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O MOMENTO INTERNACIONAL — Serviços da Associated Press, Havas, Americana e correspondentes especiae.

11 revolução socialista Universal,
sepndo um deputado italiana

ROMA, 6-- O deputado socialista Treves, escrevendo na "Critica Soziale", diz ser impossível a revolução socialista universal, uma vez

aue o ouerariado anglo-saxão permance e permanecerá contrario aos vinte e um princípios da Terceira Internacional. Acha que o mesmo se pode
dizer do proletariado francez e allemão, pois em ambos a corrente communista está ainda em minoria. O "leader" socialista 11 a 11 ano considera
<nie seria uma loucura lançar o operariado numa, aventura arriscada, desde aue se não pôde contar .com os elementos mais poderosos de cerras
naçOes.
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: A GREVE GERAL DOS FERROVIÁRIOS j
PORTUGUEZES J

MADRID, 6 «- (Urgente) — Informações aqui receDiüasj
•dizem ter estalado a greve geral do* ferroviários em Portu-1
:gal. Accrescentam essas noticias que o movimento paredis-j
üta tem caracter revolucionário. j
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SITUAÇÃO NA ITAUA ftit^HE £* *
O elemento popular é
completamente alheio á

política do paiz
Roma, 6—0 relatório da C.

G. T. sobre a situação na Rus-
sia, que acaba dc scr presente a
reunião do grupo parlamentar so-
cialisra em Trieste, consigna que
o elemento popular russo se man-
tém completamente alheio á politi-
ca do paii». e que as condições
physicas do povo russo são em ge-
ral extremamente precárias. A ex-
periencia 

'da 
gestão directa das usi-

nas tinha sido desastrosa: em vez
de rcflorir, como se esperava,' a
industria tinha deperecido.

A egualdade social que existe
hoje em dia na Russia, declara o
relatório, é a egualdade unica da

Como se deu a OGGippo das propriedades
ruraes na SiGilia, por camponezes

-— ®~
Palermo, 6 — Durante a ultima dade resolveram nSo se alimentar,

quinzena de setembro milhares de a exemplo do que (azem os repu-
camponezes armados invadiram blicanos irlandezes. As autoridades,
diversas propriedades ruraes. na. em vista da attitude dos presos,
maioria terrenos incultos. Essas limitaram-se a mandar que fosse
terras foram indevidamente oc- collocado á cabeceira de cada um
cupadás por seus suppos-.os pro-
jirictarios, em tudo comparáveis
nos antigos senhores feudaes, sen-
il" que alguns delles estão ba
muitos annos ausentes da Sicilia,
gòsando os proventos da fortuna onde tinham sido levadas pelos
t»in Xapoles, Roma, Paris, Madrid operários, depois que estes eva-

c outras grandes capitães.

delles um bom prato de macarrão.
Milã°, 6 — A policia encontrou

duas metralhadoras e numerosas
granadas de mão escondidas num
campo, próximo de Brescia, para \ grande miséria. A Russia se vive

RÜSSIA-POLONIA
O armistício deverá scr

assignado amanhã ¦,

Riga_ 6 _ Segundo todas as pro-
habilidades a assignatura do armis-
ticio e preliminares da paz entre a
Polônia e a Russia realizar-se-a
na sessão plenária de sexta-feira.

Sabe-se que o sr. ,'Jofte, cUele
da delegação russa, acceitou, em
principio, a contra-proposta formu-
lada de accordo com os onze pon-
tos assentado na. Conferência de
Riga e approvados pelo governo de
Varsovia. Essa proposta contem
quinze cláusulas, mas não foi ain-
da mostrada, na integra, a toda
delegação russa, conhecendo-a ape-
nas, englobadamente, o sr. Joffe.

As relações econômicas
franco-allemas

Paris, 6 — A chegada a Paris do
sr. Bergmann, chefe da delegação
allemã á conferência de Bruxellas,
coincidindo com a presença do em-
baixador da França em 'Berlim, o
sr. Charles Laurent, que se acha
cm Paris ha dias, deu consistência
aos boatos de que as negociações
para- o restabelecimento das rela-
ções econômicas com a Allemanha
tinham sido reatadas e até mesmo
que -estava imminentie a assignatu-
ra de um accordo commercial en»
tre os dois pa.izes.

O "Petit Parisien" af fiança que
taes boatos não têm nenhum funda-

Allemanha não rléra até

DE PORTUGAL
A commemorãção de ante-

hontem — Outras infor-
mações

Lisboa, 6 — Os festejos com-
memorativos de 5 dé outubro ter-
minaram' na maior calma, tendo
ohovido durante o dia, o que im-
pediu que nas ruas desfilassem va-
rios cortejos que anteriormente ti-
nham sido annunciados, e que de-
sejavam promover varias demons-
trações de regosijo em differentes
pontos da capital.

Nos differentes theatros houve
varias recitas dc gala, tendo sido
todos concorridissimos. Nas ruas e
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I TERMINOU A GUERRA RUSSO-POLACA f;
\ PARIS, 6 — Telegrammas de Riga e de Varsovia infor-jj
:mam que as hostilidades entre a Polônia e a Russia cessa-j
I rão sexta-feira, entrando em vigor p armistício, nas bases]
| do convênio assigna do.
",ii|ll|llllllllllllllllllllllllllltllllllll!llllllll'il;llillllll!ll'lllW^

OS FOOTBALLERS BRASILEI- A GRAVE CRISE IRIJUMDEZA^
mento. A , .
aqui nenhum passo nesse sentido nos edifícios públicos houve tllu-
nem fizera nenhuma proposta séria minações, tendo as casas commer-

.„, ^„s. -. - - - . ao tocante is reparações, á fixação ] ciaes e estabelecimentos, públicos e
Sobre a questão das fronteiras ^ somma total das indemnizações ' 

particulares conservado içado o pa-
as duas partes chegaram aura ac-: _ paRar ou _\ reconstrucção das re* | vilhão nacional,
côrdo-para futuras negociações apoSj giões distadas. Tem sido mesmo Lisboa, 6 — Logo depois que o
a assignatura do armistício. impossível, acerescenta o "Petit 

paquete Lutetia fundeou o sr. Vi-
Riga, 6 — O sr. Dombski, che-1 j0tlrnal" obter da Allemanha uma \tor Manuel Orlando, acompanha-

fe da delegação polaca de paz, de-1 prova qualquer de sinceridade ou <j0 (ja senhora c da senhorinha
clarou ao representante da " Asso-1 ain()a de j,0a vontade. E concilie:
ciated Press" ser muito provável "Estamos hoje no mesmo ponto em
que a conferência dé a conhecer; ^ n0„ achávamos quando as ne-
ainda hoje as bases do accordo gociações entaboladas cm junho
para a assignatura do armistício. pesado em Paris foram bruscamen-
Esse accordo fundamenta-se nos te interrompidas por ordem do go-,
onze pontos da declaração de Riga. verno allemão."

Riga 6 _ Apezar das negocia- Entretanto,.o "Journal" sustenta,
...•_•.:.!_ iA.., Vnu.4-ln nu. .11-.--

ções do armistício têm havido nu-| a0 contrario, que se «ntabolaram
merosos encontros entre tropas po- negociaç5cs directas entre a Fran-a Allemanha para o fim de re-de ça e

Orlando, veiu para a terra.
Receberam os illustres viajantes

as autoridades, o ministro da Ita-
lia c o encarregado de negócios
do Brasil.

O estadista italiano e sua fami-
lia deram um ligeiro passeio pela
cidade.

O Lutetia. seguiu hoje mesmo, á
tarde.

Lisboa, 6,-0 paquete Lute

Por oceasião 'da invasão dessas |
propriedades deram-se scenas ver-
dicieiiamente piltorescas especial-
niente em Loamo, onde o nioii-
mento foi chefiado por um padre
ile nome P.rancatclli. Esle sócer-
dote, montado a cavallo c carre-
gando um crucifixo, ia á frente
dà massa popular, entre a qual se
confundiam cjatholicos e socialis-
tas. O padre Brancatelli era 3C-
gui.lo de perto pór uma, guarda
coirtpósta de ex-combatentès. |Os
assaltantes carregavam estandartes
00111 -desenhos caJrtictcrisamVo a.
alliánça da cruz e da espada.

Assim, entoando hyninos pátrio-
ticos c cânticos religiosos, o exer-
cito rural invadiu as grandes pro-
priedades pertencentes ao duque
tlc tíórigliano, onde, apezar da
presença da policia e carahitieiros.

citaram as fabricas.
A policia prendeu seis indivi-

duos.
Milão, 6 — Numerosos estabclc-

cimentos metallurgicos fecharam
suas portas, dispensando os opera-
rios. Os patrões allegam ser-lhes
impossível manter as despesas im-

postas pela nova organização do
trabalho.

A Federação do Trabalho pro-
testou contra a attitudc dos pa-
trões, argumentando que elles não

podem fechar os seus estabeleci-
mentos sem antes provar que es-

, tão realmente impossibilitados do
: funecionar.
! Roma, 6 — A Federação do

Trabalho sustenta que os patrões
não 

'podem 
fechar as officinas sem

provar que é absolutamente impôs-
sivel o funecionamento dos e4Sta-
lielccimentos de sua propriedade.

A policia descobriu duas metra-
não encontrou resisteiicia.A própria lhadoras . e algumas granadas, de
ínrça policial facilitou a oecupa- ^ num camp0 (las proximidades

dc Bresci»a, para onde foram re-
movidas quando os operárias eva-
citaram as officinas.

Foram presas seis pessoas sobre
as quaes recahem suspeitas dc es-
tarem envolvidas num "complot".

laças e lithuanas na região , __________
Orany, entre Grodno c Vilna. j 30lver quanto antes, e nas melhores tja„ . a'cuj0 foordo viaja para o

Um communicado polaco insiste | cotldiç5es, a importante questão das Brasjj 0 ex-primeiro ministro da
em affirmar que os lithuanos es- reparações. A Allemanha tinha aca- Ita,ia 0rlando, entrou hoje pela
tão favorecendo os bolchevistas. baj0 por capacitar-se na Conferen- mi.nj.j n0 Tejo.

C/ii-ijIiuiiío. 6 — 0 governo de ! cia ,jc Bruxellas, qu* o mundo in* *—
K.„   -- Stockholmo autorizou o delcs-ido 1 tei,.0 considerava essa nação como DDniPrTAnA UNIÃO DA
ainda é graças ás immensas reser- bolshevista Litvinoff, que se dirige 4 responsavel da horrível catastro- A rKUJCV-*! rtUrt Li^|«" ",
vas -que tinham sido accumuladas para « Esthonia, a' atravesütr o n_K c exigia delia que cumprisse ÁUSTRIA A ALLEMANHA
itntes que a revolução explodisse território sueco hoje ou amanha,
e subvertesse o império. Londres, 6 — Sabe-se nesta ca-

Quanto ao restabelecimento das p;tai ji ter chegado a Suwalki, com
exportações da Russia, o relatório excepção do delegado da Itália, a
vem dissipar as ultimas illiisões commissão nomeada pela Liga das
que ainda pudessem subsistir a Nações para regulamentar o con-
esse respeito. Não havia transpor-, f]jct0 entre a Polônia e a Lithuania.
tes na IÍUBsia; os que existiam,es-. Londres, 6 — 0 "Daily Mail"
tavam completamente desorganiza-* ;nforma que o governo inglez cn-
dos; ademais, era natural que as viou ao de .Moscou um "ultimatiim'
necessidades do consumo interno ti- exigindo uma resposta de oito dias
vessem preferencia sobre o coiimier-1 a {Jjtima nota sobre o repatrinmen-
cio externo. I to de prisioneiros dc guerra que

A Russia. reza o relatório, pre-'ainda se acham em Baku' e sobre
cisa de auxilio. Oscamponezes não as garantias para cessação da pro-

.,.'114 dns terras mais incultas.
Emquanto isso sc passava nos

domínios do duque dc Corigliano.
outros contingentes oecupavam as
propriedades do barão Camarata,
barão Floristella e muitos outros.

0 prefeito de Calunia legalisoti
(1 i.-m da pos.*c e partilha dos do-
iiiiiiins ruraes abandonados entre
os camponeze's c cx-combatcntcs,
ra-ehcmlo por isso ciithusiastica
ovação. lísscn comlialctites fize-
ram parte dos regimentos sicilia-
nos i|uc muito sc distinguiram du-
r;mie a guerra.

tudo correu na melhor ordem,
rcgislrnndo-se apenas um facto la-
meiitavél, Trezentos homens a ca-
vaiiii. 1I41 aldeia dc Santo Angule
Mtixara, para onde regressavam
<!i"!>..iis de lerem oecupado os do.
niiiiios di» Muxarello, conduzidos
pelo prefeito local c escoltados
por alguns caraliinciros, foram
atacados de emboscada cm meio
do caminho, nas proximidades da
aldeia de San Riagio. sendo morto
mu homem e feridos vários outros.
Ao »|uc se diz. motivou esse aclo
ilos camponezes de San Biagio o
facto dc considerarem as prppric-
.l.iilcs ,1c Muxarello como perten-
centes á sua província.

Uotiiá, 6 — A "Época" informa
que o ministro, sr. l,;ibri*o1;i pre-
tende apresentar um projecto dc
reforma do Conselho Superior do
Trabalho.

Esse projecto visaria .1 crc.içüo,
ao hiiln do Parlamento Político,
de tun ParlamciilnvTcclinlco com-
p»i4,»,o dc mais dc 130 membros que
seriam nomeados proporcionalmcn-
to tidos patrões c operários c que
teriam poderes consultivos c Icqis-
lativos no tocante ás questões ope-
rarias. Esse parlamento discutiria
41 regulamentação do trabalho c

D. Jayme de Bourbon e
o throno da Hespanha

Madrid, 6 — 0 sr. Larraincndi,
secretario ido prinflipe d. jayme
dc Bourbon, pretendente 110 throno
da Hespanha, declarou á sua che-
gada hontem, de Paris, cm San Sc^
bastian, que não obstante os títulos
que perdeu em conseqüência da rc-
vóluçãò russa e do desinembrameii-
Io do império Austfc-tíiingaro,
mantém todas as suas prclenções
:io throno da Hespanha.

Tratando da viagem dc d. Jayme
á Colômbia, o sr. I.arramcndi de-
clarou que a recepção do principe
na embaixada d.t Hespanha em Bo-
got;'i não teve outro propósito senão
o dc contribuir para . estreitar
cada vez mais as relações entre os
dois paizes .

As negociações entre a
Itália e a Yugo-Sla\'

odas

são bolchevistas. No campo, a re-
volução teve por conseqüência a
constituição da pequena proprieda-
de, que se transmitte de pae a
filho, como um legado, e que se-
ria defendida se preciso fosse, com
armas na mão.

Em uma população de 160 mi-
lhões de almas, calcula o relatório
que o total dos bolchevistas deve
orçar por «eiscentos mil, e fora
essa minoria ridícula que tinha se
assenhoreado de todos os órgãos
politicos e econômicos da Russia.

No Parlamento, os operários ti-
nham tim representante por 250
mil, »c os camponezes um por -125
mil. Quanto aos outros partidos,
no dizer do relatório, são apenas
tolerados; não se lhes consente o
direito de fazerem propaganda de
programmas nem de credos politi-
cos.

Relativamente á imprensa, o uso
que delia se faz no regimen dos
soviets, diz o relatório, é mui di-
verso e está muito longe do ideal
sonhado e propalado.

Em summa, o relatório mostra
ue a revolução russa destruiu, dc
icto, o regimen capitalista, mas

examinaria as questões
suscitassem entre patrões
rins.

0 corpo legislativo
ideado pelo sr. Lnbriola
vídido em duas scc»;ões:
dustrial c outra
liem deveria scr

que sc
c opera-

operário
seria di-
uma in-

aprieola. Tam-
eleita uma com-

paganda contra os interesses da
Grã-Bretanha.

Varsovia, 6 —Annuncia-se que
o principe Sapieha, ministro das
Relações Exteriores, que partiu
para Riga, não presidirá á delega-
ção polaca á conferência da paz
com a Russia dos soviets e apenas
acompanhará o proseguimento das
negociações a respeito.

Londres, 6 — Radiogramma de

á risca o solenne compromisso do
reparar as minas e o mal de que
foi causadora. De maneira que, 110
dizer do "Journal", a Allemanha
tinha apresentado propostas que es»
tavam sendo .estudadas.

Como quer que seja, acerescenta,
a França e a Allemanha passam
agora a tratar dessa questão dire-
ctamente e sem intermediários. E
um dos pontos da Conferência de
Bruxellas, conclue, e não 'ha sinao
que felicitar-se muito sinceramente.

0 MOVIMENTO REVOLU-
CIONARIO NA RUSSIA
LONDRES, 6 — Os jornaes

inglezes reproduzem uni tele.

gramma da "Chicngo Tribune"
om que so annunclam sueces-

sos sensacionaes oceorridos til-

timamento na Russia c de que
Moscou informa que o general 1 até n„01,n ngo tinhachcgacloató
u/kraniano Maklvno, que operava
sob a direcção do general Wran
gel, passou-se com' suas tropas
para os bolchevistas russos. ¦ .. . . 

O radiogramma acerescenta que- houve em Cronstad uma grau
os bolchevistas entregaram o com-
mando de um exefcito ao general
Makhno, que vae marchar contra
as forças de Wrangel.

Helsingfors, 6 — A Russia e
Finlândia acceitaram os termos dc
paz assentados na conferência de
Dorpat, pelos representantes dos
dois paizes. O tratado de paz sc-
rá assignado dentro de poucos dias.

Londres, 6 — Informações de
origem ukraniana annunciam que
as forças ukranianas tinham ca-
pturado a juneção ferro-viaria de

quifac
não creou nada de nada/nada' quej g£niêrinkB.: Um contra-ataque doscorrespondesse as mais elementares] bólcheviétas fora repellido .pela ala
necessidades de tun povo civilizado. |es,!tl(,rda do exercito ukraniano,

que continua a avançar em dire-
cção a Machilcff.

Copenhague; 6 — O "National
Tidende" informa que o general
Weygand partiu hontem deViennn

i com destino ao stil da Russia,
| onde vae assumir o .commando ge-

ral das tropas anti-bolchevistas do
general Wrangel. i*— '-

aqui nenhuma noticia. Conta
o mencionado tolegramnia qne

communistas era manifesta, porque
lhe tinha faltado o preparo iudis-
pensa vel.

IE' preciso ajudar o povo russo,
— conclue o relatório ¦*- ajudnl-o
a sair da actual situação de pentt-
ria, aju.dal-o a corrigir os erros
comniettidos.

Belgrado, 6 — Consta nas
políticas que o sr. Vesnitch, pre
sidente do Conselho, informou ao
encarregado dos negócios da Itália
que o governo da Ytigo-Slavia ac-
ccitava a proposta para o reatamen
to das negociações entre os doi
paizes.

Parece que a conferência dos dc-
legados italianos c yugo-slavos sc
realizará em ¦Veneza ou eu Pallan
za, devendo durar cerca dc dez
dias. A delegação da Ytijo-Slavia
seria provavelmente conslitiiida do
próprio sr. Vesnitch c mais os srs.
Trumbitch. general Pcscetz c ai-
mirante Pritz. Constava que a Ita-
lia, por seu lado, enviaria os srs.
Glulitti c Sforza, juntamente com
os chefes dos estados, maiores da
marinha e do exercito italianos.

Segundo outras informações di-
vulgadas, as duas delegações esta-
riam munidas dc poderes illimit.i-1
dos. A Itália não se intrometterá
na questão da antiga dynastia do
Montenegro, nem tentaria impedir
a incorporação do Montenegro .í
Servia, desde que fosse esta a von-
lade do povo ínontenegrino.

Paris, 6 — O governo servio
acceitou a indicação da cidade de

O campeonato america-
no de baseball

Brooltlyn. 6 —- Xo segundo j"go
do campeonato dc baseball o team
da Brooklyn National Lcague der-
rotou o da Clcveland American
Lcague por 1 x o.

O "Rismarck" 
, não foi

destruído pelo fogo
Publicamos hontem um tclegram-

ma dc Berlim, communicando que
o jornal Zwoelf Uhr Blalt noti-
ciara a destruição, por um violen-
to incêndio, no vapor Bsiiiatck,
em construcção nos estaleiros de
Bluhni & Voss. 0 telegrámma
não continha outros detalhes. Hon-
tem recebemos sobre o mesmo as-
sumpto, de procedências diffcrcn-
tes, os seguintes despachos:

Londres. 6 — Um telegrámma
recebido de Hamburgo pelo Lloyd's
Registei- informa que apenas uni
compartimenio do grande trans-
atlântico "Bismarck.*, perto da
casa dc machinas, foi destruído
pelo fogo.

Paris, fi — A Commissão Inter-
Alliada ctu Berlim vae proceder a
inquérito para apurar a _causa do
incêndio do paquete "Bismarck",
hontem, em Hamburgo. 0 governo
francez pedirá explicações sobre o
facto ao governo allemão.

•—.3. _

O sr. Jaspar victima de
ayultadp roubo

Bi'ii4tií;IÍOí, C — Os ladrões pene-
traram á noite passada, na residen

Os . telegraphistas hes-
panhóes querem au-
gmento de ordenado
Madrid, 6 — Os telegraphistas do

Estado enviaram um memorial ao
governo pedindo augmento de or-
denado e melhora nas condições do
trabalho. Os reclamantes promet-
tem respeitar os interesses que lhes
estão confiados, mas ameaçam agir
mais activamente no caso em que
o governo não tome cm considera-
ção o memorial que lhe foi apre.
sentado. -*-
A crise da industria de

tecidos na Bélgica
Bruxellas, 6 — 'Comniunicam de

Gand que em vista da crise da
industria de tecelagem, os donos

de sublevação de marinheiros
e que os amotinados, em 1111=
•mero de cerco de quatorze mil,
tinham marchado sobre Pe-
trogrado e invadido 11 capital,
trarando-.se sangrentos com-
bates nas ruas durante dois
dias consecutiros. Cerca de
quatrocentos dos amotinados
ficaram mortos ou feridos e
cincoenta o quatro foram fiu
zilados por ordem do soriet.

O ministro da China
nos Estados Unidos

iVowíj York, 6 — O departamento
de Estado recebeu eommunicação
official de oue o governo da China
tinha transferido para Londres o sr.
Wellington Koo, ministro daquella
Republica junto ao governo dos Es*
tados Unidos.

BERLIM, 6 — O corres-

pondente do "Berliner Tage-
blatt" emi Vienna telegrapha
no seu jornal dizendo ter sido

pessoalmente informado pelo
sr. Seita de que o plebiscito
para a união da Austria á
'Allenianlia seria realizado,den.
tro de seis mezes.

O presidente da Republica
austríaca tinha declarado mnis
ao correspondente do "Ber»»,

llner Tageblatt" não ter duvi-
das sobre o resultado do pie-
blscito, que na sua opinião só

poderia scr farorarel á pro-
jectada união.

O sr. Millerand recebe
diplomatas

Paris, 6 — O ir. Millerand recebeu
hoje h tarde diversos membros do
corpo diplomático, entre outros os
sra. Jules Cambon, presidente da
Conferncia dos Embaixadores, Paul
Cambon, embaixador de França cm
Londres e Martel, que oecupa o pos*to de alto commissario junto ao go*
verno do general Wrangel.•—*—
O NOSSO MINISTRO NA

REPUBLICA AUSTRÍACA
VIENNA, 6 — Chegou hon-

tem a esta capital o noro mi-
nistro do Brasil junto ao go-
verno da Ilepublica austríaca,
sr. Oscar dc Teffé.

ROS INSULTADOS POR
UM JORNAL ARGENTINO

BUE4VOS AIRES, 6 — Um

vespertino que se publica nes-

ta capital c cujos sentimentos
contra o Brasil são muito co-
nhecidos publicou hontem uni
artigo offcnsivo uo brio pa.
triotico dos nibmbros da dele.

giu;ão brasileira de football,
acompanhado de caricaturas
insultuosas.

O ministro das Relações
Exteriores, sr. .pueyrrerton,

chamou iiumetlliitiimeiitc pnra
o caso a attençao do ministro
da Justiça, sr.' Salinas, consi-
derando que o referido artigo
com {Ilustrações "òffendlo a
dignidade e o seni i mento pa-
triotico de cidadãos de um

paiz amigo".
O sr. Puoyrrcupn pediu a

intervenção do seu collega, de
accordo com a lei, tendo o
sr. Salinas mandado instaurar

processo- contra o referido

jornal.
A Imprensa em geral pro-

cura desfazer a péssima im-

pressão causada nn opinião

publica pela attitude da refe-
rida folha para com os jovens
brasileiros, que aqui têm sido
tão justamente cumulados de

gentilezas e attenções por- pnr-
teda sociedade aegentina.

O MOVIMENTO
PAREDISTA EM

PORTUGAL

-©gr-

A Gaita do ex-primeiro ministro sr. Asquith,
.causa sensação

Londres, 6 — A carta do cx-
primeiro ministro, sr. Asquith,
solire a (juestão irlandeza, causou
sensação em todos os círculos, cs-
peci.ilmcnte pela declaração ex-
pressa do velhn cstadisla, de que
o espectro da Republica Irlandeza
não lhe causa apprehensão,. uma
vez que o governo procure resol-
ver o problema da Irlanda conce-

A luta entre servios
e albanezes

Roma-, 6 — Os jornaes publicam
as scRiiintc-s noticias procedentes de
Durazzo e em data de 3 do corrente
mas só agora chegadas a esta ca-
pitai:"A luta entre servios e albanezes
cessou na região de Scutari mas
continua na região do Drin. onde a

As questões de aviação
relativas á guerra

Paris. 6 — Dentro de poucos dias
reunir-se-á em Versalhes uma com-
missão de vinte c cinco officiaes inter-
•vliados encarregada de estudar as
questões dc aviação que não foram
rcsojvidns peio Tratado de Paz.

ziram o serviço a trinta e seis ho-
ras por semana.

missão permanente para o -preparo,
estudo c controle da execução ilas
leis sobre o trabalho. Caberia á
mesma comniissão elaborar os rc*
gulamentos especiaes para a appli-
cação de todas as leis referentes
an operariado.

Roma- 6 — Tclesranimas de
Trieste annunciaiii que chegaram
aquella cidade mais de cem dep-.-.-
'.ados socialistas para p.irticipar
da reunião •Ao grupo parlamentar
iln partido, a realizar-se ali bre-
vemento.

Segundo ris mesmos tclegram-
mas, iá fora elaborado em re-
união preliminar o programma das
reuniões plenárias. O sr. Turati
teria telegraphado á commissão
directora escusando.-se de não po-
der comparecer.

Em commentarios a essa re-o
união, a "Kpoca" 

prevê que <
dissentimento manifestado eritre
os socialistas na recente reuniâc
de Milão se tornará mais pro.
fundo cm Trieste.

.-/i!.:fiii.i, 6 — Sessenta anarv-hU
" is recolhidos ^ m-isü" rf*stí> cri-

Veneza para sede da conferência: cia do sr. Jaspar. ministro dos Nc-
que vae se realizar entre delega-; sócios Econômicos, onde pratica-
dos da Itália e da Yugo-Slavia. ei ram um roubo avul.-ado-
na qual, segundo Iodas as proba-1 ,—_*
bilidades, os dois paizes chegarão TJltia P"révO (le tecelões

11111 accordo definitivo para -
solução do problema do Adriático.
F.sta inforniítçõo foi prestada nn
Ministério das Relações Exteriores.

—*—
OS FOOTBALLERS BRASI-

LEIR0S JOGAM COM
OS ARGENTINOS

Ganharam estes por 3x0
WTIÍXOS AIRES. n«»u=

lizou-se lio.jr» uni mntcli amls-
toso entre fotballers brasilei-
rus qut» tomaram pnrte no
ultimo oiiiiipooiititi) ilo Chile e
um team ncgeiftino, vencendo
esle por. 3 goals a 0.

Os ilois teams se apresenta»
ruiu em eauipn incompletos.

.erlini está sem luz
e sem bondes

nlim, 6 — Km conseqüência
parede dos electricistas das

isinas dc Moabit, esta capital está
ompíetamente ás escuras" e privada
là serviço dc bonde» elei-"-"-^».

ia

que termina
Londres, 6 — As fabricas dc iia-

cão dc Oldham, no Lancashirc, re-
abriram-se. 'Todavia numerosos
operário» alistivcram-se de voltar
ao trabalho. —*—• '

O acenrdo militar
franco-belga

¦Londres. 6 — 0 "Daily Tele-
graph" diz ser muito possivel que
o sr. Dclacroix, chefe do governo
de Bruxellas, ao avistar-se a n do
corrente com o sr. Lloyd George,
se oecupe da attitude da Grã Bre-
tanha cm face da alliánça franco-
bclaa. *__
A acção dos hespanhóes

em Marrocos
Madrid, 6 — Informam dc Tc-

tuan. Marrocos, que as tropas hes-
panholas estão agora a quatro ki-
iometros dc Scshouan.

Madrid. 6 — Informações offi-
ciaes transmittidas pelo Alto Com-
missario da Hespanha em Marro-
cos. dizem que as tropas Itcspanho-
las que partiram dc Laraicha oc-
cuparam quatro novas posições nas
proximidades de Bcnisatiman e De-
ralcaba*

das fabricas de tecidos dc algodão i c,l",ava™ <llrando foi 
,d° 

ai™L5ti-r°
, ,., ... , , ,, ! de íoi» e conservar tropaliem la-deliberaram restringir o trabalho a, ra|)0»h iào de ^ ^ por ,„„

cinco dias por semana, durante ü I ôcòupada este anno.
corrente mez. Os proprietários das «J>
fabricas de tecidos de linho redu- Q ultimo incidente do

canal de Kiel
Paris, 6 — A Conferência dos

etribaixadores, reunida hontem, en-
viou ao governo allemão uma nota
a respeito do ultimo incidente do
Canal de Kiel, onde as autoridades
germânicas aprisionaram ha dias
um navio diiiamarouez que conduzia
viveres e munições para a Po-
lonia. A nota lembra á Alie*
manha que, de conformidade com
as cláusulas do Tratado de Versa»
lhes, a navegação no Canal dc Kiel
é completamente livre.

Xa mesma reunião ficou resolvido
que os officiaes alliados, que estão

ctualmehte em Vienna, sc dirijam

As disposições da Alie-
manha para com

a França
Paris, 6 — O presidente do gabi-netè, o sr. Georges Leyrues, recebeu

hoje o marechal Foch e receberá
amanhã o marechal Pctaín c o sr.
Charles Laurent, embaixador de Fran-
ça em Berlim. Este ultimo exporá
minuciosamente «o chefe do governo
as actuaes condições da Allemanha c

27 de setembro ultimo houve um j «R disposições desEc paiz a respeito da
renhido combate cm que os servios 1'rança
foram vencidos com perdas muito
serias.

Em uma localidade dos arredores
de Scutari os representantes ser*
vios e albanezes têm realizado con*
ferencias no sentido de chega-se a
um accordo entre os dois paizes.
Todavia esse accordo parece pouco
provável porquanto os servios insis-
tem cm ficar nas posições que oc

A emissão do novo em-
prestimo francez

Paris, 16 — 10 "iPetit 'Parisien",
commentarido a exposição feita
hontem pelo ministro das finanças
na reunião collcctiva do Gabinete,
diz que as medidas adoptadas para
a emissão do novo empréstimo in-
temo aos juros de seis por cento,
não mereceram apenas a approva-
ção unanime dos membros do Gabi-
nete, mas causaram também satis-
facão ceral. graças aos resultados
práticos demonstrados com a elo-
quencia das cifras.

Dc facto, a innovação creada
pelo sr. Marsal, que dá a facul-

0 NOVO PRESIDENTE DA
REPUBLICA CHILENA
SANTIAGO, 6 — O Coiu

gresso reunido osta tnrrlc pro-
liamou o sr. Alessandri pre-
sidente da iBepublica pnra o
periodo 1920-1025.

*—*
A situação poiitica

na Hespanha
AÍadrid, 6 — "El Sol" tratando

da situação .política diz que se o
partido do sr. Dato desejar manter*
se no poder será preciso conquistar
115 cadeiras nas próximas eleições.

Os datistas dispõem de 9.1 cadei-
ras na Câmara, ao passo que os publica Portugueza".

aiiristas, ciervistas e conservado* 1. 

A LEGAÇÃO EM MADRID
NÃO TEM NOTICIAS DE

LISBOA •

PARIS, 6 — Noticias tele-
graphicas enviadas de Hes-
panha annunciam que re-
bentou a revolução em Por-
tu gal.

Na falta de noticias dire-
tas de Lisboa, é de crer que
realmente esteja oceorren-
do em Portugal alguma
nova anormalidade. Toda-
via cumpre lembar que a
procedência hespanhola das
informações portuguezas é
geralmente suspeita e que
até agora não ha confirma-
ção de outra fonte.

MADRID, 6 — A legação
de Portugal está sem noti-
cias de Lisboa.

As únicas informações
aqui recebidas via Badajoz
dizem que os poucos via-
jantes que conseguiram re-
gressar de Lisboa, onde se
achavam, contam que a gré-
ve geral abrange as classes
dos empregados dos Cor-
reios e Telegraphos, dos
.ferro ¦ viários, estivadores,
padeiros e outros officios
em todo o território de Por-
tugal. 0 governo portuguez
considera esse movimento
como francamente revolu-
cionario.

MADRID, 6 — Telegra-
pham de Vigo:"Corre com insistência
que acaba de manifestar-se
a greve gerai em toda a Re-

ti cx-primcirõ ministro sr. Asquilli

para Klafrtnfurth, afim dc assistir grandes preparativos para a campa-
_ fiscalizar a operação plebiscita

I ria que vae' realizar-se naquella ci-
|. dade.
i Outras resoluções foram tomadas,
I entre ellas a que determina_que os

res independentes formam um total [JM NAVIO DE GUERRA BRASI-de ,04 deputados. O, vários grupos, ^ 
^ ^ ^

O Chile realizará, brevemente,
grandes festas commeinorativas da
descoberta do estreito dc Maga-
lhães.

Sabemos que o governo brasilei-
ro se fará representar naquellas
solennidades, devendo ir, para este
fim, ao 'Chile, um cruzador brasi-
leiro.

Ao que sabemos, este cruzador
deverá ser o Rio Grande do Sul.

liberaes contam 133 deputados, e as
pequenas facções, compostas de so-
cialistas, reformistas e outros, for*
niam um contingente de 74 depu-
tados.

Todas essas facções reunidas re*
presentam 409 deputados:

Todos os partidos estão fazendo

dade de subscrever por antecipação , membros da commissão dc Repara
os titulos do empréstimo, já tinha
produzido fruto. Hontem mesmo
o ministro das finanças tinha
podido conimunicar aos seus colle-
gas do Gabinete que o levanta-
mento das primeiras quantias
subscriptas por esse processo já
attingia quantia muito avnltada.
As caixas publicas tinham recolhido
até o ultimo dia de setembro pas-
sado mais dc dois billiões de
francos, trazidos directamente em
subscripções antecipadas e de ca-
racter definitivo. Essa importância
não representava aliás senão uma
parte das entradas antecipadas,
porque ainda não foi possivel cen-
tralizar todas as quotas.

(Junto dos dezeseis billiões pro-
duzivlos ao todo pelo ultimo em-
prestimo, os dois billiões já re-
colhidos muitas semanas antes da
abertura da subscripção. conclue o
"Petit 'Parisien", apresentam um
resultado realmente promissor.

çôei gozem das prerogativas inhe-
rentes a um posto diplomático entre
embaixador e encarregado dc Ne-
gocios.

O Congresso Postal
Internacional

Madrid, 6 — Os delegados hispa*
no-americanos do Congresso Postal
Internacional convidaram as colo* i
nias dos respectivos paizes a reuni- |
remse em um grande banquete no .
iroximo dia 12 do corrente, data |
da aescoberta da America e da 1
festa das raças.

Madrid. 6 — O rei Affonso XIII
recebeu hontem em audiência parti-
cular o presidente do Congresso
Postal Internacional, que foi agra-
decer a presença do solléiaao na.
sessão dc abertura. O presidente do
Congresso entregou ao rei Affonso
XIII um bclliisimo álbum contendo
valiosa colleccão dc sellos dc todos
o? paizes da União Postal.

Prcseguem activamente os traba-
U105 das commissões relatora*.

nha eleitoral. Os velhos partidos
basearão seu programma na questão
financeira, emquanto que as facções
mais avançadas pretendem levar
para o parlamento a questão do tra*
balho..

Madrid, 6 — Communicam dc
Valença, que o sr. de I.a Cierva
falará hoje sobre o momento poli-
tico cm um comício <jue se reali-
zará naquella cidade.

Madrid, 6 — Os socialistas re-
solvcram disputar, sem qualquer ai-
liança política e contando apenas
com as próprias forças do partido,
as próximas eleições parlamentares.

Bilbao, 6 — O leader syndica-
üsta Noy dei Sucre annunciou
hoje que lançará sua candidatura
ás próximas eleições, pelo distii-
cto de Valmase, contando com o
apoio de todas as facções traba-
Ihistas.

Madrid. 6 — 0 sr. Antomo
Maura, falando solire a dissolução
do Parlamento, declarou hoie que
;ís próximas eleições pouco influi-
rão na composição actual das
Cortes. O sr. Maura manifestou-
se favorável a uma poiitica de
união nacional, em que todas as
energias sejam aproveitadas para
anm,!lar as tentativas revolucio-
narias-

O CRIME DE CRAVINHOS

Uma declaração que provoca
commentarios

S. Paulo, 6, — Tclegrapham de
Ribeirão Preto:"Tem sido objecto de vários
commentarios a carta publicada hoje
no vespertino dessa capital pelo
proprietário do "Diário da Manhã",
sr. 'Arthur Macedo que confessa
francamente ter recebido de um
advogado de d. Iria a quantia de
io:rx>o$ooo, afim de não dar o
nome daquella fazendeira, como cn-
volvida no crime dc Cravinhos, em-
quanto não fosse a mesma pronun-
ciada.

Na referida carta, Arthur Mace-
do tambem informa que. em vista
desse paramento, os artigos a se-
rem publicados no seu jornal eram
diariamente visados pelo alludido
advogado, .que nada encontrando
contra a sua constituinte dava or-
dem de publicação".

dendo-lhe o mesmo regimen d°s
Domínios britannicos. A carta do
sr. Asquith veiu pouco depois da '

do visconde Grey, ex-ministro das
Relações 'Exteriores, em que este
criticava a poiitica seguida pelas
autoridades britannicas 11a Irlanda
e aconselhava uma acção mais li-
bcral.

A' attitudc assumida pelo sr.
Asíjuith e visconde Grey deve sc
juntar a do cx-secrelario da Ir-
landa, lord 'Morley, que, cm carta
á imprensa, condemnou asy repre-
salias contra o Sinn-Fein, sem
todavia contribuir cc-ni algumas
idéas para a solução da crise
como o fizeram os dois primeiros.

Os adversários intransigentes da
Irlanda, que não admitem conces-
soes ao Sinn 'Fein consideram a
carta do sr. Asquith como uma
manobra para adocicar a violência
sinnfeinista e criticam sobretudo a
idéa de conceder i Irlanda o di-
reito dc organizar uma força mi-
litar para a defesa local. Taes
propostas, segundo os advcrsari"s
do Sinn Fein, jamais encontrarão
apoio na opinião publica ingleza.

Os jornaes coinmcntando a dè-
claração do sr. Asqtiifh observam

que o ex-primeirn ministro esque-
ceu a questão do Ulster, deixando
dc propor uma solução, ou melhor,
dc explicar como será possivel
conciliar o Norte da Irlanda com
o Sul.

A "Wcstminstcr Cazette", órgão
liberal moderado, examinando a
questão por este aspecto, lembra
que de todas as súggoétSeü feitas
ultimamente, a melhor é a do vis-
conde Grey, que propõe deixar ao
próprio povo irlandez a responda-
bilidade de encontrar uma soluçai."?

Espera-se que o primeiro minis-
tro, sr. Lloyd George, fará sexta-
feira, em Llandudno, no .Paiz de
Galles. um discurso politico em
que alludirá provavelmente á carta
do sr. Asquith.

Affirma-se que o chefe do go
verno, falando intimamente sobre
as propostas <lo ex-primeiro minis-
tro, declarou que cilas iam muito
além do que se podia esperar da
opinião ingleza, mas o correspon-
dente do "Standard" cm Dublin
affirma. por sua vez, que o sr.
Lloyd George vae apresentar no-
vas propostas dc paz ao Sinn Fein.

Londres, 6 — O arcebispo de
Canterbury já respondeu ao convite
que lhe tinha sido feito, de pa-
trocinar a realização de um inqne-
rito preconizado por um jornal
norte-americano e tendente a apu-
rar a quem cabe a responsaMHda-
de dos actos de crueldade que sc
vêm praticando na Irlanda.

Em sua resposta, o referido pre-
lado declara que labora cm erro
quem presume ser uma questão
anglo-irlandcza a actual luta que
desola a Irlanda. F.Ua era apenas
um conflicto entre duas facções
do povn irlandez. O arcebispo de
Canterbury termina affirinanilo
que a Inglaterra está pmmpta a
chegar a uma solução que seja
agradável a todo o povo irlandez.

Londtcs, 6 — Tclegrapham de
Dubün:

"A nolíria militar realizou íion-

tem diversas prisões, inclusive a'
do prefeito de Wexford, que pre-
sidia a reunião de uni tribunal fe-
niano.

As autoridades apprchenderain
tambem no Correio Central desta"?}
cidade muitas cartas procedentes h
dc vários pontos da- Inglaterra ',o'|j

dirigidas a elementos suspeitos dis»,
partido nacionalista.

Wexford, 6 — O lord mayorrl
Richard Corish e o commerciante-4

iward Foley, que serviam iiçjj
iiselho do tribunal local, foram "í

4sos hontem pela policia militar,,»;.
ue antes cercara o edificio cm<,;3

pie funecionava o jury. Os presos^
foram immediatamcnte conduzidos^
para os postos militares.

O incidente fez lembrar a prisfuJS
dc Mac Swiney, prefeito de Cork, ^4
em agosto ultim", effectuada cniM
condições idênticas.

Dublin, 6 — O chefe sinu-fei-f|
ner, sr. Griffith, falando hoje ao'í|
representante da " Associated fi
Press", reiterou as suas declara-'.*!
ções anteriores de que os irlandês;?,
zes somente acecitariam um accoi>';;<j
do que reconhcctijsc a indépcn^tj
denia da Irlanda, e desmentiu a'ij
existência de quaesquer divcrgérijES
cias entre os nacionalistas.

'Rcfcrindu-se ás represálias, 
"'ÕW

sr. Griffiüi insistiu na affirmatt- .'
va de que cllns obedecessem a uma
plano estabelecido pelo governos
inglez, acerescentando: "A des-5
peito das declarações do secretario .»'
da Irlanda, affirmo que essas re-1.?
presalias fazem parte dc tim plano.j.!
com o qual as autoridades ingle**,»
zas pretendem aterrorizar o povò'.jj
irlandez c obrigal-o a abandonar,'1
03 seus propósitos de indcpcnden-'.>v
cia, antes da reabertura do parlai;^
mento britannico c das eleições'íJ
presídenciacs na America do Nor-.;.Í
te. Desejaria que o secretario infií
Irlanda me desmentisse perantoJ4§
um tribunal imparcial nomeadõf»
pelo governo norte americano ouii
perante a córte dc justiça dos Es- ;':
tados Unidos". Jt

ROOSEVELT TERÁ' O SEU;
MONUMENTO EM NOVA

YORK
Theodoro Roosevelt vae recebe. Â

uma das mais augustas homenagem 7.
que poderiam ser tributadas á me.wl
moria de um homem. As damas''.,
americanas, reunidas em vontades!
unanime deliberaram erguer um mo-.':,
niiiiiento em celebração delle. .;'

Roosevelt, nasceu cm Nova Yorlc,:í
na casa n. 26 da rua 20o *Este.:.;
Afim de ser levada a effeito a idéa';':]
das senhoras americanas, estas jíxs:
fundaram um "comitê" que adqui*|-.;i|
rirá, não só aquella casa, mas' tatiL-a,
bem a propriedade contígua n. jSjltJ"Roosevelt Mouse" será a deno*':'.'
minarão do edificio. Como'Motmt'i
Vernon (casa de Washington) . efiÜ
como a clioupana que pertenceu".ii;^
Lincoln será a Roosevelt Hoííscivs
uma espécie dc Museu nacional!»-.! ,í
ta. Ali será conservado Ludo ;o'i
que disser respeito á memória tl.-i-.?
quelle que Euclydes da Cunha' char ,'.
mava " o maior :plhilosonho pra- 4
tico do século". -sS

¦O plano para a construcção dáSS
casa de Roosevelt já foi desenha-.
do, tendo sido delle incumbido o;,;;
construetor Theodatc Pape, Será :"
um edificio de quatro andares, comi',
fachada dc alvenaria escura e con- j
stnicção i\ç tijolo. De cada lado;;-'.
da casa separando-a dos predio;»-.';
commerciaes visinhos serão PüvJ
.•<adcrs muros, ste plano obedece >.
á mesma disposição que linha .0 •;
prelio do solar em que o ex-pre-..;-,
sidente americano nasceu.

Xos salões do edificio haverá va- f
rias secções differentes. Numa dei- ,
las serão conservadas as cartas de ¦
Theodoro, em outra, 0= manuscri-::

I ptos. . *;

i , numa terceira as photographias j
delle, c assim por deante. _ Eni-.;
fim no andar dc cima, será corf- i;
struido um fórum com accomtno- I
dações para trezentas pessoas. »Xcs-';,
te recinto serão realizadas conferen- •:
cias acerca da vida,, da obra c da fS
acção de Roosevelt.

Afim dc tratar dc angariar au-..;;
xilios para o monumento a. Asso-'.,..
ciação Feminina de Homenagem á ,»
Roosevelt já nomeou uma conunis-v
são correspondentes no 'Rio.^Dcsta :
i presidente a sra. C.» A, Sylves- f
tre e secretaria a sra. \\',. Vi .'ffl
Roze.

A commissão deveiVi pitomovcr
uma festa, no Country Club nos.;
primeiros dias do mez de dezembro,
afim de adquirir os primeiros fun-".,
dos e envial-os a Nova York.

A conspiração naciona-'
lista no Egypto

Londres. 6 — Tclegrapham dp;|
¦Cairo que o Tribunal Militar acaba. .;
dc julgar os implicados na conspi-;.'
ração nacionalista chefiada por»s
Àbdul .Bey Rahman.

Quatro dos aceusados foram,:.:
absolvidos c postos cm liberdade/'
sendo on demais, Abdul Bey Rah-ffi
man inclusive, reconhecidos cul-'|
pados. ..'Sj'

O "veredictum" será submettidoi
ao visconde de Allenby, coiiiinan-'^
dante supremo das Sropu»' britab-Jj
nicas.

S:i,X.!.*:í+£~. M
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CORREIO DA MANHÃ\— Quinta-feira, 7 de Outubro de 1»
uma labareda, à seiva da fio- impedira a venda de carnes ver-
resta e o sangue dos agjaúchos. des c o expulsara do mercado da
Qttandq a leitura' terminou, ett cidade. Sobre a illegalidade da me»
acabei de convcnccr-rrte: o que dida parece,ser prova ^ifoteeste grande financeiro e, essen- , . ¦. -r . ,
cialmente, mcdullarmente, é um ° h'la da «nan™i<Iade doa jujga-
forte e auth.entico poeta. Poeta ment0s 1ue a definiram c acçen-
em tudo: nos versos, no cora- '"aram. .

ção, na ternura, na vida. Ainda E a massa cóntrilniinte que
hontem me dizia um amÍRO pague assim 60.000 contos de réis,
communi, a .propósito d° suo pelo que não fez _ pelo que nin-
cesso de livraria do"Psaltério", guem será cllamado á reSp0„sabi.
aipontando-mc a figura rtsonha, jj^ij,
cordeal, insinuante, .rubicunda \
de Mario d'Artagão:,. -1 ,,.. Apresentaram-se liontem ao

Que quer você! Elle es- rante Frontin) ch-efe
almi-

,. , -.--- - ¦-  -••»¦• do Estado-
creve os sonetos em livros dc, maior da Armada, ¦> capitão de

I ^Quando nós passamos pela
.'rua dos 'Capcllistas, da 1 e meia
.'para as 2 da tarde, pouco antes
(da hora da Bolsa, c certo en-'¦centrar á porta da casa Pinto
té Sotto-iMaior — os banqueiros
• da moda, em Lisboa --um
Jjioniem elegante, distineto, es-
iipáduas largas, o "embonpoint"

;dds quarenta, vestido dum com-
fpleto inglez côr de tabaco de
;Hespanha, acariciando com o

ja-icastão da bengala "pomme

;d'or" o bigode onde já apon-'/tam 
alguns; pellos brancos, o

-chapéo de palha sobre os olhos,
;numa expressão sombria, carre-
gada e reflexiva que o crystal

;das lunetas iparece tornar- mais
evidente ainda. E' uni brasi-
leiro illustre, figura muito rc-

çpresentativa do capitalismo e'da alta finança portugueza, que

f^g^ò^^Ê^^^^^^^. 
*$ °11 ™» d» ««-dor

ções da Bolsa, no cambio sobre I Dis&iíta Federal t Nictheroy
Londres, ha .posição dos napeis ' Tempo, bom, c.im augíionto de nebu- para a construcção de uma escola.

7 . . I _T 1 \.._: 1 . .;.. .i:„ /. \ T-minritiiM. **. t ,. .

ainda mais, utilizado, ostensiva-
mente. Os conventilhos em que se
•faz a torpe mercyncia, como um
negocio organizado, tornam-se an-
tros de gatunos e culminam pelo
mais absoluto despreso de quaes-
quar prescripções de hygiene- São
nma ignóbil ante-sala dos hospi-
taes, para onde despacham inva-
riavçlmente as victimas. ....

.-—2-— . .. , earinno pela nossa» natureza. DieoApparece agora uma autoridade ' »»no„n» nnr. _- „. . 5nossa para nao me exceptuar do

RUMO Á NATUREZA!
Entre as vantagens próximas e

remotas da visita dos soberanos
belgas, uma é digna de especial-
referencia: o exemplo que nos
deixa o rei, de enthusiasmo e

que se dispõe a reagir. Que esse
«xemplp tenha contintiadores.

cheques!

JULIO DANTAS

(Escripto expressamente para o . Cor-
reio da Manhã).

Tópicos I loticias
O tempo

corveta engenheiro
Viriato Machado c' o primeiro te-
nente pharmaceutico '.Mario Vem-
tura, por terem assumido, respe-
ctivamente os cargos de chefe dc
machinas e de chefe da pharmacia
do "S. Paulo" .

horasProbabilidades até
tarde de hoje:

Estada do Rio (pupvisão geral)

Bem razão tínhamos nós de e3-
tranhar hontem eíue o brefeito 1 bo na respectiva" relação,
houvesse enviado 11111,1 jnensagem
ao Conselho Municipal pedindo
autorização para alienar o terreno

«» onde existiu o Theatro Apollo,
_ tlt"-'

do mesmo
deveria servir, demolido o theatro

modo de 'dizer dos meus patricios.
que eu bem sei que a natureza e
de toda gente que tenha olhos paraver-lhe os aspectos maravilhosos e
ouvidos para escutar a linguagem
mysteriosa das arvores e dos ant-
maes.

•Entre as aves, as flores, òs Insectos
Ha conversa»'amáveis, ha cochicho».Jias a tal ponto sSo discretos,
Que ninguém sabe o que ha entre a»

[plantas e os bichos."

W

m

nacionaes, na subida das Ben
guellas, na descida das Buzi, no
golpe a dar, dahi a meia hora,'para 

provocar uma alta ou para
evitar uma baixa imminente.
Tem o ar duma creatura pro-'fundamente absorvida. Passam
mulheres bonitas, e clle nem
as vc. Responde por mono-
syllabos aos amigos que se'acercam a cumprimental-o. Es-
tende-lhes a mão distraído,
preoecupado. A sua face dura

; hão sorri. -Se aperguntarmos-a
algum dos íntimos da casa
edmo aquelle homem se chama,
elle responde-nos logo, respei-
toso, solicito, admirado da
nossa ignorância:

y ll' o dr. Antônio Corrêa
Leite. Pois não conhece?

A tarde passa vertiginosa.
Chega a hora do chá. Subimos
o Chiado. A' porta da "Portu-

."gal-Brasil — a livraria aristo-
cratica de Lisboa — encontra-
mos um homem tão parecido

. com Antonio Corrêa Leite, que
a semelhança intriga-nos.] E' a
mesma figura,- o mesmo com-
pleto inglez "marron", a mes-
ma bengala dc punho d'ouro,

[a mesma luneta, o mesmo typo.
..Simplesmente, lodo clle sorri,
adespreoecupado, exuberante, ma-
gnifico, "beaú-parlcür", o cha-
péo de palha para a nuca, abra-
çando os amigos, olhando como
uni Sileno elegante as mulheres
que passam, fazendo faiscar, em'gestos largos, as jóias das suas
phrases e o.s brilhantes dos
seus anneis. A alegria dc viver
brinca-lhe nos olhos". Todo clle
é eloquencia, benevolência, ex-

rpansSo, scintillação. Fórmá-sc-'lhe cm redor um círculo cari-'nhoso 
de admiradores. O cm-

baixador Fontoura Xavier —
10 poeta madrigalesco ilas "Opa-

; las" — detem-sc junto delle,
.conversando. Se perguntarmos-,.. aos pequenos literatos, que

lusidadc de dia (1). Temperatura, e»
tavel ou ligeiro declínio (1). Ventos
normaes, predominando o» do quadran
te sul (1), frescos tj»r.

liscata de probalúidaaesi
(1) muito provável:
(2) algumas probabilidades;
(3) algumas probabilidades*

Cnrrcio
Esta repartição expede malas, hoje

pelos aseguintes vapores: "Itatingâ",
para Santos, Paranó, 'Santa Catharina
eRi.o Grqndedo Sul; "Kanachi Maru",
para' a A/rica do Sul c Japão; "Oro-

" para Montevidéo e portoa do

O ministro da Fazenda, atten-
. dendo ao que .requereu a Amason

.Ti!0"]!"3.'?' River Steam iNavigation C", con-..,„ .. , lralan[e ,]os aervj,;os de navega-
ção do Rio Amazonas, resolveu
autorizar o despacho livre de di-
reitos, do material destinado aos
serviços de navegação, custeio dos
vapores, ao uso dos passageiros c
do apessoal Ae bordo, excluídos va-
riis artigos assignaladoç a carim- v.Pouco 

importa besbilhotar o se-
gredo que reciprocamente se con-
fiam as almas das poisas; basta-nos

..,,,,. a delicia de ouvil-os, já que oguida pela Prefeitura a proiroga- nosso mesquinho cérebro é incapaz
por d^poíição'" t^amentadá ^J0' 

um CSpa«° <lc temP° rf" 
j 
^"""pretal-os.

zoavel, do prazo do pagamento do | -Nem se diga indispensável ser
imposto predial. A asituação diffi- attista, possuir a sagrada scentelha,
cil do momento, dizíamos então ^ara deslumbrar-se deante dessas
parece aconselhar mais uma vez ma4ravilhas da Creação.
essa medida, que a maioria dos pro- ..,* ^Jl3 

VerSf ' df CBtul,°
_„,_t__.»_ . -a . l« na verde capoeira, leva uma
, .. „ satls" hof» inteira, meditando, a contem-feita, se ella fosse mesmo de dez plar a lua". 'E' até preferivel

Ha dias, lembrámos numa nota
que tem sido quasi tuna praxe se-

PORQUE SE SEPARAR SÃO PAULO? NO MUNDO
¦¦• I

Exceltior... Vamos descobrir
Rio de Janeiro 1

Aqui estou eu para te bater
palmas, ó Carioca', reconciliado
com os teus morros c as tuas
florestas! Não me perguntes se irei
comtigo; não gosto de prometter
na possibilidade de faltar; marenste
para domingo? Mas no domingo
é justamente que disponho de mais
tempo para ler os jornaes! E cu
estou atrazadissimo sobre tudo que
se refere í situação da Polônia e
á questão irlandeza...

