. 184. 5147

4 LUGA-Sív-'um commodo só .para homens; na
praça da Republica n. 5c. 61.46

ALUGA-SE por 2oaf, o prcepo da rua das Pai-
nici-as n. -'3, Uotafogo, com bons comniodos,

jardim e quintal; as chaves tstão por favor no
ií. 25, e trata-se na rua do Ilospicio n. 30, so-
brado, das 11 á 1 hora.

A LUGA-SE o predio da rua Conselheiro Jo-Xlbim 11. as, por l.-a$, com bons commodos,
jardim, quintal c ilüuminação electrica; as chaves
estão no armazém cm frente,, na rua liarão de
Bom Retiro n. 132; trata-se na rua do TTõcpiclo
n. 30, cobrado, d«ib ii 4 1 hora,

A LUGAM-SE por loif. os predios ns. if-j^ii
xXda praça Rivadavia, entrada -pela rua' Darão
de Bom Retiro, entre os ns. 115 e 117, as cha-
ves estão no armazém ti. 137, têm bons com-modos, quinlal c ilíuminação electrica; trata-se
na rua do lio;picio n. 31, sobrado, das u á 1hora.

ALUGAM-SE, 
em casa.de um casal ucãa sa'a e

q-.iarlo c.nn dircilo a Ioda a casa; ua rualiarão de Có:c::pe n. 3j,.oa:i n, i,. Vilia
Izabel.^ ''. ¦' 6133

\ LUGA-SE pjr i4c,$.*oo um bom sobrado, com-fl-dois iiuariai, duas saias, cbzinlía, bom quintale mais dependências: trata-.-; no armazém da rua
Itapiru' n. 193, ondi túlio as chaves. 495b

ALUGA-SE 
uma porta para negocio, com com-

modo, na rua Or. Manoel Victorino n. 415;
Encantado. 4965

ALUGA-SE 
a casa da rua de Santa Clara n.

145. em Copacabana; as chares estio no n,
147; tratase na rua RcaiGrande-a n, aa; Bota*
fogo. soai

ALUGA-SE 
nma casinha por 50J000, com *

quartos, a salas, cosinha e tanque para lavar
roupa; á rua Braullo Cordeiro n. 59, estação He-
redla de Sí; linha auxiliar. 4987

ALUGA-SE 
uma casa na rua D. Mana n. 101,

Villa Bastos, com uma grande sala, a quar-
tos, cozinha, e luz electrica; na gare da estação
da Piedade. Aluguel 65)000, com bom fiador ou
4 mezes como fiança. 49>7

ALUGA-SE 
o predio novo da rua D. Maria n.

105 na estação da Piedade, para pequena fa*
tn lia de tratamento, com a salas, a quartos, dis*
pensa, esgoto, grande quintal e luz electrica. Alu-
guel 120J000; por contrato, uo$ooo. 4918

ALUGA-SE 
esplendido aposento com oensSo em

easa síria, na rua dos Inválidos n. 24, 5029

ALUGA-SE 
em casa de um casal decente um

quarto de frente, na rua de Santa Christina
n. ioo, a dois moços ou senhora que trabalhe
fora, 5031

ALUGA-SE 
uma espaçosa sala própria para of-

ficina. Rua Moraes e Valle n. is; loja.
___________________ s°-"
ALUGA-SE 

uma sala de frente t moços do com-
mercio, na avenida Passos n. 94; casa dc fa-

milia.

ALUGA-SE 
uma sala de frente com pensão, em

casa de familia. Rua Moraes e Valle, 12; Lapa.
5£!>o

ALUGA-SE 
ura bom commodo com pensão, em

casa de familia, á rua Moraes e Valle n. 12;
Lapa. 5089

ALUGAM-SE 
uma sala e quarto na rua S, Luiz

Gonzaga n. 580. 6011

ALUGAM-SE 
em casa de familia, dois quar-tos com frente para a rua dos Ourives e uma

hoa sala com frente para a rua da Alfândega.
Rua das Ourives n. 50, i» andar, 5085

ALUGAM-SE 
bons quartos coin pensão, em casa

de famiiia mineira, na rua da Alfândega n.
11, 2* andar. 6004

A LUGA-SE um quarto a casal sem filhos ou a
X moço solteiro, na rua Maria Romana n, 17,
casa 11. 4. Maracanã. 5014

ALUGA-SE 
a esplendida casa da rua Dr. Pcrri-

ra Lopes n. 39, com dos quartos 2 sa'as,
quintal e jardim; bonde de Alegria. S. Christovao.

6014

ATjUGA-Sli por «fofooo um quarto a casa! sem
filhos que trabalhe fora e d: muito respeito;

na rua da I.ana n, 14.
Aluga-se outro nas mesmas condições na rua do

Cassiano n. 4a, sob:ado. Só se aluga a pessoamuito scría.

ALUGA-S&. 
iora contrato de se.s mezes, um so-

brado mobilado, com 4 quartos, iaalas, etc.,
4 rua Nossa Senhora de Copacabana; trata-se na
mesma n. 587, armazem. .- ¦ . 49°9

ALUGA-SE 
um bom barracão, com-trai só salio,

por 40I000, na rua da Matria a. 161 j Engenho
Noto. ¦ .-.-.' t9*i

ALUGA-SE, 
ipor contrato, a casa n. 34 <•» rua

Thomaz Rabelio, própria liara negocio; tem «r-
mação. Trata-se na rua do Rosário a. ao3, so*
brado, com o dr. Lima Rocha. 5oos

ALUGA-SE 
nma boa sala de frente, com cinco

sacadas, em casa de familia. Rua Monte Ate-
gre n. 43; perto da rua do Riachuelo. S°4i

f-NDRM-SJj, as propriedade-, aba.A„. • ,., _»m Mourão, de 1 âs 4 á ma do 1'o'ari ',<?
«u^a-rua Souza Franco n. 47, moderno. VU[|

VENDE-SE 
ura terreno com 100 metors de fr,™te: a rua José Vicente, esquina da rua Theod™da Silva. 40 metros de fundos.

ALUGA-SE 
o predio da rua Salvador Corrca

n. 94, casa I, as chaves estão no n._ lio;
tratase no Banco d» Minho, a rua de S. Pedro,
numero 60.

ALUGA-SE 
um quarto de frente a moços ou ca-

sal sem filhos, na rua Senhor «los Passos n.
82, sobrado. 4034

A LUGA-SE na rua de S. Clemente n.
-^504 uma casa mobiliada; trata-se na
rua Humaytá n. 104.

ALUGA-SE 
o predio novo com loja a sobrado

da rua Visconde de ltauna n. 78; ss cliavcs
estão na rua da Alfândega 11. 9, onde se trata.

ALUGA-SE 
um bom commodo, a casal sem filhos

ou a uma senhora só; na rua de S. Lula Gon-
zaga n. asi. 3866

ALUGA-SE; por 5o$ooo um qiiar<v> mobilado para
moço solteiro. Avenida Central n. 7, a0 andar.

A LUGAM-SE boa sala de frente e outros apo-
-i-Vsentos mobiliados, com pensão, a pessoas d:
tratamento', na rua do Riachuclo n, 158. 475,1

r.UílA-SlC um bom commodo de frente, á rua
l-D. Luza n. 31, antigo 5. 4621

AT.UOAM-SIÍ 
duas casas acabadas de construir,

por preço módico, com duas salas, dois quar-lus, cozinha c qu ntal, Ültim nadas a luz eltctri-
ca; na rua do Engenho Novo ti, 43; casas ns.
3 e 4; estação do Sampaio; as chaves estão no
n. 1 e trala-se na rua D* Maria Romana n.
38; Maracanã. 46.-3

ALUGA-ínj quarto bem mobilado a rapazes do
còhiiiiercioi Rua do lavrado, 41, -sobrado.

4306
* LUGAM-SE uma saia e uni quarto a casal sem

¦fifllir.-, com dirçito a cozinha e quintal, na
rua Affonso Cavalcanti n, 158; Cidade Nova.

50.(9

A LUGA-SE uma quitanda c trata-se na rua do
T.avr-ulio n. 151, com o encarregado* 5040

A 
LUCA-SE um 2o andar para moradia, na ave-
nida Rio Branco, lado da sombra; trata-se

á rua de S. redro li. 87, sobrado. 5059

AI.UGA-SE 
um bom armazém com quatro por-las, na avenida Ko B-alico, lado da sombra;

trata-se na rua de S. Pedro 11. 87, sobrado.
5060

ALUGA-SE 
uma porta, entrada de sobrado, com

bastante espaço, na avenida Rio Branco, lado
ila sombra, própria para charutaria, casa de bi*llictcs, eni-"a.-.alc; trala-se á rua de S. Pedro 11.
87, sobrado. 5061

ALUGA-SE 
um bom commodo, com luz electri*

ca, banheiro, cozinha, etc., a um casal sem
filhos, em casa de outro nas mesmas condições;
na rua General Caldwell n. ao6, casa XVIII.

5063

ALUGA-SE 
uma boa casa para negocio e mo*

radia; na rua Silva Guimarães n. 39. Fa*
brica das Chitas. 3719

ALUGA-SE 
em casa dc familia, uma linda sala

de freilte, com luz electrica, a pessoas dc
lado respeito; na rua do Rezende 11. 19G. 6136

I.UGA-SE um quarto, a moço solteiro; na rua
LDr. Maciel n. 125. S. Christovao. 6129

A I.UGA-SE o Io andar do predio da rua Vis-
XXcpiide.tedo Rio Branco ii. 64; as chaves cs-
tão na loja e trata-se na rua da Quitanda 11. 68,
Dr. Costa Maia. 6137

A LUGA-SE a casa da praça Imniacu'aila Con-
•il.ceie.io 11. 27. esquina da rua de Minas; as
chaves e."lão no botequim próximo; trala-se na rua
Theophilo Oltòni n. 89, sobrado, das 11 ás 12
e das 4 ás 5 horas. 6131

AÍ(LT(sA*Slí 
uma sala, própria para escriptoro,

no laí-go da Carioca n, 24; trata-se cm baixo,
ua Turre dc Ceiem; Ci,\i

ALUGA-SE 
um espaço-o quarto para casal ou

inoçcir. do commercio: na travessa do "Torres
n. 10, solirad, próximo á rua do Riachuelo. illu-
minado a luz electrica. 6157

A LUGASE um quarlo; na rua Pau'ino Férnati--íides n. 62. Jíotafogo. 6151

A MJGAM-Slí commodos já mobilados, com ou
^fllícni pensão; na rua do Rezende n. 102.

A LUCA-SE uma casa nova, própria para pc-^iilticna fanvlia, por 130$, na rua br. Sãttainine
n. 65. As^ cliavts eslão na mesma e trata-se na
rua da Quitanda n. 193, C212

A LUGA-SE uma sala de frenle, ou uni quarto,•4.JU moços solteiros; na rua do Senado u. 44,
A I-UGA-Slí um bom sobrado, próprio para fa-

¦flinilia; na rua Senador Pompeu 11. 185. Tra-
ta-sc no armazem. 6204

A LUGA-SE o 2o andar do predio da rua Pri*
Xlmeiro de Marco n. 5.1, enfrente ao Correio,
só serve para csciiptorio; trata-se na loja.

A LUGAM-SE bons quarlo-, com pensão; na rua
X\i.apa n. 46.

A LUGAM-SE uma saia t um quarto de frente
xx.para casaes sem í.ihos ou tapazes do com-
meie o; na travessa do Torres n. 15. 5016

''V. \-cílí a casa da rua Campos Salles 11,
^1S,-, com 3 quartos,. 2 saias, cozinha, etc. As
cr.-;c.i ^aiuu ua rua Gonçalves Crespo 11, 18.

49S4

ALUGA-SE 
o predio n. 72 da rua S. Cicnrnte,

cora cinco dormitórios, salas de visita e jau-tai*, cozinha, dispensa, banheiro, porão habitavcl,
Kianilc quintal. Informações no 11. 32. 4935

ALUGA-SE 
a unl cavalheiro uma excellente sala

mutuada. Kua Pedro Américo 11. ii, proxi-1110 á ma do Cattete. 4972

A LUGA-SE o predio n. 28 da rua Paim. com 3Xlquartos, 2 saias, grande cozinha e grande quin-la!, por i27$ooo. As chaves eslão 110 n. 30, ondeRr. informa, 4077

A LUGA-SE esplendida saia de frente em easa dei"Xfatmlia seria; Icjjar muito agradável; 47, rua
Costa Bastos. 4983

ALUGA-SE 
a casa da rua Conseiheiro Thomaz

Cocho n. 33, perto dos bondes do Andara*
hy, com dois quarlos, duas salas, latrina dentro
da casa. cntiada ao lado. luz electrica, etc. As
chaves estão nu n. io. Para tratar na rua São
Francisco Xavier n. 340, canto da Itamaraty, da»
9 liuras ao uicia-dia e das 6 cm deante. 4979

AI,UGA-Sli 
uma casa na Aldeia Campista, á rua

tí. Soares n. XX, defronte á Villa Sancamen-
to. As chaves estão defronte. Preço 100Ç000.

495*>

ALUGA-SE 
metade de unia casa, com saia, quar-to e cozinha, e direito a serventia; na rua Vaz

de Toledo n. 109, Engenho Novo. Trata-se na
mesma; a'usuel, 5u$ooü. 4992

I.UGA-Slv um qua-lo a moços «oltetros pertodo mar. Rua Silveira Martins n. 48. 4997A
ALUGA-SE 

em casa de familia uma boa sala,
com 2 sacadas, luz electrica e pensão, i j ou 3moços sériosi Rua Primeiro de Março n. 49, 20

andar; entrada pela rua do llospisio, 3. 4986

A ÍUGA-SE. — Um medico, com um consultório
Xxmontado com luxo, cm rua central, cede a
outro col.ega que dc consultas da i is 3 horas,
por ijoÇouo mensaes. Informações á rua da
Assembléa n. 50; loja. 4953

ALUGA-SI*. 
metade de um quarto para moço docommcrcio. Rua Visconde de ltauna' n. 291;—Ju'ÍO. 50,5

A LUGA-SE o sobrado da rua Barão de Guará*- ~ .iu.! u. 11. cora frente para o (becco do Kio;Cattete; cem dois quartos, sa-s, cozinha e alcova;trata--e no armazém. 5025

ALUGA-SE, 
em casa de familia, a rua do La-

vradio n. 163, terreo, ym quarto com electri-
cidade, a um moço do commcrcio. 49"

A LUGA-SE a casa da rua General Ar-
-rt-golo n. 206, esquina da rua de S. Ja-
nuario. As chaves estão na lçiter.a pro-
xima.

—*¦"*-— ¦" ¦ -—— -—' . ¦-¦-¦ . "—*

ALUGA-SE 
um grande commodo a casal sem

filhos ou a duas senhoras que trabalhem fora;
na rua do Senado n. 313. 4831

ALUGA-SE 
por 150$ mensaes, para medico ou

dentista um gabinete coin sa1a de espera,
bem mobilada; na rua da Assembléa n. 41, so*
brado. 4374

ALUGA-SE 
metade de uma casa completamente

independente, a um casal sem filhos, com di-
reito á cozinha c quintal ou a casal que trabalhe
fora; na travessa de S. Salvador 11. 171.

ALUGA-SE 
uma vasta sala de frente, bem mobi-

lada, a um senhor dc tratamento, em casa de
familia; na rua da Lapa 11. 53, 2" andar, 4894

A I.LGAM.SE casinhas de 25? a 4i$oon, na ru..-tXU. Jiosalina, e*-ta«;ào do Realengo, acabadas ha ¦
poucos dias; lem bauanlc terreno c apcia nascin-t-; traia se ua nicsaia rua a. «, a 'io minfitis daestatão. 4Sjj

ALUGAM-SE 
duas exccllentcs pedreiras, .pro-

prias para cantaria, com esplendida chácara;
trala-se a rua do Ouvidor n. 76, loja; com o sr.
Bessa^ 4629

ALUGA-SE 
um bom commodo, em casa de fa-

milia séria, a pessoas tambem sérias, na rua
das Marrecas n. 36, 2° andar. 4624

ALUGAM-SE 
por 50Í, uma- sala e um quarto,

a dentista ou a rapazes do commercio; na tra-
vessa do Lopes n. 3. 4432

A LUGA-SE uma bonita sala de frente,
¦f"»-e quartos mobiliados com luz electri-
ca «preços muito módicos; na Pensão
Familiar Colombo, Praça José de Alen-
car n. 14, Cattete. Pertodos banhos de
mar. '
A LUGAM-SE, no palaeete da rua Conde de

Xx Bom fim n. 255, iindas Fa'as e opttmos quar-
tos, de 4'>tj a iou$ooo, com luz electrica, banhei-
ros e todas as comniodidadcs. 4591

ALUGAM-SE, 
cm Santa Thercza, confortáveis

aposentos mobilados, cm casa de família; na
tua Aqucducto 585, perto do França-

A LUGA-SE uma sala no beco da Lapa
¦í^dos Pescadores n. 3, serve para escri-
ptorio ou para casal, com electricidade, é
casa de tratamento.

AIíUCA-Slv 
em casa de familia uni bom com-

modo a caiai sem filhos uu a moços soltei-
ros. Praça Tiradentcs n. 73 2° andar. 4902

A

AIJÜGÀM-SE 
uma saía e quartos bem mobtila-

dos, com ou sem pensão, a cavalheiros estran-
Xx-gciros perto dos banhos dc mar. Rua Barão
de Icarahy n. 20; Botafogo. 4914

MJGA-SK um quarto para moços, Kua da
Lapa n. 75. 4901

ALUGA-SE 
um commodo em casa de famiiia á

rua João Alvares n, 24, loja, a um casal sem
filhos; para ver e tratar sii peias 6 horas da tar-
dc. Kio de Janeiro, 21 dc outubro de 1912. 4939

ALUGAM-SE 
bons comniodos na rua de S.

Clemente n. 454.
 4513

ALUGA-SE 
um esplendida casa á rua dc Santa

Alexandrina n. 123, com dois quartos, duas sa-'as, e mais dependências, c porão habitavcl, Cha*
ves no n. 110. 4916

AI«UGA-SJí 
boa casa com duas salas, dois quar-tos; cozinha e quintal, por 9o$ooo, á rua Dias

da Silva n, 15 Mcyer. Informa-sc na quitanda da
esquina. 4940

AI«UGA*SK, por */o$ooo, uma casa com sa'a, s
quartos, cozinha, esgoto e pequeno quintal, pro-

pria para .pequena famlia; trata-se na rua Tenente
Franca n. 136, Todos os Santos. Bonde do Meycr
José Bonifácio. 4941

AI*UGA-SK 
um sobrado pintado e forrado de

novo, próprio para familiar regular. As cha-
vis eslão no andar terreo c trata-se na avenida
Uio Eranco u, ioj; i° andar. 4042

AI,UGA-SE 
um bom quarto á rua General Roca

11. 67, casa 3. Trata-se á Avenida Passos, íoi.
«04

AI-UGA-SI3 por lio$ooo mensaes uma casa á
rua da Luz 11. 125, com tres contpartimen-

los, cozinha e grande quintal. As chaves estão na
mesma* rua n. 114. Trala-se á rua de Catumby, 14.

4952

ALUGA-SK 
uma loja espaçosa cotn uma porta

para qualquer negocio, no melhor punto de
Santo Christo; tratase na mesma rua dc Santo
Christo n. 197. 4966

k I,UGA-SI5 um predio novo, com s salas, 2
xquartos e tma:s commodidades para familia; á

..ia 1'ctrocochino n, 71; t.-ata-sc no 11. 67; Vilia
Isabel. 4953

PKECISA-SE 
comprar um predio com 3 quar*tos, salas de visita e dc j'anlar c mais depen*

deneias, situado cm centro _ dc terreno, bairros
de Santa Thcreza, Laranjeiras e im mediações.
Offcrlàs por canas a W. dc Aguiar, rua de San-
ta Alexandrina, 213. Não se acecitaiu intermedia-
rios.

A

PRECISA-SE 
dc comprar um predio de 20 a

30 contos, que renda, no minimo, s:.o$uoo rs.;
trala-se na rua Uruguayana n. 102, tambem pódcser um grupo dc casas cm boas -condições.

PRFCISA-SE 
de um commodo espaçoso e are-

j'ado para familia,composla de tres pessoas, portoda a estação do Uiacliuelo; informações á ruaMagalhães Castro 11. 133. 4.916

PRECISA-SE 
um bom quarto, claro e arejado,

que sc desoecupe até o lim do mez, paga-se 30?
por mez; trata-se na rua S. Pedro n. 206, loja.

5.095

PRECISA-SE 
comprar até 351000?, nas proxi*midades do largo da Gloria, uma casa boa

construcção com quatro quartos, duas salas, dis-
pensa, cozinha, banheiro c quintal quem tiver di-
riga carta por lavor a A. Tavares, Rua Bcnja*
min Constant n. 30. 3890

PRECISA-SE 
aluijar uma sala até 80$, proxi*mo aos banhos de mar em Santa Luzia, trata-se

rua Frei Caneca u. 115, •• andar, com J. Ro.
drigues. 3947

ORECISA-SE de um quarto mobiliàdõ para rapaz
do commcrcio, que seja independente. Cartas nes-
ta redacção a J. V. S, 6103

\TENDE-SE magnifieo terreno em Co-
y pacabana com 30X25 na rua Tonele-

ros, canto Otto Simon, calçadas já fei-
tas; trata-se na rua do Hospicio n. 46
com osr. Tapioca, das 9 ás 10 horas da
manhã e das 3 i|a ás 4 horas em ponto.

VENDE-SE 
um predio sito á rua S. Valentim

n. 53, próximo á rua S. Chr'stovão, prestando*se o inquilino por obséquio, n mostral-o; trata-se
á rua Maria Antonia n. ai, .Engenho Novo.

VENDE-SE 
uma boa casa em Jacarépaguá, com

giande terreno e muitas arvores frutíferas,'cinco
quartos, duas salas, cóça cozinha, banheiro, la-trina patente, toda illuminada a luz electrica 'bon-
des dc 100 réis á porta; para ver e tratar á'praçaSecca n. 12, Jacarépaguá. (12^3

T7ENDE-SE uma importante e bem montada fa-T zenda de café e criação no ramal de S. PauloCampos Elysios, com todo o gado existente 180alqueires_ dc boas mattas, pastos de t" ordem
30.000 pés dc café, boas cochelras exccllentcs ma-chinismos, com fruto pendente no cafcsal juntoá estação da E. F. Central do Brasil, excellenteres dencia, clima superior por 90:000$; trata-secom Henrique, á rua General Câmara n 399 -„.
brado, das 12 is 4. * \--n

VENÜu-ai-, 
ps? n cpntos uma arenida com 9casas, rendendo perto de 300?' mensaes com

grande terreno próprio, de'30X60 ms., podendo fa*zer outra avenida, em Madureira perto da esta*ção; traja-se com o advogado Henrique á ruaGeneral Câmara n. 399, sobrado, das 12 is 4 daUrde. ^,,8

VENDEM-SE, 
no Campinho, Jacarépaguá, duascasa- novas assobrada->s, construcção moder-,-na jardim (1 frente, duas salas, dois quartos, qu>-tal grace. dcjíicnsa. cozinha, bonde agua e luze.cctnca perto, por 6:500$ cada uma; trta-se como advogado Henrique, á rua General Câmara «nnsobrado, das 12 ás 4. i™

T,TENDE-SE um bom terreno, á rua Aieirre (Mi.V racana), com 11 metros dc frente por 68 dcfundas; trata-se na rua da Alfahdega u. ,04, ttirado, com Henrique A-no-i-n,

VENDE-SE' 
lima excellente situaçüo, p-drnd. .„chamar uma fazenda, com 128828 metros l,ximo da cidade a 12 minutos da estaç."o de C.caduia, cora duas magníficas casas, proprLis n7-tpessoas de tratamento, dando frente para du..ruas, sendo uma para a rua do Sapé, com 1-3 mt.tros de frente podendo nestes terrenos ser* ed ricados bons predios e boas avenidas

VENDE-SE 
um bom p-edo em Santa Al-jm.dnna, Rio Comprido, no alto, com duas sli,Ttres quartos, cozinha banheiro, latrina e mais ar

?ÍSÜ.c,i,aÃ'ot?m 

terreno na frente e nos fundo»ENDE-SE um terreno por 8:000$ na nlBoa Vista, estação do Riachuelo, com u mZ
tros de frente por sete de fundos, tendo can-art»
frade e portão de ferro, dando fundos para »' -„í
Lino Texeira passando os bondes dc Cascada*.
por esta rua.
TTENDE-SE por 35:000$ um magnífico prtí;«T a rua Jockry-CIub, estação de S. Francisca
Kavier, com çrande terreno na frente e nos fu».dos, com varias accommodações,

VENDE-SE 
por 16:000$ um pred'o nor» r»

praça Barão Drttmmond, Villa Isabel, (cil o midemo, tres janéllas de frente, no centro de te-,reno» jardim na frente, rjraude portão ile fm»varanda em toda a extensão da caça, duas boassaias, tres bons quartos, cozinha toda dc azuleija
banheiro, tanque, latrina e mais depcndciicaj, .'cs,
dendo 160$ mensaes,

\TENDEM-SE 
por 431000$ dois niagnifie-a prs.dios i rua S. Francisco Xavier, próximo ãestação da Mangueira, sendo um pequeno co*a

jardim na frente, e o outro maior, com 10 
'ju-.;'.

las de frente, com bons commodos para numero.
sa familia,
."17ENDE-SE uma fazenda no Estado do Rio .*«.

T Janeiro, com 80 alqueires de terras rropri-w
p»ra café fitando ji plantado 23.000 pés de caf.,
grande terreno para crear, boa aguada, boa cot
de moradia forrada e assoalhada com moveis <
mas utensílios, fogão econômico, easa pia .0.
lonos, coberta de telhas; armazém, paol, galát.nheiros, moinho de fubá, ceva para porcos tuna.mstta virgem, um eavallo para sclia e variei a:,
reios. preço io:oooo$ooo.

VENDE-SE 
por 10:000$ um predio novo de cm.

strucção moderna, na estação de O.iria, co.*o
duas grandes salas, dois grandes quartos, cozuiH.
etc. entrada ao lado com varanda cm tod» á
extenção da casa, no centro de terreno, com jirdmna frente e aos lados, medindo 12 metrot i*
frente por 60 de fundos, com frente par» duas rua..,

VENDE-SE 
por 10:000$ um predio novo, ftitig

moderno, i rua Barão de S, Francisco Filho,
proiimo aos bondes do Andarahy, duas janéllas i,
frente, gradil de ferro e portão de ferro, jadmna frente e aos lados; varanda em toda a exten-
são da casa, duas saias dois quartos, banhei-o, Un-
mie e mais dependências, rendendo ipoÇoao.
\,rENDE*SE por 14:000$ um predio novo, con*

T strucção moderna, i rua Vinte e Oito ile Age*.
to, Ipanema, com duas salas, dois quarlos, latrina
e cozinha, 10 metros de frente por 50 d.* fundoj,
tendo nos fundos do mesmo um barracão com duu
sa.-i"" e tres quartos rendendo 2405000.

VENDEM-SE 
lior 7:000$ dois bons predios, ro*

tuia e janella á rua I.aitrindo Ralicilo, Estaco
de Sá, duas boas salas, dois quartos, coiinha, Ja-
trina, quintal e mais dependências, rendendo ai
duas casas 90(000,
E.NDE-SE por ii:ooo$ um predío á rua V.'st.i Alei
gre, estação do Encantado," novo, feitio modernoi
rendendo dc aluguel 50$, um barracão rendendo 2$ti
um dito rendendo 30$ e um lote it terreno junta
com 11 metros de frente por 50 metros de fundos.
T^IjNDIi-SIí por 20:000$ um predio leito mo-

T derno, de platibanda, tres portas de cantaria,
um puxado ao lado, com algumas casinhas, à rua
Faria, Avenda Salvador de Sá, Estaçio de Si,
rendendo tudo -:6o§ooo,
r\7iENDE-SE por 33:000$ um bom pred;o na e»

ta<;ão do Meycr, passando bondes á porta, coa
tres salas, cinco quartos, cozinha c despensa, quar-
tos paar creados e mais dependências,

V1ÍNDI5-S1Í 
um palaeete em uma das ruas trans*

versaes á rua b. 1'rancsco Xavier, poximo ti
largo da Segunda-feira e Collegio Militar, tendi
em cima o sseguintes commodos: duas boas sala»,
quatro bons quartos copa, boa caz nha, despensa *
latrina; cm baixo: um grande salão corrido e ieh
quartos, medindo o terreno 24 metros de í*'ent«
por do de fundos,

V'EN'I)I.-SE 
por s:;oo$ o predio da rua Cesarii

estação do Iíncnntado, bondes de Piedade, ti
metros de frente por 70 metros de fundos dando
oí fundos para outra rua; predio de pola e duaj
janéllas de frente, com duas salas, dos quartoa o
um dito pequeno, cozinha, tanque, etc.
ÜTENDE-SE por 8:500$ um bom terreno, â rua

Sara, praia Formosa, 15 metrot por 45 metro»
de fundos prompto a edi ficar,

«0ÊNDE-SE um soberbo predio¦"com vastas accommodações e to-
doo os requisitos necessários ; cdl-
ficado em logar alto e sautlavcl,
em centro do uma chácara arbori-
satla coin grande selecçSo de arvo-
res fruetiferas, medindo o terreno
101,20 de frente pur 88 do fundos.
Presta-se paru um grando colleeio
ou familia de tratamento, com bon-
des o trens á poi ta. Trata-se na run
13 do Maio u. 40, das tüi 12 di»
tarde.

VENDE-SE 
uma bella vivenda para família da

Rosto cm Todos os Santos, rua Piauhy n, 93,
bondes do Engenho de Dentro e. Cascadura, co:u
quatro quartos, salas de vis-.tas e de jantar cozi'
nha, banheiro, latrina, jardim na frente, va anda ao
lado grande caramancítâo, gaMmhcro, laido pomar
com arvores frutíferas, horta, toda illuminada a ele<
ctricidade c gaz; trata-se na mesma, com o próprio,
tario, que a vende pelo motivo de se retirar con
a família para Curityba, 506?
"lfENDEM-SE terrenos e diversas casas nova?,

T do Mcyer á Piedade e Cdade Nova, alé 9 con-
tos; rua da Conceição n. 19, officina de bom-
beiro. 6246

\TENDEM-SE 
por 12:000$, no Meyer, tres pre.

dios que rendem 200$ mensaes, 6cn<lo um pre.
dio novo, com grando terreno plantado; trata-st
na rua do Kosario 11. 115 cartório, com Car-
valho.

VEN'DE*SE 
um terreno na estaçSo do Encatu

tado; tratase na rua Alice de figueiredo 86*.
csta.;iio do Jtiachuelo. 633 a
"ITENDIvM-SE tres lotes de terrenos forcirc"

V com 100 metros de fundoj cm Jacarépaguá!com duas casas boas, bondes e luz electrica nx
porta, por 6;ooo$; trata-se com «advogado Ilen-
rique, á rua General Câmara n. 399 sobrado, das
12 ás 4 da tarde. 3230
-Ç^ENDE-SE uma boa chácara no Campinho, 'f.

V Kstrada Intendente 'MagaJbãcs, com boa casa,
por 12:000$; trata-se com o advogado Henrique
á rua General Câmara n. 399 (sobrado) das ia
ás 4 horas da tarde. 3231

JÇT.ENDE-SE uma boa casa aova, assobradada,
T com terreno próprio dc uX-joins., cm frenta

á esiação dc D. Clara, perto do Campinho, por
7 contos; trata-se com o advogado Henrique fi
rua General Câmara n. 399, sobrado, das u ií 4.

VENDE-SE 
um bonito ehalet, com dois quartos,duas sa'as grande, cozinha fogão econômico;

pa com pedra mármore, tanque, latrina, chuveiro,
gãllirihciro c boa cochuira; ainda nos fundos um a
casinha com sala, quatto e cozinha; terreno de 10
por So illum nada a luz electrica; rua Elias d.t
Silva 11. in, estatão da Piedade, Nota: tudo pin-
tado a oleo, (237

VENDE-SE 
um restaurante e botequim bem Io-

calizado, fazendo bom negocio, com contrato
vantajoso de altos e baixos, não pagando alusuel:
para informações com o ar. Valle, á iua General
Câmara u. 330 das 9 horas da manhã ás 5 '!.¦»
tarde. 0313

VENDEM-SE 
uma casa e um barracão ao ladn,

c bon tos lotes de terrenos, distantes 4 ininu-
tos da estação -dc Ramos; trata-se ua intüiia esta"
ção, travessa Araújo n, 10, com o sr. Mádtl-
rcira. 6-*5
«ATENDEM-SE esplendidos lotes de terrenos, na

rua Urugiiay; trata-se na rua da Alfândega
n. 357 com o sr. Apelian.

TrENDE-SE uma boa chácara com uma
excellente casa para família, com todas

as commodidades hygienicas, tendo 200
metros de fundos X 100 de frente, com to-
das as qualidades de arvores frutíferas,
Tem 9 quartos, banheiro de agua quente
e fria, cosinha, os quartos todos tem ja-
ncllas para fora. A chácara é entre To-
dos os Santos e Engenho de Dentro. Tem
duas entradas; trata-se á rua Theop.iiio
Ottoni n. 33 (armazém), das 11 áa 3 da
tarde, com o sr .João Silva.