!Não sou o rei Alberto que mo, s affinidades mcntacs e moraessc interessa com a política inter-,; das ceUuUs compdne„tes. "
nacional... IMas vae tu e leva as l»;altou esse cimento & união da
creanças; ellas tambem, felizardas, AIsacia á Allemanha, da Polônia á
não se incommodam com o que Russia, da Irlanda á Inglaterra...
vae pelo mundo povoado dc a secessão tem de se realizar, em
homens; mostra-lhes o inundo me-1 taes casos, por bem ou por _ mal,

Em seu bem.lançado artigo "0
direito dc secessão", parte Mon
teiro Lobato do seguinte enuncia
dio, para desenvolver uma these,
cuja defesa é lamentável a si te-
nha tomado espirito dc tanto al-
cance:'" Se o fim da associação é o
augmento progressivo do bem-es-
lar das unidades, nenhum alicerce
tem solidez-se o não cimentarem

para a iNatureza e para toda gente j Ü\A ÂÜeittãn Wítímn 
~ ?,°j°

o que o contemplativo não seja ar-' 
* «,'ÇIBdü «CgllimO eu.dado

A alienação teria assim, em con»
trario, mn fundamento jurídico JJiJS.7_~„~~' JJJC 

". ""*"".'"
,,. . . ,, pnetanos receberia muitosufficiente para ser atinullada, fe;ta

quando não quizessem os suecesso- dj^'
res do doador armar ¦outras diffi- au _„« * > .

. , . p r .1 """•» "'"' , Atí agora, porím, o prefeito que o contemplativo não sejctiuades a Prefeitura. | nSo parece disposfo R ordenar a tista; este lembra-se logo de trarts-Afinal, tudo se explicou. prorogação, em beneficio dum con- pIantar Para um P0™». P^ra um
mensagem enviada ao Conselho tribtHnte que nem sempre recebe ?mdr°' para uni!l P^it"™. as
estava errada. O prefeito quizera a ^ renda com pontualidade. A 

'mpressõeSi recebidas, o que é rara-
referir-se, é verdade, a um ter- DI»ODr;, pr»f.!t,„~, » = n«m»; n ,' men mel° dcsastre. Porque, em
reno mas este não era .o em n„e ? 

Prefeitura e a primeira a regra gerai, é dcsilstr(; complcto.
„esa", pa,a .Montevueo e porto» uo Siu ^Theatro AnoUo e Tim ?? Z 

™ 
í 

pagament0 dos ° rei Alberto é dos bons amigos
Pacifico: "Highland Pride", para .0 

existiu o ineatro Apo lo, e sim alugueis dos predios que oecupa e, da Natureza; admira-a, respeitoso
Kio.da Praia, e"Bencveute" para Vi- que sobrou das demolições feitas pois, a collocar os proprietários e mudo, como os verdadeiros de-
Sados c Nova Yoílc. 

' ' Para o prolongamento da avenida dos mesm03i ,na contingencia de votos; não faz sequer um soneto
Comes Freire a rua da Constitui- tarem que esperar,.. 

~ '

ção. O engano foi desfeito com a, Já chamámos para o caso a at
remessa de uma outra mensagem, tenção do sr. Carlos Sampaio.

.Mas nem só os escrivães vivem Rcflectindo um pouco sobre o as

lhor»e mais bello, das esperanças,
dos louva-a-Deus, das borboletas...

BASTOS TIGRE.

Placas Esmaltadas ^t"t
mas,' numeragâo, reclames, etc, na
Fundição .Indígena.

(12297)

0 ministro da Fazenda indefe- líis_eotttpmtemes.
riu o requerimento da Companhia
de Seguros Commercial do Pará,
com sede em Belém do Pará." pe-
dindo restituição da aparte de de-
posito feito para garantia de suas
operações. *

ou por evolução natural e leilta
ou por processo violento.

O impressionante devaneio de
Monteiro Lobato leva a procurar
se no llnasil alguma coisa caberia
figurar no quadro ahi desenhado
com traços tão vigorosos,

O caso não' é, felizmente, appli-
cavei á associação brasileira, que
foi -constiluida sob as mais per-
feitas condições de 'affinidades
mentacs e moraes entre as cellu-

\ carne

Para a, carr^c bovina pos.a em con-
sumo hoje, nesta capital, foi affixado
hontem, nos Fríçorificos do Cáes du
Porto, pela 'Brasilian Mcat Company,

o preço de i$ooo, devendo ser cobrado
ao publico o máximo de i$30o.

Vitellos, i$50o; porcos, 2_, c car-
neiros, 2S700.

-<H1»

não solta exclamações, não leva
para o matto — tela, palleta • e
caixa de tintas; nem ao menos
uma machina photographica; olha,

das enganos- os jornalistas tam- sumpto, o prefeiio ha dc vergar s°ab?o efoisU -'"' ^"f 
°

bem... Por Isio aproveitamos o a conveniência de attender ao que Gostei de vel-o, ha dias, quandoengano do prefe*», para accentuar pedem os proprietários, c que con- foi daquelle concerto no •Municipal,
que clle está tesáa coadjuvado stitue uma simples dilaçâo de pa- 9 maestro Villa 'Lobos fizera ouvir
por auxiliares demasiadamente gamooto, sem caracter protelatorio. varias symphonias futuristas, de

O sr. Octavio Rocha justificou distraídos, não se com^hendendo j -— 
arrancar o couro ás caixas e aos

hontem, da tribuna da 'Câmara, I tambem que o próprio sr Carlos I Nà Primeira Pagadoria do The- b(""bos ¦ ,h?via dentro »da musica,
. '. . . , | c • t ¦ • i souro Nacional serão pairas hoie orchestrados ai maneira do séculoum projecto autorizando o gover-j Sampaio chegasse a ignorar J mi- as seguintes 'folhas- *-¦---•>- vvrt - ^ _.,._ ........

pouco ! Só se deve comprar era casa
de toda a confiança, como è a CASA
HERMANNY. Gonç. Dias, 54.

O3823)

O Thesouro Nacional concedeu
hontem 03 créditos íe 20 :ooo$ooo,
á Delegacia Fiscal, na Parahyba,
destinado ¦ ás despesas com a repa-
ração e n:3teriaes de dragagem,
para o porto de Cabedello e de
10:000$, para oceorrer, tambem,
á despesas com as Obras do Por-
to de Natal, á iDelegacia Fiscal,
no Rio Grande do .Sul.

Navalhas^ Gillette Legitimas
cm estojo de couro e metal, grande
sortimento. CASA HERMANNY. —
Gonç, Dias, 54

(.12275)

0 que logo oceorre é procurar
os meios de corrigir os erros, de
cohibir os desmandos; |>;<ra tan-
to, sobram capacidades aos bons
elementos constituintes da com-
mtinhão; isso, c não pensar na sc-
paraçãó, na desagregação, >na dis-
solução da familia, que sob

S»*

¦OlITiCI
O Senado I>iihi;im>

O Parido

iirinaiKlo.se assim os | nfcai.»
mas anteriores.

llAHIA, 6
aprcviitou, na sua reunião

melhores auspícios íoi ccmstiltiida | 'tem, as candidaturas dos dre organizada. ._. I Celestino e Eurico MaltaSó uma questão de interesse , existentes no Senado Fstâ,:,material de uma das unidades 11.10
justifica a sua separação- Uma
questão de interesse provocou a
memorável guerra tle secessão...
não ha hoje run só norte-ameri- ' 

Raul Caracas, auxiliada»cano que sc nao orgulhe de sua t5o joao ffolasco, diricnobre e poderosa nação,
Uin natural processo mental le-

va a procurar ver se ao Brasil ae
applicaria o devaneio em que
Monteiro Lobato justifica o Di-
reito. dc Secessão,

A São Paulo coube a magna pars110 :,' esforço da propaganda, na
acção que fez baquear o império
ç proclamar a repuiblica. Grande
é a sua responsabilidade deante
dã nação por todas às consequen-
cias da jrofunda transformação
para a qual tanto sé èsfõfçoii.

Se o paiz " se sente eivado ha
inachina administrativa central de
vicios orgameoí insanáveis, • em
tua direcção revesando-se eternos
inatos tmchMstas", não poderia

Jo (serviço ha gare .
OS SOBERANOS

EM S. PAfLo

No Palácio dos Cm
Elysios o «om qunrti

da Força Publica

S. Paulo, 6 _ Pela „,,,
hoje, o rei Alberto I, acomp
do conde d'Oultremnnt, 

'•

ipos

Eduardo Lejeune, official
dens, visitou, no palácio d,.
pos Elysios, o presidente do
do, o sr. Washington Luiz,
salão de honra, rodeado 'ia»

...,.,. . ,. --¦=  .......... Delegados c
no a auxiliar a construcçào de um possibilidade da alienação do ter- escrivães, Policia (,\" parte), Re-
monumento que celebre a retirada reno do extineto Theatro ApoR* formados da Policia, Inspectoria
da Laguna. Antes do nppcllo pes-, sendo o assumpto lão do conheci» 1 .«i.iri'raLCwn!i™. as ,Sfcíls'., Fa"

, ¦••--., ,, j . l<!MJade dc Medicina ti" e 2" 'par-
soai que fez aos «eus collegas, , mento de todos. | t_y Directoria de Meteorologia 1-
aquelle deputado transmittiu-lhes | De agora em deante, o 1° se- AsH-tooinia, iMuseti Nacional, Fis
uma mensagem dos alumnos da j oretarioi do Çonsctto ^lunicipal, 

"lizaç*.} da Manteiga, Jardim Bo
Escola Militar, onde a iniciativa todas as' vezes que receber uma j£ft$ ^gflg^rtèitó?*"!"
da perpetuação do grande feito mensagem do prefeito, terá a. obri- dustria Pastoril
histórico, o mais assignalado dos gacão de pôl-a de molho, antes de
nossos fastos militares, se levanta lhe dar o andamento regimental,
ao calor dos cnthusiasmos de uma : porque sempre é admissível a hy-

Um chauffeur, summariado e
pronunciado 'numa das varas cri-

XXII p. C, pelas linhas e espaços
do pentagramma 6 ainda para
baixo e para cima, todos os ru-
mores da selva tropical: córregos
cantantes, Iguassús escachoantes,
urros de feras, silvos de cobra,

IvJ. gorgeios dc sabiás, zunir do vento
pelas ramagens... nada faltava
para dar ao auditório a impressão
exacta c /precisa dc uma floresta
super-wagneriana.

'O rei ouviu com toda a atten-
ção protocóllar o symphonico

mocidade generosa.
Pode-se dizer que a Câmara quasi

inteira perfilhou o projecto, já
assim de exito assegurado. Mas a
idéa não tem somente esses fa-
ctores de triumpho

pothese de que o sr. Carlos 'Sam-

paio se haja enganado...

responsável pelo barulho e, ao chegar aos pcnulti-1 ?'„£fe,i:'lviirff:„„f» rnJtn ;„.ii,„7i„n m^= „—fA». ir«ui'.i.-.- Lm, „ despachante -aduan

A Light requereu ao ministro conseqüência das ferimentos rece-
da Fazenda, pedindo transfercn- bidos, allegou, cm sua defesa que

, cia para seu nome dc unia faixa . ,„•„»:„,. „„,„„.„ :___ » A
O Exercito ide terreno com a, área dc 35.000 a 

v'í'n,a esta'va embriagada na

toina-a nos braços, para lhe offe- j 
»letros quadrados, comprada ao oceasião cm que foi derrubada e

, significativa, o espirito dc pátrio-.pousam como mosquitos nos,,. . ,. ,j
varões da mbntra, quem él ,,sm0 ^ccentuado e enaltecido nas

aquelle homem distineto, af-1 flIeirai desde algum tempo. Esta
favel, effusivo, mundano, todos j mais ou menos resolvido que, sem
nos respondem, num sorriso de I distineção de postos, todos os sol-
sympathia: d»idos brasileiros contribuirão com',—. E',,° !P°'eta brasileiro nm dia de soldo a 'beneficio da
Mario-d Artagão. ohra ojectada.

Unem os conhecer pouco, •

recer um-i -idliesão oue traduz I SI\ 'Ca!,d.ido Augustb dos Salntos. contundida pela sua machina fa-recer uma aanesao que trauuz | Q n,mlstr0 dcspachando favora- t;dicabem, através dc uma unanimidade 1 velmentc o pedido mandou que sc

minaes como
atropelamento de certo individuo, mos accordes, voltou-se para o | dèêí~do~ Pari"
que veiu, mais tarde, a fallecer em dr. Pessoa dc Queiroz e indagou: "' ' '-'

—. Tem N. ahi a sua baratinha?
Tenho, majestade. #
Pois então vamos á Tijuca...

ouvir musica.
IE lá se foi sua majestade ouvir

a symphonia authentfca da Cas-
catinha, dos grilos, dos urutáos; c

O ministro da Fazenda aoitori-
zou á Delegacia Fiscal cm São
Paulo a mandar lavrar a escriptu-
ra de doação que a Câmara M'u-
nicipal de Pirar '.'ha r;" í ''•' >
do terreno e 'edifício em que es-
teve o hospital «c iso. .1
mesma cidade -para nelle ser • ins-
tallado um quartel destinado a
uma unidade do Exercito."

Bom Onfô, Chocolate o Bom-
bons—»Só no Moinho do Ouro.

(8545)

Por acto de hontem do ministro
da Fazenda, foi nomeado 'Julio
Ribeiro' Tavares, para o logar de

Com Cabral pisaram terra bra-
sileira os primeiros formadores da
futura associação.

Ousados navegadores, de um po-
vo cm apogeu de seus varonis em-
prchendimentos, aqui lançaram os
fundamentos de uma nova naciona-
lidade. _^  u^

/ Dahi vieram esses imperterritos ^yóveraaçãd.^u^^ palácio"'.;,
bandeirantes, que se embrenharam governo Provisório: a São Paulo : f"o-Pratos, e.Jayme Ferreira
por sertoías infindos e foram am-, coube a presidencia da Ropublica Pec".vaniente officiaes de
pliando, dilatando o domínio da, por tres quatriennlos • s'èti»-•'esta <ios secretanos da Agr1-
metrópole. I distas, quasi sem interrupção, têm'. 

''" n" '" -'
Com o mesmo espirito que guiou;figurado nos ..Ministérios de todasos primeiros oecupantes da nov;alas presidências, desde o Governopossessão, foi esta defendida dej-flfoviébWó até hoje; não só pori-Ytranlinn invasores; de norte a isto, como pelo valor de suti cón-sul, com a mesma fe, com o hiés-, tribuiçno para'as rendas federaes

11° J i\ Propiignou-se a mesma pcl0 .incremento incessante de suacausa; lutou-se heroicamente con- producção agricola e industrial,tra francezes, inglezcs e hollande- pC!a adeantaila cnltzes para que, no vasto território, povo, São Paulo tenenlnima outra bandeira ficasse tre- mehte influído na acção 
'governa- 

I da .presidência; tenentemulando; de norte a sul, de leste tiva da republica. j de Brito, ajudante dc ordensa oeste, falou-se e fala-se a mes-' Que MSa acção se -exorca no O real visitante foi recebido peloma lingua; vingou e vinga a mes- bom sentido c nenhum motivo po- 
' presidente do Estado, secretários „

1 ,30' 
° 

,'"e,smo scnnment0 dera induzir a qualquer aspiração demais autoridades no patamar dodc patriotismo tantas , vezes posto, separatista. spiraçao ^^ ^^ _^ majeStade cm
'A^Tfoi constituída a grande' 

S_' Paulo tem missão muito nobre Kf 
co»d"zido Para » saho de

associa.,, solidaniente cimentada ",,! f!,cmnpc,nhar: PeJ? la,ori Pela Ahi" a rei fez a entres-,por uma perfeita aífinidade men. ^|Itura. Pe|o Projtredimento de su kl .'>'"' °.Jcl. !ez a e.nt..c?''

São Paulo esquivar-se á responsa-! os "«•««•os de Estado, .-,.
bilidade que lhe cabe, tendo sua i vaS a chegada do soberan,
acção preponderado na seqüência . U.uando. Sl!? majestade deu

- -BTlcuítura
da Fazonda, foram avisar no slio o sr. Washington Lun, n.

ali se achava em conipanl 11 ,:
srs. Alarico da Silveira, secretat
do Interior; Heitor Pentmdo, s
oretario da Agricultura: Rocha .
Azevedo, secretario da .Fazcnd

....„,. Gabriel de Rezende Filho, srci
cultuara de""'s?ü tario da presidencia; capitão Ma

Paulo tem poderosa- j c,'"° Franco, chefe da casa mi

ciro da Alfan-

Ura bom canivete Rodger, J^í;
O maior sortimento. — CASA HEIÍ-
MANNV. (ia.8iií)

n'_ cultura, pelo progredimento de su il
lal c moral entre as" ceíliilas com- TOls.tr.i?ài P°r ura''1 bo* orientação
ponentes, j (Ie s^us covernos, de aos demais

O segundo império entregou á E,stado.s dj Unir>o o salutar exem-
Republica essa grande obra reali- pI°' 5lrva-os, em <l"a,»'° PO?sa
zada da nacionalidade brasileira a'>r?ntla tambem o que de bom lho
com a união c harmonia entre to- ens,.narem mais experimentados...
das as unidades componentes do c' em cm ll;lrmonl» com todos,
bloco, nacional, de que nos ufana- concorra para a grandeza da patna
mos todos. I conimum.

No ardor republicano com .que sc1 dtóibüid?—?í 
°"? ^ "*-**

sidente Washington Luiz
cordão da Ordem de Leopoldo
com que foi agraciado o chefe
Estado.

No salão das recepções o co
d'Oultremont fez a entrega,
nome dò soberano, aos srs, Cali
de Rezqnde Filho, capitão Ma
lio Franco 'c tenent; Ten.,ri..
Brito, das commendas de I.ro

as íartamente por todos do JI.
XimW,,1™"^0"™'^0 ip0""ca e os Estado» da federação, o llrasil, O soberano retirou-sc do pala.
niho -frín K i°n /'•?"' ^e"'Se, "m'de nortc a suI' tc"' dil<lo estadistas dos -Campos Elysios ás .j I101
r „°„^.??¦ ' ",fstl,u"n<!°'sc brus- ''"s mais notáveis, dos quaes a ter- sendo acompanhado até á poria :
fata 

"onlicar ™a federatlva em sua ra paulista se orgulharia de ser las .pessoas presentes;
M^>?,P ,n,u?°„ -ir berço. Cerca dc 0,20 minutos, o pr

ant¦,. n,V, ?,v l Híl",ladcs «lavam I p0r sua -justa influencia na go- dente Washington Luiz acompaidi;
hfzafãc, „ ffifSíb-8 

n°Vai °rga' VfernaçaÍ! geral do paiz, promova do dos secretários do governo t al
Do intL S„ 

esperadas. S. Paulo os meios de commúnica- sua casa civil e militar dirioi,,.,
nrovhiéfnTr, l 1' T q"e Caía c5° f™neh entre os Estados fe-
ro? nriíi,l™;« i8iral* fovernada arados, promova a realização da
^ffií* 

dC °"tri'S' nossa grande transcontinental e, dede poderem agir com indeafi norte a sul, saibamos aproveitar

cffoctuasse a transferencia e
pedisse a necessária carta.

t.x | A allegação não procedeu, como era já madrugada quando sc
»;não podia deixar de ser. O des- e0""" ao Guanabara, a

! Está dependendo de exame o
convênio de navegação aérea entre
o Uruguay e o Brasil.

As bases deste convênio, cm
estudo no Ministério da Guerra,
serão dopois de revistas submetti-

julga-os duas pessoas parecidas, j , 
Que toda a- "a,:ao 9a,ba honrj,r'' das -á consideração do presidente

Um capitalista illustre que tem do mcsm0 modo' a m*mona dos da .Rcpuhlica jjara resoivcr cm dc.
na literatura o seu Sósia; um bravos que a penna de Taunay finitivo sobre Q assllmpt0,
Júpiter literário que tem nai tanto sublimou só em lhes descre-
alta-finança o seu Amphitrião. I ver o heroísmo indoinito, a abne-

sem pcsadellos musicaes.cuido, ou mesmo a culpa do of- ,_ _ .
fendido, não exclue outra maior, |Refe.n-",e acima .««j magnífico
„„„ ¦ , , ,» , 

""""l' exemplo que o rei Alberto nosque e a do delinqüente, deseleque vefll dnr; nos poncos dias.-qúo aquieste nao faça prova provada de passou e aproveitando apenas as
ter conjugado todos os esforços poucas horas que lhe deixou livres
ao scu alcance para evitar o de- a tyrannia do protocoilo, s. ni.
sastre. Teria muita graça, numa v'u mais das» bellezas do .Rio que
cidade onde ha verdadeiras épo- a ,|Uasi Col»lidade (los se"s habi-

Sob a presidência do sr. Home-
ro Baptista reuniu-se honlem .0•Ministério da Fazenda a commis-
são revisora da Tarifa Alfande-

dormir, 8aria.
) Nessa reunião que se prolongou

das 3 horas da tarde, ás 7 da noi-
té; foram estudadas muitas emen-
das apresentadas ao proiecto de
revisão pela commissão de Tarifa
da Câmara dos Deputados.—&>.ms~

n-nrlrn-.il ,i-,.- :„rí ;—•¦• ••"•»•- norte a stu, samamos nprov
SS t 

"?fl.,,enclas .locaes; os grandes recursos do nosso
E" J9 Puxões Partidárias, ,,vcl systema hydrographico. Jáilalii passou-se dc um golpe a sc ,|issc »- -,- ot,A ni

constituírem as províncias em Es-lados autônomos, com regalias am

Aüg-Ustd de Saint Milairc:
..Fica-se admirado das imniensus

vantagens que aos brasileiros fo-P!i;s._para s?. Kovernarem quasi que r?m dadas para a ^vegaçãõ inte- Prado, cn Hygienópolis, on-1

Tesouras gJâ*;

gaçãò épica, o milagre de tactica
realizado cm condições hostis,
como revelação dc genio militar e
dc invencível patriotismo.

Os moços da Escola Militar vol-
vem-se para o episódio de cin-
coenta e tres annos passados.
Nellcs se^edificam, promettendo,
pelo culto fiel das nossas glorias, o
surgimento de energias novas di-
gnãs dos brasileiros que, desampa-

! rados de tudo, entretecerain uma

cas em que os motoristas de máos
instinetos são tomados de uma fu-

tantes.
IMuita coisa interessante terá

clle contado aos seus amigos bra-

pelles, costura,
. etc. Vitry legiti-

mas, CASA HERMANNY.
O2.375.I

O ministro da Fazenda autori-: desse gênero sc livrassem da ca-zou o despacho livre de direitos, , • , . , ,
na Alfândega do Rio Grande do de,a pc!a simples exct.sa dos fa-
Sul, de materiaes .tiuc a Compag- dos deüctuosos se verificarem pela
nie Auxiliaire de Chemins de For circumstancia dos infelizes trans-du Brésil pretende importar para cuntes se cncotUraremo serviço do trafego das estradas
de ferro de' que é arrendatária.

As nossas tarifas aduaneiras
guardam em seus mil c tantos ar-
ligos, sub-classes, divisões, etc,
muito segredo c tambem muito
escândalo. Resolvendo de portas

frente
das suas rodas e por estas serem
esmagados.

Justamente, á deficiência de

¦ E, entretanto, como sc cn-
sanam! aQ homem taciturno da'hora verde" da rua dos Capei-
listas e o 'homem 

jovial da"hora doirada" do Chiado süb
uma e a mesma pessoa. O fi-
nanceiro Corrêa Leite c o poeta
Mario d'Artagão constituem
apenas duas iphysionoiniás dis-
tinetas do niesmo homem.
E esse homem, preoecupado"brasseur d'aífaircs" ás duas
horas, poeta tillra-romantico '

S^unò c 
'iS "" 

final dã^maü belias 
"pagina7"tóo""da Iabertas- 

o»"nd° »? interessados não têm a menor consideração
-tempera do scu caracter de I nossa curta historia, mas da his- °3. representantes do fisco, a com- pela vida do próximo. A penaü-
eleição — meti velho c querido! toria militar do mundo. ml3Sao <la Camara tem dado a co- dade, quando se logra applical-a,
amigo — acaba de collocar-sc | ,_)' uma homenagem tocada de nhecer ° 1uc dc assombroso guarda já c pequena, c a porcentagem dos
mais uma vez em íóco, não só ;d(;,.lCí. de jll9tiça. Ninguém lhe a tarifa no tocante a protecçâo criminosos dassa espécie, que são

que á boca pe
da próxima fun

na fantástica, que os aceusados sileiros. inclusive ao presidente da
•Republica.

O carioca 'é, de um modo geral.

O ministro da Fazenda mandou
remetter ao presidente da com-
missão de inspecção -c inquérito
na Fazenda Nacional de Santa
Cruz, para que informe a respei-
to, o processo relativo ao requeri-

o brasileiro que mora no Rio de mento cm que Joaquim Antônio
Janeiro, desconhece inteiramente o de Oliveira pede licença para
que tem clle de grandioso e pit-
toresco; a sua curiosidade acaba
onde termina o lençol de asphaltõ;
dahi para deante .é tudo, para o
carioca, sertão bravio, impene-

fiscalização c á benevolência dos travei, 'á espera de um IRonddn que
julgadores é que se deve a impu--
nidade dc uma grande quantidade
de conduetores de vehiculos,' que

o desbrave; Tijuca, Santa Thereza
¦Leblon não fornecem nenhuma cx-
cepção 'á regra, pois que são visi-
tados, confortavclmente, a bonde
ou a automóvel

transferir á José Dias Bicado
dominio útil do terrcjio sito á Ave-
nida Carmcn na mesma Fazenda.

ESPARGOS
Armazém Colombo. — P. José Alencar

(1233O

Tendo sido approvada, por dc-
creto de 23 do m'cz findo, a en-

^ campação da Garantia da Amazo-
ISc fosse pássaro, o carioca seria alia pela Previsora Rio-Grandense.

soberananiente.
Tomados dc surpresa, nem todosos novos Estados tiveram a rálmn

reflexão para medir cora' pruden-cia o uso a fazer uas ,,.<;.,., soutorgadas licia nova caria con-stitucional da republica.
iDahi certa disparidade na orien-taçao dc algumas das unidades ad-mmislrativas, nem sempre agindo

iodas com acerto c prudência; bem
geralmente ahi propomlcrando, so-1bre; todas, as pteoccupaçõcs da'política regional, politica. acanha-ida, eni qne sc esterilizam famas Ienergias; lem isto contribuído para i
a depressão do nivel cm que deve I
pairar o culto da padria, que é a '
mesma de todos, cuja honra c
grandeza teme-s todos o dever de
manter e a todo custo defender. I

Como irmãos. 1111111,1- familia bem
formada e mantida, devemos todos '
nos amparar... nos maus dias,
correrem os que tem possibilida- !
des ein auxilio dos que soffrem.

O grande bloco, por mal dirigi-do, torna-se um peso oneroso, a
entorpecer o desenvolvimento de !
uma das unidades, que por si se I
esforça .por prosperar c se engran-
Uecci ?

Chácara do Carvalho, onde
buscar os soberanos belgas c su
comitiva para assistirem á parada
e desfile dn Força Publica, pie
sc realizaria ás 10 .horas, na Ave-
nida Tiradentes.

Na mesma oceasião o sr. Car-
doso Ribeiro, secretario de Justi-jii,
dirigiurse para o palacete Martinho

rior do seu paiz. Dir-se-ia que o
autor da natureza, formando assim
05 laços de união entre as diversas
partes do immenso império, quiz
indicar aos seus habitantes que de-
vem manter-se sempre unidos."

Que nor scu grande exemplo, sir-
va S. Paulo de estimulo ao traha-
lho nacional, ao civismo de todos
os governos locaes, c larga será a
recompensa... S. Paulo não terá
que pensar em separação c se or-
gulhará de fazer parte de uma das
mais florescentes e poderosas na»
ções do mundo.

Concorreu S. Paulo poderosa-
mente para a implantação da Re-
publica: veiu esta do império numa
pátria cohesa e ciosa dc sua ban-
deira... com as vinte estrellas!

S, Paulo não pode, n.io quer pro>desaggregação do bloco

buscar o sr. presidente da Repu-
blica, sr. Epitacio Pessoa, coniu-
zindo-o em seguida até a Avenida
Tiradentes.

¦O chefe da nação clégou ao lo-
cal da parada ás o horas e 50 mi-
nutos, sendo recebido com todas .is
honras do estylo.

(Continua nn 4" pagina)
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mover
nacional. Poi sua honra, por scu
interesse, S. Paulo ha dc ser sem-
pre o devotado operário da gran»
deza do Brasil.

Quem escreve estas linhas é pau-
lista e orgulha-se dc sua terra natal,
que ainda mais estremece quando se Da^
sente brasileiro

Bahia, .í (Retardado) — Foi
aberto, na 'Escola Polytechnica des-
ta cidade, pelo praso de tao dias,
concurso para preenchimento do
logar de lente substituto da cadeira
de Engenharia Civil, a qual com-
prchende hydraulica, estrada de ro-
dagem e navegação interior.

llahia, s (Retardado) — O dr,
Antonio Seabra, secretario da •>¦•¦
licia, receni-chcgado do interior,
tendo sido entrevistado pelos 11 -
prescntaiitcs dos! jornaes, cfcclari 11
que o sertão já está cm completa

Augusto C. div Silva Teiles.

ipetu noticia
quena corre,
dação dum Banco com o seu
•nome, mas, sobre tudo — a
notoriedade das letras é sempre
a maior — pelo apparccimeiito
da 2" edição do seu livro de
versos, "Psaltério"; tão refun-

pode regatear o mais
transbordante apoio.

Acerca de assumptos de marinha

o meiro, o pássaro cidadino por
cxcellencia, que foge ao convívio
amável das arvores e das lympbas
sussitrrantcs, para a companhia
bulhenta e irritada da gente c das
machinas urbanas.

Faça o leitor uma violência; vá

certas industrias. absolvidos, é enorme, comparada á
Ainda hontem apurou ella que extensão do mal que tém causado.

apezar da importância de que se Basta fazer-se um' estudo retrós-
reveste entre nós o problema dos pectivo, pelo noticiário dos jor- num'desses 

"domingos 
dc"sor'gio^

o almirante Frontin, chefe do Es- transportes, cobramos direitos ver- naes, dos do?astres oceorridos du-, rioso ao iCorcovado ou á Tijucatado-maior, conferenciou hontem dadeiramente prohibitivos para a 'rante o anno. | cem metros além dos trilhos docom os almirantes Tonscca Jxocin- , - •».,.... - l .
Heleno Pereira. ; importação de carros e vagões para : A' policia e á justiça cumpre, !»oonde; encontrara possivelmente

- í estradas dc ferro. cada vez mais, usar dc intran- uns do'3 casaes dc inglezes, carre-
gando molhos de samambaia e de
avenca... iE ninguém mais.

guesdido c ampliado que foi aco-
lbido cm Lisboa com as honras .Publicamos -hoje nos "Apcdidos" I Basta assignalar que um carro de sigente rigor com os máos elemen-

íO lvris°mò02' M-irin I' \Vt-, * 
"^ <|Ue ° almirante Gomes '™-°<"> toneladas, como ficou apu- tos da classe. Ou ambas lhos to-

Rão, como o da maior nartê ^"^ 
*"'*,'" 

\l"" 
JOr"al r!ldü' paga á Alfândega uma taxa mani os freios nas disparadqs^er.

dos poetas brasileiros 
'con. capital rect.ficando a entrevista de cerca dc ,8 contos, afora ainda tiginosas, ou elles darão cabo da

temporaneos, caracteriza-se por flHe ao ,ncsm0 concedera sobre a|50 í|«, OUro! população desta terra.
um forte e lapidar parnasia- auestão da nacionalização da pesca. | isso para proteger a duas fabri- -—
nismo. Xo culto do rythmo Essa caria, sonegada á publici- ! caS| qllc importam os pertences, c !

Ijí.da fôrma, 'Artagão c uni filho dade, tinha a virtude de collocar- cuja grande industria consiste
de Gaulicr, habituado a facetar desde logo nos seus devidos ter- \ principalmente cm armar esses car-;versos como pedras preciosas; mos os f.,clos constituíram ro, empregando mtideira nacional '
muitas vezes, porem, no br ho , ¦ • , •• ».- . ' cral>rcf,»lnoo maucir.i nacionai, ,-
f.„ ,-a ,' , „,',,, _ ». depois a origem dos incidentes! \[as nari os ni»rti»nci»s trueléqfrio da sua arte de dllcttante , .... .. ,, , . m,ls 1,ar'1 os pertences, trucks,
a emoção lateja, a paixão ruge, I »tlcstc9 »!timo? dias; NeIla; ° a'"»-| engates, etc, dc que necessitam,

[JÍ;" ondas de sangue ardente co-!rante í'0"105 Pereira expõe o scu conseguiram esses industriaes ta-
loram e animam a belleza cor-! ponto de vista, de que a nacionali-:Xas menores. De maneira que ao
rçcla do mármore, c. aqui ei zação da pesca implica á naciona- mesmo tempo que se beneficiam
alem, as audacias dum "satanis- lização dos barcos e dos pescado-

Acompanhado do desembargador¦Carrilho ,0 sr. Alfredo Pinto,
ministro do Inferior, visitou hon-

'Onde estão os habitantes deste
paraizo terreal? Em casa, lendo
nas folhas o bate-boca sobre a
questão da pesca ou sobre a emis-
são; entretanto, nem a primeira
lhe dará a pescadinha mais barata,
nem a segunda lhe fornecerá meios
para comprar o peixe caro. 'Mais

o gabinete do Ministério, da Fa-
zenda reslituiu ao inspector de
Seguros o processo referente a
essa operação.

COGNAC
Armazém Colombo. V. José Alencar

(1233o)

O DIA NO SENADO

EXCURSÃO DOS REIS IOS BELGA!
¦- -. ÃO ESTADO DE S. PAULO - -
Ür .. Republica 

cm Portu
príncipe Leopoldo partiu para ali, hontem, no nocturno ctacító°de?Í!íI0 L

»\'os passeios c excursões a quehontem, desde muito cedo, o prin-cipe Leopoldo da Bélgica se cn-
Iregou, patenteia-sç, da mais ciara
e amável maneira, o sincero dc-
sejo de que sua altczit veiu anima-
do, qua! o de bem conhecer e ad-

A sessão dc hontem começou ás I mirar ° Brasil-

O rei Alberto cidadão bra
sileiro e marechal

do Exercito

tem, á tarde, as obras do edifício tarde vamos cncontral-os derre-
do Instituto Nacional' de Musica, i tendo-se em suor, na sala abafada.percorreu,todas_ as de- de ura cihema, a ver unia fitainstituto, obscirvan- 1

S. cx.,
pendência! do

t 3. horas da tarde, sob a presiden-
. cia do sr. Antonio Azeredo. Foi

lida c approvada sem impugnação
a acta dos trabalhos anteriores. O
expediente constou de um telc-
gramma do presidetnc da Assem-
bléa do Amazonas dando sciencia
do reconhecimento do sena-do:

mo" mais elegante do que reS| sem 0 ((lle n__0 se aUcnderia
perverso, fazem-nos lembrar dc ao itHcrcsso da defesa llacional
que vinte c seis annos sao ipas- ,...,.,.
sados sobre algumas das mais I ^ fot ° insP'rador da lei p mais,
bellas poesias do livro. Com I (»l,e a retroactividade dessa lei
effeilo, a primeira edição do j não se lhe afigura tão clara como
"Psaltério" remonta a i8i).(, | allegam os que jogam apenas com
data cm t|uc Mario d'Arlagão
ainda dizia mal dos "nppo-

pléticos senhores banqueiros",
e procurava voluptuosamente
nas "Nevroscs", de Rollinat, e
nas "Blasphemcs", de Richepln,
a suprema expressão literária 1 aTUZSíà0t. britannico Southampton

com a extorsiva taxa para os car-
ros estão elles amparados com a
reducção dos direitos do 'material

que importam!
Num paiz como o Brasil, cheio de

necessidades de estradas de ferro,
é admirável que para amontoar

as datas, sem attender a que a fortunas nas algibeiras de dois in-
matricula do pescador é revalidada dustriaes, .sc adopte uma taxa pro-annualmenle. 

jhibitiva da importação de vagões
. „, , , !de estrada de ferro.

O chefe do Estado-maior da Ar- \
inada, esteve, hontem, a bordo do

d, ," ,, ; 

1IIII..IUUI l.|HUIIIIH,ll ».»lilMIIII"l|'il'/l,
o seu pessimismo orgulhoso c aonde foi retribuir a visita qne lhe

fez o almirante Hunt.

I

rebelde. Depois desse tempo, o
estado moral _ do poeta modi-
ficou-se; a felicidade sorriu-lho: _.' alarmante a situação creada
o !«satanis ta" das 'Infcrnaes", no 

Brasil pelas indemnizações
sensual c tenebroso, revoltado ¦ ,» -• ¦_- „-..„.„„,„ „ ,, que a justiça esta a coudemnare coruscante, começou a olhar -...., ...
a vida atrayéz duma luneta !q,,asi 

todos °3 dlas' ora ° rhesou"
côr-de-rosa; o lyrismo intimo r0 federal, ora os Estaduaes e os
da '"Musica Sacra" foi a transi-! municipaes, reparando abusos do
ção necessária para a emoção! poder. Quem fixa o olhar nas or-
nobre e serena, cheia de digni-
dade e de elevação, dns 'poesias
novas do segundo "Psaltério",
—- e o ipoeta apparecc-nos
agora,' como nos versos admi-
raveis da sua ode ao Brasil, na
plena .posse duma individual!-
dade definitiva, vigorosa o
soberba. Ha um anno, talvez.
Mario dWrtagão teve a gcn-
tileza dc lêr-me, 110 seu pala-
cetc da -Avenida 5 de Outubro.
alguns sonetos notáveis agora
incluídos na nova edição do seu
livro. Recordo-me ainda da
viva impressão que recebi.
Tinhamos acabado de vèr o
Goya — scrá.^ de facto, um
íioya?,— considerado por d'.-\r-
tagão_ a jóia da sua sala azul.
Depois, assentámo-nos nas "Ma-

pies" do escriptorio — c os
sonetos do poeta cantaram nos
meus ouvidos, cheios, vasculares,
melódicos, latejantes dc emo-
ção. opulentos dc conceitos,
moldados pelo puro cánon do
néo-platonismo florcntino, mas
ardentes, apaixonados,' filhes da
fecunda natureza brasileira,
como sc nos veios do seu
mármore oa^ão circulasse, comoI

j
SIN

dens,do dia das sessões do Con-
gresso Nacional não encontra,
além dos créditos extraordinários,
especiaes c supplementares das
enxurradas dc todos os annos, sc-
não as listas de pagamento em
virtude de sentença judiciaria.

Quando o governo da União
obriga tão consuntemente, pela
violência e pelo arbítrio, a acção
tutela

O escândalo' descoberto hontem
foi dc tal monta, tão grave pa-
receu á commissão c-sse crime con-

¦Ira o nosso desenvolvimento eco-
[ nomico, que nem a reducção da
proposta do governo foi por ella
acceita, porque, apezar de reduzir
os direitos actuaes, ainda assim
dava aos industriaes uma protecçâo
que de fôrma alguma poderia ser
justificada.

'Esse caso dá uma idéa do que
sejam as tarifas actuaes, grande-
mente alteradas em caudas dc or-
çamentos, por emendas nem sempre
bsamente arranjadas e approvadas.

do com interesse -os trabalhos queali estão sendo executados
proseguem com actividade.

americana em que ha cow-boys que Rego Monteiro como governador apressado,

que raptam raparigas, bandidos que em
plena iNew York assaltam millio-
narios, dclectives que, apezar de

Toda a gente sabe que um dos "mito espertos, São sempre embru-
departamentos do governo installa- ,llados pelos cri!minosos. ° nue não
dos em peores condições é a Dire- 1,0"ra lá nU,Ít° a or8an^açâO poli
ctoria Geral dos Correios. Além
da má accommodação em depen-

O ministro da Viação solicitou
ao Tribunal de Contas, reconside-
ração do seu acto negando regis-
tro ao contrato para a execução
do serviço dc navegação do Baixo
S. Francisco, celebrado com a fir-

dos tribunaes cm prol dos ma Peixoto & C... sob o funda-
direitos feridos c espezinhados,
calcule-se o que não se passa nos
Estrados, cm maioria satrapias de
potestades soberanas, ou nos mu-
nicipios. onde a miniatura das
machinas administrativas resarce a
estreiteza do campo de dominio
em requintes de .prepotência...

Uma decisão do Supremo Tri-
bunal, ainda hontem, poz iermo
definitivo a um desses casos. A
municipalidade de S. Paulo íóra
pela justiça local condemnada a
pagar a um inglez, William Fow-
les, 60.000 contos dc réis. dc per-
das e darrinos soffridos por elle
com o acto do prefeito, oue lhe

mento de não ter sido aberto ..
credito dc 50 :ooo$ooo, registrado
anteriormente, destinado á eleva-
ção a ioo:ooo$ooo, da subvenção
para aquelle serviço.

O delegado do 14o districto ini-
ciou forte campanha contra o le-
nocinio, já tendo dado busca a di-
versas casas de tolerância que
existem na sua circumscripção.

A esse respeito, lia no Kio ter-
riveis aspectos de miséria. En-
contram-sc cm toda a parte cen-
tenas dc moçoilas e creanças su-
jeitas a exploradores ferozes que,
as lançam ás ultimas degrada-
ções do vicio.

E' íum capiivciro completo,

dencias cada vez mais acanhadas,
á proporção que os serviços ali
augmentam e exigem quantidade
maior de empregados, ha a incon-
(estável falta de asseio em certas
secções, onde o publico e os pro-
prios funecionarios passam horas

: amargas, a queixar-se da desven-
| tura.
a Isto é assumpto velho, larga-

mente debatido, e ainda ha poucos
tempos, por oceasião do credito
concedido para a nova edificação
dos Correios de S. iPaulo, veiu á
baila a lamentável situação cm que
se adiava a mesma repartição da
capital da Republica, cujo contraste
com outros palácios é evidente e
dá margem a commentaríos.

aPois, apezar de ser o que é, a
installação postal do Rio está
ameaçada dc despejo. A Associa-
ção Commercial, que é a sua se-
nhoria, se recusa a receber os alu-
gueis correspondentes ao semestre
vencido e correspondente ao anno
da parte do predio da rua Primei-
10 de Março.

A recusa é pretexto para que
o inquilino trate de arrumar 'as
malas e bater a outra porta. Seria
bom que a directoria se insíallasse
em casa mats decente e de accordo
com os importantes trabalhos a
seu cargo, uma casa que, não po-
dendo ser o opulento palácio dos
Correios de Madrid, onde agora sc
reúne um congresso de tc:hnicos
da materia, fosse, entretanto,uma
coisa á altura das próprias neces-
sidadts administrativas.

_ Aos cofres da thesouraria do
Thesouro Nacional .foi recolhida

! hontem a quantia dc 2.113 :j3oSjo3
importância da renda arrecadada

1 na ultima sema-ü pela Central doc I Brasil.

ciai da metrópole yankee.'Os filuis são sempre os mesmos;
apenas-'o cassange das legendas é
que.muda, sempre para peor.

IMas que querem? O publico tem
a paixão cinematographica, como
já teve a do frontão, como já teve
a das regatas; hoje, a par do
foofball que lhe faz concorrência,
o cinema é a unica diversão que
interessa ao carioca.

IDurante a semana santa' deste
anno as egrejas estiveram quasi
vazias; os devotos foram correr os
cinemas qm; exhíbiam fitas reli-
giosas; e, apezar de ser grátis a
entrada nos templos e paga cm
dobro a dos cincmatographos, estes
esgotaram a lotação
ficaram desertas.

Não admira, pois, que, não sendo
pantheistas, prefiram com muito
mais forte razão a photographia
animada ao original que a iNa-
tajreza nos offerece, palpitante de
vida, respiendente de belleza.

'Eu desejaria que, aproveitando o
bello exemplo real os moços ou
mesmo os velhos amantes do plein
air sc dispuzessem a uma reacção
salutar e organizassem associações
para passeios a pe aos nossos lin-
dos morros e florestas, ' rehabili-
tando a nossa, natureza incompa-
ravel, rendendo-lhe o culto que
cila merece.

lEm paga desse culto, além das
horas magníficas dc contemplação
pantheista, que banho salutar de
oxigênio a lavar os pulmões,
pondo-os como novos! E que appc-
tite para o almoço, á sombra das
arvores!

'¦Mas não me venham, pelo amor
de Pan, com centros disto ou da-
quillo, com presidente, secretario
e orador official; nem levem
kodacks, nem caixa de tintas, nem
papel para sonetos. Nada! Pernas

..bem dispostas c um páo ferrado;
eis todo o material necessário.

Ahi temos o verão com as suas
manhãs de aüucinante claridade.
A's cinco da manhã já é dia feito.
SttJ-rje cl ambttla! Embrcnhemo-nos
pelo Sumaré, pelo Trapicheiro, pelo.

do Eslado.
Votaram-se as matérias de queconstava a ordem do dia, de ac-

cordo com os pareceres das com-
missões, menui o veto do prefeito
sobre consignações dos operários
municipaes. o qual tendo parecer
contrario da commissão dc consti-
tuição, fni approvado.

Passaram cm ultimo turno o
proiecto que dá ao rei Alberto o
titulo de cidadão brasileiro e as

Como o seu pae, infenso a cerimonias. affeito, como clle, ao
movimento, á acção, o herdeiro do
throno da Bélgica, que ante-hon-
tem, dia da sua chega ia, parecianão ter nenhuma pressa em re-
colher-se ao seu quarto dc dor-
mir, no palácio Guanabara, muito

todavia, se revelou,
despertar sob o céoquanto

brasileiro.
Assim é que não haviam soado

ainda as S horas da manhã e o
principe Leopoldo, quc já havia
feito a sua primeira refeição c
dado o scu passeio pelo parquedo palácio, sc encontrava na es-
tação inicial do caminho aerco do
Pão de Assucar, prompto parasubir. A's 8 moveu-se o carro
suspenso, levando o principehonras dc marechal do

Exercito, o oue divide cm duas
categorias o pessoal de aviação
militar e naval c a proposição re-
ferente ao alistamento militar.

Nada mais houve.
Esteve reunida a de finanças, 1 -, . .

sob a presidencia do sr .Alfredo: Lo-?°,f!iie teve sciencia da pre-
Ruis. j sença do príncipe na eslação do

A commissão manifestou-se em'0""'"'10 '),ere0, ° <|llc ret>Ksenla-
pareceres favoráveis aos créditos:!™ p»ar?-» -e-- "raa_ surpresa, o co
de 3S:67l$pç»7, para pagamento

nosso sua companhia o sr. Guerreiro de
Castro, official dc gabinete da
presidência da Republica; major
Plée, preceptor de sua altcz.i, c o¦seu ajudante de .ordens, tenente
barão dc Goffinet.

o percurso foi feito a pé, com ma-
infesto agrado ds todos.

O regresso ao Guanabara te ef-
fccUiou fis 5 horas. Pouco depois
era servido o jantar á sua alteza,
que convidou para clle o ministro "Alma Portugueza", cm scena

Bahia, 5 (Retardado) — O me
cado de cambio abriu» hoje sem
terações. Os bancos compraram
ia 11116 e saccarãm a 12 5I16.

O mercado de cacau esteve li...
paralyzado. As cotações do prod
cto foram: de ii$.íoo a »i3$ioo,

Bahia, 5 (Retardado) — Segu
hoje para ahi, a bordo do "Cui"
Io", o administrador dos Correi,
deste Estado, constando que ¦¦'
voltará a esta capital.

Ilalna, 5 (Retardado) — Comi';
morando n data da proclamaçSo i
Republica cm Portugal, realizo-',

João um espi
gala, em homenagem

coionia portugueza aqui domiciü
da. A esse espcctaculo comparei
nm o consu! portuguez e varias ¦
toridades locaes.

Durante o festival tocaram bai:
das de musica, e depois toda a coi
panhia que ali trabalha cantou

% abei
Barros Moreira, o sr. Guerreiro
dc C'3'.ro, o major Plée c barão
Gofih-a-t.

O príncipe Leopoldo communi-
cou-se honlem, pelo telc-.-ihonc,
com a caiàhbá Kiisabeth, que sc
acha em S. Paulo, para onde
partiu á noite.
A partida do príncipe Leopoldo

para S. Paulo

A's o horas e 45 niimitos da noi-
le, chegou á "gare" da Central o
príncipe Leopoldo, acompanhado
dos srs. ministro Barros -Moreira,
Guerreiro de Castro, major Pleé,
l.'.irão Gafinet e .Maya Monteiro,
chefe do protocoilo. Êniré ncclama-
ções de grande massa dc povo, o
principe dirigiu-se logo para o trem
a partir. Sua alteza, que trajava
um costume claro c chapéo molle, |agradecia sorrindo, as saudações j.iuc lhe eram dirigidas e á sua
pátria.

Na "gare" aguardavam sua alteza
o sr. Azevedo Marques, ministro
das Relações Exteriores; desembar-
gador Gcminiano da .Franca, chefe
de policia, major Rocha Silveira,
embaixador Morgan, representantes segiiinte caria doda coionia belga, que apresentaram Frederico Villar-

ta.
Bahia, ¦; (Retardado) — O

vem» estadoal declarou caduco
contrato celebrado entre o Est;
e a Empresa dc Águas Thermacs
Cipó.

Bahia. 6 — O governo mani
¦abrir concurrcncia, pelo praso
20 dias, para n venda englobada
vapores Conselheiro Dantas, Gua
rafes, laniiaripc, Esperanças, .
AoXazarclh, c a barca Oceano,

Bahia, 5 (Retardado) — A
culdade de Medicina desta capi
acecitou a proposta du engenh.
Eurico Coutinho, para construa-
do hospital do mesmo cstábel.
mento.

A NACIONALIZAÇÃO DA
PESCA

A propósito da passeata das
pescadores nacionaes

O sr. Bueno Brandão, presiden':
da Camara, recebeu honlem

conunantlafli ¦

devido a Francisco de Azevedo
Soares e senhora, de 53o:ooo$ooo,
para reparos do material fluetuan-

e aquellas; te da Alfândega do Rio dc Tanei-' 
ro e acquisição de um holophote
destinado á ilha dc Santa Barbara ;
de 375:3i7S828. para pagamento
devido á Companhia de Constru-
cção do Porto do Recife; de réis
US :539$324, ouro, para uma inde-
mnização ao 'Estado do Maranhão,
c dc 352 :ooo$. supplementar á
verba 3* dos Telegraphos.

Ainda resolveu a commissão ac-
ceitar. uma emenda da Camara ao
projecto que autoriza o governo a
adquirir no estrangeiro edificios
para as no«sas legações; acceitar
o projecto que manda contar tem-
po, para aposentadoria, ao des-
embarajador Araujo Jorge, bem
como a proposição oue manda con-
tar tempo ao official reformado
do , Exercito Antônio da Piedade'Mattos c a que isenta de impostos
o material importado pelo Aero-
Club Brasileiro: e ouvir a com-
missão de instrucção publica sobre
a proposição aue reconhece como
de caracter official os diplomas
conferidos ncias Escolas de Agro-
norriia c dc 'Medicina Veterinária
•dc S. Bento, cm Olinda, • e de
Agronomia de Pernambuco.

BANCO MERCANTIL DO RIO
DE JANEIRO

RUA PRIMEIRO DE MARÇO, 67
Presidente, João Ribeiro de Olivei*

ra c SoUZ&J director, Agenor Bar-
bosa.

Banco dc Depósitos c Descontos.
Faz todas as ÇMraçSea bancarias.

(hujS)

ronel Frcdollno Cardoso, directo
gerente daquella companhia, man-

j dou que fossem içadas, immedia-
| tamente, na Urca c no Pão de1 Assucar, as bandeiras brasileira e
I belga.

N'a sua excursão sua alteza ma-
! nifestou de mil maneiras a sua
| satisfação, Xão cessava de elogiar

a belleza do panorama que se
descortinava aos seus olhos.

Logo que se 'iu no alto da
montanha, de prompto sc revê-
latido -aos que 'o acoirlpaiihaivam
tini apaixonado colleccionador de
insectos, o principe pareceu delei-
tar-se immenso com o passear porentre a vegetação, apanhando aqui
uma borboleta, ali um besouro.

Quando sua al.teza, de volta,
saltou na estação inicial, passava
das o horas. Pouco depois, sem-
pre muito animado, o principe
Leopoldo e comitiva tomaram uni
trem. subindo o Corcovado. Nes-
sa escalada, sua altesa se condu-
zia como anteriormente no Pão
de Assucar, Eram incessantes as
suas manifestações de enthusiasmo
por quanto via. -E, como pouco
antes, passeando pelas mattas queornam o Corcovado, durante muito
tempo o nosso hospede alimentou
a sua curiosidade scientifica com
a observação de bellos c innume-
ros insectos.

Era meio dia quando sua alteza
chegou ao palácio Guanabara, al-
moçando então.

A's 2 hoMs, acompanhado da
mesma comitiva, a qve se juntarao ministro Barros Moreira, sua
alteza, dc automóvel, saiu para um
passeio á Tijuca.

,\ viagem foi feita pela Avenida

a sua a.lcza votos de boa viagem
Os ministros Barros Moreira e

Azevedo Marques acompanharam o
principe até ao embarque no trem
dc luxo paulista "L. P. 1" (Bis),
ao qual foram ligados os carros sa-
lão e dormitório. Nesse mesmo
carro embarcaram tambem além dc
pessoas que acompanhavam sua al-

"Rio, 6 de outubro dc Ki-.'".
Exmo. sr. presidente da Cam.-
dos Deputados. Saudações ri
peitosas — Tenho a honra de pi
teslar muito respeitosamente, p -
r.inic v. ex. contra as aceusaçõ.
que me estão sendo feitas, de pr» -
mover directo ou indirectamente,
•desconsiderações á Camara que v,

teza, os srs. Catta Preta, professor cx. tâ0 dignamente dirige.A. Lutz c Erico De Lamare -São Esse procedimento seria incquirPaulo, representante do sr. Assis (ivci 6om os meus scatimentosKibe.ro, director da Central do com , minh- educação militar.Brasi!,'agentes c pessoas gradas.
Seguiu como chefe do trem o con-

duetor de 1* classe Bernardino
Christino Luz e bagageiro Antônio
Waltrudes de Moraes, com os
guardas Pedro Mathias do Nasci-
mento c José Baptista de Miranda.