VENDE-SE 
um ehalet «Ic madc:ra, bem con.

slruido, com uma sala, "lois quarlos e eca htiJ,
todo pintado a oleo e íorriylo a papel teru as''.*.,
esgoto c terreno, na rua "^ igtte! te»'reifa n.( 91.
dois nrrtútos da estatuo de liamos. Estrada Jc Ecrro
Leopoldina. te<")

ATENDE-SE 
em leilão, sexta-feira, as do corrente,

is 5 horas da tarde, na rua Con.-íaníc Jard:m
ii, 8, Santa Thercza magnifieo predio, com seta
¦quartos, quatro salas e optirno terreno; tci-.i írc:.lo
para tre3 ruas e bonde á poríLa; ver, hoje, no "Jor
iial do Conimcrcio", o annuncio de lc.lão por S. Co*
queiro. . 

——«tw

VENDEM-SE 
as propriedades abaixo; inoit'"-

tra*se aos pretendentes, das 8 ás 3 bo.as ua ru»
da Alfândega n 240, avisando:
Predio, á rua Conselheiro Magalhães Ca;U:>, em
_ . centro de linda chácara.
i-tcao, ú iua Saniu Henrique pjrto do jarduo
„ .. Saen- Pcfia.I-redo, a rua Souto Carvallio para psquena t*>

milij
Predio, i rua Conde de Porto Alegre, pira po

quena familia. Rocha.
Predio á rua Andrade, Hio das Pedras, cou.-::*

cção moderna.
Prcd'.o, á rua Goyaz, Dr. Frontin, para pequena

família
Predio, á rua -Maria Floria, em Irente ao Ilo:?.*

tal Encantado,
P.-cdio, á rua José dos Reis. no Engeujo dc Den«

tro; é moderno. , (1'rcü'os, á rua de S joigc a. 4, daiuio -rW "-cnjS
de 13 o|o.' 

\
rc:;cr.o cai rua» da Cidade Nova, una í*is*-i

arca,
Vcadc4o:ea Figueiredo & C. Telcphoue S-S7í-

.



¦¦#

ém CORREIO DA MANHX- Òjiliitã-felra, 24do**_*i_l)rodefS-l2 11

para evitar a casya c a queda do»
cabellosUzem sl loç&o

Vende-se em todas as perfumarias
Dopcaiio rua S. José 56

ttFNDEM-SE optimos lofeB de terrenos, multa
i J-xti th t'raça Sete; inforína-se nesta praça *

- .. sra. Clcni-;#.ina, parteira... .1-'.. 

5.1'.!)_•. lv por 61500$ uo Enge21ho.de Dentro, ',

l i-i-i ..rr... novo, com tres quartos, duas salas,
., '..3" cont janellas com grande terreno: trntn-
,'.- na rua do Kosar.o m 113, cartório com
Carvalho.
¦çtíSPE-SE um bom pred'0, á jua Affonso Pen-
Viia 1'rcço 461000$.; trala-se á praça Tiradentes

„ ;-,<..» >i ás 2 horas da tarde; uüo se accci-,
i,'gl i.itermòd arlos. '6263

"-.tiXDKM SK magn ficos lotes de terrenol, em
..rfslsções e á vista-; fazem-se construcções de

....1.,-r,'i, leconslrncções; na estação tle Anchieta
j; ].-. Central; trala-se «no mesmo Jogar, com o
•-.' I.u'2 Cosia, aos domingos e quarlai-féirai.

TTESDEM-SE e compraiu-ie ..prédios e terrena»;
trata-se co.n Luiz Costa, rua da Hospicio

11, ..l-_

I 1 E.VDR-SU á rua General Polydo"o, ura ter'
V ri...,, co... treze metros de frente por 'trinta t.

-íríco ,le fundos; Irata-se na mesma rua n. 167,

fTU.-DE-SH um pr.cd'o na rua Conselheiro Jo
. I.ira, rom tjttntro quartos, duas salas, banheiro

-.:.. .._...-. quente c fria, electricidade, comoproprle-'
1,1. 11 ......... Cc.11.1al Cai nara 11. 303 _oti.q_l.nl 4,532

riTNi E-SE "iu terreno na rua Albano. Jaca-i
agua, (.-.ii pomar plantado, 22X110 dlc Éfim-j
ii.de, aspa c iliiz clrctrica perto, por 3.800$.
c com ò advogado Henrique, á rua 'General
> ... 399. sobrado, das 12 Às 4 hoas da

\ TNIir. Sli lim soberbo clialct, com grande cha
_ cara para fauiüia tle tratamento, por 15:00$,

li-iii bonde na poria, luz electrica e agua, em Ja-
-1.t-ji-nuá. Trala-se com o advogado Henrique, »
¦1:1 Grile ai C-iuár» ul. 399, sobrado, «das .12 ás;
1 horas ila l.r.lc.

1
KNIIE.SE na p.aça Secea. Jacarópagui, uma

i*'i nova, com ibom terreno, .medindo 11X80,
.tt; l.ontle. iuz cl.ctrica c agua, por 3iòjf$óbõ'.'j

T.nua-re eon. ,. advogado Henrique, à rua General
_';i!.i.i:;i n, ,Vi9. .-.ob-ado, das \2 is 4 ia tarde.

n_NllE-Sií pnr 3:800$, em Jacarépaguá, um
lioiii s'tii> p .mlado em terreno fore':ro pero-*

. fcuXuH», com grantle laranjal, 10 minutos do
ulr. Trata-se rom o -advogado Henrique, á rua
:,cru" Câmara 11, 399, sob ado, das 12 ás 4.

¦| riCNDE-SE, perio tia estação tle Campo Grande,
. 11... lio... sit.o for;iro, com bananal, laranjal c

f.%T-tia<;Õt*£, caía com oito commodos, rio, 800.Xt.boo', 
1 4:500$. Trata-re na rua General Câmara uu-',::¦¦., 

jjij, -obrnilo, das ia as 4, com Henrique.

V ¦¦ 'i.NIll.-SI. um grande sitio cm Campo Grande,
. com grande predio, chácara, pastaria., agua

¦' iml.H.lr. bondes á poria, matto e rio, por 18 con-
ii.»". Trala-se cum .0 oilvogailo llcnViqii., á rua
1. i.t.ai Caina-a 11. ,399, cobrado, das 12 .As 4.
', MíNIUí-SE em Cttpert 110, um bonito terreno,

V con. frente nara ü-.ias ruas, .perto da estação,
1nc.lit.J0 i-.-.Ni... .netro.», pnr 3.800J. Trata-se com
,, atlroiiado Henrique, á rua Grnerál Câmara nu-
nií •. 199. sobrado, das ,12 ás 4 da larde..

V;'EMllv.SE "o Cainpinho, uma grande e pro-
. ihicto.n chácara tlt- frutas, rendendo . 700$ .a

,..,,? ini-iisacs, perio do 'bonde e luz clccirca. com
,....:. por .:: contos. Trata-se eom Henrique, á
roa 

'General 
Cantara n. 399. sobrado, das 12 as

.1 lm as. J_V>7
¦_''EXlllí-SE uma casa nova, construcção moder-

V na, pe n il: bondes c da estação dc Todos -o»

í. autos, c bom terreno; informações á rua Josc
líoitHario n. St, venda;

.'ENl.iE Mi ..... bclio p-fdin, a rua rtn.Rin .hn-i-
1 n. .1;..; trala-se ú rua Desembargador Is.dru

n. i.;f_. ____\

riiXIlIi-Sl. um bom terreno com S metros d»*
1 íi-i-nl. por -5 «le fundns, por p.eço de oceasião-,
i.i ver e Ir.itar eom Azevedo, rua Visconde tlr
inta Isabel 11. 73, casa VI, Villa Isabel.

VENDl-lM--!-:,"1 terrenos dei d"
,;.ia nicaniida e
f s, litiivi MíS 'ia

• „ C.iirac'; Irai,

prest «içií es, superiores lotes de
300$ a 300$, 1:0:11 i-fXjo, .tem

) p'cço da passagem -é dc ioo
, í.rux,....... .1 est.-iç-o d: Ilono

110.1 mesmos terrenos, antiga
¦e.iilaIa 

"da' 
lnvcrnado, com o sr. Henrique Wail

iTcM_-.sc um lote de terreno, dc __X3.,'
' corn algumas arvores frutíferas. Rua

Bcrnarda, (Tres Vendas), Eslação do En-
cintado — Preço 800$, negocio decidido.
Tiatr.r no escriptorio desta folha com A
Soares. ;

VENDE-SE magnifico terreno em Co-
'( 

pácabária com 30X25 na rua Tonele-
ros, canto Otto Simon, calçadas ja fei-
ias; trata-se na rua do Hospício n. 46,
com o sr. Tapioca, das 9 ás 10 lioras da
nÍBii-íã c dns 3 ij. ás 4 horas em ponto.
*4TENDEM-SE xx prestações supe.inres lotes de

^ terrenoz, ilcsdr 2t.o$ a .100$. con. i.Xsn. tem
..p.-.in encanada c o preço da passagem ç dc .on
ré.;, lini.a auxiliar, próximos á estação dc Ilono-

'o ('...rr.-'.; t-a:.i-5c nos mesmos terre..os, antRa
fazenda-da Inventada, com o sr. Henrique lv./
ter
"TENDE-SE unia roça, ílla á serra dc liuiac o
\ Hiss, eítaç.o do Encantado, tendo grande ba-

páiia! c d versas pliuitaçnes, niiiita ãguã c c..»a pro-
!', ;.n; t-atã-ic na rua l'araná n. 33S estação dt
ll-catitado. «73

EXUE-SE uma obra quasi terminaria, tendo
p-n.i-.ptos n.« r.i c.-icc». esquadrCa, licenças |<.i
iie«s e o «nau-: ai para o acabainctitb; á rua
:,. i«, n iSB, Todos os Santos, por 3 contos.

Hi.M SE: ,2\'.-ó ti-rreno proMmo a rua
«¦n.b tlc li......... 2S...0U..? a .?:oonS sm,

1. herança, juros dc apólices e ahiRiieii
fiuio. Kua Uruguayana 11. 33, sobrado,

1 .v.;-;lil... 4S4'

\:'EXUK-SE trai predo por 3:000? . rua Vinte' tle üia ç.i ... -3, perio da rua Dr. l„ins de Vas-
¦¦-..: V; iiiftiuna-se na rua Cabuçu'. venda, e

st «un. «1 dona, á rua Cunha Barbosa n. 5.,- ide.  «Vi'-!
V/KKDEM.SI! quatro predios novos, na rua Im-
1 ,..- ..!, Mcycr; iiifornia-se na padaria 1'icdcrion

i' ' icw í;i- med ar os, iicí;»c1-> dirccto cnm o pre
> â tviii; citão ledõs aUmados S*5p-

«.N.livM-SI. por 27:000$, pro.xiiios á rua Vi^
¦(ih.ls .'e llauna, dois bon tos predos novos.

1 ;. !.!.!.•*-, iláudo bom rênd.nVé.iWi trata-se á
i'u Ilr-arío n. 115, cartório com Carvalho,

vN''iÍ'!-?I\( ji 0x1110 â nia Barão do Bom Ke-
ir;, (i.iifen-iò Novo), um lindo 'oíe dc ter-

.ii.-•';>.'.o, canio dc rua, com ?f> metrôs de
In !"r _..« d.i fundos, por metade d-r seu valor;
«io !¦:_•.:: .« .1. 113, caitorto cont Carvalho.

SHKK-P
... dc -M
•iicç-io n

*\i' 3: .«iooS, ii"os'mos â rua Ba
'•1 ta, do's bon'tos p'c-.l:oí novos,

roi.ii--n.Tj eo-.n csplcii:! dos aposentos;
11 reiidiiv.eiito; rua du Uosar-io n. 115,
om Carvalho.

ri-lXOE-SE pur 49:000$, prbs-inb ao largo TCs*
:.-.; o dc Sá, um bim to sò-irndoi tioiro, com

pnvimciftos,' scvlndo jura numerosa faníiHa
t'at.mnenlo; rua do Rotario n. 115, cartório,
Carvalho.

1CN*I)K.SG por 5:000$ na Fiedade, tira predio
.-•;. ires quarto.-, duas s.".las c R-ânde ..".reno;

:. Itosa o ... .:.«, cartório, com Carvalho.

*yENDEM-SE 
as scpüntes propriedades:

140:000$. Esplemdidu ctuacara com grande
fnloceie em centro ie terreno era Do-
tafogo. ,-,

90 :ooo$. Dole mugtgüikas prédios aa nta Cor-
Teia Dutra.

90:000$. Predio com tres pa«vimentos, ren-cin-
uo nove «ratos liguidos, na rua Frei
Caneca, de solda con_trucção.

72:000$.. Grande arma-iíni e sobrado cample-'
tan-onte nov.o, «ia rua Voluntários «la
Tatria.

.60:000$. Oraraie área em Botafogo.
SB :ooo$. Boni terreno com face para tres

«ruas, no Mangue, toeilindo 46x25,
45 :ooo$.Predios de sobrado, na nia. .Senador'

Ponipeu,
45:000$. Bôa «res-tereia de sobrado, na rua

Senador Pompeu.
50:ooo$. Bella avenida «om nove casa» tio--vaa e .luz electrica, no Eneettho Novo,

r_n__e_iilo ;oo$ooo. |
42:000$. Predio dc sobrado, na-ma Vioconde;

de Itavna, rendendo .460^000.
42:000$. Bom /jiredio novo, na rua Erancisco

Belisario.
55 :ooo$. -Bella reai-oncia -em centro de terre-

mo, iia rua Barroso, ém Copacabana,
com .grandes a-coii-iuodações c porão
tialbtavel. ,

35:000$. 'E^plen-ida residência, na rua Ade-
laáde, -no Meyer.

.¦30:000$. Bom terreno, ua nta N. S. de Co-
ipa-cab-ma, próximo á praça Serzedel-
Io.

30:000$. Gnatide predio com porão .laWtave!,
•em centro dc «terreno, na rua Leopol-
do, Ànüarahy.

32:000$. Dois preilios novos, na rua S. Ma-
¦noel, em Botafogo, rendendo 340$.

35:000$. 'liesj.-encia completamente nova, no
começo da rua S. Francisco Xavier.

30:000$. 'Biilla casa, na rua S. Carlos, no lia-
tneio.

26:000$. Residência, «a Tua «D. Anna Nery,
com bondei á porta, «em centro de ter-
ireno.

33:000$. Bella virt-enüa em centro dc terreno,
de 2-XSo, na ma Ge«ncr.il Rocca.

20:000$. Bom terreno próximo á rua Volun-
tarios da Pátria, em Botafogo.

iS:ooo$. Armazém c sobrado novos, no En-
gcrtho Novo.

17:000$. Bolla nesidencia ;em S. •Clirirtovão.
16:000$. Bôa casa. r.a nua Pereira .Nunes.

cm Villa Isabel.
14:000$. Prédios na nia Visconde de Sapirca-

liy.
12:000. Casa com porão habitavcl, no Sa-m.

paio:
13:000$.. Tres prédios, rendendo 170$, em

«Ma«I'.ire:ni.
9:00c?. Bom nrredio, na ma Angelina, tio

Encaníavlo.
9:000$,'Terreno, ru.i Gu.marães Ca pura,

6:000$. '1'enreiio, na rua Prudente de Mo-
,rn_s, «eiu ipsíiema,

4:000$. Um lote de terreno, na rua Adelai
ide..

, 3:000$, Idem, no Tvngenho Novo, com uondes á
porta.

5:000$, Predo cm Inhaúma,, rua da Capella, ter-* 
reno .'de 11X65.

10:000$. Predio em S. Cliristovão & rua Argcn-
tina.

S:ooo$, Lotes de terrenos de 10X7.5, *••• Tna
ITruguny,

6:nno$. Terreno dc 13X^00 ms., sio Tíeyer.
2-!:ooo$. Grande predio na Ttia S. Francisco Xa-

vier
30:000$. Bel!.. casa d; residência, nu Vnte e

Quatro dc M;r'o.
33:000$; Pred-o com dos pavimentos, com arma*

.em, rua da S. Tctl-o.
30:000$. Préd'0 dc sobrado, no jardim da GJo-"i:i. .
í>o:ooo$. Dois predos dc sohrado. cómplétamifnt.'* '

novos cm Copacabana,
400:000$. Grande predo na nia do IIosp:o"o, rrn

detido 2:700$ mensaes.
Além destas, muitas outras p"opr edades, quecerào mostradas aos pretendentes, Di**>e d'nlit'-"

sob liy.pothccas. Adeanta*«;c fliriheiro para paiin
irifthto de mpostos, Ncijocios «nos e urgente*
pttm Oliveira Basto ,-i C„ rua da Caroca n. 6í,
sobrado.

VKNTDL*-SE 
po'pn du tam.i ri tidos, superior, v'*

dro de 2 kilos 3$ooo,; na ebarutar a do novo
café Amorim. rua do Rosário n. Cg.

KffjI5KDEMf.SE por iH:ni,i$ cm. Vila Irabel. doi»
1 pred.os nfn*05, c-ectipados por jh.roc os, dando

bom :civil mento; tra'..i*.*ic ú rua do.Kosario n, 115,
cartório, 'coin Carvalbo.

if7'ENDE-,SE lima pequena casa com Brande ter- '
reno á rua Joíc líon!faco n. ;3, Todos os

Santo<=; trata-sc cm Rachue.o, com o agci»tc. Ia.*--
4 ü.s 7 da note. fiofio

157'l.XI>-..M-S-$ dois bons lotes de terrenos, prom- }
ptos a cdifxar, na^ rua Dr. Manoel Victoríno; jperto da estação do Kngenho dc Ucntro; trata-yc }

á rua da Quitanda n. 3, loja, da 1 ás 4. «

\Tl.-;XDl{-SIv, naJIocca do Matto Meyer, utn!
espícnd di> préÜiOj cnm tres quartos, duas sa'as,

cozinha, despensa e installação santara, com gran-
de terreno com um pomar dc primeira o_dcm.
Preço 11 :oòp$; informações, por favor, -na rua
1). Adelaide n. s, — Nota: tem duas linhas de
bondes á porta.

VKXDK-Sli 
um terreno a c'nco m'nutos -da fstn-

ção dc Andrade A aujo, plantado de -aranje ¦
as, medindo 8íí nictroa dê frente c nS dc fur.dos;

trata-sc com Kranc^co Italiano; no mesmo local,
ou ua rua Curupaty n. 78 ljnscnho de Deu*
tro. Coej

ll'TK.\l)K-S'r. por 12:000$ um lindo terreno, junto
> estação dc IviadiU-ilo com .tento para 2 ruasi

com 130 metros de extensão e 141.1,76 dc largo;
um dito próximo á íubr.ca do Andaraby por
-.0:1.00$ é na rua Jlr.rão dc S, Francisco Filho,
canto dç outra rua; uni d to com 40 metros de
frente por 3S dc fundos, junto á avenda Salva-
dor de Sá, por preço razoável; por 11:000$ «ndo
predo na Cidade Nova, tem negocio c está cimo
novo; rende 140$ mcii_aes. Acce.tam-sc offerta-
razoáveis; trata-se com Corrêa, á rua Frei Caneca
n. 4*2. 1

T«"l;Nr>I;-í-K uma rasa no Rnscnho dc Dentro, íi
>' á vua General llento Gonça!vc3 n. 34, mu to

perto da citação, cau; duas salas, tres quartua
e c-i?. nha tendo mà s um puchado cem uma sala,
quarto c cozinlia; c ttm grande tc reno com 12 ms.

lc frente por 60 dc fundos; trata*;c â rua do
Cattete n; 306, 6o;i

\I x±NJ-*_B.gE asr >r»«_o$ noa kelU .cata, cam
T ace-ain-B-tBes jara pequena famiiia, em Sio

Chrutovão; rua da Carioca' o. 66, «obrado.
*iTW-TD15-SE"por ,í:ooo$ ura terreno de 11X70,

t ntt-_4.."das prnclpàes ruas de Botafogo; trata-
ie na rua da Carioca n. 66, sobrado.

TpENDIÍ-SE nm grande predio na rua da Can-
.* axxltjtj próprio para um banco ou companhia;
informíjoís aa rua da Carioca n «, sobrado dai

j? 
¦- 

S.

VE-ÍBEM-SE 
lotes de terrenos ile 10X73, n«rua Uruíiiay; trata-sc ua rua da Carioca 66,sobrado.

VENDE-SE 
uma boa casa dc cartões posties,íneendo bom negocio; informa-se na rua da

America n. 209. ^ç,

VENDE-SE 
o terreno da rua Eleone de Almet-

da junto ao 32, em Catumby. Tode ser vistoe totaise txtvn a A. íluaea. rua üa Alíandeg» nu- i
mera J34, tobrado. 4 47g

VENDE 
SE um terreno <om it met-os de frente.

» Çor í0 *'e fundos, com uma casinha, na rua'o. ,Jo5o a. 216. Ca-hamby na Meyerj trata-se na
praa do Pinto n. 31, Jardim Botânico

VENDEM-SE, 
• prcstasõei, luperiorei lotei de

terreno», deide 200$ a 300$ com 12X50, tem
agua encanada e o preç» da passafem 4 Je 100
re..., linha auxiliar, próximos a estatua de Ilcno-
r.o Gurgel; trata-se eos mesmos «terrenos, antiga
-a_enda~_a Invernada. com a ir. Henrique Wal-
ter»

VENDEM-SE 
e compram-se predios e terrenas;

V. Medeiros MunÍ2, rua ..do Rosário n. 147,
tei. 1.90, du ] is 5 horas, .007

\TENDE-SE, 
em Petropnlis, tim magnifico chalet,

com quatro quartos, duai sa'as e cosinha, com
um hom fogão econômico, tanque, latrina, etc.; ter-
rea ao dado e nos fundos, com muita agua c cs-
plendida imtallatão de luz electrica e campainhas,
próximo da estação cinco minutos; informa-se e
trala-se com o tr. Manoel Machado Pavão, _
rua Estacio de Sá n. 80, Kio de Janeira, 301}

VENDEM-SE, 
a presiacõei, bom lotei de te^renos na estacio de Ramos, Estrada de Ferra

Leopoldna, distante 24 «'mitos da cstaçio de
praia Formosa; pira informações dias uteii, rua
da 'Candelária n. 91, i* andar, cam a sr. Ale-
xandre, e nas domingos e feridos, na rua Qua-
tio de Novembro n. ia officina do sr, Cuimi iei.
na ref.rida estação. jj.

VENDEM-SE 
14 metros de terreno, sendo o

mesmo todo na rua Mauá n, 68, próximo i cn-
pella e para info m-cõci na rna S. I.uii Gari-
ilga n. 251, ou na mesmo terrena, S. Chr ita-
vio.

VENDE 
SE um ter-eno eom 80 metros de fren-

te por 12a de fundos, _ rua Visconde de Santa
Isabel 11. 266; para tratar no Mercada dos Flore»
local n. 1. 4079

VENDEM-SE 
e sece tam-se encommendas de pre-

dios, chácaras, terrenos, sitios e fazendas em
qmiutr pa'te; trata-se com o advogado Henri-
que, iá rua General Câmara u. 399, sob' ado, das 2
is 4 da tarde.

VENDE-SE 
uma casa no Ipanema, tem dois quar-

tos, duas salas, cozinha, des-pensa latrina e es-

VENDEM 
SE ai pr.pri_-_r__i tm-*: -tam»-

. tt e trata-se sempre da* ti iss, na rua ds Al-
fandega n. 240, com FigMiredo & C.l
151000$ pred-» moderna á nia Joaquina Haia na-

mero 25, Meyer;
15:000$ .predo 4 rua Tenente Costa, tcf-larc! se-

casimod-tCcs; ¦£&>¦
io:coo$ predio i rua M'guel Serventes Meyer, bom

commodos;
9:000$ predio moderno i rua Voz Toledo n. 109,

Engenho Novo;
16:000$ dois predial á rua. Vieira Silva, morada

* nefoco; . ^ .
151000$ dois predioi i rua Dr Ferreira Pautei,

morada e ncgoc'o;',
io:ooe$ tres predios c grande área : de terreno,

Encantado;
321000$ salac'a á rua Aguiar, perto da rua Conde

Bomfim; ,.*
35:000$ predio i rua Had.loclc Lobo;

O vendedor está lubilitaia a fechar atttti* im-
mediato. Telephone ti, 5.375.

VENDE-SE 
um lindo predio, em forma de pa.

lãcete, construído ha. pouco, gratlil e porli.
de ferro com 3 entradas, paredes dobrados, illu-
mr.ado modernamente a luz electrica, muita agua,
arvores f rut feras, mede 9X50, com boas secara.

ICÜBA TOSSE
Broncbite, coqueluche,asthma, escarrossanfrulneos, tuberculo-

A' ¥EHDA EM TODAS AS PHARMACIAS vÍdr^^oÍÔoo
Laboratório :U5~*ÀVENIJ)A MEM DE SÁ'—llfi

JUCÁ
VENDEM-SE 

quatro lotes de terrenos, na esta- "ITENDE-SE 
nma casa cia estaj-o- de Maxam-

;ão dc Anchieta; trata-se com Miranda, na rua 1 T bomba, rua Iguassu', a enco minutos de ds-
da Carioca n. 31, ou rua D. I<ui_a 11. 26, Pie-
dade.

T7'E-.'r)E-SE uma casa própria irart negocia, ten-
T do bons commodos para fan-üia, por 1:800$;

rua da Estacio n. 88, D. Clara.

VENDE-SE 
um grande terreno, para fabrica ou

g-ande avenia, perto da rua Haddoek I<obo;
niodições para famaia, na rua S. Roberto n. 58.' hiforma-sé i 

"rua 
ias"0_rivti 

"b. 
(7, sobrado" dai

(Estaco de Sá), entrada pela rua S. Carlos,dli- 1 ás 3 horas. 6118
tante da cidade 20 minutos e bondes de 100 réis; -——¦¦ —*¦«-¦¦  ~- ¦¦—¦-.. «¦*—¦¦¦—
tratq-se «com o dono, no mesmo. Preto i4iooo$ooo. *CTENDE-SB 

par i:ooa$ cada Iate dois magn!-1 "''«' ' "- V ficas lotes de terreno, na rua Moreira, está-
T7ENDEM-SE dois lotes de terrenos, «ss ruu ;.o da Piedade, bondes de Cascadura quasi á porta;
•'¥ Viera Souto e Prudente de Moraes, Ipanema; { trata-se na rua dos Andradas a, 115, sobrada
trata-se ua rua Coaealves Dias tx. 33, das j is 4 
horas. TTENDE-SE um magnifico terreno, com 33 me-

*> T Iros de frente pela rua Zeferina e 70 pela rua

\7"ENDEM-SE 
dois prédios, fitos i ma Boa Vis- Gelüliii (de esqu r.a), bondei de José Eon facio;

ia ns. 27 e 29, es.açio 
"ta 

Riachuelo, com boas trata-se na rua dos Andradas
aecommodaeôes e hygiene. Preço 13:000$; trata-
se na rua Guimarics n. 77. E. da Rocha.

VENDE-SE 
um bom terreno, com 21 metros de

frente por 40 de fundai', na rua Dr José Felx

Preço 6:ooo$ooo.
HS, sobrado.

6182

VENDE-SE 
um terreno com fte-e pa*a duas

ruas, presta-se para ser dlvid do em quatro lotes
_ .._ ._ „ ... . -..- de quarenta metros de fundos por onze dc frente,

perto da rua Alice; trata-.e na rua' Guimarães em Cachamby, rua Americana; trata-sc na rua da
n. 77, estação do Racha. Preço 4:000(000. 1 P-iz n. 40, Río Comprido.

VENDE-SE 
por i8:ooot um «pendido terreno, TTENDE-SE nma casa nas immediaçôes do Cat-

perto da Collega Militar medindo 20X40;! - tele, para venda; trata-sc cam A. Costa, de 1
ar. eitam-K offcrus 10b a letra A„ ne.ua reda- is 2, na aveu da Mem de Si n, 45, pharmacia, junto
CC-O. 4271 aos arcos.

VENDEM-SEi 
por iao:oòò$, um grande terreno, TTENDE-SE por 14:000$, próximo i praça Bou-

cora 4 frentes, bondei n». frente e trem, com V levard Vi la Isabel, um bon to predio novo, as-
passagem de 100 rés, tem" 5 predos rendendo sobradado, com tres quartos, duas salas todos com
500$ mensaes póde-sc faiér tres g andes avenidas jsnellas, jard m e grande terreno; tratase á rua
de 150 casas cada frente para operários e ainda do Rosário n. 115, cartório, com Carvalho,
fica terreno pa-a uma g ande fabr ea, com muitas '
vantagens; perto da etlaçío dá Piedade, 5 minu- TTENDE-SE por 8:500$ um predio de solida con-
tos, um bora terreno por 31006$, tem bondes ns - V strucção, tenda tre» quartos, duai salas, c__í:
frente, agua c gil, uitJc júX^u; um J.tu por nha. «v, c, gas e agua, jardim «a frente e lado e
6:500$, iu rua Gum.ries Ca porá Copacabana; fundos abortados stuado no Meyer, por 7:000$;
travessa da Vista Aleg e, 'duas casas por 6.50*$, easa e grande terreno em Paqueli. Trata-se com
com 11 divisfies e te* reno; perto do largo do Ma* Carvalhosa, ú ms Senhor doi Passos n. 7a, sobrado,
tadouro, i- n:noo$l dois predos modernos; por das i_t ás 4. 6049
24:000$, '. bom terreno c casa antiga-, perto ¦¦ " ¦ '
do camp. Ch-isto vão, uma dia por 12:000$; VTTENDKM-SE 20 superiores lotei de terrenos,
na rua du .««fim p.r 23:000$; uma ca-a nova, Vem diversas <uas de Bomsuccuso; todos os lo-
perto da ant ga praça da ilarmon a; trata-se na tes tera 11 metros por 50. Preço 400$, 500$, 600$
rua Uruguayana a. 130, dal 12 is 5, Valcntlm. até 2:500$; chama-se a attenção dos pretendentes_. —__. ! p^ u:na arça (jc j;ete \_\__ por 3:500$; trata-se

VENDE-SE 
por 30:000$ um predio com.quitro co.n o proprietário, i rua Dr. Joio To.quato u. 75,

qua tos, duas silas, banhe ro, despensa, etc., estação de llomsucceiso «E. F. Leopold na.
em centro de te"reno de, 11X50 ms., na rua Vinte —
e Quatro de Maio; trala-se na rua da Carioca 65
sobrado. VENDE-SE 

por 65:000$ um predio com negado,
á rua da Quitanda-, 25:000$, em Botafogo, um

g.ande terreno, com dois prédios; 35:000$, u.n dito
í ru-, Ma quez de S. Vicente; compram ie p-tdic.
e terrenoi em qua'quer local tladc, para satisfazer aPRKCISA-SE 

comprar sítios em Jacarépegui o»
boas chácaras Di-se dinhe-a a ju«-os cm lub- . ........^ .... ^„„_,„., ...„. „.._v, ,_... _,„..».¦_...»

go.o, rende 140$, e nova; trala-se com A. Costt. ; urbios e na cdade. sob hypothecas, com Henrque, mu tas encommendas. Empresta-se dinheiro a ju-Uji i° ¦-• a.-n «Ia Mem dr Sa n 45. ph..-maca, rua Gene ai Cainiri a 399. sobrado. ... ia is ros de 8 a 10 o|o em hypothecas; trata-se eom *
< >..'_- da tarde 4.407 tr. Serrana, rua da Caro n. 41, (obrado. .
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taiicio da eslaçio, passando os fios da lvigiit, a ter
ceira casa á direita; é coastruida «lc novo ossoa.
lhada, coberta dc telhas novas, forrada a papel,
com um terreno de 10 metros de frente por 56
de fundos, cam algumas plantacScs, e tuna moentla
para canna, asua de poço puchada a bomba. Vende-
se tudo por dois cantas e quinhentas; trata-se na
mesma. 49°j

VENDEM-SE 
dois prédios em Copacabana; in-

forma-se i rua de S. Pedro n. 20;, com o pro.
prictario, o ir. Araújo. 6164

VRND-5-S-J çor 18:000$ esplendido terreno per-
to do Collego Militar medindo 20X40; acceitain-

se offertas sob a letra A„ nesta redacção.

VENDE-SE 
um excellenté terreno, junto ao flo-

rido jardim do Ipanema, 15X50. Chamo a at-
t-nçSo dos srs. capitalistas de bom gosto para o
mesmo, á o unico enie existe: trata-se com A. Cosia,
avenida Mem dc Si n, 43, pharmacia, junta aos
arcos.

VENDEM-SE quatro lotes de terreno, em Ipa-
nema, dois minutos de bondes, preço de ocea-

sião: tratase ds 1 is 2 com A. Costa, avenida Mem
de Sá n. 45, pharmacia, junto aos arcos.

YENDEM-SE 
cinco casas novos, feilas ha uni

mez, no Andarahy, rendem 250$ mensaes, por
75:000$, negocio urgente; trata-se com A Cosia,
avenida Mem de Sa n, 45 pliarmacia.

TTENDEMSE e eomprain-se predios e terrenos,
V nos subúrbios c em Botafogo; trata-se rom

A. Costa, avenida Mem de Sá ri. 45, pliarmacia.

VENDE-SE, 
na avenida -Mem de Sá, um pala-cete, di boa renda; trata-se dc 1 u i com

A. Costa, aveu da Mem da Si u. 43, pliarma-ei»,

VENDEM-SE 
cinco casas, na rua Constanle R.i-

mos, rendem 900$; trata-s. com A. Cosia, da
1 is 2, na avenida Mem tle Sá 11. 43, pliinuaci.,
junto aos arcos.

VENDE-SE. 
uma casa na rua Magalhães Castro,

Riachuelo eom dois quartos, duas falas, co_'..
nha, «lesnensa e terreno; tratase co.n A. Costa
avenida Mem de Si n. 45, plia«-_iac'a, junto aos
arcos.

VENDE-SE 
uma casa para prquea» famil'*, na

rua Vinle e Cindo dc Março; tratase rom
A. Costa, da 1 ás 2 avenida Mem de Si n. 43
pharmacia, junto aos arcos.

VENDEM-SE 
duas boas casas com dois quar-tos, duas salas, cozinha e bom qntit.ll, ren-

aen.lo 1IÍ0Í mensaes; na rua Wencesláo ns, 81
e 83; para tratar no n. 81,,Mcycr,

VENDE-SE 
um bom predio assobradado, com

porão habitavcl, em centro «le terreno, na ma
Uruguay; tr,.la-sc na rua do Rosário 11. 147, to-
brado, com Martins & C.

VENDE-SE 
uma cas'nha por 2:600*; na rua

Amalia- n. rC6 Campo- do Botija, Piedade.

VENDE-SE, 
na cstaçio do Sampaio, um bom

prcd.o, com bastantes comniodos para famiiia
tendo bo... terreno plantado; ver e tratar com o
proprietário 0.1 com o sr. Manoel Antônio 'Ias Ne-
ves, a rua Floriano Teixoto 11. 54, loja dc calça-
''os. 40-.-S

TTENDE-SU, por 1:700$, uma-rasnlia e terreno
» dc 11 ms. por 33, travessa Cabral s|n„ Estradada 1-rcguczia de Inhaúma; trala-se no mesma.

T7ENDI-.-SE um terreno mc.'nil_ fi metros ile
> frente por 47 dc fundos, na riu Miguel Fcr-

naiidcs, entre Mcycr e lingcnlio Novt.. Preço
3-o_a$; trata-se com o proprietário, á r.i.i da Ca
pella 11, i_fi, estação da P cdade, ott com o sr.
Henrique ..acoste despachante da Afandcga, na
ua General Câmara, edifie o da Bolsa.

VENDE-SE 
uma easa na rua Desembargador

Iz dro em f-enle an jardm, rom 11 meros de
frente por 54 d.-, fundos; trata-se na rua S. C-ji-«narões 11. 49, Fabrica dal Chitas. 3 81;

Oiverass

C, F P rr
í-.i.

rorietrajâo: ?n rm. em madeira de lal
Alfi.ii.e. líto»» iu(-tr«i.i

*%.. .t

\'T KXDKM-SK. em varais tuas da Bocca do Mat-
V to, lindos lot«*à dc terreno, e uni grande ter-

reno com frente pata tres ruas, próprio para uma
E ande aven-dá, lopar este sòlubcrr.níò, recomnien-
incnttádo pelos med cos; para ver e tratar coni o
sr. Nivvc3 rua Maria I.u n n. i —It» panlo fina!
tios bondes d-* I/ns dc Voscoiicêllos

''!-:N'l)EM-Slí t-.'cnos na rua Eranc'scã Tcües,
.SX ir: r-..:i do Pai'i|ue, .1X52 c .'.X.-.. Os fun-
il.i:|-.ul!cs coni estes tt:icm*sc; trata-sc com o

.prictario á vua Mesquita Júnior n. 22. Ma..
6.9S

yri;N!)HSl. uma casa com tres quartos dua*;
• ;. -i-, cozinlia, es-, c mais dependênciasi pa"a

.- t a!_r .. rua liuia Carneira n. 54, línea-:-
!.\ 6icü

'. VC.\'1M;M*_. K d-versos prede-s c -loíc*-: de terre-
Viioí, ius iulr.irbios, Aidcía Campista, rva Vinte

Or.it ò ile Ma:o e outros lugatcs; t"aU*sc cem'.!.;;-i:do 
ire.is U'si>o, rua Gonzaga Hastos n. 2i3.

- i.\i

C:

ÍÜ-SIS por 10:000$, cm frente á ui.-a esta-
la E-iráda di l?c-"ro, um terreno qüc raedc

.¦:o metros pu: 220 metros de _ fundo.-,
¦ c tantos mil metros quadrado. niveJaílof
: íponde :¦. 100 rei. por cada CK*t;o qua-
itvé.-ii.o.s prómptp a grandes cd-f caçoír,
int.dadc de madeiras de lei para lenha

: mesmo para cròtsttucçãf-. K* negocio ur-
)t.i-íc ni .ua do Ka.-.ai'o 115, cai toi o,

t.-lllH,.
' ¦.NlC.-Sli por 9:000$ um grande predio pro-

\ (it*.. á Cancella dc S. Dir stovão. coúi Jardim
írtntc c Rrande terreno, prnpr.o para famiia;

- tratar coni l*crnandes, rua vn Ouvi-dòr n. 6S,
n Io. ÍI23

"SrKNDKM-SK dois magníficos predios, oecupa-
dos com armazéns de* seccòs c inoUiado3 bem

afreguciados, esqu na de duas ruas, cada um com
grande chácara a;bo izada e çouiniodqs para fa-
m.t.a; para ver < 1 ratar com o s.. Neves _. rui
Ma" a tfliha n, ií8, poiito final do.; bondes de Lina
dc Vasconcellos,
"VrK-VDIC-SIÍ 

um bom predio novo, com quatro
lion; quartos ilntis salas, grande coz*nba, des-

pensa, tmnhêi o, tanqtte para íavagem, íóra, grande
pomar, ni Bocca rio Mntto; para ver c tralar com
n sr. Neves; ponto fÇnal dos bondes dc Lins d.-
Vasconcellos rua Maria Lu za n. uS,

\rKN*n«iM?K 
bnr.-, terrenos 

"cm 
lotes, na listra*

da S. Pedro d= Alcântara, próximo á e.ir.çSo
Jo íica.cnfio, ver c tratar na mesma, com o pro--11 claro', rrancisco José de FauU

\?'l-ÍX!)M-_.'. uma casa nova. -á run Nfuriqupafy
V n. d;.?, cstri^-ío Ur, KrontJi; retirada s minu-

tos da mesma estação, com do's quartos, duas ea-
Ias e iiia:s pertences medindo 12 ms^ de f ente
por 50 dc fundos; t^ata-se na rua Frcí Caneca
n. jt3, com o rr. Alba*»* 4899

ATENHH-SK :m 51600$ o chalet da rua Aupi-ta
> n. í-yò (lvucautaâb), com do'st quarto1, dua?»

sa.ss,' sa ela e coe.nba, com agua, pia e fogão eco*
norrreo, iiu-taUação clccfica r*n todes os cot.-.no-
doa: o terreno tem 11 ms. de frení- por t»6 ms,
dc fundos todo cercado e plantado, distante da
e..tcç"to cinco minutos; trata-se no mesnío, corn o
propr ctar.o. 4*5i7

\TENDEM-SE dnis lind.s p edios, com p'atlba.
V da (tão novos), terreno _ia frente pa'a jardm

todo cercado^ com duas sa'as, do s quartos, C02*-
'iha, ebuve ro (iiin mimo) por 4:500$ caida um.
>; c. — Tudo eslá 1 vc e desembaraçado; o mo-
tivo da venda è o dono 'etirar-se lunia pet'h'ncha);
renda 18 por cenío; trata-se directamente com «
dono, i rua Roberto Silva n. 38 (eslação de Ra-
:::_;)' 2 minutos da estação. Um dos pedios n2o
ei-ti oecupa do, 34*-.''

CLUBS
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5C0 agencias nas cidades mais importantes do Brasil
Peçam prospuetos

"\7"KKDK*SK 
um atí-i?r dc cbapóo-. pan serdío-

T ras, bem 50. t do, com todos os utensil.ós; in*
formar*-? na noa Luix de Camõts n. 44. eoiti o
sr. Sarmento. ^r-lífi

T/TNnr-ST; um terreno com 14 metro*, de fron»
V tc por, 22 de fundo-;,- na t«a So e d Maiqo,

enrre 05 ns. 1 e 3, -_omf.ücces30. Trata-se ra
rua Visconde do Rio Branco n. 47. sobrado. Pre
ço 3505000. 4S-7

í.7*KNDl?-SR um lot» de terreno de 11 por 40,
V na rua Major Jo.rio Rego, proy.íino «•> C-tações

de Kamos c O ária. N. B. o -ote lehi tutia
'>'3ca de venda, c trata-s* na a*/en da Mem -'e
?á n. 46, loja. com o sr. Mandei Pinto Mcnd*_;,
das 3 ás 5 horas di tarde. «.Sj-j

TjTEXpK-SE — D go: cocip-t.--.c_ uma boa ca«-n,
V co:n 4 quartos ou :t<ai_i, com bon: qu:ntal, nas

:huned açfics (Ia -ua Vinte e Ouatro dc M.^:-i ou
Ungenho Novo n-3 rua S- Pranc'vo, cia Mangueira
p".**a cirna; inform-i-íe ,por Tavor, na rua Sena--lor Furtado n. 51

TT^XIiU-S-S boa cara cnm ? conimodos br;r. !<?s
T h porta e prox ma aos trens; informa-.* á 'tn

P.ítH-liti rt _*4, Fngcnbo de Dentro, das S í.. 10
da manhã. 4032

TTJv-lnE-SE ündo Irrrn.o, em frrrte á T.r-.vin
V do Rio das Prdras, com 5c ms. X :»;o, pr«*»prip

pr»ra dividir em lotes, por io:Si>.;$. Trata*;* com o
advoírafío Henrique á rua Oni.rp.1 Câmara li. 309í
sobrado, d?s 12 hs 4 da tarde.

[V-^ENIJE-SE um lote d? Terreno, em frente á
V tinha de Madureira, 11 ms. X 40, prompto iinra

edifiear, por 1:6r"-$. Trata-se com o advogado
Henrique á nia Onerai C?.mara n. 399, sobrado,
das t: ss 4 da (arde.

TTKNDE-SíS na ma dn Campinhb, um grande
V clialct novo, com chácara, agua, luz eleçnica

e bonde na porta, per 12:000$. Trata-r-e com o adv-n
gado Henrique á rua General ("amara n. 399, r-o-
brado, dai 12 4 da tarde.
"\rBNDl-i-SK 

em .Tararemmi, perto do bonde
? de ioo r6's, duzentos mil ms, quadrados de ter-

rci'o?. com luz electrica e agita na poria, por
t7Ó~:óflo$i Trsta-se com o advogado Henrique k
n._ Orr.-ral Câmara n. 309, tobrado, dai 11 i*
4 da tarde.

T7EXDE-SF. na rua do Campinho, um predío, cox
T grande terreno, bonde e trem na porta, agua e

luz electrica ; para tratar com a advogado Hen-
rique á rua General Câmara 399, sobrado dan
ia is 4 da tarde.

TTENDE-SE na tua Cândido 'Bemcio, 
Jacaré-*. pagui, um solido e bom predio, tendo muitos

comniodos e grande terreno, agua, luz electrica e
bonde na poria, por ti :ooo$. Tratar com Hen-
rique á rna General Cantara xx. 395, sobrado das
12 às 4 da tarde.

TTENT-EM-SE cin-o letes tle terrenos por 600$,
> em Anchieta; informações com Hei

rt-wtú
Vér.

rnaidíno Fe
Vianna, cu na rua da Const tuiçâo n. 38.
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CLffiCÂ EE MOLÉSTIAS DOS OLHOS
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Consiilías todos os dias da .emana no larjfO Oa Carioca
ra >», «lc t ús 4 lioras— 'AVlcpfc-Oiir. _i.O trí.

S*leslC-lerLol-a--31
Kua Quantss&ai^i 4S

e Passos üanoel, 23 (lais-uniis

"tTE-íDE-SE uma grande chácara cm Casca-
V dura, com çrande predío, perto da Estação,

por 30 :ooo$. Trata-se com o advogado Henri-
que a rua General Cam.-ira n. 359, •• -brado, do
meio dia a 4 da tarde.

T^ENDE-SE um grande terreno em Jacarepa_rti4,
> praça secea, 22 X 11 o, com duas casas peque-

nas de roça, por 3:000$. Ponde e luz na porta.
Trata-se com o advogado Henrique á rua Gene-
ral Câmara n. 399, sobrado, daa ia ás da tar-
de. 4407.

T?'EN'DIySE uma casa ac_.\-ida de novo, _ cotn
>' duas heis talai, dos susaas, s:;i.-._t_.. jardis

ni frente, etc.: o terreno mc-!e_8m,50 de frente
por 32 de fundos travessa Araújo n. 22, estação
dc líamos, 4 nrtiutos distante da mesma; trata-sc
no u. _, barracão, P.eço módico. 4951

"¦¦yiCXDIvSl; 
par ..-uoS um bon

(V grande terreno
á p1- tt; Crat:.**e n.
Cüin sar-.a

chalet, eom
rua Níuriqu pao*i bondes

:;!-¦-? riA rua Mafechal F.or.RUo n. 16,
.ufiO-Brasiíei 405;

"TT" 
13NDIvAl-í-rK rios bons lotes de terrenos; juntna ou ¦!_<;parados; medindo "ada um 10 irs de

frrnic com 4} dc íund.j-, na ua Mttriqti'parj- (Pin-
c.i-1'...d. >: t-íú-sí na ciaria da crtíçüo do Sanipao
emu t,.^- Mirasaya, ou á rua da Co_-t-.ui.-0
1 56 cum - s !-'.ir«a. 494»

í7*Eüf,OfrM:5K 4 "tes de terreno*)j sendo om com
urna cas-t, ired tido 11 ni-,. dc frente por 33

tlr :"u>i«!_-. ç_i'-..Todos a-. Santos, na rna P.«i!iy:
trata<5c na olaria, n3 r; taçãp do Sarr.pao, com orr MVpgaya, cu á rua dá Con.tiíu çio n. 56 com
o sr. í-'ar a. 454.

*í í-NDIÍ-S--! nm ír.tpòrta«ntc predo, em uma dss»' rae :;_.f_ ruas d- Bntitio^o; trat..-se á rua do
O_-._!0 n f(t. iü audan esc ipto-íô n, i.

^;rlCNrI.iICM*SIÍ 
do.s predios feitos em um só t=r-

¦"eno, um pa a negoco e outro c.tá aiúiçado
pn- 30Í nicnsaeii trota-se na ei.iiç..o de Ancbicla,
p.rmazetn <ir. mane ras, cm frente á estação.

í^í;\lílv'ií-SíC por o.ooqÇ .dos p-fd os e"s bom
> estado d? conservação -que rendem 160$ n.cn-

s-c», em !r,»i,.r calulirt, r-rru'ar i,rr;-,n c jard ".«,
d .tente 3 innutos de bonde» e tia eslaç;".^, .ic. En-
cantado; .nforma-se e trata.-e das »o à:* 4 lioras,
cim o despachínte ... F, Mari ns, i rua do-Nun-
cio n. 132 pr<,».i..., á Pr.-:e.tura.

_______-m33S3SíiZmm*ltm^^

i, ENI)SM-SE as proprc_U-__ abaixo; informar.
7 tr_:._r c ver, as me_ma» _emp"e das ti l* 3, _

rua da Alfândega n. 240:
45.00.-5 palácõtc raode no, - rua Dr. Barata Ri

beiro;
26:000$ pri.Io moderno, i rua D. Anna Cu'.-

marScs;
40 .oco? pa -ale rt-blime, i rua Vinte « Qualro

de Maio, brlla chácara;
45 looo? prcd.o mcJerno, perto da ru» Haddoc):

1..L-;
65:00--$ pr.dos mode-nos, í ru» Aguar, dois

por-io babit2Teis;
40:000$ predos modernos, quatro, 4 rua Maria

Anj;e'a, Ja dm ltotaníco;
Mo.ooof palacete, i tua do Csltcte. Encanto Ve.

p_-a c'.»r;
9o:oc&$ arenlda de oto casas e terreno para raà.s

17; informar;
i«:o:..oo*í TÍ'!a e arriiazem moderno; uma renda do

..-.ti«fa_.r;
150:00.{ tub ime e m'mosa ril!» Cuarany; renda

2_ «l-J
0« vend.-do.es estão !i»bi!'Udoi _ vend» Immc-

diata aos compradores. Têteshone 5.575.

\jrENpE 
SE, mu'to barato, uma pequena casa

de roupas feitas e armarinho; informa-se à
rua da Mattoso n. 6. 3931

\r..N"DK-SE 
uni ou do:s lob

um '.os melhores logarc.- d
tes de terrerto, em
da rua da Capella,

na ^estação de Anchieta; tra*a*sc no armazém de
madeiras; em frente á est.ição. Fàz.-so a cc-íifrt''u*
cção barata; nrcladc â yCs-R c o resto em presta*
Çôe» 50ií
"ÍTEXDE-SE 

um ter-enti com unia c.sr.Iia
t rua Coronel Ilutlamaqu . il. i Tera í

becco da Batalha; ver c tratar no mesmo.

na

VENDE-SE 
um bom sobrado, novot comp'cta*

n_ente, situado .m ima das in--inor:à ruas
tran.v-.-saes do Catlete; tinia-.e na rua Pn.ro
Américo n. 55, com o p-opr-ifario. 4S.Ó
-CTENDEM-SE dois lotei'de terrenos, 4 minutos

» esiaçjo do Encantado, plantados de frutas fi-
nas. Preço 3:000$; t:ata*se com o proprietário, rua
de S. Ped-o n. 8a _on"ado. soao

VT1-.NDEM-SE ts propriedades abaixo; mostra-
T se ae_ pretendentes semp-e, das 8 ás 5, ru»

da Alfândega n. 240:
Pred os, rua Mara Flor», . gr»nde »re» de ter.

reno, no Encantado
Terreno,™» Dr. Prudente'de Moraes. Ipanem»

mede to por 50. '
Terneuo, avenda Vieira Souto, Ipanema, mede

10 por 50.
Terreno rua Barão de Mesqoit». mede 33 .por :i6,

plano.
Terreno, rua Nora, Pedreguiho, mede 33 por í0,

nivelada.
Terreno, travessa I*ol em Todos ai Santos, mede

11 por 60,
Trrcao, rua Barão do Boa Retiro, Er_enho Novo,

I oX 17.
Terreno, rna Si canto da' travessa Dias Pereira,

mede ai por ji.
Terreno, rua Darão do Bom Retiro, mede 30

por Co, plano.
Prcd.o, rua S. Januário em centro de Ind» cb»-

cara.
Pr.j.í.E, rua IK!ar'v Jt Couvfa, ta» Copacabana,

3, moderno,
Predlcs rua da Passagem, e lindo terreno «o lado;

Ter.
Vendedorc», Figueiredo 4 C., te'ephone 5.575.

"_,T'!.NI)E-SE 
um terreno com 11 ms. de frente

1 e 50 de fundo., com uma casa boa agna e
arvoredos, por 8tíi ;n 1 iéis, a um lt« ontrtro tia
cs»;,io d. Anc_'eia: tatr.-se na -ua Sargento Uegu,
c;.|u na da rua Rorgcs de Freitas.
¦VENDEM-SE 

terrenos grandss e pe-
y quenos, cachoeiras para fabricas, cha-

caras, sitic_, prcdic3, palacetes e aveni-
«l_-«3 paru ítnds, cn_ todos os bairros e
Ki:bi_rb:os da Capital Federal. Accritam-
ne óncomn-.cp.das, rn.diante módica com-
missão, ser.do promptamente atlsndidas.
Trata-se cora o advogado Henrique, á
rua General Câmara i\ 39c, sobrado, do
meio dia ás 4 horas da tarde.
iTTENDE-SE unia caía nova, com sa'a, quarto e

T t-o-inba. «.-onstruda em centro de terreno com
arvores frutíferas, podendo o pretendente constru'r
uma ou duas boas casas na frente; o te-"'eno tem
10 meros dí frente por 40 metros de comprido, na
estaco de Ramos: informa-se na estação de Olaria,
na Estrada de Ma'ia Angu*, armazém de seccos
e molhados, com o sr. Novaes, próximo a es-
tação. 5032

TTENDE-SE barato, e com ta~genca um terreno
t no campo de S, Cbristovão, cora 7m,4n por 90

de fundos; trata-se no campo de S. Christovâo
n. 6, junto á rua Escobar. 6143

VniNDE-SE por 8:000$ um P-qi.eno pred:o de
T dois pavimentos, em rua transversal a do Ra-

chuelo; trata-se na ru* do Carmo n. 66, i* an-
dor. 4585

VENDE-SE 
no Meyer, por ,1500$. tres nvnutos

da estação um bom predio novo, sobradado, ter*
reno grande 11X40; fata-se com o advogado Ilcn-
rique, á rua Gener»! Câmara a. 399, icbrado, das
ia ás 4 da tarde.
¦ÇTENDE-SE 

um «obrado palacete, no Meyer, porv 55:000$, tendo bonde i porta, grande jardim,
consuucc-o sol da, para fami!» de Iiit. para tratai
.-¦__ o uJ.i-sado líenrqáè, i rua General Câmara
n. 3.9, sobrado, das 12 is 4.

A LUGA-SE, digo aos noivo»^por falta do moveis não dei-
xols do casar; sl Já tandes noi-
va nâo dosa nimoia vai ao Par*
que dos Operários,rua do Hoc_-
plcio n. 253, ahi oomprarels
todo o mobiliário ou moveis
avulsos a prestações de2$000
por semana, sem iiador.

A UT.A-SK — Por i$.íoo, vende-se ura Sabão
CjlM.iu co para curar dartbr.03-c ccaemas-,

A URENDA-SE o predio da rua Marechal Fiò-
i-L-riann P.ixolo ti, 169; para talar na rua
Barão de 1'clrópolis n. 197, ou 110 mesmo, das
9 horas ao u-.e o-dia. 6139

A IfUGAM-S-5 novos temos de casac e sobreca-
xí-fáca: na praça Tiradmles 11. 7, ao lado do
Theatro S. José. 154

CARTAS 
de fiança — _%om «lc boiu (fadara*

negociantes e pioprietarios; na avenida Camai
Freire p. 35, loj». •ili

GOM 
pouco dispendip con_egue-»e ficar coa ¦

casa comp etamente limpa de baratas. O B_>
ratai é infallivel e nio c veaenoio: uma caiacuita 500 réis; na *A' Garrafa Crande". na
uruguayana 11. 66. 344,

CASAMENTOS 
— Prcna-am-sc 03 papei. -.

v.l ou religioso, iiiu-to barato; na aveutda Ge
mes 1'relic 11 ¦ 35, loja. (,,,•

COM 
pequena despesa limparei» eompletamertt

a vossa casa de baratas, appl.cando o Uaralal
que é infallivel para destruição de baratas e nl*
e venenoso. Cada uma caixa soo réis. Ma "A*
Garrafa Grande", rua Uruguayana n. 66. 3441

COSTURAS. 
Perfeita costureira faz vç.stido_

pelos últimos f.gurinos, sendo de l.iiho e cana
a aojooo; de 1.1, rs$ooo; de seda e velludo, 30$;luto com brevidade. Kua da Carlos» a. 51. a*
andar. .OT
CAI.LOS 

— Procurae o CUCO, preparado pMOcnqíre, oue -xtrac rapidamente. Sapataria
Kocha. Avenida, vidro i$ooo.

DINHEIRO 
— Empresta-se 10b liypothecai 4b

pred os bem locaüsado.i na cidade c nos lulh
utbios, oob caução dc titulos, juros de apoüctij
desconlamsc. letras a pra.o. Trata-se com o a*vogado Henrique, á rua General Cornar» tx, 3*%ubratlu, das ia ás 4. jjj,

D 
MARIA DE NAZARF.TH, pobre, viuva e ê*

< g». com 65 annoi de edade, implora a cari.
dade, pede as almas bemfazejas uma esmola. Qut*¦ quizer favorecer, nesta r.-dacçio ou em sua tma
dencia, á rua Dr. Eodriguei doa Santo» n. (1,
tstacio de Sá.

1?scriptorio de despachos, procuratori_-_,*--liccnsas na Prefeitura e Thcsouro, em-
prestimos sob hypothecas, compras e «n-
das; á rua General Câmara n. 399, so-
brado, com o'advogado Henrique, as
lado da Prefeitura.

IjHtPUEGA-SE 
ura moço par» jardineiro m

Jiliversos serviços de casa de família. Carta,
nr-.le escriptorio, a João Kclcr.

lí" I.VIRA DE CARVALHO, sendo viuva e cég».
Ijpr.le aos corações bondosos, pelo di» de Fi-
nadns e Todos os Santos, vivendo na ext em»
pnbrej»; nã» tenda r.çursm e vivendo em ai
casinha de sapé, q«.e desabou devido ao ult.ai»
temporal, pede as familias ricas e corações bo»
dosos que olhem para esta infeli: cega carregada
de filhos, qnc vivem a.ora ao telenio e debaixa
de chuva, e que se compadeçam dessas pobra,creanças c para alüviar as dórti de um» pobramãe que soffre de rlieumatismo, pede a todos ttttt
¦e í compadeçam com a'guma esmola para esta i*
felia cega, que Delis recompensará.

ITOKNECE-.SE 
pensão; na ru» doi Invílidoi 11»

. mero -|. du,

IFIGUEIREDO 
& C. Compram, vendem e hy

pothecain, predios e terrenos, depositários do,
puros vinhos do Minho e Douro, deposito travnaa
dc Santa Rila n. 42, escriptorio, rua da Alfândega
n. 240. Telephone 5.575. Í51

rN\'i:N)'ARlOS E HERANÇAS. CONTAJ
LCOMMEKCIAES a receber nos diferentes mi.
nisterio.;, montepios, privilégios e patentes tle ia-
venção, concessões do governo. Trata-sc na rua
Ceneral Câmara 11. 399, sobrado, coin Henrique.

INÇ".r.i;_. 
— Uma scnlinra ingleza ensina est»

idioma cm aula 011 p.rl.culaimente; aven-da Ui,
Branco 11. 13, 1» andar.

IMPOIENCIA. 
Cura-se com a garrafas Je ca.

tuaba, remédio vegetal vindo do s:rtio do Ce»,
rá; encontra-se na rua Comiiiendaddr I.conar-
do n. 58. 45,5

JOSE' 
CAIIUN - llua Silva Jrdim n. 3 -

PerUcu-se a cautela 11. 51.957 desta casa.j^ 45»»

TOSE CAHEN — Rua Silva Jardim n. 3 -
O Perdeu se a cautela 11. 59.80S, desta casa.
¦ ¦_.¦__.¦¦._--___— .,_.. ¦¦¦¦ — ....„_¦¦ ,i ¦ m

IOAO, 
cego e mudo, com a edade dc 1 / imi*

c morador á travessa Onze de Maio n. 29, peo_juma esmola ái almas raridosas, pela Paixão e M.»
te da Nosso Senhor Jesus Christo.

JOSE" 
CAHEN — Rua S.lva Jrdim n. 3 —'

Perdeu-se a cautela 11. 59.90» desta casa.*

3«»l

JULIETA 
E KMIÜA — Pedem peta PaixJo tp

Nosso Senhor Jesus Chii..to, um obol<>. Vslho^
doentes e um ninguém por si, agradeceu a toda%
em nnine dn bom Deus, as esmolas que reccbere__t
p«,r intermédio da administração desta filha.

T ICENÇAS E IMPOSTOS na Prefeitura e
A-Tliciouro, titam-re n.ais em couta tio que em
outra ipartie; Quitações c punais procuratdriaU
1103 diffcrcntrs ministérios, Tratase com o ad*
votiado Henrique, á rua General Câmara tí* 39%
?obrado, das 1- ús 4,

MARTIXIIO, 
de 15 annos, fiiho «tc Diamantina

o _ Mai-liulio, já íul'cctlos, .pede noticias di
seus irmão?, Américo e I.ydia, e quem souber
fará o favor dc mandar dizer á rua Vinte t
Quatro dc Maio n, 411, estação do Sampaio.

MOV 
Kl S, Compra-se, vend?-.e qualquer quantl-

dade. Rua liarão de S. Felix n. 94, Belchior
Coa idéa. Chamados, _>cna:do T. da Sdva.

MODISTA 
de cbapíos, parisinse. Fazem-se*

reformam-rc por preços módico^ cem especi.--
Idade cbapébs de luto c ipara crcan;as; rua dt
Kiach.ic'o n. 360. 498!

MODISTA 
c-trançeira, tl; cliapéos, vestidos t

collctes. sob ini-il.da. Acceita reformas e a!»
mnr.i.. Trabalho parlicular. Kua Evaristo da Vei-
ga u. 32, telcplionc 1.131. 4601

A I.UC.VSE, .uno, cnn.pram-re re'los usados, do
íiBrasil./pagandojbons 'preços; na rua do lios-
picio n. 86, sobrado. 5019

\ ULAS t liçúes particulares de portugieí, fran-
Xlecz e ir.g'er, por preços módicos (metlindo
Üeriitz.) l.irigir-sr a Vieira de Castro e Rodger
Shcrnan, Rua do llospicio n. 192.

A 
viu-.-.. Idalina Vanna, -com a filado de 68

anos, doente, soffrendo do coração e outros
nadecimento., com uma filha doente e duas netas,
;em ter parentes, pede uma esmola a03 bons co-
rações, por alma dc seus parente?, que U.-us lhe
agradecerá, li-ta redacção sc prcia cem ioda a
caridade a receber qualquer esmola.

A COUTAM-SE pensnnitias n.i rua (la Alf.in-
ii-dega 11. 91. 2» andar, cm cisa de f._i«.i'ia ml-
neirn. ( Tratamento dc 1* ordem, l-ornccc-se a
domicilio. 5005

\ííTíCS 
de comprar o rmtcdio Aconselhado eaibí-

n preço da drogaria André, i rus Seis de S-e
.-mbro n. n, ^roaimo & Catliedral*

A 
viuva Maria T_Íta, fendo uma filia, por no*

me Amel-a, dístle a edade de s?is mezes, ate
lioje que tem 24 atiiios, nunca andou. paralyt*'ca
do corpo todo. Pede essa pobre mãe pe'as Cinco
Chagas de Jesus, uma esmola para lhe manter a
si e a sua filha. Engenho de Dentro 82, estação
do Knjfenlin.

AT.UGA-S1-. 
— Por i$5nff vende-se um Sabão

Mágico para curar já começa (confebões).

A viuva líita Ferreira, com a edade de 77 an-
mCXnn', po';r-, doente, soffrendo dos intestinos
t et.tros padreimentos, sem ler ninguém pnr si,
pedi uma esmola pela Morte e Paixão de Nosso
S-nfr.rr Jesus Clnicto, aos bons corações nor alma
de seu? parentes, um obolo pcly hitiòr rt-i Deus.
Fsta redat-çio presii-se com toda a caridade a ie-
c:t.r qualquer, esmola.

A 
antiga prrfu-nària "A* Garrafa Grande? tem

uma garrafa de grande formato ás vistas 'do
pubVco, pendente da sacada do predio em (íue s;
acha, â rua Urupuayana n. 66, scudu por is.co
muito fácil nüo se d?xar enganar.

Á 
PERFUMARIA "A' Garrafa Grande" tem

uma garrafa di grande formato ás vistas do
ptiblco, péndenti* da sacada do predio cm que
_e r.cha. á rua Uruguayana n. 60, sendo por isso
muito fácil não íc deixar engan-ir.

A LUGA-SK — Por i$joo vende*se mn Sabão
_-TÍ_Mag co para tirar o máo cheiro dus pés c
debaixo des braços.

*• * Carídaic pLhlica. Uma senhora, viuva, po*
A-Lbre. soffrendo ha longos ahnos de í-rterio-sclero*
f«c, moléstia que a impo*-sibÍJita do faner certos tra*
balh^s, por isso pede aos rorações^ bemfazejor.
uma esmola de ncra_iÍão. Deu3 levará em conta
este ji.-*» beneficio feito á supplicante. Cartas
nesta redacção; para A. L,.

OAUTOMANTE PORTUGUEZA — Mme. Sil-
\J\-a, a n.as verdadeira de todos, nesta capital.
Faz todos os trabalhos por mais d:fficcis que
sejam: não eúçana ninguém; trata dc todas as
doenças por mais graves que sejam; garante todos
os seus trabalhos; na rua de SaúVAnna iu, so*
brado; ver p«ira crer, aqui, só sc annunci.- o
que se faz com verdade. 6:24

CASAMENTOS 
— Treparam-se os papeis, civil

ou nligioso muito barato; na avenida Gomes
freire n. 35, loja. 6180

C1AP.TÕMÃNTE, 
sem egual, trabalha com 

" 
36

.•'cartas. Diz o passado, o presente c o futuro,
por r$. Marquei de Pombal n. 9. Não _e" en-
ganem é a mme. Nogueira. 3O96

OOPACABANA — Dois predios. vendem-se; In-
V^forma-se com o proprietário, á t rua de São
Pedro xx. J07, sr. Araújo. 616

CAIXISTA. 
Traía de unhas encravadas. Rua

do Carmo n. 41, sobrado, próximo í rua Sete.

CARTAS 
de fianças. Dão-se de bons ncgoá.in-

les e proprciarios; na avenida Gomes 1'réiré
n. 35- «3i7

TTKVDE-SE um lote de terreno na ru» Duqueza
T de Bragança n. 59; trata-se oa n 31 da mesm»

rua, com o sr. Lobo. 5098 I marães. R. da Assembléa, 73, da3 4 ás 6.

r-LINICA MEDICA EM GERAL; DO-
VENÇAS DO CORAÇÃO. DOS PUL-
MÕES. DOS -RINS E DO APPARE-
LHO DIGESTIVO. Dr. Tamborim Gui-

[S&SSgSB&BS&f&Ze^^

OVOS 
de I.cghorn branco, gallinhas qus^ maa

põem c não chocam. \fcndem*se á rua Gctuli*
n. 38. Todos os Sanlos. 6211

On-T.l-KCli-SE 
uma menina dc 14 a 15 anno,

pira aprend z dc modisln c serviços dome.*
cos; na rua General Câmara u. 11j, a" andar.