Até Cachoeira o trem será com-
boiado pela locomotiva n. 37S, di-
rígida pelo machinista Guilherme.

A's 9 horas e 50 minutos, dado
o signal de partida, por entre'accla-
mações do povo, que sua alteza de
pé, no centro do salão, dc chapéo
na mão, aRradecia, começou o com-
boio a afastar-se da Central com
destino á capital dc S. Paulo.

Para mie o embarque do princi-
pc se cffectua5se sem o menor atro-
pcl!o, foi estabelecido um cordão de
isolamento, desde o portão da Cen-
trai até á portinhola do trem. Diri-
giu esse serviço o major Carlos Reis
inspector da guarda civil, tendo ás

Os pescadores são cidadãos livri
que dispensam a tutela de qtiti:
quer que seja e respondem pelos seu-
actos.

A luta contra a demagogia é r
objectivo principal do meu naciona-
lismo, cujos ideaes repousam na cr
dem, e no respeito aos poderes con-
stituidos da Republica.

Apresento a v ex. a secjuraK
do meu mais sincero ajpreço e dir
íineta consideração — Frederico
Villar, capitão dc fragata".

O sr. Mauricio de Lacerda "¦ -
ctipou a tribuna na hora do cx:-
diente, para tratar desse caso, U
zendo a propósito do incidente ¦
"Inr" da Brahma e da passeata d;
pescadores nacionaes largas cônsul-
rações.

O sr. Bueno Brandão, prcsiiicn'
da Camara. nomeou uma comm '
são de funecionarios da secreta- •
para proceder um inquérito sobr: "

suas ordens elevado numero de manifestação dos pescadores nac
guardas. Na rua c nas diversas de- naes.
pendências da Centra!, inclusive na j Hontem mesmo a commissão ov
plataforma, a assistência de fami- [ viu todos os funecionarios, da p--lias, de pessoas gradas, cr.i Liioniie.; tr.ria, que :,- encontravam ali r-1
o que.não impediu que o embarque hora'da manifestação,se effectuasse nas melhores condi-, Teio depoimento desses funccio-Ções c sem o menor atropello. I narios foi apurado que houve accla-

Niemevir Do Alto a ViSÍ 1, P"nc,I'e..P0sou antes do cm-: mações ao deputado Armando Bu"¦ .. ista I barque para diversos jornaes. lamaqtii e que forani declinados ou-U sub-cheic do movimento, dr. ! triu nomea nelos manif»ta»*-
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MAIS UMA TENTATIVA DE REALIZAÇÃO
DO "RAID" RIO-DUENOS AIRES

-®ç)—

ij ccandante De Lamare levantou vôo
iíõieni, da Escola de Aviação Naval, pi-

Opportunidade excepcional
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NA CAMARA

i O MONUMENTO AOS HEROES DA LAGUNA

lotando o "M 9 bis"
Mais uma vez está sendo tenta-

do o "raid" Rio-Iluenos Aires,
nue Locatelli e outros, entre os
iiuaes os desventurados Aliatar e
1'ind.r. lia pouco tempo tragicamen-
lc desapparccidds na lagoa 'Estevcs,
cm Santa Catharina, em vão pre-
tenderam levar a et feito, batendo
assim o
' 

Concorre agora á proeza notável I agosto p. p. Voltando ao Rio de
„ commandante Virginius De La-1 Janeiro, por esse motivo não. quiz
„i-ire do nosso corpo de aviadores esta directoria suDstitiul-o, , nem
novaes auxiliado p«*lo mecânico' fazer a sua expedição pelo corrc.o,
\ntonio da Silva Junior. I "a expectativa da opportunidade,' 

nc I •unare que teve a incen- que ora se nos offerece dc man-
tiviil-o, na execução da arrojada dal-o como da vez anterior — por
façanha, o patrocínio do Aero Club | via arca.
BraSilélro. levantou vòo ás 6 e io I Aradecendo a v. s. antecipada-
minutos da manhã de hontem, da j mente, a assistência que se digne
Fscola-de fVviação Naval, pilotan-! prestar ao sr. capitão-tenente Vir-
,1o o hydroplano "M. o bis", daíiginiits De Lamare e ao seu com-
Companhia Italiana de Transportes; panheiro de urnid , na 'hypothese

Aéreos, por esta, lia pouco^ recebi- [ de que ella se tome- precisa, apre-
ii.i da Europa e que, pelas 

O FIO, TALVEZ, DE ÜMA

Club Brasileiro" nessa capital,
muito esperando do generoso auxi- |lio de v s. na patriótica tarefa a |
que nos dedicamos. O diploma iri- !
cltisão já fora entregue com iden- j
tico objectivo aos mallogados cnn- I
sócios capitão John Pinder c te- jnente Aliatar Martins, victimas do j

record" da distancia, na ] terivel desastre da lagoa Estevão,
no -Estado de Santa 'Catharina, em

-_©-

O concurso para empre-
gos de Fazenda nos

Estados

Nomeações de .presiden-
tes e secretários das
mesas examinadoras

no Rio Grande do Sul
c Parahyba

O ministro da Fazenda designou
o procurador fiscal, Joaquim An-
tonio Ribeiro c o 2? escripturario i
Lincoln do Amaral Camargo para
servirem como presidente e secre- -—_ 

írf-i_'íi Le°'se'-deVerã_ realizar emi O descaso dos encarregados de I nome Benjamin Antônio Rocha,
reven-i delegacia fiscal no'Estado zelar pela boa applicaçãò dos ob*! grande fornecedor de material do

d-i Riu'Grande do Sul, e para os jectos sob sua guarda, nas reparti- ' "negocio" de Uocco.
concursos de -* entrancia e de ções publicas, tem dado logar a que 'Para maior' prova ria sau. crir.n-
Buarda-mór ua delegacia fiscal na a policia, quasi sempre levada pelo nalidade Benjamin trazia debaixo
Parahvbá foram designados o res- acaso, é bem verdade, apprehenda ; do braço nm embrulho qúe.

ivo delegado Elias Santo, para de tempos a tempos materiaes des* | to, verificou

-®®

O ENCERRAMENTO DA D1SGUSSSA0 DO
PROJECTO DE EMISSÃO

Os moços da Escola Militar, ou-

"O nosso adcíiiitamento no remo c no.water-
Dolo desauparecem ante o nosso

atraso era natação"
®®—-

E' U QUE NOS DIZ 0 CHEFE' DA DELEGAÇÃO AQUÁTICA
Sendo-nos impossível, devido ao piadas não o permittiu, uma vei

atropelo do 'desembarque, ouvir
tocar o rebate do seu a]i.uns dos nadadores patrícios que

a policia faz a apprehensão de enorme %s.
quantidade de material furtado ás repar-
¦:• ¦:- ¦:- lições do governo ¦:¦ •:- -:•

O sr. Bueno Brandão declarou
alerta a sessão, presentes 6. deou-1 vindo assim .
tados patriotismo, entenderam que nao chegaram de Antuérpia, onde to-' 

Lida a acta, o sr. José Augusto * lhes cabia deixar de responder ao -_,„ disputar . varias provas das
.pediu ii palavra pela ardera, para toque, e correram , pressurosos em seun,^ olympiadas up ver saes, fo-
! soiicitár da mesa reconsiderasse set. defesa do culto a memória dos „,os hontem procurar,melhore? m-

despacho regeitando a emenda cué . heroes. ." | ormaçoes com o_ sportnundo C.
sentara ao nroiecto de orei.-! E era verdade. Os jazigos com R. _• Ghnsctovao, dr. losc Ma-

mento da Viacf.n r- „...» mais não! as lapides comnieniorativas. quc ria Castello llranco, que encon
era do ,.,  

nos, fez construir

ias ex-"animou

patrício
.clientes disposições; mais
u bravo c destemido "as"

a tentar o audacioso "raid''.

la ha vários dias prompto o appa-
relho para subir, só hontem, entre-
tanto, permittiu o tempo, ou me-
llior, pcrmitiiram as condições- me-
..•nrolngicas d. sul, de accordo com
o i|tie informou o Observatório Na-
cina!. «ine o aviador encetasse o
"raid", rumando para Buenos Aires,
a tentar . proeza cujo exito o ce-
lebrizará, dc certo.

De Lamare levou para Buenos
Aires as seguintes mensagens
nosso Aero-Club:

Para o Aero-Club Argentino:

sento a v. s. os protestos da minha
elevada estima c- profunda consi-
deraçüo."

O commandante De Lamare foi
tambem portador da seguinte men-
sagem, dirigida pelo sr. Azevedo
Marques, ministro do Exterior, ao
seu collega argentino:"Rio de Janeiro, . de outubro
de 1920. Senlior ministro — O
capitão-tenente" Virgiriius De 'La-
maré, da Armada Brasileira, vae
tentar, cm hydro-avião, o raid Rio
de Janeiro-Buenos Aires e, com
os votos (jue de coração fazemos

_01 pelo exito da sua tentativa, elle
í leva os que eu formulo em'nome
| do «povo brasileiro, pela sempre

pt-ctt.-
servir como presidente, e o. i
cripturario tia Alfândega . do mes-
mo Estado, Manoel de Oliveira Lt*
ma, para servir_como_ secretario._
i*|i__aifii-rM"*i?in«_i-_-'___»»«;

Viagens iectas j
ii oVenda de bilhetes

neto

LISBOA.
(PnriuJ „òi''dcaux

llllll U ilWU Wllllí. •»ft*.»«.".»l, • i xi-•E' com indizivel contentamento i crescente prosperidade na Nação" Argentina . pela felicidade pes-
soai de V. çx.—Azevedo Marques."

Antes de partir, o distineto avia-
dor endereçou ao Aero-Club a
carta abaixo:'"Devendo partir, breve, para
tentar o raid aerco Rio-Bucnos

I Aires, venho agradecer, por vosso
| intermédio, á directoria do Aero
I Club o valioso apoio e o» meios

teíia

.-ntregn ao sr. capitão-tenente
Virginius De Lamara, do corpo de
aviadores navaes da Armada Bra-
vilnira, esta mensagem de saudação
muito eordcal c muito sincera, quc
.. "Aero-Club Brasileiro" envia ao
'"Aero-Club Argentino", nas pes-
soas de v. cx., demais directores c
associados.

Ao fazel-o, conto que O seu por-
tador consiga realizar com exito o

Se assim for. quc essa conquista do
nosso compatriota tenha a signiíi
eaçSo de mais

materiaes quc me forneceu para
lacioso einprehendimcnto, j'a'^em11ue ,<"u P«desse levar por .(cante

r-tltado por oulros aviadores, "in dos meus maiores desejos, qual¦ o ile avaliar a distancia aerca en-
tre as duas maiores capitães sul-
americanas. Espero que não des-
mentirei a confiança que os mem-
bros dessa directoria depositam em
mim, tendo como certo í|Ue cu
serei bem suecedido. A prova por
que vou passar, como amador, de
fncilima execução em outros pai-
zes, é bem difficil aqui, no Brasil,
onde ainda não temos nenhuma
organização de linhifs aéreas. Ten-
do cm conta esse facto, creio po-
der esperar •rjue os membros do
Aero Club e o publico ém r.ctal

pj_ serão benevolentes no julgamento
que fizerem, se acaso um fracasso,
«pie não c provável, mas que è
possivel, vier surprchcndcr-nie no
meio do caminho."

utn passo largo e
.•iindo. percorrido na via de con-

,-onlia quc palmilhamos, para hon-
ra, progresso c felicidade da Ame-
rica." . ».

Para o Centro de Aviação do
Uruguai*:"O "Aero-Club Brasileiro" sen-
tr-se feliz em poder aproveitar o
exito deste cmprelicndimonlo que
acaba de ser levado a cabo por um
iiviador brasileiro para apresentar
aos aviadores dessa nação amiga
as suas melhores saudações.

.. nc-se v. ex. acceilar os protestos
da minha sincera estima e elevada
consideração.

Para o nosso ministro no Uru-
filia)':"Sr. ministro. Tenho a honra do
apresentar a v. ex. o capitão-tc
nente Virginius De Lamare, ora
empenhado na tentativa da reali-
7,'ição do "raid" áerco Rio de Ja-
neiro-Buenos Aires e .portador das
nossas mais cordiaes saudações ao
illustre consocio. .

Espero da bondade de v. ex. íi
auxilio quc por ventura careça
aquelle distineto official para o bom
termo da sua patriótica iniciativa,
motivo por que antecipamos o nosso
profundo reconhecimento."

Para o nosso ministro cm Buenos
Aires:'Tenho a honra de apresentar a

ex. o meu distineto consocio, sr.
capitão-tenente «Virginius De 'La-
maré. a quem enfiamos o encargo
de levar a v. cx. as cordiaes saúda-

õcs deste club.
Espero da bondade de v. ex. o

auxilio que porventura careça o
nosso compatriota, em Buenos At-
res, dada a sua intenção de regres-
sar ao Uio de Janeiro pelo mes-
no caminho que o levou a essa ca-
pitai."

Para o presidente do Rio Grande
do Sul:"Tenho a honra de apresentar a
v. ex. as saudações muito effusi-
vas do "Acro-Cluh Brasileiro", va- |
lcndo-me da I passagem por esse
grande c prospero listado do meu
«ligno consocio sr. capitão-tenente]
Virginius De Lamare, do corpo de
aviadores da Armada Racional. \

O "Aero-Club Brasileiro" serve-|
'¦ .linda desfi opportunidade para;

agradecer a v. ex. a consideração)
«"i". sempre mereceu dos poderes j
públicos desse Estado, confiando |
«•m que as relações até agora man- ¦

.lulas *je solidifiquem cada vez mais
para u futuro* em beneficio da'
aviação nacional."

i'ara o governador de Santa Ca- ,
thanna: j" Sr. governador. Sirvo-me da
passagem por essa capital do nosso ;
distineto consocio sr. capitão-te-
nente Virginius l>e Lamare para
1 aviar a v. ex. as mais sinceras e '
cordiaes saudações do "AeroiCluli
tírasileiro".

!) sr. capitão-tenente Virginius
i. Lamare tambem leva _ incum-¦encia nossa de agradecer pessoal-
nente a v, ex. o inexcedível cari-
"lio, a extrema solicitude desse
digno governo, por oceasião do
terrível desastre da iagõa K.stevào.
*'*i que succunibiram os nossos
malogrados consocios capilão John
Pinder e tenente Aliatar Martins.

i "iiio a liberdade de solicitar de
.. ix. o obséquio dc tornar 'esse
agradecimento extensivo a iodos
'¦melles i.tie, generosamente, pres-

taram concurso na difficil e trisie
reta «K- procura dos corpos dos

d"is aviadores mortos."
i',ira ti prefeito de Paranaguá :" l'or intermédio do ntcii distin-

. " consocio
\ irgiiiius De
nome do "Aero-Club Brasileiro"
cordiaes saudações á cidade de
Paranaguá, na pessoa dc v. s., e
agradeço antecipadamente qualquer
auxilio prestado a esse distineto
.'«.iadur, caso elle se torne pre-

l. Madrid, etc.
rPtu-i*.
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es» viados dessas repartições por empre» 1 tres kilos d
.ados desbonestos.

Sem falar nos possíveis extravio3
ao darem entrada nas secretarias
os materiaes a ellas destinadas, o
que se depreende do facto que va-
mos relatar é que a policia devia
destacar para os almoxari fados
agentes secrelas, evitando assim a
reproducçiío de caso tão escanda-
loso.

Não é passado muito tempo que
em certa fabrica foram apprehendi-
das varias centenas ou milhares de
saccos novos de lona, destinados à
correspondência postal e que ali
eram empregados na fabricação de
tamancos!

E não admira, porque tempo hou-
ve em quc da 'listrada de Ferro
eram levados clandestinamente dor-
mentes, pesados dormentes, que en»
contravnm compradores.<.

Desta vez o caso é ainda mais
srave. l'stá na berlinda a Casa da

sendo mudada

aber-
autoridade conter"toçnria 

arábica.
Interrogado »olire a procédenóia

daquella mercadoria, o inJividiro
suspeito éngttliu palavras, elidirei-
tou-,a gar.anta, para acabar pe-
dindo ao delegado «pie se compa-
decess*e dc sua sorte, por isso (jue
era chefe de familia c tinha onze
annos dc serviço ria Casa da Moeda
e outras coisas que não era posi-
tivamente o que interessava uo
momento. Apertado, confessou,
afinal, Benjamin, que, lutando ul-.
timamente com -sérias : _t£ .iculdã»
des, via-se forçado a furtar mate-
riaes que vendia por bom preço
ao dono da casa cm que se acha-
va. Depois das declarações feitas
pelo detido, a policia effectuou a
captura dé Avelino Rodrigues de
Parros. servente da officinà dc
lannnação, tamberil «h 1-*nsa da
Moeda, c que ali trabalha ha de-
zenove annos. Era Avelino, con-
fessou elle, quem levava os fur-
tos praticados pelo chefe da se-

reppoilu-cçi
rubrica da proposta do governo
para o exercicio corrifite. quanto á
primeira parte, concedendo o auxi-
lio para _ instrucção da Fi de Mos-
soro. no Rio Grande do Norte. Na-
turalmemc a emenda fora regeitada
porque na segunda parte determina
a encampação do trecho dessa es-
trada já construída por parlictilares.
Pedia a relirada da parte dessa
emenda.

O presidente declarou quc, real*
mente, a mesa dera o despacho
pelos motivos allegados, mas que a
vista da r*Hnula da segunda parte,
não havia razão para, manter a de-
cisão.

Approvada a acta. foi lido o ex-
pediente que constou dos seguintes
papeis:

de .rolados...
. Francamente, achei extraor.

dinario o modo de pensar do Co»
mité Internacional.

Pela lógica, acharam elles que
um teams, uma-vez derrotado .ot
tun outro que tivesse vencido a
um terceiro, jamais poderia en.
contrnr-se eom esse terceiro. l*or.
este o motivo por que os Ameri-
canos puderam disputar cinco en-

da Viação, e que mais não: as lapides commemorativas. que ria

que a repuodtrcção de uma visconde de Maracaju , ha 47 an- tr;u„os em sua re.ideuc.ia
nos, fez construir, estavam em de-, o chefe,.la delegaçap aquática ,   ...
ploravel abandono. recebeu-nos 

"".-tmavcliuente, mos-1 comros, tendo sido derrotados em
Pensaram' esses moços levantar ..ando-se uni tanto apprehérisivo tres. E' que o systema elimmato-

mausoléos náqücllàs quatro sepul- c„m o resultado da missão que rio nil». foi seguido conforme es-
turas, lá na margem esquerda do ]ne [ò,.a cbntiadâ e aos seus com- p.ravamos.
Miranda.

Ampliaram depois a idea. Que-
rem levantar um monumento, gra-
tidão iminorrcdoura dos altuunos
da Escola Militar aos heroes da
Laguna e dc Dourados. . ,

E nesse nionuriieritp figurará a
phrase de Antônio João, «me vale
pof um exemplo de amor da pa-
tria:",S'i-i que morro, mas o meu san-
gue i- ó Ac meus companheiros ser-
virão tle protesto solenne conlra 11
invasão do solo tle minha pátria."

E' a linguagem nobre c de ab

arihetros
Queixou-se do tratamento que

lhes foi dispensado .uelo Comitê

Requerimento de exportadores de negação do heróe de Dourados, en-
fruetas e Jiortaliças de S. Paulo,
reclamando contra a elevação de
tarifas dá Central do Urasil; re-
querimento da Agencia Americana,
solicitando autorização para instai-
lação de uma estação- radio-jelegra»
phica, receptora, em sua sede e,
mais tarde, em local apropriado,
como estação expedidora; requeri-
mento de Vitruvio Marcondes pedin»
(fo a decretação de tuna lei que
determine a adopção de um seu li-
vro nas escolas subvencionadas; of-
ficio do Senado sobre andamento
de projectos.

O sr. Antônio Aguirre e outros
apresentaram um projecto, isentam

contra-se a cada passo entre os va-
lentes da Laguna.

Era o guia Lopes, que com a
morte á vista, exercia ainda a sua
nobre funeção, dizendo com voz
sumida, aos que queriam cortar tun
cerrado:" Rodciiiiii-n'o, lem muito ctpi-
nho."

-. Era o coronel Camisão dizendo,
num tom de commando:

"Salvador, dá-me a espada e o
revólver." F. ao sentir a morte,
murmurar ainda: .Mandem seguir
a forca. F.u vou dcsnniçar, -'*

E quando esse chefe pedia um
substituto, é de registrar ainda -

lg_M__ll__._ill.il--. i-iii**» ¦'¦

[ - ' ••*¦ X-*-'"*"|

Fomos ,então, prejudicados?
Sim. Falou-se até que os

americanos e os suecos, tendo con-
rrif/uido para as construcções das
praça., de sports, eram menos sa-
errf içados. , , .

Ao passo que nus. desconheci,
dos e sem ter prestado auxilio al-
.mu, não fomos favorecidos, su-

itálído-nos ao que res-.ilvesscnisem pro-1-

Wellish,

Rocco.Moeda, que estava ..,,..., .,,,..,,,..¦. -„. .
-para os 'Mntrnjõcs" quc pullulam i cçao de cobre, íntrujao ...
pela cidade ' tornando-se desse modo seu cum- moções dos cargos de que trata o

Um acaso, um feliz acaso, nas* ! plice.. ; inesmo artigo, os auxiliares techni-
cido de uma caria anonvma, levou \ iÃs informações prestadas por ; cos e aiudantes de residentes, tfttç
as autoridades do t.|" districto . a esses dois homens escandalisaram , ja exerciam cargos teçhnicos auteri-
realizarem importante diligencia, ¦ sobremodo o delegado, gue, sem
que foi coroada do maior exito. | perda de tempo, fez a comnnuvica-

A's mãos do respectivo delegado ' cão da grave oceorrencia ao sr.
chegou a missiva que dizia existi- Corrêa da Costa, director da Casa
rem á casa da rua Senador Euzebio : da Moeda, que compareceu

do das exigências do artigo 102 do abnegação, o sentimento do dever,
actual regulamento da Central do
Brasil; para as nomeações e pro

O dr. Josc Maria Castello llranco,
cliéfc da delegação aqiiaiica

3, rue Sci-il) — Paris.
(iiiSj-t)

r_an_t.__*w---Hí--l_*1
"DR 

AP.IDIO FERNANDES MAR-
TINS*, ." tenente medico 'Ji.''-x"clt0;
attesta «pie empregou LULIY-, no
Hospital Central do Exercito çom rc-
sullados (raneainentc s''l'sh'or'(0;"",88j)

PYJAM
Alguns preços:

AS

dc-
n. .10. muitos materiaes retirados | legada afim de conhecer melhor a Lacerda sobre a
criminosamente dn Casa da Moeda. 1 extensão do assalto de que vinha ¦

sendo victima a repartição a seu

ormente aos regulamentos de io'1
e 1919 e que contem mais dc 20
annos de serviço.

Foi ainda lido um requerimento chegavam
de informações do sr. Mauricio de -,0o

missão franceza. '

.. recalque de paixões de lincas
Galvâo, entregando o commando ao
major José Thomaz Gonçalves, sem Olympico Internacional, exi. indo
um prurido de vaidade, etn obedi- soturnas exorbitantes, como paga-
encia c«;ga á lei. mento da má hospedagem que lhes

lE sirvam estas palavras dc Tho- forneceu: . ,
maz Gonçalves para resumir toda — Um salão cimentado e frio..
a lieroicitiadé desta estupenda reli- numa escola publica, cheio de ca-
rada, quando -dos i.OSo homens mas de-campanha, onde o asseio

ao seu destino apenas íoi dispensado durante vinte dias, jera- o no^sn dormitório, disse-nos. |

directores do Comitê,
testo algum.

A classificação dc
por cxemnl". foi injusta? .-''!_]

Muito. O nosso companheiro,.H
apezar de fazer prodígios, teve quc j |
ceder a sua collocação a trai. outro. |g
nadador, «iue o não conseguiu «a- ...^
ter cm elegância c belleza de sal-,.-M
tos. ,' ., "¦':

E a delegação brasileira pro- /
testou ?

 Apenas trocamos ideas a^.-
respeito. ...

 pu.il a s.ia opinião sobre os
jogadores de Waler polo?

O .nof-o team, completo c
serio cótnpetidof. Prcçistimõs ado-
¦itar ainda algumas regras novas,
mas que são facilmente adaptáveis.
Ôs jogadores podem ser campara*
dos com os melhores quc eslivç-

' ram em Antuérpia, não ppuetiqo
entretanto, supportar com facili-

! dade a agua fria cm que lutaram
I e da qual sairam, cori-.o 110 ra-

confro com os francezes, com os
músculos rijos, precisando algu'-
mas massagens c fricções. Jorio,

' nesse jogo, nue durou tiinl.i i. ' ríl
minutos, devido ás prorogações.

maxilar inferior paralysadq

li. s. não ligou dc .momento
grande importância ao caso. entre
gando a investigação a um agente.

Este, porém, desempenhando-se
bem da incumbência recebida, foi
á casa indicada onde. conseguiu ve*
rificar a procedência da informa-
ção anonyma.

Do que viu deu sciencia immedi-
átatnerite o policial ao sr. Barros
Bittencourt, que, fazendo-se acom-
panhar do escrivão Dilcrmanclo e do
commissario iFrosculo, foi á casa
do "intrujão", dc nome,Rocco 'Rus-

cargo. .'Fez-se acompanhar s. s. de tlois
chefes de serviço, afim dc proce-
derem ao reconhecimento dos ma-
teriaes apprchendidos, que eram,
entre outros, os seguintes: 120 ki-

0 monumento á retirada
da Laguna

so, a quem conseguiu apanhar com como sej_n, ..Central do Brasil, Ar-
,1 "bocca na botija***. i sena! de Guerra, Arsenal de Man-

O sr. Octavio Rocha foi q pri-
meiro orador da hora do expediente.
Justificou o projecto autorizando o
governo a auxiliar a erecçãq do mo» .

los de gomma arábica, 42 kilos de numento aos heroes da retirada da dizimados pela epidemia do
estando em barras e 35 l»''05 de
cobre cm folha.

A diligencia da policia do 14
districto não descobriu apenas os
objectos retirados da Casa da
Moeda, mas dc outras repartições,

«lc terem os rapa-
zes descoberto' quartos e alimenta-
ção mais baratos, foi que melho-
ramos tun pouco de situação, não
deseançando de todo, pela falta de
recursos já sabida por todos daqui,

-nos forçados a solicitarVimois-

O "M 9 HIS" CHEGA
SANTOS

A
Pyjania Smoking»
Pyjamii Sport. .
Py.auia Alçítcla.
Pyjahiã Còteln. .
Pyjiürin Royal. .

, , Pyjamã Setln. . .
manha' de hoje. attingiu a esla cl- n 1 , _,_,]]..__* At, Ptrir»dade, no seu "raid*' a Buenos Ai- Completa COllCCÇaO 06 ryja*
res, o capitão tenente Delamare. m ge(J_ 

. 
jj^-g

..autos, d A's oito horas da

18$
22$
31$
35$
49$
70$

A's S.it; aterrou, a coin punhado do
sargento ajudante Silva Junior, me»
canico, tendo feito optima viagem.
Após algum descanso, o mesmo
aviador voou rumo ao seu destino.

O PJBOSBGinsiENTO 1)0
'•RAIllY

Paranaguá, 6 — O aviador Dela»
niare, ás 2.^0, passou pela forla-
lezn da Barra, rumo sul, não ater*
rando aqui.

Itajahy, 6 (A's .. horas Ja tarde)
— A' hora em que telegrapho, aca-
ha de passar sobre esta cidade o
apparelho pilotado pelo capitão De-
lamare, rumo sul, não aterrando
aqui.

Florianópolis, íí — O aviador Dc-
lamare aterrou no local denominado
Cabeçadas, ao su'1 da cidade de
Itajahy. perto do Pharol.

Florianópolis, 6 —« O aviador
Delamare tornou a levantar vôa da
Ponta das Cabeçadas c vem já em
direcção a esta capital.

Florianópolis, (, —• A noticia de
que o aunarelho do aviador Dela-
maré aterrara ria Poritn das Cabe-
çadas, no município ¦ de Itajahy.
veio para aqui nor intermédio da
estação telegrapliica.

Um auto foi que levou c«sa no-
ticia á cidade de Itajahy.

Florianópolis. 6 — Í.Vs ...4o
n. m.l — O hydroplano "M. «>
bis'", nilotado pelo aviador Virgi-
nius Dc Lamare, passou por Tiju-
cas.

Florianópolis, 6 — (As 6._o
,,. „i.1 —O aviador De Lamare
desceu ás í..o p. ni, nas proximi-
dades da fortaleza de Santa Cruz,
na poma norle da barra, e que per-
tenee ao Ministério da Marinha.

Florianópolis, (, — (A's 6..to
n ,„.. — O aviador De Lamare
dirigiu ao sr. Hercilio Luz o se-
guinte lelegramma:"Ks1"'! aterrado rm Caniboriu.
Peço telegrapltar á "A Noite", pre*
venindo que estou bem e^o appare-
lho em bons condições."

Florianópolis. 6 — (A's 6..to
„ „,.i — O hydroplano M. O
bis", em mie.viaja o aviador De La-
urire. eslá em optimas condições.

O sr., Hercilio Luz. governador
do Kstado. logo que recebeu com-
municação da descida do aviador.
lelegrapliou fcíicitando-o e pondo a
í-i.i disposição tudo quanto neces-
'Florianópolis, 

(*• — l*A's_ 6..*o
p. nO .— O aviador Dc Lamare
nr.o prosegntrá hoje no "raid".

A hora da sua ps.rtida, amanha,
para Porto Alegre, ainda não esta

* *' -tiitttn-riYpnt-n mnreada.
De

mas em seaa e
seda lavavel
Ouvidor13« 13(J

(126931

Ao ser interrogado pela autori- I nha, etc. ,"E' que de permeio com
dade, que precavid.imentc fizera ' aquella enorme otiantitlaüe- de

guardar as nortas da casa, tanto j material apprehendido achavam-se
da frente como dos fundos, para 1 tambem barricas de alumínio e ou-
evitar a saida dos furtos ali exis- | tros metaes,

"A vossa retirada effcctuou:sc .Somente depois
em boa ordem, nas circitmslancias
mais difficcis: sem cavallaria, con-
tra um inimigo audaz, que a pos-
suia formidável; cm campinas on-
dc o incêndio da macega cotrli-
nua c até acceso, ameaçava devo-
tiar-vos e vos disputava o ar empréstimos ao nosso ministro cm
respiravel; extenuados pela fome, Bruxellas, passando grandes nc-¦¦ ¦ hoie- cessidades, até que uma pequena

Laguna, «dizendo: ra, quc arrebatou em dois dias o quantia nos foi enviada pelo go-
"No cumprimento de um honroso vosso commandante, scu immediato verno do Brasil. Diminuíram as-

mandato estou nesta tribuna, qual e os vossos dois guias; todos esses sim. 'die algum modo., as -nossas

o de ser o interprete dc um justo males; todos esses desastres, sup- privações, continuando nos, porem.
e patriótico pedido. portaslcs no meio de uma inver- a soffrer necessidades, que so pas-

Fallo em nome dos alumnos da srl0 ,|e estações sem exemplo, dè- safam quando nos. chegaram no-
baixo dcchuvastorreuciaes.no meio vas remessas de dinheiro.
de borrascas, através de imme.nsas Esse estado de coisas provocou
inundações, em tal desconcerto da aborrecimento trt delegação, cujos
natureza que se diria contra vos membros pretenderapi voltar antes
conspirada. Soldados, honra á vos- da realização das provas em que

de

FALLEOHENTtTNA CIDADE DE
PARAHYBA DO SUL

Ptirahsba do Sul. 6 — Acaba de
íallecer, após longos soffrimcntos,
o coronel Antônio Pinto iFretxteiro
Junior. official da secretaria da
Prefeitura, que exerceu vários car-
gos politicos. entre elles o de depu-
tado estadual.

DEPOIS DE AMANHÃ

100 CONTOS
Só jogam 18.000 bilhetes

Centro Loterico
RUA SACHET, 4

ri _s.tr">

tentes, Rocoo Russo, atrapalhadis-
simo, a prever o fracasso que o
aguardava, respondeu timidamente
ás perguntas que lhe eram dirigi-
das, denunciando-se desde logo ao
seu interlocutor.

•Para que melhor fosse coroada
dc exito a diligencia do sr. Rc-
.nato Bittennoiírt, quando 's. s.
dava assim inicio ao delicado tra-
balho,, entrou'no 'estab-eaimento
um indivíduo alto, magro, que
procurou falar a Rocco.

diste, mal o viu, empallideceu,
quasi desmaiou. E' que estava,
por assim «dizer, perdida a par-
tida.

Por sua vez o visitante não sa-
hia onde se metter, procurava uma
saida qualquer, chegando mesmo a
dizer oue "não tinha pressa c vol-
taria mais tarde".

Quando assim tentava se reti-
rar, foi o homem chamado a con-
tas pelo delegado, quc desde logo
comprehendeu estar deante de
uma boa presa. Tratava-se, de
faoto, do encarregado ida secção
de cobre da Casa da "Moeda, de

A figura de Rocco, o ' intru-
jão", apparece no caso como o de
um innocente...

Disse elle á autoridade que
ignorava completamente a proce-
dencia do material que comprava,
aliás, seguindo a pralica do seu
antecessor no negocio, de nome
Antônio -Príncipe, assim como que
fossem Benjamin c seu cúmplice
empregados públicos...

Ha outros individuos complica-
dos na venda clandestina de mate-
riaes, tendo a policia participado o
escandaloso caso aos chefes das
repartições a que presume preten-
cerem, os materiaes apprehendjdos.

O director da Casa da Moeda
mostrou-se escandalizado deante dos
factos acima referidos, tendo mes-
mo dito á autoridade que seria
caso para mandar correr os portões
do estabelecimento sob sua dire-
cção, para evitar que carregassem
com tudo quanto lá estava.

;Da apprel ensão constavam caixo-
tes dc tvpos de impressão, dc cs-
tanlio, chapas de bronze e ate pio-
jectis de canhões de tiro rápido.

Kscola Militar para solicitar de v.
cx. e da Camara o apoio moral e
material, para a "obra benemérita
que elles tomaram sobre os seus
hombros varonis — a de eternizar
no bronze as glorias brasileiras re;
sumidas no estupendo feito que é
a retirada do Laguna.

•E' da mocidade da Kscola Militar
a iniciativa, que honra esses moços,
cujo, zelo militar ainda lia dias teve
uma sàgrnçSp nas nossas ruas,

sa constância, quc conservou ao 1111- ili.-verianio!» tomar p.-vte
em
Houve.

ela prova que deram do aproveita* __epois, vindes render tambem a

peno os nossos canhões c as nos- mesmo, tluas reuniões nesse sen-
sas bandeiras. tido, vendo-se o dr. koberlo

E' a essa constância quc a Es- Trqmpowsky em embaraços para
cola Militar deseja prestar a sua resolver a. situação.
reverencia, é a essa constância, nada poderia informar
srs. deputados, que vós, s.. annos embaixada brasileira.

Dc facto;
o chefe da

que não sa

mento dos estudos, mas de cujos la-
boreo ainda lhes resla o tenipo para
homenagear es velhos soldados do
passado, em cujos exemplos ediri-
cantes educam o scu espirito e o
seu coração.

E a nossa pequena
litar é a -retirada da Laguna um
feito digno de ser recordado sem-
pre como a encarnaç&o de quanto
nade o patiotismo brasileiro c de
que abnegação é capaz o nosso
povo, quando chamado a defender

integridade de sua pa-

hia o que fazer ante a falta dt re-
vossa homenagem, tornando desde curso; com que lutava. Aos nos-
já victorioso esle projecto. 

sos sporttncn parecia que as ne-
Em uma pátria em que ha sc- cessidades provinham de ma dire-

melhante culto civico, em que a cção do rir. I romnovvSky, reconhe-
mocidade das escolas tem gestos cendo todos, mais tarde, o erro em

. como este, em que o Congresso 'l"Ç laboravam.
historia mt- _sr:iC;onal estimula assim os surtos Passou, felizmente, .a crise com

" 
do patriotismo, hão de pullular os os recursos enviados pelo governo
exemplos como os dos heróes de e as privações tiveram felizmente,
Dourados e da Laguna, capazes de ? seu fun. ¦ „v..:_\;_„ A_a
morrer, dolorosamente por uma pa- - >£. 'l'"**'**10 "' rl-Wciplina do.»

tria tão grande e tão digna. I rapazes1. . ,.„„,.„
A vós. srs. deputados, em no-1 - **"•¦'» fl" '<* lodo.-rna. Houve

me da Escola Militar e cm nome um «nt outro desentendimento en-
da nação, posso dizer, eu beijo ás tre elos.'assumindo Abrah.ioa pa-
mãos pelo vosso gesto c recordan- pitania «Io team e a direcção lc-
do a memória do que ergueu com clinica emquanto eu aguardava,

aos em Lisboa, as melhoras de aerpa.a pcnna o primeiro monumento
lieróes da Laguna, eu me sinto, or-
gulhoso, feliz, cm ser cidadão bra-
sileiro. "
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iSTERS
Thcvinometro clinico

Do alta precisão Rs. fiOOO
Para fi_.ED!C0$

lnstnllii.'*õ(*s coniplrtits de
Consultórios

LutzTÍerrando & Ca. 
"

11, Av. Goines Freire,

I
-EM-

TODOS OS ARTIGOS
(com excepçrio da Alfaitaria)

Para dar lugar no novo sor-
timonto «e \crão a ohegar

170, II. Ouvidor (1^*841
F_a____i-__"-m^^
I*fíâSÂ 

HÃ8JÍ8EB
f\r\0l ABATIMENTO

ltda.

11
WW FII BOI—_—-»""-'*"

(11754)

O desfalque dado pelo collector
federal de S. José

Florianópolis, d — O delegado
fiscal dr. Salvinó da Cunha, con-
timia a apurar a responsabilidade
do desfalque do collecto
losé, dr. Antinor

honra
tria. .

Não pretendo, sr. presidente, aes»
crever o que foi essa retirada.

Não ha.brasileiro que desconheça
os heroes dessa notável operação
militar e que não tenha orgulho de
seu paiz e de sua raça ao recordar
a abnegação, o civismo, a gra#leza
da alma, a sentimento do dever, o q projedo de emissão tem
ciúme de nossa bandeira nunca r /. - pnrprrnda I
vencida, que demonstraram todos a CllSCUSSaO enceiTaaa

quantos tomaram parte nesse mar- passando-se á ordem do dia, an-
tyrio. '_' . I nunciada a continuação da 3* dis-

A pcnna de Taunay, une os ne-1 ctlssr10 (i0 projecto autorizando a
roes, ja o fez num livro que toüa emi_s_0 ,|e papei moeda, o sr. Bue-
a gente conhece e «pie toda a gente j ng Bran(lã0 <lell a palavra ao unico
lã e aue c, talvez, o maior Pron"? orador inscripto que na véspera não
concedido por Deusa esses Homens, occllpara a tribuna — o sr. Saiu-
a cujos lábios f-n chegado ta"tPf-1 

paio" Vidal.
vezes o"calicè da amargura,^^m-, I O deputado paulista tratou prin-
sés, no meio do sertão, perstguiaos ío (,Q c.lfí e do
pelas moléstias desde a ,vanola ate 1

o cólera, pelos açoites dos^ tempo- ( _ s gnn vida]
raes. pelo Silp" pltcto d fo mc pelo . (.stmlanilrt „ *t *0 (,0 m,s50 c.irí..
horror da .sede, c ate pele> togo que con(1(.„lll:lr ,om0 erro o .-.ban-
as forças inimigas ateavam ao 

çam ss(_ (] .. defe3s
ISrt^.*íovaT Sim. brasH encarece, referindo,., demorada-
¦__? 

elles niln» pensaram em em | mente a estatística.

tregai-se. nunca lhes passou pela - .... l)c pc „,,,,.,,. a ...ecessula-
mente a rendição. ,]. tit. defesa no momento do nosso

São esses brasileiros bem ttm or- 
pritlcipai producto de exportação,

. gulho da nossa gente., -„,,. affirma o orador, é devido ao des-
Disse Ernesto Aime, nrefactantio hécimento das profundas trans-

retirada da Laguna 1

Ksse jogador.Fez falta á equipe. Elle e
Jorio, 110 jogo em que fomos der-
rolados, ttiriam melhorado grande-
mente o conjuneto de (fillcr pulo
E fomos derrotados e desçlassifi-
cados, não podendo competir, nem
ao segundo logar. para o qual ain-
da procurei appellar I

 Mas o regulamento das Olym-

teve
ao sair dágua.

Fomos denotados pelos suecos,
! n-ais por não .estarmos completos

do que por falta de competências
1 li' que não tivemos O
I que1 precisávamos,

Notei que deveríamos ter levado
dois scratches liara os tronos .pois
o chamado "bate-bola" nada adean-
ta. Privados desses ensaios «lc con-'¦ 
junto, não podeiam os jogoddreS
brasileiros fazer mais do que ti-
zeratri.

E quanto ã natação?
 Estamos ainda atrazados. An-

gelu', por exemplo, com grande es-
forço, fez o tempo de um minuto
e dezesete segundos, lio passo «pie
uma americana fez o mesmo per-
curso, dc cem metros, cm um o .
quatorze.

Além da falta dc escola, tivemos -

de lutar conlra a temperatura da ¦

agua.
O nosso preparo no remo...
]V bom; perdemos para os

americanos pela falta de treno com
que lutámos. Os nossos vencedores
estavam muilo ensaiados, e -a islo
unicamente, devem a victoria que
tiveram. ,

Mas a nossa remada e date-
rente...

De facto. Mas é excellente — 1
o acho inesmo mais proveitosa.. .
Economisainos esforço, ao passo que
os demais concorrentes levam ore-
mo á proa, com grande morosida-
de, conduzindo-o á ré, ligeiiamen-
te c «|iiasi de um arranco.

O nosso desenvolvimento sporti-,
vo, comquanto animador, é ainda
pequeno. Xão estão os nossos ccn-
iros de athletismo stiffieietilemcnle
organizados, faltando lhes appare-
lhos e teçhnicos, que não podemos
dispensar.

Não devemos, entretanto, desani-
mar. Os sportmen brasileiros são
resistentes e, com utn pequeno
aperfeiçoamento, difficilmente se-:
rão batidos. *

O nosso comparecimento áa'
Olympiadas oíícreceu-nos grandes
ensinamentos, c, estou certo, inar-
cará uma nova phase para os
sports no Urasil.

Satisfeitos, despedimo-nos agra-
dcciclos do distineto sportman.

ttmmwmwBmmtm wu ál-***-Boi_niBa-w_a-tf-WflB_--_Bi

são «le seu trabalho sobre as tarifas
alfandegárias, discutindo vários ar-
tigos do projeclo, cuja resolução
havia sido adiada.

O sr. Ribeiro Junqueira telegra-
phou a todos os 

'membros 
da com-

missão, pedindo comparecimento ft
reunião de hoje. paru q«;«* ficassem
ultimadas as votações de algumas
classes, dependentes de conclusão
pela votação de um ou dois artigos
apenas.

de São
Xavier de Al-

o caso,
para apresentar

capitão-tenente I definitivamente marcada. .
Lamare, envio «v» I floiiaopolls. 6 — 0 nyndor

Lamare. que faz o 'raid Rio-Bite-
nos \ires. em companta dn mecanu-o
Silia íunior. tem sido cercado «fe
todos ós cuidados por parte das an-
toridades locaes. afim do que nada
lhe venha a faltar nu arriscada e|i-

ara o intendente municipal de I o' iivdro-p'ano está fm perfeito
to Alegre: : estado. O teneni;» De Lamare e o
O "AemClub Brasileiro" tem | mecânico Silva Jinnor mostram-se

satisfeitos.

DR T..VMAKK PRETENOE |
CHEGA» HOIE A BCÉKOS .

A1HES
O commandante De Lamare. ca»o

o tempo não mtnle. «continuando
como até agora magnífico, pretende
chegar hoje. neh manha, a Buenoa ,
Aires.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiipiiiiiiiiiiiiiiiimiiti,iiiiiniiiiiiii«iiiiniiiiii»«»ii|,||"": •'_

O CONCURSO PARA PRATICANTE
DOS CORREIOS

Serão chamados hoje. á 1 hora
da tarde, na 1" secção da Suh-:t)i-
rectoria «Io Expediente, li prova oral
de in_:lez e italiano, os seguin-
les candidatos: — inglez — José
de Magalhães, FÁtgènio Dufriche,
Mario de Sá Pessoa de Mello, For-
tilriato Pinto dc Sá Junior. Jorge
Jacy de Carvalho, Octavio José

: Amaral, Luiz Vcll o da Silva. Raul
Temia Firme. José Dimingues
Brandão Junior, Agobar da Camara
Oliveira Reis. .íuüo Sanchez Parez
e Osmard Faria.

Italiano — André Bellurci e An-
tonio Teixeira e Cosia J__n'o_.

meida, que já excede da 36 contos. ; n »• edição da retirada n.i.',-'«1""" I formações por que passou o mer
O escrivão, que nada teve com | qu_»."A Grécia teria ermido V" ' ca(lo _,. café. Faz a comparação

foi suspenso e teve prazo monumento nara immortatizai u . 
jMs_ 5jtltaça0 ame. da guerra c

sua defesa. O brilhante feito darmas; parçce_ que- actua,mente, concluindo «pie o mer-
delegado fiscal continua incansa- no Urasil julgaram bastante íegi» do _.fé foj um dos mals |)en,
vel, e tem esperanças de ' 

prender I tral-o." appárclhados c organizados do com.
o mais breve possivel o sr. Al- U accrescentoii: ¦ - •

meüla ! 
"Um moiuWicnto.de bronze oti de

! granito só os lembraria aos compa-
! ,,-iotas e aos raros viajantes que
í visitam o Brasil: o livro do si.
! l.srra..no"le Taunay fará •*»*«••?«

a Europa admire os prodígios da
! retirada da Laguna."
i Foi. por isso. talvez que

^^^t^wmMií^t^mMmm

mercio mundial.
A conflagração eijropea transfor-

mou completamente essa organi-
zação.

A defesa da producção
se impõe, porque não se compre-
iiendc que. tendo os mercados com-

itn arro-í Pudores, larga margem para lucros,
" "" 'estejam a forçar cotações arreba-

nacional

zado 110 bron

Um dos grandes Armazéns do Rio que melhor

sortimento tem, e mais barato vende.
(62 .io

ra não foi immortalizado no nroii-1 ™^-"d í nossos lavradores lucros
ze o glorioso feito, porque o livro ".^^

de ouro do grande brasi eiro pm- "p 
e na0 cmi,.ir a importan-

tou com cores tao singeias t » . necessária unica e exclusiva-
expressivas a retirada. 1 ue elle S°| -,cnt_ para a c0,npra do café e dc-
bastou pan. iintnor »».»!-»• 

moco.'.pois, na venda do "stock", conver-
F.scola Militar, 0.8_ moços,*«__ •_ nrnr1llI,to pm 0„r0. par,i au-

fundos metal-
Mas

satisfação le enviar as suas cor-
• ¦«aes saudayiès â cidade de Porto
\legre. na j essoa de V. s. e por

intermédio 1 1 meu digno consocio
ff. capitãci nente Virginius iDe
l.amare, ora empenhado na tenta-
tiva ilr realização do "raid"
aéreo Rij dc Janeiro-Buenos Aires.

K' com vivo contentamento que
v isso ás mãos de v. s. o diploma
«U* socio-corrcsDondente do " Aero-

aiigmentara seus
negócios se anuiiii-
cinr 110

»«O Estado de S. Paulo
mais 'importante diário dc

S. Paulo, com grande circula-
ção cm todos os Estados do
Urasil e no estrangeiro.

Succursal uo Rio — .Av.
Rio Branco. «37. Teleplione
5-1.5-ti Central. (VJ76)

O* "Natal" chegou e
não trouxe anarchistas

Procedente de Gênova e csca-
las, entrou hontem. ã noite, no
nosso porto, o "Natal", da frota
do Lloyd Nacional. Antes da che-
.ada desse navio constou á nossa

p;oíicia que a seu bordo vinham
dois anarchistas perigosos. Pro-
videncias então (oram tomadas
para impedir o desembarque dos
indesejáveis. Assim, logo que o
"•Natal" ancorou, um representan-
te da policia marítima esteve a
bordo, não tendo sido. entretanto,
encontrados os dois anarchistas.

Ferreira Irmão & Ca. Ltda.
RUA'1° DE MARCO, 4 —- RIO Casa espcrial «lc Gelo c Fruetas

Tel. K. 33 J.146.

¦_ 1 1 uni. iiiiiii mui
11 Se V. Ex» quer comprar bons saldos do
|l roupas" brancas para corpo, cama e mesa, visite a

lisgierança d® SS-rasii
JJ Rua da Carioca 52 - Tel. C. 54

___' (,,5-Q

Accessorio*; pan. industria do
rio, Representações,

• i. í ii i.i»  i.. llllltlllHltl.il iil i jii i i ll iiiii.iitii:ii;iiiiliili!lir

1IRAGA — Caliista. Qui-
r**)!)., esq. Ouv. Tel. N.

;.S88I

:, bnc
'.-Derin;

5 u attenção dos nos-
- para o annuttcio que
dade dc Produetos Sul-

. na S1 pagina.
(12843)

Aí. .reí-suo ;i pau\ 'im rivíi de nenhuma importância.
evou o .\!..nocI un Si veira, residente

i rti.1 Sínl r dns Passos n. tt:.,t, a na*
írplir^a» f'm a Thcoj»hilo Coelho dc
jUagaíhàc.:, residente á travessa dasT..rtilh.is s|n.» produ íindo-Ihe utn:-¦ imratii iu calic.a.

A ti.iiirij dn 11" districto prendeu¦»* valentão, trancatiaude-o no xadrez.

Si vous \oullc3 des bons medica-
ments dcinandcz. Pharmacia Der-
mol, R. ; Setembro, oo.

(10831)

Doenças dos olhos ¦„_
ranlidò í V1SI"0L
giiriu. Derraol, rua

melhor
médio «a-

Deposito: Dro*
le Setembro, qq.

(108211

Accesso dc loucura
Teve urna .**ubita manifestação ' de

Iot*cura, hontem, na casa em que re-
side, à rua Amaral n. 56. casa X11,
o nacional Avelino Kamoí, branco,
casado, dc __ annos.

A policia local fel-o apresentar ao
delegado aux i-i ar dc dia oara os tins
convenientes»

A carreira do Lloyd
Brasileiro para a

Europa
Tendo uni vespertino noticiado'

«me a linha da Europa, recentemen-
le extineta. ia ser restahclecida fo-
mos ouvir a respeito o sr. Frederico
Burlamaquc. 0 director do Lloyd,
conforme já tivemos oceasião de
noticiar, nos disse mais uma vez
não haver fundamento em seinc-
Diante noticia.

As próximas partidas do Pocp-
né" e ''Caxias'" para os portos da
Europa- se justificam pela falta de
ca.-R-a para a America do Norte, e
a siiperabundancia de tonelagem de
cereaes a exportar para os portos
europeus. E sempre quc haja fre*
tes compensadores para qualquer
parte docontinente europeu a di-
rectoria do Lloyd a estará prompta
a transDortal-os, uma vez <iue haja
lucros compensadores. .

Ao oue parece, i1 bem possível
oue tambem o "Curvello" ronliM
uma viagem a Uamburso.

ter o produeto em
Rmenlar os nossos
licos? .

Diz que estamos, em virtude do
convênio, fornecendo á Itália o dl*
nheiro necessário para a compra do
café, que esse paiz revende com lu-
cro considerável. IV uma lição que

j estamos recebendo.
Formulou um substitutivo autori-

governo a emiti ir ate
compra do

soldados que têm fe, que tem pa-
triotismo, que têm amor. cujos pei-
tos varonis anceiam para _se dar em
sacrifício egual sc amanha m..rtyno
enual lhes fosse exigido, essa mo-
«•idade cujo peito de aço nao sabe o
oue e recuar, «pie pretere a mor-
te á deshoura, essa mocidade que
•mando passa pelas ruas constitue
tambem o nosso orgulho, porque.c
., o-r-_o uuc nos vem substituir, zando

^.^z^t^p^rsr,.^
._*_ S desta Camara e nos diz:, cebido em
" Nós 

T'"C"^r fim,eh"eíni_^í e°N«ÍvTyoi-1:. em -conta corrente.
*.\^f/5.s^JZLssMenl para constituir o lastro do banco
n° br0ní,m"i» 

os -, ta e?a de vo de emissão, de accordo com a le,

Sr a honrosa tr lha Pedimos., pie regular essa insti,,, ção.
a vós aue sois o presente, que aosi Foi a seguir encerrada a 3' «lis-

d- fu»«rconfieis a tarefa de vos cussão. sendo projecto e emendas
de futuro t™»""1"" enviadas á commissão de finanças
'"Sr" 

presidente. Eu trago delles para emittir parecer'esta 
Camara. E eu| Das ,o- emendas do sr, V.eent

de lhes dizer que. Piragibe, apenas, a referente ao

Camara ouviu as sua. pala-l funcclonallsmo publico foi acceita

ELIDIR I

jil" km
\fflM fl*
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j 20*000^000
Vendido pela miiz r.asa

Camões & G,
llaliilitai-vos Salibado
IOO Contos
Becco dns Céuieelliis 8

di 285611)
•__j_j_jw___BHffM*ggg^^

CASA KOCHA
Especialista cm óculos c pince-nez*

com officinà dc instrumentos de cn-
gtnliaria; 56, rua da Assembléa.

(41351

NOTICIAS DE ALAGOAS
Maceió, () — Foram recebidas li». C

na secretaria do Interior, as propôs*
tas para o levantamento da plaritl
typographica f. attinictrica da capíUH
concorrendo J, Ç. Whitc, a Compa*
nhia <le Cimento Armado, o .sr. iMo*-

los Kius e n eiiRenhciro L«
Oiticica.

d — Rcalizám-se aroanlifiç
Kstado, as eleições muni'

Leucorrhêa

Tuberculose,
bronclute z*
thmatiea e hetnopt.

Elixir de Mastruço
d.294)

cambiaes.
do Urasil,

depositado
em Londres

a mensagem
terei a ventura
esta

-CIGARROS MISTURAS'1
Manufactura csmeraila de IjOPIÍS
BA' «¦''-' '"., são os melhores.

Rua Snulo Antônio, 5:9.
(u6i4)

(flores brancas) e irf
[lammaçães das muco*

sas, em scnlioras e menina.*., só BLE*
NOL cura com segurança. Deposito:
Drogaria Dermol, rua 7 de Setembro
o. «ji). (10829)

FALLECIMENTOS NO
ESPIRITO SANTO

VlftorÍa. 6 Falleceram hoje eu
.CachoeirOí o sr, Severiano imperial
ti om Araguaya, o sr. Virgílio Ka
malhe te.

UZAE
mercado.