CÍEVERECE-SE 
uni rapaz habilitado, rm lei»

'viço dc dactylògraphià. Cartas a 1. V.; rdi
Eiviia. Engenho de Dentro. 6«.5>

OrFKRIíClvSlC 
uma moça para ama secea oi

copeira ou arrumadeira, para casa de familias
rua Marechal K.-mgcl n. jiíí.. Madureira. Ct>'*M

OS 
coilarinhoi, punhos, camisas, etc, ficaria

com um brilho sem egual e muito duros, e •
tecido trrá ma or duração si appÜcarcm o "líri»
ibo Mágico", que ss vende a i$ooo o vidro; o»"A' Garrafa Grande", rua Uruguayana n. 66.

OFFERECEMOS 
mantiraento, de primeira qua.

lidade por preços ádmiravcif, nos d)<s inriri;
na rua do Estacio de Sá n. 70. Ma

13ORTUGUEZ, 
com 20 annn3 e habilitações li.

. tera1 ías c com me rei a cs, offcrccc-se para quiW
quer (niprcgo dercnlc. D.i ns melhores referencias.
Rua 7>-irão de 1'b.i 11. i.i, casa III. 6_ua

PIANOS 
— Compram-*c bons e estragados d*

qualquer fabricitile. paga-se bem. Cartas nesta
redacção, com as iniciaes I(. L. I., 631J

PRECISA-SE 
dê alumnos dc francez, pl-atio*

«por mcz 10$. Il-gis dc Ia Cclombicrc;' rM
.cie dc Setembro n. 2.-9, dns 4 ás 9 horas. 6244

PRECISA-SE 
dum sncio falando francez, coa

_5 contos, para commercio unico 110 BrazS
Escrever G. V., jornal.

PRÉDIOS 
E T-.RR1-H.1S~ i|t_.-ii~d-srjnr vem

der offcrcça a Oliveira Uasto & C.*, (.'arioca.
66, sob.'

PRKCISA-SE 
vender por 1S500 um Sabão M»

ti'.-., para matar piolhos, lcndias, gsíc.ras, etc,
etc., ele.

DRECISA-SE, Í3to é, quem não des».
-1 jará ter a sua casa direitinha e coa»
modamente mobiliada? Si quizeres t**
aer economia e commodidades, nos pa-
Sarnentos, vae ao "O Parque dos Ope-
rarios", fabrica de movei, com michi-
nas movidas á electricidade, á rua da
Hospício n. 258 (porta larga), que te vetu
derão moveis á prestações de 2$ooo por
semana, sem fiador.

PREÇTSAM-SE 
dc alumnos para aprender todo •

trabalho cm bordados c pintura. "Collcgio No»-
5a Senhora da Gloria*. Cattete n. 201. Sobrada.'

>LATINA. Comprara-se retalhos e lima'ha.-Pr»»
ça Gonçalves Dias n. 5, 1* andar. 4171

Produeto da mais fina e elegante perfumaria
mam-m- m •*--. .______. m» ._¦__,-«_,. -mm- txmmisc*- —_._____. MODEIáf» GliANDE E PEQUEKO
Vende-se na f-asa Hermanny, rua Conç.lves Di.is n. G,; Perfumaria Nunes, rua do Theatro n. 15; A Noiva, rua Rodrigo Silva n. SG; Cnsa llü/in, Avenida Centraln «1Armazéns do Pare npy.nl; Garrafa Grande, rna da Uruguay.itia n. 63: Ramos Sobrinho 4 C, rua do Hospicio n. 11; Perfumaria Gaspar, praça Tiràdentns n 1 s- Drociri-ÍPuchecj. Drogaria Herrini, Granado & C. rua 1- da Mar.-«j u. U; Orlando Hangel, Avenida Central n. 1.5 e nas boas perfumarias e droparias do Rioés. Paulo.

_______-____& ______________n_----_VB«^p!)wrP--w-rav-v*__i____--____________--_____________

Por motivo de doença da proprietária,
traspassa-se uma pequena industria, que
dá mensalmente de mais de 3oc$ooo *
5_o$ooo. E' negocio serio e (jue com maia
algum reclame pôde produzir maior rea-
da.

Não se admitte intermediários.
Quem pretender mais detalhados it_-

formes, escreva para esta redacção, suba-
criptando — Caina do "Correio da Ma«
nhã" — Rua do Ouvidor, 162 — E. Q.

PIANOS 
— Afinara-se por 6$ e conee.-t.im-»,

por preços baralissiinos. Chamados na piaçt
Tiradentes n. 66. Na charutaria. 6.,«p

IJERDEUSE 
a cautela n. 37.60., d» casa

DUs & Moyses, » rua Barbara Alvarenga nu
mera 14. 6ié*

PRECISA-SE 
que todos saibam que »ó se extrii

dentei comp'e!.menle lem dar a rua do liu
|-eio n. 222; dentista americano.

ÍJHECISAM-SE 
de freguezes para comprar tm-

ragens e louças ; na rua da Quitanda, canta
íe^S. Joie. Preço fixo.

PRECISA-SE 
de alumnoi de ar'thmet!ea. et».,

10$ mensaes; na rua dc S. Francisco Xaviei
ix. S35. easa 25. ,,.

PRECISAS., 
dign, corapram-se sellos usado»,

do Brasu, pagando bom preços, na rua dt
llosp cio n. 86, sobrado. joil

PRECISA-SE 
vender por i$soo um Sabia Ma.

üico para cu-ar papinr.aj no rosto ou em _ib*I-
quer parte do corpo.

PERDEU-SE 
um diploma da Ordem do Carro».

Peile-s- a quem o achar, a fineza de entregai*
a nia da Asscmbli-a n. 59, ou mand_l-o, qu.serão 03£_s 1 despesas. — Antônio Mario 4t
Anaral. (,Jt

X>ERDEU-SE, 5s n koras da noite, de dom.»
X go, 20 do curr»nte, num automóvel d: Si.
Clemente, __ rua Senador Vergueiro, uma bolsa
de ouro com feche de sapbiras. Gratifica-se beta
a quem a entregar _ rua Senador Vergueir, mm
acro ttt.
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C YCLIST AS! v-.. USAE:

Nosso SrnhorDEDE peta Sagrada Paixão de
JTjesui Chriito. — Eivira de ,_«. ._¦..-, ~..«-
tiuva e cega, vivendo na extrema pobreza era
ama casinha de sapé, devido ao temporal desabam
do, tando ftllios minores, vivendo cotn estas po-
dres creanças ao rc'ento, pede aos paes dc fami-
lia e ás famil as ricas, p.-ias atmas de seus pa-
rentes, ipclo amor ds seus (ilh nhos, que possam
tlliviar as dores de uma mae cega, doente com
[heumatismo, que soecorram cnm as suas esmolas,
¦ue Deus Nosso Senhor recompensara a qu;m
alhar para esta infeliz cega. Esta caridosa ic
facção pre.it a sc a receber toda esmola com c-.tc
destino caridoso.

PRECISA-SE 
— A modista que annuciou, pódc

dirigir-se á rua da Alfândega n. 187, a» andar.

PULAS 
CHAGAS DE CHRISTO.

¦ehindone
Uma senhora,

doente lia anui», e impossibilitada
it trabalhar, como prova com- alienado medico, _e
com duai filhas, estando uma tuberculosa e não
cadendo trabalhar e rem ter meios para siistm-
tar-ie e ás suas duai filhas, panando aa maiorel
neceiidad-j, vem por isso p:dir ás petsoas can-
delas t ás alma» beiníazciai, pae e inae de fa-
_DÍ',ia, por amor dc seus lilhoi e por alma dc sem

Sirentu 
e peta Sagrada Paixão c Morte de Nosso

ienhor Jesus Christo, uma esmola para o seu
•intento e para alliviar 01 s«us soffrimentos e de
•uai filhas, poi» qu: Deus a todos dará recora-
tenta. Rua Smhor de Maltorinlios n. 34. aiitiM
lí, primeira casa, bonde dc Catumby e Itapiru .
Ktta caridosa redacção presta-se a rec-ber toda e
qualquer esmola com este i.esKno car dõ-io. ,

TO. LO AMOR DE CHRISTO, Felicidade Gui-
JL lon, viuva, ho dois annos no fundo tle uma
cama e lem recursos, vem cm nome da Sagrada
Paixão e Morte de Nosso Senhor J-«u« ChmU
pedir aos bens coiaçxes e ás almas caridosa», uma
«mola para alivio do seu sofírimento, que o bom
Deus a todos reconipmsará esse acto de cardade.
A» cituolas podem ser entregues nesta redacção.

pEDK uma esmola ás caridosas almas a pobre
dèsctugaiada viuva Mariaiina, dr 77 annos

it edade. Esta redacção presta-se a receber qual-
tjucr esmola, ond a pobiv velhinha vira buscar.

UELO amor de Deus; Maria Naiareth, pobre •
JCeiga e doente, com a edade dc (15 annos, pede
bma esmola aos bi.n» corações pelo amor de Deu».
EU» redacção pr:£la«e a receber qua'quer esmola
para esta pobre cega, ^_

DELA Sagrada Paixão de Nosso Senhor Jeiui
• '-- uma infeliz v.uva, com 68 anno» oe

doente de moléstias incura-jT Chriito,
«dailc, gravemente ui»m_ »- *•- -.-.
veis. sem prder trabalhar e sem arrumo algum, pde
nma -imola á caridude do; bons corações que
Tens dará a recompensa. lista caridosa redacção
recebe qualquer esmoli cara a viuva Santos.

RO-II.R.O 
BUZZON . & Ci. fabrica, (le chapai

de «oi. lmporl«-áo
Hor* n. á***

txpor-açãu. ltua da Ca-

TRASPASSA-SE 
— Aluga-se ou vendes: um

açotigue com todos os utensílios; trata-se
ladeira do Barroso 11. 1--3. 6i53

TRABALTIADORlíSde
Pr, cisam-se para serviço

__ estrada de ferio c trata-sc cm Merity, sub-
urbio da I.copotdina, no ariuazcin de Cantanberlc
tt Comp. ____

TRASPASSA-SE 
na Cidade Nova, um armazém

d« lio .'dos c cercacs, contrato vantajoso, e ven-
das só a dinheiro, artigo 1°; informar e tratar
na rua da Alfândega n. 24c 1-igucircdo »t c,

TRASPASSA-SE 
uma boa c aírcgnfzada =• fa

iataria, 011 odmitte-se um soci->. ao ti iK-queno
capital e que saiba cortar obras tob medida!
rua Luiz de Camões 11. 71.

Na
«31

TRASPASSA-SE 
uma loja com comr.10.U13

familia, em bom ponto da rua do _att.~i..
ta-se na mesma rua 11. 94-

rara
ira-

61:8

TRASPASSA-SE 
uma padaria e fabrica de ma-

carrão, livre c desembaraçada; na rua liarão
do Amazonas n. 13.1, Nictheroy. 61.-8

TRASPASSA-SE 
um deposto de pao ou nci-.-i-

ta-se um sócio com pouco cap tal para ili:-,™-
volver outro negocio que dá grandes resul-.a.l.-.s,
depende de pouco capital; trata-se 11a
conde de Sapucahy 11. 77.

run V is-
.0,-4

TRASPASSA-SI! 
o contrato do armazém á rna

Tcdro Américo il: Ji, podendo srrv r para pr-

auena 
"gar.ige" ou officina. lrata-se na rua I.ova

o Ouvidor 11. 34. _________^^____
rpRASPASSA-SE um bom armazém para
J-qualquer negocio em uma das melhores
hias centraes, com sobrado para família;
informa-se na rua da Constituição n. 56-

UM 
moço com caH'grap|iià regular

n:
cfliilicci-

Jmentos'dc dactylogr..plia offcrcce-se- como cm-

pregado para qualquer escriptorio ou r_ra (
ciai. Praça da Republica n. 114, quarto n
M. C. F.

commcr-
1.1, a

UM 
senhor americano perdeu una correilte com

achou que lhe intregue
presente; na ma 13 dc

, que rceelie.-á um g-anile
Maio n. 25 -l'-'6-»

UM 
MOÇO de pos'ç..o precisa ile uma senhora

I .rtuguèza para tomar conta da v da ui> casa,
para "
CKri:Kristovão 11. 64. 6_io6

KTENDE-SI! por i$õoo tun Salúo Mágico paia
Y as pessoas dc còr perderem a calinga.

VENDE-SE 
— Prccsa-sc

gotiêtes, dc 4 a 18 kiloi
.alho, rua do I.aviado 1

comprar tr'lhns c •
, por metro; José C
. 30. 6--6I1

VENDE-SE 
barato . .

Tcndinha da rua de Santo l Insto n. 197.pnr motivo dc inolesCa; a

ponto exceilente para qualquer negpc.o;
mesma.

trata-sc na
G__.

ViENDE-SE um p'ano
t atar na trav

Pleyel. fornialo pequeno-,
Itanibna 11. :*¦

de raça, com um
casal dc filli-n, dando imito lc'tc por preço

barato, para desdecupar logar; na rua D. Ma"-
ciana 11. 9», Botafogo. 6-5»

VENDE-SE 
uma bón.cunr;

casal

YENDEM-SE 
1 canos dc ferro zincado, meia

po'leg.-iila, 411150 cada tun, servem paa agua c
gaz; 11111 engenho paia cluicllos, com os^pcrlcn.
ces; d versos quadros ib santos, juntos ou scp.i-
rados; ver e tralar na travessa Cliristiana n. 21,
Meyer (llaldraco).

VENDE-SE 
por i$5oo liin Sabão Mágico para

lavagem do corpo cm geral.

VENDEM-SE: 
um elag6"c armar'o, com.pcd-.-i

mármore e espelho, iior 6;$; uma mobília, as-
íento e encosto ite palhinha, por 110$, sendo softi
duas poltronas i- sc:s cadeiras, sendo estas ultin.-is
a Luiz XV. Murei-a Santo-; uni espelho oval,
Brande moldura dourado, vil. hsauté, por <m$;
rua da Mat:iz 11. 161, E. Xovo. 6i.|2

de enxofre boricado, dc Cor-
paia curar sarnas c cczcinas;

lia avenida Gomes' Freire 11. 1.24.
VEXDE-SE 

sabão
rea l-uiniarãcs.

na avenida

V"~ 
ENDE-I
rSes; pa

-SE Ungiicnio Santo,
pa'a ciirar feridas recentes

¦venida Gomes Freire 11. 124.

dc Corria Glilihà-
antigas; na

\7ENDI 
'.MjSJ, 1* hitinincrlcss, u

duas finas espingardas de ca;a

canos cintos, de aço, próprias para resistir indeí n>
damente aos esforços violentou das polvo as ch!-
nicas fabricadas por mel da, Acompanha grande

ãuant 
d.idc de nctrcclios dc ca?a c inir.ção; rua

1. .losé ii. 8 (ju andar).

Preços de pneumatIA/V». Capa: 91000
Mb. Gamara de ijir 6S000

„t memo^-PneiiBatleos: MICHELIM
aa memores toyoioletas: HUMBER""¦' 
Antunes dos Santos

Rua Rodrigo Silva [anti n. fl2

A8 MELHORES ROOPAS
INCRÍVEL ?

Parece á primeira vista mas é absolutamente
verdadeiro o prodigioso desconto com

que a ALFAIATARIA

LEÁO DE OURO
eslá vendendo todas as roupas feitas e

medida da presente estação
sob

PARA O
Tem o maior stock de riquíssimos ternos do
afamado brim TÜSSOB, feitios no rigor da
-. moda e estão sendo vendidos a ==^

18$0O0
30S000
25-jOOO

VENDE-SE 
— Precira-se comprar trilhos de .4 I

a 18 leitos, por metro; na. rua do Lavrtíio I
¦. 30 lobrido, com José Carvalho. 495* I

VENDEM-áE 
6 machinas para cirurga, formate

¦liem_o, e viros quadros a oleo, como Tiradcn-
tei, S. Joio Baptista e outros, e de tudo; rua do
Hospício n. 1I9. 5028

YENDEM-SE 
duas cabras dando leite; rua Ita-

qualy n, 168, Cascadura. 504.

boa machina Matino-
__ rcacçie, para jornal ou impress6cs rapi*

das; o* ladeira da lfiser oordla n. 24.
VENDE-SE 

por j contos,
ni, de

VENDE-SE 
por íoo$ um motor electrico, 10 ca-

vaHos, completo' iioòol; rua CUivia Ma.a 67,
Madureira.

por 400$ uma mach'na
illarnhoj completa

... _ de cortar
rua Olivia MaiaVENDE-SE ,camisas ¦ _ col

n. 6*, Madureira,
"fTTÍNDEM-SÊ machinas de cascar camisas e col-

V larinhos, a pé ou a vapor; rua Oliv.a Maia 67,
Madureira.'

30-BOOO
Ternos de brim de cor puro linho a. .
Ternos de brim branco » » a..
Ternos de flanella cor, a ....... ¦
Ternos de diversas casemiras de cor,

de 20$ 2o$000
Ternos de qualquer tecido preto ou
azula.  35$000

Jaquetâo, collete e calça do cheviot in-
glez, por ¦ * • - 40$0Ü0

Para rapazes de E@ a 18 annos
Ternos de brim branco puro linho a 20$000
Ternos de brim de cor » » a 16^000
Ternos de casemira de cores de 20$ a 28^000
Ternos de tecidos pretos de 22$ a. . . 30S000

ROUPAS SOB 3J»a:_BI3IO_A.
Ternos sob medida de superiores casemiras

francezas e inglezas, pretas, azues e de cores,
feitos no rigor da moda, com forros de primeira
qualidade.0O$OOO
LEÃO DE OURO

160 Rua do Hospicio, 160
^-ANTO DA UUA DOS ANDHADAS)

FABRICA OE
PLACAS ESMALTADAS

pirt
nom«nctitura da ruai,

numariçló 'dã 
predio* •

RECLAMES

FUNDIÇÃO INDÍGENA
RIO DE JANEIRO.

\rEilDEM-SE dois balcões com pés torneados,
V iC tamboretes e S banios compridos; rua O.ivia

Maia ii. 6j, Madureira,.

YENDE-SE 
um automóvel do fabricante Dietri-

che, com taxi. Preço.4 contos; informações com
o sr. Adel no, rua Senador Pompeu n. 199.

VENDE-SE 
barato, uma machina de escrever,.

comp'etamciite nova e de bom autor; trata-se
na Confeitaria Castellõts (charutaria),

VENDE-SE 
uma collecção completa da revista

"Kosmos, por preço barato; rata-se na Con-
fe taria Casteltões, com o sr Iiima (charutaria).

VENDE-SE 
uma parte d- um sócio, da tintura-

ria, 4 rua de Santo Christo n. 247. 4853

CASSAI] " Infalllvel nas moléstias do

estômago, ngado e intestinos

Ki_contreü.«e"na» boas drogaria»

BACÇHARIs"lj55$000
_ ... _'__.__— 1 _._¦_.!«-_> _4n II. ¦ *. ¦

Zambidos dos onviá-s SÍBS£
ves da Rocha, com exito seguro dos
zumbidos dos ouvidos pela massas-
gem vibratória, pelus correntes con-
tinuas e pelas correntes de alta fre-
nencia. Os zumbidos diminuem logo
na primeira applicação acabam des-
«pparecendo complctnmente. Cônsul-
tas de 1 ús 4. Avenida Central, 90.

EXTERNATO CUNHA S5%«fc
cuidades, ao.ooo.

Rua Úruíuayana,

admissão ás fa-

149 — Das 11 ás 4-

GONORRHÉAS !5a0n,ifu..da. ÈSS
mente SEM INJECÇAO, somente com o BLE-
NOCIDA, medicamento puramente vegetal, premia-
do com medalha de ouro em diversas exposições.
Deposito, rua da Uruguayana n. _s — Canipjs
Heitor & C.

Coqueluche — To» .c» rebeldes,
broncliItcR, fi-iqtteza
piilnioiiur, ctirnm-se

radlcalmeiiie paio po'
dnroso tônico rio apparolho respiratório.—
UÍUf.E PlilANOA (Pnlnio!) Curu aualquer
tosse e eviia a tuberculose, liffeittis gnrnn.
tidos em quatro colhem. Vende-se na
drogaria Pacheco à rua dos Andrtm-íis59.

Delicioso
refrigerante
Espumante sem
álcool.
Telep. 1453—Cai
xa postal 44'J. -

Gonorrhéas i
is-l.

o suas complicações
—Cttr.i radical::—Di-.

u&o Abreu—35, rua
do Hospício. Das 8

.ma,
V'ENDE-SE 

dc tudo; armações para var os ne-
g-ocíos ba'c5es, vtrines Txas, de laijos e dc

centros; tò!d6£, movc;s, çsçrJvan nhas, divisões, ba-
lanças Komão e de outrói .íahrtcatmts; fogões para
hoter... a gaz; portíles e^ gra des de fc ro, portas,
esquadrias vr.rias mach nas, poüas, copas, tabolcí-
^13, fcrragcti.. c Javatorios dc barbe.ro. Rua do
Hosp'c'o n. 189. 5°3-,

VENDE 
SE unia secetsra própria para casa

de negoco; rua da Passagem n. 43.

Tintura ideal garantida
para restituir no cabello
11 sua côr original preia
ou ra .tiinhu. — Preço,

IflSOOO; pelo corrnlo, lutils 8$00*-
Dciiosito «ernl, rua 1 de Setembro *87
II. KunlU.

4$, 41303 e ...OO.-Elegnntis
simos sapatos tio lcna, bran-
cos.nbntinados e com botões,
pata senhora. Avenida Pas-

sos 120 A-Cnsa Guiomar, (a que tem um
mucúco á porta).

3S-00

V'E-iDE-SE 
uma importante secretaria, com ca-

deira cgual e com pou:o uso; rua da Pasíagem
n. 43, I)ü'_:fo20, 4181

VENDEM-SE, 
pa a dcnt'sta, unia cadeira de v a-

gem, ine.a _e braço e cusp-deira; rua da Pas-
ca gem ti, 43, Botafogo. 4183

rENDE-SE um
da Passagem n

!aVator'6*commoda por 80$; ruit
43 Ilòlafojo.

Y'ENDEM-SE 
ê coinpiamíc dispas c gramo,

pt-õnes e concertam-.--: appareüiob; na rua de
S. Pedro ii, 203. 406

\VENDEM-SE 
moveis novos' re qualquer quantidade; m

n. 43, tclcplione n. 1.030, Sul.

usado- e compra-
rua da Passagem

Impotência — Ejaculitçfies pre
maturas, (raquéüa

sexinil, emmagrcci'-
mento rápido, dep.u-

pernmento de forças, curam-se rápida e
ri.dicalmente pelonoderopo tônico niusçu-
l.rViSUOdo CACAO IODO P1IOSPI1A-
TADO de A. A. CASTELLÔESi Vende-se
á rua dos Andradas 03. Drogaria Pacheco.

Bellos sapatos de ver
niz sallo a Cavalliére,
com grandes (lvellas

_ __ __ douradas ao lado; 120-
A. Avenida Passos Casa Guiomar (a que
em um macaco â poria.

9H000
r —

CONSTIPAÇÕES** antigas e recentes
TOSSES, BRONCHITES

¦00 ra__otlmente OURADAS
(. . _a fm 

-..j:í-

SOUJfâO
PAUTAUBERGE

qae di'
PULMÕES ROBUSTOS

ltoan.a as força*, abre o appetitt.íteca
a» seereçots e pretine a

TUBERCULOSE
L. PAUTAUBERQE r

COURSEVOlt-PAMS
tf«_> u fíiirmutu.

m eyftJ l\J| A Cura certa dosta ter-
Ad I ri IVIA ri vel moléstia, como
Esp-Cifl-0 da Asthma. Vende-se na Phar-
macia e Drogaria Saraiva & D., ft rua dos
Andradas 85, esquina do Largo do Capim.
—I'ieço, JOíOOO. .

DARTHROScomic,,6cs e
Boralina. Rua de S.

dcstipptireccm
Pedro n. 8_.

erupções
com a

'ÜL

ítheumãtisme

TtTMTJTTTPO — Empresta-se sohrç hy
J-.llNir3._liXl-V poihccas dc prédios e inven-
tarios, juros módicos, com Jorge Sayc,
Ouvidor n. íoS, sala 5

rua do
4.936

LtvmÊfm
syphilis e got-
ta, «ão cura-

1 das com gran-
de exilo com os Banhos da Luz,obtcn-
do os doentes logo após o primeiro
banhogrunde diminuição das dores
e a cessação completo dellas dentro
dc poucos dias. (iabinete de Electri-
cidade Medica do Dr. Neves da Rocha
Avenida Central, 90.

Bor-teguins e botinas Con'

Odor, 
do bezerro, para collo-

gio, do 25 a 33, obra de dir
rae áo etorna « de imperme-

abili-lade absòluta-Avonida Passos n. v.O
A, Casa Guiomar (a quo tom um macaco a
porta). .',-.:'.;...

Bora-
.nda em todas as

t drogarias. Rua dc São Pedro

JJm flno appare*,lho pata jantar,cimi 7. pecas .
dourado; colheresde alumínio p.ira sopadúzia -SS0O, no grando barateiro da riu»Senador Euzebio n. 160 - 1'raça Onze dtJunho.

Um lindo app».
rolho para «toi.
lottO", cmn 7 pj.(.us, meia pores.lana legitima, panellas ferro Clarck, kilo

1»!K)0, no grande barateiro da rua ¦•Senadúr
Euzebio n. 160 — Praça 11 de .'unho.

23$ooo

25$ooo
dinturat no grande barateiro
nador Euzebio n. 160. Praça 1

Um apparelho
para chá o cate,Ht peças, coradourado o Unada rua S».

ça U do Junho,

9$5oo
Dúzia de talheres,
americano., íejjiti-
mos; nu rua Senador
Euzebio n. ítiu, Praça
lide Junho.

11$5oo Un1 Uno anp.iro.
lho de ..toilettc»,
com 6 peças,com lindas ra-

magens pratos do granito, por dúzia 3J5O0,
no grande barateiro da rut Senador Ku-
zei-io u. 160 ; praça Onze de junlu., port»
larga.
tt-t /~1"|^f> iOt todas as feridas recen-
U J_V.'__i-LÍ<_l.f-» tes ou antigas, são rápida-

mente curadas pela BORALINA; i venda ca
todas as pharmacias.

SOLITÁRIA—1^
ria. Itemedioinfallivele soguro. Vende-se
na pharmacia o drogaria Saraiva i- ('.., rn»
dos Andradas u Si>, osquitta do !tir_c do
Cap'.m. - Preço, 8IOUU-

AUVUUnl-U_ Kua ,i0 ouvidor ii. oi
Inventários, extineção dc uso inicio, (allciicias •
cansas contenciosas. Aücanta custas c maia tic»-
pesas.

cur»
rheu ni atis-
mo de
qua1q u e r
natureza e

syphilitico! moléstia de pelle, nevralfiias •'
outras affecções dolorosas. E' privilegiado
pelo governo. Vendc-sc na rua da Quitan-
da n. 2*, phannacia de Adolpho Vasconcr.
los, e nas filiacs, ti rua Engenho dc Dentro
n. 39, e Assis Carneiro n. g.

preferi-
do para os

banhos dos rcccm-nascidos j r. S. Pedro nu-
mero 127.

RHEUMAT1NA

O sabonete Rifger ;j0

__Saa
ECZEMAS íif radical-com
pharmaciasnumero 82

EstrÉ-smo
\ÇIiNDH-SlJ 

unia loção para t ar as t nlas do
cabello voltando á côr natural; Minme, Gul*

marãe.', i° andar,. 135, jj^gnida Central.

conc«i1am-se óculos i
n« e col!ocam-se v dros nos mesmos;VENUKM-SKnez e col!

da As-icmb'ca n. 56, casa Rocha.

pinc_-
na rua

-S.S

\TENDEM-SB moveii novos e usidos
?/  .._.- ....*a-._ . pafam-« bem. Vendem-

trocain<
V si' novos por usadoi, e pa»amse bem. \

ie: (ra»rd»-vest<los 45». ~-%, 7"}, ,"">? e '1°*!

piarda-casacas 170?, 180$ e i_$l .'":->'?Í« 5°»-
60$ nsi e iao$; camas Mana Anton rtta 70»,
00$ e iooÍ-, ditas R stori 30$, 40$ e (lo..; d tas

para lotteiro de 10$ a 30»; co.chõcs de crina ve-

.dal 28$ 30» c 40$; ditos de cap m barnbcque 4J
10$ e 18*; Kua-d_.pr»los de 40., 4.5$, soí.e 130J;
ine-as elásticas 40., 60$ e 65. t me.as mob:l as sul-

i_5$, :oo, e 120$; 17. mas artiijos
este ramo dc negoco. Preços b_-

ratiis mos. Nio queiram comprar sem v s tar a
Cas» Confiança ru» d» Hif-v-o n. .133. ». ia-
vares & C Attende-se * chamados peto te epUone
n. 4.393, c' vendem em prestações, com 50 o|o, sein
fador.

americanas
pertencentes•_.:..•  X

\!"KSÜEC-Sli 
uma mobiiia eitofada, para sala de

visitas; tua da Pastagem n. 43, Botafo__,

VRNDR-1>K 
um carro para passe*oi quasi novo;

para tratar á rua S. Luiz Conzaga n. 99.

.GONORRHÉAS, CORRIMENTOS
. CURA RADiCAL"-~

VEN 
D l-i-Sl. um bellissimò pano allemão por

ml rés, está bem con;ervado;
500

motvo é pira
desoecupar logar; rua ik.icdicto Hypu ito n, 49,
(ao lado da matriz dc SánfAiina),

ovos de celllnhas Coch'nc!iina t
% a du_:'_.; travc!3a do Navarro

TTENDKM.SE (
V Rrahma. a ia:

Catumby.

\ri-.NDEM-Sl. 
gaolas deFde 2$ooo e tabucam se

por encommendas, tecidos de aram; dusde 400
reis o metro, na fabrea de gaiolas, vive ros c te-
e^noj de a-ame para ja-dins, cercas .«criptorios,
ctiarutariis, cte., C. S.lveira *
Ifo.p co n. 171.

na rua do
8_-

VKNIH-ÍM-S1-:c Virgem:
Ottoni ii. S-

nlios da Compnnli.a; alvnfclhap
J. Car.-ozcdo & C. rua Thcoph lo

6-78

WF.\DI--SE-digo. concertam
Y se machinas tle costura, çtrx.
mophones e bicyclctas. tiab i-
lho garantido. Aviso .Qualquer
pessoa que so intitular do ini-
nha casa o que taça concertos
em cisa do f regue., não c meu
empregado - só executo Ira*
biilhos em minha officina. Casa
Esperança (antiga Verde), Es-
tacio de Sá 65. Tei. 55, viila.

raças Plymouth Rock,
Cochinchina amareila e I.cghon branca, dúzia

io$, afiançados; na rua da Quilanda n. 155, loja.VENDEM-SE 
ovos de

Co 
" '

\^ENDE-SE 
(cxtracçóes completamente sem dor),

só no dentista americano i rua do Hospcio
n. -*'.

iTXENDEM-SE do's pianos, um para crttiuo e
T outro Pleyel; formato 6; na rua S. l.uiz Gon

zaga n. 251. t6ir

VENDEM-SE: 
um bom pano novo. Pteyel, tres

pedacs, alta novMadc; um d to allemão) per-
feito, cordas cruzadas c cepo dc metal, por preço
módico, sem compctcnca. Ao Piano dc Ouro aç e-
dlada casa de conf anca, ha 3," annos. do Oul-
marães, a ma:s baratera; ru ado Riachuclo n. 425.

•mH-DEM-SE a 30800» ma-v ncquin. paulistas, últimos
modelos — vendem-, o tambem
a prestações e não so exige lia-
dor. Casa Esperança (antiga
Verde), Estaçio do Sá 05. Toi.
55, viila.

\rKNDlí'SK 
um rtapere com éspellfo, pedra mar-

mo e c armário, por 6a?; na rua da Matriz
ii, 151, lí. Novo, 496-

VíNDIvSI.
V do lirasil.

\7T.NDK-SI. 
uma collccíão d= canários belgas,

de raça; na rua f.íns de Vasconcelos n. í'3i
Engciiliò Xovo (casa de p anos).

— T)'go, comp ram-hc scllos u_ado.,
pagando bons preços; na rua do

EIospco íi, 86, sobrado. 50-7

um íriagnif co pano por 1 :ooo$, ai-
encaixotado; á rua Sant'Anna n, iío,

(Cidade Nova), C045

\níNlÜTs"í., 
na rua sétê de 

' 
Selcmhro n. 81,

o celebre pe:toral dc Guaco Riog.andensc qiíe
cura qualquer tosse, autga ou recente, li' melhor
para as creanças. 6079

-y .Nii.-. E
V lc mão

rrf-:..a
M

i
»'™ 

'"""¦ —

_g-_a_á-__- _
NÀO MANCHA A ROUPA

NAO PROflUZ DOR (•
ínfallivel e¦•inoffsnsivo

itm^Bmimpe-mprí-*

Cura do estrabismo ou
olhos vesgos, fazendo des-
apparecer completamcnt.-

esse defeito e readquirindo a phyíiono-
mia a expressão natural em poucos dias c
sem o doente sentir dor, pelo dr. Neve.
da Rocha, especialista com longa pratica
de sua especialidade. Avenida Central n.
go, das 9 ás 11 e dc 1 ás 4 horas.

Mme.Zizina Grande
carto-
mante
brasl-

leira, mcdlum clarlvidento, trabalha ha 18
ani.os no Hio do Janeiro, ondo se tornou
nntavel D_lo acerto do nuas pradicçoes,
CdoeLVlO'*.'1906,1910, 1911, 1912-
distincuida com referencias honrosas polo
lllustrad v imprens. deUi capital o de to-
dos os listados Mn_.Zl_ina previne. que
só trabalha no mo da .Quitanda, n. loj,
moderno, l. andar -Consu.tas dar. 11 da
manha'ás 8 da noite.

Dnen
ças"do se-
nlio-Dr. Cartaxo Dantas

ras, creanças, nariz, garganta e ouvidos.
Longa pratica nas clinicas de Paris, Vien-
no e I-orlim. Cons. II. Sete de Setembro
186, lei. 3.839, das i, ás 4. Res. R. Haddock
Lobo 200, tei. 1.133 viila. 

VENDEM-SE 
prédios

ioc.ilid.d-3 do Ui»
RA BASTOS *
brado. Tei. _._.

C.

e terrenos i-m todas ti
Nictheroy, com 01.1VEI.

Rua da Carioca 11, 66, io-

Cartomante

ELIXiR DAS DAMAS cura as irregnlarida-
des da menstruaçâo.

do dr. Rodrigues dn& Santos.

,gaaaia»-_i-i_j«ui_«_-<^j«Ma««»"M«»,rjg^ _r* a T1 jRi ta a T"
|i_swMisaBmaRiK«B ¦"J wA I ASbM 1

. '-'.M-ihJl _!', af. 
'•'Çcttas 

Pottncmes" a 3$ooo o
V vidro. Cu-am impotenca c fraij-.ieza dos ner-

voí, clfcito mmed'ato 011 pro;;rcs.'vo, siçunito a
dóst-j rua do liospicio n; "-i8, Drogaiía Bcrr ni.

VENDE-Sl:para mal
infalível. I.ata iÇaob; ma

iííWía Phcsphorica Americana"*

do Ho sp co n. 18.

i3.

íDE:SE
Üos sem

calçado.

"Coilõiicnio*; para c_\_e"tii n"io inípc.
Vidro i$ooo; rua do Hospcio

VENUL,.callos tem dor, cm Ires dias; nao mijicdc d:
andar

TTENDE-SE a ".-!íim Slam", para clarear os
V dentes instantaneamente, tem. prcjud.car o es-

maltc. Vidro i$oon; rua^do 1 Io .pie o n. 18,

VrENDE-SU 
o Ónratol, para exterminar as liara-

tas; não prcjml:cá os aniunes domcst'co_. Caxa
500 rés; nas casas de varejo e na rua do Ilospico
n. 1S.

^7'I>>.D_vSK. 
pira dentista, um _

ra, portátil, por 20$; rua da Pas.agcm n
Botafogo.

ncosto dí cadê".-
43-

ATENDE-SE 
nm tonei dc liiico, vas!o e com tor-' iic'ra_ próprio para caldeira ou deposito de I'

quido; ver c tratar na do Mattos o n. 1S9.

VENDEM-SEbom catado:
casa 11.

Iclbas dc zinco, já usadas,
na rua Vidal dc Ncgrciros n

Santo Christo, 630.1

TTEND. M.-SI-:
? armarinho

armâ.õsâ p'rop."-ias paa fazendas;
pharniac..; haleões dc pedia mar-

more, ditos de madeiro, dios dc vota vitrinas
«lc lado c c--'ii:ro: 10.1 mclros dc a inação de ata-
cado, caldeirões para hotel. Importante divíão para
bilhetes iícf-Vaninhas c nur-tos art _ròs; importante
reça com ...; logares^ toda dc peroba. Ao Ganha
rouco, rua do Hospcio n. i;i-, t-J.í-l

XfENDE-SE uma "barata" Velie, nova,
V força de 30X40 II. P., 4 cylindros, mo-

tor idêntico ao do "Pope", carrouuceric
de course c com 2 pneumaticos sobresa-
lentes. Trata-se na rua do Hospieio ri.
46, das g ás 10 horas da manhã e das 3
XJ2 ás 4 pm, com o sr. Tapioca.

VIOLINOc
E IIANDOI.IM, senhora respeitável

çonjiccç.ido profundamente ta arte, léçcíoha* cm
lua residência por preços módicos, ã rua Mariz c
Barros n. ¦-$, e*-.i Vil. 41S4

VÉNDE-SE 
por 1

lustrar a:> unhas,

m
l$500

só com
um SaiKio Magaco, para

!avag;m. 4975

\7ENDE-SE tecido de arame a 4oo ríi» o metro-,
V rua Sele dc Sttcmhre n. 199.

"tri.NDE-SE uma escada .
\ da I.apa n. 81, rara desoecupar logar,

di fieroba, nova; ru_

TfENDE-SE uma car-o.a ga:y, nova, com trc_
V bons animaes novos, licenças pagas, encerado

novo c arreios novos, com uma frtguczia ile 200.
a 300$ mensaes granidos: só tem tres mezes
trabalho; na rua Pereira Nunes n
pisla.

le
Aide a Cam-

4030

' '.<rf.

|^KX£)HM*SK o« puros r gemf-nos vinhos por
tugüczcs do Min lio c Douro, importados dirc-

damente dos vin'ctiltores por Egticircdo ft C.|
dfp.i-it'i travessa dc Santa Ktta 11. 4--:
Tabeliã: . ._

f ba-r;i de im.u t>srap:ga D^-rn, |op li-
tros, D. Ífar*a fia -.su^oc:

g barr"! de puro v nho Mòscatcl, Douro,
D. Manoel, 100 litros

I barril de puro vinho dc ni£i:a, Deiro,
D. l.uiz 1" .° lit-os . . . . . • •

I Larr'l dc puro vimio Mi:.10, D. La.-
Us 1". 90 ¦ tros * -

I barr 1 de (;u.i'iiucr verde ou maduro,

| banil dc Ge'rop:ga ,o-.i Moscatel, do!
menores, 45 ht:os

. | barril dc qualquer das duas marcas,
de eu litros. Moscatel ou Gcropiga . ." 

di> 'ceco Alto Douto, de iSro,

TjPVOOO

go$ooo

9o$ooo

«*;$000

130Ç000

70ÇOOO

Crcp'ga, das mesmas

HE

p caixa
ou Moscatel

I Moscatel ou
marcas ••¦;••••_%''

I maduro oo verde, 1» garrafas .
1 maduro, v nagre dc vinho . . . .

50 garrafas, verde ou maduro . . .

95 garrafas, verde . . . • • • •
Pedidos a Figueiredo « C, nia

m, mo. 1'eleíhone a. J.J7S.

50*000

30ÍOOO
15$000
i5$ooo

. 40$oóo
22%O00

Alfândega

para liquidar 110 Meycr, duas
com fre_"-iezia escolhida par-

1'cula': para info.maçSes com o sr. Manoel, rua
I) Aiiea.de, esquina da rua Aqutdaban, venda.

•SrENDEM-Sl-i,
V vaccas leite vas,

TTENDE-SE papel p'ntado para forrar casas a
V S-mo c í-'3o a ptça; ver para crer na_ rua. do

'.... 11 lie. j!_--__- *í rui d__ Conscição,. Ujs.i
s barato.ninguém vend

11
do Araújo

^fl-iNDEM-SE cinco columnas dc- ses meros t
.' 30 próprias para linha de eixo e medeirás usa-

das para còh-tnicção, cantaria nas po-tur.as :1c
arco, teio portas para ga a..c( cantaria) esta tuilo
na rua Altgria 11. J80; trata-se na rua da l.ain-
boa 11, roi junto á Uácança; 4.460

T7ENDi;-SE tun varejo para cigarros, coniplcla-
V mente novo tem t'e_ mezes de uso; traía-s.

ua rua Nova n, 150, paraüela á avenida Kio Branco,
em frente á I/ga cont a a Tuhcrculo.e,

VUNUlvSl'. 
um superior cão, raça hollàndcza,

preço razoável; rua da Lapa a\ 33.

XJ'líNDIvSK um p:anó dc cauda, autor
y não Icm defeito a-gum c vendc-sc harato; rua

allemã

\7ENDE-SI! uma ola"!a montada com niachina
para te lias Irancczas: e tod.s os pertence, ga-

rüntindo-se grande parti' de consumo do material;
tem exceilente lir.no para todo fabr co ççramjcó;
trata se na estação de Ilonorio Gurgel, linha au-
xiliar, na antiga fazenda da Invcrnada, com o sr.
Henrique \Vaite., ,1544

machinas de co.tura dc pé e de
mão. nova» c usadas, as de mão de 15$, iS.,

as de pc dc .'5$, 30$, 35Í, até
machinas Singer em p esta-

TTENDEM-SI'

20$, .'5$ até 50?,
ioo$ooo. Vendem _ .
ções, pagando 20$ na entrega da macnlna c tlcando
a pagar ifcí ou io$ooo, conforme conb nar, serve
qualquer fador. Comp ara-se c troetun ^ machinas
gramophoncs e tambem compram-se chapa, dos mes*
mos. Vend-mi-se louças, fer-agens c trens de co-
z:nha Tudo por p eço qiiasi dc graça, no grande
barateiro na rua Senador Pompeu 11. ;7 885

do Catttetc n. sob "ado.

"\P-NDKM-SE: uma mi.bTa por ioü$, um guarda-
V Iòu<3 45$, um guarda-coiiiida 25$, um ctàgçfe

_;o5, uma ni^sa elast ca 45$, uma dc cabeceira 10$,
uma cadeira dc ba'anço -'5$ uma commoda 30$
e mais alguns moveis; íua do l-_taci'o n. 76.

V"TK>.ni.M-Sl'. 
quatro vitrines de lados dc por-

tas c um balcão env dragado; rua do Ujv i1jt

VENDE-SE
y 2;$; na i

uma boa cama pa'a
na rua Miguel de Frias :

solteiro
, 46.

por

^rKXDKM-Sl'. 
flores, •imittição de hiscu:t, para fi*

nados; coroa., íamos c criti.esj dc 5$ pa'a ema.
Knsina-se tambem; rua Paysandu' n. 183, casa
n. 1.

,\. ENDU-SE
V .preço razoave

um volino inteiramente novo, por
na rua Kspinlto Santo rt. 39.

TT1ÍNDIÍM-S15 por _:o$ c 25$ cortinados que ev-*
V tam completamente o cont acto dos mosquitos;

na CASA DIXIE, rua do Rosário 147.

\7"KNDK-Sri 
baratissimo, na casa "Tempo è dí-

nheiro", tudo que é concernente a colchões e
móveis. Deposto, rua Marechal Floriano n. 220,
Fabrica, rua D. Anna Nery n. s;o. Teleph.
11. ...6.5. O. K. Cunha & C. 1.513, Vilta.

V I.NDM-SE uma armação compicta, propna para
armarinho; trata-se na rua Estaçio dc ba
65. V-o

¦^^ENDE-SE um automóvel com força
* de 45 cavallos, de fabricante francez,

mcr-inisnios de primoiriosima ordem, pres-
tando-sc os chasis para transformar em
um auto de transporte de mercadorias,
preço 2t5oo$oo (dois contos e quinhen-
tos mil réis); para tratar com o sr. Is-
mael Moita á rua do Rosário n. 75, so-
brado, das 12 ás 4 da tarde e para vêr na
Carage Hargreaves, Avenida Salvador de
Sá n. 10, das io da manhã ás 4 da tar-
de. Tambem se presta para um carro da
luxo.

(LEÜCORRHEAS) cura
certa c radical com o
XAROPE DE SAMBA-

ÍIYBA de ABREU SOBRINHO —Deposito : Rna do liospicio 9
Rio — Fabricai Largo da Lapa 6.

f Sores Brancas

l'J|8_^/ _^__$^^~_w£__v&&. ii

IL. ._!^-_L&__3^.ÃS.ÃÜ°E.-Í

Destruição completa
EM 4DIAS

Com o itso da • ,ÀÍi__OI,.A, que nào
impede d.- aiídiír citlçatlò.

Veude-so em todas ns pliarmacias
o drogarias e nõ deposito á ruti dos
Andradas 11. Ri, esquina do largo do
-lupiitií „__«

Prcro, 1SBOO

i Pharmacia e Drogaria
SARAIVA & C.

.mm _<aia__r.t&*~_t* -_a_acT_»sr>««-A.

s\ m Cura da ca-
*7 tura ta em 15

dias, por processo òpcraloriò seguro,
iialqimr que seja ü edade do doente,

pelo Dr. Neves da Rocha, oeulista,
com longa pratica dc sua especiaü-
dade no paiz e nos hospitaes de Ber*
lim, Vienna, Paris c Londres, me.-
dico de diversos hospitaes desta c'r
dade; Avenida Central ri, 00, das 9
áslledo 1 ás 4 horas. Honorários
moderados.

cura feridas, dar-
tliros, empingens e

Deposito rua de S. Pedro n. 127.
BORALINA
feridas

Scioncia.Po-
der, Verda-

de o Luz —
iTtíiloe^tado longo tempo na Ba-
liia. onde adquiriu grandes co-
nhecimentos, po3sue vários talis-
mansinfalliveis ásorle^ um-brev-
com o qual tudo consegue: casae
mentos, reconciliação dc amantes,
pa. c felicidade no lar, sorte no jogo
c no commercio, combatendo atrazos
de vida privada e commcrcial —RUA
FREI CANECA, S - sobrado.

Clinica
medica-

Molosíi
_ tias das

senhoras. Palia e syphilis. Diagnostico o
tíattirí.onto pratico da syphilis a tuber-
culose, Applict.çao do 006 nos casos indt-
cados. llosidencitit rua do Lavradio n. 3(i.
Telephone 1212. Consultório à rua da Ca-
rioca n. 62, sobrado. Das 2 ás 5 horas.

sob bypothccas . d«
prédios c alttBticl .
1 _, .-sitio que prc-izcm
de obras, pagar im-
poslos atra.ados, de
orphãos, dotavcl t

usofruto, beranç.-,-, inventários, apólices, clc;
compram-se predios c terrenos em qualquci
locai ; com o sr. Moraes Júnior, á rua do
Rosário 11. uo, sobrado, esquina da Ave-
nida. 3916

Dr-ÂnnibatVaryes

CASGADUIÍA. consiiU.s grátis
Na Pharmacia Cardoso

PELO OGCULTIS-ÜO1diz tudo, faz unir
separados.

Mostra a pessoa

que sc quer. Trata todas as moléstias. Con-
sultas das 8 ás 3. s$oob. Rua D. Latira de
Araújo 11. 160. Próximo á avenida Salvador
de Sá. 3Si2

Párf ei_*a.

FRIEIRASFo_í_lixa.certa
rua

com a
dc S,

Pedro n. 127-

Pharmacia Cardoso IfSa
HO.!-IliF-ATlll - COllilílí It.-BBOSA

CASCADUUA

Mms* Palmyra, com longa
prat ca dc hospitaes da Europa,

cura r-i-Kcalmentc todas as moléstias do utero de
leniiòrás que nâo pospam conceber c evita conce-
pçõ s, rápido e Rarantido, ct-pcciaüdaile «teriti-
saçBo. traia de h.morrliagas c suspensão; acceita
parrurichtes eni stia casa e ao mesmo tempo de
clara q.ic tendo uma ne;t. jornal com o mesmo
ni'_i'.\ conlinuando esta parteira a ser processada
lia já mai? de uma ver, por desprezo deixo meu
nom.- para não confundirem c passo a ar-signar
me Mme. Taveira Morgado-, rua de S. Pedro nu-
mero 180.

^£5 
OI"? CS constipações

ôUbiD) e coqueluche
são ilebelladas C'>mo\arO|ic de Pnracary
Composto, approvado o licenciado pala
liircctdiia de liygicne, de etreitos seguros
nas moléstias dos orsflos respiratórios —
Vende-se em todas tis pliarmacias e droga-
rias. Vidro SSOOO. Deposito, pharmacia
e drogaria: Saraiva &. C- — ltua dos An.
drtiilas n. S5, esquina do largo do Capim.

Espirita. .mnambylo

tileeras. curtin^sc 111-

E____ 

-___-__ ** tna - ••¦*" * •*••¦* *,*.*****•***¦—

T.IT_ W -allivclnictité com a BO
B^ByBÜ_% RAl-lNAj á venda cn
_\%A_JIL_\J iodas as pliarmacias. De

dro numero 82.
posilo, rua dc São Pc-

lill Especialidade do
Vt. B. Cavalcanti

I\. Carioca S. Das
_ ti. ', terças, 5- o Sa-
bad.is.

GONORRHÉAS

TfI.NDi.-ST. por 5011$ um salão de
centro da cidade;

tiart_e.ro no
trata-se na rua Fiei Caneca

499 ¦

T7-3ND .i-SE uma macivna S iitrer, Dotina, cm
t perfeito citado, rua de Sant'Anna n. 16;; traia-

m nn Imtcqiliin.

TT.-.XDl.M-.?-. ovos de raça, garanti*
V a duza; rua General Cama"a né 40

Ios a 0$

TT/ÊNDEir-SE: 1 araponga'," 2 vira bosta, 1 grait-
y na, 1 bicudo, 3 £a!iiá?, sendo 1 da prata 1

laranjeira e 1 colVra", ***** cànàrtò hamburguéz,
1 cojícíro da brejo e mau 3 pas^a"!.; miúdos, todos
têm gaolas quasi novos; t"atã>sc na rua Ur. Ma-
noel Victorino n. 131, Engeí.ho de Dentro, cn:
frente á estação. 5011

rC-7ÍENQK-SÊ uma machina pholog-apb ca 13X18;
\ c pcchnclia; rua da Constituição n. 40.

f\/rKNI)I.-Sl- uma dúzia dc cadê Tas para saía dc
t jantar; na rua Conde dc Bom fim n. m, casa

n. 19. Co3J

TTT.XDE-SE uma optima te*e-objectíva comp'ctà;
. ver e tratar na rua da Harmonia o, ji. Pho-

tosraphia Ideal.

ngtl-
rias

nu chi'onic.is — Cura corta em pmtcos
ditis, sem injeci;íto, obtetn-so cotn a Opiabl
antildenorrliapic... remédio erilcnz na cura
rias flores brancas o retenção de urinas
Vende-se na ruu d is Andradas ?5, esquina
Largo do Capim e Drogaria Saraiva —
Preço, SSOOO.

4-000 Rellos sapalinhos do
verni_ com llvella,para
nrcanta, (de 17 a 27),
120 A, Avenida Passos

—«C-isa Guiomar» (a quo tom um macaco á
porta;.

dartltros e lirotoejas,
curam-sc radicalmente
com a BORALINA; á
venda nas pliarmacias e
drogarias.

SARNAS
BEfMTISTA Americano Dr. C.

rigueiriMlo especia-
lista cm extrnceões
completamente semdor o otilros trabalhos garantido.; syste-

ma aperfeiçoado: preços módicos,e em prestriçoes, das 7 da manha ás _ da noite, ruadu Hospieio 222, canto da avenida

Cou-
sulta
com
cia-

reza todos os segredos o mysterlos da vida
humana, fazendo desnpparecer os atrazos,
embaraços, rivalidados, por mais diíficeia
que sejam, c tratamento ae qiulquor mo-
lestia p«lo espiritismo e sciencias occullas;
diagnósticos e prognósticos scicnliilcos'
garantidos—Das 10 ás . da tarde o dns C ás
li du noite-Praça da Hepublica 195-sòbrado.

com applicação da Po-
mada I.isbonense, fica-se
livre desse flagcílo. Ven-
de-se na 

"Drogaria 
Mattos,

rua Sete de Setembro nu-
mero 8i. A pessoa que trou::er a caixinha
vasia, com os callos dentro, recehcrá outra
clicia. Caixa i$ooo. Grande reducção dc pre-
ços em dúzia. 338*

ILO.

Dr. filio Aguiar Rspccia-
lista em

moles-
tias de: Kstomngo, rins e pulmões Traia-
mento das anemias e depauperamento or-
ganico. Moléstias dns senhoras, clinica
medica. Residência: Travessa do Torres,
17. Consultório, rua Rodrigo Silva 5, das.
ás 4. (entre Assemblea o ,S. Joso).

Consultas grátis

r. Masson da f ons eca ?.\$fc
sua v agem álíttropa: Cons. Rua d'As-sembléa n. 47, du'. .4 ás 6 horas lies.Rua das Laranjeiras ri. 3iii.

DENTISTA
I

lleilur Correu, esjgg
peciiilisl.i em tTn-
balho:; a ouro c
a porcellària. Ga-

liineta rriòriladii com apparullios m"
défhõs de clcctticidade. Preços modi-
cos. Das 7 ás G horas! Domingos até :
horas Telephone H.iiu.
t. fls S_ Francisco fle Paala 12, antigo C
HYPOTHECAS,- Z ^§ t£*%
qticitos juros— Oliveira Basto & C., Carioca, tjfi, so
brado. 333.

Sarnas e coinichães,
curam-se cfiicaz-R. S. Pedro n. 127.

0r
BI-OTOEJAS
mente com a Roralina.

m.monk Freire ©g&?i
pico-Syphilis—Avenida Rio Branco 137(Ir. andaria ás 5 horas Residência l'al-meira 'J8 (ISotafugo).

M7_U_.I^ 7« ,,„ _ im G0 .
Dias, <_, canto da Rua do Ouvido". — Cun-sultas : das 8 ás 5 da tarde. Tei. ..580

Tiram-se todos os diastrabalho perfeito ; na pho-tpgriiphia do Commerciode Teixeira Bastos, 6 rua
feíraM
da Assemblea 08

O avelliulado da pelle õbtEm-sc
sabonete Rifjjer; r. S. Pedro n

com
27-

SOMALIM Ac"raradicaJdas-feridis'u,coras,e írieiras. Rua doS. Pedro, 127.

por nic-
ÜL05 C
operado-
res . es-

pecialistas cm moléstias dos óllios, oirMOS,
garganta e _ari_, enfermidades das senhoras,
creanças, syphilis, moléstias da pelle, yias uri-
narias c "cnercas.

Todos os dias, das it ás 12, e das 4 a3
6 da tarde. Avenida Passos, 11)6, sobrado.

2J.

Exfernaío Minerua K&S5;
sobrado. Cursos primário, secundário", com-
morcial e de admissão ás escolas süperio
res. Diurnos e nocturnos. Ensino pruticu
de línguas vivas.

PíTviCÊNTE LUZ !ÍÍ!
ca. Rua da Carioca n. 20, sobrado, liesi-
dencia: Haddock Lobo n. 90.

Exíernaío maureÍRK.à,.e
para q ...Iquut' JE.coln. I-tiirn» » n"'
t-tu.nn. Kua t do S.tciu.r. 11. I»'-'-
•1- e. 8' andares

cnn •nnn'í. - D''"5C sobre hyp°th«as dc - - -
500.000$ . ,_ 0|0 cm prc(lios f terrenos.

& C. ltua da Carioca r.u-OLIVEIRA BASTOS
mero 66, sobrado.

Pr. Ed. A?_3irelles doenças (,a3
cre:t:iças,vi'i3

urinaiins. Tratamento da eon ifrliéa, Çs"treitamento da utcilira, hydroeeio cto.
Kxame directo do interior d_ uróinríi <>
bexiga. II. da Caricca 35, das 3 as n, a
Hntldoek Lobo, n. -55!..

Montepio Civil ISSlgS
quctlcs que foram dcmitiidos ao ..rbiir:,i ao í»-
verno ou por sua solicitação, mesnío düranlç.aiií_ro
pensão do mesmo montepio, adiantasse dmnwr
para as despesas, mediante accordo. rrc.urar ---
muc! Costa, á rua General Camara it. ;_ 7, *¦•___
lu j ú _ hora-, todo, OI dia». - ™

'...
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era «.tu. /¥¥ i.KIANiiAN íM-í
Meios brancas^1 

'--«JL ulUmiym) J£»
SPiüPRF RAM Ep_ll __» ____Jv_jJi íl isa

is senhoras 11(jrnvldB«eqiM»aiornamentam de-
vem Inzer uso do
vi.\uo nio_r_.|

nome, I'- "M*'"" eterio oleiteaugraeu.-

os filhos. „..__,.,- ê o melhor'
(.Minho Bioseiico (_oa tomtou ,,,_ nt-n presente, o porlantoos-conhec dos até,o pr^me, ^

?¦;-contra se na.rua Primeiro deMufion. 17
Úrpitarlu Giffoni.

- _ " Poderosa'

HITAIIHASS
tar fra-

q..ier.M g-n'!'-'3.-. (-""R0'.1* .'í.I m*-'-- dc_.•*•_*

RHEÜMATISMO

IPEUVOL

-',' i. íií-íoh- têm manitestadii o seu contcn-
.anento com os effcitos desta* tintura.; ven-
,j...c nas pliarmacias 

J- *-1-'"1-" -.'¦.---.-¦-

cellos. Oüitanda, 27.
-„ c Assis Carneiro, 9.

dc Adolpho Vascon-
Engenho dc Dentro,

Mães estremosas, ^Un-af"^-
,.os5"os queridos filhinhos de tantas molestiaí
..os affligcm, banhac-vos com o delicioso,

.jionete Rifirer; rua S. Pedro n. 127.

.".os bons corações """tf.... a0n
vist-i, com (17 nnnos do edndo, pcilo um
obulo às M-iins carlito-._u_ parti a su»

«Ib.tsto-icl»; O «Correio St Utnbi*
recebe qunlqoer eumoU para o velUt»;
Ainiineiii. .

S5T MAURÍCIO KANITZ
llincdico, operador e parteiro, cspcculmen-

jurns

Approvado pela
Saude 'Publica

Cura coma por encaiit©
os rheumatismoO

de fundo s^p-iiSitico, o ar-
licular deformaniè, o

ar-tScular agudo
e chronico, o gottoso e o

ARTH-llT.Sfl50
O rheumatico sente allivio na

• 2' colher e fica
curado com um só vidro

Venda cm todas phàrmacias
;'¦''-.., e drogarias

Depositários: ,_•'

f>ilra & Granado
RUA ASSEMBLÉA, 34 •Vois

das vias un-i- cm moles!ias venerc-s
cura garantida da syphiiis por proces-

Faz-se tambem a ap-
dos

indolor."606".

ESCRIPTORIO INTERNACIONAL, DE DIREITO
Tolephotto 3454 — Kua da Alfândega 120 — Elo de Janeiro

ADVOGADOS
Bessone Corrêa Br. Fernando Nery

DIOGO CARLOS SAMntES
Representante do Mundo X-Ofral o Judiciário

Dr.

pro-
coiii

Pola,
das

— Res.

urinas. _

-licacaòC'dó".''<iõij''. Ex-assisfctite
fc-sores Iíccamarsky, Rona, Kirsclil..
clinica hospitalar de Vienna, Budapest,
.Hospital da Armada), Berlim; cons
,.. ás .; r. General Câmara n. 104
rüa Carvalho Monteiro n. «|3. __^

faz' desap-
parecer as brotoejas. Vende-

se cm todas as perfumaria* c phàrmacias -_-

Deposito:
Corrêa de Oliveira.
Trata Causas Ci-'
veis, Criminaes c.
Commerdaes. Ade-
anta dinheiro para

Ottoni, 106, sob. Teie-

\W\ :<_r___fonorr BL___ *

,1 \J(Yíi O sabonete Rifger

S. 1'cdro n

íiii
Inventários, Rua T.
phone, 4.3S3.

Ileoem-itasoidos Todos os ar-
1 tigos, iP.Clll-
I sslvo borcos,

encontrara-
Paraíso tln. Crlanças-Rua Sete do. setembro, 100

e todoa os cos-B-imeoioa são rapidamente curados
pela injècção EUtáà. Remédio novo e infallivel-

Apps-ovado peSa Dia-ectoria da Saude PubSeca.
A1 venda em todas as phàrmacias e drogarias.

Preço do vidro

CLINICA OE
-DO-

"_ no
L'_ CjTZlSZtaimmta!,?' V*tt**ffW*l

iíils" de seda, li e algodão,
para crcáfiças, casa espe-
ciai; ma Sete -de Selem-
bron; -loo. — ParUiso das
Creancas.

Ar..l«>ct;n- -- P-11*- c ^P1"1'8* T-alaiuc»!'. --*
..lUlCSlUb _,.r- . crtica. nelo dr. Aliredp

ratica dos liospi
poi

Rua 
'Rodrigo 

Silva 11. "sf. Dc
Prirlo, c:p-cialisU com longa Jir
Ues «Ia l".uropa. ApjHcat.Se.-i dè 6"(> e 9'.4 PJr
processos moderno.
_ ,is .1 lioras.

Dr. Carlos Novaes Filho
''< ESPECIAÍ.ISTA

Pratica «16 hospital Nockcr «lo Paris o das clinicas de Londres
o Berlim

Consultório montado com apparelhos modernos, pe~mittlndo v6r"'to<io o H|
canal d* uretlira 00 interior da bexiga, agir sobre as lesões desses orgaos. o

Examo microscópico o tratamento dos corrimentos recentes o chroniçus -
"dã 

urethra.e-suas cemso _uén"ias : estreitamento, prostatlte, orchite, cjstite,
pyelUòo pyeloricphrite. ,¦¦ ...•- -

CONSULTAS DE 1 ÁS 5 DA TARDE . .
9, RUA GOISTÇSALVES DIAS, 9 (1- andar)

...-,..: RIO DE JANEIRO

Tem feito uso de TIN
TüfiASfara recolorir

seus cabellos.
Ji», experimentou a

YICFORY?
E' dcYJ*rexperimentar, porque

sd «a experisneia própria nos ensina
qual. o. produção que mais convém
á .oilcitü da»**scnhoraS'Oqueme-
lhor reslituc a cor natural dos
cabellos, sem deixar o menor tcs-
ligio dc piiftllta;-:'" '".-..;

A Victory(,*T|ão coutem absolu-
tamente iiilrtcwVífe prata, nem man-
cha a pello,-rtem queima os cabcl-
los. E' uma..íigua branca que se
usa com as próprias mãos, sem
cuidados de a).fííi'cãção, que per-
mitte tomar mnhódc chuva, que
elimina a «ààpu, o que 6 hoje pre-
ferida pelas j^andes senhoras da
nossa sociedfSe- Preço 5$000-

COELWASTOS & C.

BABAT-O
Os propriBtarios desta acreditado estabelecimento, nnica especial

nnuc^nniiat para criançasvM todas as ifla cs, jine.aoseus numerosos freon.zes que' a divisa da sua cas?, temi m*
f ilação, foi a lealiaae. bom c barato; nosta, casa o. Jia to não sa
caro, por serem artigos do. P™»" í?*^
n*rai iirocnram ter ordinário, para vender baraío, logo o esie naraw
K sa? caívasti vcssls fliüos e filhas^ sempre üe preforencia no
Paraíso das Crianças» uaicacasa dc bom e barato.

CURAI). DO EST0MÃ6»
AOS 80 ANNOS DE EDAD1*

O ravall-iro «*o Ilarna!,
:'<J. oáaiic, paikvia
jo araios: "Tiiiha o!iiprcga/'o «in ncnbnm exi-
10, i!iz cllc, •"••ótes meios «.'nipiricos, tae. coma:
o rcmioJHo <ic t..., *w piliias dc M..., a*-

, stam-ní-cs «dc iinistarda braii-a, etc;. Um «lia,
aío"scHiar_«'.---ie ijüe tomasse . -Vrpóis- dc cadti
rofeição ix-.-.zi colher'dc B.pa-à pó «ie «Car.
vão de Ec!''t-c, Ha dez ãnmos que i-*so 4cst«
r.n*f_.io c nunca «'.ais .çiiti r.csulni.n in.omnio.
do do cstoniaKO. Vou ao fotrote rcgulaniienM
c oi>ir'ora ai-jlnv.. seni.re proso do ventre.
Dcsie então gozo & icna ipe.feiM saude pan
miisha cdaiíe."

O uso do C_t*vão de Bello*: tna dose de duai
uu tres colheres, das dc sopa, «depois de cadi

p|0üOTM-«í4
RÍÒ DE JANEIRO |

e nas principaes piirfumarias I

CASA SANTO ANTOPHO.,
12.- Rua São Clemente ¦- 12

Deposito de sabão, velas, eliá, matte e mais aTti_*03 para lá*va-
deiras assim cobio grande variedade do milagres, •*:.;

cera, preços sem competidor
TTor para orei*

SIOBÃES & SEVE

13 ¦•"M
¦HiB>jHDnw_B___nnv«w*-p^>-«>-^ "":l

¦
ar.í-ião dc So unira* , -.gel

do i-stom-aco liavia inais «de '.^Í^H

¦¦Ss^m-
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Cur» radical cm sele dias por mais antigas ou rebeldes que sejam com

INJECÇÂO E A8 CÁPSULAS CITBirMS
DE

Casa para noivos
NEGOCIO DE OCCASIÃO

Tm casal, de tratamento, que sc retira para
fora cede as chaves dc unia 'bella casa dc
i.nnco aluguel, numa das melhores ruas trans-
\tr.aes á Conde dc Bomfim, n ciucm comprar
os moveis, cortinas, etc, etc, que.a mohiliam
«¦..mpletamcnte. Ver e "tratar á rua Felix da
Cunlia-n. 47^.^ 1 ""¦

ESCEIPT01UO
Miiga-se uma sala própria para escriptorio,

no íargò da Carioca 24! uata-se., cm baixo,
na Torre dc Uclem. •'"•I-

Altn cartomancia
Mine. TAGILD, iniciada nos mysterios do

-..ultismo, possuidora dc -rande poder cm
sciçiiciaá oecultas, di- o presei.te, o passado
. prediz o futuro. lraz qualquer trabalho para
o bem esiar. como sejam i casamentos diífi*
ci-is, reconciliações c «mbaraços comnierciacs,
etc.'; na rua General Câmara n. 269, P-^i'
mento térreo, ., .-_.

i

e saudo provém do ura fígado
limpo fi são.