1 tinta'icnre a
Sardinha, actual*
melhor do nrj>:,i

Ur;i)

Os officiaes aduaneiros
podem fazer o concurso
de 2a entrancia nas re-
partições de Fazenda
O ministro da Fazenda de accór-

O imposto de industria
e profissões

Termina hoje o prazo
para o pagamento cio

2" semestre
Xa Recebedoria do Districto Fe-

deral termina hoje. a ultima proro- j do com os pareceres da Procurado.
ru ção para pagamento, sobre multa, l ria «eral da Fajenda Publica c do
do imposto do 2° semestre il«- in- j consultor geral da Republica, defe-
dustria e profissões, do corrente 1 riu o requerimento cm que Adolpho
exercicio. . , | Marttnez dos Rei?. 2" official adua*

Os contribuintes que até hoje neiro da Alfândega desta capital,
não satisfizeram esse pagamento, ' 

pediu permissão para se inscrever
ficarão sujeitos á multa regulamen- ; cm concurso de 3* entrancia.

A decisão do ministro foi baseada
;io decreto n. .wn5. de *S de jnnci-
ro dt; iqrt). artigo unico, que diz:"Ficam os actuaes officiaes adua*
neiros considerados de- entrancia
nas Alfândegas onde servem, para
todos os effeitos. revigoradas as
disposições em contrario."

a
vras como doce enlevo de, quem pela mesa. As_ restantes não toram
1 " __l_ Ca-'Receitas por não terem relaçiio-eom' 

o objecto do projecto.
Encerrada a discussão dos pro-

jectos constantes do avulso, íoi a
sessão levantada.

Nas commissões
Reuniram-se hontem apenas, duas

commissões permanentes da Cama-
ra, a de instrucção publica e a dl:
reforma tributaria.

IltstrucçSo publica — Funecionou
Sob a presidência do sr. Antcro
Botelho.

Foram lidos e assienados os se-

ESTAÇÃO OE INVERNO
Casacas,

smocliings. sobre.
tudos, fraques, etc.
Tecidos o corta do I

I.i ordem.
Obra do luxo.

GUANABARA
R. Carioca, 54
Contrai 92

ouve um hvmno, e «pie
mara lhes dá o inteiro apoio
aua elevada manifestação de civis-;
nin. As âssignaturas quc aqui es-i
«ão neste projecto quc vou enviar
a mesa é a mais eloqüente res-
posta que esta Camara poderia dar
como incentivo a esses moços, que
vão constituir o Exercito do tutu-
ro, obediente, subordinado, sem pre-
tenções de classe, sem pruridos dc
força, a própria nação armada.

No tenipo dc par. devemos ser
todos soldados promptos para de-

tar. . .
A mesma, repartição arrecadou

hontem á quantia de 321 :;. o$7"6
e desde o começo do corrente mci
a de 1.302 :oi6SS66.

Em egual periodo do anno passa-
do a renda importou em
i.oai :45.i$544.

fender a nossa bandeira, quer em
nossas mãos esteja a espada ou a; guintes pareceres:
nenn-i quer a rude ferramenta do| Do sr. Paulo de Frontin. contra-
operário E no tenipo de guerra rio ao projecto que considera vali-
seremos'todos soldados para defeu- dos os exames prestados nas cscoias
der como os heróes da Laguna, oI de commercio da Bahia, de S. Pau-
nosso glorioso pavilhão. Io e Rio de Janeiro; com substitu.

A idéa do monumento para o: tivo ao projecto que permitte uma
centenário está vencedora. Segunda época de exames dc prepa-

È ella surgiu duma local quc de-' ratorios. nos «ermos, do decreto n.
nunciava estarem abandonados, nos] n.5.10. de março de 1915.
iuvios sertões de Matto-Grosso, osi Reforma tributaria -— Sob a pre
túmulos de Antônio João Camisão; sidencia do sr. Ribeiro Junqueira,
e do guia Lopes. I prosegiiiu esta commissão na revi*

| We rccommóiid to you for I
| its honesty, good toste 3
B and chenp p«*ices tho |

ALFAIATARIA f

FLUMINENSE
| RUÀ Ul.iH.CAVANA, 23 I
jj Bctween 7 de Setembro I
jl anti Carioca, |

Pixed prices. |
P_'.i!iiitf_-_**t'i*J,-.r**-*ag**^*,*K^^

I Não

Dr. Jayme Halfeld 
-Q^er0-

questões. Montepios, ajiprovaçõss de
preparado*, pharmaceutteos, registros
de marcas *!r fabricas. Beco das Can-
cilas. 10. Tel. Xnrtc 2 ¦.?¦¦:. (12C1-6)

CiiOGOlüte só ÍJcLIlilA
(9375)

era caso de recurso
extraordinário

Domingos Gongilvcs Mostardcin»
FHho c pu tros. tiraram carta testemu*
nhave] para o seRiiimento do rf curso
extraordinário interposta da. decisSo-do
Supremo Tribunal de Justiça «¦" '{'"
Grande do Sul, que, pur oceasião da
liquidaçSo ilo "quantum" que ine» de-
via ser pago, a titulo «ic iiidemniiaçao
pela Companhia força e l.u/. I'orl 1
Àlegrensc. cn consequcnci.i dc um ,
aliairoímcnto ile bondes, mandou que
os respectivos juros moratorios fossem
contados não da data «lo accidente,
mas da liquidação ein ileante.

Em sus scssSo dc liontem, o ou.
premo Trib-.in.il julgou improcedente a
carta testemunharei, porquanto, man»
dando u Tribuna! de Justiça do Esta»
do contar os itiros da mora da orna da
liquidação da coudemnação, quando
.-i-nda trio estava cm vi-.or o Co«li_o
Civil, não deixou de appellar preceito
algum tia I,ci Federal, não senilo, pou,
caso de "recurso extraordinário
nüo pôde s?x interposto Ftrnão nos
ca«s taxativamente ennuroerado» ni»
art. 59, 11. .!, paragrapho i", da Com»
titUJni- ""-

quc.
dois

'M&.
' i,,',:
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0 MINISTRO DA VIAÇÃO
VISITOU OS CORREIOS

DE S. PAULC
A impressão foi má

S. Paulo, 6 —O ministro da Via-
ção. O sr. Pires do Kio, ministro da
ro, na Repartição dos Correios.

O sr. ruis do Kio, minisiro da
Viação, hontem aqui chegado ein
companhia dos sòbéranoS belgas,
esteve hoje ás 13 lioras, em com-
panhia do capitão lleveiilaiui de
Carvalho, official ás, ordens de s.
ex. c- do deputado Cezar Verguei-
ro nn Ueparlíçfio dos. Correios. .

S. cx. foi ali recebido pc.o res-
pectivõ administrador, dr. Casião do
Espirito Santo, (pie, depois de ra-
pida palestra no gabinete . com o
chefe e allos funecionarios da-
quelle departamento; percorreu de-
tid.-nucnle todas as dependências dos
Correias. f

Terminada ,1 sua visita, s. ex.
mostrou a má impressão que rc-
cebeu dessa inspecção no predio
dos Correios,- dizendo reconhecer
ser de urgente necessidade a cons-
Irucção do novo predio, cuja pedra
sera amanhã lançada cm presença
dos srs. presidentes da Republica e
do Estado, secretários do governo,
adiniiiisliadoi' dos Correios e ímiç-
cionarios PQStaes, el.cfes do distri-
cto telègraphico e funecionarios do

, Telegrapho Nacional, além dc outras
pessoas gradas.

TRES
VERDADES
| Para as pessoas delicia

ou doçnlej

1 O Álcool
1 é utn Veneno

Para criar forças tendi
certeza de tomar

j A Emulsilo
! I de Scott ¦

$ 

¦ 
.

! a £ o preparado legitima 1
de bácalháo quc ,& . J

gJVão Contem fj|
j j Álcool J[JJj
\ n"1, „ ,¦¦ m

(9767)

A VISITA DOS REIS DOS
BELGAS

-®s——

(Continunçfio dn 2" pagina)
Com o presidente Epitacio Pes-

soa, chefiaram taiiii.-em os srs.
Agenor dc Koiirc, secretario da pre-
sidencia, Pessoa de Queiroz, se-
cretario particular de s. cx., coru-
nel Hasiimphilo de Moura, chefe
da casa militar da -presidência da
Republica, e coronel Pedro Dias
de Campos, official ás , ordens de
s. ex.

Os soberanos chegaram ás io ho-
ras, acompanhados tio presidente
do Eslado, senhora e sua eouiiti-
va, cliegando no primeiro carro, o
rei Alberto, sr. Washington I.uiz,
coronel Tilkens e capitão Murei-
lio Franco; 110 seguildp, vinha a

• rainla Elisábeth, sra. Wailiin-
Blòri I.uiz. eomniandanic Nobrcga,
Moreira c condessa de Cáraman
GJliniay c os demais membros da
comitiva real occupavain _ outros
carros no formarem o cortejo.

. Escoltava as carruagens um pi-
quete dc lanceiros.

A' entrada dos rfgios visitantes na
principal alameda da Avenida Tira
dentes, um batalhão ¦ de intanteril
prestou as continências, emquunu
uma banda de musica da Força l'u-
blica executava a_ " Brabançonne"
e o "Hymno Nacional".

Os soberanos ácõmpanl ados dos
presidentes da Republica e do Es-
•tado, secretários do governo, c dc-
mais autoridades presentes foram
conduzidos ao palco interior do
quarlcl da Luz, onde receberam 110-
vas continências c cumprimentos
dá offlcialidade daquella milícia.

-Em seguida encamihliáraill-sc )°-
dos para o .pavimento superior,
de cujo varandiui assistiram aos
diversos exercícios dc pé firme,
gymnastica sueca, esgrima de baio-
neta, realizados pelo 1" batalhão,
sob o commando do coronel Jo-
viano.

Terminados os manejos acima,
os que nellea tomaram parte esteu-
ilcram-sc em linha, apresentando
armas.

Momentos após, os soberanos dl-
rigiram-sc para o quartel do regi-
mento dc cavallaria, de cujo sa-
guão assistiram aos diversos exer-
cicios executados no picadeiro por
um esquadrão, que desenvolveu di-
versas evoluções hippicas, entre as
quacs, bellissimo1; carroceis, oitos
e grazes dc Santo André.

Finalizando, o esquadrão formou
em linha desenvolvida, apresentai!- I
do armas aos soberanos e aos pre- |
sidentes da 'Republica e do Estado. >

Quando ainda sc encontravam 110 |
saguão do regimento t!s- .cavallaria, I
o presidente Washington I.uis '
'apresentou ao soberano o general
Nascimento Pinto, veterano _ da
guerra do Paraguay, quc apoiado
a uni bastão, assistia as evoluções
da Força Publica.

O soberano apertou a mão do
velho general e externou o seu
contentamento em cumprimentar¦ um heroe da campanha dc 1S65 e
1870.

Xa Escola de Educação Physica
da Força Publica, soi) o comman-
do do coronel Esteves Gamoeda,
11111 pelotão de monitores executou
nm programma completo dc gy-
innastic.i e provas athleticas, sendo
ápplaudidissimos os que tomaram
parte nessas evoluções.

Ao penetrar o rei Alberto 110
recinto da Escola, foi executada
uma pyramidi- humana pelos mont-
lores, prestando-se nessa oceasião
tuna significativa homenagem á
Iklgica.

Emqu.into em cisa da pyramide
11111 soldado desfraldava as banüei-
ras do Brasil e da Bélgica, ao
centro dcscçrrava-se uni escudo das
armas belgas, corrido por um 011-
tro monitor.

.\'a sa|a de esgrima assistiram
os visitantes a diversos assaltos dti
conjunto, mostrando-sc os esgri-
mistas, perfeitos conhecedores da
arte.

Em seguida, o coronel Gamoeda
batéti-se primeiramente eom o bri-
padeiro Eugênio e dt.pois com o
iwstre Uanialho, vencendo-os am-
bos. Nestes assaltos os contendo-
ris empunhavam floretcs aguçados
c o coronel Gamoeda tinha a sua
arma com uni protector na ponta.

Esla particularidade chamou a
attenção do soberano belga, que
felicitou vivamente o coronel Ga-
moeda, <|ue foi ainda muito felici-
tado pelos officiaes presentes,
quer estrangeiros,, quer do exer-
cilo nacional.

Terminadas as demonstrações

militares c athleticas da Força Pu-
blica, os reis foram conduzidos
para uma artística tribuna official,
localizada na avenida Tiradentes,
onde assistiram ao desfile de todas
as tropas disponíveis, na seguinte
ordem: encabeçava em columna
de marcha, a banda completa' da
Força Publica, com tambores, cia-
rins e cometas, executando a mar-
ciai marcha "Sambrc et Metise";
vinha cm seguida o commando cm
chefe das tropas, que era exer-
cido pelo coronel Neiva, sendo o
seu estado-maior composto do te-
nente-coroiiel Alexandre G a m a,
major Bemvindo dç Mello, capitão
Elisiario de Faria, tenentes Pedro
Luz, Luiz Zenoni e José Maria.
Scgtlia-Se o primeiro batalhão de
infanteria, sob o commando do
coronel Pedro Francisco Ribeiro,
que marchava em columna de sc-
cções: vinha logo após o -° hata-
llião de infanteria, conunandado
pelo coronel Quirino Ferreira. A
:-ssas duas unidades seguiam uiiia
companhia do Corpo de Bombei-•os, sob o commando do capitão
I.uiz 'Concistro. uma companhia do
Corpo da Escola, eommaudada
pelo tenente Faria de Souza; fe-
chavam a retaguarda, cm colum-
nas, duas .companhias de metralha-
doras, commandadas pelo capitão
Antenor Pereira.

Por ultnio desfilou o regimento
dc cavallaria, sob o commando do
major Elias A, Nunes.

iDurante o desfile, o rei, quc se
achava sentado, levantava-se sem-
pre á passagem das bandeiras das
unidades em marcha, fazendo con-
tineneia militar ao nosso pavilhão.
Por essas oceasiões, grande massa
popular estrugia em palmas aó he-
roíco soberano.'Desde o momento da chegada
dos soberanos c dos presidentes da
Republica e do Estado, que os
aviadores Robba e Edú Ohavcs,
pilotando respectivamente appare-
llios"Avisticlc" c "Gaudron", exe-
cutaram diversos vôos sobre o
quartel c campo de desfile. Nestas
evoluções destacou-se sobremaneira
o nosso patrício Edú Chaves, cujas
arriscadas acrobaeias, entre cilas,"loopings" e o perigosissimo " pa-
rafuso dn morte", que chamaram
por diversas vezes a attenção do
soberano.

A' saida de suas majestades, o
povo, apezar do --intenso; e bem
organizado policiamento, rompeu
os cordões policiaes, acercando-se
do automóvel real, prorompendo
cm cntliusiasticas c delirantes
acclamações aos heróicos soberanos
e aos presidentes da Republica e
do 'Estado.

lA ptwufla o os exercícios dn
Fovçn Publica

.Ç. Paulo, (i — A' hora em quc
telegrapho já sc realizaram a pa-
rada e exercícios pela Força Pu-
blica do Estado, com a presença
dos reis dos belgas, do sr. Epi-
tacio Pessoa, presidente da Repu-
blica, o senhora, do sr. Washing-
ton Luis, presidente do Estado, e
senhora, pessoas gradas, comíti\ a
real, convidados e colossal massa
dc povo.

Logo apôs 05 exercícios, come-
çou o desfile das tropas pela ave-
nida Tiradentes,. noiando-sc gar-
l«i das forças etn paradas. O povo
accl-aiuou delirantemente os sobe-
vanos, os presidentes:da Republi-
ci e do Estado, bem como as tro-
pas.

i'. Paulo, 6 — O rei Alberto,
terminado o destile, mandou cum-
IMMimnUir o coronel Soares Neiva,
commandante dn Força Publica,
p.-lo brilho com que a nossa poli-
cia apresentou-se. principalmente
pelo gaib-.i da mesma.
O presiiliíitc clã República 6

delirantemente aeclnmarto
S* Paulo, 6 •— Hoje. quando <>

íy\ Epitacio Pessoa, presidente da

Republica, regressava, ás ' 11.30
minutos, da parada militar, reaii-
zada na Praça Tiradentes-, pelaForça Publica, acompanhado do
secretario da Justiça, sr. Cardo-
so Ribeiro, coronel Hastimphilo
dc Moura, chefe da casa militar
da presidência, e coronel Pedro
Dias Campos, official ás ordens
de s. ex., grande massa popularinterceptou a passagem, do' seu au-
tomovel com as mais ent-husiasti-
cas manifestações, acompanhando a
carruagem no meio do maior deli-rio alé grande distancia.

O presidente da Republica tem
recebido innumeros telegrammas
de cumprimentos dc todos os Es-
tados da União.

S. cx., visitará hoje, -ás 2 ho-ras, a Exposição Industrial, no
Palácio das Industrias, em compa-
nhia do rei e da rainha dos belgas)

A' noite tomará parte no ban-
quete e recepção official no Pala-010 dos Campos Eliseos, dados pelo
presidente do Estado, em homena-
gem aos soberanos.

Amanhã, ás 9 i|2, visitará o Iu-stituto Butantan; ás 2 horas assis-
lira á festa escolar e.ns 7 horas
da noite, partirá para Guartaparú, 1em companhia de suas majes'adcs, I
Sun majestade visita a Expo-

sição Industrial ,
S. Paulo, 6 ¦— A's 2 horas, em ,companhia do presidente dó Esta- 1do, coronel Tilkens e capitão Mar- 

'¦
ciho 1-ranco, o rei Alberlo deixou 

'
a Chácara Carvalho com destino
ao Palácio das Industrias, 011'Je iavisitar a Exposição Industrial dacidade de ,.S. Paulo, para o quetora convidado pelo governo- {iacidade.

Quando o cortejo passava pela !
rua Direita, em frente á confeita-!
ria Farzoli, o povo que enchia ás \ruas, por ser esta uma das lioras I
dc maior movimento 110 Triangti-1
Io, ao conhecer o soberano 'belga,
prorompeu numa enthusiastica ma- jinfestação, cercando o carro onde
ia sua majestade, tendo mesmo al-1
gumas senhoritas, qne tomavam!
parte na "Festa da Flor", reali-I
zada hoje nesta capital, subido aos ¦
estribos do auto, atirando innu- jmeras flores sobre o sympathico ]soberano e pessoas que com elle,
viajavam. |

O rei, commovido, apertava as I
mãos das gentis moças, emquanto
a multidão, que se tornara colos-
sal, não cessava de levantar vivas
a Bélgica, ao seu soberano. ao
Brasil, a S. Paulo e aos presiden-tus_da Republica e do Estado.

Não cessou ahi a manifestação
popular. No momento em que o
automóvel real atravessava o Lar-
go do Thesouro e penetrava na
ladeira João Alfredo,' apinhados
de povo, o- enthusiasmo ultrapas-
sou os limites do qne se pôdeideiar, estando a massa popularem verdadeiro delírio.

A. chegada ao Palácio das Indus-
i Irias não foi menos cheia de en-
! Ihusiasmo. Innumeras familias e
[ cavalheiros que ali aguardavam a

chegada do cortejo, abrindo alas
para dar passagem para os carros
acclamavam freneticamente o rei,
que a todos agradecia com o seu
bello sorriso.

O soberano, ao penetrar no
grande p.itco que circumda o Pa-
lacio das Industrias, foi recebido
ao som da "Brabançonne" e do
Hymno Nacional, executados por
uma banda militar.

Em seguida, os visitantes per-
correram'- todos os salões da Ex-
posição, iniciando pcla ala esquer-
da. Ao penetrar no terceiro salão
foram ahi executados, em um pia-
no_ de cònstrucção paulista, da fa-
brica Nardelli, exposto neste cer-

j tamen, os hymnos belga e nai:io-'nal. 
Essa surpreza agradou sobre-

maneira ao soberano e ao presi-
dente da 'Republica, que felicita-
ram ardorosamente o dr. Washiij-
gton Luiz pelo formidável progres-
so da industria do nosso Estado.

Eram cerca de 3 horas e 5 mi-
nut-oo, quando se realizou o re-
gresso para a Chácara Carvalho,
tendo o sr- Epitacio Pessoa segui-
do directamentp para o palácio
Martinho Prado, juntamente com
sua senhora e suas casas civil e
militar.

1 O principe Leopoldo telcphonou
I hoje, ás 905 minutos, do palácio

Guanabara, onde f~e acha hospe-
dado, ao sr. Epitacio Pessoa, pre-
sidente da Republica, apresentando
cumprimentos a s, ex.

O principe Leopoldo chegará
amanhã a esta capital, sendo rece-
bido na gare da Iaiz pelos chefes,
das casas militares do rei Alberlo
c dos presidentes da Republica e
do Estado.

Após a sua chegada, o duque de
Ttrabanle seguirá para a Chácara
Carvalho, onde ficará hospedado
com os seus reaee pro.icnitures.

O lmiiquetfi offerecido pelo
presidente do Kstado

S. Pauto, 6 — -A' noite realizou-se
no palácio dos Campos Elyseos o

banquete fcfferecido nelo presidente
do Estado, aos soberanos belgas no
qual tomaram tambem parte o pre-
sidente da Republica c senhora, sc-
cretariou do Estado, nutras altas nn-,
toridades c os membros da comi-
tlVíl.

Ao champagne, o sr. Washington
Luis levantou-se c saudou os sobe-
ranos cm poucas palavra?, dizendo
que ^ com o maior drsvanecimcnfo S".
Paulo recebia a honrosa visita dos
soberanos, a qual seria guardada
eternamente na sna historia e fazia
votos pela gloria ile S. M. o rei
Alberto, pcla felicidade da rainha
Eltzabeth c pcla prosperidade da Bel*

gica. O rei Alberto agradeceu a sau-
daç5o c brindou Pela felicidade 'de,

S. Paulo.
Em seguida tevo inicio a recepção, j

a que compareceu a mais alta socie- |
dade paulistana, todas as autorida- ,
des, corpo consular u imprensa. \

O palácio dos Campos Elyscos es- ;
lava mggestosaincnte" ornamentado, j

bem como o jardim, que apresentava i
feérica iHuminação c onde a banda
completa da Força Publica tocava.

Durante a recepção tocaram qua*
tro orchestras, uma na sala verme-
lha, outra ria' Bibliotheca, outra no
saguão da entrada e outra ainda na
sala do musica.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Alberto I, Kuy Barbosa o 11
mocidade acadêmica

ln-nsileira

Na sua. reunião dc liontem, ás
9 i|a da manhã, no edificio da an-
tiga Faculdade dc Sciencias Júri-
dicas e Sociaes do Kio dè Janeiro,
resolveu a comniissão deliberativa
das homenagens da mocidade aca-
d em i ca brasileira aos soberanos
belgas, enviar o seguinte ofíicio
ap sr. V. Alaili Ohort de Thieu-
sics, secretario da Legação da llèl-
gica no Brasií:"Exm°, sr. secretario. Depois1
de agradecer a gentileza captivan-
te com quc V, ex. se djgnou de
receber a Commissão Deliberativa
Acadêmica, quc, 110 dia 30 do mez
próximo extineto, tomou a liber-1
dade dc procurar s. ex. o sr. 1
ministro Robyns Schneidatier, 1101
sentido de coiniimniear a suas ma-1
j estudes os soberanos da Bélgica o '
desejo que sempre notritt a inoci-
dade brasileira de em homenagem
a suas augustas majestades, pro- :
mover uma sessão solenne no .
theatro Lyrico, em que falaria o jconselheiro -'Riuy Barbosa, inter-1
pretando o sentimento da juven-!
inde do Brasil, — vimos boje rei- !
lerar a v. ex.. o quanto nos sen-
sibilisou a maneira fidalga e aco-1
lhedora de v. ex., ara nos rece-
bendo amavclmonte na Legação,
da que é digníssimo secretario, ]
ora sc apressando, expontânea- i
mente, em nos enviar o despacho j
telègraphico de ante-hontem, em j
que nos era solicitada a comparen-
cia, afim de conhecermos a res-1
posta de suas majestades. concer-
nente ao intuito da mocidade bra-
sileira, já acima indicado.

Accerlendo a esse pedido, teve.
hontem o sr, Haroldo Valladãn,
tiosso itlustrado presidente, a su-
bida honra de se entender pesso-
almcnle com v .x., que lhe com-
iinmicou, em synthese, lamentarem
suas majestades, infinitamente, quc
devendo passar aqui no Rio, só-
mente dia e meio, quando de volta
de São P.iulo, e estando o pro-
granuna já integralmente organi-
zado, não dispunham suas majes-
tildes de tempo preciso para assis-
tir ás homenagens cm quc Ruy
Barbosa falaria interpretando o
sentimento do Brasil do futuro.
Mas que, não obstante, suas ma-
jestades acolheriam com prazer,
uma Delegação da Juventude Bra-
sileira no Palácio Guanabara.

Assini, pois, sr. secretario, res-
la-nos agradecer por mais uma vez
as innumeras provas dc cortezia e
generosidade que v. ex., sempre
•nos dispensou, e tambem commu-
nioar-lhe q,ue a s. ex., o sr. Max
Leo Gerard, 'secretario de suas
majestades, a Commissão Delibe-
rativa Acadêmica, apresentará, op-
píirtúnamente os seus mais since-
ros agradecimentos pela sugges-
tão dc suas majestades os angus-
los soberanos belgas. Alfredo da
Silveira, secretario da commissão.

Em seguida, á approvação desse
officio, foi levantada a seguinte
questão:" Deve a Comniissão -Delibera-
tiva Acadêmica Accedcr á amável
suggestão de ss. 111111. qual seja a
dc ir em delegação ao Palácio

.Guanabara?".
Depois de longamente debatida,

entendeu a comniissão -qYtc se ten-
do ella organizado unicamente paia
realizar as homenagens no theatro
Lyrico, não se trataria de obter
uma audiência especial de ss. mm,
110 Palácio Guanabara, tendo vo-
tado por esta solução.os srs. Ha-
roldo Teixeira Valladão, Carlos
Sfissekind de Mendonça, Alfredo
da Silveira, João Fina Sobrinho,
Elias Luiz de Oliveira, Edgard
Mendonça, José RodHgires Simões
e Floriano dc Castro Faria, c con-
trãt-iamcnte, com protesto, os srs.
Siz.iuio Rodrigues c Jaynie de
Souza Praça.

Em se tratando de uma delibe-
ração definitiva, foi reconhecida a'necessidade de que se ouvissem
ainda os dois outros membros au-
sentes á reunião da Commissão
Acadêmica .-Deliberativa, 

' 
quc fo-

ram o.s srs. .1. B. Pecegneiro do
Amaral, presidente da S-Õcicdade
Acadêmica de Estudos Médicos
Nacionaes, e Alvim Schimmelpf

presidente do Directorio
Acadêmico da Escola Polylcchni-
ca. ..

I Do primeiro já a Comniissão re-
J cebeu uma' communicação, em que
I é dispensado inteiro apoio ao pon-
I lo dc visla victoriso na reunião.

Uma carta n directora do
.Iiirdim da Infância Mnrcchnl

Hermes
A sra- Adeliua Sávart de Saint

Brisson, di rectora do Jardim de
Infância Marechal Hermes, rece-
beu a seguinte' carta:"Falais de Gttanah.l-a. Falais de
Bruxelles. Rio de Janeiro. Le 30
Sçptembre 1920. — Madame Adc-

ULTIMA HORA
Foi assignado o armis-

ticio entre a Rússia
e a Polônia '

Ptttfs, 6 — Communícaçõcs rece-
biüas siniiiliaiieamcntc de Varsovia e
Moscou annunciam que o armistício
entre .1 Rússia é a Polônia acaba de
ser assignado cm Riga,

Riga, 6 — Segundo informações
autorizadas o convênio do armistício,
ua parte referente ás fronteiras, • ga-
rante á Polônia um corredor entre a
Lithuania c a Rússia). A linha fron-
teiriça começa a lestu de Dvinsk, se-
Ruindo ao sul por IBaronovilzc, Lu-
nicnetz c Sarny e dahi conservando
virtualmente a linha allcinã do 1915
até a Romania.

Riga, 6 — A linha demarcada
pelo convênio do arm-sticio satisíaz
intciramknte aa aspirações da Polo-
nia o respeita as fronteiras ctlino-
grapliicas da Rússia. Os polacos te-
rão o controle da antiga estrada de
ferro estratégica allcmã de Baiano*
vítz a Luninetz, ultima estação a les-
tc de Pinsk,

Hojo á noite 3erãò termihóilés as
negociações sobre os últimos detalhes

da demarcação das novag fron-
teiras.

As delegações da Polônia e da
¦Itnssi.i comprehenderam, depois de
algumas tentativas do accordo, que
não niais havia razão bastante para
justificar a continuação da luta, uma
vez quo as duas partes se manifes-
lavam desejosas do suspender as lios-
tilidadcs, c- assim so tornou possivel
assentar as preliminares de uni tra-
tado de armistício c de paz em con-
diçõej conciliatórias.

K' de justiça salientar que a io-
lução do conflicto entro a Polônia
foi muito facilitada pela attitude
transigente do clicfc da delegação
russa, sr, Joffc, a quem sc deve cm
grande .parte o exito das nego-
ci ações.

Iina Savart de Saint Brisson, su-
périeüre du (urdiu d'Enfants, Ma-
réçhal Hermes. Rio de Janeiro.
— 'Madame. Le rni cl la Reine
out été três. sensibles aux Senti-
ments de sympatliie que vous avez
bien voulu leur exprinicr á 1'occa-
sion de Leur voyage atl Brésil, ét
m'ònt chargé d'avoir, 1'hounnotir
de vous remercier vivement pour
volre gracieuse ponsée.

Venillez agécr, Madame, Pos-
stfancc de sua consideration la
plus distinguée.

Le secretarie du roi, conte Lcv
Gerard."

O principe Leopoldo voltará
no "S. Paulo"

Conforme resolução hontem to-
mada pelo almirante Pedro de
Frontin, chefe do -Estado-maior
d,i Armada, o principe Leopoldo,
no seu regresso á pátria, irá 110
couraçado "S. Paulo", juntamen-
te com os seus paes.

O capitão de mar c guerra Go-
niensoro commandante do coura-
çado, já tomou hontem as provi-
dencias, afim de serem aprompta-
dos òs commodos para sua alteza.

ConseâBio aos
velhos

Aconselhavam ao velho Maga-
lhães dc casar-se. E elle respon-
deu: "Não era mal, mas não gosto
dc mulheres velhas". — Oral Ca-
sae então com mlle. Marietta, que
é nova e toda chie quando anda,
vestida com a sna elegante capa de
borracha que mandou fazer na Fa-
brica de H. Schayc, á avenida Go-
mes Freire desanove, parece uma
boneca I .— Bom, respondeu elle.
não sei, eu não posso supportar as
velhas, como é que as novas hão de
supportar a mim?... E' melhor
ficar solteiro!

"Jornal das Moças", i
O numero 278 da hem 'feita revista

Jornal das Moças c.^tá hoje circulando,
Na capa vem a photographia da

rainha Klizabcth. O seu texto, que
está tnuíto bem desenvolvido,- compõe-
se de: chronica, romances illustrados,
postacs. modas, De tudo um pouco,
thcatros,_retr.itos de leitores, etc. _ j

Cuidado com
o.s Percçyejos'

Perccvcjos são os ti-ansmis-
sores de 57 enfermidades'di-
vei-sns. TITIJS 13, npplieiido
de vez eni quando elimina
Pereevejos, Baratas, Formi-1
gns c Cupins. Km todns as
lojas de ferrugens. -

Vende-se, a 1S500 por
vidro, com respectivo espa.
Iliador.
F. H. BETEIMiE, unico con-

cessionário.
10, Rua Marechal Floriano.

(4120)

O problema éisononiico
da Amazônia

Reuniu-se em sessão a _ Sociedade
Nacional de Agricultura. Findo o ex-
peditnte, o sr. Alberto Moreira usou
da palavra, apresentando á Sociedade.
f*k srs. coronel José Porphirio, José
Bezvrra, Carneiro da Motta c Júlio
Pereira' Rocquè, - repres; ptantes, res-
pectjvãmente das Associações Com-
merciacs do Pará, Manaus e Acre,
que aqui vieram em commissão para
fazer sentir ao «roverno da União a
prccarissiina situarão em que sc en-
contra a Amaztm.ü, a braços com
uma intensa crise,

O Sr. Alberto Moreira allude aos
passos dados aqui por' tssa cunimis-
são, lendo i. Sociedade b projecto c
respectivu justiteação que ella npre-
sentará ao deputado Carlos de Cnm-
pos para resolução do problema, rr-
feriudo-se, ainda, ás palavras dc aui-
mação que a mesma ouvira do pre-
sidente da Republica.

Peia commissão fala o sr. Rocque,
que pinta « situação premente em ipie
se encontra aipiella fcrtilissima região,
cm nome da qual vinha aquella com-
miss&o implorar dos poderes consti-
tuidos dã nação, ò amparo necessário.

Affirma o orador quc a Amazônia
atravessa, agora a maior crise já vis-
ta. A borracha, o seu principal pio-
dueto, baixou a um preço ínfimo, dc
tal aitj que o seringueiro,' com a ca-
réstia da vida que ali Se verifica, não
pôde tirar desse produeto, siquer o
necessário para sua subsistência. E fi
tão afflictiva a situação quc o êxodo
da população vac sc tornando cada
vez mais sensível c os serjngaès
vão ficando despovoados. A situação
ali é insiipport.-ivel; exige urgentes e
eíficazes providencias, que os recursos
financeiros dos Estados não permit-
tem custear, acontecendo que a crise
econômica tiouxe conseqüências mui*
to funestai; pois, pela falta de meios,
não é possivel combater ás énfermida-
des quc dizimam os trabalhadores,
já a braços com a tremnda miséria
que assola a região. O quadro é
tristíssimo, rcc.-iinando a protecção
immediata da União.

O sr. Lyra Castro substitue o ora*
dor para declarar que a exposição do
seu antecesíor era verdadeira mas não
pintava, em todos os aspectos o dolo-
roso quadro de miséria reinante na
Amazônia. Queria o orador referir-se
á desoladora situação em que se en.
contraiu as populações das ilhas quc
morrem de miséria ou á mingoa de
recursos.

O sr» Lyra Cnstro analysa n posi-
ção dessa gente que, está impedida até
(K: regressar ás terras altas da região
cm que labutavam anteriormente.
Lembra, pois, para os arrancar de

tão triste posição que os transformem
eni colonas, dando-llies as regalias
que sc offcrecem ao colono estrangeiro,

•O sr. Alberto Moreira volta a ín-
lar, e estudando de modo gera'., o
problema econômico da Amazônia,
lendo ua sua oração provocado alguns
apartes. Por ultimo falou o sr. Lau-
ro Muller quc diz ser dc facto con-
tristadora ' a situação da Amazônia.
Sabe, porém, que grande parte da
sua ruina, é culpa dos poderes locaes,
de sua im previdência» descurando do
futuro quando desfrutava os bons
dias sem se preoecupar com os mt!-
Ihoramentos e os providencias dc re-
sultado, remoto, embora, que deveria
realizar (para salvaguardar os seus
interesses. Cabe boa parte da culpa
á União que ali tem um território
seu. A Sociedade Nacional dc Agrj-
cultura mais de uma vez já tratara do
problema amazônico e daria todo o
seu apoio ao appello quc lhe era feito,
solicitando do governo uma providen-
cia urgente o efficaz para arrancar
aquella zona ü«s crise que a assoberba.

Depois dc ouvir os representantes,
das ¦ associações commerciaes da Ama-
zonia, a dircctoria apresentou a sc-
guinte moção, quc foi approvada una-
itimémente:"A Sociedade 'Nacional de Agri-
cultura considerando, mais uma vez a
situação do extremo norte da Repu-
blica, na zona dc exploração da borra-
cha, onde são hoje verdadeiramente
alarmantes as condições creadas pela
baixa desse produeto, determina a
possibilidade dessa industria arruinado
o seu commcr::n ç reduzida (a penúriaa poulação brasileira quc ali' vive, re-
solvc, ainda uma vez, appcllar para
os poderes públicos da União para
solicitar- bes' quc. com a maior ur-
gencia, e pelos meios quc lhe pareçam
mais eíficazes, intervenham com pri-
videncias que não só evitem a com-
plcta ruina industriai dessa zona, mas
ainda possa impedir o êxodo daquclla
população que ainda hoje com inaudl-
tos sacrifícios quc habita o território
fronteiriço quc a energia dos fillios
do Nordeste Brasileiro conquistou
para a Pátria'*,

Deliberou ainda a dircctoria trans-
mittir essa - moção ao governo fe-
defál e tio Congresso.

Por ultimo falou o sr. Araujo
Góes que disse que não parecia ter
sido bem comprebcndid.i a sua inten*
ção na sessão passada: não pedira
uma commissão dc estudos sobre fio-
restas, mas uma commissão que cn-
trasse cm.relação com o governo da
Reçublíca na elaboração do actual
projecto de lei sobre as fores tas fe-
derács de modo a ser nelle evi-
dentemente contemplado os interesses
tios proprietários ruraes que a Socie-
ihde representa e defende, Diz o
orador quc não pódc haver confusüo
no seu pedido: o governo legisla
florestas quando os Estados, os Mu-
nicipos e os particulares, iá tem as
suas leis sobre o mesmo assumpto.
O governo quer corrigir, os erros que
têm sido commttídos na xploração
florestal c não ha razão para qtie os
demais não o façam no momento;
pensa quc o projecto não satisfaz ao
exigido pelo interesse nacional.

Que longe de ser uma codificação
das leis existentes tem apenas alguns
artigos eivados do systema burocra-
tico das nossas repartições publicas.
Continuando, o sr. Araujo Góes diz
não 'haver outro caminho que o en-
tendimento prévio, porque poderá sc
dar o ciso da lei ser inexigível na
parte referente ás florestas quc não
forem do governo federal por não
haver quem sc proponha a entrar cm
necórdo com este para aquelle ser-
viço. Rejtfra o pedido de nomeação
da commissão c faz largas considera-
çües sobre o papel da Sociedade como
intermediária entre a classe dos la-
vradores c o governo, mostrando que
cila não c um appcndice utilisavd do
organismo nacional, porque é um
órgão essencial do seu funcciona-
mento.

POLICIA
O delegado de día _

Está de serviço hoje, na repartição
central dc policia o 3" delegado au-
xiliar. ®®

Raptou a enteada!
O criminoso é um ca-

pilão do Exercito
Na Policia Central o caso fez cs-

candalo. \
Aquella senhora -trajando de preto,

com a impaciência de quem está an*
ciosa por contar coisas graves á auto-
ridade, deixou a reportagem ainda
mais ãticiosa por conhecer as minu-
cias daquelle romance, quc já se nd-
vinhava emocionante. ; "

O 3o delegado auxiliar pôde, afinal,
ouvir a ícuhorá mysteriosa, que dis-
crelaincntc rcscrvava-sc para falar ao
sr. Nascimento lrilbo. \

Do que disse a nfflicta senhora, I
á autoridade, não foi relatado á re-
porta gem pelo delegado auxiliar, mas
os commentarios que então se faziam
era de que d. Armanda Cotrim, por-
tadora de um segredo dc familia, um
rapto, no qual figuravam como prin-
cipaes personagens nma sua filha, de
18 annos de cdade, e o seu marido,
que è capitão do Exercito.^

¦Segundo se dizia, o capitão fugira
para S. Paulo, levando em sua com-
panhia a senhorita, que não era sua
filha, mas da esposa apenas...

lí o caso foi guardado com- grande
reserva pelo delegado, que, ao que pa-
rece, destacou dois agentes para ca-
pturar os fugitivos.-@ç> .

Menor perdido £'Foi encontrado, hontem, vagando
sem destino, no T^argo de S. l*ran-
cisco o menor Guilherme, de 8 annoR,
branco, brasileiro, filho de João de
Barros Chrysostomo.

Levado para a sede do 30 districto
declarou haver fugido de casa de seu
padrinho o tenente Uarrcto, residente
á rua 24 dc Maio, por ser castigado
continuamente.

O referido menor está na sede da-
fjuella delegacia; á disposição dos por
clle responsáveis.

®®Derrubou
üm combustor

O caminhão n. 1.502, ao passar
hontem pela manha. pela Avenida Rio
Branco, esquina da rua Visconde de
inhaúma, derrapou e bateu contra um
combustor de iHuminação, atiraudo-o
por ¦ terra.

O facto foi communicado á policiado 2n districto.
®®—_——

Mais uma parteira cri-
minosa, ás voltas com

a policia
Rapariga do interior, inexperiente,

Maria da Gloria veiu para esta. capital
a procura de emprego, pelas dif fi cul-
dàdcs dc vida que soffria na povoação
quc lhe servira de berço c era a resi-
dencia de sua familia.

Aqui, disposta como vinha ao tra-
balho ,não lhe foi difficil encontrar
tarefa. Mas a par da oecupação de-
parou com a seducção constante exer-
cida por conquistadores de ultima
ordem.

Começou a ser nsscdiada^pélós que
cobiçavam a sua mocidade em flor e
que nara conquistada fizeram-lhe cn-
gari adoras promessas, as eternas pro-
messas dos quc pretendem convencer
as raparigas áo boa fé, como era ella.

Um día recebeu uma proposta mais
ousada. Corou, rcpclüu. Mas quem
lh'a fizera teve habilidade para" do-
minar o seu desejo ate qnc opportu-
nidade mais feliz se offcrecesse.

Esta* não tardou a appareccr. O
Diabo encarregou-se de preparar com
cuidado os ardis quc imagina, dc soj*-
tc que o exito ha dc resultar infal-
livel.

Maria da Gloria acreditou nos ,pro-
testos nue o D. Juan llie fizera e foi
por rllc vil mente enganada.

Abandonada pelo conquistador, pouco
depois viu ella que dentro era breve
brotaria o fruto des^e amor crimi-
uoso. Seria a divulgação da sua des-
honra e tomou a resolução de evitar
que tal acontecesse,

Foi então que lhe caiu debaixo dos
o*1ios o annuncio de uma parteira que
lhe servia para o caso. .Maria da
Gloria procurou-a e a curiosa, Jose-
phina Carlindo, garantiu-lhe que tudo
ficaria-mergulhado em absoluto silen-
cio. Deu-lhe para isso, uma injecção.
rrcommendando-lhc repouso por al-
gunis dias , e assegurou-lhe de que
tudo correria suavemente.

Mas' tal não suecedeu, porquanto a
patroa da rapariga, cl. Georgina Fer?
nandes Chaves, moradora á rua Dois
de Dezembro n. 30, ouvindo-a gemer
no t commodo que oecupa, para ali di-
rigiu-sc c interrogou-a.

A principie, Afaria da Gloria buscou
oceultar n oceorrido, mas deante da
insistência dc d. Georgina poz-lhe ao
correndo, de tudo.

Aquella senhora mandou, então cba-
mar o dr. Rodopho Josetti, pana
examinar a enferma c este recommen-
dou a transferneia para a casa de
saude, o que foi logo feito, estando
Maria da (1'orÍa, no Hospital Kvange-
Hto, sito á rua Rom Pastor.

A policia do i-,n districto teve sei-
encía nV oceorrido, e abriu inquérito,
¦iá batendo nrovitlendatío ipara ser
Maria da Gloria sujeita á exame
pcrical. (ivj

Preso com o furto
A policii do 2,1° districto prendeu

na Villa Proletária o ladrão João Ti-
mothco de Oiivtira, quando conduzia
gallinhas furtadas.

Atropelado, foi para o
hospital em estado

grave 1
Um automóvel atropelou e feriu

gravemente no largo do Estacio o oi-
ficial de justiça da 2* Pretória Cri
minai João Dainnscfno, de .42 annos
dc cdade, pardo, casado, brasileiro,
c residente 11 nia S. Roberto .11. 15.

A -nAssIstelcla medicou nvus essa
victima das corridas dos autos, sem
que n policia 1 do 15" districto; em
cuja jurisdicção oceorreu, pudesse de-
ter o culpado.

(TXg
Esta manhã foi assalta-

da uma casa na rua
Jockey-Club

A' 1 hora da manhã de boje, os
ladrões assaltaram a cisa dn sr. Jose
J-. Teixeira, residente á Villa Brasil,
ii rua Jockcv Club 11. 23, cm frente
ao Hospital Central do Exercito; rou-
bando roupas dc senhura, ternos dc
homem e muitos objectos, e fugindo
quando foram presenlidos.

O commissario Rocha dn iSn distri-
cto tomou conhecimento do facto.@®
Encontro de automo-
veis na Avenida Rio

Branco
Subia hontem, á tarde, a Avenida

Kin llranco, o auto 11. 1,9931 ffÚMo
pelo "clituiffc-.ir" Salvador Monteiro,
residente á rua do Cattete n. Sj.

Xa maís ligeiro do que devia, em
logar dc tamanho movimento, tanto
assim quc ao defrontar o Hotel Uris-
toi, para não ntroplar Um transmite
car-se com o auto n. 1.9471 dirigido
nue lhe atravessou a frente, foi cliò-
por Aqtõiiio Uodriirncs da Silva, que
corria cm sentido opposto.

Com o choque, o auto 1.09,1 virou
tV.riudn.se o "cluutfSeur", no braço
direitq, recebendo, .por isso, curativos
n:i Assistência. O outro auto soffrcu
serias avarias, escapando Incólume,
porém; o seu conduetor.

A policia do 5o districto teve conhe-
cimento do oceorrido, ¦

Imprudência de um
menor

O menor Amadeu Bernardino, bran-
ro, de if» annos, brasileiro, residente
á rua Riachuclo n. 93, hontem, ao
meio-dia, batendo imprndentènintç
com uma pedra sobre uma espoleta
dc bala fez com que esta explodisse e
o ferisse nos pés.

Foí tambem attingido pcla explosão
o menon Walter Mezlano, residente
á nia Progresso n. o, que ficou lif!Ci-
ramente queimado.

A Assistência medicou a ambos e
a policia do 1S0 districto soube do
facto. »

s® ¦
Atirou no que viu...

e acertou
João Vieira Braga, residente n rua

Tavares, e João Bernardo, residente
á rua America n. 6, alimentavam
grande sympathià um pelo outro, em
virtude tf-lvez de serem homouymos.

O pcior, porém, c que os dois
Jooes eram tambem officiaes do mes-
mo officio, não tardando, pois, parn
não fugirem h regra convencionada,
que '. acabassem brigando.,.

Vinham de alguns dias o.s olhares
atravessados e as provocações entre
os dois guarda-freios, que lioiitcin,
finalmente, liquidaram contas.

A um arreganho mais ostensivo de
Braga; Bernardino (ieu-lln.- em tranco,
respondendo-llic este com uma' ptdra-da. que o feriu, na cabeça.

A policia do 8° districto cffcctlioil
a prisão cm flagrante do ''atirador",
emquanto a Assisttncia collocàva
pontos falsos á cabeça seu alvo.a®

Entre uma parede e
um auto

Ficou liontem, á tarde, imprensado
entre uma parede e o auto caminlwo
tm que trabalhava, na rua da Alfan-
dega, o ajudante de chauffeur Fran-
cisco da Silva, residente àquela rua
n. 84.

Silva, quc. teve ferinicntoi ua ca-
beca u no pc direito, foí medicado
pela Assistência,

Por um sorriso de
mulher

A. causa? O eterna feminino,- tym
dinhinho de saias que aos dniq enfe,-
tiçarn. Por^ cila, branca visão que
povoara a imaginação de dou' homens
sensíveis, cngalfinharnin-si! honlem,

na casa n. 1 da travessa Plano Inclí-
nado, José Francisco Ferreira de Oli-
veira, português, operário, M .>\ an-.
nos, c Manoel da 'Costa, pedreiro, ca-
sado, tambem portuguez.

\'a luta, 'Manoel teve n peor par-
tido, pois recebeu uni ferimento 110
frontal o^ outro no parietaU

A Assistência medicou-o, O agres*
sor fugiu, tendo aberta inquérito tt
policia dn 12" districto,

(j)®

AggTcdiu o companhei-
ro á pedra

Por assumpto du serviço, liontem,
no Cães do Porto, João Vieira iBra-
ga, residente á rua Ta varei n. 6?,
atirou uma pedra etn Joãu Dcmardo,
ferindd-o ni cabeça.

Ambos são guardas freios do ser.
viç-i rir. Cai 1 i-, euiquallto à feridorecebia curativos na Assistência; o
asgressor dava entrada nu xadrez doS1 districto,

IHEATRos*
nmeiraa>

"Os velhos", om fesi 1

tlon dc I.

110 li.Vfico

Quando a phiiéa çr ,
cm 1900, Oí :'..''•'.¦ n
pr metras manife t:iç<i .¦ .
nem admiração pór ¦ : ¦¦

,'n-ítral. O seu niim'.. 
'¦

foi dc surpresa. V. }
cia at|tli conliccMg, ai ¦
ntsíduo e alegre c'..! ¦.'. ,
Gervasio Lobato na *';!; • -. .
que, pelo cxaggero dc
dc provocar gargalhada , ,
se na classificação de p
é a ponte entre o v;-.:
farça. São desse nume ¦•.
sr. alceitU- O solar d
testamento da velha, c
túações intricadas se su
verosimeis muitas vc;u\\
chifiíosas, dKafiamlo a st v-
phys-Óuòmias ma s fimtt ¦
pahnente pelo excesso
com que sSò desenhad ¦¦¦
puras. Km Os velhos nn I
oncauírava. Tudo ali
desde a faixa de terra rt!:
quc se desenvolve a acçãn ::
casa! de moços que Pe .-,
das fguras encaitccdar»
tes persortagens An comedi*,
blfcimos nesta secção o 1-
linda peça portugueza, V. •
nos referir ligeiramente, -.-¦ ¦
gencia de tempo nos r-;,-
sçmpcnlio que cila hotit"m

K neste particular é jn>:,i
d:ga joiie todos se esforç.;r;!.
para 

"que Os velhos 
'

parfr.de Luc-nda quc '¦••'
dn festa tem direito qu?
eni primeiro locar. A dV c\
f|ue recebeu continuas c dt:»e:
itipttãtraçÕcB *\,i .".;.':¦.-,]¦.-»'> a
consagra a nossa platéa, 1
muita naturalidade n papel
Xárcisaí a preparadom <'¦¦..-
a quem em moça o sr. V
vn a dtzerJtte coisas... i.
um trabalho ditjno dn pr.u '
que é, feliz personagem, i ^.
tíilo a defesa de grandes í
scena .comq Adelína \lran
quem muitos se lemhivir:
obstante a eminente fíçttra 1
viveu hontem. Outra figura
pertou felizes recordações í
Bento, barbeiro, hontem ff'í,i
Torres c que Chaby fez y\ ?.•
graça, mais de uma vez. l!r,;:
Pa taças magnífico «pie amií
visto c Paimyra Bastos deu
relevo á 'poética I;mtlinha,

A sr.v. Accacja Reis cura
na velha Kmilia. e os srs,
Çalazans e [*úiz Pinto,
peclivãmente o Prior, o
Júlio.

No final do t° acto rn Rr
e na presença de todo., a
tomaram parte em Os velho
Tida Stichint recitou uin ¦
saudação a Lttcinda SlmÃc
jiclo sr. Avelino dc S u/,
2", appáreceu em scena
Pinto para of ferecer ; uma
r.ueinda. Durante mu'tn
platéa applaudiu, carinhosa,
velhinhas.
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*Xt-T)9',
ÍRIS Madrid, 15 -O
Inaturgo hespanhol Jacini,, I: - .,
partirá para o México, junta»
com a companhia' Espcranza Irí*.

(Ben avente escreveu varias ¦
especialmente para a festeja! 1
ta mexicana.

Km seguida, o eminente cs;ri
theatral visitara Havana, onil!
varias conferências no Tht
Payret.

A companhia Espcrann Ir '<

ao mesmo tempo â capital cul
ondo dará unia serie, do cs;
representando as peças novas de
navente.

A ESTRE.-V DE HOJE '
GREIO — Inaugura hoje

trabalhos, no theatro Recreio,
panhia de operetas o revi-
gidn pêlo actor Alfredo iMit"
peçh dò apresentação é a op1
canto dn rouxinol", dn Cai!1
bosa,- musicada pelo -mãéstin
ceslau Pinto, director dn
da companhia Satanella-Aur;.-
companhia dispõe-se a agrai!.,
téa c para isso conseguir 1
todo.1 r>\ esforços no sentM"
pressionar bem a peça da í
qual 'tomam 

parte 01 princir
mentos que contratou, ab
quaes já experimentados mi

O QUM HA HOJE

¦"¦i.-e

Pa

v;<

mm
mÊÊ

LYRICO — "Os velhos". 4« !

TRIANON' — "A 'hia rapa ij»"
7 3l'. e <i 3I4.

REPUItT.ICA —'Festival .1" C«
Gallegoi ás 8 ,i]4.

RECREIO — "O c.-uif) do »
noi", ás 7 3I1 c p ,l|4•

S. TEDRO — "Jurily", ás 5 ¦
9 3|4.

S. JOSE' — "O pé lie nnio". ¦
,i|.( e io i|á.
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proí
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I CINEMA MATTOSO f
E Praça ita llamlçira
j Hoje '. Ilojc Hoje !
| Alberto Collo, Díomira Jaco-

bínt c Toutolini, cm
í( VINTE DIAS A' SOMBRA

5 actos
HENRY WÀI.TllAI.I., em:

CARAS FALSAS —:—
.. actos da Paramount

Sabbado — Orgulho, dc Ber-
! tini, Chico Unia c Carlito, c
S Gaumont Jornal."4aos2SHBrasa'i

fi act

CINE MEYEll
Av." Amaro v ávaii anti; 2$

HOJE HOJE
CORAÇÃO DE WETONÀ
por NOlí.MA TALMADGE,

AMOR DÔlNANTE
por MARGARIDA CLARK,

5 aclos.- (II .19527)

POLYTIIEAMA
LAROO DO MACHADO, 19

Tcleph, 11. M. 11.11
1UIJI-; HOJE

O Capitão dos Piratas
Caras Falsas

Mysterios do 13
13? 14o episódios

Domingo — MAT1NE'E.

1 ®mmmmamfMiBm&mm_
[Cinema Smart

,1 1, Houievarl ia nc Setembro
Hoje ÍToje Hoje !-:- ATLAS -:-

ia época
HENNY VORTEN, no bcllissi-

mo film:

As filhas do camponez
6 actos. Producção allema cx*

traordinaria.

CIMEMí. MASCOTTE
R. Archias Cordeiro, 2.ni. Meyer
hoje nou-;:-:- SANSÃO -:-

drama em 6 actos
PRESO E AMORDAÇADO

7° c S° episódios
— O HOMEM DE FERRO —

v> e ,ju episódios
Amanhã — Mary Pickfort,

110 Íilm "Pobre e Rica".
(H 29691)

tWMMàiiH«iaMIIW,y,Wlfat^

Cinenna Modelo
Uua 21 de Maio. 2H7

Hoje Hoje

Soberanos Belgas
O mais interessante de tudos o.s
documentários cinematograplii-
cos da chegada do rei. Photo-

graphia perfeita, j actos
— PINA MENICIIELLI —

em um film incomparavel

O mestre de forjas
Du conhecido romance de Cicor-
ge Ohttct. 6 actos (pie alcança-
ram um formdavcl suecesso nu

Phenlx
O ROUBO DOS NICKEIS

Comedia em 2 actos, da Fox-
Film, cômico, dos melhores
Sabbado ~ "Orgulho", 

por
Francisca Hcrtini, os primeiros
episódios do emocionante film
ein séries "A casa dos myste-
rios" c "A parada do dia 22,
documentário.