Nau hum ---""nisiTO pode-
sentir-se liem cujo estômago,
ligado o intestinos nio funo,

cionemeom regularidade o isso se obtém sem o meno-
incommodo c som dieta com U3

Pílulas Indígenas de TATOW
do dr. MONTE GODINIIO que servem para' combater r a
prisão de ventre, homorrholdos, congestão cerebral, ío*
fres biliosas, ongorgitamonto do flgado, falta de oppo-
tito, tonteiras o dòr da cabo.a.

Como reguladoras dos inaominodos mensaes das so
nlioras tem sua reputocio firmada.

AS PÍLULAS DE TjVYUYA* do DU. MONTE GODINIIO acham-se i venda nas
pliarmacias e drogarias. _.-_-_
Deposito: BR^G^HÇfl Clp,& C0WP.--Rua do Hospício, 3, Rosário 62

WrmwmÊt

"

OaLineto Cirúrgico Dentário
Das ¦('irurgiõeí.-dcntistas Arislot.lcs

.lorge o Gastão Barroso; Especialistas
em operações dentárias e ••om longa

.„ pratica na' òxdcncfio do (oilo e qual- |
\i quer trabalho clinico o protlielicn. Dis- *¦*-
1 põem do todos os apparelhos emetri;
- ros, os mais modernos o iipcrfoi«;oa-
i_ dos. Trabalhos garantidos e a preços
Í módicos. Ciinsultà:! todos Os dia", das

s lioras «íi ínhnhft ás li da tardo. 1UJA
LIO OUVIDOU 150. esquina da rna
Gon,alves Dias — Hio do Janeiro.''_1J__il^^S^gSlS^^amSrmm^Sr^^

__k^-^__k >" Vííh
Igf^^^Su :.* '4

2.3 de aço í.
Transmissões

Cowcias Óleos

Magnífico sobrado
cprio pani Club ou iSbeiçilatlc, -vr—

pa, esplendidos f."«!õ'.'S, luz^ cU-ctrca,
;.i;..oo nii.iisai-;. Aveu'da Mem dc
diav.s-ua loja.

:nio a
preço

rr

Professora dis.i.icla
Tendo diíD.ntveis duas lioras por dia. offc-

para' leccioiíár em ca-a de fnim.ia*
;! .-üindiis, iii}|ie" e musica. Cartas pura a
professora, nesta íoilia. S9õ-

Ítalçado francez
I''bÍIo ii mão

i:.-l'ia.lAI.!!MljE
Homens o Senhoras

Casa Cavaüeri
Rua Sele Setembro 48

K.quina da rua da Quilanda, teleph. 31ÍG

Sempre g-x-an-lo stoclc na §£

GAIUnflhFlIlfl iíi •
SUCCUKSAL BUASILEIRA

Gaixa postal 130-i-Bna 1; dc Mai^o 10*1 e 106
RIO DE JANEIRO

ÈÊÈ

curam -sa radlcalment» eoa
Catarrho dabosiga, cystltte, bisaorrliagias agudas,

• uso do

Líq©b» de 'Alcatrâo
DE

•R-T2_32_5-1H3I3B.OS3 ©-OaMEEa ¦.: *•* . i' ¦'
A' venda em todas as boas pharuacios e drogarias 6 no deposito gorai, pharniaela

ffossu Senhura Auxiliadora. •*-. „,_„-__

P, oço da liijecçaç, frasco; T^pT. ; ^ 
D^a 

|^Preço das capsul-sCitiinaa, frasco..........  **£L
Preco do Licor de Alcatrao Composto, frasco  . usww

(CVIDA30 COU AS IMITAÇÕES GHOSSEíR"-S)

refei-So, í qa-Ko basta, na. verdade, psra £-n*"â
eni pouco. «Jia» aa «doen-as <ío «tsiomago, tou
iiibíj aati_as que "ejara e rebeldes que toiilianl
sido a c/ualqucr oulro renivodiio.

Elle proju- '."na semsa-ão a^raidavel no tf
totnago, dJi a-tpeíite, acccl«-ra a digcslio « fti
cessa- a prisão «íe ventre. E' reituodio «olxr
ramo oon-ira os |<sos «le <_s*on__o deçoia d!al
refeições, <o-tl~a as onxaqu«ais «rovimia* Aa
más digestõc*. as a-ias, os jsrroto. e tcxlas ai
iffocçõcs nervosas do estomaRo e doa inicati*
¦íos, contra essas indisposições tio frei-J-cnte*
Ijue não cfl-.ri-.-tn- os doentes a. ficv d« cam»
•nas <|ii-_ no «utanto .««sni-oo* serífrer h**.
ante,

lí' o meio mais corto, mais _.ni*ple«* e o nmn
baraío para fai-ci* ce-sir as anteis dores da*
caiiitbr.is d-e estomaso; E', fioalni-inte, um ex-
celfente remédio can.-". as «üa-rthé"* e a dyiea-

'.riria'.
I.o._o dcpüis «ie tomar a> pc_m«i,r-_i do»

jenle se s,-ntc lC-0 a!livi--!a. _
O meio inais simples d, tonar o po d* Car

,£o de Uellbcl consiít. om <*«*JÍa--l-o om uni
cepo d'a_:ua para ou assccaraxla e btbcl-a 1
.matsL.e em raia ou mini» verc".

O Gativão dc Bclloc cons«irni-*e mfiniia-
n-entc; «_ ab-ornsia a stia .p_*e*a o *"u eni_.v**i-
"o só pétíi fa_cr benj, nii-ioa mal a!«*J.-n, sv.ii
qua! ['fJ d«íse qv.. se lotne. Aclia<*e á vou.!*
erti lòdiis as p!ia«raiaciaj. Prepara-uc i rua Ja-
:ob, n. 19.. em Paris.

Já qmiwain iniitar o C*-~i'So de.Btlloc, m*l
i;*io .pro !"J.!os jnefrira-es que não eutpm ror-
[\ie-são liial propar-Hlos. Pa«*a rvilar qna.«i'wi
.¦iigaii'. convém reparar se o lotreiro tõril bem
i notne «Üe Belloc. . .

V. S. — As pessoas que r.t.o puderem st
icostttntar a cmjulir. o pó de Can-io «le Belloc,
¦¦•ão tem senão siibstiiuil-e peta* Patinhas d*
lelloc, tomendo- duca- ou tres pastilhas depoti
V c-niííi refeição t todas as vetes qtte apit-

recerem as </á"*<-_. Esses- pessoas conseguiria
•¦s mesmos cffeitos salutara e hão de se cura*
•om certece. Essas pastilhas 

-_ conl.-i Cer.
.-.¦ju puro. Pasta èeixal-as, se derreter na boct
(¦ ençuiir a saliva*.

¦IL

5

MÍLA II: CÍITE

1

m

6DSÒ0O

213-RUA DA ALFÂNDEGA-213

CERTAME 1NKALLIVEL

A voada náWpriiioIpaos Fixar
macias c Z>ro_sarlaa

í* 'ÍMm^^^*3*^1^^'9ÈÊÈÊÈÊÊÈSÊÉÊ

p_LiS CH4GAS CB GHS©0

Esquina tia Avenida Passos

ÉÉÉ

Uma tenhorj, .-.e'*ando.5e docnle ha s
i)p..i. tuada de trabalhar, eojnti prova ;

.nob r ¦..*.•
con aties*

nli ri-ilco e com dnii íülia". 
'ciando uma tu-

bèrctll..* e não podendo trabalhar e sem t_i m-js
-ar- .uiltnt»r-_e e ia suas dua3 f.lliai, p.-;*i*4o
ai ni.io.es neces. dades,. vem, por isso, .-«1-* ai
ptsso.- caridosas e ís a'mas Dcmlaa-ja*. r«* «
müca dí famiüa, por amor de -.-•" filho- * P«r
«'.nn d. nas parentes e pula S-sraila 1'a.iao e
Morlc de No_.'o' Senhor Jetus Lhristo, . u.;u es-
mola para o reu suste-to empara all.viar. "J «-us
sofirimentos e dc suas filha:, ro a que Ueiti I
todoi dará rrcoinrensa. — Tt*Ja bonhor deiMaüo-
sinlitis n. 34, antso a<, primeira casa; boidii ds
Caluinbv e llaprii . Ksía carldo-ta j'*daccao p-e[l>
íe a receber t«,.1a e qaa'qut.r e..tinia com «te de»,
tínti cM.ftow

Tiua Manchas
O E'.ectric Jcpent- lira .-«ualquor mancha, d

jraxa, pixe, «jordura e tinia «Je oleo, e-m to
los os tecidos de sC-da, lã e *"?*•*•«ira. *«'•

Uterar as cores; vidro, i$5oa. Casa Pos il
Ouvidor 141. e Casa Ba'_in; avenina Ccnira
a. 131, Louis IVcrnianr.y, Gonçalves Dias, 6.
• Casa'Cirio. Uúvidor,' 1S3. - '

Professora diplomada na F.urop- aprompi.
:m ia li.nes a cortar por medida r armar so-
'.ire manequim, podendo as ãlumn"- tra.et
mas prop.-ias fazendas. — Confecciona ves-
'idos a preços módicos como reclame da hs-
¦ola. Rua da Alfândega, 120, i* andar, lc*
Vphone, ...454.  ^""~TRASPAS8A".SE

Vma I>oa casa dc pasto, fazendo bom ne-o-
cio ; traia-se á rua José doa Reis 11. 7, 'inse-
nho «lc Dentro. ;""PIIIVILKGIOS

LECLERC &G
5ucces. de Jules Gcraud. Lecrerc u Comp.

Rim do Rosário; 1..6 — Rio de lanc-.ro
"'ucarri-am-se de obter patentes de inven-

¦ão no r.iasil e as compras de rcipstro para a
fabrica, do cosnínercio, obras artísticos e li-
crarias.

0 REMÉDIO BA SAPATEIRA

f
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DEPOSITO:

93 .mÇ^X-xri.flqr' —'GS

Moléstias das creancas.
DR. E. BANDEIRA DE MELLO —

O.r.ica exclusivam.nt* de crean.ai —
Consultório: rt*.a da Assembléa, 43. -" ai}:'
dar, das 3 ás 5 lioras. (Só attende a doe:.-
tcs na s«ia espcc-alidade).

CIIAUITEÜI

__*¦"* -Ia "^mZ'

" 
HEMORRHOinAS CURAM-SE EW 6 a 14 DUS. >

O UNGUÉ*<TO PAZO curahemonhoidascondebosaa inter-
nas. sanrr-nt.is 011 salientes, nâo impõteha quanto ejistara.
1'áris Medicine Co.-, St. L01115, Mo., Iv. U. A. r)-posilo no
Kio de Janeiro. . lindcrcçoi Caixa Postal No. 110-

,%*d&P*m^â*&*í*'*í*>*VMî /e^a^^mmâriii^

Aíteíi /&

Vi cisa-se de dois habilitados r com r
rencia. iibonatori.-is, na rua Luiz Gjma n.
sobrada.

•fc-

GRAVADORES
Precisa-se de cravadores para traba-

tharem na estação de Deodoro. Trata-
sc no primeiro escri_)torio de madeira
r.o cáes do Porto, próximo á Praça Mauá,
cot. o sr. Frank Hirst Hcbblethwaitc.

VITALIDADE DO HOMEM
Mysteric; R*hctiniaiismo e fcrtlas, cura raiü-

r.í". sem medicamento para tomar, garantido'
tr..:.vsc com pessoa muito síria, não influe a
edade; na rua da Alfaniic-a ir-', entrada pela
travessa Dias da Costa ii. ,*,. r" andar, das
'; às K lion:- da noite. — M. Carvallio.

Manual do '.inior
ScnJo, a pintura uma arte d/íficil, niuilo.s

a-i-írJí-res desan-imam com os innuineros ob;
¦«".-ic.ilos a vencer por falta ile um brnn Ma-
nual de Tintura; muitos Jiã*;inassendó brga-
iiiaedòs scih o ponto dc vista _>ra*ico. tornam-
si- 'imiteis. .

O Manual do Pintor que n Livraria 'Maga-
íVutcs apresenta ;io publico é tun livro essen-
ealmentc pratico que o «faz dc f-raude \a'or
nara profíssiòr,a-s como para aina'.lori*s. Con-
•«jm fó~htul.~s «pára -ireparacão dc tinia.-i, oleo",
v.n;i„._. IMaDsin. d? pintar a oleo, a cal, a
..•..üa, a!C-m dc Tccoit-s ccono:ui«..i.s, siüigas "
mc*lernas; para pintura cxícina c interna dc
iTcdios, dou-rar a oleo, trabalho «le_ vidro?,
¦ vi-.io dc mármores, ina«.lc:r:i-, vcr-.iizcs iiri-
..¦ru-civeis, esmaltes, .~a-air.as-as, etc.

- '-ii volume cnc.-vJcnirido 3$ooo
VcUi correto :r.ai?  $59°

A' venda ma Livraria Magalhães, rua Julio
Ccsar n 59, antiga do Carmo.

Por motivo tle doença da pro-
prietariu traspassn se uma pe-
quena industria, que dá men-
salmente de mais de ..OOSODO
a 5O0S0O0. 1.' negocio sério e
que eom mais algum reclame
pódc produzir maior renda.

3NÍÍ0seadmittem iutermedia-
rios.

Quem pretender-mais deta-
ihadós informes, esi-rova pura
esta redacção, subscriplando —
Caixa do «Cur reio da Manhã» —
Rua do Ouvidor, 1G3--È. Q.

riIARMACIA
n.lc-se «ma bem localizada e dc
O.

á Drogaria Pacheco, lar

mfiamsz?eKEtt..MJSaWIML_

Mme. Vagniniav Lanzoni
Cartomante, -omnambula vidente o I

nrophetisa, tambem delta cartas b io
belas linhas tias mios ; note o res-
-.-itavol publico qua esta somnam-
ünla trabalha ha 2i para 25 annos nas
seiencias oecultas, contendo diversas
raediumnidades; dá consullas todos
os dias, das 9 horas da manhã as D da
noite ; na rua da S. Freilonno n.
morro da S Carlos. Estacio da ba.

mo
H

M
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IAUesi olhos e- ls*iu*m «lima,
•lífótMÔí e brilhant-i dt-íoi- «n* f-»-
-s-eel * u--r a "IffiiR Snií»t*.í» IU
Ksia-.m-0-i"." da i. EõsauSí*. (_\
£' o soberano doi ttatàloa de cll»**:
eiíia toda a iorl« d«j -jure*-*** «.«*¦
oitos, tira a caipa, í c»»ijlrfi»*, b-1-
1UJ.J-, eí dír-» *nevri!|;i«a»; fi«3«-
raunt-, í o traria reil»nriilor «a
vista, unico preiaiid* ia E~post(I-
Nacional de 190S. 9 ,

Qnil-uei IrriUelo neiolhoi s«h
lapereec com j aprlloa-ii" de 1-K'l-».
Vende-se uai prliclpui SnsfcrUa • X*
Pher-aaei-i. -**"

XW

bJ
tf.

Pr.ei_.--se um
Riui U. Manoel

FERREIRO
boas reforc-icias.

nim

no Exercih 10 Saião da Restáuraut do mais \
'^T 

'***'**«*-- memr-iamu Jnx{} 
,, vCiitÍli(i;_Í0. X

sj eP*****. Yjtposen fos para cavalheiros a/a- Y
C____J ! riiiiias c'e tratamento « ft

'% ':**__«__ir l proço'« módicos. w

I 1 VINHO i Cozi,.:1;at:10 Vsorde,n x ç
"a *m m ; _~ ^^ Telephone 4b .8 A

S31H- lAvonida Rio Branco n. 19 á ,_.h
fi « 1,,-n ,. -__ ii tt a V Y G-*1-- da rua do S. limito próximo X '

m I II IV II 18 íl I '$ no Cães dn P.n-to O
ü V kl v"l* !a 8 Mi mo DE JANEIRO 4La li ' 1í1Tm1í1â|

curam-se co.n a

Papaina 0_«_ BggofoRyj %

¦ komwfatiiíâ"

Coiiheciilo lia mais '<Ic

ira a cur
Jysciítcria

ivd
(liítrrbea)

50 annos,
iiara a cura em poucos dias da ¦
lysciitcria e lierríorrho.idas. vidro 5?ooo. A
,'cndá' na Drogaria B.frini, Hosfi-c:.- n. 18.
i.° de .Março n. 14, rua Sete dc jelembro
n. 81, c em todas as lioas phàrmacias 1: dro-
larir.s. ."CÕK3O0K0 

seiiíiFilo
__s .jeSíesa tle

Bilsne. CEssesada

ih"
_%ÈeSStmemh

y cun'1- *-
'V/"*J; •*** eon-tiP1-'.*-8*-"^ il' 

ai-Al'»'*-'''**-1-*
—-*—*X mV^P"

OuitsimlalOG o Ourives gS
Kio cio Janeiro

eutom Dssranuso iti
.fine. Sinai, cartomante da máxima discre
3 o seriedade, com longa pratira na Europa,

e profundos conhecimento*, dc seiencias oceul*.
tas, explica tmlo cem e areia e faz quaesquer

para a t...m|ui!!i«lade-e bem-estar,

Qual de vós, jovens ou não,

nao
.•Jo.

VCI
l.U*

03
fòUzesrcaíizaçf.o «ie casamentos, negócios

combate os vícios c más incüna.ões. Aicr.ida
Passos n. 44. sobrado.

Dr. Monto Godiiilio
é psoecltilmente rocommen*

dado i_ senhora* que
arriãméntâiii; porqim nao so

este soberan-" remédio
àugmentá a se«-rer,_o do Ifite,

como fáS-òteco a deiitiçfio
das C!0an'_as que inserem

sub.Uineias medicamentosas
. . no leite materno

Contra nncnitc,
K_lccs-..3 «Ia »rnb*lh»,

fraq^tirza de o>»: t
. l«'rttt_4Ria geral

Uai. tolo os rnelliorea'" lSf»8_ltados
.¦¦la.jfj ;—

O seti-n.sto é agradável
-SifflrV.ISftüía MOURHUQLF.x

do

**-_£_£- mmv<

e outras qualidades, paras embrulhos, s6 com-
pra caro quem quer, pois na casa do Tei-
xeira é onde se vende muita barato; assim
como tambem barbantes.

160, rua do Hospicio. 

Leiam!!! Grande Soninam-
tmlo !!! (10.776 curas)
Reali-am-se todos e quaesquer negócios, por

ma's complicados que sejam. Cura-s: toda c
qualquer moléstia, por ma s antiga e reputala
incurável que seja, rua Marechal Floriano 95.
1" andar; trabalhos occullos e tratamento sob
prests.í.s: são Earantidos os tratos neste tecto
de seiencias desta grande capital- 3061

não dcscincj

er uma cutis assctiiiada, sem manclía-, sar-
!„_ ou qtt:i!.'|ticr defeito da pela- ? Todas,
¦or cerfò. Pois Mine. Qtiwada ti.rr.a os
ipssos rostos limpos, eom a appli.ca.áo de
jí-eparadòs garantidos c com massagem
identificas. Expcrimentae, qti"
irrependereis, taes são os resulí.
.111 breves (lias são obtidos.

Visílíe o meu corsidiorip e lereis a vos-
,2 juventude e a vossa bellcza gar3iitidas.

Nada de intermediários, nem ingrcdieii-
cs nocivos I

O creme Quezadina é o unico que, sem

prejudicar a cutis, res'.ahe!ccc a belleza des-
ipparcci«.(a, assetinando a peiie e tornando-a
¦Je uma maçiczá encantadora.

ia_aqR-is-aff*:-W3_MineTuraor«s

que (ie
33-

Cartomante

PRECISA-SE
Precisa-se de uma criada de côr, para

todo o serviço de pequena família; na
rua dos Arcos n. 14. commodo n. 12,

Quem desejar ver-se livre dos atrazos da
vida, attrair amor, bons empregos augmento
nos ordenados, tratar todas as doenças, obter" di-

cor-

nus pruCUtlUUS, 1..1..11 luuiia ¦¦.-» uv.u.uj, ui
o que desejar, por mais difficil que seja,
r'ja-se á rua do Lavradio 143, fundo do •
redor; trabalhos scientificos e garantidos.

«*& £tfigentes de annuneios
Trccisa-se para diversas publicações. Rua

da Quitanda 1G3, sobrado.

Dr. Mento Godinho
, A' veF.d-í.n-.s drogarias e
pharmaciars.DeposlKt5: .Bragnaçi» CH.
«V _*on.i>>£l.ua du Hospício 9

V MATrm VIKGEM
Vende-se tinia-icom o respectivo terreno,

rica cm madcir"_flí_.de lci.proxima da E. F.
Leopoldina, podeSfc produzir mais de 100.000
dormentes. 1'ara ifctoMnaçõcs, com Azevedo,
rua General Caitora"-.ii. 43. Sobrado. Casa
Dias Garcia f_ .ç.

dos seios e do vsntro
Moléstias tle senhoras e das via* mina-

rias. Hérnias—Hydroceles—Ope-
ríveoès em semi

DR. .TOAQO M MATTOS
Cirurgião effectivõ do Hospital da Saudo

Co:n 13 nnnos de pr.-itlea- Dispõe d* um servi«*o nioderno t com-
f plc-to de cirurgia e d_ accommodações
t para doentes da Cagital e du interior.
\ ConsuUai-lo: rua Rodrigo Silva n. 5,1
í entre ruas da Assemblóa e S. José. De 1
í 1 ás 4 horas.

Importadorn dc louças saniln-
rias, rriàlcrial para elccLrici-
d.ide, gaz p. ngii;i

Iiislnlla.ije* de nííiia, ua'.'. o ele-t-ici-
dado para luz. f<ir.;u e c.iinpainliai.

Preçris módicos
Manúfnotht.á do artefactos do folhai

por ciiconiinenda.
Telephone 4737.

Glaudio 3!ariz & Cia,

N. 0. Rua do Chile; d. 9

Talco Pérola
Superior ao-mellior pó dc arroz. O mais

fino, o mais perfumado e o mais adhereníe;
amacia a culi3 c evita ,*..•= espinhas. Vende-
se nas casas Cirio e B__in, Preço, 2$ooo.

Encontrado era toüas as psrfumarUi
intrico 3soo.

Deposito: Rua Frei Caneca n. 8
SOUBADO

tendes hcmorrhoidas muito embora a*
ha 20 ou 30 annos, fazei--".*_mo

iinormaçocs
Capirii,

:o do
fii-i

r^INJECÇÃO

MACEDO li
Hygjenica. Infallivel e PreservatiT»

ASGONORmiE'A|cENTFgKC(mONICAS
ovado pela Directoria Geral de Saúda Publica

ho.ys ranoo.VHiis

PERDEU-SE
C.raíificá-se a quem entrejar na nia de Sao

O-nstovãq n. 14- a licença da carroça nu-
mero ".39S c a com-petenie cai-ta dc exame
do carroceiro José da Costa Gomev

oj-7

— DF. GIFFONI curaas moléstias da Be-

a nas boas phàrmacias e drogarias desta cidade e dos Estados.

Automóvel íí venda
Vende-se uni íim*'"'automóvel da afamada

marca "STOEWER", quasi novo, seis loga-
res e dezoito cavallos de força, por preço
muito menor que o da fabrica. Para ver e
traiar na ga«á_c " lütcrnacior.al", '---"O do
Machado, durante todo o dia, com o sr. Nel-
ion, almo.-arifc. 4S*7

Casa ua praia de Botafogo
Alu«_a-se o grande predio da praia de Bo-

lafogo n. -5*. que pôde ser visitado das 2
horas ás 5 <ía""tarde. Trata-se com Teixeira
Borges & C, á rua do Rosário n. 110.

Cabellos brancos
Si desejaes dar a côr as cabello qaando et-

tiver branco ou desbotado, usae a Água In-
duna, que dá a còr progressivamente sem
prejudicar a consistência do mesmo. A Água
Indiana é um produeto scieaiifico, seguro e
de cffeito infallivel. Vidío si. Ptio Correio
5?ooo.

Na A' Garrafa Grtnit — Rm Un-_j__aM
a. 66.

Aííencão
f

Tit*. a boa fomervação da cutis, tornando-a
de uma ma-ie-a surprehendcnte, é inconlesta-
Telmente o preparado de mme. Quesada, de-
notninado Creme Quesadir.a. o melhor que tem
apparccido no mercado, o qual recommenda.
mos para a toilette das nossas gentis leitoras.

O Cnm* Quesadina è encontrado em todas
a. boat pcifiU--ii«u «ÍI r.o depceiio, s rra
Frei Caneca h 9 -"brpdo Pr-.-o .-$000.

QUEZADINA.
(LIQÜIDO E FOMADA)

ístes preparados curam e farem deiappa-
recex ss sardas c manchas, deixando a pelle
fina, macia e avclludada. .

PIANO- -
Vende-se um bom piano do autor W.

Kipp- Ncwcross, á rua Emilia n. 23; Pie-
dade.

J)r. JMhallo J)f. Suaríe
Clriivütãn dentista

Formado pela l«'".r.uldade da Medicina
do Itio de Janeiro d

nua dos Andradas 23-A's segun as,
quartas e sextas de I ás 5 da tarde.

\ Trabalho em prestagSes

Sc

uniaS'vi"ha;' .arauto fa.cí-vos .uma cura per-
manente c sem operações. Nao .spfÍRe* e*
silénco, curac-vos, porque as henorilhoida»
tornam a vida cheia de soffrimentos e -Ira-
zcr.1 em conseqüência a terrível fistula caa-

O dr Zelie, de volta de sua viagem a lio*
rena, pode ser consullado 110 seu gabinete, 1
rua da Carioca n. .«,", i" andar, das 9 as 11
da manhã c da 1 ás .1 da tarde, e por cor*
..spondrncia. _________¦__«__

Pensão Siqueira
Cosinha de 1* ordem. Bons commodos, mo-

bilades, com pensão, para cavalheiros ou casal.
Avenida Kio Branco 11. 3, sobrado.

480a.

CABELLOS
MME. OLIVEIRA tinge <*_bello- só t se-

fihoras, particularmente, com aeu preparado
completamente inoífe-nsivo e -otaposto só dc
vegetacs, tendo por tjase o Hcnr.é.

Kio suja roupai nem impede de l~-*ar a
cabeça. Garantido por quatro me-cs. Mudou-
ae da travessa do Ouvidor para a avenida
M-m de Sá n. iij. Eondej da Lapa e de
Silva Manoel. 444'

FORMI-KOLA
Unico qui verJadcirauif-ite íesraura a saude,

o maior tônico do cérebro, dos músculos, do
ecração. Combate as moléstias-do Estômago
e *>gindo como ttinico intestinal; combate a
prii*r«n de Ventre. As senhoras -fracas, princi-
pa.nic-.te a-5 que aminamentam, o Fünni-Kolá
torna-as Iortcs e lhes acigmenta a secreção Ia*
ttca. A' vcnida em todas a* pharmaci.is e no
depositaria J. Rodrigues & C.—Gonçalves Dia»
1. 59.  _

Instituto Polyglotieo Eio
Branco

Curso de linRuas por v.m methodo directo
combinado — Processo rápido e commodo.

Curso annexo i musica, piano e violino.
Professores competentes e escolhidos a ca-

prieho. Secção masculina e secção feminina.
Curso especial c gratuito de Ceograjjliia e

Historia do. Brasil.

90, Avenida Rio Branco, 90

MFOTENCiA
Porque não haveis de go*

zar da mesma vitalida-
de que os outros ho*
mens?

Póde-se estar apparentemente gozando ii
ema boa saude e, no emtanto, estar morto «
insensível á energia sexual!...

Estáes notando que a vossa energia sexual
-ác-se declinando dia a dia ou que já decll-
nou sem motivo apparente que a explique f
Vois não desprezeis esse estado e çurae-vot.
E'" t-o iniii«.-it,ü*il£ cor.strvnr * ame sr~w.
como a saude geral. A fraqueza sc::*jal traa»
forma o homem cm ánu-il e a mulher am
dcb;l nervosa, tornando ambos desgraçado».

No numero sempre progressivo de desc»-
bertas que vêm enrújuecer a sciencia niedj-i
i nos nossos dias completamente impossi-rel
rão registrar o exito incontestável que offe-
rece o methodo do dr. Zelie para a cura da
IMPOTÊNCIA VIRIL, do esgotamento ncr-.
voso; a NF.URASTHI.NIA e da ATROPHUÍ-
DOS ORGÍ.OS SEXUAES. Negar, ou-m%
duvidar, síria pueril, em face da3 centeajp";
de curas, isto é, dos resultados certos que'"<'-
seu tratamento produz Iodos os dias. '.â*~_*!

O dr. Zcüe, de volta ds sua viagem i E*j»
ropa, pôde ser consultado no seu gabinete, ft"
rua da Carioca 42, i* andar, das 9 ás II
a.m. de 1 ás 4 p.ta. e por co***espond-*w~k

l-Mi ¦
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O REI DOS REMbJDIOS BRASILEIROS"Por aeto ministerial de 3 de setembro de 1910, adoptado nas pharmacias do glorioso exército brasileiro
Depositários! ARAUJO FREITAS A COMP.--Rua dos Ourives 88 eS. Pedro 100

lllm. Sr.
O grande contentamento de que me acho possuído; bem como o devor de gratidi*

me levam a communicar-vos que, "sóffrendo horrivelmente de broen2Íiite asraathicu ha
muitos annos, sem poder dormir por falta de ar, resolvi experlmmar o vosso

Xarope de Alcatrâo e Jatahy
e, com grande satisfação para mim e toda a minha íamilia, me vi curado em poucas
dias.

\

Pode v. s. fazer desta o uso que vos convier.
Itabira do Campo (Minas), 25 de dezembro de 1882.

Jfriovisto de jfflmeida 7{ego

GRAÇAS A'S
Gottas Salvadoras das Partiirieiites
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Do sr- VAN DER LAAN
DesapparecEram os perigos dos partos diffícsis laboriosos

A parturicnte que fizer uso au alludido medicamento durante o
ultimo mez do gravidez, terá um parlo rápido o leliz.

Innumeros attcstados provam exhuberuntementc a sua efficacia
«uitos médicos o aconselham.

Depositários geraea
&

88, Rua dos Ourives, e S. Pedro, loo

flXO 3333 J_í3L_Nr__3III-.0
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83-ROA DA URUGUAYANA-83
< caivt-t "AnUA DO HOSPÍCIO )

Única casa especial em
enxovaes para noivas

Enviamos catálogos, orçamen-
tos o amostras, livre de

porto pelo correio
E NXO V AL completo

puni o dia, incluindo
vestido feito por me-
didn e a capricho......
709iK)OsGOj,OOOe 508000

ENXOVAL com lindo
tecido faritazia 8OS0O0

ENXOVAL liello veslhlo
dc damásse, linho,
seda ou outros tecidos
a escolher, 1009c... 90$000

ENXOVAL completo
com Iodas as peças
precisas para o dia

incluindo roupa
branca, 1108 e.. 130$000
Alem ilosti-s cnxovucs, fiirnp.se

¦nos hrllos ciivnviics lio soda eirmloilii n rouiin lu»ner, **iiIkk.hi
•JeNili» IROSUOO a» mais rico' qm-desejarem.

EM NOSSA 1MI'0HTANTF. OFFI-cina df: «'.osruitAs
confecciniiiiinos qualquer tuilette pe-los mais modernos figurinos'

|*f Completo sortimento <•#_l'-' fazendas, modas,
miudezas, galões,

7>-«_safi5*fe»fc_ rendas
¦U^-^-^^&^ ete'

Grande escolha us confecções para Inverno,
paletots, manteaux, capas, costumes em drap, fal-

tro, sarja, etc»
KUA SA URUGUAYANA R 83

JARDIM & BENTO
Rio de Janeiro
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CLUBS SCHAYSb81
Autorisndos pela Carta Patente N. 26, de 12 de Jnnho de 1912

de SOBRETUDOS DE BORRACH.\ SOB MKDIDA e GUARDAS-CHUVAS do seda com
ciistões dè ouro o prata do lei a prestações de SSOOO, 38000 c-i^O.JO

Sorteios regulados pelos da Loteria-Federal, as quartas-feiras
A dezena final do primeiro prcmio maior da-Loteria Federal de hoje foi o n. 23
De aecordo com as cosdiçães destes cltrtn foram amortizadas as seguintes inscripçõès:

Sobretudos de borracha sob medida
Plano D Club n. 1 — 9- prestação

Club 2 —7* »
JPl&íio B » 1 — 9- »

;•> Club» 2 — 7. prestação

N. 23
N. 23
N. 23
N. 23

lei

Plano A, Club n. 1 — 9-' prestação. . . N. 23
Club n. 2 — 7* prestação. . N. 23

Plano B » » 1-9- » 
" 

. . N. 23
Club n. 2 — 7* prestação. . N. 23

Plano C » »- 1-^9* . » . . N. 23
Club n. 2 — 7- prestação ... N. 23

Guarda-chuvas de seda eom castúea de prata de
Plane 1<\ Club n, 1—D1 prestação. . ... N. 23

Club n. 2 —7* prestação.;.» . . . N. 23
Gurda«chuvaa de sedí/. coiíi castões de puro de lei

Plano G, Club ri. 1 — 9-prestaçãOf ... . . . N. 23
Club n. 2 <-.7- prestação. .... N. 23

Clubs Permanentes — de SOBUETUDOS DB B0K1UCI1A sob medida, Planos A, B, C, D E n. 23
Guarda-chuvas de sedi com castões de prata e ouro de lei. Plano F e O N. 23

Rio de Janeiro, 23 de outubro dò 1912. Dr:Ti de M. Mascacenhas, fiscal do governo.*** Henrique Schayé.
CAPAS DB BORRACHA concertam-se e recortam-se com toda a perfeição c fazem-se quaesquer feitios

para homens, senhoras e crianças.
Acceitam-se inscripçõès para estes clubs que d'ora avante são permanentes, havendo sorteio todas us

quartos feiras. Para nnis informações queiram dirigir-se a
HENRIQUE SCHAYÉ — Avenida Rio Branco n. 17, Telephone 7<S2 — Rio de Janeiro
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A* AVENIDA PUSSÜS 139 (Em innt3 á Casa Umi.)
Communicam que resolveram liquidar todo o seu
mZ-z==zz STOCK, mesmo com :
prejuimopara, vender tudo até Sl de dezembro
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A venda nes principaes armazéns.