I 8
-—li1— L1.1 ****!**!****.SSSSSüüEÜSí" 

HS g
VpRBDHKÈKtUSBÊSBBDmWÚBB^^

Cine Tlieatre ^tiseiiii 1
I 

PRAÇA SAENZ PENA TELEPHONE V. ri j

Ü

Para tosses, bron
chites, asíhmas

e tod- s as doen-
ças pulmonares

Com um unico vidro !
.Tá lm 15 dins cmn bnstanto tosso, tendo tomado

divpisos xaropes, som resultado, fiquei coinptotnnientc
curado eom um unico vidro do "PUÍ/MOííATj". — Au=
lin-iso :i fiizeroni desta declaração o uso nue lhes con-
vier. — Rio, 20 de Setembro 015. — JOSE' SILVEI-
K.V A.YJTWES. (Guarda-livros) I

Em iodas ns drogarias o pharmacias — Agentes
SII/VA (ÍOMES & O. — 1° de Março, 11!) c 151.

(io;jp)

V O ponto, preferido i
das familins TRIANON

""^ 
;—-—-~ I I Cinema VELO I Ik—CINEMA ^arany i\
I Proprietário : I j .*-, "**" w .."."¦' I

j J. K. STAPPA RH lUUiock Lobo _r  fci

1 horas
Companhia Alexaudre Azevedo

Ultima vesperal com a linda comedia
A BÔA RAPARIGA

4 lioras

A's 7 % —: :— Ultimo dia da comedia
em 3 actos de Sabatino Lopez, traducção de João Soler

—:— A's 9 3/j

desempenho admirável de Ale.vandre Azevedo c Lucilia Percs

Director de scena: Simões Coelho. Rico mobiliário da Casa Xiuies, U. Carioca 65 e 67.
Amanhã — Sexta-feira — Primeira roín-cscTitn.ção : Õ PALA (.HO DA MARQUEZA,

3 actos de comedia engraçiidissimos, em que Alexandre Azevedo tem esplendido papel.
Bllhefes á venda.
Em ensaios -. AS SENSITIVAS, 3 lindos netos de comedia do Dr. Cláudio de Souza.

gamai»  ——-— .......... ,... .._

Hoje Hoje Hoje

Parada Sportiva no Sta-
dium do Fluminense

| Actualidade-. nacionaes, 2 actos
LUCIANO ALHEKTINI

aeilissimo a^tor italiano em

I É È ÉM I
Drama tle nvnturas, i-.m 5 actos »

ERIC VO.N STKOHEIM
-actor allemfio, que revolucionou
a arte cinematographica, na sua

celebre peça social

MARIDOS CEGOS
uma das obras primas do anno,

7 actos intensos.

Uua Frei Caneca, i.u- Tel. C. ?.?bH
HOJE  AMANHA

O mestre
de forjas

J Maravilhoso drama cm 6 actos,
pirla qucriiln artista PINA

MENICHKLLI

Duqueza ias
Mas

tlr.ima cm 5 netos, por EMMY
WEI1LEN

Sabbado — ATLAS — Final.
(II 29189)

PROGRAMMA
ESCOLHIDO

DE
QUALIDADE

AS MELIK
SES MAKCA
OS ME'.HO
RES ALI 15

TAS

HOJE e AMANHÃ
-- Soirée dçi moda

7 horas
-:-A CHEGAI) A E A POMPOSA.

RECEPÇÃO DE
S.S. M.M OS REIS DA BÉLGICA

Doie longos actos (la Fox l-ilm Air Service

TOAI MOORE Uma das mais bellas ííguiaa
sulinas do ecran no film

Cem Do rs 1 Uü
da grande marca G01.D'rVV:\>

FRÂNGESGA BERTINI
S actos de intensa acção ilram atica. cxtraliidos do ccicbrc ¦•¦

dc BUGEN E SUE, cm o

THEATHO RECREIO y 5
tj iMPRESA SOCIETÁRIA \¦i Empresa arrendatária: RANGEL & COMP. "Vi

5
EMPRESA SOCIETÁRIA

Empresa arrendatária! RANGEL & COMP.
ISOJEÍ 3E3COJ3E

,. A's 7 3 4 e 9 3,4 da noite -- Duas grandiosas sessões §
£ !>...„» IVTPi'-i DA COMPANHIA DE OPERETA Z
B^ LAIA -b&lKJiA. e revista í
<C Dirigida por ALFREDO MIRANDA ",
\ í'1 e a" representações da opereta cm tre* actos dc costumes por- "o¦o tue iczes *a

Cinema Boulevard!
HOJE SO'  HOJE

Novo programma

O CAHTO DO ROUXINOL
t^j Original de Carlos Barbosa — Musica do mac.iri' U'enc«lào Pinto.
*m Maestro director de orehc >tra, Adalberto dc Carvalho. -"V Segundo maestro: Soj<hon;as d*Ornel'as S«5 SCEf:A!!IOS NOVOS DE JAYME SILVA "ts°" '-" COi-"';TAS DK ' "'OS OS SEXOS -- a< J
p3 Bilhete-? dcsüc j.t .; vc:ida ua tmitctuia du theatra c na casa T.o- i^¦j" pes Fernandes, Avenhh t>uíral, 13S. ^
J PREÇOS POPULARES — Camarotes c ír,-as, 15$; cadeiras dc _
a* t», 3$: cadeiras de 2*, 2$; galerias numeradas, ($500 e entrada uc- <*»

ral, i$ooo. ' (H jS6;,) %

Ia film:
DESENHOS ANIMADOS.

Paramount
a» nGüI '

A chegada c diversas festas cm
honra dc"S.S. M.M. os

REIS DA BÉLGICA
O jornal mais completo

.V* Eira:

m o UEI DA PRATA
5 ri(in:ssimoi actos da Paramount

Aru-raít. pelo Krande actor
W! l.l.IAM l-.UT.KSHAM

Amanha — Princeza Perdida,
da Fox Film. Sabliado — CAR-
LYLE I1LACKW1--I' .'H 29584)

Theatros da Empresa Paschoal Segretol
Direcção! JO r.0 SEGRETO

Grande companhia nacional de
operetas c melodramas (gênero
do theatro Chatelct, de Paris)—
Direcção artística df Kduardo
Vieira — Regente da orchestra
Paulino Sacramento.

HOJE — Duas sessões — HOJE
A's ,- 34 c 9 34

Sensacional "reprise" da opereta
sertaneja dc Viriato Corrêa, mu-

sica de 1). Francisca Gonzaga
-:- JTJRITY -:-
Suecesso ínecedivel de Arthur

de Oliveira, no .Major Fulgencio;
V. Celestino, no Corcundiiiba; M.
Durães, no Cabo Policial; Proco-
pio Ferreira, no Zé Foguctciru,
ctc.
Cinema Modem* — "Ordem im-
preterivel" (Vivtan Martin); "Mi-
nha irmásinba" (E. Xcsbit).

S, JOSE'
Companhia Nacional, fundada em i de

julho de ign — Direcção artísti-
ca de Izidro Nunes -- Regente da
orchestra Ilcnto Mcssurunga.

HOJE -— Tres sessões —- HOJE
A's r, 8 3;4 e ás io ija"O casamento do "Pé de Anjo"

Ampliado á revista quc maior suecesso
obreve no Hrasil, original de.

Carlos Bittencourt e Cardoso dc
Menezes

O PE' DE ANJO
A dansa dos COW-BOYb por Otti-

Ha Amorim e Pedi o Dias.
Brevemente — A revista de gran-de montagem "Quem é bom já nasce

feito", de Cardoso de Menezes e Car-
ios Bittencourt, musica do poptrlnrcompositor J. B. Silva (Sinhò).

(II 2373Ó)

PREÇOS COMMUNS.
ii:i«^Ty?£E à ' ll0ra — A CASA D°S MYSTERIO.-

^vns,eViiriZr.l° c 2" 'T'.so dios. CEM DOLLARS POI'
BStnÇM;M00^' A CHEGADA DE SUAS M.M. 03 REi

Distrilmição de Bomlions á petisada. — Preços populares

wniim %Ãiuj%.imn.i^M^tmai'aat,m^uvBitneti^^ ..wawis

lüeatros da Empresa José Loureiro
BB&X

Theatro R.e;p'u.'fc>lica, Theatro Lyrico
Companhia Portugueza dc Operetas CREMILDA DE OLIVEIRA;'

De que fazem parte os artista . MARIA ABRANCHES e ALMEI- | Grande Companhia Pormracza doDA CR"Z Theatro Almeida Garrclt

AVISO
Na bilheteria do theatro conti-

nua aberta a assignatura para ü
recitas com 12 operetas diífcren-

tes, das melhores do repertório,
aos seguintes preços:

FrÍ;:!< 1? camarotes, 35$; poltro-
nas, 6$; balcào dr l", 6$ooo.

A assignatura encerrar-
se-á no dia 10 do corren-
te, ás 17 horas.

Quinía-leíra, 14 de outubro j hoje ~: A, ; : , ,tt
ESTRÉA DA COMPANHIA

com a celebre opereta cm trc3
actos

(II rSóüo)

m s? oonze
(Mercado de .llitehiielins)

rie que esta companhia íoi orca-
dora cm Lisboa c Porto, com o

maior suecesso
Bessy _ CREMILDA DE

OLIVEIRA
Tom — ALMEIDA CRUZ

lournce_— Paimyra Hastos—Eduardo
Brazão, da qual faz part.- a gio-rinsa actriz vLuciiuia Simões
— GRANDE SUCCESSO --

A peça cm ires actos, dc 1). João
da* Câmara

Theatro Republica
Companhia Portnvnu'.'

.SATAXEI.LA—A.M Ut.
Direcção musical

WENCESLÁO 1 ¦INTÜ/ CBW^iHUUU.

HOJE —:— A's 8 34
Grande festival promovido pe

tro Gallego
A encantadora openi.-:

OS VE?
Toinam ,parte ns artistas: Eduardo

I iinu..,-,, Catiaiiro TrUmo. A ligusto Tor.res, J. Cslazanr, Luiz Pinto. Arc.-„-.,
Reis, Marianna 'òc Figueiredo, Lucin-da Simões e Paimyra üastòj. A acçãocm Santo Antônio das Areias.

ATOPSAPAGi
—, Luiza baíane

- Rícíla er.l 'ne:-.
i jornal "A Pt
rocranima.

(Juinla ícinü Ti ¦--"í ¦ ;»p
c&mpanhia Grand;- :• -ti'

.Mi
Amanhi

1 Dedicada
; _;;"-¦<

1

Amanhã
i — LEONOR TELLES.

Bilhetes à renda <í
... ,..  • deante na- Casa LoniKeata dc, assignatu- | Avenida Rio Branco,

i (H jr:„-i,

Cl'
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PELO DECORO DA CIDADE

0 quc foi a campanha do 2" de-

legado auxiliar contra o inere-

tricio
Um dos aspectos fia cidade que

mais impressionaram o actual chefe
dc policia foi o meretrício exerci-
do ás escancaras, sem o menor
vislumbre de recato, na chamada
'• zona da lama" , ruas onde se nus-
tiuava o "bas fonil" do Kio e que
devido i licenciosiiladc adquirida
„or deslelxos dns autoridades po.
liciaes, dava logar a constantes ar-
maças, (|«e chegavam não raro ao
"'Sa-tarefa de pòr paradeiro ao
escândalo encarregou o sr. Gemi-
„i.,no da Frnnca o dr. Armando
Vid.,1 2" delegado auxiliar. Lsta
?„tnrid.-idc deu honem conta, em
relatório nue enviou ao chefe dc !

policia, do iraliallio que lhe fora

confiado. ... ."
E' do teor seguinte esse otucio.
"Remctto a V. cx. -Ji declara-

,.,-ies tomadas nesta delegacia, de
donos dc casas dc tolerância si-

nul.is á rua Vasco da dama, ate o
diii io do mcz próximo findo.

Essas casas eram exploradas por
¦6 dccaltldas das quaes, 41 P«sta:
nm (lLM-lar.-n.-oes, não o fazendo as

visto , desde logo decla-
estavam fechando as

exploravam
,. ií: casas residiam além das

-„' proprietárias. 120 meretnzes,
iiéffazêndõ, assim o total de 176 me-"etiizea, 

que residiam á rua Vasco
'l;lKÓ'día't° 

do corrente mez, todas
¦,s casas ficaram desoecupadas evi-
¦ ,míu assim as mulheres que as ex-
.¦oravam, ser processadas de accor-

dn com a lei n. 3.99* ue l9_' 1'Fica 
assim a cidade livre da .ul-

ilmà rua, onde o baixo meretrício
Saaloso sc exhibia publ.camen-
"'Mfai 

das declarações Jâ^*^
remetti a v. ex. o mappa detalhado
dns casas fechadas.

Reitero a v- ex. meus protestos
,|. estima e consideração,.,,,,-jn Vidal" ¦

rPRÉFÉÍrO ATRAVESSOU DE
AUTOMÓVEL 0 TUNNEL

JOÂO.RICARDO
O prefeito, cm «companhia ; do

director de Obras e dos engenheiros
Marques Porto
, ussou liontcm

0 ASSASSINO DO RADIOTELE-
GRAPHISTA FRANCA

O caso oceorreu ha dias e já o
noticiámos. O radiotelegraphista
Francisco Pires da Franca estava
á porta de sua casa, na Pedra de

LIMPANDO A ZONA
Uma boa pescaria

Diariamente os officiaes adua-
neiros do íerviço especial de lis-
calização dus 'armazéns do Caes- do

Guaratiba,\|itando ali appareceu o I Porto apprehcndem ^dois, fres^e
vagabundo Olcgario Saturnino da ' '

Silva, em attitude insolente, dei-
xando ver nos gestos suas inten-
çÒes: aggredir Pires. Acompanha

NOTAS RELIGIOSAS
ultima quinta.

LLOYD BRASILEIRO
sua eminência «¦

santo
CHRISMA — N

feira de cada mez,
cardeal -Arcoverde administra o
Sacramento ao Clir sma. na
dral, a todos as pessoas que se
rem devidamente preparadas.

preces
to, está

restantes,
i.rcui que
cnsas qne

— Ar-

mais pequenos contrabandos, passa-
dos náquelle cáes, em sua maioria,
por .malandros e desordeiros co-

_. nhecidos na zona, affeilos c dados,
vn-o o Tambem malandro Joaquim] unioamehtèj a tal mister.
Brito. Desenvolvendo um pouco mais as

O radiotelegraphista chamou-o ai suas attribuições.no intuito dc rc-
ordem. .Rra o que o desordeiro es- primir ainda mais aquellas peque-
lVéravà; a menor reacção dc Pires, nas fraudes, o 1° ofticial aduanei-
para aggrcdilo. E, rápido, atirou- ro Virgilio Amdromico de Negret
sc-lhe em cima, empunhando uma ros, chefe do alludido serviço, Hon-
navalha. Pires procurou' defender-; tem, á tarde em companhia, do
se. Mas não teve tempo. Um gol-agente de policia João Penna, dos, R™rio

pe fundo e extenso, ferira-o na I segundos off.c.aes, Cordov.l Me lo triz 
J« 

Santo

coxa, prostando-o. ; e Al redo Almeida, dc ,0 remado-l 1™ '¦'•>. 1
Commettido o crime, Olcgario e res da guarda-mona da Alfândega

seu companheiro fugiram. A pra- e de seis guardas da policia espe-
ça da Brigada Policial Ernesto ciai do Caes do Porto deu uma
Dias dc Castro e populares, per-'batida ao longo daquelle caes, rc-
scguiram-n'os, c mais adeante elles, vistando, vasculhando, todos os
foram alcançados. Na oceasião dei cantos c levando, na canoa ,.to-
ser preso, Olegario reagiu, àlvéjah-'dos os typos que co licu no ar-
do seus perseguidores a tiros. Uma rastão", que nao souberam ott pu-
das balas attingiu o soldado Er--deram justificar a sua presença
nesto. na perna esquerda. Segurd em tal local.• ' ' ' Tendo partido do armazém I, as; í^y^S^ÍSènli -ÍE Moreira;

= horas da tarde, a caravana | gfcjggr. gMgj^,^ Carlos
quando chegou as 4 lioras, ao 18, ^ Q_fyn Rosário; ' thenqitreiro,
isto é, ao extremo opposto, tinha, javinc-dè Vasconcellos Noronhav de

nada menos de 20 v,ncm; procuradur, José Pedro do»
! Santos Valte; mestre dc noviços, Jose

Requisitando uma "viuva ale-1 ,miz dos Santos. Definidores: srs-

gre", o official Negreiros fez re-! Alberto dç Barros 1-ranço Raul l.m-

fnettêr os gajos, acSmpanhados de lio de .Miranda, Ernesto1 Lisboa{ Af-

„m officio* ellucidativo, ao chefe 
^**{_?_ &,,?*&.( g$

do Corpo dc Segurança Publica, An ™ Uusj^ 
^__

para que tenham o conveniente • =¦£' *£_ 
QueToz, Adolpho 'Ribeiro

destino.' '¦- 
" •——'¦

e desarmado, o desordeiro foi con-
duzido para a delegacia do 26o dis-
tricto e autuado cm-flagrante.

Hontem, as autoridades daquelle _..
districto mandaram o criminoso na .rede ',

para a Detenção, onde aguardará| ¦Jjdejos^
julgamento.

CONVENTO DA LAPA — Depois
de amanha, na egreja deste conven
to,,será cleebrada '«n? »¦••» «">
•honrn da excelsa padroeira, «. «-
nhora do Carmo. i.„rí„ a„-A' tarde será dada a benção do
S.S. Sacramento'.

MEZ DO ROSÁRIO - Combati-
ticos, recitação do terço, l»?»'"1'1"

benção do 'S.S. Sacramen-
sendo celebrado o mez no

nos seguintes templos: ma-
Rita, ás 7 'I* h°ra9'

Aos domingos, sermão pelo conego
Pio César; egreja do Kosario e 58o
Reneilcto;, egreja do Castello matrz
dc Madureira, Curato do Bangu, os
mesmos actos ás 7' horas. ]

ORDEM 3» DE N. SENHORA I
DO TERÇO — E' a seguinte a no-
ninai» dos imiUos e eleitos para os
diversos cargos da Administração, da

(-Ordem j»! Trior. Manoel Jose Fer.,
s rc:ra Junibr; priora, d. -Diana_ Pinto, ¦

das creanças, tosse dos mo-
ços, tosse dos velhos, qual-
quer tosse, qualquer doença
do peito, como bro&ichi-
te, asthma, coqueluche
— curam-se com o
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A INAUGURAÇÃO DO POSTO DA
ASSISTÊNCIA NO MEYER

Será. inaugurado 110 próximo dia
12, o Posto da Assistência nc
Meyer. Uma commissão de mora
dores do Meyer solicitou licença ao
prefeito .para collocar uma placa
no edifício do posto, commemoran-
do o acontecimento, sendo o pe-
dido deferido.

ÀS MANOBRAS DE QUADRO EM
RIBEIRÃO PRETO

Seguiram hontem' para Ribeirão
Preto, em São Paulo, onde foram
estudar a localização do terreno e
respectivo prenaro pnra as mano-
bras de quadro, o major Petitbon,
da missão franceza, e o capitão
Geneetico de Vasconcellos, do
Estado maior do Exercito.

Esses exercicios serão executados
em fins da segunda quinzena des-
tc mez.

dosiMamUes, Antônio Rodrigues
Santos, Benjamin Bastos, , Domingos
dá Costa Fernandes. . Jose da. .S-Iva
Simões Filho. Sub-priora. d. Maria
Isabel Druinniond MagalhSe»; mestra
de noviços, d. Anua Joamnna _ du

.... . *—¦_¦]]

OS SERVIÇOS DO POVOAMENTO
DO SOLO

—O—

Entrada de immigrantes em
varios postos

Valle. Zeladoras: dd. Amélia Mar.
ta Bandeira, Amélia C. Fontes
IMartins, Jesuina Borges Marques,
Josephiiia 

'Ferreira iRodnguíis. Isan
ra Alice do Amaral
Viatlfta Andrews.

' 
Órmeclnda

Sá Freire, atra
,,„ de manhã, pela

primeira vez, de automóvel, o tunnel
'.'. r,__..j. „.,. devera ser fran-

dentro de pou-... Ricardo, que
queado ao publico
Ca\ ' 'êx' 

ao fazer a travcBsia
,,cl,eu uma carinhosa manifesta;
,..,„ d„ pessoal operário que

abàlha, o qual, espontaneamente
_ locou duas fitas "as bocas do
tunnel que foram rompidas por s.
CXA 

seguir,-o dr. Carlos Sampaio
,,biu ao morro de Santa Thereza,

;, le es eve inspeccionando as obras
alargamento da rua do Aque-

Tosse, asthma

PEITORAL ROUSSELET
Infaliivel.

(946O

aii A VILLA MILITAR VAE TER UMA
AVENIDA DE LIGAÇÃO

O ministro da Guerra mandou fa-
zer por administração as obras de
construcção de uma avenida ligando

ÔlREFElTO E A CONSTRUCÇÃO
DO THEATRO BRASILEIRO

O prefeito mandou reproduzir a
mensagem enviada ao Conselho,
na qual tratava do terreno para a
construcção do Theatro Brasileiro.

A prirnitiva mensagem ajludia .ao
terreno do theatro Apollo, por um
equivoco, visto como s ex. queria
referir-se ao terreno da avenida
Gomes Freire, entre as ruas da
Constituição c Visconde do Kio
Branco.

O aproveitamento deste terreno
para a construcijão^ do theatro foi
autorizado por um projecto do Con-
selho, de modo quc, na mensagem,
hoje reproduzida, o sr. Carlos
Sampaio,"reitera o pedido para ven-
der o terreno da avenida Gomes

CONVENTO DA LAPA — No
próximo sabbado, na egreja deste
convento, será celebrada uma missa
em honra da excelsa padroeira Nossa
Senhora do Carmo. .

A' tarde será dada a benção, dn
S S Sacramento, havendo cânticos
acompanhados a "harmonium etc.

DIVERSAS —"Acha-se nesta ca-
pitai, em gozo dc licença :_oj*Ymo

a estação da Estrada de Ferro, nai»-. - ¦--- -. , • „ .......
Villa Militar, á avenida Duque de fe. «prove, ande, 

^ra 
o

Caxias. Destas obtas será encarre-1 Brasileiro a estruetura

gado o 1° batalhão dc engenharia. Apollo. 
do lhentro

padre Marfnno J. Alves, vigário da
Matriz de Campo Grande, cm Matto |
Grosso. . ,, ,

Esse sneerdote esta aproveitando .1
sua estadia nesta capital, em visitas a
todos os templos aqui existentes.

— — Do Sodalicio dc S. Jose rc-
cehemos a seguinte couimuiucaçuo:

"A Directoria do Sodalicio dc .Sao
José previne no publico quc estão ac-
torizadan o receber donativos parr n
"Casa Pia de S. José", somente as
zeladoras dos varios Centros, de 1"
lhas de Maria. Deu ara, ainil(i_.
re-toria qne actualmente nao _
valor as listas dc angariar donativos,
mesmo visadas, cujos portadores nio
apresentarem uni cartão -da signata-
ri Rio, .( de nutubro. dc 1920. —

(a)' Áurea da Silva Autran, dire-
tora."

Na semana de 27 de setembro a
3 deste mcz, a directoria do Ser-
viço de Povoamento visitou, por
intermédio da lntendencia de lnv
migração no porto do Rio de Ja-
neiro, 16 vapores, que transporta-
ram 107 immigrantes, passageiros
de 2' e 3* classes e 14 retirames
nortistas.

Nesse periodo, foram encaminha-
dòs, pelo escriptorio de informa-
ções e Collonizavão de Trabalhado- 1
jes, situado no caes Pharoux, 4.',
310 indivíduos, quc tomaram os (les- f
tinos seguintes: S. Paulo, 124: j 

a- ,
raná, 77; Minas Geraes, 52; Kio
Grande do Sul, 411 Santa' Cathan-
na, 20; Ceará, 4; Matto Grosso, 2,
•» Alagoas, 1.

No decorrer do primeira semestre
i do corrente anno. entraram no Bra-' 

sil, pelos uortos da Bahia, Rio de
Janeiro, Santos, Paranaguá, luoru-
nopulis e Rio Grande, 32.653 inr,;
migrantes, passageiros dc 2a e 3'
classes, sendo 22.804 homens c
0.840 mulheres, assim distribuídos:

Bahia 202; Rio de Janeiro,
20.084;'Santos. 12.2115; Paranaguá,
7; Florianópolis, 13 'c 'Rio Gran-

di- i de, 131. ,
tem I Esses immigrantes eram das se

guintes nacionalidades,' segundo
apurou a directoria do Serviço de
Povoamento:

A-lbanezes, 4: allemães, 1.507:
72; austríacos, 377; bel-

gas, 79; boliviano, 1; brasileiros,
859; canadenses, 1; chilenos 51 Ça1"
nez, 1; columbiano, 1; cubanos, 2;
dinamarquezes, .23; egypcios, 91
finlandez, i; francezes, 3921 Bre-
gos, 38; hespanhóes, 3.20^; hollan-
dez, 72; húngaros, 17; indianos, 3?1
inglezes, 256; italianos, 4.9341 Ja"
ponezes, 627; lettões, 2; libanezes,
2; marroquino, 1; mexicano, 1;
norte-ameHcanos, 112; peruano, il
polacos, 283; portuguezes, 16.846;
rumaicos, 44; rumenos, 47; russos,
92; suecos, ie; suissos, 155; tche-
éo-slavos, 41; turco-arabes, 2.341;

¦•ns, 50; yugo-slavos, 9 e di-
versos, a.

Tosse, nsthnui
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O GENERAL SETEMBRINO EM
BELLO HORIZONTE

O commandante Botelho, do pa-

quete 
"Aymoré", informou o,chefe

da navegação de que . os «crvicos

prestados pelo engenheiro João Vi-

cente da Cruz, inspector de maün
nas,, quando era tentado o salva-
mento do navio sob o seu comman-
do foram os mais adequados .10
caso, e além da boa vontade desse
auxiliar sempre houve entre ambos
a mais perfeita unidade de vistas.

—:— Partirá, hoje, ás duas horas
da tarde, para os portos
americanos o paquete 

"Benevente ,
sob o commando do capitão de lon-

. go curso Carlos de Carvalho e Sil-
va Antes de sua partida o "Bene-

vente" reil:l>ixà a.,visita do sr.
Frederico Burlamaqui. .

_•— A bordo do "Sino", que
deverá chegar no dia io do corren-
te viaja o sr. Ubaldo Lobo, agen-
tc do Lloyd no Rio Grande, que
vem a esta capital a serviço.

—:—- O Instituto Vaccintco Mu-
nicipal forneceu á secção medica
500 tubos de lympha vaccinica antl-
variolosa. .... ,O "Uberaba deixou hon-
tem o porto do Recife, devendo
chegar ao nosso no principio da
próxima semana.

— y- A saida do "Wetlcealao

Braz" para Cabo Frio e Paraná-
guá será depois de amanhã, itsse
navio foi classificado na classe dos
cargueiros, por acto dc hontem.

__:_ O "Bocaina" jairá no dia
10 do corrente para os portos do
norte até Camocim.

_._ o "Goyaz" deixou honteni
o porto de Mossoró.

_:_ O "Sergipe" deverti che-
gar hoje a Montevidéo.

;— Com destino a Buenqs
Aires, deixou hontem, o nosso por-
to o "Macapá", sob o commando do
capitão pinto Aleixo. Antes de sua
partida estiveram a bordo o sr.
Francisco Machado, intendente,
commandantes Deoclecio e Sarma-
nho, da directoria, representantes

; da imprensa. O intendente, tendo
I assistido ao almoço, elogiou, o ser-

viço do commissario Alfredo Fran-
ça. No referido navio seguiram
para Santos os commissarios Jorge
Naylor e Jacyntho Pacheco, recen-
temente nomeados para o "Tapa-

jós" e "Caxias".
— 5_ Apresentaram-se honteni á

directoria| por terem de seguir hoic
para Nova York, 110 "Benevente",
o commandante Carlos de Carva.
lho e Silva c o commissario Candi-
do dc Castro.

—:— Estão no dique os paquetes"Minas Geraes" e "Javary".
O "Bahia" e o "Beneven-

Bello Horizonte, 6 — 0 general tc" atracaram hontem no Caes do
Setcmbrino de Carvalho, visitou as Porto. ¦¦ ¦•-•¦- . ::¦
obras do novo quartel federal situa- —:— Foram assignadas hontem,
do no bairro de Calafate. O com- as seguintes; designações: camarei-
mandante e a officiaüdade do 12" ras- do "Bahia", Anna Negreiros
regimento foram ao Grande Hotel Chaves, _ do "Curvello Euridiçe
cumprimentar o general Setcmbrino de Araujo,-do Poconé Julia Vie.-
dc Carvalho, que lhes offereceu ra e do "Uberaba , Cândida Esco-
uma taça de champagne, saudando bar dos Santos. Io e 2" despenseiros
o regimento, cujo brilho, na parada do "Curvello , Victor de Mello
levada a effeito no Rio de Janeiro, Fernandes c José de Mello Vieira,
cm homenagem ao rei Alberto I, médicos, do ' Curvello dr. Fran-

—:— Uniforme 4" (Kakl).
Superior de dia capitão Lima.
Ofiiciiil de dia a Brigada — 2° te-

nente Dino. , '
-Medico dc dia 24 horas — 1» te-

nente dr. Saraiva.
Medico de dia 12 horas — capitão

dr. Rezende . .. , ii'.
Pharmaceutico dc d:a — sr. Aline-

; Interno de dia — 2» tenente liono.
rario, Oswaldo. .

Dentista de dia —• sr. SayS?, ,
Auxiliar do official dc dia a Uri-

gada — sargento Armirio. ,
Musica de promptidáo das 7 as 10

r„",VT horas a fanfarra do regimento de ca-
norte" vallaria, e das 10 ate termnar p exi

pedienie do quartel general a banda
da Brigada* , , ..,„

Couducção dc presos será fornecida
pelos corpos dc accordo com o pe-
dido que fòr feilo. . . .

O 1" batalhão fornece: 3 interiores
oara rondai a promptidão dc incêndio;
10 praças para prevenção; o policia,
mento; os demais serviços ja dctertnt-
nados e o mais que fór pedido.

O 2» batalhão fornece: 1 inferiores
para ronda; 1 cometei ro para orilcns
á Assistência do Pessoal; 10 praças
parti prevençüo; o policiamento;
demais serviços já determinados e "
mais que fôr pedido. ...

O 3o batalhão fornece: um inferior
para ronda; 10 praças para a preven-
ção; o policiamento; os demais ser.
viços já determinados e o mais que
{òr pedido. . .

O 4" .batalhão fornece: 4 inferiores
pata ronda-, I inferior as 8 horas na
Assistência do Pessoal, para rondar o
2" districtu; 10 praças para a preven-
oão; a promtidão de soecorroa; a per-
manente; u policiamento; os demais
serviços já determinados c o mais quc
fòr pedido. „ . , ' 

.
O regimento de cavallaria fornece.

10 praças para a prevenção perma-.
ntnte; 2 inferiores para rotula; a

guarda do quartel general;, o polia?-
mtuto; os demais serviços ja deternu-
nados e o mais que fôr pedido.

O gabinete de engenharia fornece:
um bombeiro de dia. ,

A companhia de metralhadoras ior-
nece: os serviços já determinados e
o ina-s que fôr pedido.

—:— Ronda: , ¦
Com o superior de dta - segundos

tenentes Santos, Telles c Alcebiades.
—:— Promptidão: .
No regimento de cavallaria — 1

tenente Goytacazes.
—';— Guardas: .,
Da Amortização — 2° tenente Ko.

S'ní Moeda - t° te«e"te Guana-
baí?<; 

Thesouro - 2" tenente Waldc.
mar.

—:— Dia aos corpos: . _
No 1» batalhão — capitno Ssouza-
No 2» batalhão — capitão Coutt-.

nlNo 
30 batalhão — i" tenente Saint' 

j
C'n!/ 

4- batalhão — 1» tenente Faus-'

'"no 
recimento dc cavallaria — •"

tenente Themistnclcs.
No quartel da Saude

L 
No' quartel do Andarahy — 2° te-

nente Lone« da Coisla.

ler sempre as ill-

NOTAS SOCIAES
NATAL10IOS

Fizeram anuoa hontem:
o capitão intendente Antônio Monj

teiro Meirelles; ,, ,. a
dr. Nelson 'Moss de Almeida,

clinico em Nictheroy; ?
d. Felisberta Busch Varella,

viuva do dr. Burch Varella;
—- o sr. Francisco da Costa Lima,
chefe das machinas da Fabrica oe
Chapeos Mangueira; ..;

o capltio.tençnte dr. Tlieophilo
Nolasco de Almeida, presidente
Centro Catharinense;

CONFERÊNCIAS

do -v:

H

I

das

O sr. Collatino Barroso reatua».
hoje, ás 5 horas da tarde, na Biblio.
theca Nacional, uma conferência BO-
bre a renascença italiana.

REUNIÕES SCIENTIFICAIS _
Realiza-sc hoje, ás 8 \\l da noite,;

a sessão semanal da Academia. Nacio-
nai de Medicina, com a seguinte or-
dem do dia: .

1» par»s — O—A propósito
Musaccas, pelo sr. Jayme Silvado."•parte — i»-Sobre a euthenasla,"
pefo sr. Eduardo Míirclles. „„, V..,0 _ Considerações sobre a Lai*-f;,n
ca-iwpaya", pelo sr^Jayme Silvado. ;,,M

ASSOCIAÇÕES
LIGA DE 1'ROEESSORES-flReali- :'S.

za-se hoje, ás 2 horas da tarde, na ¦;,,«,
nova sédc da Liga, á rua Uruguayana j-st
11. 22, 2» andar, uma reunião de todo ,;-",
o prole-ssorado, para tratar dc mte-¦¦;^
resses da classe.

toeunuo ______m,
Haverá, 110 próximo sabbado, reu-

não intima mensal no Qub Miliatr,
dus 5 ás 8 lioras da noite.

-_—

tenente

Quem quizer .~. —-, _
til„as novidades 6 só na easa Braz
Lauria, R. Gonçalves Dias, 78,
agente geral do " Tçsoro ac las la-
milia-;". com bordados c. molde.
TriXlt- ''Modas y Pattlimfos'.
com folha de moldes
etc, etc.

VIAJANTES
¦Embarcou ante-hontem para a tu.'

ropa a bordo do "Príncipes» IMafal.

da", o monsenhor João Pio dos San.

tos, secretario do cardeal Arcoverde.'

Áo embarque de s. em. reveren-

dissima compareceu grande numero do

familias c cavalheiros da nossa so.

c edade e o alio clero desta archidio.

cesc. Foram offerecidas a monsenhor

Tio muitas "garbes" do lindas flores

naturaes pelas familias preseutes. A

bordo, s. cx. offereceu um chá a

todos que lhe foram levar os seus

cumprimentos c votos de boa viagem.
Achn-sc entr

trato Carrilho
Piiblca do
Norte.

Afim dc assumi
parte breve paru 11 Chun. - ¦ - ¦
noel da Veiga 'Menezes, nosso cônsul
cm Sllàhgái,

:-'í

li. rvis.
... director dc Hygiene
lCsiailo do Rio Grande do -:,

iíi-IO,
Ma-

bordados

argentinos elogiou 
-calorosamente cisco Affonso de Araujo, e do "Be

nevente", dr. Amaral Machado;
commissario do "Caxias , Jorge
Naylor.

MISSAS
MISSAS — Na matriz do Carmo

¦c elfectuaram hontem, as missas man-
dadns rezar em suffriigio ila alma ilo
commandante Wlliam Cuiiilitt.

No allar-mór houve o officio «a la-
iiiiiiii c nos altares latcraes ns da Ma-
rinha

Estiveram presentes,
pessoas, o almirante
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Exclusividade e propriedade

Empresa Pi n tti d i

Breve - 0_SENHOR DO AMOR -
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J. BRANDÃO BE OLIVEIRA

Rua dos Ourives, 124
. Teleph: 5647 Norte
CAIXA POSTAL, 1708.

(11 11502)
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NEMA ATLÂNTICO 11 Cin@mâ OlymDla
Kua Copacuban», 580

í~~i

pp.íE - Novo, Rimirpliendeiite e bollo programmii |
Uma nympha que re-
surge cheia dc «Tctça e
belleza e que nos cnn-
iKrá a liisloria de Nidiiv
c O pássaro euntor

ii fila

RUA VISCONDE 1)0 RIO BRANCO. 5.1 - Tt-lépli. Ç. __l

HOJE -:- Um programma -:- HO-í^
estupendo e ineo-ualavel

O CENIAI

qs ueuses
dos

hoje

K TALENTOSO ARTISTA

TnASRmhmlmElSATS 
'

l ellisíslmn drama
niagdalèine Traverse

O film eslupefifl.-j da
Fox Flln» Oerpora-
tion e a creação su-

blimO de
fòHMETTE

KELLE^üSAaN
a riVal de VICN-ÜS pela*1
pcrféiçíío do suas. for-

mas diviiiaes
HOJB a 1* eppcn em

5 netos.
/

Terrível
Embarcação

pela genial artista

iACHSS^A
CINCO ACTOS
eu- .irtistn sem rival .uupiissiv i
impressionam c que a famosa labnca
mc.ilc soube transportar ã tela.

déàeinpcnliadosretumbantes, maravilhosamente' 1 e dominador, cujo olhar c snrn-i
Pathé Nova Vork tão sabia-

Pára complemento do progranima, apresentámos

Cina i-ncantatlora estrella fulgurante r.A

3ILLIEBURKE
dora artista, joven e insinuante, estrella flll

' 
clnematograph ia americana, em :

viuva ingênua

^.^Beaa^^tBBamHBiaMMa ^mmmmmmmmmmemmamamm*- iim i 
'""^

ia:oJi3
Um primoroso espec-

taculo de arte,
emoção c belleza!

O «record» dos
suecessos do dia!

lie faziai
a formosa mulher e

empolgante actriz
italiana,

apresenta mais uma
mngistral creaçiío

artística na
protagonista da peça

SABBADO
Sensacional estréa de uma

famosa serie

As aventoras de Ruth
A Empresa Segvetp oollocnndo o cine-

ma Olympia «o mesmo nível do que os
muís importantes cinemas, n5o mediu su-
criücios para obter a primazia do uma se-
lie de cmgma, myslerio, aventuras, autia-
cia» da aíamada casa Falhe New York, in-
teriiretação da nao menos popular actriz

6 longos actos de
-jialide intensidade

(fraiiiatica!

I.INCO ACTOS
PARAMOUNT mai

soberbos c cheios de emoções cm quc a j.i celebre
uniu vez confirma as suas sempre gloriosas i

* producções.

SABBADO
cm i; episódio

fillll,

A sala mais chi c, ampla, ventilada e popfortriVRl
desta capital.

£ÍV*mm^.Í2&àíeÍmm3^^mlJL\^

livcio do granili- e i-.lira-sensacioiiiil
AVENTURAS DE RUTH, magestralmente de^^^a^:^,>P.*''«

•ido
de-
las

mais queridas artistas
TUR' XOVA YORK.. . 

r0N-nESi;A. a» episódio - O RA1-TO.

c .^TÊRRWEL ^ARCAÇAO - V-nagestosos actos da Fox-

Filai, galhardamente interpretados pela Ideal
' RAX l'''í'",!'" \________m!r^~*—^il

artista MADLA1NEI
(H 2871?)

ii^1rlTrI¦n'f~1^awlll°°°,TB^^w,wga^

1TAUA MAXKtXl
Í5

Scgüe-sé-llie o film
de iiiuiür exito nos
íheairos da Bélgica g

1

if lá 111: llllll 11:! ImMim
i. in-Vibrante drama pídriuiM. em 5 grandesactos

cluiiido o interessante film lalurai

A CHEGADA ._ ^b ^boí&«S.PAULO» A BÉLGICA
doanHBgtaiPPüiwii^JiH'

•,m.i-xiT3rf.xiJícca^'"'

A Empresa chama a atte' çao
publico para este

proqramma de elevado custo _
v^KM^i>^^IailEa=aTOU!eí=^:3.¦^JiuLJiumiiiiiaiiiiiii iiiui"—!""**

2- feira
fico trab-ilho

DriíKjipe do impossível, magnr
d.s br.llíirntes árlisla-- italianos

Rijggoro llirvneri o 11- Mnko?k-ij

\ 
'¦: 

émmii iiiii iiii ii ¦m—iB—*****——mmmm (*•

Iíi

além dc outra»
Krontin, chefe

do Estado-maior, n embaixador ç o
addido naval americano, varios almt-
rantes e alma pamn;..- •- ... •'¦•'•(•a,
:,l,'-m ih- inuitas famílias.•— Salilwdu que vem sc effectuará
ua egreja ilu Candelária uma missa ffl
íiuu-brii em suffragio da alma dos ina- 9
rlnhelros brasileiros fallecidos de grlp-- ,-
lie cm DiiUnr.

Esla missa será mandada dizer pelos
marinheiros.

1V. Ex, vac fazer

ISTO INTERESSA4.HE
Morim especial sem

preparo pnrn en-
inistis, peça. - •

Superior morim «('¦
tone, peça....

Morim superior, "Ou-
ro sobre n/.til",,
muito lncRo, peçii 32$500

Morins leciones o fl-
nos, grande varie-
dade. peça : 35$,
32$000 o. • ¦ •

Varo linho, enfesla.
lio, todas lis cô-
pes — "Keelimie"
meiro

Piillia de seda, espe-
ciai, 1 a •;•;; u r a
OOcm., metros. .

Pnllin de seda jnpo-
ne/.n , eiieorpadu,
lai'Siii'11 5)« ''»••
metro

Voile filio, :n,",l("/..
lai-.;i!ia 100 cm.,
cretone para ves.
tidos

Crcpe Snnié. enivs-
(mio, Iodas as. cô-
ecs, niodii, íiictio

Orcpon, evliiv" clil'-*,
et>i's liiidns, córte
pnra vestid

Tecido esponjH, en-
festitdi), iirtlgn d»
actualiilade, córle

Crepon, com listras,
novidade, córte pa-
i-a vestido. . . . 1SS900

Secção completa do artigos
para meninos c meninas.

DSrEOIAWDADlil DA CASA
l.nxoviies completos parn

noivas, eoui todas ns
pe.çtts precisas

rtoos;;. asou, aoos. iso$,
170$, 160S, 150$, 1-10$,
130$, 120$, lfH>^. í>0!5,
80$, 70$, 00$ e 50$000

ARMAZÉNS DO PALÁCIO
DA S NOIVAS

83, RUA UnOGUAYANA, 85
(canto da Uua (lo Hospicio)

Telephone Xorte

23$900

9$000

2I>$000

i*nftn
*2**-*..._f

3$200

11$Í)00

SS400

7$800

33S50Q

33$SO0

.875
(13836)

IfJESSEBSEBaa^HESSSa^SESBa
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lo maestro
Pi NTO;

. _._\hõjs
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UO,)K- O maior dos suceessos- HIHE'II
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STHEATRO Arrendatnrio
Djalma Moreira

8 Mmm OiPMfTOGRAPHlÒAS ITAUAN S Wm,
AUREÍJO l_mm e CAMKRATA & MASCIGRANgg

O publico quc assistiirii.ii.tcm no Vhenix á estréa «la

V
ijus plitiiis de t'xl'i mundo.

creadnr dn
sua arto em.Oijões vivi
O artista querido d

lantas maravilhas, quo ^itrene enm
issimas, apresent-i-ào em

w
in H m que cxeeae ;t

¦ eunibiúiiaiiU-simos
Stantloi* i

OmeÊk 

*f$*_\*W*-tíf Bfk K'1Hi^S lltl
¦- t,-l,l

_ UUU1F.R -
k .liilgou uiiaiüíiicmcntfi que esla
o Ulu èti mais bollá, a mais ar-

ns as espec.WivHS
netos '!•• :-'•''!'¦ Sitatir-

1 Pox Film

No tpestni) pre.
m 1 um IV.ni ii

moderna oineiBale
I fc'r;i

grap lua ilt'

ACBSS

-,-,ií 
i.i 1

UI

ti __~^<?nOi .ifi<®i
Hi *mm%}m.K*\)*Ú\ iS?3
[Ima liíst ri 1

Kallsdah
rio em "• autos, intei

13 [fflÉÉi 8 liíí lií
amor'

a pelos
myste

qm-rid

O recortl do> prugrauimus
'.a FOX-

No ni -¦

E MAÍs'

_ CANÇÃO DCS SORRISOS. 1 actos da t
proir.-in-.m--i. • -cri."., artista KA1.K HA.MÜ.10

. EVANGEL1NA — Extr40rd:nnr'o .'.r.-.ir-. 1!
nn NAZliiOVA, cm JOGUETE DO V-

Ififl
ll

tl.M nnr ÁI.llETlTií HA)"'. ' * U
... -'•. ,-n ¦• :-:•> ¦'- METRO. g O
;_j-srdciA;; ;i\ i-ox-riLM. \ b

m_*fJmi. _^S_:r^**2s:-fl^_ -f-' ^W*- I

tislica, a mais suinptuosa qm*
teia si.lo produzida pela cine

matogra)iliia.
A sua interprete:

iKüíi mmí MAHZINI
A YKSUS itirliana. chega a dur
ií mi» arte sublime, um ppiito
tal dc pèrffiijao, que deixa

assombrado o publico.
IfEülDÍA, s- exliibinà ainda
hoje e amanlià, pela, iiltima
vez. O publico amante da Arte
verdatrcíra, dpve aproveitar

esta oceasião ppportunii-

• Qual será, o mysterio que esta chave eit-
correr * *

€ assim sãò Treze chaves cor-
respondendo a Treze mystertos.

\Tresie problemas nõ curso de quinze
eP'S°Càaa 

episódio é um romance-Cada episo-
dio ê cheio de aventuras,

Jicsão violenta conferido trues accumula*

I dôs em cada rninuto de espectaculo.

Sabbado, Ruth Roland vos espera
no popular

CINEMA OLYMPIA

aventuras de Ruth

1.' i
£ i
! I
o t

tls I
O 1
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PÓDE-SE Fl
CÉGQ

Us.-indosc leu les sem o exame
prévio da vista. N'i Casa Vieitas
proccdc-sc a exame de refracção
gratuitamente. Rua da Quitanda w.

(11883)

Domingo,''.10 dc Outubro: ili
miinilo iulaiuil — O Leãi» Miliiso
i.iovani Kitic.ev ch, c pela iiitelligente
prddigio ii»* ~ annos de idade. 

('307(5 õ horaá «mi.iliuet!". iIpiIic m 1-io
intPrpreUdo pelo campeão mundial

menina liiiuicii Cipríuni, am

l
_tfS^K\x_2ift\WiaxtPVJ^ **

__jmm*m___fmm_'*_l <*****•" '^«y"^*^-'"^r
-——mmm-^... m** i iwm—m1j^^g^^^^^_mmimm7*mT**^^^^»^^f-

O THESOURO RECEBE PAGA-
MENTOS EM PRESTAÇÕES...

O ministro da Fazenda, despà;
chando o requerimento cm _ que
Francisco itarola pede iicnnissSo
pnra pagar em prestações mines-
traes de iooifooo, a multa dc
2 :ooo$ooo que lhe foi imposta por
intracção do imposto do consumo,
resolveu permittir o pagamento da-
quelle delicto cm dez prcStaçSes
eguaes de 200$ooo, assignado icrino
de confisíão de divida, com fia-
dor idôneo.

'A VIDA"
2850¦£_____&

o iHimcm 7 dessa apre-
que sc publica nesta ca-

iLÍGTRÔ-BÂLkCiPir¦_ 
.Sm

Áauiirdem todos o ivíiiinncio de SeRunda-Feira, próxima,
nlt:» líovidiide para o Isio

que ene rra umn i$ooo

A mais p
HOJE

51. Rua Visconde do Rio Branco, 5i
opular e querida casa de diversões dü.-rt

Recebemos
ciada revista,

i pitai.
I Como sempre, além de optimas gra-

I unas c abundante rcportagciu photo-
grnphica, o magatine traz variada col;

... . faboraipio literária, ii.-.t.u dc actualida-
KmUreSilllrilSIiCira ;lde. etc, tratando em l.nguagcm clara

de llíverspes : !<______±___s±J^J^™V£."2!0 
COURAÇADO "ROMA" PARTE

—•MT^y^~v—i~~i

r,!
lo qivcráoo

nltal
Troaram ma novo

S
HOJE!

Ú ULIiiVSO D08 OOGl^QS
. Grandioso (lnima em 5 longas partes

Pihgrpohg, bilhires e outras diversões
Artística eãwiimiaiite _j^__\_____2 electr,Cil

"0:3 r.rr ií

Santos, (, — O couraçado Ro-
ma", que deveria zarpar hoje do
nossa porto, ás u horas, transferiu

ida para amanha, as '. lio-sua san
Rio.

Horário do" cosl.ii.ir, Jj^W^J^^

Ao Electro-Ball-Cinema!
*__ diverstScs começarão áa 3 horas da tarde. (H 29695)LÍ

ras. com destino ao  . .
tantos, 6 — Uma commissão üt

senhoras'italianas, residente nesta
cidade, entregou ao commandante
Capon, como lembrança, uma bc-
lissima estatueta, de bronze, repre-
sentando o "Futuro .

Nas pagin.-.s de um livro aberto
lé-se: "La foi cn I'avenir parte en
moi toutes les esperances . Mo pe"
destal via-se uma chapa de ouro,
em forma de cart3o onde foram
cravadas as seguintes palavras Le
signore italiane di Santos alia K.
H. "Roma" ottobre 19*0

;>íísa

M
m
•-¦

'¦' * i.
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CORREIO SPORTIVO .tnccrx^njirr^-^g^^rwt^n

Exemplos que vêm de cima
• As ultimas reuniões da Liga M<r-
tropolitaua e da Federação do lie»
mo, deixaram em todos os que as
assistiram as mais desagradáveis

^impressões.
Alguns dos representantes reuni-

. tios, ou por uma questão dc tabeliã,
;;oiv por uma leviandade dc üm juiz,
pit ainda por uni acto de indisci-
plina dc remadores, entregaram-se
gostosamente a acaloradas dis»
cussões. irritando os demais, cuja
intervenção foi necessária para que
os ânimos fossem acalmados e as
polemicas perfeitamente dispensa-
veis tivessem ijm termo mais pro-

. veitoso.
Os assistentes, pois sempre são

oecupadas as galerias da Liga
da federação tiveram tuna oceasião
magnífica nara. aproveitando-se do
exemplo, prepararem as suas dc-
tesas cm caso de alteração cia or-
dem cm outra qualquer parte, sob a
qirqcçãq das duas agremiações;

E' preciso que seia dado um pa-
radeiro a este estado dc coisas.

Precisam lembrar, os srs. repre-
sentantes, que os exemplos que vêm
sempre de cima, devem ser os me- i
lhorcs e mais aproveitáveis possi-
veis.

Que vantagem terão ps sports da
cidade com as polemicas que se
travam com tanto calor? Nenhuma
c. muito polo contrario, a desyan.
tagem é patente. E' um exemplo
que fica como para garantir a esses
provocadores de desordens, o direi- Carvalho
to de procederem incorrectamente.

— Os srs. representantes são os
primeiros...

Ná Federação do Remo a dis-
cussão chegou ao auge. Terminada

('.nines ilu Couto Filho, back do S. C.
liiu tle Janeiro.

l.nmos V. C. x Ypiranga
Os teanis tio líamos para o jogo <le

domingo:-- .,
i" team — Amaury — Alvarenga

(cap.) — Aiilitimai- — ;Wál. Sylv.il»
Ire — Guarani — Gotlinlio — Plínio,

Pimenta — Alberto — Rolla —
Carlos. Cf;-'.. -i-,

jt tcmii — liiuz — Belmiro — '«•
inelrio — Walter — iMolImari — Ar-
íiiantlo — Cláudio — Severo — Ujal.
ma (can;) —'.Santos -- Olympio.;

V team — Ismael — Gabriel —
C.iictlts (cap.) — Caiiella —Quiticn.-»
-- Alfredo — 1'irt-s — Custa — resta

Celso — """eco.

Atliletieo Footljull Ctub

Haverá lioic, as 2 c meia horas, um
treno 110 campo (lo Leme, com 11 cum
local,

O captain pede, p««r nosso íntcrtiie-
dio; o comparecimento iln» seguintes
jogadores: — Kaul — Carlos — Ar-
mando — Francisco — Itn — Ophc-
Ho --. Haroldo — Lincoln — Japyr —

Icfonymo' — Pardal.

liupu x Lussitiino '

Rculiza.se, domingo próximo; um
m*ic'i entre estes tlois clubs. no campo
da praia dp Rüssel.

ALI.IAJÍÇA SPORTIVA
MUNICIPAL

Os mntches de domingo
Os iitatehes de domingo — Cruz tle

Malta x Villa Guarany. ,
Juizes: — primeiros teams, José Ma-

ria Galhardo; segundos, João Uraz, e
terceiros, Joaquim iios Sanios. .

Iteni-csciilantc: — Seruau Heitor de

AíwMda x Cctiiitn.se — Jiuzes: pri-
meiros teams, Bernardo J-, da Silva;
segundos, Augusto' Pinto Paredes e
terceiros, Waldemar de Barros.

Representante': — (?). .
Maná .r Pereira Passos — Juizes

a reunião, quasi houve uma scena primeiros teams. Francisco de Paula
de pugilato, felizmente, evitada por segundos, José rie Oliveira Galvão
intervenção immediata dc pessoas
presentes.

Evitem estas coisas srs. repre-
sentantes da Federação e da Liga-

Façam o sport como elle precisa
scr feito.

Uniu Inscripção feita por
equivoco

Ua tempos o C. R. Flamengo
officiou á Metropolitana enviando
uma lista de jogadores de basket'
bali, entre os quacs figurava o nome
do .«iclual vicc-pr.esicteiite da agre-
uiiação carioca, o dr. Antônio Fer-
reira Vianna Netto.

Tempos depois, o representante
do rubro-negro, sr. Álvaro Zamith,
declarou em sessão, oue o sports-
man em questão não cra" absoluta-
mente sócio do seu club.

Um vespertino, deante da dccla-
ração do representante e do pedido
de registro, do Flamengo, publicou
uma local, perguntando como podia
o club registrar um amador que não
era seu associado.

A directoria do club da rua Pay-
sandú, officiou :'i Liga declarando

¦ haver equivoco na inscripção e pe-
dindo para retirar o nome, do ve-
lho sportsiiian carioca tia lista que
fora cm tempos enviada.

O facto provocou escândalo, e,
' 

ao que se diz, vae ser aberto um
inuticrito a respeito.

— Temos cm nosso poder a co.
"pia do officio do Flamengo e a
resposta que lhe deu o tlr. Ferreira
Vianna, 0:1 quaes deixamos de pu-
blicar por absoluta falta de espaço.

terceiros, João Braz. ,
Representante: — •l-.uzAio Soares

Júnior»,

Resoluções da Metropolitana
O consellio da i" divisão resolveu

ante-liontcm: „
a) approvar os encontros eltcctua-

tios entre os clubs Villfi c Palmeiras,
realizados domingo ultimo; .

li) multar o juiz Armando Reis
cm 20S000; . .

c) nomear os seguintes juizes:
Mangueira x Palmeiras cm 17 ao

corrente¦
Primeiros quadros — Jayme nar-

ccllos; segundos quadros — Achillcs
Pederneiras.

.Representante — Ary Franco,
tf -il *

A divisilo do Campeonato
O conselho ila 1" divisão approvou

a seguinte tabeliã de jogos: ;
Dia tle outubro — America x Bo-

t-ifogo: Fiuminensc x Mangueira;
Andarahy x S. Christovão; Villa x
Bangú; V"':.; VV V:'j /

Dia 31 — America x Bangu; ria-
mengo x S. Christovão; Manguei»
ra x Andarahy; Villa x Fluminense.

Dia 7 dc novembro — Botafo-
ao x Fluminense; São Christo-
vão x Palmeiras; Andarahy x Bangu;
Flamengo x Mangueira,

Dia 14 — America x Andarahy;
Fiumi»v*nse x Ban^íi; Manguei-
ra x S. Christovão; Flamengo x Pai-
meiraSi

Di-i 21 — Andarahy x America;
Botafogo x S. Christovão; 1-luminen-
sc x Palmeiras; Bangú x Andarahy.

Dia 28 > — Flamengo x Andarahy;
Fluminense, x S. Christovão Ban-
gú x* Botafogo*

Dia s tle dezembro — America x
Flamengo; Bangú x Mangueira; Bo-
tafoço x Andarahy.

Dia 12 — Psmeiras x Andarahy;
Mangueira x Fluminense; Bangú x
S. Christovão. ^ ;

Dia 19  Fluminense x Flamengo;
Amerlca x S. Christovão; Villa x
Andarahy.

Dia 2(1 — Andarahy x Fluminense;
Palmeiras x Villa.

Dia 2 de janeiro — S. Christo-
vão x Andarahy.

-Díjyemos ainda informar a v.
ex,, qiic. as gtiarniçÕea de XX "Al*
zira* u "Jara", quti entravam, res«
•prc.ivainente, çm 3* c 3" logar cft,
escorarani poucos metros antes das
balisa-, entrando então ent acgiíndq
Jogar a guarnição dc "Pc^aso", (jue
deveria sc. cõllòcádq em quarto ío*
ga: sc nâ_ su verificas*", o fiui íiçUnfl
còmmurifcámòs a V. cx. Respeitosas
salldaçõel — Alberto A. Almeida
(a) -¦ .Machado Teixeira, José
Calmou -.

Pnra o Çariípòqnafo ile Rema-
dores do Urasil

O Conselho da iFeileraçãu do Re-
mo, cm .sua ultima reunião tevo uma
resolução por demais feliz, fcobru a
sua representação na importante pro-
vá dn Campeonato tle Remadores do
Urasil.

Foi a dc approvar a proposta do
tlr. Adliiniar de -Mello, representante
do C. R. S. 'Clirislovãn. mandando
organizar a guarnição abaixo:

Voga — Arnaldo Volgt; s. voga—
Evcrardu P..da Silva: ». próá-—•
Juãn Jorio; proa — Aliraliftn Sab-
turc.

Resolveu ainda a Federação suosti:
tuir o concorrente Bernartiino .Bocn-
tes pnr Arnaldo Voigt, no parco do
Campeonato' Brasileiro do Remo.

si: * *

As commissões da 'Federação

VIDROS
t

Ernesto Souza
BRONCHITE

lão, Astliiu1
Tuberênlose pulmeuf

GRANDE TÔNICO
amt o jppeiiin e prato 1lorca muscular

GRANADO & C.
iiim Io de Marco n. 14.

FORMULA:
CREOSOTO DE FAIA
-:- IODO -:-
Hyponiinsníiito de

SÓDIO

Hypopliosphito de
CAL CI O

-GLYCERINA-
Fartos elementos para
a Hygiene dos Pulmões e

:: Robustez ::

INDICAPOR
ADVOGADOS

Dr. Amalio da Silva — Rua 7 de Se-
tembro 207, sobrado.

Dr. Álvaro Goulart de Oliveira —
Rua da Alfândega 91, sobrado.

Dr. Salgado Filho. — R. General Ca-
mara 47. 1° and. Tel. 5104, Norte.

Drs. Milton Arruda e Antunes Filho—
R. Rosário 69. Tel. N. 2883.

Drs. Veríssimo de Mello c Domingos
Louznua — Quitanda 45, T; C 3907.

Dr. J. M. Mac Dowell da Costa —
R. G. Câmara 46. Tel. N. 4747.

Drs. João F. de Alencar Araripe e
Á. S. dc Villar Belmonte — Ev. da
Veiga 32, de 1 ás 3. C. Postal 3115,
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MÉDICOS

.1 victoria ao Lapa, com quatro pon-
toi d, vantagem.

i-.stc cainpeuiiato será disputado
até mil pontos c em dez jogos.

Amanliã, será realizado o. segundo
encontro- na sede do Lisboa Kio.

O sr. Annibal Peixoto, designou
as seguintes coinmissões para servi-
rem na grande festa náutica: ¦

nircccHo — Annibal Arthur Pei-
xote, presidente.

Pavilhão central — Directoria e
demais representantes .ijue náo íign-
ram nas outras commissões.

;iií:m de saida — Álvaro do Rego
Macedo, Lamartine Alves o Antônio
Costa. . T , a.

Juizes d" raia — Lun Leonel de
MouraÃ Alcindo Pigueiredo Baena e
llarm Teixeira Novaes. .

Puíii-iii de r«ia — Machado lei-
xeira, dr. Euzcbio Naylor e Manoel
Spm»1o\.

Jm:cs de chegada — Dr.
Castro. Alberto Alve» dc Almeida o

Josi Calmon._
Chronomctrista

Almeida. « * *

TURF
DERBY.CIiUB

Annibal Gomes

remos
li. 

'Coquei-

REMO

TRENÓS
5* CArútst-0 .v Piiíiiifii-iis —- Re*-

liza-se hoje as 3 i'|a horas da tarde,
no campo tia rua 1-tgucir.i ile -Mello um
r.goroso treno entre as equipes prin-
cinac» tios clubs nema.

0'sr. Flavio de Ahiicula c W-
Viiiliaes pedem o comparecimento de
seus jogadores e respetivas reservas.

S C. Mackenzie x Batalhão Naval
— ltr.iliznu-sc lioje uiii rigoroso treno,
no campo tio Metropolitano, ás 3 i|-'
horas «Ia tarde.

O director sportivo do Mackenzie
pctlc o comparecimento tlus seguintes
jogadores; _ , _. . ,

.1 ,.;¦>: Inra c Couçalo; Norival,
Villa é Saloiué; .Murillo. C.uaracy,
P. tima, Washington e Agenor.

Reservas: -- Jusl". I.adgen, Anto-
nio Pinto e Edmundo,

i-Viniiiiifiuc .v Villa Isabel — «ca-
liza.se lio]c 110 estádio, uni rigoroso
treno entre 05 pr meiros teams do
Fluminense c do Villa ls-,lich A çom-
missão ile sporis escalou os jogadores
abaixo, cujo comparecimento solicita
por nii-so intermédio, pontualmente,
ás .( horas, ã sédc social.

Genial; Vidal c Moreira; Lais, Syl-
vio e Salles-, Mano, Lemos, Wetfarc,
Machado c ilacelii.

Reservas: — lullicn. Affonso, Mot-
ta Maia, Othelo, l.irz Salles, Joel
llonoi-io Foro, Junqueira, Henrique
Braga, 

' 
Henrique Lopes, Oliveira,

Queiroz, e Moura Costa, *'" 
'**

"Infantil 
do Fluminense F. C. — 

Quanto renderam
Rcaliza-se hoje, ás 3 horas, 110 sta-
diuni, um treno entre o i" e 2n teams.

1" team: — Decío iMoura; Fraucítco
Villcla e Walter Aline da Rabello; Al-
berto Viltela, Uento Ribeiro e Julio
01'ccr) Tácita Carvalho, 1'lin'o Cunha,
João Soares Brandão, Arnaldo C-ross
è Nonua Rsquerdo.

2° Gcysji; Paulo Rittcncourt c Pau-
lo Guanabara c Mariano Antunes Fer-
ni Filho; Antenor Santos. Carlos Au-
gusto M. dc Castro c Heitor Guimá-
rícs; Nabuco Abreu, João Coelho
Netto, Francisco Oaorio e |Mar'o Vai-
verde.

Reservas, todos os sócios da secçao
de escoteiro.

C. R. Vasco da Gama — Amanliã,
da» z hora» cm diante, haverá no

campo tia rua liarão de ltaijaçripc lote
lmla. Os respectivos captains pedin:,
por nosso intermédio, o compareci-
mento dc todos os jogador-.-s.

O Hóquei rão registra um
Vft1f*BÍíÍít

Xn secretarin da Federação, deu
entrada uul officio do Clu_ de _ Rc-
«alas Doqucirâo do Passeio, solicitan.
do registro para o seu yole-gig de 110-
me "Paulo Frontin'',

A nova cmbárcaçüo doi queridos'.'garrafan"! construída noi estaleiro»
ilo 'Max Yank, cm Nictheroy, aguar-
da a verificaçãfa da commissão techni*
ca é de linhas irreprehená^veia, mui-
to' honrando oa sem construetores, e
com elle a industria brasileira. .

A directoria do 'Boqueirão bapti-
sando*o com o nome do Paulo Fren-
tilii o fe.'., como uni preito de f.rai.ile
liomcnagem aii seu grando benemérito
d.*. Paula de Frontin, o.a-nossii UlvS'
tri estadista.

ns inscripções
As inscriptiões verificadas para- a

regala do Botafogo, aceusáram a quan-
tia de ?;855$ooo, assis distribuída:

Guanabara. 230$; Vasco, «4.-S000:
.Xalição, .'fi-fní.o; Boqueirão. 33!'l
IFlonienso, 2i;5*nn: S Cliristovão,

.jinjono; Gragoatá, :lÍ5$ooo; tnter.
hacifmaV :S-ío-in; Icaralu-, rzi-ít-vo;
iRolafogo, .i.ioSooo; Al'.. Uarreso,
so$obo. — Rs: 2:S55$ooi>.

ili.

Jiinor.1
r.iTiRa"

O parco complementar da
corrida extraordinária

Não foi possivel á directoria do
Derby-Club reunir, hontem, inseri-

í pções ein numero sufficientes para
! a organização do pareô comple-
! m-entar da próxima corrida extra-

ordinária. Á' vista disso, resolveu
a referida directoria chamar nova-
mente inscripções para o ¦ seguinte
pareô: •

Supplementar — 1.609 metros—
2 :oooS e 40o$ooo — Animaes de
qualquer paiz — Alto, 50 kilos;
Silezia, 50; Fònk, 52; Tomy, 52;

Oliveira Marins, 53; Petit Bleu, 50; Frenc
Vyiárrior, 49; Manganez, 48; Ru-i
¦bens, 48; Blitz, So; Decanieron, |
52; La Marquezã, 48; Lacina, 45;
Sans Fard, so; Monroe, 51: Wil- json, 49; Brisbamer, 49; Florita,
47; Louvam, 47; Jurity, 45; Gua-;
já, 47; Tufão, 46; Hygéa, 50;-)-'
Mysterio, 46; Caricato, so; Cia-
mor, 50, e Gallo, 45.

A inscripção encerrar-se-á hoje,
ás 4 horas da tarde,

ü' * *
VARIAS NOTICIAS

O Stud Silveira adquiriu ante-
hontem o cavallo Noel,. que fará
domingo próximo a sua estréa de-
fendendo as cores da referida cou-
delaria. O novo companheiro de
blusa de Miau iá deu entrada nas
cocheiras do ".entraineur" 

José
Lourenço, de onde, por este mo-
tivo, foi retirado o nacional'Sapé,
que foi alojado nas cocheiras do
"entraineur" Firmino- Gonçalves.

—:— Seguem hoje para- o Rio
Grande do Sul, a bordo do "Ita-

giba", os animaes Gavròche, «Ele-
ctrico e Lorena. O primeiro vae
consignado ao sr. José Carvalho
e os dois últimos ao seu criador,
coronel -Macedo Couto. Os dois
filhos de Hall Cross estiveram á
venda nesta capital, não tendo en-
concrado compradores. Por Ele-
ctrico o sr. Pyro de Almeida fez
a offerta de 6 :ooo$ooo, que foi
recusada.

—;— 0 jockey Cláudio Ferrei-
ra já tem contratadas para domin-
go próximo as montarias de Pese-
ta, Gowan e Lais. A égua P«seta,
será apresentada bem movida, mas
com unia das mãos bastante in-
flaininadas.

O referido profissional já cum-
priti a pena de suspensão que lhe
foi imposta pelo Joc'ey-Club de
Santos. Acontece, porém, que sen-
do devedor á mesma sociedade de

líôvc unia multa de 2 :ooo$ooo, que não
pódc panar por não dispor de rè-j
cursos, o referido jockey está im-1
possibilitado de exercer a sua pro-1
fissão nos prados de S. Francisco ;
Xavier e da Moóca. Convém lem-
brar nue os próprios jornaes pau-1
listas, os mais autorizados do Es- 1
tndn de S. Paulo, estranharam a

( „ ,.... severidade da punição imposta pelo
"-\rclhuza"; C. &¦ Boquei- Jockey-Clirb de Santos. Não seria " ' ''•""¦ 

o caso da -elevação, tanto mais
quanto a temporada santista está
terminada ? Deve fic-.r accenttiado |
aqui. que em centros turfistas mais!
adeantados, como na Argentina e!
no Uruguay, as multas existem, '

são ás vezes pesadas, mas punidos |
não ficam privados do exercicio da
profissão, scndo-lbes facultado o
pagamento em prestações mensaes.

C «Porque não adoptamos esle syste-,
ma racional c humano-?

— ;— O cavallo Mandarim que
foi apresentado, domingo ultimo,
muito sentido, nara disputar o pa-
reo em que estava 

'inscripto. não
tendo corrido por este^ motivo, não
tomará parte na nr°xima corrida
.lo Dcrbv-Club. Sua retirada do

pareô 
"Velocidade" Í2"_ tiirrna),|

tem determinado foile joco

As próximas regatas

Encerraram-se ante-hontem as ins-
cripções para as próximas regatas, com
u seguinte resultado:

1" parco —' Yole» a 4 rcmol -•

liinors — C. 11. Guanabara —' *?•
ra"; C. R. Vasco da Gama — le-
gaso"; C. Natação c .Regatas — Al-
zira"; C. R. Flamengo — "ltabira ;
C. R. S. Christovão .— "Julio l'ur-
tado"; C. R. Gragoatá - •}!»•»}»•-*:
C. R. Internacional — ¦LB"1"t'-,{

€, R. Botafogo — "Laura". Total
,1 barcos.

-.- parco — Canoa» a 2 remo» —

Veterano» - C. R. Vasco ~ 'tCra

ii "Li-ctte"; C. R. Natação—"J*.nc»
dina"; 'C. K. S- Christovão — Cae-
té"; IC. R. Gragoatá - ¦"!?%*'
•C, R. Icarahy — "'Mascotte ; <-•
R. Botafogo - "Lucy*. Total seis
barcos.

3-» parco — Yolcs-gigga a 4
Oualquer claso -- C.

rãn — "Paulo Frontin*.
Nota - Este pareô não so realiza,

rá visto ter-so inscripto somentj um
barco. *

4" parco — Canoas a 4 remos —

Júnior» - C. R. Vasco,da Gara?,c7
"Astcria"- C. R. (Boqueirão* — aa»
lône" e ¦'America»; C. It. Gragoa-

S - /'Imperia": C. R. Intcrnacio.
nal - "Yolanda"; C. R. «Botaiogo

"Lygia". Total sei» barcos.
5» pareô — Yoles .1 4 remou —>-¦*•

treantes - C. R. Guani-b_ra -' Va-
ra"; C. R. Vasco da Gama-7? .'•-•
aaso"- C. R. Boqueirão do Passeio—"Cantlinho"; 

C. R. Flamengo -
"ltabira"; C. R. Botafogo — Lau-
ra" o "Leda". Total, seu barco».' 

6- parco — Yoles a 2 remo;, —

Seniors -CR. Guanabara - Va-
ranga"; C. R. Vawo - 'q"s„Tr°
"Nise"; C R. Flamengo - 

„ I«*
ny"; C. R. Gragoatá — Iry j _•
R. Internacional - "Ciumento t
"Cir"- C R. Almirante Barroso ti •

Alegre) - "Tacape*. Tola!,
'V'°:par«i 

— Canocs ¦- J«not1 —
•C. R, Guanabara — "Leo ; i— "•
Vasco dj Gam»;-* "Din"; C, «•

Flamengo — "Flamengo :•_. jy
IBotüfogo — ".Losir" o "lchtys"; ¦*..

Ainiiranti! iBarroso (Luilii Ale»
Total, sei» barcos

CENTRAL DO BRASIL
Foram fornecidas hontem, por con-

ta dos governos da União.c dos Ks-
tados, 39 passagens, na importância
dc 8i3$2oo. ,

—:— Foi dispensado do serviço da
Estrada, por abandono ao emprego, o
trabalhador extranumérario . Raneno
Rodrigues de Oliveira.

—:  Foram removidos os pratican-
tes de telegraphistas, J0J0 Baptista
Poreira, Renato Lima, Argemiro Cam-
pos e Josc Sá Andrade, respectivamen-
te, para U-l-Castillo, Engenheiro Nei-
va, Bello Horizonte e Pirapora.

—-.— Vão servir cm Scheid e cabi-
ne da Central, respectivamente, 08
ajudantes de cabineiro Carlos Marques
Gomes de Carvalho e Felicíssimo Pe-
trota.

—:— Expediente da a» divisão:
Salvador de Magalhães Viegas, Or-

lando José de Lemos e Julio da Sil-
va, permitto a ausência, respectiva-
mente, ate 15, 16 e 25 do corrente;
Gastão de Macedo, não está na alça-
da desta sub-directoria resolver sobre
o pedido do requerente; José Henri-
quo Lopes, Ernani Lopes Vieira, An-
tonio Arthur Athayde e Arthur Bè-
nedicto de Oliveira Porto, concedo,
com o abatimento de 75 "|°j Elisiario
tia Cunha, coino pede; Newton de Al-
mê-da, Nelson, compareça nesta sub-
directoria; Manoel de Aragão Telles,
restitua-sc o documento junto, unico
que foi annexado á proposta de sua
admissão.

—:— Despachos da directoria:
Ignacio Martins Ramalho e Domin-

gos Perro — Certifique-»e.
Alberto dc Padua, pedindo baixa dc

fiança — Aguarde o praso regida*
men tar;

Pedro Silva Júnior, pedindo uma
collocaçãó — Aguarde o concurso re-
gulamentar.

Cândido Benedicto, pedindo read-
missão — Indeferido.

Juvenal Barbosa .Galvão, pedindo
passe — Concedo com 75 °|° de aba-
tímento,

Leopoldino de Souza, pedindo dc-
missão dc uma sociedade — Dirija-se
á Sociedade.

Arthur Lcocadio Alves Júnior, pe-
dindo exame de telegrapho — Aguar-
dc opportunidade. •:'

-*—:-7 lroí demittido, a bem da mo-
ralidade, d praticante de conferente,
João B ou nar d c. -

A CACHOPA
Petisqueiras á Portugueza

A onde pontifica o
"TRONCHUDA"
RUA DOS ANDRADAS, 5.1

Encommendas pelo teleph. N. 6276.
(11494)

íHTerra

Dr. Luiz Ramo» —P. Saenz Pena 3;
Ri Conde Bomfim «85. Tel. V. 1639.

Dr. Guilherme Eisenlolir — (Tubcr-
culose). 7 dc Sctbr.", 34. (C. 314O.

Dr. Garfield de Almeida — Ass. 18.
C. 4728—S. Salv. 20 (B. M. 1607).

Dr. Moraes (Manoel de) Av. R. B.co
137» (ÜS hs.) a."3, 4."s e 6.**.

Dr. I. Malagueta — Cons.: It. Uni-
guayana. 27. Tel. C. 3427.

Dr. Flavio de Moura — It. Buarque.
33 (Leme). Tel. S. 1052.

G ura medicamento preparar^ com glândulas de boi e outros ammae.,
cotif'-onolld=s pn> tabletas para

lt. Ourives, 29,
C1R01.QIOES

Dr. Pedro Moura
(1 il 3)-

CLINICA CIRÚRGICA, VIAS
URINARIAS

Dr. A. Coslallat—R. Carioca 30. (3
hs.). Trav. Umbclina as., S. 2403.

Dr. Julio de Macedo (Syp. vias urin.).
Carioca 54-A, (8 ás 17 hs.) C. 3051.
C. 3051.

Dr. B. Sieupira — R. Carioca 26 (4
hs). Tel C. i8st>.

MÉDICOS ESPECIALISTAS
Dr. Renato Souza Lopes—(App. di-

gestivo. Raios X). S. José 39 (a-S).
Dr. W. Schiller (mentaes e nerv.) —

R. M. Olinda (1-3) Tel S. 3404.
Dr. Nelson Miranda. — (Trata pelas

raios X). R. Carioca 48. T. C. 1525.
Dr. F. Terra — (Pelle e syphilis) —

R. Assemblea 20 (2 án 4).
Dr. Silva Araujo Filho — (Pelle e

syphilis), 7 Setembro. 38 (ás a hs.)
Dr. A. F. da Costa Júnior. — Pelle,

syphilis, tumores, Radiumtherapia).
Rua da Carioca ia (3 ili ás 5 i|2).

Dr. Moncorvo — Creança»)—L. Cario-
ca 24 (3 lis.) Moura Brito, 58.

Dra. Ursulina — (Scnhs. e creanças).
S. José 51 (12 ás 2 1*2). C. 5868.

Dr. Pacifico—(Syp. op., part.) Mem
de Sá 343, iS bs. Campinho—10 bs.

Dr. Caramuru' Paes Leme — (Mols.
da pelle). R. S. José 82 (1 ás 3 hs.)

GARGANTA, NARIZ, OUVI-
DOS E BOCCA

Dr. Eurico de Lemos — Especialista.
Prof. lív. da Faculdade. Cura ozc*
na (fetidez nasal.) R. Assemblea,
13 (sobr.) — Das 12 ás 6 hs.

GARGANTA, NARIZ E
OUVIDOS

Dr. F. Castilho Marcondes — Ura-
guayana 25 (3 ás-) T. C. s?"**-

Dr. Augusto Linhares (Cura caguei).
R. Quitanda, 11 (2 h.). T. C. 1591-

Dr. Álvaro Tourinho — Rua do Ou-
vidor 152. Das 3 ás 5 hs.

OOULISTAS
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O. qué soÉfreni dos líervos, debilidade gSJ al,1
abatimento, falta de memória, dôr de cabeça
e mau humor, surprehender*se-hao dos bois
rezultados que se obtém com o Hormotone»;'

HORMOTONE é particularmente efficaz
para combater a debilidade própria da velhice,'
a impotência e neurosis sexual dos solteiros e
em geral todas as enfermidades cuja origem
é indefinida, porém que têm por causa a falta

íe secreção de certas glândulas do nosso corpo, aa
que o Hormotone equilibra por meio dos extractos
de glândulas de que é composto.

HORMOTONE se encontra nas principaes Pharma-1
cias e Drogarias. -o

PRODUCTO 0ÇOTJIERA.PIC0 DB

W.CARNRICKCO. NOVA
Representantes :

ALMEIDA PRADO IRMÃO & Cia.

em
tnt
tm

gei
má
gu!

Dis. Moura Brasil e Gabriel de An-
. .ilradc. — Uruguayana 37 (12 ás 4).
Dr. Rodrigues Caó — R. S. José 61,

(2 ás 4). Tel. C. 4625.

Pecam folheto n. 7
flS8..)' 

Caixa 1553 São Paulo

P
en:
ot

Kl

OI.HOS, GARGANTA, NARIZ
E OUVIDOS

Dr. Hilário de Gouvêa — R. S. José
24. Tel. C. 2558. Das 2 ás 4.

Dr. R. David de Sanson — R. São
Jo»é 43 (2 ás 5) Tel. C. 5197.

PARTOS E MOLÉSTIAS DAS
SENHORAS

cinco

Toihiis parn domingo
O do ViUa Isabel —_ Para o match

dc domingo com o Botafogo, o club do
Boulevard apresentará u seu i' team
com nma utotlif caçüo ua Unha de
ataque, rm cujo centro estreara um
optimo play cr.

I.is o provável team:
¦Carliudo! Jolicl e Barbosa; Braz.

01'vin c Cid: AlzcmS-o Nemezio,
(?), Ccey e Julinho,

Quem stra o estreante?
i") ,7,1 Vasco d,: Cama — Para a

mntcli de ilonniRO eom o Americano,
o team principal da cruz dc malta
trrá a seguinte organização:

Nelson; Cru/ . Palamone; Barrei.
ra, Palliarcs c Arnaldo; Pederneiras,
Antontco, Nfcdina, Baptista e Ne-
grito.

Brasileiros iA.
d:rectnr!a.

(*.
reunião

As comnilssocs pnrn ;i próxima
rcgntit

O presidente da "Federação nomeou
01 representantes para servirem nas
diversas commissões da próxima re-
gata.

Direcção — Annihal Arthur lei-
xoto.

Pavilliãti Central - Oirei-ioni e
demai» representantes, «nu- n.iu tigu-
ram nas outras -¦i.n.ir-** us.

luiaca de s.i«dn - Alvurn -li Rego
Macedo, I.amartiuo Alves c Aiilini-
111 Custa.

Illizc» ile praia — I.tln Leonel 01
'MtHini, Alcindo Figueiredo IS.icna c
lüari.i Teixeira Xovae.i.

Policia da* raia -• Machado Tet»
xeira tlr. Euzeliio Naylor e ..Manoel
Spindola. „ . .

luizei de chegada - Dr. O.iv-itrt
Cnstro Alberto, Alve» -le Almeida e

Josí Calmon.
Cliroiinmetrista — Aninhai (..«mel

Almeida.
:¦: * #

Officio (lo Bocntes a Federn-ão
Confirmando a nossa local acerca

da desistência ilo sportman vascamo
Bernardino Ilutiites. da collocaçãó ob.
tida na prova eliminatória do Caiu-
peiint.i Brasileiro do Remador, em la-
vor dc oulro remador, damos na integra
o ofiico iliriuiilo pr aquelle sport.
mau ao presidente da Federação, redi-
nido nos seguintes termos:

"Considerando .11 circumstaneias
ff.pcci.ic.T cm q-.ie consegui obter a Fe*
Rtiuila colloeaçã.i na _ l"-"™. elimlnatof

gre) — "Ivahy .
,« parco - Canoa a .4 '?m?M~;

Sênior» - C. U. Natação - l'-'"

dina" e "Arei....... . -- <-i,,-;.-.
rj„ _ "Salomó"; C. R. S. y-hrlj
íovSo - "Jacyra-iCR. Interna
cional — "Yolanda". lotai
barcoi.

io» rareo — Yole -. -
Estreante» - C. R, ,Ç''*'»:*,'"a G~"Guanabara"; C. R. Vasco da-Oa
ma _ *T. Passos" e,."2t -«tAP«
to"- C R- Boqueirão — uisua
nia"; C. R. Flamengo.-
ré"- C. R. S. Christovão
ruá": C. R. Icarahy
C. R. Botafogo - "Boquclráo

Total, oitn barcos,-parco - Yoles a 2 remos -

_ C R. Guanabara — 1 "¦

C R. Vasco da Gama ¦-
"íbis" c "Nice": C. R. 

^'•'^'-r"Clotilde" e "lFal.e1.11 ; C. 1-.. "»

„,„„.„ _ "Trany*; C. R.S. <-'H'5

S - "Tap'.r"*,„ C. R- InW-Jjgf;
nal - "Ciumento"; C. R- ***n$t,
•'Maral.it"; C. R. Botafogo - M"

dosi". Total, icr. barcos. ..-,,," 
,.„ ,„..,„ _ 11 scalere5 da >tai nua

, 2 marinheiros - "C R.o C.rande
,„ tvV -- :" tenente Alves le Souza,
«C T Pará" — 2" tenente Cordeiro
do Farias; "E Deodoro" — 2° l(.n™-

A Púilieiro; •». K. ¦*$**>»

Constant" - a» tenente bras-te -o,
-C. Barroso" - 2" tenente Ar-Stides
Gint-r- "C. Republica" - >" tet cil;

n»7a™ .Mieuelotc: "C. T. Piaul.y
_ 2" tenente Ary I.ima; "C A. JOM
Bonifado" - 2» tenente.-.csar Na-

"l-*lot'll«a «le Submcrsivcs --.
C.tlarnnyys: r.sc.il.t

- 1" tenente Hugo

remos

. "Avnio-
_ "Ju-

— "Marne"

Marco' une é incontcstavelinentc a
forca da carreira.

_:— Tem havido Rrande nro-
cura das colaçõos da nacional Kra.
oue tom trabalhado de maneira
muito lisnnieira. Sobre serem ex-
cell-cntes as suas çondio-les. a mon.
taria de Enrique Rodriguez au-
gmentn-lhe extraordinariamente as

probabilidintes de suecesso.
 Tem apresentado sehsi-

veis melhoras de "entrainement"

n cavallo lochito. Suas cotações
têm sido regularmente «procuradas.

vier
tenente Mar'
tle Aprenil zl.
Caminha. Total dez l-arcos-

J^rZc^^auXia; 1^ZEM>A
"Aricv"' C. R- va-e° lla r':1",:l* 
"Gaíota" - "Aura"-: ,C. R. Natação!
•'JCeiiio'" C Ri Ilooueir.10: Idyla
,.' ..Svlv'a": C R. S. ChristovSo:
'¦f-n-ié"- C; K-* Flamengo; 

"Jussara.;

i* T) Gratroati: Jassv": Tntcrnac o-  _l. k. "vragoai j pedindo reconsideração do despacho..ea : f. ¦ '»*•• -.**"„'/'.., 
,, j. ^i:..:..,..;. ,u «Farentlo constante

Botaiogo; "Vega ; total, 12.

» Foram nomeados para servirem
como auditores de guerra da 3* e 7* l
regiões militares, .durante o impedi-
mento dos serventuários effectivos, os
bacharéis: Carlos Affonso das Chagas
c Miguel Pernambuco Filho, respecti- 1
vãmente na 3" e y*. \

—:— Ao chefe do Departamento I
Geral' foi declarado estar em disponi-
bilidade, visto ter sido eleito depu-
tado á AsBCmllléa Legislativa do Es-
lado da Parahyba, o capitão do 3° re-
gimento de artilheria montada, Fre-
derico Cavalcante Carneiro Monteiro.

:— Forani nomeados secretários
das juntas permanentes de alistamen-
to militar nos municípios dc S. Lou-
renço da Mátta, em Pernambuco, o
capitão db 2a linha Ignacio Leite dc
Araujo Cavalcante, em substituição ao
tenente da antiga Guarda Nacional,
Sizinando Leão Castro; S. Gonçalo de
Sapucahy, cm Minas Geraes, o capi-
tão da antiga Guarda Nacional, Olym-
pio Duarte.

—:— Foi mandado inspeccionar dc
saudc o auditor de guerra Athanasio
Cavalcante Kamalho.

—:— Por terem sido classificados,
foram desligados do Departamento do
Pessoal, os seguintes officiaes: gene-
raes de brigada graduados João de
Figueiredo Rocha, no 8o Rjl, c An-
tonio Coustantino Ncry, no 25, B|C.;
coronel Gonçalo Corrêa Lima, nomea-
do chefe do Serviço de Recrutamento
da 4* circumscripção; tenente-coronel
Luiz Pereira Pinto, no 20 R|C|L;
majores Joaó Ayres tle Cerqueira, no
4o C|T. c Miguel de Oliveira Carnei-
ro, nomeado chefe do sreviço do ma-,
terial beltico da Ia circumscripção mi;
litar.

—:—Foram mandados forra gear pela
Escola da Efitaíln Maior os cavallos
que vieffcn. de outras guarniçoes para
tomarem parte no "Campeonato do
Cavallo d'Armas".

.''a'' h' í URA

Dr. Castro Araujo — P. Tiradentes,
68. Alzira Brandão, 9. (V. 3069) •

Dr. Daciano Goulart — R. Uruguay-
na 2S. (.1 ás 6) Tel. C. .1762-

Dr Lincoln de Araujo — R. Gonçal-
ves Dios 51 (2 ás 4) T. C. 3551.

Dr. Queiroz Barros — R. i° Março
18, (1—3). Res.: Pr. Botafono 194.

Dr. Armando de Almeida — P. Tira-
dente» ,68. Tel. C. 3869.

Dr Octavio de Andrade. — R, 7 Se-
tembro 186 (9 ás 4). Tel. C. 1591-

Dra. Brmelintla — ITriiBuayana os —
(1 ás 3)- Tel. N. 3161. * 

, .
Dr. Camacho Crespo — R. Conde de

Bomfim S77- TcI. V. 1171Í

PARTEIRAS
Mme. Bèllieni, parteira formada pela

Fac Med. do R. Janeiro: r. Buar-
que Macedo, 63. Tel. Bi M. 645-

CIRURGIA. MOL. SENHORAS
VIAS URINARIAS

Dr. Osório Mascarenhas — Av. Rio
Branco 237, (.1—5). C. 940.

Dr. Rodolpho Josetti — Assemblea,
28. C. iooo. Av. Atlântica, 468.

Dr. Arnaldo Cavalcanti—Uruguayana
21. ,| hs. Av G. Freire, 134. (C.3408)

Dr. Raul P. Santos — Rua do Pa9-
seio 56 (.1 ás 7). Tel. C._ 2369.

Dr. Possollo — Rua Assemblea, 81—
(1 ás 3)- Tel. C- 4160- .

CURA DA PYORRHÉA

O ministro, de accordo com o Con-
selho tle Fazenda, indeferiu o reque-
rimeiito dc Whitc Martins ir C..'siic-
ccssorc.i dc S. Mc. Lanclilnn S C.

nal; '
cotte."

ria" do Campeonato Brasileira dn Re. R,3C!Lrí3£~!'5!?3!!
mador. realizada no ultimo domingo. •O—Si-Ü'». ______

e suite

forte,
da im»

nãn dc-ejo que. tlesss facto,
um empecilho para que a nti=sa
presentaçãn apparcça meno)
mente conjugada na disputa
portantl prova.

Ii', pois, soli es-a inspiração que
vcnhii poi este meio. entregar ai al-
tn crili-rin dc V. CX. :: solução dc
uma desejável representação, fazen-

d.i o que melhor entendet nesse sen-
tido. (a) — Bernardino 3toentes .

A directoria* em
ante-hontem, resolveu:

•Lançar cm neta um voto de pezar
peln passamento dn projrenitor do so-
cio fundador t^r. Oswaldo Kçücrj

fazer.se representar cín todas as
qerimon!as fúnebres, pelo assoCado
dr. Luiz de A. V.vora;

depositar no ataúde unia palma tle
flores em nome do club;

telegrapliar á directoria do Para-
earoby F. C, pedindo dccisüo urgente
an officm env ado em resposta;

prevenir aos sócios em atraso rjue
.*i entrada pir.i o festival do próximo
dia 2.*. scr A com o recibo do corren-
tc mez, sem excepção;

nüo cf-calar sócios qne estejam
mu:to atrazados;

acradcccr no sócio sr. Lu:z dos :,: :<* *':
Snntoi Figueira lun:or a dcilicação Q Boqueirão foi O 11I1ÍPO Clllll
qne demonstrou possuir pelo club,
aftendendo ao appello feito pelo
presidente, parn que defendesse as
cores do club no match com o Goyta.
caz A. C por falta de substituto,

.apertr do scu estado de saude;
lançar em acta um voto «le grat!dfio

h dTectoria do Confiança A, ('. c
ao sr. Rraulio Ferreira, pelos servi,
ços prestados ao club;

agradecer ao i° secretario tirofes.
snr Joaquim V. dc Souza Júnior 05
esforços empregados cm prnl do club,
com prejuiao dc scuí affazcres par.
titulares:

officíar .í gentil _ senhorita iMarian-
na da Rocha Silveira, madrinha d'»
i° team agradecendo a offerta do
pavilMo;

cons!gnar ent acta olgumaa palavras
de profunda *trat*f]-ío an senhor que
pedindo n"to fosse tornado publico o
seu nome. offereceu grande área dc
terreno para ncllc ser constru'dç um
"ground";

avisar ao d:rcctor sportrvo que
marque rigorosos trenós ao Io team.
para tomar parte no festival de 2-í
do corente;

avisar nos soc'05 Nelson A. Évora.
T.tr.z 'Kvora c Ipnacío José Monteiro
para comparecerem nos ensa os;

. nomear um d;rector para compa-
recer ao "«round" nos d:as dc tre.
nos;

acceitar para o ouadro social o
sr. Manoel Vicente da Costa;

. ~',-leo" vice-presidente o gr. Oscar

, =;¦' pareô — Yoles a, remo-,
Seniors — Jardim Botânico — <-• ._•
Vasco; "Pi-gaio": C. R. NatM»",:
"Alzira"; C. Internacional; licllita .

Total. .). , ¦
l6„ Lrín _ Yoles a 8 — Juniors

— Guanabara: "Guanabara") 
.Vasco;"P. Passos"-e "21 dc agosto : Fia-

mengo: "Aymoré"; S. Chn-tov.io;
"Juruá"; Internacional; 'Barroso ;
l!o.lue'r.io: "Boqucfrão".

17» parco — Yoles a 2 — Vctera-
nos — Guanabara: "Pnrongá": Vasco
"Iliis": lloiur'rão: "Doris": Flanien-
no: "Irr.nv": S. Christovão; "Tap r'*;
.Gragoatá 

'"Iri"; 
Botafogo: "Mldpll i

Almirante Barro.o; "Tacape".

do Ministério tia 'Fazenda, constante
tia ordem 11. 133, á Alfândega desta
capital. ,

—:__ por parecer tratar-se at
accumulação prohibida, foi devolvido
ao ministro da Guerra o processo re-
lativo ao pagamento, por exercícios
findos, de i:szo$ooo, proveniente de
vencimentos que o 2™ tenente do
Exercito José da Costa Vasconcelos
deixo mie receber de janeiro a de-
ztimbro dc 10:5.

—:— Pedindo audiência a respeito,
o ministro remetteu ao seu collega da
Marinha os napeis relativos ao pe-
dido de aíor-amenlo, fiilo pelo ellge-
nbeiro Leopoldo Tístienne, de um ter-
reno dc marinha na enseada dc São

1 Lourenço. rm Nictlieroy.
;— F. Guimarães, estabclculo

com agencia dc bilhetes dc loterias.
I em Nictheroy, requereu ao ministro

tia Fnzenda, pedindo licença para
1 vender estampilhas do sello adhésivo.

Aquelle titular despachando o

Esteve bontem na Prefeitura, cm
visita official ao prefeito, o tenente
Robert Goffinet, ajudante dc ordens
do príncipe Leopoldo, que agradeceu
a presença do governador desta d-
dade no .desembarque de sua alteza.

—:— A convite tio director dc
Instrucção reunem-sc no dia 8 do
corrente, sob a presidência de s. s.,
os inspectores escolares, afim dc tra-
tarem dc importantes assumpto, que
so prendem ao ensino e das bases da
reforma em perspectiva.— :^_ Durante o mez dc setembro,
a Directoria de Obras e Viaçáo con-
cedeu 148 licenças para automóveis;
O, para motocyc t-tàs e 18 licenças
para habilitação dc motoristas,

—:— Pagam-se hoje as seguintes
folhas: Policia Sanitária, Necrotério,
Instituto Vaccinico, Inspectoria do
Leite, HosipUil Veterinário, Labora*
torio dc Analyses e Cemitérios.

—:— Actos assignados hontem pelo
director geral de Instrucção:

declarando sem cffejto o acto qua
transferiu a professora Maria Emma
da Rocha Santos, para a 12a escola
mista tio to0 districto;

designando Anta Bittencourt No*
gueira da Gama, adjunta dc 2n olasse
para a 40 escola mixta do 50 dis-
tricto, c

transferindo Aida Semlramis de
Moura e Souza, professora cathedra*
tica, para a ua escola mixta do 10o
districto.

Dr. Rufino Moita — R. Quitanda io.
Tel. C. 1104.

Drs. Hugo Caminha e Coelho Júnior
— Tratamento e cura. radical da
Pyorrhéa. Cons.: Av. Rio Branco,

138. Tel. C. 1439.

ESCOLAS li LIVRARIAS

Escola Remington — Curso cómmercial
completo — 7 dc Setembro, 67.

Livraria Alves — Livros collegiaes e
acadêmicos. R. Ouvidor, 16C.

pe:
F.is os resultados dos encontros ef-1 rlido' mandou que o requerente prove

fectuados ante-hontem: ja sua nacionalidade. .
America x Boqueirão . —: Xo Thesouro Nacional,: pre»-
Primeiros teams: — Boqueirão tou hontem fiança na importância de

26 x 2.\. ! 10:000$, a firma Wilson Sons & C,
Secundos teams:—America 15 x 9.1 para garantir a responsabilidade de
Flamengo x S. Christovão n x 12. José da Rocha Leão no cargo dc des
Primeiros

O X 12.
Segundos teams:

teams: — Flamengo pnebante aduaneiro da referida firma.
' nu Alfândega desta capital.

Flamengo.

quo cumpriu Inscripção
110 Clnssico "Tmilo Frontin"

Conforme era esperado, não se rea-
lízarí es»e anno. a prova claBStca dr.
Pauln Frontin. Incluído 111 program-

ma da rcuata promovida reio Club dc
Regalai ili Botafogn,

.Dos dei clubs filiados á Federação
apenai cumpriu inscripçfio. o Boquei*
riu tin Passeio, com o seu yole-gig
Tati!n d« Frontin".

As provas eliminatórias do
iloniiiiiio ultimo — Relato-
rio «li commissão tcclmlcn

As próximas regatas
A commissSo dc regata 1 <*. ma'eri

fluetuante da PeUcríição, lavrou o
seguinte parecer sobte 5 resultado
daí provai elimlríatorlas realizadas
domingo ultimo, cm Hotafo-jo.

"Exmo. sr. presidente d.a Federa-
c:"o Brasileira das Sociedades do
Rcm«.

Nomeado* por v, cx, para o cargo
dc juizes dc checada nas provas elí*
tftinatoriai rcalir.adm a i di
tc, vrmos trazer an conhecimento de
v. cx. que foram dai mesmai vence*
doras as seguintes embarcações:

Canori — i" — "lienè-1; 2-» "Diu"
. !• "Ipé*.

Yoles a j — i" — "Grccnlialgli**:
2« "Pésaso".

Botafogo P. C. x Associação I

Para o match de hoje com o Asso*
ciação Christã dc «Moços, os srs.
Francisco Antunes e Oscar Santa
Slaria, "capta.hs" do i" e do 2o
teams tle basket-ball ilo Botafogo 1'-
C, escalaram os seguintes quadros:

Primeiro — Fernando — Nestor—
Alkindat — Antunci — Ds Roure;
Reservas: — .loppcrt. Mauro c Cc-
zarino.

iSegundo — Theophilo — Trinta—
Situa .Maria — iCIoyil — Nilo.

Reservas: — Carlínho — Patima e
Negrinbo.

J PING-PONG
I.npn x Lisbon-Rio

Teve Inicio ante-hontem, na sede
do Lapa, o campeonato dr pfng*porig
entre o- cluba acima. A turma dn
lapa sc apresentou desfalcada «le

f1'- ! dois elementos, que foram substitui-
eu* i doa peloa reservas* A's 8 i'2 lioras

da noite, os teams. convcnicntcment*
uniformizados, deram entrada no «a-
Uo, sendo saudados por uma pro*
lon nada salva d- palmas,

O match è afinal iniciado e veri-
Üfla-se cnl-io egualiade de forças.

A ueleja íoi empolgante, cabendo

iCOM A LIGHT

Um abaixo-assignado que ainda
não foi resolvido

iEm dezembro dc 191S, dirigiram
ns interessados um abaixo-assigna-
do íi Light. pedindo a duplicação da
linha de Cascadura c tambem que
esses carros passassem pela praça
Maná. Kra 11111 pedido justo, que
viria beneiiciar grande parte da
população dos subúrbios. At*" hoje,
porém, não teve solução.

Outro pedido, não menos justi-
ficado c o seguinte: o liondc de

Jückey Club. devido A linha simples,
servida apenas por quatro desvios,
tem a sua marcha interceptada na
esquina da rua Dona Anna Ncry.
e leva a fazer manobras e mais ma-
nobras; retardando a viagem e cau-
sando atrazos consideráveis.

Essa mesma linha c* cortada pela
Léopoldina, o que ainda mais con-
trilnte para prejudicar o transito,
já de si tão de-fficiente.

Parece-nos que seria caso da
Light estudar esses problemas da
nossa viação urbana.' afim de melho-
ral-a. ou pelo menos corrigil-a,
dando assim satisfação .-103 seus
contribuinte-

ESMOLAS
De um anonymo, em commemo-

ração ao 30° dia do fallecimento
de sua idolatrada esposa, recebe-
mos 28$ooo, para serem distribui-
das em obulos de 2$ooo a cada po-
•bre da secção "Implorando a ca-
ridade".

—:— De um caridoso anonymo
recebemos s$ooo para cinco pobres
dos nossos protegidos.

O collector _¦ o escrivão da Colle-
ctoria de Campinas, dispen-

sados de reforço de
suas fianças

O procurador geral da Fazenda
Publica resolveu diferir o pedido
de dispensa de reforço de suas
fianças, feito por Carlos Salles e.
José Sacramento Sobrinho, respe-
etivamente, collector e escrivão da
Collectoria Federal em Campinas,
Estado de S. Paulo, com a condi-
ção de serem feitas os recolhimen-
tos das rendas de dez cm dez dias
ou em menor prazo, sempre que
a arrecadação attingir do valor da
fiança sem prejuízo da entrada dos
saldos no fim dc cada tnez.

A FISCALIZAÇÃO ÁS COMPA-
NHIAS DE SEGUROS

A sociedade anonyma dc seguros dc
vida "A Mundial" foi visitada pelo
inspector dc Seguros interino, sr.
Leopoldo Vosso Brigido, acompa-
nhado do fiscal Adelino Nunes
Pereira.

—:— Designado pela Inspectoria
de Seguros, para fiscalizar as com-
.panhias de seguros dc Sâo Paulo,
seguiu ante-hontem para a capital
da<iueile Estado o fiscal dc seguros,
engenheiro civil Antônio Feli* de
Faria Albcrnai.,

HOTÉIS K PKXSOES
Hotel Avenido — O mais importante

do Brasil. End. telegr. "Avenida .

TRAPICHES
Trapiché Caporanfja — Av. líodr. Al-

ves 767. CC. do Torto). K. 3803.

OS MELHORES CAFtiS
Café Ideal — Sempre puro. Dep.: r

Saude 142 » 15°. Tol. 707, Norte.

Publicações a pedido
A NACIONALIZLAÇAO DA

PESCA
Foi esta a carta que dirigi, no

dia 1 do corrente á redacçãò d'"A
Pairia", solicitando lhe a rectifi-
cação de uma noticia dada por
esse jornal 110 mesmo dia.

"'Rio,. 4 de. outubro de 1920.
— Sr. redactor d'"A Pátria" —

, O vosso joven representante, que

| me procurou 'hontem em casa, re-

sumiu hoje a nossa conversa cm

j uma noticia, cuja leitura pôde dar,

aquelles que me tem ouvido sobre

j o assumpto, a impressão de que
1 mudei de opinião. A rectificação
: desse resumo é a que venho soli-

citar da vossa gentileza.
I O que disse ao representante

|desse jornal foi o seguinte:
— A nacionalização da pesca,

penso, implica a nacionalização
do3 barcos e dos pescadores, sem
o que não se attenderia ao in-

teresse da defesa nacional, que
foi o inspirador da lei.

II — A retroactividade dessa

lei não se me afigura tão clara
como aiíegam os que jogam apenas
com as datas, sem attender a que
a matricula do pescador, é revali-

dada annualmentc .E', entretanto,
um assumpto que pôde ser sub-

mettido ao poder competente.
III — A acção do commandante

Villar tem sido, pelo que me

consta, bem orientada e patriótica.
Não acredito que elle nem as au-
toridades navaes tenham de qual-
quer fôrma praticado violências.

Se violências e abusos têm havido

da parte de autoridades subalter-
nas, os chefes serão 05 mais in-
teressados tm providenciar para
evitar a sua reproducção, quando
delles tiverem conhecimento.

IV — A pesca em todo o litto-

ral, julgo, deveria estar exclusi-
vãmente sob a jtirisdicção do Go-
verno Federal. Os terrenos dc ma-

rinha pertencem á União e não 'lia

motivo para que as águas nacio-
naes, que constituem um campo
situado além dessa faixa que orla
o littoral, não lhe pertençam
tambem.

Falando-me o vosso emissário
de uma excepção para os pesca-
dores joponezes, eu, sem usar das
expressões que me são attribuidas
sobre os synipatliicos filhos do
Império do Sol Nascente, disse:
"Se fosse possivel abrir uma ex-
cepção, essa deveria ser, de accor-
do com o espirito da lei, para os

portuguezes, que têm mais' affini-
dades comnosco e ficam vincula-
dos ao paiz."

Mereceram-me palavras de sym-

pathia os "poveiros"; reconhe-
cendo, entretanto, que só aquelles

que não quizcrcin se naturalizar
é que perderão o direito de conti-
nuar a exercer a mesma profissão.

Agradeccndo-vos a publicação
destas linhas, subscrevo-me vosso,
etc. — a-!. C, Gomes Pereira."

A DISCIPLINA MILITAR

Na lastimável confusão enr que
sc acham os jornaes ao referi-
rem-se á disciplina militar neste
caso que já vae se complicando da
nacionalização da pesca é bom que
o povo, em geral ignorante do que
diz respeito aos assumptos milita-
res, fique melhor orientado a
respeito.

Quer-se attribuir unia falta de
discipilna militar ao facto de al-

guns officiaes d'Armada, sentindo-
se melindrados, ¦ desacatarem um
redactor de jornal. ,E' liom porém
tine se saiba que no Código Dis-
ciplinar d'Armada, não se einqua-
dra nenhum dispositivo de lei que
me prohiba, a mim tambem, de
amanhã fazer o mesmo que acaba
de fazer o meu camarada de classe,
Sr. commandante Villar. O unico
mal que poderia advir-rne de tal

procedimento já bem o determinou
o nosso Chefe do E. Maior: entre-

gareni-me á policia civil. Se o Sr.
coniniandantc Villar julgou conve-
niente metter o cacete num indi-
vitluo que publicamente o desacatou

pela imprensa, nada mais fez do

que reproduzir o que por varias
vezes têm feito coliegas nossos.
Não sc veja nisso falta alguma
de disciplina, porquanto não me
consta que o Sr. Paulo Barreto
traga galões no punho, nem seja
ministro, deputado ou coisa que
valha e assim sendo o Sr. Frcdc-
rico Villar tão cidadão' da «Repu-

blica como o Sr. Paulo Barreto,
fez com este ultimo o que poderia
fazer cpm o meu vendeiro da
esquina.

Nisto não vae viso algum de li-
sonja a este meu camarada, que
nâo me conhece e com quem nunca
servi.

Querem tambem os jornaes fazer
deste caso personalíssimo uma que-
stão de classe. E' isso enorme san-
dice. 'Felizmente as forças armadas
do meu paiz, que até hoje têm
sido o sustentaeulo da instituição
Republicana- ainda não gangrena-
ram seus brios para que,., inconti-
nenti, já não tivessem rcpellido a
lama e os insultos que ipor ventura

quizessem lhes atirar em rosto.

A attitude que teria então o
nosso Club Naval seria bem mais
enérgica c diflcrente da que teve
o nosso collega. •

Querer deturpar a natureza do
incidente a que me refiro é mos-
tra de patriotismo falho e mercê-
nario, prompto a vender a con-
sciencia de brasileiros á bolsa que
mais lhes dér. Nunca cm nossa
Pátria deixamos de receber de
braços abertos aquelles que aqui
vêm procurar trabalho, maxime
em se tratando dc uma colônia
respeitável c digna á qua! muito

já deve o Brasil.
Não queremos repudiar ninguém.

Nacionalizando a pesca nada mais
fazemos que imitarmos o que ia-
zem os próprios portuguezes, em
sua terra, preparando assim a nos-

sa reserva naval, para o caso de
guerra.

Sejamos bastante patriotas e
brasileiros para não vendermos a
nossa consciência ás bolsas mercê-
narias que procuram prejudicar os
interesses vitaes da nossa Pátria.

A. de Saint Brisson Pereira,
i" tenente d'Armada.

Rio, 6 outubro 1920.
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QUARTA CARTA DA
VICTIMA

vado novo... mas, eu ainda Jm
do. — Emfim tudo é possiv

Manda-me dizer, qual a cuco
menda, que você tem, para mi
estou afflicta para saber, si
egual aquella que você, mc gui
dou ali?

Brazitino disse que é; seni mi'mo? 
Qual a moléstia da

Será febre? Mandeme semiiri
ticias delia.

¦Por hoje basta, bõa noite
a Deus por nós.

Abraça a papae, Carlito, Mi
Luciana, Branca, Tonziiilio, .
Rosa, Fausto, Flora e Cadinho

Não quero deitar, sem fala
todos assim fico mais calm:

Adeus I Beija-te mesmo dc
a irmã saudosa — Atina.

!Ubá, 23 de setembro de

Arthur Rodi,

''¦f^^^Mia Din
i '*-mB*'10 Bei

Rio, ;

Tres inezes depois do scu

cusamento

A carta que 1 oje publico, toda
do punho (como as outras) da in-
fortunada d. Anna escreveu-a a tris-
te esposa de um monstro, apenas
tres mezes depois do seu desgra-
çado casamento.

Na oceasião, a cidade estava mo-
violentada pelas festividades reli-
giosas do mez de Maria; e, eniquan-
to o marido viajava, a sogra
dormia, a cunhada sabia a visitas,
e os demais da casa estavam para
a rua, a pobre senhora, despre-
sada, sosinlia, em choro, incon-
solavcl, pedia a Deus que a liber-
lasse pela morte.

Desabafa 110 seio de sua irmã
predilecta e afilhada, e lastima-se
dc não ver em volta de si uma
só pessoa amiga.

Esse documento vem reforçar a
prova de que d. Anna, maltratada
cruelmente, vivia a trabalhar para
os seus martyrisadores,"Hoje 

já cosi", diz cila, "uma
camisa para Honòrato, e amanhã
vou fazer outra" ,

Mas, ninguém melhor que ella
mesma para. relatar o scu marty-'nó.