EVE "
%

¦> ,c?+#
MARCA REGISTRADA

Excdlcnte qualidade conforme snal^se tía Repar-
1'çco Sanitária do Estado S. Paulo.

<ao*Vo

1II

Novo e i-fil atsondisionai--eE-t9
eiu latas com sobretámpa e alça

Gar*a__fido gssSa gsafsinfe n. ©371
de 11 de Janeiro de 1911

iiPHimik
Curada rndicftlmeíite em 3 >\ias com o BOVIXOI.. Depositários: Dro".i-
rias dc .1. .M. Pòlíotio — Rua dos Andradas n. 93 e J. Ávila íc C. — Rua
dos Andradas us. -W e ,-íl -- Preço de uma caixa 2!?500.
PPMMw^a^^-irwr-i-fWT^ 11# joga _^—CSBRBBi

iw
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rmipQ Vegetal p&h,$í o c-sbello
Quereis ter lind.is cabellos .'... Usai u (iil.VUXA. Quereis üc.ir livre dn caspa /..

Wai a fiRAüXA..Quofels fazer dòsapparecor a cálvicio ( .. Nsál a «R,\i;.\a Que-
«eis ter oá vossos cabellos lustreosus e macios como o mais tino velluiJo '.' Usai a
qGUAUXA.

A GIXAU'NA-è umtonico-índieena.fabnc.-iJa tsegunclo a receita deixada pelo'seu
jlescobriclor, iliaíinctó botânico. A G!tAli'X.\ ò feit. somente de vegetaos quo so
«ncontrani r.a flora brasileira. A GltAlTiNA nâo o nociva e, sendo applicada com
tperscveranç.i, por força ba de produzir effeitos assombrosos.
t A GRAU'NA vende-se nas principaes casas de perfumaria?, drogarias e barboa-
iTias desta capital o do interior.

D1.P0SIT0S—Np Rio, Araujo Frciitisi C, rua dos Ourives n. 114, e P. de Arau-
o & C. llua do S. Pedro n. 8.*. - Em S. Paulo. Rarael \ C.t Largo da Sti — Em

ulos, ttodolpho XI. Gulmar-sa, praça da Republica.

FUNDADA EM í-388
O mais serio e bem montado estabelecimento

de iustrumentoH de musies.,
imagens, Artigos religiosos e de phantasia.Cutelari. Cordas, etc.

Varâd» sortimento de Óptica Americana e Francesa
ULTIMAS NOVIDADES

Ofíluina para concertos de instrumentos de musica
Óptica, Cutelariu e Encarnação dc Imagens

Silva Coelho St C
3=_TT___ TTRT_T<^XT^^,_r^._fiT_S_, *70

RIO DE JANEIRO

liUIJi_lJÜUÜ UL iil
Cam soisti___e__i3 de ¦ft©td!©s

os accesssrios

LJ- ..ã

Rua da Alfândega? 82
(3QD0U OA RUA SOS ÕM1) E 103

ARTBÕSSÃHÍTAHIOS
«ri ia^aa-
e*osj etGa

w

CLUBS LACROIX
JÓIAS E RELO( I íS A PRESTAÇÕES DE 5$000 E 2$000 SEMANAES

36 PRAÇA TIRADENTES 36
ÇI/ÜBã I^l^.lt J.li\ N-EÍN TES

O portndoi dn numnro snríondo pode escolher diversas j^ias iua ra.ilhor llie con-
vcnliiun. Exemplo': um aniVcl com brilliuntes, para liomiim, iior í)C;;-, um parilc biohis
com brilhantes., para senhora, por 100$; e um chr.pci) do chuva, du seda, com casião da
prata, para homem, por 50SOOO.

No mesmo valor de 3303 pode escolher urn adereço composto de pulseira, broche e
brincos com pequenos brilhantes.

Os sorteios são feitos na CASA LACROIX, todas a? snsundas-feiras, üs 10 horas
4a manliü.ua presença do üscal do governo. «José Plniu de Sã Ccntinh*.

¦*!;•¦

LOTERIAS
"Ae Vale Quem Tem"

RUA DO ROSÁRIO 96
l.iiliiiiiu dn rua da QuitandaNa venda tio prêmios, niio t-im competldoi

Hemette-se biihules pa,-a o interior
José Lahancz*

iua no iiosiniu 9«
T.iode Janoir •;

Aíjua fria sem j?elo
litros t- falhas refrige-ran-cs, marca rcg:s-

trada, faz a.r-iia dcJiciosa, eonservando-a sem-
pre fr'a, mesmo no maior calor; unico dcpocl-
tarro M. J. Gonçalves. Praça do Mercado
ns. io; e 109. Abcrlo aos domingos e fe-
riados. .(,,*

Pelo amor de Deus-Pc«3e un-.a esn-ola is earj.losas a'mas a jio-!Sre e úesa:-.r/„..*a.-!a ,-Juva cega An-.ia do Ama-ral de Co annos.de cla-le. Esla rcdacçãt) i-rcs-ta-:e a recebt-r qualiiuer esmola, onde a poovcvclliiiilu viri buscar.

Oui?o
oraía, lr'l!ian!e!, jóias us.t-is, cautelas dc
Monte dc Soccorro, coiupruin-se, pagam-sctini: tia rua Sele de Rclcn-.liro n. «13." 8,1

Dl OLIVEIRA AGUIAR
Este distineto madico, attestaque

teni ciniirejííulo com real vanta-
ejí-iii, o pro.iárado Elixir das Da-
mas, de r.i-inul.i do dr. Iloilri-jues
dos .Santo;-, ciii todas as afl"ecçõcs
uterlnas c utero ovari -.nas.

A* venda e:n tortas as pliarmacias
c drogarias.

Helena Veríssimo da Con-
eeição

Prccifa-se falar iirgeritcmcnte com esta ft-
nliora, a íic.-ocio dc seu interese, devendo di-
rigir-sc ao sr. Juacuim Mendes Barreto, <s-
t,A'ão dc Mãria-.to 1'rocurio. Minas Gcra.s.

ene;â
c-ürns-Jicnia e iraqüeza em geral. cur_n-H
efficaz e rapidaiiieát: com o uso do Elixir
Vital de triare.pitcma r yohymbina composto.
Milhares de atlcslados de distinetos medicus
provam o seu valor Iherapeutico. Apisrovado
pela Saisrlc Publica. Preço do vidro 4(000.Pelo Correio 6$ooo — R. Freitas & C, avt-
nida Passos 106 e rua da Uruguajana 35, «-.-
S. Paulo: Earuel & C. i-jj

«US li CAPITAL MUI
Companhia de Loterias Nacionaes do Brasil

Extracçôes pnblicas, sob a fiscalização do governo federal, ás 21$
e aos sabbados ás 3 boras, á raa Visconde de Itabarahy 45

HOJEHOjE
215 -129

!6:W0S9
POR IS609

Amanhã Amanhã
216-85

áy.yyy?pyi_
POP 1$300

Depois âe __m__rLla__
_£_'._ 3 horas da -tardo

337 -13-

OOOS
Por 8$000 em doolmos

SABBADO 21 DB DEZEMBRO
Grande e extraordinária Loteria do Natal

339 - 3*

500:000
Por 34$0OOi em quadragesimos

Os pedidos de bilhetes do interior devom ser acompanhados de mais SOO rélí
rara o porte Uo Correio e dirigidos aos agentes geraes — NAZAKETH & C. rua íaOuvidor n. 94.—Caixa 817-Telep;. LUSVEL

S
Meè n i Kroiiiit

DEPURATIVO VEGETAI
A.~fc>aoltita.Ma.e-_.-te innooente I

Este cxtellcnte preparado, tem na Europa sua reputação firmada ht
mais do meio século e recompensas em todas as exposições universaes I

Todos necessitam de recorrer á cura Kromelink, a qual começa livran-
do o estômago de todos os males c curando as dores de cabeça recentes ou
chronicas.

A brochura descriptiva das suas virtudes e applicações será enviída
porsimples pedido dirigido \

DÜBOIS&C.
-R.T_r.__. x>o HOSPÍCIO OT. 03

Únicos depositários no Brasil

O SABONETE de sáes de
L.A. TOJA

V o Sabonete sem rival

O SABONETE de sáes de

E' o SABONETE mais completo, mais perfeito, tanto para fins
medicinaes, como de «toileltc» queató hoje tem-se fabricado,

E' de aroma agradabilissimo. Purifica, aniacia e em-'
belleza a cutis. Evita as moléstias da pelle e cura
muitas dellas. Combate a caspa, evitando, assim, a
queda do cabello, corrige a irritação produzida pelatransp.ração.

Emfim, o SABONETE «LA TOJA» é o unico que pode ser
usado com agua salgada, produzindo linda espuma.

Experimental-o 6 adoptal-o
Encontra-se nas principaes perfumarias,drogarias, pliarmacias c arinarinUos

DEPOSITÁRIOS:
DS LA BALZE & C.-RUA OE S. PEDRO N. 80

MOLÉSTIAS NERVOSAS
Neurasthenia, dores de cabeça, bysteria, insomnia,

fraqueza de forças por excesso de trabalho ou de prazer,
preoccupaçôcs dc negócios ou desgostos, são curadas com grandeexito con: os BANHOS Dii ELECTRICIDADE ESTÁTICA e os BANHOS
HYDR0-ELECTH1C0S.

Estas applicações, inteiramente inoffensivas, produzem sobre osystema nervoso uma acção cfíicaz e duradotira.rcslituindo ao doente
a calma, o somno e o bem estar. Gabinete dc Electricidade Medica do
DR NEVES DA ROCHA - 90, Avenida Central, 90 - Das
9 da manhã ás k da lui-dc. Rio de Janeiro.

Grátis! DS-se a quem pedir.manda-sal
pelo Correio, o Meiisngel-
ro d» Fortuna, publicaçãoilluslrada contendo boa e va-
dc Sciencias Occullas.
para conhecer e praticar o

riada leitura e tratando praticamenteESim indicador pratico dos meio3 
11}pnoliMiio, o Magnetismo, a Clàrlvlileiicin, a Adivinha
ção e outras sciencias esotéricas e esotéricas ; ceremonias mágicas,
processos para vencer no amor, conquistar sympatlílás e poíeres,fascinar, como ganhar ao jogo e curar enfermidades pnlo fluidomagnelico. Escreva bem claramente o so» nome e residência: esta-,
ç.io ou cidade e Eslado, ao Sr. AHslelèli!» Uafln : Caixa Postal 60í,
Kua do Lavradio, 122, casa ÍO, Rio ~ Dà-sd tambem, cm mio, á ruado Callcte, 290 (largo do Machado), e na rua Senador Euzebio, 99, to-dos os liius.menos domingos.

AINDA PODE CüiiAR-SE
SE

! ! NÁO DESANIME
DESOFFRE

Tuberculoso
! alin dc nppctlte
Aliiqnrs

pôde esto.- certo que en jontrou o remédio para c_rar-3Bi «st» medicament. chama-se

XorvnhUrao
Falta ile luenirirln
Icrrurcv auclur.iu-i

IJysti-ri-iiii»
Anemia

Iasoninii

o rei dos to-iiços íortincantes, éo miis bailo uasr.-idavai d.ii re-nedios p!ns?hata!6Jeo mais ftxianinentii.l.). é o mais perfeito e inai3 assimilável,.

1 ALEXANDRE' Uviia a cuspa « a quC...Cila t,n caliollo, .1.1 Ilia
vigor p roiuvcncsco E' o unico tônico que nio
tendo nitrato de prata, fnz com nue os cabeliosliranços voltem ii côr primitiva e'n5o queima a

louvores das pessoas culd.dos-r, na /oM*®a^K^^^^Í^
TtBK cSmo o0mdPlhtterini'tr 1^ M*^®0*™* animam a rccomnem!a°ijl!Vt>-
d^íbSntfl emaclfl?°! l?^?5-1,?1'3 dÍsenV0.lvu*- ° cwsclincntü do cabello, tornan-nii-o aDuiioante e macio, a caspa e uma das maiores cans.is da r-iivir» • -. ji-vi'\tu
í^fflffn^StfSS^^ 3ír-/.' vendVemlodi^asYoas ^K
Pública I D?__indS comrm.^?íi ví.-MPí * to,'."p- ApprovudB pela directoria do Saud*
^l«PM^Ui^?^ií&^e °ULU ":l líxr»'Sicão de mus. cuidade com as imi'tacoes. 1 eçam Juventude Alesandie. Par» a cutir. usem TALQU1NA.

m
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Cas
(UÍB5 PEDRA NATURAL)

Privilegiado Patente 5430

PRATICO E DE INVARIÁVEL FÜNCCIONAMEHTO
Preservado da poeira

Agua saborosa e sempre fresca, filtrando na
média 2 litros por hora

Premiado com medalhas de ouro na
Exposição Nacional de 1908 e in-
ter nacional de Hygiene de 1909.

Adoptado com êxito sèm egual em
todos os Ministérios o Reparti-
ções Publicas desta Capital.

A' venda em todas as grandes casas
-de louças e ferragens .

ounafatorioa

FIEL AUGUSTO DE OLIVEIRA & C-
160 — Rua 24 de Maio —162

taias m de|is|g
Vendem-se á e*ua fl°'"cEe 'HIÉpço

Ferreira Irmão & Comp.
«¦ —¦MT—fc——

15
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formicida Brasileiro
Infallivel na extincção daT ¦¦¦*,M'

BM JOSAIUB l C. \
xúia* s. l»ea.rOy 91--

PREGO I20$000 Telephone "Villa" 41
«I3I-M ¦"-11=-'3=,c

Todas aa molestins uterltws sftccuradas com uso do
ELIXIR DAS DAMAS

áiíii <asiaaemi=--*stw Do dr. Kodrigucs (loa Santos
A' vontla cm todas as pharmacias e drogarias. Deposito.:S. Pédrp 127.

ffpí BO

P Parii
FABRICA OE E3PELH9S

t sala, moldura para quadros e galerias, espelhos de terystal o
florenüiioscjardineiras com espelhos .

Officina de espelhaçio, douraddr e gravação em vidro», iM>rl-
camos cm grande escala espelhos, artigo barato para

cxportsçSo. Vidros para espelho ->q<>
biscaulés e lisos para moveis e quadros do todas as dimensões.

Vidros para vitrines o vidraça por atacado e a varpjo
*> 84. rua yascoráOE BO RIO BRANCO, 14 &

(Em frente 4 do Lr.vradio)
Fabrica — lfcua do Senado 50 e 58 ,

Telephone n. 505 Enderago telBgraphleo — WiíA.UTff.

Manoel UMêiro de Souza
RIO DIS JAPÍBIKOSSgíb

«yMair11«»¦ •
íTaiw.'!''

Si auoreis recüporar o toseo estado normal, f8ftf correr o risco do arrul-"*" 
nar a vosla saudecom drogas, e se çtósejaes encmtrar um reme*.i e liww: e

. . na.tnral para combater a voása.4Uí>le?tiu, creio que o jneii livro IntUuMu f 
« \1-

GOU» vo* será de maffltíHmpõit-incia. Lendo e -.reflecttnlo«• sobre o.quiira-
" cionalmente tenho-*-dteer-vos, creio tambem que elle appollarà para o ^osso

bom sonsi, e sor-TOs-à do importância „.„_„.
í >\i*iaios conselhos e preceitos dados são baseados em experiência pro-
pria, poisai quo sfto verificados o tonhoconsçioticirt do auxilio que prestam aos
qua sotrrom do debilidade nervosa, e éjaculaçoes prematuras, fraqueza semia.!,
espormatorrhía, derrames nocturnos, fraqueza da espinha, impotência, esgo-
tamefito norvoso, newast>ienia, etc. Hi^rrnm

Os meus esforços, escrevendo as pouoas linhas nello contidas, se dirigom
exclusivamente aos homens fracos, âquelles quo soffrcm aos resultados iieU
taveis do abuso do si mesmos, de exoessoS sexuaes ou da ; outros \ icms oos
orRios reproduetores, como tambem áquclles ameaçados de «mpotencm^ovlttj
ao «sgoiamenio nervoso produzido por excesso de trabalho. Nao pretendo Uzer
milngres.nom tao pouco desejo fazer promessas temerárias, somente coiilicvo e
afílrmo alia a electricidado, devidamente administrada, produzirá melhor ei-
íoitoque todas as drògis quo. até-hoje têm sido inventadas.

Si, fazendo um esforço, desejao s seguir os conselhos quo eu vos der, nio
ba quasi orobabilldado de errar um casu em cem. ,.i„„„,.M.,ri» .

.Si procuraos a vossa saude o o vosso vigor com a mesma sinceridade e
empenho com que desejo curar-vos, n&o vejo razão pela qual n.áo possaes reou-
pS"'vit£Idadâ que por i-norancia cn propositadamente tiyordes perdido _

Acrèdit e quo a satisfação mais intima da minha longa o proveitosa carreira é
a gratidão do itinúmeras pessois doentes o desongahadíis a quem tenho devolto a
viKdé^SWpirtai Ao lordes esse fivro dev-cis pensar e procurar compre-
hender, nio o fazeúdo com a precipitação com quo so lê um romance.

Ô SI?»'itôSoi?í"^stÇibTdÔTesleSSo GhATUITA^IE NTE, ou enviado pelo Correio, contra recebimento do

[5 I
—i I

¦vi'.'",'" f^1',

M
*" M:
M' "¦ i
:•¦¦¦«

I
Nome
Residência

D«. EVI.T. Larflo da Carioca 15,
„ :!• andar — Rio de Janeiro

Consultas grátis das O horas da manbã ás O da tardo
'•¦;sv*;-:w.-í^e.^w jís^ssaani

CINEMATOGRAPHO CASA lMLxrx.&* XTEISTJaLiIBffA.
Traspassa-se por 6:ooo$ooo. por nSo po- pcntoailos — Tintura» dc Cabollos — Massagens —Postiços do qual»

der o proprietário estar á testa do negocio, _uor i-ormato — Preços vantajosos.

^So^ll^^ciPrr^^l 
" 

AVENIDARIOBKANCP.169 Tclcplion.s 4588 o 4S51
nesta redacção. 3o84 _^ ,r

MATERIAL ELECTRICO

Compattnia

INSTALLAÇÕES PERFEITAS

* Viação Luz. e Força de Mluas Geraes (Sessão comercial)

Oma 13sp©oial AVISO
com

grande officina para con-, -.^

certos de relógios de todas' - -'

as qualidades e autores.
zIqío&íííis tia bolso, do pa-

rede c de ígptb

O dr. Ccsar da Fonseca commiimca que,
por motivo de moléstia cm pessoa da familia,
não receberá §,eus amigos, no dia 24 dc ou-

antiiversario de sua filha Alice.

gf^ssasassaasasg

Rua

SA BOLU
F. Krussmann

do Ouvidor, n. 54

INHAXIMA
Vendc-sc boa área dc terreno perto de uma

alirica; trata-se na ma dos Ourives n. 124,'
1 l-.cicriã.

PATEK-PBILtfPE-â-a-'
C n\el'qor 

'relógio do mundo
a prer.tcxções

tsmaijaes senj aúgmente
de oreço

trlccs apontes r.o llrasll Intelri
UüiM*l".U A L'lilj)ljUUU

P.EL010BIROS
71 «ÍIA Ü* UUlTANOft 71

FAZENDA
Vende-se uma fazenda nó Estado do Rio,

servida pela E. F. C. do Drasil, a *o minutos
da estação de Japuranã, que fica a tres horas
desta capital, possindo (Í6 alqucires.de terras,
próprias para café c cereaes, lavoura para qua-
tro mil arrobas, trinta alqueires de malia
virgem, dois pastos cercados de arame, boa
apuada, casa de morada, vinte casas para co-
.onos, boa casa para negocio, situada cm tom
ponto, paiol, tulhas^ cnRenhos dc café o ar-.
cuniia, alambiduc. dois moinhos para fubá, ;o-
cheira; covas, tec.

fjin.111 pretendel-a pôde dirigir-se á esti-
ção de Japuianj, ao sr. Leocadio Gom2S da
Fíi.waí ^^^3

AVISO
P«lc-sc ao dislinclo cavalheiro que encon-

rm uni cliapéo dc Cliifé dentro' do vagão de
1' classe da Kstrada de Ferro Central do
lliãsil, na viagem dc 3 horas e 10 minutos
I« tarde <!o dia 21 do corrente, 0 obséquio |

Es- C.

Moveis a prestações
Entrega com a primeira prestação e sem

fiador; especialidade em dormitórios complc-
tos, assim- como cm mobílias para salas dc
visitas e de jantar c outros moveis de estylo
moderno; ver para crer, só na fabrica da rua
General Caldwell n. e.Ti-Ca^aJho, Souza &

. ciitrcgal-o na agencia geral da mesma
intla. Uio, 22—10—1912. 6114 a casa —

h'

teicpliònê 4.'i68.
63-

Camizas 
' 
de/¦Zéphir para

Homens
ARTIGO CHICÜ! DESDE 2$sòb

Certifiquem 
"nã Grande Liquidação do

"Ao Paraizo das Andorinhas" — Avenida
Passos, 100, em frente, á Casa Guiomar.

Palacete ita Avenida Bèlvix
Mar4'

Faz-se negocio direeto." ej decidido, com o
unico predio a vender-se nn praia de Bota-
fogo. E' de muito .solida construcçâo anti-
ga de dois pavimentos, Jt^fix.vastos commo-
dos, jardim interior, quintal, trcs banheiros,
canalisações d,'agua queiitçsf -casa ..separada
para criados, etc. . Está aberto para ser visto
a qual quer hora e trat^-sefcna-.rua Gonçalves
Dias 11. 73, sobrado, das 2 í|2 ás 3 i|2.

- 3629

Empresa de Moveis a Prés-

Nãò se Sngincm cdiu
4409

Entregn-se eom #¦: primeira prestaçao( setjv
fiador. Fabrica-.e ..deposito.,"- S.iriJa. Gwsctid-
Caidwcll 63. Têlepiòne 

'&bei,l, Campos, l<ò-
pes Si C. ¦ -i--'. &¦'..;'• 

'S-p. '. < ' ' ,6'<|s - r-.-— -. -xzj
r_TÊmjmmrr^-~--<-^'~K^uz22*itt2*T*m*a>m'i'.''"

Í—C':'r."' .

$ lappa

>.,. mi' ' ¦ ¦ —

Roupas brancas para j$e"
nhoras

CAMIZAS PAPA SENHORAS DESDE
i$400Ü! '

Trocurem na Grande Liquidação do "Ao

Paraizo. das Andorinhas"—Avenida Pas-
sos, 109, cm frente á Casa Guiomar.

3SWPW*

j pára..^fcítar'j.ársiaJ-ios^
Bapelana' MiSides^ «Hjfyíi

>-Hoje

IXKMA THEATRO RIOBRANCO
Avuiiitlii ílonios Freire ns. 13 a ti 1

riiiprra WI1.I.IAM ü COMI'. — Grande Cora-
n.inüiii Nacional dc Operetas, Maeicas e Rt7i5tas.
¦ nirector cii'.Va.lor. actor DRAtiUAO (o pupu-
«.. ...,„•, _. vijCStr<i -çci)te da orchestra PAU-
USO DO S.\CI\AMENTO:

|iOJS- 21 Dü OUTUBRO
Suecesso indiscutível!

Ilnehentus oinsocutlvas !
\ ultima palavra cm espsntaoalns p.ir ses-

sues- s ncsscícs-A's 7 :i|i e áa t) 311
da noit'j-2 scasSes

;«'«• «- ?T- reprasontações da revista do Car-
A iso do Menezes g Carlos liiitencourt,

musica ili) Piiuliho do Sacramento

Õraiidò sncess-i de Beaniláo, no Com-
¦r.lásarió ; Angustia Campos, no Prompti-
ilíín; o ,j»í\ii Coiiis, no Picolinot as Bollas
tíivinj.ia.s, a Mailumb do Cachorro a Ba-
lilunii ii íl.; Apitclios, conlinuam a sor ai-
vo de grandes manifestações Genial mise-
en-scono d«i pnpüladssimo Brandão. Sce-
nm ios iio .l.ijrao Sllvà; Machinismos do
,lii;"ii> Lupas. — Sendo muito trabalhosa a
í o «i i. !«.> > ,1 Kaipresa resolveu dar esta
semana-, duas sessões em enda noití, para
fncilitiv o ilísoáiiçò aos artistas.

li imiurjò - Matinée ás 2 o 30 da lorde.
.'. --.¦».'¦. PAPAI GRANDE, de João 

'Cláudio-
«.-. cistos: U RIO C1V1USA-S13, Dlí K/VUL

1'KIH'RNKIUAS.

Empresa XUeatral Brasileira Direooão LUIZ ALONSO
Grande Companhia Italiana de Onera C«.mlca n Opereta

SCÒQNAMIGklO-CASlABaEA

HOJE - Quinta-feira, 24 de Outubro - HOJE
11' Recita de asslg»"tnra < Nnmeração n. 13 )

Grande íestival artístico em honra do maestro
VIGSNZO BELLEZA

assignantos a operetaSorà representada a pedido geral dos exmos. srs.
do maestro LEO FALL

(^.'ficViüI •
-j.iiojr tji>:-.Vç;..-.'4. '¦

**- — ••> *wm ' i -¦ i. ¦i.np-l'" -Í-...-V

' Camas para casado, jl} a 30?, canella 45S
; StS, soiteiro 26.S, loilettí» ae, v:nnatiço ico?
> ioyí. canella 10;% a . np$, mi;lcic3 ,.íj«s..
comiv.cdas.de vinliatico .55$ /a .60$, .guarda-,
¦oir.idas soí.-guai.la-iouçiis ?ê$,-- eii-fila-\<---- .

dos 50$-a" 60$,• mobijias 130$, estufas iso?
1 220$, hiesàs elásticas 63$, ca«lciras austria^a.i
no$' a 120$, duzia : canetla 75$. dormitório»
ráiiella, s neças 320$, ditos suptr ores copi
6 peças 510$-, salas de jantar de car.ella 450$.'
jiiludes de centro i65, mesas de ceiuro 1;$.
^soixões para casados, 10$ a 30Í! solteiro. 4$, a
{3$; não mencionamos mais.'.oreços,'. e. todo
«•'om grands alatihiimo, é tudo novo _s« de ;pri
-•¦eira'(itialdade -Paroce myster.io.' So .«nic
para crer.- ¦* ., '

tarso dnlnpá n.íMQíSnUBP).
Lieao *tíos .Março

FILIAL:- RIM- DO-RIACHUELO NV 7i'«;;;

INSTITUTO PeTaOTBSRAPIGO
Do dr. Gustavo ArnArust. Livre docente

de tlierapeutica da Faculdade de Medicina
— Rua Senador Dantas n, 48-

Tralamcnto' das seguintes moléstias: ans-
mia, hysteria, ncurasthenia, tuberculose in-
cipieute, neVraigia, chorca, dyspepsia, bron-
chite, arterio-sclcrose, por meio dc du-
chás: fria, tepicla ou escoceza.

Enxaqueca, insomnia e diarrhéa, pelo cn-
vohitorio huiiiido. Obesidade, artliritismo,
diabetes, asihma c rheumatismo, pelo banho
de ar quente,' ducha e regimen. Paralysia,

.prisão de ventre c dilatarão do estômago,
peja''massagem. Erysipela, abeessos, arlh.-i-
•te,'bléhbirhagia e tuberculose, pelo inetlio-
^o.de^Bicr.^Tabes e piàralysias, pela reedii-
cação'motora.

Consultas de 2 ás .1—Rua Uruguayana, 3.

Telhas c owtros materiaes
«Vendem-se .na demolição do antigo trapichç

dS*Bommercioj cács do Porto; próximo á Ave-'ilida. _. 3630

CALLOS

CINEMA THEATRO CHANTECLER
53. P.ua Visconde do nio llraneo, O' Júlio Priignna [Sc Comp.

. Orando companhia de e«imediis, vanda«
villes eburlctas, da primoirn actriz Apatia-
ni.-i Platn, sob a direc;áo do actor liei»
mano Alve«.

HOJEnyjtjc- «6,9 314?
3' o d- r."prrscn(uç<>c<< .do .ssnlendid»

vaudevillo eni 3 actos, òriginiil tráncüz d«
Ilnurlco Urd.inncau, traduc^io do Brun»
Kuncs '"-:".---

O Presnio fle VirMe
O l1 acto passa-se em Paris,003 outro»

em Champlarelx. Os scenarios sâo novos,
pintados pelo actor Alexandre 1'ojtgl» •
J..y.»c Silva. ACTlJAl.lDAr<E. Ulse-eu-
esene 11 rigor. Adereços o mobílias da
4. COSTA.

-Com.applicação.do remédio de..R. S. Pinto,
ÀçA-sc' livre.dess« .(lagello. Vende-se na Gar
líSfí. Grande, rua dá Urugliayaiia j6o.

.Espectaculos para familias., «Rir sei»
pórnographia. Preoos. ds Cinotna'. BltisVB.
M!:NT15 a btirlet«í em 3 nctbá" orníida da
musica — O CACUDMIO DA ÀAUAUA.

mM A: 
'PASOHOAL^SEGRETO

Espectaculos por sessões apreço de cinema

tm {Quinta-feira, 24 de ontiibro de1912 % ©, ©.
No Cinema Theatro S. JoséKoPaíSliiãà^IntepíBacBOiial

Companhia Popular de Operetus, Mágicas o Revistas - Bireccfto scenica de Cândido
Ntizareth.- Maestro director da orcliestra Agostinho Gouvõa

Êxito absoluto Êxito aUsoluto !
A.'s S.,<2 As :ijGS-li.oran da noite.

Companhia Nacional de qui} faz parte n distineta actriz brasileira C1NIUA PO
Direcclo scenica do actor DOMINGOS JW\GA. — Maestro dircclor da

POLÔNIO.

orcliesirá, JOSÉ' NUNES

^^3J^.^^B>^a^.^Q^<S3>^E^^E»«*SSS^«aa>^l>*CE><S»<3C^'<^^C>,*5»«E>^^^^S»-<^»^I

1

No intervallo do 1 ao 2 acto o rqaestro V. Delloza dirigira a symphjnia do GUAIUNY
do Nl. G. Strâuss : -'.-.- ¦'

Domingo — Dois grandiosos espectaculos.

A's 2 horas inatinóe — A's 8o 3i* grande o única soiróa
a progQ3 populares

Os bilhetes que trazem a dosigiiaça-j de IV recita de assignatura d5o ingresso
apremiére do Ilegmottadelia Itose.

A's tt Ss 8 3i4 efis 40 I|S da noite A mais completa victoria do theatro populaf
7-'8 e 9'representações da hilariante btírlota de costumes nacionaes,' em tres

,„_.,,. „,TV. . netos/seis quadros e uma* apothoose, original .do talentoso escriptor Antônio üuinti»
Reprise da engraindissima opereia-vêVftita eni ires. netos, de CELE&IINU ,h'|.VA, liano musica do irispiraâa.raáestro Domíilgos Rótiue.' musica de LUZ JüNIOll, que obteve'real suecesso em Lisboa e nesta capital ..

^*^-si±-4Sm_,_h*,t*a**S!ttli*/*l*

A' RE
£___t__\_t, 

J^~~

WlmÊEÊÈÈm
mi am ¦ m ny« ny • 'y>' i

NAO SOU CAJU'
Grande suecesso do AUrcdd-Silva, Cinira

PaPeis* ¦ .'
Polônio e Popa Delgado nos príncipaeí

''par*9r2TmmF*Wr**!"*f!!!9^

O grande suecesso dos theatros do Lisboa e teta Capital

Musica deliciosa!Alais de ríO per-onaft-ena

Ama n li Ti ¦

(i".',-"ÍOt?£2*

nn EATRQ MUNICIPAL
CompiiuÜiiv Nacional- Empresa SHbvonclonada-Ednardo Victorino

J __Z—A's 9 horas da noi*e~;;M O
Iircscntação da poça cin 3 actos de JOÃO DO KIO

PA U A G E-X H EATftE
rt| i,. •

A'ItJEDEA SOLTA !
A. seguir -JOGo NO CACHORRO.

2Wfflg»««r;í^«««iDS»»i*irói5j«««siHS??53SS

Disciplinado corpo de ensemblistas
RIR I RIR! RIR !

I^pectactilos da mais rigorosa moralidade comcçauilo sempre po* aetaiet
de cineuiulogriiplio.

Amanhã e todas as noites-Xão «ou Cnjút
A seguir ! O Cncherr* da Mulata.

| il bellà Mme. Varjas
i "imTnTTTn \ A . Mme. VarRas, Mnria Falclo; Maria Mir.iflor, Luiza de

I) 1 ,S 1 K113 U lv AU . oiivoira; Baby Oomensoro, Corlna Fróos; Mmo. Azam-
i «i íiuiitii siiii-^nha- Cailota Paes, Fulvia G. Branco; D. Eufrozina, Gabncla Monta-
í •-^ mM-do'soü.a CarlosI Villar, Antônio Itamos; Har.V» André da Hei ort,

i"' 
'• '"• 

uvri.ii Viiq.«'"ãrrelrii Álvaro Costa; Gustao Buarque, Cnstollo Branco: Deputado
^W-^Ziíinci^i^k^oni^X. Sampaio; Braz, Atfonso Mello; 1'lorelli, Octavio

' 
v' °c Ka 

Tijuoa, na nctnalldatle
Os scenarios foram especialmente pintados pulo sccnograplio

Ângelo Laznry
O .^clorJoío Barbosa, cantará.-riio-lvacto, o MADKIGA.L, do

maestro A. Neponniceno- - -me vabGüS

(Soutli American T.our)

HOJE - QOlHTá-FSIRA, 24 BI 0OTÜ1RO BS 1912 -HOJE

SORELLE
Tlio

AS' 9 HORAS EM TONTO

Q-rariaLiosQ esRobtiaoiaU^êí
Estrcllas

italianas

Thcatro Recreio SS^i^
Grando Companhia Hospanhola do

Zarzuola e Oporeta PABLO
LOPEZ

Maestro-SEVERO MUGUliZZA. Director
deseena-LUIZ NAVAIIBO

HOJE

Thcatro Apollo S^^ill^ò

HOJE
2 Cliicasro Eelles Cantoras e bailarinas

americanas

Ultima
representação

da popular opereta e«n 3nclos, de AUDI1AN

Espectaculos por sessões
; Orando Companhia do operetas, mágicas e

revistas' Dirccc&o musical d«> maestro Capitanl

H0JE-A's,:íl4c»Sl4-H0JE
A já popular revista!

A PECA DA MODA 1 '
APPLAUSOS CONTÍNUOS !

JANEMAMSW
Notável cai;t«)ra lyrica

SabEsado-A 
DOMINGO - MATINfiE

Os bilhetes estlo ã voada desde já no odillcio do «Jornal do Brasil».

The MIT.FiiEUR
CUANTEüSUFUANCAISE

BLUüeiOilEâfl

Notavol cantora de voz

Gommeuso cxcentrlquo
ETC, ETC, ETC. »«

Brevemente - SENSACIONAES ESTRE'AS
rKEÇÕSDO COSTUME

Mnnaãã íjmí,i2}.-.^íhijjjjujs^.wj.i.'-i .?2<i2í\..A2i'^e^eJifcm,aj^3e«ue..!'Xi2m22*cm

. . --!m__________a_*t*____%m r-1 n*M«tr,T9TyTTTynH'Tf^'"'^-T>ii-,B'*''*1-J1*Ma™,MJ'^'^"

lllíPftlfS lopiiflün ||Í!J I U I 53 B Kl J É vi í 3 ilji B \ WU% *% ^^ ¦

I lll í l Al HÃ y 1 A Bi írodãs" "~^t:^-— *»'•• -
ff.|a->*Wl|^^|'*•rmm''^ "¦"" w 'Itf*1!1"" I"'™"M

Thl»1>Pft S Podpn EMPRESA MORAES k C.lUUillU O. ÍCUIO Direcção: José Loureiro

Espectaculos por hcssõos
Grande Companhia de operetas, mágicas c

revistas
Dirccf&o musical dos maestros Lu«

•lunlor o Luiz Slnrelra

HOJE - HOJE
A's7 3[4b9 3[4

Ultima seíniatia
da revista nortugueza do-grande sticcess»

Mi if |i
Toma parto Ud:i a companhia

A's S ii'a lCm

Amanhü—Kwpcciaculo novo.
A s«'guir—Ciisin Su/.in>n«>, opereta em

3 aclós do süVcbsso nniidial.
Bilhetes á venda na uilheteria.

as noites
O KArVZlINfZA

ensaios
O GATO PRETO

Preços de cinema.
nentt-S.

Entradas perms-

Entrada geral. iSOOO

Tara nüo interromper o suecesso da re-
vista o KA.\7.t\2i, o beneficio da actriz
Zazú fica Irunsícrido para o dia 31.

Im ensaios : — O vaudevillo opereta cia
3 act«s

O NOIVO E> OUTRO...
Original do Fcydean, musica de Luií

Moreira o a revista portugueza de grand»
suecasso em Lisboa

QUE HA. DBNOVO?
Amanha — Recita das actrizei

Ccclla A'evcs e Virglulu Xery
Preços dc ciuciua

CIRCO SP1NELL1
Companhia Kquestre Nacional da Capital

?õilôral-Uúulo'vani do S.Christovão— Dt-
icctar e proprietário Atíonso Spinelli.
IIOJE-Qulnta-relrn, 24de outubro- HOJE

Sensacional fuucçito! Kovlilailo o at-
ti'nnç(-|C3! SucresKO gurnntlilo 1

| l.\S. «ii-Kir/AKlTAS-Canç.onetistas
il e bailarinas hcspuuholas—Suecesso d:t

mito 1!

|i I.AS .S.vi.ix.vs— Equilibristas musi-
ij «"ios o arriibatas.— Attracçiò !

3 |i 1

PARQUE ^'XjiTTS^EXICrEIJrQES

IINALI/.AIíA' a 21 parto do pro-Jj !;i'.unm;i com a apparatosa farça fantas-
f lu1! ile pr.indo suecesso

A ILHA DAS MARAVILHAS
| d; Qrnjainin Olivcir.i, ornada com 25
H números da musica do Irineu do Al-
ij mi'iii.1.

.'»vis a iraprciisa—Afim do evitar quelalsos repurters illudindo os porteiros,continuem sentando-so no camarote da
jntfircnsa, conformo tèm reclamado alguns
1 ;n:ies, na próxima semana será substi-lUlilo o dístico imprensa, afílxado no ca-nii:ote, por — Convidados du Imprensa,¦o olitendo ingresso os possuidores doscouvites áistrlbuiilos pelo proprietário.

LVKGO X>0 MACHADO — Companhia Cincmatogruplilca Erastlclra
ExiiliiciSo do fitas cSnematogiaphlcas alternando com apresentação

dc nrtlstns- no palco _.___
HOJE NO PALCO HOJE

Coatlnnacão do pranilloso snecosso
Das XME 6 IRISK GFIIL'S

Assombrosas dançarinas excêntricas
HA TELA:

Maoestoso e ax-tistioo programma uovo
13 PRIMORES ARTÍSTICOS 13

Do grandioso e imponente conjuneto desto programma, destanam-se pelo seu real
valor, os 3 grandiosos fllms: ' 1000 m,tP0S_Dlia, par«es - Vi-

brante, arrebatador e possante drama,
verdadeira temeridade artística, do tra-
gica execução om que se vfi, ao vivo, um

homem lançado às feras famintas. O suecesso alcançado faz prever um grande tri-
umpho hoje e amanhã. ^ ^^ _ , 

-^ 
_ Gr(lndioso dramíl Sorie

D'Or, da afamadi fabrica Ambosio. Film cheio de
situações profundamente, emocionantes que fazem

ibriir a alma do espectador. Um Conde infamo, nâo só procura inr
a deshonra num lar ditoso,

arma o braço do um sicario,
.--it« soba exploração do crimi-

pnEÇUS-Cadeiras de 1-, ISOOO; cadeirus de 2-, »503; írizas e camarotes, 5S00O.

Funccionarao-0 IUnck, Tiro oo Alvo,Trapezio, Balanjo e grando numwo de dl-
rersões grátis.

valor, os 3 grandiosos mms :

Para pasto dos leões
homem lançado às feras famintas. C
umpho hojo e amanhã.

NelEy a Demadora:

BOYAL CIHS
Emi)rcsa Castro, Pereira & Silva

Gerente IJnnocl F. ila.Silva
Estrada lleal da Santi Cruz n. 3571

CASCADÚRA

Companhia dramática dirigida pelo
Pereira da C i.sla

actor

HOJE ^^=^=r HOJE
3- representação di espoct:iculosa ma-

pica em 3 actos, C quadros o uma belhs-
sima apotheose. com 33 mimoros de mu-
sica, original do maestro ASSIS TA-
CillXO

O Chifre

QUEM COM FJ5KKÜ fEKE... pliní,r
como ainda para a consecução do seu perverso intento,
para assassinar a victima indefesa. Morro misuravelmei
nn«?o " **"w * «»«««iaA nmnrir<) An rnmnrcn 1 2Ü0 mp.trn

do Diabo
Tíicia parte toda a companhia

AJs 8 li3 —— A's « ll3
DcpoÍ3 da espactaculo haverá bondes

extraordinários. Bilhetes 4 venda no ar-
mazoni do Castro, Pereira 4 Silva.

Preços do costume

Amanhü — Beneficio da Irmandade de
8. (Salvador, -.:.

Sabbado - O CUFRE DO DIABO.

Centro da 611t«- carioca
Rua do Ouvidor, IJT

C9HPABEA IRTEB
ÒlNEM

NAGIOML CINEIâTOftRAPHICA
tcntio dn 6lit« cariooa
Rua do Ouvidor, Vi*

Harmonioso conjunto tlc bandolins na sala dc espera

) Hoje e amanhãOrcliestra escolhida no salão de projecção.

Hoje © amanüiã (
Esplendida producção conslittie o CLOU do nosso programma sempre repleto dc novidades o surpresas, além d»

primorosos films americanos. Rcferimo-nos ao grando drama passional em
1.200 metros c Ires partes

0 CA HO FATAL
De nítida impressão, perfeita photographia o Ia vor de primeira ordem

Como complemento do programma os films americanos

0 QÜE BA ES SER TEM MTO FSRQâ " A «BA WWik TAL QUAL SS FALA
QUINTA-FEIRA —AS TOTJRADAS EBI VALENCIA, no Cinema de Petropolis, com SOO metros cm 2 pai*

tes. - SEXTA-FEIRA—AS TOURADAS EM VALENCIA no Cinema Ouvidor, além do sumptuoso film com;
1.500 metros em 3 partes-BECONHECIMENfO DE BANDIDO.

Venda, locag&s e contratos, rua Sj José 67. jSitf. teleg. stamile — Caiu Postal 428., Telephone 3.S51 e 3.927
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THEATRO MAISON MODERNE
Empresa Paaclioal Segreto Totirnée Sejyrcto

HOJB - Quinta-feira, 24 de outubro de 1912-HOJE
A'S 8 ll_ HORAS DA NOITE

Grandioso espectaculo «le café concerto

A GRANDE NOTA BA NOITE!!
14* representação da hilariante revista franco-brasileira, eom dois actos, novo«¦uadros e duns brilhantes npotheòses, da Alõxis Tibaud, musica compilada pelomaestro J. C. Spreaíldo.

SEXTA-FEIRA - ESTRE-AS
Bodrigucz Pereira jgig^

Nos seus admiráveis e surpreliendentes
trabalhos de Ab.oluta Insensibilidade.

Brown & Kennedy S°\ZS e
Americanos

Los GitaiiosSS_"a__taB" inter-
nacionaes.

YÂMPÀ Celebro
bailarina

Josephina Carcelles ec_fe
na Internacional.

tORREIO DA MA^^I *- Qidtofti-felra- _«i_ ?faM_*o «e l«i2
_-=__•_________¦¦_____¦-¦_________¦¦—bh=_íe^^

CINEMA PARIS _•-

5Q-"Praoa Tiradentes—5Q Empresa CO(JTOPEREIRA_COMP. ^^HOJE — Monumental programma novo — HOJ EI
Estrondoso successo do CINEMA PARIS

Exhlhlçâo da maior novidade em fllms de Incontestável valor IIo HEI DO AÇO
n, __.__.i_ __ _¦_ __ _-_-«__. s_ __ 4-«-_ n»«l/\ __ __ ^¦*^*'__ •_*¦_ ___ rwl « .Dcslnmliranto drama' da vida real e de grande espectaculo, da afamada íabrica VI-

TAGRAPH, «lividido em tres partes e 207 quadros III
Ksto monumental trabalho, quo é uma verdadeira obra prima nas coisas de cinctnatojrrapho, resumo-so

numa luta irnpatriotica enire a ambição do um homem rico e insaciável e a felicidade de uma nação inteira. Pe-
lizmente o AMOR, vem em auxilio da Justiça dando a este delicioso íllm um fim inesperado mas que arrebata e queconforao espirito.

A. nrimAiríid hnnnpapÍA-* Hn „p RrtfíT AT Delicadíssima comedia da Nordisk, de espirito fino, da mui-Vü pilIUClIU, UÜUÜIdllÜJ UU lir. DUUJÜU1. tagraçae que causará inveja,sei_ duvida aos médicos moços
solteiros que a olla assistirem.

ROBINET FAZ A VOLTA A ITÁLIA -- Interessantíssima fita cômica.
Ctimo extra na MATINE'B Co____,o>. ae trato»!!-.-* em. gresso

Agradabilissima e instrueliva flta do natural.—Ambrolso.

60 Rna da
Carioca 62 CINEMA IDEAL3^...
HOJ E —— Colossal programma novo HOJE

Composto de tres grandes e sonsacionaes films
de longa metragem

UM HOMEM CONTRA AS FERAS
I flJ" I Grandioso e sentimental drama socMAm ardente - Baio cíd ^$pp^^nillVI UIMWIIfcV v-aiv wmwi Ringheim. Primeiro film tlã tó-leYd-

Klclsen. Celebre artista Dinamarqueza-A scena passrt-so em Coponhaguo nn época
actual. Vistas tomadas na Manufactura Real de Porcelanas, om Copenbagiie.-iiu
trlbulCiVi': Bruno, ^riéo Industrial, Sr. Paulo • Welamler ; Sua mulher Sra Phili
opa Frederiksein; Anria sua filha, Sra. Myrop Christensen; Manha, pintora sobri
porcollaaa, Sra. MtvNleUerij.Holm, engenheiro, Sr-. Aryi'i Ringheim." Imponento o interessante comedíisegundo a novella do celebro escil

-._ _- . . __—. . t<2r 'VI*"edo Capus, cheia de situa».¦ 9W Coes graciosas, que encerram o e3.
pirito de uma fina e penetrante critica social. — Film de Pathó l.i'res. cotn l_2_
metros em 2 partes e 193 quadros. ^

SEXTA-FEIRA—O maior sneeeaso do Cinema Ideal:
A tlnlnha dos Pampas—_rande'drama de aventuras, «dio .to raça? Ondlnas o Con»

lauros-Film da íabrica Eeli.ir, com 1.300 motros em 3 partes e 2M) quadros o
Fuclnora ou o tteprobo—Novella de Ct»mill>i Lemonnior, (lltn colorido eon i «rn
metros, em 2 partes, sando protagonista a celebro dansarina Mllo, Napiorkowsh
O Máo _« Ferro contra os Lavas Braucas-Kilm policial cotn 1.203 molro_ eni
2 partes, da fabrica Gaumont.

fr felejraphisfà

COMPANHIA CINEMATOGRAPHICA BRASILEIRA
BN

_"
HOJE © Filma inéditos e sensacionaes © lioJE
UM HOMEM OUSOU - Enfrentar feras hravlasnas Inhospltas ter-ras da África

Eis ahi o arrojado documento ;

Cd O HOMEM E AS FERAS
Caçadas autnenticas e audaciosas nos senões africanos-, por, ca.iiduro,¦ do Für West da America(In Norto

Coragem! !!... Uestreza I ! 1.... Verdadeira temeridade !!!...

O 193 J__ "^__T ___. EEJ3) (f*^.**"**. Drama campe-tro desenvolvido onde a ex-
___0 _*-__ <S# ¦ _!**-_, r^i ___7 **»__S* liiiburancia da mocidade livalisa comavehomencia dus paixões

\fflrt,vr df». Slia«! PlrPriPriia Supremo saerifloig de Maria, quo r.rroroco om holocaustoaai.yi uc i_ucia VlCUVclii de suas creanças, as próprias tnniçíis.
PENARD, 0 FALSO BIGODINIIO ¦ Episódio cômico, por nm imitador de Prince

SEXTA-FE1H \ - O KiPKOUU - Extrahido da novella de Camiile Lamonier. - GMIIIIA BOU-¦ADA — Romance ue utn compositur.

3FILIAES *
SHo Paulo, rua Duque do Caxias

23. Recife, rua dns Flores, 10. Portu
Alegro, rua dos Andradas, 281, onde
venüem-so apparelhos o accesso-
sotios Pathè-Fréres e alugam-so
fllms.

HOJE © Grande acontesisnesü-o art.3-ico t$ HOJE
Exhibiçãodo importantíssimodraniasocial da actualidnde em tres actos

e 1.200 metros, de AXET. BREIDAHL e ARVID
rinWSeim

AMOR ARDEl/lTEt OOIO FEROZ!
1'roltigoaista a celebre artista

113/__ IX^IOI__!
DO THEATRO REAL DE COPENHAGUE

As scenas passam-se na Muuufactura Real de Porecllanas. em Cnpenlia-ue
GAUMONT JQRNALN. 36 — Hebdomadário mundial

_.@rto.n-83.ho no i_.ier.no - Aventura cômica diabólica GAUMONT
Amanhã ¦-A iiião do ferro (2' siirio, conlinuae.iol, Ferra.raa contra os «Luvas brancas.,

drama policial (GAUMONT).

HOJE- Encanto** riso, arte e

La Petite Fonctionaire
(A Telegrapl-iata)

be.lesa -HOJE
Importante comedia, segundo.

novella do celebro litterato Alfredo'
Capus. Assumpto bem cnncat»na-
do, de situações» humorísticas ealegres quó encerram espiriliiosa'.
mente, uma üna o penetranto criti.ca social.

1253 metros 186 quadros

A Hera e a Gípia
3 aclos

Qelicnda o encantadora phantasla amorosa* A Hom como
symbolo de fidelidade e da constância, admira extoasi.ida, ajviçosas -lyolnias, quo formam um vasto camp om plona
plena florescência. Quadros admiráveis de rara bellezu I!.,

Uma das mais Interessantes comédias da, fabrica CI.\E3 do Boma

Sexta-feira - A RAINHA DOS PAMPAS — Assombrosa
peça clnematograpliica.

W^ -

Proprietário J. R. STAIFA FUNDADO EM .1907 179, Avenida Rio Branco

Escriptorios
Avenida Rio Branco. 183

Bio do Janeiro
-E-

Boa Gtétry, 3-PARIS

VitagTapli

Successo! Successo!
O argnmemio da supremacia do àfaiiiaãò CINEMA PARISIENSE está na sua tenacidade no árduo propósito de manter inque-*

brahtavel o seu escudo de vencedor nos aguerridos prélies da Arte Cinematographica !i
Pos* isso ©ffsre©© ell© &m py^ü^nD ® Bti^-___gi_(B__fal tã*£.l_a.ho cia FABRICA IflTAORAPH

opera
____!»_* ' fe^Ei

Drama da vida real de grande espectaculo, dividido em 3 actos e 207 quadros

«Vitagraph»

^A elnftnatoj—aplila, tia .dualidade, constltue
tuna industria quc exige a mais acurida penetra-«jão para o avassailainicnto dc seus ntultiplos se-«rodos, como tanibitm iinpüe áquelles quo se lhedediquciii uma assombrosa siiinina de sacriiicio.i,— quer no campo material, no t-ne concerne aoemprego do capitães soberbos, quer no campomoral da conquista, da arte; pois que, i.\ agora,?cnoidas as primitivas ililüiailrlaadcs. ab.-iti.la a ro-tina alais primeiras creaoõcs, uão seria loajico »iaie
da concorrencial sc ait'ao derivasse uma emiiláçiiotatalmoiitc proirrcssista c cntuncipadora. Si tleum lado, no aíaii dai a|icrteli;oiir, dc remodelar,de crear, numa íchre de tailliiiplln, aiaas solaae ou-tros, os oagaaaisatlorcs das grandes creacoes c osexecutores dais rjrandcs móntagciis vêm enrique-
centlo as çoncepçõca tios cscriplorcs com o bri-
lho maravilhoso <!e nina "misc*en*sceuc" t-oljcr-ba c ostentosa, por outro lado, os industriacs do
gênero, áquelles que se tledii-.-ian ais cxlailaiçõcs
propriamente dila*-, não enfraquecem na sua ver*ligcm, aliás railiilissimii justa c louvável, dc con-corrcncia, de competição, num plircnesi dctrinmplin ! Ora, i-vidonei.ido isto, comprovado to-dos os (lias esse nlíci.onicnò natural ilo progres--o da Arte e da Industria, ó natural quc nà ci-tiehiatograpliia — quc ó uma das ultimas revela-
Soes 

artísticas, — sc verifiquem sacrifícios dc to-a a espécie.
O "Cinema Parisiense'', que sc colloroti naVanguarda dos estabelecimentos cinématographi*

tros, vae aavassaltindo o grande eanijiti om que«e degladiam os aaaais corajosos emiireheiidcdorésdp gênero, c da sua 'ucl.i inegualavel lalaiem
triuniplios arrojados com ijttc premeia o publi-co quc o prefere. Qiiaudo llie não sobrassem ou-
Iros argumentos comprdvadorcs desta asserçãdj
o apoiaria agora a esaliilaição qnc realisa lioje do(iim sensacional "O Kci do Aço", cujo traba-llio mereceu na Kuropa e nas ditas Américas¦ .¦sagração das grandes |»laté:is cultas. Di-nois, nalto descortinei com que síui hcllc iraiados «Üvcr-
«os casos tia vida em quc Iodos nós nos debate-mos, eslãr» aí altura do conjitncto bizarro a ijue
Jc iiropoz o sou autor. E' um Iraballio dc esco-Ia, despido dc fantasias e rico de verdades e en-•mamemos, como verão ns espectadores no de*correr do drama quc começamos a d escrever.EJ nesse paiz dc sonho, alo maravilha, de le-
ffenda, 

cm qaac a fantasia tom largas dentro dosimites d.i realidade! c nessa terra assombrosa
Jne 

se chama os Estudos Unidos da America doiprtc, lindo a lueta jn-la vida c a amplitude d.is«nihiçõcs attingcin ais raiais do inverosimil, quea acção deste "film" so desenrola... Houve umlaomeiai quc. ;i ettsia dessa energia assombrosa
3uç 

c apaaaagio tios Yankees, conseguiu ai umado njomeiilo tornar-se o mais poderoso j.r.v.tletor de aço ilo m.ind.a iaitttro. A sua 'ortinia
Joiiiiiu-se quasi incalculável; noite e dia, cm suas
•líricas, que são de tamanho dc aldeias! traba-

DESGHXFÇÃ©
Hiam para elle colaortes de operários e clle re-
prescrita a força, o jaoiler, a influencia de paizesinteiros. ])ir-sc-ia, porém, qu_ o coiitacto tle.semetal terrível, de quc o sagraram rei, transmit-tiu-lhc uma impassibilidadc metálica, com rela-
ção a tudo quanto não diz respeito á sua destne-surad.i ambição. Mergulhado no Itinsto tlc seu
palácio,.o Rei do Aço ttm sempre a fria impassi*bilidadc do aço desde quc sc não trate dos seusnegócios: as próprias cadeias de sua filha uni-ea, essa encantadora Helena, de tão peregrinas
qualidades, deixam-no relativamente iiidiífcrêute.
Todavia, para iudemiiisal-a ala frieza paterna, dafrieza, desse jiae quc a paixão absorvente dnsnegocies e a insaciável soffreguidão »lo "dol-
lars" possuem, a formosa Helena tem junto a siduas af feições sinceras que> por Iodos os meiós,
procuram preencher esse vácuo em su'alnia: aamizaile fraternal de seu primo Kaljih, c o amor
de Roy Hr.tin, quc é seu noivo. AHíis, qualquerdelles é liem diverso do soturno c algido Hei aloAço. lioy Hraiai o um brilhante rapaz quc, ape-
zar do vcrtlor da sua mocidade, já conquistou
uma brilhante situação na diplomacia de sua pa-iria; Ralph, apéiias saido da adolescência, é umespirito estudioso, àpjilicndo aos progressos doseu scculo,] e cuja actividade evtá sendo toda dc-dicada á invenção dc um bydro-aeroplano, com
que clle espera olltér os melhores resultados. He*
lcílá e Roy seguem com imi carinhoso intcrc.fiéos estudos e os progressos do joven Ualplt, estudo
e progresso quc n Kci do Aço, como »': dc seucostume cucara dèsattcntamenle. Ispo. de resto,
pouco Iltes imporia; Hoy, Helena c UulpVi ctiri-
tinuain a se quererem c a se encorajarem^ indif-
fcrciitcs, por sua vez, á impassibilidadc soturna
do poderoso c insaciável industrial. Succcde, po*rém, quc uma guerra ameaça conflagrar a Kit-ropa. Km ultimo recurso das negociações da
pendência, o presidente da Republica dos lista-dos Unidos <!a America do Norte ê escolhido
para dar-lhe nma solução pela nrhitrttgcmj pèrãti*te a Conferência da Paz, cm Uaya.

Mas o pre:- d.isle da Republica dos listados
Uniilos r.?o pódê ah.tndonar o governo de seu
pa:z; far se ò rcprcícntar junto á Conferência da
l'az c, jiista.ii.cnlc, csco'hc Uoja Bra ai para ir
reji esental-o.

Roy lírain «.' surprccndMo por e^a ordem c;n
caía de sua no-va; na iinposíÍb*!idadí de esqiú-
var-.-c, é forçado a partir. .Vem ab- tudu, a i:ii--.-,,-;o
d.' que o encarregaiii é generosa e nobre; a pio-
P"'a Helena, na esperança de tornar a ve.-o mu*to
breve, recalca tio coraçài a sua saudade, e en*
coraja-o.

Itoy Ilratn parte. Em Ilaya, defende a paz ra,
lorosami nte. _ A e*o.nu'cnc:a dos seus argumentos
peta no espírto da Conferência; a vicioria da
j>-z parece nianifcstar.se. lia, entretanto, uaaaa
difficuldade : para quc o tatado do paz seja
dctfnitiyamcnte asslgnado são necessários a'gua

te*'
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doenmentos que e preciso Ir toscar a Wash'n>-
rtoti.

Para fazel-o, a Conferência conced?-!he o prazo
írrevocavel dc um mez; mas, si, ao cabo dc trinta
dias, Roy .Tiram não estiver de volta com oá im»
prescindi veia dociintânto^ a guerra Uesencader**
se-i. !

Roy Brain volta, pois, aos Estados Unidos.
Recebido ipelo presidente da Republica dá conta
da sua nissão. entretanto, o Kci do Aço, que¦toma egualmcnte parle no conselho dor listado,
ca! eu Vindo que uma conflagração deverá trazer-
lhe grandes lucros, defende a guerra vigorosa-
mente. ,

Nada consegue, porém; fica decidido que Roy
Brain receberá 03 documentos_ quc veiu buscar na
véspera do dia cm que deverá regressar a Haya".

O Rei do Aço não perde, comtudo, todas as es»
peranças e lança mão de todos os meios para im*»
*><dir quc _ os .preciosos documentos cheguem â
tt-iitpo dc dissipar a guerra.

Com tal intuito, forja eom seus asseclas um
p'ano tcnelroro c encarregam uma formosa aven-
tureíra, Maria Mollard, de seduzir o joven di-
plomata c de obter por quaesquer melõs os ambi-
c'*niótlos documentos. Kr.tão, para que o_ plano
surfa bom cffeito, o Rei do Aço não trepida cm
apresentar a aventureira _p. Roy líra'n, na sua
própria casa. K' elle quem af fasta a filta^ cora
uma habilidade machiavclica, para quc Mara Moi-
lard possa, mais cm liberdade, procurar seduzir o
d'p'otiiata. Tudo, porém, c baldado até á véspera
do embarque de Roy Brain.

N;£s_ dia, purém, rcaliza-sc um grande baÜe,
em quc os famosos documentos lbe devem ser
entregues. Mara Mo'lard irá ao baile c, pouco
antes qu: sa:a dc casa, um dos sócios do' Rei do
Aço vem dar-lhe um cnveloppc exactãmente egual
áqiieUc que, com os documentos, d.verá dentro cia
pouco ?er entregue a Roy Drain,

No bale, de-tle quc os cob;ça«los documentos
foram entr gues ao [1'p'omata, o Rei do Aço cn-
contra meios de n deixar só com a aventureira,
retirando-se immcdiatamçnte com sua filha.

Déscnvo-V ndo toda sort^ de seducções, Maria
Molla d cÒnsegtic arrastar Roy Brain até sua casa
e ahi, sujaudo-.he proposilalmcntc a casaca, faz
com quc ellc a dspa pira que ólla a escove.

Os documentos cít^o no bolso e Maria >Fo,lard,
rapidamente.' 05 subítltuc pelo cnvc'opp;; fa'so.

Sem dar pela substituirão, Roy lirain rctira-se
pouco depois e a aventureira corro imnícd'atameniè
á casa do Rei do Aço a levar-'Iie os cobiçados
pa;»eis. ..a

Todavia, Helena qur prcsçntiu j rxtcm-ppranci
v-r-tta, vindo c*p e'tar no eseriptorio de seu pae,
descobre d- quc se trata. Imincdiataníentc tele-
pliona ao noivo; mai o creado delle está subor-
nado e intercepta o recado.

Ma manhã seguinte, Ucleiia pedindo ao pae que

a 'deixe 
guardar em seu cofre nm collar com ntie

seu noivo a iprescntrtVa, consegue rchaver os do.
cumentos, íulisttu ndo-os por outro cnveloppc falso.
Um seguida corre ao porto dc embarque; mas í
tarde; o vapor que leva Roy Brain já partiu.Sem se deixar abater, a dedicada menina vac lati-
çar mão de recursos extremos. Corre á estação
radiographica c envia um radiogramma a seu no;*
vo: "Os documentos quc levas são falsos; e>
pera o liydroplano dc Halpli",

Sem perder tempo vac ter com o primo a queinentrega os documentos, c, o joven Inventor eV
vandose no aero-liydroplano, num magnifico vóo
arrojado,' sei ti de o espaço, vertiginosamente !

O tspçctaculo da ascenção c einpolgatiÜss'mo,
tal a originalidade que lhe imprimiu o acronatita
que se incumbiu desta parte do film.

As evoluções aéreas iue -executa Ralph, são ab-'
soiutatncntc admiráveis, porquanto não sc tratavi
dc uma simples è;;iiib'ção de capricho, mas de ver*
dadeiras maia.obras precisas, no intu'to dc alcançar
o transatlântico, que se escapava, c a cujo liord.
deveria chegar o dedicado portador dos famoso,
documentos, a tempo de ptemainir Roy Brain coiu
as aiilhcnticas que 

*dic eram tão precoras.Sobre as águas ondulaiitcs, entre vagalhões ia-
domaveis, desusa o liydroplano de Iía'ph, trans-
pondo o dorso crespo do mar... Kra a Esperança,a( Sa!vação,_ que secundando a famo-a passagembíblica, subjugav-t sob o seu peso, domava com a
majestade moral dc seu -poderio o arrogante li*
quito elemento l Kra o homem, conduzido p«rUultima creação dc seu engenho) a siípplantar a N.v
tureza em uma de suas ma's fortes prodiicçúes I
E Raljph, seguro dc sua coragem, inspirado iie'astibllimidade de sua missto, vac rompendo co-
Iuninas tonilroantes, até otterrar , á proa do navio I
E entrega elle os documentos legitimos a lira.n...

* * *
Touco mais tarde, o Rei do Aço alare sr:i

cofre, delle sacai o cnvcllope em quc julgava en-contrar os pap?is seqüestrados, e apenas sc lh.
depá-a um envoiuero contendo uma foiha de p,i-
,pel cm branco I ! lí assim se lhe annuliaraiaa todm
os sonhos negregados1

»»t * *

Esta prodairção de VITAGRAPH, a''an de srr
uma concepção inteiramente nova, vem ntt star o
empenho a que sc dcdicatal todas as fabreas de
filnis clnemnlbgrapliícos, no louvável propósito ti-
tomar a Industria da photograplra animada uina
difficil tarefa, fazcaailo-a progredir sob os a:i>i'i-
cios da Arte e da Secncia, arràticando*a de tal
modo á infância de seus primitivos c prescriptosensaios;

O' CINEMA PArilSlEKSK. cxíiiliindo cie mo-
nuniental trabalho, tem a certeza dc vir c.aalf rraa-.r
c justificar o conceito quc goza na opnião V*}'
blica.

A cpulen®üa -magestafica (_!©stê prograns-na setó ainda realçada pelos se^salnfes ttr»aIsaS3-®_. úe
Os primeiros honorários do Dr. Boulot

Bella comedia da fabrica NORDISK de Copeidiaguc em que tomam parte cs melhores artistas do THEATRO REAL
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Film ã®ÍMMM si© ÀMSRÇSiip
UCTÍYA DEMONSTRAÇÃO DE MODELAG

Não daremos
EM E ORNATO

'¦^a^PSm^fe^

reprise aesíe programma
oTHLHaã" DS ^litiirUCOeSSO 

^ taSÍCa aCtóZ diüamaKJ,ieza AfA NIELSENcom o monumental film de grande espectaculo, em 4 acto, intitulado

^A seguir - Sensacional appariçao do faino.so artista ERMETE ZACCONÍ gloria do palco italiano, no extraordinário film Q ^^mw_K_tm_ws_Em_moaisstn^^ls Igniiiiis tililiiii i«j_-_a-va>-r---v^
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