.'Eis sua carta, que t'a quarta que
dou a lume:

Ubá, 15 de maio de 1917,
'Caríssima irmã Vivina.
Nestas linhas, não posso descre-

ver.t e nem tu imaginas, as sau-
dades que estou sofi rendo por to-
dos ahi; são S horas da noite, es-
tou completamente só 110 meu quar-
tu, Amélia; está em casa de d.
Emilia, minha sogra, está dormindo
c os outros estão para a rua;
então neste momento, as saudades
fere-me tanto, que fico inconso-
lavei, chorando e «pedindo a Deus,
a morte, para me livrar dc tão amar-
gas horas.

. O mez de Maria, aqui parece
estar bem animado, pelo menos o
movimento do povo é grande, c o
barulho ainda maior.

.No dia 13, o ipie esteve animado
aqui foi a festa do Congado i pe-
las ruas só se via negros, pliutttii-
siados, cantando c dançando,

Já estou bóa, 1 oje já cosi, fiz
uma camisa para Monorato, e ama-
nhà vou fazer outra.

Agora, quem está, atrapalhada
com o sarampo, é Olinda e Carloti-
nha, coitadas, tenho pena dellas 1

A carta que você me mandou,
junto a» folha do çarmo, eu não
as recebi.

Homem escrevi a papae cllc re-
cebeu ?

Estou tc escrevendo, esta, e an-
ciosa, esperando o carteiro, para
ver se tem carta tua, estou com
muito sonino e. frio, mas emquanto
não perder a esperança não me
deitarei.

O leilão de deminjo é de Sa-
gena, diga .1 ella, que precisa dar
uma grande sorte.

Brnsillno está de viagem.
Os meninos de padrinho, volta-

ram para o collegio?
Papae e todoa os maninhos vão

bem r
As vezes, me lembro dc Cadi-

nho, cantando, o Zé Pereira, de-
baixo da bananeira, e começo a rir
sozinha.

Imagina, você, quantas saudades
eu devo soffrer cá tão longe, onde
não vejo uma pessoa amiga, ura
conhecido, emfim, aqui nada me
distrahe c nem me prende atten-
ção, tudo para mim. é triste, até
a própria musica, que as vezes me
faz chorar, sem eu mesma saber
porque!

Peço-tc por favor, que queime
estas cartas, sem dar a outros para
ler, pois ninguém precisa saber
o quanto minha alma t triste.

Quando, comecei a te escrever,
estava esperando o carteiro e ago-
ra já recebi a tua caríinha.

Não quero, que tu me mande
lingüiça, pois quero comer é ahi
e feito uor você um dia Deus
hade 'permittir.

Os teus vestidos, mc mande, que
os faço , até é unia distração ipara
mim, c quando Brnzilino ahi for
os levará,, ou cníno sc tiveres
pressa te os mandarei pelo correio.

Euriuei suroreboncU-la na*-» ¦• -
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ESTA 6 uma exclamação i
ouve dc infinidade dc mu
porque soffrcm liorrivclincn
dores nas costas, e conside
desgraçadas por crerem qu
padecimentos são naturaes
bcAO. Este é um engano n
grande, pois não existem taes
res "próprias do sexo". A dor
costas, é um dos symptomas
communs do mal dos rins, c ç
dos primeiros indícios de de.n
de renal. Immediatamente ao
parecer essa dor, a senhor
começar a ajudar os rins í"«
se-assim náo fizer, seus scifírn
tos serão maiores, dia a «','«
falta de filtração nos rins, lar.i
o sangue sc encha de venei.
cos, e logo sentirão nas .i";
músculos, etc, aquellas dortí
se denominam geralmente
maticas".

As Pílulas de Fosler pf •'
Rins, teem salvo milhares iif
soas do mal renal. Todos ¦¦¦
gredientes que entram na sua i
posição, são de primeira 'i"J
dc; as pílulas teem sido usaoi
recommendadas ha mais de '¦•

nos. Não contêm drogas ile '
cie alguma que prejudiquem ¦¦'•,

giuiismo. Se a senhora ser.:« i
nas costas, dirija-sc jrr.mc
mente á pharmacia mais
e compre um vidro de jPi."
Fosler para os Rins

A' venda em todas as p*"
cias. Solicite nosso folheto
as enfermidades renaes, (!'•"'
lh'o enviaremos abaoluLimeiiu.*
tis.

FOSTER-McCLETXAN' C"
Caixa Postal tofo

— Rio dc Jancin -
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De interesse para as pessoas magras,
dyspepticas e nervosas.

nadaO.i
alem

recursos artificiaes de
para tei' uma linda pello, ;

não ser o cinbellezainento niomen
t.ineo e fugaz. E' simplesmente rj-
iliculo pretender eliminar com cre-
mes c águas ele belleza as espi,
nhas, cravos, tumores, sardas e ou-
tias affecções cutâneas, que são
sempre provenientes da deficiência
digestiva c assimilativa do organis-
mo. Os alimentos epie não são
bem digeridos não podem scr bem
assimilados c o organismo famin-
t,i de nutrição os absorve cm fór-
ma tão inconveniente que uma vez
no sangue sc descompõem e i são
naturalmente expedidos em fôrma
de cravos, espinhas, tumores, etc.
pois do contrario se daria a auto
intoxicação. Para evitar estas af-
fecções cutâneas é preciso appellar
-,, um meio natural c racional, co-
meçando cm pòr termo ao mal na
origem. Se as pessoas que soffrem
destas affecções da pelle tomas-
sem por algum tempo 2 PASTI-
LHAS DIGESTIVAS PICARD,
rom as refeições, do especialista
l'raiicez Dr. Ed. Picard, de Pe-
psina, Pancreatina e Diastasa, cm
breve teriam uma agradável sur-
preza. Todas as affecções da pel-
le désapparecem a medida que seu
estômago começa a digerir bem os
alimentos, vendo-se ab mesmo tem
po livre dos desagradáveis sympto-

eira qual"1'1
ido usadas <

,is de 50 •*•¦_*
,Bas de espt*
biquem ao °[.
a sente do**»
. immcuia-1'
nais P1*,0*""..
le pilulcs ''<

n.d

mas de má digestão, tais como:
máo hálito, azia, peso no estorna-
go, eiõres de cabeça, inãpetchciá,
prisão de ventre, inagreza, rèsíria-
mento das mãos e pés, ctc. E' 11111
remédio que vale a pena se expe-
rimentar. Esta fórmula têm sido
usada com extraordinário suecesso jcm todos os paizes europeus du-1
rante os últimos' 80 annos, e re-!
presenta um tônico estomacal in-'
suppcravei composto dos ierniemos
digestivos naturaes do organismo,
apresentados numa fórnia tão con-
centrada que os • dyspepticos mais
chronicos poderão comer sucedeu-
tas refeições sem temerem indiges-
toes, uma vez que tomem depois
das mesmas 2 ou 3 Pastilhas Di-
gestivas Picard. Produzem sem-
pre resultados positivos em todas
as formas dc dyspepsia nervosa,
atônica e flatttlenta, e cm casos
de inagreza ou racliitismo fazem
ganhar carnes e peso rapidamente
ao paciente, devido ; ao seu ípoder
de converter os alimentos outrora
perdidos em niitrimento reparador
para o organismo, sendo muito fre-
quentes os casos cm qtie a pessoa
ganha de 3 a 5 kilos de peso por
mez. As Pastilhas Digestivas Pi-
card acham-se á venda nas droga-
rias. Único depositário: Oscar A.
Villafane. Quitanda, 50, 2o — Rio
dc Janeiro.

P.MÍi.VlIA BRASILEIRA
Preparado do pliarninceutico A.

G. Cordeiro — A' venda na rua
da Constituição, 45 (Pharmacia).

Alimento especial para creanças,
v.dhos 1; convalescemos.

Attestado — Dr. Armando Mon-
teiro, 'nliarniáceiitico e doutor pela
Faculdade dc Medicina do Rio de
janeiro, etc. — Attesto ,_que tenho
empregado com grande :••' resultado
cm minha clinica a Farinha Bra-
sileira, produeto que considero egual
aos similares estrangeiros.

Rio, 9 de dezembro de 1909 —
Dr. Armando Monteiro.

(TI =9291)

HE.Vr, K BENEMÉRITA
CAIXA DE SOCCORTíOS

1>. PEDRO V
Avisam-se os pensionistas desta j meio. com

instituição, de que o pagamento das I
pensões do 3" trimestre deste anno I
realizar-sc-á quinta-feira, 7 do cor-1
rente, do meio-dia ás 2 horas, na |
sede da associação, á rua -Marechal |Floriano Peixoto n. 185. As pen-1
soes só serão pagas aos próprios, i
c quem não comparecer 110 dia in- j
ilicaiio so receberá no trimestre se- j
guinte. !

Rio de Janeiro, 2 de outubro de
1920 — João Jàsê Ferreira, the-
sourciro, (12S23)
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AVISO

A3 tão mortificantes |
enxaquecas, tambem nos
rmanteem sempre de muito
mau humor.

Taes incommodos teem'
geralmente por causa a'
má digestão, Tomem re» *

gularmente as i

Pilulas de
Reuter

p terminar-se-hão bs
enxaquecas recuperando-se .'_..
o bom humor.

¦WH^——

Coiiiniiinlciunos no coimiier-
cio em goviil e a quem mais
interessai* possa que ímidaitios
o nosso esçcfpto.iò da Rua

(e)0'3)- Tlieopliilo Ottoni 33 para
RUA SÃO PEDRO, 134.

liOHXMR & Cia.
(H 29032)

Tônico nervino, . insupperavel.
Fórmula vegetal e inoffcnsiva do
notável Prof. francez Dr. tü. Pi-
card. Communiea o alimento e es-
timiilo necessário ao svsieiua ner-
voso e genital, fazendo por este
meio com quc o paciente recobre
rapidamente a vitalidade e forças
esgotadas. Produz resultadas • con-
clusivos e

EFFEITO
IMMEDIATO

na falta de vilalidada, debilidade
genital em edade avançada, perda
parcial nu total dá potência sexual,
fraqueza cerebral, perdas semiiiacs
nocturnas, falta de concentração
mental, esgotamento nervoso c phy-
sico e neurasthenia. Seus resulta-
dos são senipre rápidos c seguros.
A' venda, nas drogarias. Único de-
positario: Oscar A. Villafane —
Quitanda, 50, 2". Rio de* Janeiro.

IMPOTÊNCIA
(11483)

(12.107-)

DECLARAÇÕES

ASTHMA
Tosse, coqueluche, bronchite, catarrho pulmonar

itliicca e constipação, curam-se infallivelmente cora a
TAHY.

_ intestinal, enxa-
RESINA DE JA-

GRIPPE

BEX.:. MJ.:. CAP.:. COM-
•MERCIO H ARTES I

De ordena do Ven. t. M-st- ;, 1
convido os obr. :. desta off. :. a jcomparecerem quinta-feira, 7 do.
corrente, ás 20 horas para sess.:. jinag.:. Inic. :.

Aviso da secretaria. '
 (Hj957!>)

O MEIO I)E EVITAR A DOR
APOZ A REFEIÇÃO

Milhares quc têm experimentado
inclusive centeiiares de pessoas n'es-
ta cidade, dizem que o meio mais
rápido de evitar a dor e disconforto
apóz as refeições, é tomar a
MAGNES1A BISURADÀ após cada
refeição. D'esta forma evita a
fermentação dos alimentos e por
conseguinte a formação de gazes e
ácidos c habilita os maiores dyspe-
pticos a comerem dc tudo que lhes
apeteça sem o menor perigo de
sentirem o minimo disconforto. Se
começa a dor 011 nos casos agudos
dc indigestão, a MAGNESIA BISU.
RADA actua como por mágica,
dando promptos allivios em cinco
ou seis minutos.

Se desejais ter o mesmo prazer
as refeições como na vossa juven-
tude, obteiide um vidro de MAGNB-
SIA BISU RADA.

Logo que experimentardes tereis
a satisfação de dizer aos vossos
amigos que a MAGNESIA BISU-
RADA nunca falha.

Sendo a BISURADÀ aconditno-
nada em vidro azul o seu conteúdo
conserva-se por tempo indefinido.

¦fratu* puuua. biiUmnte*-., cumpram*
ie e Uügaiií-i.e U«m; i.a iiiaça Tiraden»
n. 64. — CASA GARCIA. (1114.)

Pó de arroz "EuitiGe"
O melhor, é o mais perfumado

e adherenie. a venda em todas as
perlumarias, drogarias e plianna-
cias. Preço: .$5110. (6067)

Laboratório de Pesquizas
e Anaiyses Clinicas

DOS
Drs. Abdon Lins,

Costa Pereira
e Afranio Rezende

Diplomai d os pclo
Instituto Oswaído Cruz

Exames de Sangue, Puz,
Eseiu-ros, Urinas, Vaccinas

de Wrlght. ctc.
Rua S. José, 81 — Tel. C. 2703

Especialidade em óculo» e p.ncc-
ncz, luiietlis, binóculos, thcnnometros,
lentos de todas as qualidades, dos me-

hon.-.» labrlcàntés', por preços .sem
çpmpetiííõr*. in.pú-^cão "directa.

íCutclaria fina,, aiieaiile da vlsia
8r!".L PEREIRA * MADUREIRA
-RUA DA ASSEMBLÉA. 54 — R'°
de Janeiro. O4103)

ASTHMA
Coqueluche, Urethrltes, Me-
frites, Furtinculos, Tuber'
culose. Procurem Vaccinas.
Lab. Prod. Microbianos. —
Casas: Malmo, Granado e
Assembléa, 45. (12837)

As dentaduras feitas pelo espe-
c.lnlista Dr. Silviiiu iliit.úá

tum nenhuma differença dos
dentes naturaes. A confecção
de taes trabalhos obedece a um
systema completamente novo,
cujo eíftilo é lealmente agradável.
He formam-se, ein 24 horas, denta-
duras velhas, ficando perfeitas e
novas. Concertam-se dentaduras,
por mais quebradas que esteiam,
em horas, bem co.mo sc lhes ia

pressão quando a não tenham. US
seus preços são os mais razoáveis
possíveis, sem competência e ao
alcance de todos; e os seus traba-
lhos garantidos por muito tempo.

3—RÜA URUGUAYANA—3
Cainto da rua du Carioca.

(H 29636)

Garganta, bocea c dentes -
Imitae milhares de previdentes, inlclligentçs c
Usae "Calmcttina"!! (Elixir e pasta).

agradecidos! 
'

(95.1!)

AGENTES
¦Precisam-se para trabalhos typo-

graphicoa. iDá-sc boa comniífíão.
Quem pretender telephone para Villa
3901. (íi. 25530.1

ASSOCIAÇÃO DOS JBMIPRE-
GADOS NO COMMERCIO

1*0 RIO nil iTAN®JÍ.Ò
•FUNDADA EM 1880

Edificios próprios: Avenida Rio
Branco, 118 e Gonçalves Dias, 40. |

RECLAMAÇÕES — A Directo-j
ria da Associação dos Empregados
no Commercio do Rio de Janeiro,
no intuito de, cada vez mais, mc-
Ihorar todos os serviços de assis-
tencia, tem tomado todas as provi-
dencias, afim de evitar qualquer
contrariedade aos dignos consocios.

Qualquer sócio, pois, que se jul-
gar prejudicado, deverá apresentar
reclamação, quer verbalmente, quer
por escripto, na Secretaria, onde
será attenciosaiucnte recebido. _

Junto á Secretaria ha uma caixa
de reclamações.

Telephone, Ccntral 76.
'Rio de Janeiro, 7 de Outubro de

IQ20 _ Vidor Rodrigues Jumor.
a° Secretario. (12842)

Nervosos, Cansados
Agitados oa Aqcíosos
Malhora-se-lhes

considerauetmente
o estado eom

VERONIDIA
AHT1SWÍÍI0DIC0 IDEAL

—4
Remédio inoffanslva .

que nffb produz avo.nmento.
Approvado pala Intotctona Qorâl

d, H/tione da Rio de Janeiro,
Etablbiomanti ALBERT BUISSON
157, Ruo do Sèvres, Poria

¦ TODÀt. 11 PHAHMÃCUfl

jBH-Hm»*»'»»-!')^^ °—— ~Z

mim oe wmmtWÊ
Madeiras nacionaes

cm todas as grossuras
Uefractario» e d- alvenaria,
todas as qualidades.

estrangeiras, serradas e apparelliad.s
de todas as qualidades. Telhas, liiolçs

CIMENTO c LABItILHOS. Cal dc

.60STA&G0MP.
FilUi» 1 Hua
Domingos, 16
Central, 1069
interior.

rle S Pedro, 230. Tel. Norte, 1289. Largo de São
míIVIt» ai e is, Kua Evar Ho d- Vnga, 1-1-—Matriz. 13_C l?» *>.""*•« ... k.^ma_ n9r-i n"MRio:de1^an;iVo.'--RêmVttem.,e 

pedidos para

ASSE & Cia

(12719)

Febres, reslriailos e tnflucnza — Curam-se com TRANSPIRA-DOR.
Rin- Casa Huber, rua 7 dc Setembro, 61; S. Paulo, casa Baruel,

iu Direita n. it Curityba, casa AniUé d- Barros, rua Muricy, 99. Depo-
lilo geral, em Campinas, rua Regente Feijó
[•j-_«M»-ULUgjfljj***a**a-aW--MM*^^

16, (1995)

A MAGNESIA BISURADÀ, wm
dos melhores remédios para indi-
gestão tambem é vendida ao publi-
co em comprimidos.

(9006)

ANNUNCIOS
Pharmaceutico

Offerccc-s» pan assumir responsa,
bilidadé. Carta! para a rua Santa
Luiza 111 — lUaracanâ.

(H. 29.362.)

-CASA
Vende-se uma muito boa com todo

conforto moderno, para pequena fa-
milia de tratamento, entre Botafogo
c Cattete. lnformaçõc! á rua elo,
Cattet. n. 344- (I, ,

#**<*Í?m1

_ií«aiiunai|

Molho Injçk?
Repistradò c fmalvMdo
PRODUCTO PURO

E RECOMMENDA-
VEL.

Laboratório:
Villa 3550.

Pedidos:
Fonseca Araujo & Cin.

Rua Silva Jardim
n. 12—Tel. Cent. 367.
Representantes em S.
Paulo — Vlctovia —
Campoi e Bahia.
Vidro "1500
Usado nos principaes
boteis desta capital.

(6710)

pSEbiicõl OUVIDOR, 152 Rio de Janeiro

Matriz : Pernambuco - Fundada 1879
Filiaes: Pará e Maranhão

Marca ^^^^^

ii
Maranhão

¦ JÓIAS
KELOGIOS

¦

Registrada 1

tato]
| Pará Ij ,
ÁRIA j I

.... - ¦¦:_ "J ¦¦¦"^¦S": mr,;JM
____________M_______.____l»^_________**)t_.M-____P«_^^ '•"'"¦'

...... significa '^P^

'OTENCIA, pnra galgai folsn- , fosgj ¦'¦'.':

Itinicnte! ns mais abruptas Ia» i 
fplfJ

i'KT/OCIDAD-R. para alcançar ,||]|j| i'.v|l
i quálqüec outro automóvel... jl ,,.j ,m

3LEGAXC1A, para ilestacar.so ;! |i 
''M

•m totla parto como o mais I |j 
r

icllo vehiculo. . || li||p '-Wi

JUALÍÍ)At)E, para prestar Ji W
tiaximo ilo serviço satisfato- i| I '| :'M

The Studebaker Corporation | |i |

\. MÜSQUERiV, Rcprõsciítante | j||
Av. Rio líranco, ISO. I I *"'¦

Rio tlc Janeiro. S ll I -^

\ mÊÊÊm\\\mWk
(H 

14573)

|í Leilão de moveis QUARTO
Hoje, ás 5 horaa da tarde, ã ma Precisa-se ele um^ moliilado. paraffl

Í9 liará,, 

ile iMesquita n. 418, mobílias dois rapazes distinetos, no bairro de.'.'
modernas, piaiui novo, bilhar, qua- Copacabana. l'ru|i,wta:i a César. Te-.;«
ilroí metaes, tapetei a ülijccloi ile lepliunc Beira '.Mar 11. .|»IS. -JjM
arte. (II. 28.87.) (lt. 286-15.) 

|

f tmm
com

I NOSSA 9EBSBDBA DE PARIS
IM W1

Grande Tenda de firi) de anuo
o DESCONTO de 2 O 1..

nos preços marcados em todas
as mercadorias

IIÜA DO OUVIDOR, 1S3 1S83S

B

GOJMLiyiERGIC
Rio, 7 dc outubro dc 1920.

VOTAS 00 DIA
Montcvideo.
Vales, café.
Vales ,ouro, por 1$

CABO

4$86o a
$8j2 a

Hoje, ás 2 horas ela tarde, devera
rcallzar-se a assembléa ila Companhia
du Awnazchs Frigortílcos.

Hoje, a 1 hora ila tarje, deverão
reunir-se os credores da fallencia de
Motta *• S'jares,

;|'-il!'.!ií:AS

A\Nü\ri.\nA*.
Gazosa3. dia 3,Empresa de Anuas

is 3 horas da tarde.
Companhia Cervejaria Hrahma. i»'a

8 á j.i|a hora da tarde.' 
Companhia Manufactora de Tantnos

e Anil nas, dia ., ao meio-dia.
Companhia Industrial Sul America-

na, dia 0. ás 2 i|s horas da tarde.
Companhia Lino Brasileira dc Olens,

lia ll, ás 4 horas da tarde._
Companhia listrada dc 1'crro two

Pauln.Kto Grande, dia 14, ás 2 horas
.Ia tarde.

Londres.
Londres.
Portugal.
Syria. .
Rumania
Hollanda
Itália. .
Hespanha . .
Paris . . . é
Suécia . . •
Noruega. . .
Dinamarca , .
Bélgica . . .
Suissa. . . .
.Buenos Aires

so, papel) .

(florim).

:i t 1116 a
5$8jo a

«302 a

(pe-

459.10 1
$390 1

3$i3o |

H3I-I
5$870
?940

1$842
«337
$872
$397
I$8oo
$835
$837
0419
.'•152

Typo
Typo

I1S300
.10Í80-»

— 2$l60

CURSO OFFIÇIAL DO
CAMBIO

(¦(ivrnnnKNTTAS~~ AxxrxoiAnAs

llircctoria Ceral dc Obras c Via-
Cio da Prefeitura, para o serviço ile
transporte maritimo de 'passageiros,
bagagens c cargas entre esta capital
. as ilhas dn Governador e Paquetá,
iliaT 9, ás : lioras da tarde.

llircctoria Geial ele libras e Viit-
ção ila Prefeitura, para us serviços dc
transporte, pur meio de embarcações,
para as ilhas du Governador e Pa-
(liieta è'*.para o de carris ou omnibus-
autmniiveis enlie as prai.13 da Ribeira
e da l-reguczia e vice-versa, iiia 9.
ás j horas da tnrde.

RKCMvO l)K CTiKnQ-iTI.S

Campo, dia QtFallencia dc Souza
s j horas da tarde.
Fallencia dc IV I. Pinto & C,

fi. ás 2 horas da tarde.
dia

PACAMKXTOS

AXXUXCIADOS

Lanificio Noisa
dividendo de

Dia 10 — S. A.
Senhora do Santeiro,

Dia 13 — Irmandade do S. S.
Candclaria( juros.

Dia 15 — Companhia Progresso
dustriál do Brasil, juros.

Sobre Londres . . !
" Paris ...." Itália • -, • •" Montcvideo. ." Hespanha . ." Nova Vork ." Portugal (es-

cudos). . .
• " Suissa . • •" Hamburgo . ." UueiloS Aires

peso ouro) ." Hucnos Aires
peso papel) .* Hollanda (fio-
rim"). . . ." Syria. . . ." Palestina . *" Tnpüo (yen) ." lleyrllth . . ." Áustria . . .

" Suécia. . . •" Noruega. . ." (Dinamarca.* •'
" Bélgica . . .
hxfrciiuts :

I Caixa matriz. . .
Han ca rio

Moedas :
Soberanps ....
Libras (papel) . .
Francos (papel). •
Pesetas (papel). .
Peso uruguayo . .
Liras (papel). . .
Escudos (papel). .
Dollars (papel) . , .
Marcos (papel) . .
Peso argentino (pa-
pel)

90 DIV,
Í"_|6*.

¦"388

A' VISTA

12 Í'_2

$39»
$3.19 

'

4Í9I-*
5863
SÍ78S

$931
$9(8
$096

4*SW

2$158

l$834
$J97
S397

3S000

1$I79
S830
$832
$415

COTAÇÕES DR
ROCHA PARIA & Cia.

MATRIZ: rua Iluenos Aires, 160 (1*
andar), RIO DK JANEIRO. Caixa

Postal, 710
FIM Alt* Rua Santo Antônio, 6a (1°

andar), SANTOS. Caixa Postal, 224.
_-.„„: telcg.: -'ROCHAFARtA*

Preços por 15 k»0*- no Hio:
7'y/io.i ^uiericmio Bur»»»*»

3.. l2$goo a 13$300 13?4"» » 13J700

3.. 12S600 a 12S900 l,i$ooo a 13*300

4., i2$.ioo a i2$6oo i2$6oo a 12Í90H

•S.. i2$ooo a l2$3oo 12$200 a 12J300

6.. 11Í700 a i2$ooo n$8oo a 12J100

7,, n$40o a ii$70o ii$400 a n$700

8.. n$oou a 11J300 n$ioo a u$40O

o.. ioS^oo a ii'$9oo io$7oo a 115000' 
Mercado — CALMO.
-eum — Cuíca •••'•is paia =111

tos, os conhecimentos c correspondei!-
cia devem ser endereçados a MA-
TRIZ. (gs-"1^

MOVIMENfrTDO CAFÉ' A

Pinto, Lopes & C.
Ksciptorio: r. Bcnedictinos, 25-Rio.

Armazém: r. Coronel Pedro Alves, 98
EXPORTADORES c COMMIS.
SARIOS (lc CAPE' MANTEIGA

o CEREAES.

ASSUCAR

TERMO
Outubro — ¦' cotaçao,_ ti$450, -

cotaçS», n$o5o; .1 cotação, 115100.
Novembro — 1 cotação, ii$-too; í
tação, ii$35o; 3" cotação, 11*450
zemliro — 1" ciitação, nÇS5»i = c0"

ção, 11-.550; 3* cotação n$6oo. Ja-
neiro - i« c.Mação. _ i.$5oo-. a* cota-

ção, 11.450; 3" ^tttf-'", t'^00. 
\e^

reiro, - I- cotação. _. t$45°i/1 cota-
cão 11 $4501 3* cotação, n?55o. -Mar-

Jo— I" cotação, ti$soo; 2» cotação,
n$4oo; 3" cotação, n5$oo. Abril —

1» colação, 11 $400; 2> cotaçSo, 11Ç300;
1* cotaçfto, n$5oo.

Vendas — 1* cotação, 16.000 sac-

cai; 3" cotação, 8.000 ditas; 3* eota-

çSo. 7.000 ditas.
fotal das vendas: 31.000 saccas. _
Posição do mercado — .«. cotação

frouxo; 2» cotação, calm,o; 3
estável.

Kntradas em 5: 12.31+ sacco».
Desde i°: 33-5-Je) ditos.
•Saidas em 5: 6-953 saccos. „
Desde i°: 27.779 ditos.
Kxistencia em 6, de tarde: 175.860

saccos. \
1'osiçao do mercado: frouxo.

COTAÇÕES
Hranco, crystal . . .
Idem, 3' .sorte. . .
Hranco usina. . . .
Crystal amarello. . .
2° jacto, bianco, . .
líranco crystal, baixo
Mascavo¦Mascavinho

— tÇoí>o
Não ha
Nno ha
Não ha

Í94o a $980

'j-tas uc 500*000,
nom

Estado do Eipi-
rito -Santo. . .

it', d • '-..nas Ge*
raes de 1:000$

Ditas dc 1906. .
Ditas idem, nom.
Ditas dc 1914. ¦
;lita„ idem. nom.
Ditas de 1917-- •

1) ms idem. nom.
Ditas de lb. ao .
Ditas idem, nom.
."mus de Nicthi-

roy,
Ditas

sSo. . . . •
finas de Petro-
polis

Ditas dc Campos
Dinis de Ilello

Horizonte . .
•Ditas de üagé,

de 1:000$, 8 ?|°
Ditas de 7 "Io. .

2* emll-

-4<io$ooo

895$ooo

878$ooo
l82$000

I80Ç000

i75$ooo

2J0S000

87$5oo

87$5»o

I98$000

iSo?noo

i:o8o$ooo
i:o30?ooo

BRONZES 0 PRATARIA ¦» ^a
,.- - in imiiii—i ¦IIIIIIU P_g r -___BWM«M»g»*»>it»WB«^^ , S

ai__M-__rnT*ffMflii*tti*™^"1 n"j ¦ Hfc*" Mi-WJJWMMggMg-' l__L^__B*^ww_i_n--ri—M»w.ii"i**r*"-,""BM"r^ i

vj.tjmr^'--*™-™™^ ¦"--' — -— -j70~b~ -incnllnío Oloo ilo lliilin.i^
Cnrnciro & Ca. Km -arrl]  

a$6oo a 2$3q0
H3$oooal25$ooo Km laia 2Ç60P a 258011

65$O00 ,, * an,Polvillio890$ooo

870^000
l8lS000
¦i8o$ooo
179Ç000

I72$00O

_.|8$ooo

87$ooo

87$ooo

300$000

l75$ooo

do

$7J0 .

$800

$7.10
?86o

De-

cotação,

Louis Boher fk C.
OAFí; — ASSUCAR —

CEREAES
Recebem eafó á eoiisicnu-

çno sem rocclicr e-ommlssão.
IMPORTADORES!
Avante farpado, Enxadas,

Atados, Snllti-e, Enxofro, etc.,
etc.
11 Bnnedictlhòs, 1, 2° andiir,

(9S54)

ULTIMAS OFFERTAS
12 l|lS
12 118

27$000
iq58od' 

$.195

I$000

Setembro
Outubro.
Novembro
Dezembro
Janeiro .
Fevereiro
Março. .

: Abril". .

n$4oo
115550
11$700
115650
11$600
n$6oo
n$6oo

c.

11Ç100
ll$.|50
I!$í)O0
II $6üO
n$55°
n$5oo
11$500

ALGODÃO
Entradas cm 5: 120 fardos.
Dcíde Io: 2.566 ditos.
Sirdas em 5: 62 fardos.
Desde 1": 2.585 ditos.
Existência cm 6, dc tarde: 3

fardos.
do mercado: estável.Posição

VESPAS .HlilCl.AES

Hoje — Corrct.ir Antônio Vai de
¦í airvaiho Júnior, íoo acçôes do Uanco
iíi Lavoura c do Commercio, íoo
acçôes da Companhia Minas S. Ja-
ronymo, íoo .acçôes da Companhia
Docas da llahia, 17 acç»cs ilo lhnco
do Hrasil e -' acçôes do Ranço Com*
mcrcíal do Rio de Janeiro.

MOVIMENTO DO CAFÉ'

SANTOS

CAMBIO
Hontem, na abertura, encontrámos

este mercado cm condições indecisas,
tendo sido divulgadas para o torneei-
mento de cambiacs as taxas du 12 1I16.
i.- 3I.12, 12 i[S, 12 5U2 c 12 3116 d.

O papel particular era cotado dc
1-- lliu a 12 1I4 d.

Momentos depois de iniciad/is os
trabalhos, o mercado manifestou-se es*
tavel, sendo leitos os saques de 131,8
a u .iiiii d., c a ncquistçfio das letras
de cobertura a 12 1U d.* T-iirntitc o dia o mercado firmou-se,*> emi.o-j.c cambiaes de 1 2118 

r'.*íJ d. c collocaçSo para o papel-ticular de 12 1I.1 a 1^ ?'ti6 d.
\' tarde, o mercado enfraqueceu,

ssando os b.incos a sacar dc üiíS
¦> '¦- 3(16 d. e a comprarem a 12 ;I,*ta
e 12 1:4 d.

(••*. negócios conhecidos foram repu-
lares, fechando ,*> mercado cm [)&siçião
fraca, vigorando para o lomeciniento
dc camblacs a taxa dc 12 i|8 d. e
l»ara a acquisição das letras dc cober-
tura a de 12 7)32 d.

T.UiKI.I.A DOS BANCOS

Dia 5:
'Entrada*
Desde I»
Mídia .
Desde i°
Said3B »_ . .
Kxistencia .

?reço, typo
Po.içSo ao

de julho

mercado:

Saccas
, 4J-6s°
. 170.139
. 14.028
. 3.082.417

.' . 2.068.842
. . nominal

calmo,
UIO

Pauta,
Entradas em 5:

E. E. 'Central . .
K. F. Leopoldina .
Barra a dentro . .
Cabotagem ....

Total ....
Desde t"

í Média¦ Desde Io dc julho .
I Media

Embarques em 5:
, Estados Unidos. .
j Europa
i Cabotagem ....
; R » da Prata. . .
; Cabo
Pacifico

çsoo

AGENCIA COMMERCIAL DO

B. POPULAR DE MINAS
¦.o-i-i/iii.- C-of'r-titm ele -fíifotualii-

lidade Limitada
RIO E SANTOS

U„a Municipal,;.. 8-Cajxa^.tal, ,673
fiiç-tioti-5 cafés fatitftmios J*'*Santos; corrcsponotnda t conneci

mentos iliriaidos ftn o Kit.
1'RECOS POT* 15 K1I.0S. no "RIO.

Sertões
Paulista
Primeiras sortes .
Mediano. . . .

COTAÇÕES
. . . , 35$ooo a 368000

34S500 a 36Í000
33$5oo a 34$ooo
3i$ooo a 32$ooo

TOUCINHO
Kilo

'Commum. .
De fumeiro.

1S300 a
2$200 a

15500
2»40O

I Caíés do Sul c | Cãlie de outra*
I Oeste de Minas | proeedenci"

TVP0'&-I Cafés | Ameri I Çaf£
| canos |_dscór_l_Çan2lIÍl^

a"". .1 13*í78fj rãfügí] 13S3/8 i3$48i

ALGODÃO, CAPE* CEREAES
Recebem em CONSIGNAÇÕES
3. CASTRO MOTTA & Cin.
Armazém R. General Cninara 88
CONTAS PIEIS E A' VISTA.

(11148)

Sacer
2.2.4
8.953

40-157
8.091

762.064
7 OjS

11517» 135583 12Í97" 13í°7JÍÍ970 • S"74 «fsfio I2$604
2SI..4 ii$8í.8 I2$255 1-1*357

2$«7 I2$S61 "í-49 '"?05'\Ullt 12S255 UÍ642 n$744
,?S642 11Í847 "S*J4 "Í336

9: :! lílw HS438 t°$825 i°?927

Mercado — CALMQ.
A. J- it Co''" P"''™ ~~

Be Robtrlis. __ ..„c.c~i.'AVISAMOS AOS hOSSOS.
GU

Sabino

FRE-

BOLSA
VENDAS

,4p*l!c»» :
Uniformizadas de 20o$ooo,
ia

Dilas de 1:000$, I," ai, 8,
4 

Obras do Porto, i a . . .
Diversas Emissões, i5c reis

1:000$, nom., 20, 20,
45, 100 

Ditas idem, 3, 5, 10, a -*. ¦
Ditas idem, 2, 4, 35, 48 a
Ditas de

850$000

Uancos :
Portug uês

Brasil . . .
Brasil ...
Lavoura . . -
Commercial. .
Commercio.
Mercantil. .
Nacional. . . •

C. dc Seguros:
Brasil
Previdente , . .
Confiança . . .

_. dc F.. Ferro:
Minas S. Jcru.

nym') ....
Rêdc -Sul-Mincira

C. dc Tecido,:
Prng. Industrial.
Taiiuaté 1 n d 11 s-

trial .....
Cinif. ludustr.al
Petropnlitana . .
Hom Pastor . •
Corcovado . - »
Santo Alcino . .
Mnnuf. Pluini-

nense . - • •
Brasil Industria!
Mageense . . •

C. diversas'.

Docas da Bahia.
Docas de Santos
Ditas nom . . •
• uienaí N. do

Brasil ....
rerras c Coloni-

zaçSo ....
Trnnsp. e Ca.r-

ruagens . • .
Carbonifera d e

Araranguá . .
C. Braluna. . •
¦Melh. Maranhío
Áurea Brasileira.

Debetiturèst
Manuinctora Flu-

| minense . . ¦
America Fabril .
Mineira rt u t o-

Viação ....
Brasil Industrial
Transporte e Car*

ruagenfi/ . • •
Usinas Nacionaes
Docas dc Santos
Tecid. Mageense.
Ilauscitica . . .
Casa Vívaldl.
l.inlio de Sapo-

pemba, . * ¦
Ind. Santa Fc
Tec:d. Corcovado
Ind. Campista. .
Prog. Industrial.
Dociõ da Bahia
Tecidos Alliança.

_28o$ooo
J50$ooo
Í38ÍOOO
i8.5$ooo

27O$000

85*000

üoo?oon

245$ooo
g6$oob
I78$ooo
i75?ooo
26*8Sooo
210$000

i:300?ooo- vaP0'

8i?ooo 8o$ooo

2505000 205^000

4;o$000
210S000
a8o$ooo

165J000

3.675
605

4.931-

¦I-I-VfS QUE O NOSSO ESTABE- Ditas de 1917. port.. 2. 4;
i'V!-'i\i'r\Vo ESTA' BM VIA 1>IÍ ; Municipaes de £ 20, port.

2O'l$0U0
iR?$ono

18o$oob
270$000
i6o?ooo

835000
470S000
,)70$000

ijlfouo

i4$ooo

65(000

6s$ooo

I94$ooo
202$000

IOO$ODO
200$000

1955000

170J000
2035000
i8o$ooo

i9o$ooo

205$000

140^000
200$000

24a$ooo

70$ooo
4655000
4655000

Bovclti Kabusli ski
Cardoso c Pereira
IIM., rcspectíranientc. as imiaortaii-
ciaa dc 6105190, 1335470 c ii"ji3Í.oo,
dc direitos que panaram a niins.

_•— A nda por actos dc Iiontem. o
inspector responsabilizou os ."'"nijn-
dantes dos vapores "Marj.t SkO-
vlai.d'', "¦I/ml.urgia". "Provei ict,
"Fort de Doiiaumona' e .Miiniio ,
entrados cm egosto ultimo, pelo pa-
gamento de direito dc niercadoras
extraviadas de volumes, 'niportados
por Mntlieis & Cia., Dias Almeida

i_ Cia., e Azevedo Jardim « Cia.
•— Foi relevada a armazenagem

venvida pelas mercadorias rt.»,imc"'-
das- a despacho por Hlme &Cia., pcl.l
nota n. 5935. de agonio ultimo..

•— Foi indeferido o requerimen.
to em que Telles Betteiicourt & Cia.,
pediram para despachar, mediante
assignatura dc termo dc responsabili-
dide, 14 caixas de mercadorias vinda-s
pelo vapor "Amiral Troude", consi-
gnadas a Miguel Duregri.

_:— •Movimento do caes do porto,
linibarcaçócs atracadas nos aiiiiaíeii3
em 6 du corrente:

EnAarcaçües • «liversas, arm. ,
chatas diversas ç|c. ,uo, 

"Thonvalel
11,-lversen" e do "Am ral Tro de c
vapor americano "Boodeflow rr-c.
minério, arm. 2: chatas diversas clc
do "Qiiecn I.oir.sc", arm. 3; vapor
americano "Patrick Henry', dese.
carvão e chatas diversas c|c. no
".Kaivacht 'Marú" arm. 4; vapor
amercano "West Indian',. «rm. 5;

amc'ir„no "Ind anopolis . dese.
c chatas diversas clc. do

arm. 6; chatos diversas
, . do "St. Patrick" c do "Ques-
sant", arm. 7; chatas diversas rece.
bend» minério, arm. 8; chatas d*ycr-
sas c|c. do "Belle Isle", do "Ten-

nysoii" c dn "Kromprins 
/;"•'•

Adolph" e vapor nacional ' Helena ,
cabotagem, arm. 9i vapores amerlea-
110 "Jaksonvillc", dese. trigo, c na.
cional "lVna", cabotagem, pat. 10;
chatas dversas c|c. do Servulo
Dourado", arm. 10; cabra "Buarque
¦'¦» Macedo", vapor nacional Anna ,

c pnntáo nacional l-.s.
i.eriiiiça", cabotagem, pat. 11 j vapor
amercano "Hi»be" e chatas diversas
c|e. elo "Clcndevon", arm. 15! cha-
tas diversa» e|c. do "Helbem . e
do "Campinas" c vapor inglez Bra-
bnntier" arm. 16: vapor ing'cz Ca-
vour", arm. 17; vapor france* Cor-
doba". arm. 18 e vapor belga P«vs
de Waes", bag. e passageiros, praça
Maitá.

Dwersas 111 a" as
caixa

Idem (meia caixa)
rtmericono . (Halí.-

f*ix), tina. . - .
Pcieeliii ttina). .

Não ha
ioo$ooo aio5?ooo

iiimiia

Alegre
:o kilo).
Altg:-
it kilos)
Alegre

kilo) .
tlata

Jc Pono
(lata dc :

Ti Porto
(lata d'.-

JJe Perto
(Ita de 1

J)e laguna
de 20 kilos). . .

De itsjaliy vluta
dc 20 kilos) . . .

De Itajahy (lata
de 10 kilos). . .

De Itajahy (lata
de 2 kilos) . . .

...ineira e Paulista
Gato, de 20 kilos)
(lota dc : kilos)

BntftttlS

Por kllo

i58oo a 15850

15850 «

iÇdoú a

15750 a

11$ 90 O á

i$goo a

i5950 a

iÇOQO

15950

15800

2$000

lie Minas, Rio e Sao
Paulo

De JNirto Alegre. .
De Santa Catharina

Presunto

Por liih

5350 a
5350 11
$300 a

$400
?4U*J
5|0U

Paulo)

i$goo a
i595" a

25050

i$9ó°
asnofi

."•artnc

I70»ooo I t.at)n!arm,
iBo^ooü ! .,„„**

Rio Grande.
'Mineira. .
Paulista, . .

Breu-

Claro. . .
r.scuro. . •

Cttfé

Typ.o 3- •
Typo 4. .
Typo _....-.
Typo 6. .
Typo 7. .
Typo 8. .
Typo 9. .

Cimento

Dova. . . .
Atlaa. . . .

i Diversos. . .

13$75°

?50$ooo
28Í000
55$ooo

l8s5ooo

94$ooo

200$000
2Q0$00O
1655000

203S000
300$000
202$00'J
20(1$HO*3
j joSoío
197$'00

PREÇOS CORRENTES
Agnns mineraes

Cebolas

Cebolas
Kspeciacs,
Médias e

Fnnio

grandes
pequenas

for kilo
$440 a $5'"
$440 a 55-to

5-160

280 libra,

$000 a 93?000
Nominal

Arroba
125600
125300
I2$000
12S700
IIS4OO
II$000
10^600

Tor "barrica
.l5$ooo

.5$i)0Q
—. 43$ooo

¦Kilo

$900
Í70»

Nacional:- (S.
lístraiigeiro . . .

tPhòsphòvos

Olho .;....
¦Brilhante .'¦."...
].Ío líranco . * •
Outras marcas .

Pinho

Americano - «.-%* >'
He Hi.a. .....
Spruce. . . . • •
üueco, branco,-. • ¦
Sueco, vevt..*it!0 . .
llc resina, por dúzia
Do Pará. 11. . . .
iDito dc 2.". . . .
Dito de 2». . . .

Queijos

De Minas ir»r quei-
jo)

Palmyra (caixa) . .
Sal

De C. Prio. srosso.
Do norte, firosso . .
Idem, moido . . .
Estrangeiro ....

?or kilo
45800 n 5$2oo
Sí5uo a y^uou

Lola
76$oiio
7«íÇaóo

— 735000
^2$ooo a 70^000

For pé
$0

Nominal

N3o ha
2805000

$900

Caxambú*. . ,
l.ambary. . .
Salutoris . .
Camiuiquira. .
S. Lourciico.

Arroz

Brilhado, de i" .
Idem dc ü". . *.
Especial ....
Superior ....
Bom
•Regular. . . •
Branco do norte.
Rojado, do norte.
Meio arroz. . .
Sanga. . . . *

Alfufa

i Desde
Desde

Total 9.465

idres.

üpanhn

12 d.
S3S2 1 .393

1 T 1

$.100
58=5

. VISTA
i(, a ;i isliei

S.105

de julho. .
Existência em (> . ¦ .

T.Mir.IilaA 
"QE

diCarpa ni descar.a
ou commissão. .

Machina-Diaria. . .

eo.iq.i
. . (191.2111

. • 349-0*2 I

PREÇOS

lote
. Si 40
. 9S0OO *

• TE.

! O MERCADO DE SANTOS

50
1914, port., •»,

port,, c|ju-
o 
Nictheroy, z% fé-

cambio
1 I3 5l3*

mínimo.

ugal.
1 Vo

uinania. .
ipão (yen)
liirnos Aire;
;o, ouro^
limos Aire
s/i, papel)¦iyruth . .

yria . . .
i»li.mda (i

St 10 a
$0^0 a

5$~fio a
i$t?9 a
Í04'» a

4*.88n a

SS80
S245
$410
i$ooo
5SSS0
I$20Q
5937

35ooo
•l$93o

Iiontem,
procura de
quantidade

11 irjtt
5.104
ISS.1:

a 11 29(32 •
a $400 !
a 15840:

este mercado foi fraco, com
pouca monta e regular

de café á venda, tendo sido
êífectuadas, de manhã, trnnsaccOes ile
2. mi saccas, na base dc uS-ioo.

•.V tarde, foram realizado? negócios
de y;i saccas. ao mesmo preço da ma*
nhã. fechando o mercado em calma.

A Bolsa de Nova York abriu com
8 a 13 pontos dc baixa.

Passaram ror Jundiahy 45.000 sac*
cas e entraram por barra a dentro 2S2
ditas.

COTAÇÕES
Amerieniur

Santos. 6 — 0 mercado t
abriu boje a a*i 29l32 a vista
a 90 dias. , .

Francos: mínimo, 53"5 e
$390! vendas: 2.37°-°1"*-

Saltos V — O cafc. no lechamen-
,„Sh mercado, obteve as segum.es

o lypo 4, 8S40D e para
S5ooii. Foram vendidas

havendo na praça um
pnracotações

o typo
37,000 saccas
''<&£, '6*^'Na Bolsa de Ti.ulos

lede appareceram, para »*

Ditas de 1906, port
j Ditas de

I S, 7 a
[ Ditas de 1917,
j ros,' 

Dilas
; rie, 5 

I Companhias:
Terras e Coloniração 100 a
Mina* S. Jeronymo, 100,

200, 300, 400 a , . .
Pitai idem, 100 a . . .
Docas de Santas, nom.,

50 
Debentures :

Industrial Campista,
Tijuca, tp-a , . .

50

882S000
8óo§ooo

87JS000
87i$ooo
8roSooo
8óo$ooo

350ÍO0O
182S000

i8o$ooo

1 i8o?oon

8?$ooo

I4$ooo

80Ç000
825000

460S000

203$ooo
Í02$000

RENDAS PUBLICAS
Recebedoria de Minas

Arrecadação do dia 6
De i a 6 . . .. •
Em cpial período

anno passado . .
do

35:4185-00
i34:8i*5o$óoo

121:5345130

EXPEDIENTE DA ALFÂNDEGA

Xacionnl.- , . ¦ *
listraiigelra. . . .

Assuca.

Branco, crystal. .
_)ito us na. . .
Idem 3* sorte. ,
Crystal amarello .
(Mascavo a . •
.Mascavinho. .
zn jacto, 'iranco .

Aguardente

üe Piraty.
De Angra. .
De Campos.

Álcool

desta
titulos da
dedores a
..¦55000.

Companhia
335$ooo c

Paulista, ven-
compradores

5832 a 5b.o

Tvpo
Typo
Typo
Typ.

u$6oo
I3$J00
ir.000
11S700

Typo 11S490

CÂFE'
EDtlAHDO AK/VIMO A O.

Hua Miinlclpnl, 28 — Rio.
1'r-sUlii ns mi-iliores contiis.

U8.1)

OFFERTAS

„f(lIÍC<S ''. (.'.
Uniformizada!, de

1:0005. . . . SS-tSooo S825COO
Oiv. UmiiüÔes, ate
1:000$  87*$ooo Sôgíooo

ili!a. (ie 191?.
portador . . . 8:o$ooo Si55ono

D 11«> de 192a
portador . . . Sfo$ooo 845*000

D.ta» ifin rau-
tela) .... 8508000 840^000

D. do Porto . . SÓ5$ooo —
;;. to tt.o (.Pu-

pular). ... aooSooo

Ksta repartiçio arrecadou, hontem,
a importância de 366:31956" de,
renda sendo 188:0165272 em ouro c
177*403$35° em papel. .

Dc 1 a 6 do corrente foram arre. ,
cadados i .<iãg:Q8;$o85.

Km egual periodo do anno passado, j
foram arrrradados 897:81-5508, sen-!
do a differença rara ma'? no corren.
te anno dc i .or«r:iS4$577. _

__;_' .V.l-naiulo que a repartição
lula com íalta de empregados, em
vista do au.mcr.to succcssrvo da im.
portação. o inspector solicitou, por
officio dc hontem, ao presidente do
Tr buna! do Jury, a despensa . dis
trabalhos no mesmo, dos funeciona-
rios Fidclcno Tei-eeira Coelho, Josc
Lopes dc Souza Júnior, Antônio Pm-
lo dc Araujo Corrêa c Jayme Bricio
G.IIhon <iue requisitou por oif-cio
de 4 do corrente.

—¦— Foram responsabilizados rel°
pagamento dos dire:tos de mercado-
ríaa extraviadas dc volumes importa-
dos por JoSo Reynaldo Coutinho £<
Cia. e Arp & Cia., o» commandantes
dai —apores ".Icthon" c "Kermoor",
entrados n mer p*is*?2do.—:— Por despacho dc hontem. o
inspector mandou reitituir a Nippuu

Oe *ío grios. . ,
Oe 3S gráõs. . .
Dc 36 sráos. .

Algodão

Pertõei. . . .
Primeiras sortes
Paulista. . .
Mediano* . .

Aves

Frangos
Pequeno, .
Regular, •
j,anüe. .

Azeite»

t'or eaxxü
37$ooo a 385ooit
32Í000 a 34*000
34J000 a 3Í$ooo
32$üoo a 34$ono
3o|joo a 32IJ00C

00 liilos

47$ooo a 499000
43S000 a 45$ooo

4i5ooo a -(jÇooo

385000 a 4o»ooo

30S000 a 348000
255000 a 28$ooo
jÍÇooo a 3Ò$000
34S000 a 26$ooo
22$000 a 3._$000
IS$000 a iSJooo

for kilo
54oo
542^

Por kilo
i$o6o

Náo ha
Nio ha
Não ha

57-ío a 5740
S800 a S860
S940 a $980

480 litios
2*ío$ooo a 2S0$000
23o$ooo a 24i>$ooo

, noÇuoo a 220Ç000

480 litros
330$oo0a 330S000
290^000 a 300S000
26o$ooo a 270$ooo

35$ooo a 3»í$ooo
33S500 a 345000
34$500 a 365000
31^000 a 325000

1S000
11500
l$/00

Kspecial
Rom
Baixo

Do Rio Grande
Amarello, de 1».
Dito de 2 . . .
Dito commum, ]¦.
Dito de 2* . , .

Dn llahia
Rspecial
Superior
Bom

r$2oo a 2$5°o
15200 n r$500

$700 a $9°°
Por 15 kilos

_65ooo a 285000
185000 a 208000
215000 a 235000
i8$ooo a 21S000

Por 15 k los
365000 a 40J000
_8Sooo a _i5ooo
20$000 a 22$000

l!6oo a 353oo
icoTouu a io5?ooti

6$ooo a ?$ooo
95500

Nominal
io$ooo a 135000

•Farlniia dc mandioca

Dl Porlo Alt},*
Ha.ecial
Fina
•Rntrefina. . . .
Peneirada. . . .
Grossa. *•*'•'.»

Oe Laguna.
Peneirada. . , .
Grossa. • * . .

45 Mos

12S800 a 135000
11J800 n 125000
to$8oo a n$ooo

9$8oo a io$ooo

$800 a 9$ooo

9$Boo a io$ooo
, $800 a 9Í000

Tnpioca

Diversas p
cias . . . .

VcrmõutH

Italiano. . •
''ortuguez. .
Francez. . .

Vinagre

Branco. . •
Tinto. . .

Xniique

Uc New Von
P/Ji" Sfeffo "Aílicna''
íadjtô, carga carvão

De Porlo Alegre
quete nacional Vital
neladas, carga v, gç
Nacional
sageiros cm i* ei
bal ViHanova c f;;.n,
e senhora, nduardu
uor Oliveira, ]la:i,V
Barcellos, Jpcol» Boy:
Provciizáiio, Olga \ .
Maria das ChngaSi
Sodré, Dulce 1*. Kr.
IMiitouicuii Trindadei
Otto -Nillcs e fain.lM
Moreira, Lcuu l!oii.s ¦

1 Eduardu T, dí . .< -.í
| chelle, Henrique » ¦

LNuvacs c senliuvá,
Souza, Cecilia !"¦- i
chop, Albina l.r.n .
Jóse P. Ncvefl, '1:.
Pilho, Hercilio .1- 

'.,

j Pilho, general N
! Aristides Padilha. .'
¦ Eugenia 'Sant .- 1'.', Alarico Goiuaéa Jr.--1 ria dc Jesus Arru; .

5000 i Jorge Bertone, l-oii
— i ria Ooclirk, Antc-.i v

dò tühiiVk, Alii' í
son e família, *Ai ¦
Mor tan, Willy /'» > • *.
de Almeida. ,1 i
Manoel Cardoso t*2
classe c 8 cm .** '¦

De Mverpcol -
inglez "Oropc •'"» e
das, carga v. r.- .-¦>
linrlcja. Passaseir.-.a
Tredclt 11. CI1...1:'
Williams. Arthu I;
chado e senluua. - ¦•
Parisina .Borges '¦-¦.
Ivo A. (!•-• Oliveira
do Silva, i- mais :. i
classe, 40 rm 3" •¦

SAÍDA

iscalas, o vavV
2.818 tone-'

Wilson Sons C,
• 1',ralas, u pa-1
t", com 927 tífiS

;cs ii Companfiia
, ,'¦'., ia. Pa=-¦ general Anni-.
a, i.inq Kiheir.o-,

., \ i.iiasj Ante--
!':..•, Olympio;

.- ;,:u. i*'iancisco'
i:(':ia e familia,

II.

da
.1.1

•830

Ç76O

•catas;
in 14

Kilo
iccdcn-

54oo a $600

caíra
6o$ooo

Ssnoo a 525,100
8Í000 a 8o5ooo

|8Jooo

Pipa
C3(i$ooo a 6aio$ooo
6io$ooo a63o?oüo

Do Uio da Prata:
.^-itoF e mantas. . .
Manias. 
l(-.u Grande do Sul.

Patos e manias . .
Manta*.

De Minas:
Patos c mantas . .
Puras mantas . . .

.Matto urosso:
o mantas . .

Pçr kilo
NEo ha

25100 a 2(30°

Dc
Patos

1-58.0 -
iÇSoo .

1S500
I?JOO

2ÍI0O
2Í200

Para Inglaterr
iiiRlez "Orhpes.1
classe: lleuriii .:¦¦
Mchdy. '~7 em :

Paiíi 1'iinu.*- .
quei.' francei! "'•
ros l:ii -,íl clits'"

Para 11. 'Aire.»
nacional "Ma
1» ela 'ri;
in ir 11 r.
jo c ¦*'
c fomih

ifi

Não ha

CARNES VERDES

Sapato • '
laiiiioi. lt."Pachoci. .1:
lor e ú en

iPara Oei
cional "( "

Para P-a»
quete ln

Para K'.
americano

Para Sa
2S100 "Maagen".
jiuio 1 Para Sai

| bor".
Paia C*ail

Clotlldc".
Para !''Aragttarj
Para Itil

t paquete

\zcvedo
íniilia,
1'aulo,

Antônio
.lanon,

ho Hu-,
;¦ eeria tt.
Alexandre
riíiis Bi»»

senhora,' B
Silva MtP
MedeirqS

i.i.Hiçalveii
Ií. i\farquei,

. ¦:. famiHa, dr..-
sniliora» M-Sffl—'¦V.iir.r.lo Árnolil,.

. Cardoso, Ma-"
. i viii:'.!*. Arman-
..-..-. Jcnle Rava»;

Viuriam e Alice
•r, l.tiiza Mendes
ndes dc Almeida,
Faria; 35 em 3»

o paquetá
ooo tontla-
Mala Real

-ia 1» classe: 7
W. Ilelcn B.'.

D»rges Ma-.,
'ropício Alves»
Io e familia, 

'

senhora, Ricar«'.
; 1 [..vs: [jeiros cm 2T

s,; em transito.
VO DIA 6

,- escalas, o paquet 
'

Passageiro» em a* ;
llittene.ourt, Pedro

• lasse e 5 em 3*- ¦'.
ires e e.-calaa, o pa-,
ii-inha". 2 paBíagei-

.1 em 3" elisee.
c csfjlus, o paqueto

Passageiros em''
liica i- íainilio, 01-

ironcl Salema Arau-
irdinarido Andcrstadt

C. de Souza Filho
l.allis. 'Mac. ¦Ci-rtney
Alberto, Joaquim P.
Francisco C. -Lopes,

¦te, senhora Jacintho
Pacheco, Jorge Mey»

lasse.
escalas, o vapor na-.

o pa-

vapor

tV.!
iutltu

3" I
va c

;icir,o
105 Aires e escala»,
ídez "Ksnband".
1 Vork e escalai,
City of Alma",

tos a barca dinamarqueia

Sa»

nacional

nacional

paquete inglez

Fi i»

Farinha do trigo

1» qualidade .
2* qualidade .
3* qualidade . . •

Feijão

[Especial
Idem regular . . .
Fradínho
Mulatinho, especial
Amendoim . . ' • •
De córes, de Pirlo
Alegre

•Manteiga. ....
Enxofre, 66 kilos. .
Branco

FubA do milho

44 ltilni
455soo a jâSooo
4.15300 a 4S5ooo
435500 a 445000

Pflr 60 kihs
27?O0O fl 28$000
2*->$ooo a 2150O0
aíSooo a 25S000
i6$0Ò0 a 17$5oa
27S000 a 28Sooa

215000 a
.loSoco a
i4$ooo a
I4*|000 a

í4$üoo |
32Í0CÚ
i5$ooo
i6?uo'J

Mimoso .
Fino . . .
Grosso. .
Farello ie
Nacional, ....
Fubá de arroz

trigo

5r> bilos
20$0Q0
IJÇOOO
isÇooo

IS kilos

Matadouro de Santa Onz
Abatido» hontem: 38 vitellos, 30

porcos, ao oarnciroB e 10 cabritos.
Rejeitados: 3 vitellos, 4 porcos e 1

cabrito.
Xo Entreposto do S. Diogo

Foram vendidos hotitcri: 35 vitel-
los, 82 porcos, 20 carneiros c 9 ea-
brito».

Preços da carne:
Vitellos ti\r,o
Porcos ...,..- i565<i
Carneiros aSjoo
•Cabritos 2|50"

No Matadouro de Santa Cruz
— Gado recolhido a,os curraes,

par» a malanca de hoje: 4/ vitellos,
10 carneiros e 8; porcos. Para o.s
subúrbios: 2 bois. '"Stoeks" existentts nos c-unrçis de
Santa Criiz: 15 bois, 52. porcos e 187
vitelloB. ¦"__ ,..,..,!

NOS FRIGORÍFICOS DO CAES -
DO PORTO — A carne bovina será |
vendida hnjr, aoa retalhístas, á razão |
•Je 1S00». nela lliasüian Meat jCompa- ]ny, nos Frigoríficos do Cáci Ho Porto \
devido á íalia de "slock" cm Santa jCruz. |

iiiirl»'^
di do Sul e escala»,"Oivour",

5$ooq a 200

dc litro
lata

lata

Sol, lata
Guarany,

litro. .
Guarany*

12 litros . . .
Piaguiol, lau dt

tro .... •
Piaguiol, garrafa

litro, caixa . .
Piaguiol. garrafa

1 (_ litro, cai»

65500 a C58oo

5S9UO a 6?4QO

78$ooo

75500 a ?58oo

Nacional . . ¦

Gallinhàs

Regular. .
Usnccial. .

Ovos
Dúzia .

Keroüone

Amer*cano.
Milho

50 kilos
38$ooo

25500
3S200

— 15300

VAPORES KS PIORA DOS

Londres r l^cs., "Highland Pride"
Amsterdam e cscs.. "Gelria", .
Hamburgo e escs., "Forlak Skoy-
land"

Rn Grande do Sul,.Alban . . .
Portos do sul, "Sirio" . . . ..
àouthainpton e escs., "Arlnnza

Uio da Prata e escs., "Prnsesssn
Ingeborg"

Ro da Prata e cscs- "Formosa
Bordeaux •¦ escs.. -l.iger". . .

Christiania e escs., "Salermo" . .
Stockolmo c escà., "Axel Johnson"
Portos il.» noite. "Manáos" . . .
Riu da Prata, "ilougainvillc" . .
Rio lia Pr.ia. "_amara". . . .
Nove York "Hall. jõrg" ....

Rio da Praia, "Avon"
Bordeaux e-e-cs., "Lutetia" . .

Y.-WOHES A SA1K
Nova Vork c cscs.. "Benevente"
Rio da Prata c escs., "Highland

MOYÍUNIO DO PORTO

Por

Amarello. . .
Branco . .
Mesclado. . ,

Manteiga

For 62 feiVci-
l35ooo 13*500
i4$ooo 14ÍS500
!2$8oo i3?ooo

in-jÇooo j Mineira, especial.
; Dita iu perior . .

55§ooo Dita r«gulax. * •

4$60o a
4SS00 a
.-.Soü _

ENTRADAS DO DIA 6
De Now Port News, o vapor ame-

rícano "Keuiny". com 4.045 ^oncladaíi
carga car\'ão a Produce Warrants C,

Dc New Port New» (directo) o va-
por norueguez " Frey", co mi .918 to*'nclaibis. carga t.-i.o ao Moinho Inglez.

De Port» Alegre e escalas, ,o pa-
quete nacional "Assu". com 97J tone-
ladas, carga V, gêneros a Pereira Cai-
neiro C.

De Itajahy c escalas, o vapor na-
cional "Lucania", com zoy toneladas,
carga v. gêneros a A. Marques.

De Cabo Frio, o hiate , nacional
"Campos iNovob", com 134 toneladas,
carga cal a Antônio Miguel de Aicvc-
do Silva.

De Barra de São João, o hiate 11a-
cional "Godofredo", cora 2:10 tonela-
dal. oaVga madeira 1 Aie-.-edo Branco.

De Bucnoa Aires e escalas, o vap.ir
americano "Neponset", com 4»S'
neladan, carsa v. g:nero

De Londres e Cardiff. o vapor "La

45800 I Place", com 4.458 toneladas, carga v.
4$joo gunero» a KorUan Megaw C.

Pr.de"
B escs., "Aquitainc" . .

Paci tico c escs., "Oro-

COITO

23fooo

SÍooo

•Chás Gil-

Marselha
Porto-; do
pesa*' • •

lapfio e eics.. "Kawachi Maru
Santos "Alayde"
•Portos do sul. "Itatinga' . . .
Laguna e escs., "Anna". . . •
l'_rtns il» norte, "Bah a'. . . .
Itajahy c escs., "Lucania". . .
Pelotas e escs., "llapava". . .
Uo da Praia c escs-, 'Gelria. .
Ckbedello e escalas "luberà
Aracaju' e escah» "Italtlflia** . .
Helslngfors e escalas "Princcssan
Ingeborg" •,*.••'

Montèvidéo e escs., "Flonanopo-
lis » ¦ -.„• • •

Liverpool e escs., "Poconj . . .
Marselha c csci., "Ponaota". . .
Ro da Praia e escs., "Arlansa
N'nva Órléar.s c cscs. "Tocantins
Antonina e escs.. "Fhmengo". .
Portos do norte., "Bocaina" . . .
Santos, "Curvello" ......
Pmt. Alegre e esca., "Iianura .
Havre e escs., "Bougainville . .'¦¦ Prata e caes., ''Liyer . ,
Bord.-au* c cscs., "Samara". .
k.;- f_ c ises.. "llapuea" . . .
Bahia e Recue, "Assii" ....1 Southanipton e escs,, "Avoa" , .
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ociedade Produ-
s Sulpho-Derma

lem a honra de apresentar ao respeitável publico, para seu co-
nheciniento, ttm attestado de cada produeto, o que .ju ga sut-
ficiento para deiiioiistrar cabalmente o seu poder curador, em-
hora (|uc sejam em numero avultadissimo os attestados, car-
fis declarações e agradecimentos que, de toda a parle lhe che-
gaiíi a comprovar os resultados maravilhosos obtidos por
¦pessoas que, por elles foram beneficiadas, visto ser o SUL-
EÍIO-ÜERMÁ um remédio indispensável tanto,nos centros dc
trabalho' como nas casas de familia . e propriedades agrícolas,
a Sociedade Produetos Sulplío-Derina limita-sç a estampar um'attestado'apenas, 

dc cada uma das sua» especialidades, para
não encarecer esles produetos no seu preço. Cada vidro que
se vendo representa uma cura nas moléstias da pelle, caspa,
empigens, etc. listes preparados lem feito milhares de curas,
particularmente desde 1915, data em que foi approvado pelo
«Departamento dc Saúde Publica, por isso que, os rótulos -

prospectos levam escripto em algarismos as garantias precisas.

GRANDE HORTO GOMES, DE LUIZ ANTÔNIO GOMES

Estabelecimento premiado cojn tres medalhas nas. E.-qiosi-
ç5es dc Plantas e Frutas nos annos de 1916, 1917 e 1918.

Fornecedor do Ministério da Agricultura.
Rua do Dr. liulhõcs ti. 197 e rua Engenho de Denlro

, numero 218.
Riu de Janeiro. 1" de outubro dc 1920.
Tenho íi prazer de attCStar, que fazendo uso (lo prepara-

do SU1.P1IÜ-UERMA, em o horto dc minha propriedade, pu-
de facilmente constatar a sua efficacia; da applicação tjue fiz
nas pluiilns que estavam contaminadas, -notei desde logo a sua
acção poderosa, pois, eua curto prazo de tempo, -tive a satis-
fáção du verificar 11 eliminação completa dos inseetos que as
«atrupliiavam, cumo a lagarta, .1 formiga, etc, adquirindo as

« planüis um vigor e robustez admiráveis — Luis Antônio Go-
' fjies, Firma reconhecida.

Medicina Natural
Tratamento do todas as mo-

lestias pelas
PLANTAS MEDIOINAES

BRASILEIRAS
Consultas médicas de graçade 8 da manhã ás 8 da noite

— l)r. Garção Stockler, Jullo
Leite o Alexandre Stocklct*.

RUA VISCONDE 1)0 KIO
«RANÇO Ni 7.

Peçam prospectos.
.« (7861)

Tubercuiose-Neurasthenia-
Impotência

Se soffre (Is qualquer destai moles*lias escreva in,mediatamente desla ca*
pilai 1111 de qualquer ponto do Brasil
quo vps acheis, para n caixa postal•T-J — Ki*i Uj Tanciro.

(II. 29271)

Rio dc Janeiro, 1° de oultibço de 1920.
llimo. sr. F. A. Vazquez — Nesta.
Cumpro d grato dever de atteslar que, depois que come-

cei a usar em minha toillcle os produetos SULPHO-DERMA,
consegui libertar-me de suores nos pés e de caspa, que bas-
tante me iiicumniodavam desde ha muito, podendo assim con-
statar á efficacia desses preparados que, logo ás primeiras ap-
pltcáções, produziram maravilhosos resultados, lauto mais que,
me curei completamente de uma empigem. E', pois, com o
maior reconhecimento que o autorizo a fazer desta o uso que
lhe convier e me-subscrevo. De y, s. crdo. mto. atto. —-
J. Chrysostomo Crus.

üireclor-gerente da S. Anonyma "O Social". — Rua
Lavradio n. 60.

A' SOCIEDADE PRODUCTOS SULPHO-DERMA

£) (Eu ubaixoassignada, declaro que, appliquei o remédio
SULPHO-DERMA na cura de meus cachorrinhos c ein pou-

Xi cos dias ficaram Completamente curados de lepra e sarna.',} Rio de Janeiro, 2Íj de setembro de 1920.
,Vj Avenida Gomes í"riere, 10S — Anna Lima. Firma reco-
fl nheciila.
£', «

SULPHO-DERMA — Para a pelle, coceiras, etc.
5! SULPHO-DERMA — Para a cutis.

SULPHO-DERMA —.Para a caspa.
SULPHO-DERMA — Sabonete medicinal e perfumado —

os melhores do mundo para a pelle.
SULPHO-DERMA — Para animaes, liquido e sabão.
SULPHO-DERMA — Para toda a classe da flora, etc.

Os nossos produetos garantem sua efficacia mediante ...
(,) i:òoo$ooo. Oito produetos dt 1" ordem. Peçam prospectos.
fa -t

|g Depositário — Drogaria America, rua da Carioca, 25 —
O Rio de Janeiro. (12S34) 8
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Gabinete-Dentario
Vcndc-sè 11111 motor I,. II. C. (p.de mio 7); uma mesa auxiliar e uni

encosto. Preço i**(,$ooo. Kua Theo-
doro da Silva •lãu — Antônio.

(11. 28377.)

ARMAÇÃO
Vende-se uma armação de madeira

de lei; nara ver e tratar na rua
do Ouvidor n. 185.

(M. 2S.381.)

Cozinheiro ou cozinheira
Prccisa.se para cozinhar o

trivial e taiiiliciii parn arruinar
casa de dois cavalheiros de
tratamento.

Petle-so attestado de condit-
cta. Trata.se á rna Ferreira
Vianna 53, terreo. (H28036)

Mudar a roupa
Pnra banhos de mar ha factlidá-

de 110 Mutel Balneário — Estação
Copacabana 563 — Quartos com agua
corrente, resturante. Teleplione. Ipa-
nema 11. 1327. (II, 28335.)

CJ«*yi
ri

EM PAULO CE FRONTIN
(ANTIGO RODEIO)

vEM FRENTE A' ESTAÇÃO
Vcndc-se vim grupo de casas jun-

tas ou separadas. ilMlar com Sera-
fim 'Moreira, ou crun o proprietário
iu rua General Pedia 36 casa 16.

tn. 38368.3

Terreno - Olaria
Aluga-se com superior barra A mar*

gem da Estrada da Ferro Ria d'Ou-
ro, em Belforl Roxo, Tràta-se á rua
6. José n. IS, jlas ia ás 13 horas,
cum Rocha âf Comp.

oi. -18.30.1.)

piiàrmacia'
Vcndc-so uma cia optimas condi*

, «çõet poi (jualquci preço. Informa*-
«ções á rua dns Andradas n. 29. Ver
tí tratar có do meio dia ás 2 horas.

ai. 38395)

Alto da Bos Vista (Tijuca)
Vende-se esplendida vivenda ' 

para
familia de tratamen to, próximo da
praça. Trata-se ua ma General Cã-
mara n. 47, ,i° andar., dc 1 ás 2 lio-
ras da tarde. Nada dc intermedia-
rios.  (II. 38375*)

Enxadas Jacaré
Vendem-se da 2 tKi librai r\ 3$2«QQ¦o de 3 libras a 3Ç800. Trata-sa com

João Ribeiro, rua d.i Quitanda.189;
(H. 3/365.)

OPTIMO NEGOCIO
Traspassa-sa uni longo contrate de

vni bello predio com linin armazém
e um superior sobrado. Para maia iu-
formações, caixa postal a. 156.

(ii: 39:15;)

COPEIRO
Precisa-se de um copeiro para cas:.

commercial. Paga-sã bem. Praia tio
Caju ns. 84!86.

di. 39.341*)

:

Musica nos subúrbios
InaugurnçiSo da Escola Sebastião

Tíaeh. lio dia n do corrente. Capino
[Bangú. Theoria e instrumento. Oito
lições por mez 35$ooo. Nãn se exige
pagamento adeahtado, Trens em cor-
fCaporidcncia com ai aulas.

tu. 38533.)

lli. 3)i*. Teixeira Coimbra
¦fl: ili;; ¦

Doeuçai tln 1 senhora?, pelle, sy*.
rhilia o vjai urinariaa, Inj. . 914,
fio6. mas-i-acens, appl. elcctricai o

d«j radio. Longa pratica. Cons. r.
Carioca 81, das íi ás 12, tel., C. ?oSo.

(II 36985)

'

RELOJOARIA C. DINIZ
10IAS, RELÓGIOS E OBJECTOS

PARA PRESENTES
até 16 de outubro

10 % de abatimento
RUA DO OUVIDOR N, 50

(II 28175)

Terrenos em Santa Thereza

Vend
em prestações

lotei com Huda vista
para a mar, cm prcstaçõci ni Cli saca
desde ?o$ooo. Trata-se eom u enge*
nheiro Jenó Jermaim á avenida Mem
d, Sá 3or. Tel. Central 2648.

(II. -6605.)

HYPOTHECAS
Juro, de S »\« a ta «l* ao atino;

com I. Pinto, na rua d.i Quitanda
73, loja, Teleplione Norte 2069,

ni 376Í0)

Copias á machina
Qualquer iraliallio; rapidcJ e rc

serva. Tab.ü.i da preçm módicos.
, Com .1. Hir.Ui. 11,1 rua da Quitanda
: P'. 73, loja.

(ll 27660)

] EMPREGADOS
para trabalhai a bordo doi navios.
Trata-se dc todos os documentos paramatricula na Capitania do Torto, pre.
ço$ modicK**. inválidos 6t;-A. Men-
i««seiro. ,|I, aSoia)

|lÒTOE ALLEMÃO
MARITüMO

Vendem-se, dois novos, com força
(le .(O e 45 cav.illoi. Trata-se com
Imke, no Saco São Francisco, Ni*
cilicroy. (II. ;;8o:l

C03IPEA-SIÍ
Vma lo.j.t de ferrnsens o loti*
<;;ts que sej:i bem locnliziulii.
podendo set* nus suburliitis.
Gnrtns paru estn folha «i B S fi.

(II 2Í)0(>«)

Sharmacia"
Vende-se/uma no centro da cidade,

.- bun negocio, com gabinete dentário.
Trata-se á rua dus Andradas n. 49.
íJroRarij, (II. 2Sí8S.)

Campo Grande
Vende-se um terreno medindo 40'retro*, d: ireot; nor <o de fundo»,

. .V.ante 5 taiuntus da estaçãu dc
,«. impo CranJe. Tiatase na rua Al-
giértina u. s. (II. ;83j8.)

COMPRAM-SE
Espelhos, tapetes, cortinas, louças,

Crystaes, metaes, dormitórios, salai
du jantar e visitai, grupo.i para sala,
machinas de costura, pannos para me-
za, pratos, pinturas a oleo, oleados
[tara sala, talheres, copos, taças, ca*
lices c tudo mais que guarneça uma
casa do família. Teleplione para
Central n. 5679, na avenida .Mem de
Sá n. 3S, sobrado, pois c quem mc-
llior paga. (H. 28.651.)

ALUGA-SE,..
Por So$ a 6ou$, casas cm todos

os bairros desta capital. Tralar com
o sr. Santos, á rua do Hospício n.
161 A., sala da írente.

tu. 2S645.)

SITIO
Vende-se um com terras 'próprias,

8 alqueires, casa granile, optima míit-
ta de carvão e Tabibuia, primar, car-
ro, criações, dando 300$ inensaeii,
na listrada da Tijuca. tratar \ com
IDeéio, na portaria do iMiriisterio da
Fazenda. (II. -18663.)

* Pliarmaceutico
¦Precisa-se para assumir responsabi-

lidade cm outro negocio. Drogaria
da rua Uruguayana n. 91.(H. 28386.)

PHARMACIA
Vendc-sc; informes na drogaria da

rua Uruguayana n. oi.
ai. 2838;.)

Limousine Ford
Vendc-sc uma quasi nova por me-

tade do preço do custo. Para ver e
tratar ua avenida Comes Freire 50.

tu. 
28331^

Pliarmaceutico
Com longa pratica, dando _ boas rc-

ferencias, prop3e*se a assumir a res-
ponsabilidade dc unia boa pharmacia,
trabalhando tambem. Informa-se rua
¦Borja Reis '119 — Engenho de Den*
tro. (11. 28350.)

atEPUCIIADORES
Precisam-se de bons officiaes para

repudiar cm latãn c cobre; á rua do
«Riachuelo n. 172.

(II, 2S.369.)

¦rOTB SYPH1US, ESTREITAMENTOS UHETHRAES
Cura electro-medioa oertn, radical

l>r. Caeíano Jovine|
Rua S. José, 56—üe 1 ás 5 da tarde—Teleph. C. 2155 . fl0444)

SALAE QUARTO
Alugam-se juntos, bem' mobilados,

entrada independente, a casal semfilhos ou cavalheiro de tratamento,
sem pensão. Rua d. Carlota 70.

(H. 28S10.)

Terreno ou predio
Compra-se um urgente, em Bota*

fogo ou laranjeiras; com o preten-dente dr. Silva. I.argo da Carioca
n. 12, 1* andar.

(H. 2S.476.)

AVENIDA

MOLÉSTIAS UO
Estômago e Intestinos

f. PAPA1N0L - 
W$í

Araujo Freitas — Ourives, SS.

PIANO
Vende-se um piano de mao, grandeformato. Avenida Olcm de Sá n. 63.s°°«*ado. (H. 296S7)

ESCRIPTORIO
\'ende-so uma bella avenida, com Alugam-se duaa salai contiguas,

2 casas, no Estacio de Si, renden* excellentei para escriptorio, ou con*
do i:sso$ooii mensaes. Trata-se com su torios, á ruo Uruguayana 11. 95,o sr. Plinio Castro, no Correio Cc*| sobrado. Trata-se nn loja da, 10
ral. sétima secção.

(II. =9474*)

GOVERNANTE OU DAMA DE
COMPANHIA

Senhora do mais dc 40 annos, fa*
laudo francez, com pratica de go-verno dc casa, pre,Ia-se a fazer ser-
viços leves; procura familia onde
possa trabalhar; só serve cidade do
interior. '¦ Quem pretender escrever a
J. Davila, posta restante, agencia
do Correio de Copacabana.

ot. 2943?-i

11 i|3 e das 3 i|j ás 6 horas.
(11. 28623.)

Colleteiras e bordadeiras
Alugam-se uma sala para trabalho

e doís gabinetes. Rua do Theatro u.
7. 1" andar. (II. 29.494.)

TERRENOlM COPACABANA
Vendem-se dois lotes, respectiva'

mente de io metros c ji metros dt
frente por ioo metros de fundo; á
rua Quatro dc Setembro 11. 82. Tra-
ta-se no mesmo. Preço 2:000$ cada
metro. (lí. 29400.)

pharmacia"
Vende-se uma 'por io:poo$ooo etn

optimo ponto e grande sortimento;
'motivo 'retirada urgente proprieta-

rio; informações com o sr. "Arnaldo
ú rua General -Câmara 83, sobrado.

af. 29.411.)

MOTOCYCLETTA
Ingleza, motor suisso, 8 a io ca;valloj. com sidc*car de. luxo, vende*sc poi i:õoo$ooo. Ver e trata: árua Ferreira Vianna n. 71.

dl.' 28625.)

Auto-caminhão
Vende-se ura auto caminhãii Fiat

quasi novo, 35 cavallos, 4 toneladas,na garage Vulcan. Rua do Riacliue-
1" 243, com os srs. Womdeliag 6*
üresler. (II. 28620.)

VERÃO
Só não andam de branco quem nãotiuizer, *pois o turco Simão está

vendendo brim de linho branco supe*
rior, a 9Ç000 o metro. Kua S. Pc*
dra 91. (H. 2862S.)

ÍBLACK-TERRIER
_Vcndcii>-sc dois . lindissimos com

dois mezes de edade. Rua «Benjamin
Constant n, 143, sobrado.

(11. 28629.)

VACCA
Vende-se uma excellente _ vacca

dando muito leita com uma cria do
•S dias e uma outra com i i|a anno
prompta tambem para criação. Para
ver o tratar á rua Conde Leopoldina
11. 170 —* S. Christovão.

(H. 2955«|.)

ESPLENDIDO SOBRADO
Aluga-se com edntrato, na rua Sc-

te dc Setembro, servindo para com-
panhias, consultórios ou casa com-
mercial. Tratar e informações no ti*
iHí rom n 6*' Vâí

di. 28672.)

Anatomia Tcstut
Vcndc-si uma qiiasi nova; ultima

edição; quatro volumes. Avenida
Mem de S/i n. 161. Telephone Cen*
trai n. 3148. "(Hi, 28660.)

Caixa dágua 1.200 litros

Motores èlcctricòs
Vendem-se* novos, allemães. cm

curto circuito c com mineis de 950
c 144Ü r. p. m., completos. Prcça

de importação. — Luiz O. Mangcon»
.rua General Câmara n. 161.

(14582.)

Instituto Medico-Cirurgico
VKNDE-SB .K' composto doj seguíntci gabine*

tes: Raio X,' Electricidade, . Cirur*
gia c ,-.Clinica. Ver e tratar á rua
Gonçalve, «Diai 11.13, sobrado, das
13 ás 15 horas.

(II. 29691.)

Pensão Canabarro
Casa de primeira ordem, tem bons

aposentos para famílias e cavalheiros."Rua General Canabano n. 271. —
Telephone Villa u> 1212.

 oi. 29461;*

AO COMMERCIO
Um rapaz brasileiro com 23> annos

deseja collocar-se no commercio ten*
do bastante pratica dc serviços de
escriptorio, falando inglez, francez e
hespanhol e escrevendo á machina.
Cartas a R. C. «M., no escriptorio
desta folha. ,(H. 29438.)

CADERNETA"
(Perdeu-se a caderneta da Caixa

Econômica, sob o numero 4I9>I93i
serie 3*. O interessado vae pedir
substituição da mesma,

in. 29481.)

_ AUTOMÓVEL
Vende-sc um "Chevrolet". Ver e

tratar na rua Visconde de Abaeté n>
Si - Villa Isabel.

¦ ¦¦',;'  (H. 295.07.)

ATERRO
Paga«se a mil réis a carroça. Rua

¦S. Francisco Xavier n, uo.
(H. 29613.)

ALUGA-SE
Uma bella «ala da frente e gabl.nete annexo para consultoria 011 cs-crintorio. Rua dos Andradas n. 127,sobrado. (H, 28633.)

Lloyd Brasileiro
Vant. esp. off. a Alfaiataria Ci-

vil e «Militar da Associação Militar
do iBrasil. Lyceu Naval. Pilotos.

Mach. ,I'rep. — Rua da Carioca n.26, 2o andar. (II. 29318.)

MOTORES
De 2 iU e 3 II. P. Vendem-se a

rua dos Andradas n. 115,
ul 29649.)

Terreno Sta. Thereza
; Grande, com matta virRein, pedra-rias, área c vista de primeira.Aende-sc. Informa-se das 2 ás **•

llua Carioca 47, i» andar, sala 3-
(H. 29607.)

PREDIOS RUA DO CATTETE
Dando 60 contos annuaes de renda

por 300 contos, vendem-se dois. In*
forma-se da, 2.ás 4 horas, ã rua da
Carioca 11. 47, i° andar, sala 3.

(H. 29603.)

PHARMACIA .
«Precisa-se <lo 11111 pequeno

pns*a servente. Informações 111»
Drogaria Evaristo. Rita dos
Andradas 29. (H 28621)

COPACABANA"
Vende-se-um terreno com io x 40*

na rua Valladarcs, Trata-se no n.
.113. tu. 28354)

Gado de criação
Vendem-se 55 cabeças por preço

de occasÍ5o, Para informações na
Estrada Marechal Rangel n. 335 —
Madureira. (II. 28356)Precisa-se comprar uma usada até

SoÇono mais ou menos; quem a li*
ver para vender í favor dirigir-se á ..p., -,,-. . rirr^T iavenida Rm «Branco 11. 17» ou te* | ()L;1*;(J C 1LA11AA
lephonar para Central a. iSSn "'

«Manoel Alves. üi. 28665.)

Leilão de predio
O leiloeiro F.rnani venderá uo dia

11 do corrente, á.-i i,** horas, no seu
escriptorio á rua líucnoi A irei u •
««;, o predio sito á rua Peliz I.em-
branca n. 18 — Andaraby Grande,

a quem maior lance oíterecer.
in. 2S666.)

Prata, dfl 50 a 300 réis, joiai com
, brilhantes e pcdrai preciosas, com-
I prain-sc c quem melhorefl preçoi pa-

ga c a casa da rua Buenos Aires n,
216, (antiga do Hospício), officina
de ourives o lapidação dc diamantes.

(ii.* 29286)

ESMERIL EM PO'
Fino, superior, vende-sfl à ruo

d:i Prainba n, 3.
di. 296.1.0

PHARMACIA
Vende-se uma em bons condições,

Tnformações com i. sr. Siqueira, rua
General Câmara n. -q, loja, c tra*
ta-se com Siqueira & Comp., coi
Catagtiazes — Minas,

(11. 20.6.= .*,..)

PENSÃO WASHINGTON
AlURam-f.e quarlos e üalni para ca-

saes distinetos. lína dus Laranjeiras
ii. c:j. Tel. lleira (Mai 4123.

di. 3S414}

CUTTER
Troca-se um com 4 metros e meio

em perfeito estado, por um motor
Enviritde de 4 1!. P-, dois cylín*
dros. ljiiciati Ü. O. P».

nt. 282*50)

QUARTO
Aluga-se um grande quarto , com

porão, para casal oti trei rapazes.
Kua do Cattete n. 321 — (Largo do
Machado). (II. 29624.)"Iffíõãl 

marceneiro""
-Precisa-se* de um que seja per-

feito na arte, e um "meio official.
Para logares effectivos. Paga-se bem.
Rua «Senador Dantas 11. 4-,.

(ít. 29630.)

CÃES POLICIAES
Os melhores e mais puros que sc

vendem no Urasil. Exemp. .ioo$ooo.
Kua Carioca 34, sobrado, 3. 1.

(II. 29631.)

Grande predio e terreno em
S. Christovão

Vendc-sc um grande predio novo
com inaRiiifico terreno adaptável pa-
ra constrnegão de avenida, existindo
variai cdificaçõei no terreno, que
poderão ser aproveitadas na cons*
trucção. Tratar ná rua da Quitanda

11. 86, andar terreo, secção de pro-
priêdadca. (12831'.)

pensão"
PEREIRA IDA SILVA N. 90 —
Tlil.KPIlONE BEIRA «MAR N.

49:1 
' — LARANJEIRAS

7.U yermieten an Khepaar. schannen
Saal, 11 aus liegi im grojsen Parlt,
Quelwasser, IJsscn ersteii «Ranges;

di. 
28.594.)"' 

FUXDIDÒRÊS"
. Precisa-se. Rua Conceição 125'.;

iu. 29669.)CASA "

Traspassa-se uma devidamente mo-
bilada; Trata-se com o tlr, . Pinto, á
rua do Ouvidor 6S, 1" andar.

tu. 29670.)

IDEAL HOTEL
^Optimamente installado cm predionovo, construído para esse fim, parafamilias c cavalheiros. Aposento pa-ra* casal, 7 e 8000, aposentos parasolteiro 4 e 5000, Rua' «Haiüo du 3.

¦Fellx n. 129, próximo á cslaçüo da
«K. I'. C. do il)rasil"«- Kin do Ja*
neiro — Hercules âr Siqueira.

(H, 29575.)

COPACABANA
Alugam-so dois quartos c uma sala

para dois cavalheiros de fino trata-
mento, com -pensão cm casa parti-eular, Tem bonde na porta e é pertodos banhos dc mar, Telephone Ipa*
nema íoi. (H, 29.565.)

DESENHISTA
Precisa-se para trabalhar uma hora

l«or dia. Largo de S. Francisco 44,i" andai — -Bordado:. (II. 2S530.)

PEQUENO IrflÕ"
Vende-se um em Iogar saudável no

Fonseca, Nictheroy, distante do bond
tres minutos, com boa casinha paramoradia por i2:ooo$ooo. Para tra-
tar á rua do Reconhecimento n, i6o,
lcarali?. (II.. 2956S)

FÕRRADEIRA DE CHÃPÍS~
Prccisa-set no Instantâneo, na Ca*

leria Cruzeiro I, c ua rua da Qui*
tanda 96. (II. 2954J.)

AÇOUGUE
Cqmpra-sc um no centro ou subur-

bio perto. Informações preço, cha-
ve, despacho, aluguel dc casa. etc.
para esta folha, a A. P. Iv. — Xão
su attende intermediários,

nt. 29549.)

Optimo negocio de oceasião e
de grande futuro para

senhor ou senhora
Traspassa-se excellente empreza de

grande lucro, no centro da cidade*,
com licença paga, telephone pago
até setembro de 1921, moveis c matS
pertences, -por 1:500^000 (um conto

e quinhentos), o motivo do traspas-
so é a urgente necessidade do pro*
prictario retirar-se pura tratamento
de sua saude. Carta itestn redácÇ-Sõ
a IM. M. (11. 29601)

PREDIO
Vcntlé-se por cem emilos nn

I principul rim dc Jiotiifogo,
novo, estylo moderno o com
todo conforto. Tnita-sti com o

I sr. Cnn Iui, dns 8 du manhã ús
| - du tarde. Teleplione, Sul;
! u. 764. (H 29541)

I MOTOCYCLETTE
Vcnde*sq timn IXDIAX. com ou

I «riu siile.car, c uma 1IAKI.EV DA*
; VIDSOXi nal mesma i condições.
j Preço de occasi3o, Casa «Martins —

ili.ua do Catieta n. 117 — Kio.
(i-i. 571.)

Casa em Copacabana | Vendedores\'.n,\...K „.«. rin I «MinnlHn \tlouei » OUWVWWI -COVende-se na rua Leopoldo Miguez
n. i-i, moderno, para familia regu*
lar, de alto tratamento, provida dc
todo o conforto, com quintal e ga*
rape. Preço ;o:ono$ooo. Trata-se na
avenida * Kio fira tico 11. .tf», terreo.
•Chaves nò predio a qualquer hora.

ME. .-.'O-jo.*.)~1ícãrahy""

Atuga-se um quarto a casal sem
filhos ou a moço solteiro. 'Rua da
AcclamaçSo izo, perto da praia.

di. 29581.)

EU SEI TUDO
Vende*se coi. completa, do pn-

meiro ao actual n. (40 vol.) pela
melhor offerta. Cartas a J. Torres,
n:.i Santo Amaro n. 1,1-.

(11. 29.58;-'

EIXO REDONDO
De nove pollcgadas, com 2.20 ní.

ou mais, procuram. Toâo Lamber th
íl: Comp., rua Theophilo Ottoni U7,
sobrado. (11. 20578J

PARA FABRICA DE MEIAS.
' V*endcm-se s.coo agulhas Standard

ponto 13. In forma* se nesta redacção
onde tem as amostras. Preço: 300$
por milheiro, (U. ro.ícf).)

BOLA
Compra-se uma para pharmacia.

Trata-se na rua da Misericórdia 105.
• 

tll. 29;;;,)

CADERNETA DE RESERVISTA
Perdeu-se uma caderneta de reser-

I vista, do antigo ifl esquadrão de ttnn
I pertencente ao reservista $ cba st ili
: (Barbosa Lima. Pede-se a quem aclou
« entregar i rua 'Major Albino n. ;8»
i que será gratificado.(II. 2052J.)

Activos, eiitlinsinstns, am-
biciosos, qne desejam gniilini'

;iiiensnliiieiite de 5 contos paru•cima vendendo artigo nolire (le
ifacil collocaçáo, estensainonto
liuinunclaclo, necessilanuse va-
rios. Dirigir-se a A. O. X., nes-
tn folha. (12812)

TÃsa" 
'""

Compra*se uma até ro:oooSooo,
próximo á estação do Meyer, Reco-
d««s p. c. f. a T. iM, C, á rua
J-ias da Cruz n. 313.

(11. 29-I4I-)

Cadeira para doente
Vende*se em boai condições; na

rua Riachuelo n, 302 —Pharmacia.

ot. 39.485.)

CHAPÊO CHILE
Vendc-sc um finíssimo c completa-

mente novo; á rua «Buenos Aires n.
:6i, sobrsdo. com sr. Adolpho,

i11. 
J93SA.>

APOSENTOS 
Alugam-se optimos nposentos, cx-

celjen tem ente installados, com pensSo
iie primeira > ordem , em uiagulflcp
prcaH) próxima ao Flamengo, em
rüa distineta, a pessoas do recommén*1
dação o fino tratamento. Par.i in*
formações: Telephone Reira Mar 11.
3157. (II. 2B53S*)

PETROPOLIS^
Preclsa-s-e alugar uma casa com

tres quartas e dependências para um
casal dc tratamento, sem filhos; alu-
guel até 150S000. Cartas no escri-
ptorio desta folha a G. L.

cu. :941o.)

AVENIDA
Vende-se na 'Cidade Nova, dando

boa renda. Trata-se á avenida Rio
Branca 90, i\ com Oliveira.

 (ii. 296MJ

TRAPICHE >
Vendc-sc n:r praia dc S. Christo-

vão. Trata-se á avenida ííin llranco
n. oo, i° andar, com Oliveira.

di. 29675.)

SITIO
Compra-se ttm sitio pequeno ou

chácara enm pomar c casa regular
dc morada, em logar saudável o ate
tres horas fie viagem desta capital.¦Responder para Américo, no escri-
ptorio desta fr.lha, dando esclareci-
mentos, inclusive preço.

ai. 29680,)

^ BICYCLETTE
Vende-se uma de marca allemS cm

optimo estado. Preço 2so$ooo, Ver
e tratar á rua dus Ourives 105.

 di. 
25.603.)

PHARMACIA
Vcndc-se unia pharmacia * bem afre-

guezada, cui optimo ponto, livre e
desembaraçada; a tratar com o sr.
Gonçalves) na 'Drogaria America, á
rua da Carioca.

tu. 29606.)

CASA
'Compra-se uma -pequena de cons*

trucção moderna, dois quartos e duas
sidas c mais dependências com pe*
qúeno quintal ou arca, de S a 10
contos, cm -Botafogo ou cm bairro,
ponto de 200 réis. Negocio directo
c a dinheiro. Cartas nesta redacção
com todas as informações ai,. C<

(H. 29.C12.)

PHARMACIA
Precisa-se de um soclo com capi*

tal para uma hoa pharmacia; o mo*
tivo ó o dono não poder estar ,-í tes-
fiai XVrtlis it-tíite j'onul para C.
h. (H. 29640.)

Hotel Palacete Americano
Rua Pereira da Silva n. 128, tc*

lephone Beira Mar n. 763, tendo
passado para novos proprietários nf*
terece tudo o conforto ás exmas. fa-
milias e cavalheiros.

(H. 29.6.!*.)

Consultório medico
Aluga-se um na rua Marechal Fio-

riano n. 42. Tratar de r ás 5.
tu. 20.64S.)"esquadria

Vende-se uma nova e por pintar,t\c pinho de ripa, dc 3 cm. dc cs-
pessurs e na altura da lei; «* feita a
mão. Ver e tratar na rua Barão
dc S. Fclix % n. 4;, sobrado.

(H. 29656.)

SALA
Aluga-se bem mobilada, para moço

de tratamento, em casa nova; é ponto
magnifico. Avenida Mem' de Sá 274.

(«1563)

Pequena fabrica
Vcnde-Sf uma pequena e bem mart>

tad.i, ponto ajour, pliscã-;, bn*'4>*\
picot, movida a electricidade, á rua
S. Francisco Xavier n. 343, alunuel
módico, contrato quatro annos. Tra-
ta-sc â rua da Carioca com Honorio
Acosta. (ijS.ill.)

DROGAS
Para ai suas compras, procurea drogaria Central, Assemblía 75.

(H. 291*7.)

Cabellos ? Litáh !
Contra calvicie, caspa e -cabellos

brancos. Vegetal. Perfumado. —A'
Garrafa Grande. Uruguayana 66.
;_ (H. 

28339)

VESTIDOS
(Senhora * estrangeira confecciona

com* a máxima rapidez c esmerado
cuidado. Rua Oriente n. 89 — Tc-
lephone Central 47, Santa Thereza.

(H. 2S412.)

Terrenos em Conde Bomfim
Vendem-se ¦ bons lotes de terrenos

na rua Piratiny, rua nova, com pre-dios de estylo moderno, quasi todos,
habitados pelos próprios proprietários.
Trata-se na rua Barão de Amazonas
n. 34. (H. 27970)

Cirurgião-dcntista
Julio Bernardes Costa, communica a

seus amigos e clientes que transferiu
seu gabinete dentário para a rua do
Ouvidor 11. 173, plioiie N. 2061.

(H25789)
"ANNUARIO AMERICANO"

Prccisam*so dc agenciadores ou
agenciadoras. Iloas commissões. Exi-
gera-se referencias. Rua S. José 21. 12» andar. (II.* 27105.)

Farello de arroto
Vende-se na rua Gama n. 8o —

Cães do Porto.. Telephone Norte n.
5247. Para gados, porcos e gallinhas.

Casca de arroz
Vende-se na rua Gama n, 80 —>

Cacs do Porto. Tel. Norte 5247.
(11. 29232.)

Grande liquidação
Modas de Paris

Vestidos desde so.$ooo; taílleurs
dcsdd i.*,o?ooo; saíaí dcsdn 50$ooo;coniliinnçôei desde 35$ooo; blusas
desde 30$ooo; véoi desdti i$5oo. Km*
fim tudo quu su torna precisa para
completar uma toilette chie. Mme.
Ivlòyd Arames, avenida Central 157*

(II. 29296)

PHARMACIA
Vende-se uma -por pouca preço,

fornecendo a uma fabrica c a tima
associação beneficente. Dá-ss socíe-
dade a um pharmaceutico, com gran-
dei vantagens. Trata-se cm Rcalen-
go — Praça do Arsenal 116,

di. 29077.1
-. 4

Professor de piano
Profissional com excellcnt-i metho.

dn de ensino, leceiona a preços mo>
dicos, io$ooo cada lição; dâ_ lições
cm casa dos alumnos. Dirigir carta
ou tratar á rua Conde Bomfim u.
1331 -* Pensão Amarante.

di. 29055.)

PLISSES
.' Rapaz ou moça para plisses, habí-

litado, precisa-se. Largo dc Si Fran*
cisco 44, i? andar — Tiordador.

(H. 2S329.)

PHARMACIA
Prccisa-sc de um bom pratico na

rua da Cattete 11. 2S1.
(H. 2S595*);

BOA CASA
Vende-sc cm ?. 'Cbristovão, â

rua Ricardo IM achado n. 4ÍI, com
tres quartos, duas salas, banheira es-
maltada e um enorme terreno, com
todas qualidades de frutas. Trata-se
no mesmo com o proprietário sr. j
Frederico, Fogão a gaz e econômico.

(ii. 28550.)

ALFAIATARIA ACADÊMICA
CEGRONDET 1996

RUA BUENOS AIRES 123
Emfilt sich ali erstklassígí Ar-

heit rclle Prcise, und gute bedinung.
Carneirii S. Krcutze;. ,

di. 2937:.)

DRY NURSE
Para casa do familia dn tratamento,

moradora em Ipanema, precisn-s*) «le
iuna moça estrangeira, séria, de l»c-
ferencia ingleza, para toinaf conti c
cuidar dc um menino de tres annos.
Pedc-se referencias. Trata-se á rua
Bucnoi AireJ u. 6r. r1 anda:.

di. 28541*)

Dactylograpíiò
Um moço, empregado publico, , dc-

seja encontrar trabalho cm escripto-
rio. Conhece o português e sab.; ai-
go dc francei c inglc:, O servido
deve começar depois das tR horas.
Cartas neste jornal a F. M.

(ii, 28.549.)

Mlle, HELENA
Execulam-sc* vestidos com toda a

perfeição; rcformain-se por qualquer
figurino; á rua Santo Amaro 11. 97.
Preço módico, (11. 294S2.)

SÍTIOS

AUXILIAR
Rapaz serio, extr.. activo, dc toda

confiança, com boas referencias c
longa pratica doi serviçoi d<: escri-
ptorio, tendo boa ealliptaphia, falan*
do dois idiomas, offerece seus servi-
ços a casa de -movimento ou indus-
tria, ctc*. Cartas aic do sr. Alfredo.
Kua Sert dc 'Setembro n. 201 -rAl*
faiataria, (II. 28325.)

CASA
Compra-sc urgente uma casa cm

rua .transversal ao Cattete ou á pra-
ça José de Alencar, até 6o:ooo$oon.
'Cartas a II. C. — Rua Urliguayaiia
11. 66. (H. 2843a*)

2$900!!!
Oleo genuína n ?$3oo; idcm supe-

rior a i$3oo; alvaiade V, -M. Bran*
cn dc neve a r$oon; ilito allemão su*
perior, i$Soo. RUA llli S, PEDRO
X. 1S0.

RUA DE S. PEDRO, 180
(II. 29305.)

COERE INGLEZ
Vende-se um por preço de occasiáo

assim como um bello cofre americano
para jóias. Rua General Câmara ti.
131. ¦*" 01. 2925Í.)

BRIM LINHO BRANCO
Inglez, estamos vendendo a 9$ooo

metro, superior, no Turco Simão, á
rua du S. Pedro 11. 91.

(H. 2922;.)

APOSENTOS MOBILADOS
Alugam-sa com pensSo cm predionovo. com todo o conforto, a cava-

lheiros idôneos; á rua da Constitui-
ç3o n. .ir, sobrado.

tu. 
2853;.)

JARDINEIRO
Para trabalhar numa fazenda no

Estado do Rio, precisa-se dc um hom
jardineiro. que seja casado c fU-e
dê boas referencias. Trata-se á rua
Buenos Aires n. 6it i° andar.

(II. 28.539-1

Ai.Trrrm; de soo 
'metros

Vendem-se dois de superiores ter
ras para cultura, mattos. pastos c su-1
[icriorcl asilada». Scnd«i 11111 em
iK. Murro Azul. com sete alqueires 1
c uma casa em m&g estado; outrti em,
Sacra Pamilia, perto da estação, r.om
oito alqueires, preçon 6:ooo$aoo i
oito «ciinloi do rú-is; tiiformaçõei c
ver com Antônio Teixeira da 'Motta,
Sacri Familia. *

di. 29479.)

PETROPOLIS
Àlugain-sii optlníoa aiióscntoa cm

lio.-, chácara, ¦¦: pessoal sírias, para
n estação do verão, por preços mo-
dicos. Informações: Telcnlioni 784*

(11. 2J.553-)

SOBP.ADO
Para grandeí escriptorios ou offi-

cinas. AlUga*sa na rua dn Assembléa
**• ?6- (H* 28531)

Traspassa-se nma pensão
Em local próximo ao largo do Ma-

clwido trcspassa-sc excellente c coube-
cídn pensão. Cartas a Jorge, nesta
redacção. CH. 29094)

^msTrãpãzes"
Precisam -sa nn Fabrica da Passa-

nianaria Itapagipe. Ruo Barão de
Itapagip, 11. 154.

(H. 29.272.)

Auto particular
Vende-se um, fabricante Ilaynci,

cm perfeito funecionameento. Ver c

FÚNEBRES
Raul Luiz Gomes

Rosa

+ 

Adelaide lEíraa Rosa a de*
mala parentes convidam aí

pessoas amigas para \ assisü*
rem á missa de sétimo dia
que por alma da RAUL
LUIZ GOMES ROSA nían*

dam celebrar hoje, quinta-feira, 7 do
corrente, ás 8 i|a horas, na egreja
de Nossa Senhora de Lourdcs (liou-
levard 2S dc Setembro).

(H. 29696)

Joaquim Ferreira
da Silva Pinhão

Por 

alma de JOAQUIM
f EHREIRA iDA ^.ILVA PI*
KHAO, sua faiiimii fará cc

V Icbrar uma missa, i" annl-
versario de seu fallecimento,
amanhí, sexta-feira. 8 do

corrente, ás 9 horas, na egreja da
Lapa dos 'Mercadores, á rua do Ou-
viilor. (II. 28676.)

Christovão Abierre

tSeua 

filhos e irmã do mes-
mo. e cunhado, convidam
seus parentes^ c demais ami-
god para assistirem á missa
de sétimo dia por sua ai*
ma, a realizar-se na egreja

de K. Sant'Anna. amanhã, sexta
feira, 8 do corrente, ás o horas da
manhã. A familia agradece.

iM(H* 
-8,,s'-)

Cbristina Jacobina
de Oliveira

Pedro 

Teixeira Dantas,
Jófscllna Braga Teixeira
Dantaj e aeui filhot fazem
celebrar na capella dc S.
Anlonin (Villa Isabel), mis*-
sa pelo eterno repouso dc

RIME. CI1UIST1XA JACOBINADE OLIVEIRA, amanhã, scxla-feira,
8 do corrente, ás S horas da manhã,
agradecendo desde já aos que a este
acto de piedade sc dignarem dc com-¦parecer. (II. 2S639.)

Jayme Bernardes
Pereira

(2* ANNIVERSARIO)

tSeui 

paei mandam ceie-
brar amanhã, se*ila-fcira, 8
do corrente, a missa dc se*
Riindu anniversario (I4 seu
fallecimento, cm suffragio dc
sua alma, ás 8 ih1 horas, na

esreja do Divino Salvador, á rua
Berquô, estação da Piedade.

(II. 29688.)

José Silverio
Brayner

+ 

A viuva, cunhada 1 a «o-
brinhoj communicam a seus
amigos e conhecidos que sc* I
rá rezada uma missa dc tri-
gesimo dia do seu fatleci*
mento, .amanhã, sexta-feira,

8 do corrente, ás 9 horas da manhã,
na egreja do Carmo, agradecendo
desde já a todos que sc dignarem
comparecer a este acto dc religião.

(H. 29639.)sssasimmsassBmmi «saaa-M
Caio Mario

Martins
Oj funccionario.1 da Supe*

rintendencia da Limpeza l'u*
blica convidam os parentes e
amigos do Inesquecível CATO
.MARIO MARTINS; paraassistirem á missa que por

alma mandam celebrar amanhã,
i-fcira, 8 do corrente, ás o 1 jj

na egreja dc ?'. Francisco
Paula. (II. 29652.)

Adbemar de Assis
(EX-Or.ERARIO .DA CASA DA

MOEDA)
(i« AN.VIVKUSARIO)

Benjamin Soares de Assis,
esposa e filho i convidam on
parentes, amigoi e pessoas
da amizade para assistirem á
missa que pelo repouso cter-
no de seu nunca esquecido

filho e irmão ADHEMAR DE AS*
SIS, farão celebrar amanhã, sexta-
feira. 8 do corrente, ás o *I |3 horas,
ria matriz dc S. José. Tlypotliecaudo
seus agradecimentos a todos que com*
parecerem a este acto de religião.¦:' V:  (II. =9521-)

Celestina de Brito
Guedes

(i- ANNIVERSARIO) j

Roberto 

Guedes de Carva- jlho1 c Marina Guedes de I
Carvalho agradecem cordial* i
mente a todos 03 parentes

e amigos que têm sincera-
menu venerado a memória

dc sua tio. sogra e idolatrada mãe .
CELESTINA DE BRITO GIUODESI
c dc novo convidam a orar pelo rc- 1
pouso eterno dc «sua alma. A missa
terá locar no Asylo Isabel, amanhã,
sexia-feira, 8 do corrente, as 9 ho- Jra.'.. (II. 29599.)
r"' •' *** 'miou/umi '¦mmt*'* «taaüama

Julieta Moreira da
Silva

Suí) 

familia manda ceie*
brar uma missa de sexto
nnniyçrsariõ àa seu fallcci-
mento, na egreja do Carmo,
ás i) 1 \z horas da manhã de
sabbado,, 9 do corrente.

di. 29592.)

'""•""«wa

9 LiquicSâçâíB

Casa le
|0§as

ca
Esta mitiga e conhecida casa continua fazendo liquiila,
ção, pòr motivo (le obras no Respectivo prédio, iU* |,.,|
o seu vaHado stock dc jolas com pérolas, brilhantes ,
outras pedras preciosas, prataria, mutues finos, i.,
cudos do clubs o outros artigos de esmalte, etc, n,.
com descontos reaes do 10 % e 20 %.

39 — Rua Gonçalves Dias -,39
—'-s®

Abte ás 9 boras durante as obras

immim mm i um ua» esw»,

D. FelicidadeFirmi-
na do Livramen-

to Pragana

Pedro 

Alvare, d.i Andrade
e senhora, d. Mari.i Leo*
poldina Priigana de Andrade,
convidam 0.1 parente! n ami* |
gol da finada I" liLTCI 1>A-

DU EIRMINA DO LIVRA* I
IMENTO PRAGANA, sua niailrasta, I
para assistirem á missa 'ds trigesimo j
dia que por sua alma mandam rezar I
salihado, 9 do corrente, às 9 112 lio* jras, na egreja de S. Francisco dc ,
Paula. (H. 293.1?.) ,

Senhorinha Edith
da Costa

+ 

João Augusto da Costa e
familia, Luira Fcrnaniles,
Luiz Fernandes c familia,
Waldemar Vasconcellos, Car*
men Gomez, penhorados agra-
decem a todas ai pessoas

qui acompanharam oi resto j inor-
taes dc sua Inesquecível filha, irmí,
neta, sobrinha, prima, noiva c ami-
ga SENHORINHA fiDITII I)A COS-
TA c dc novo convidam" para assis-
tirem á missa dc sétimo dia que man-
dam celebrar amanhã, sexta-feira, S
do corrente, ãs 9 horas, no altar-
mór da egreja da Candelária.

(II. íojSo)

2° sargento Eduardo
Monteiro de Car-

valho

tA 

viuva o'- filhos agrade-,
cem au pessoas dc sua ami*
zade qúe compareceram no
ente iram e rito dc seu pran-
teado esposo c pae ÜDUAR-
DO MONTEIRO DK CAR*

VALHO e de novo convidam liara 1
assistirem á missa do trigesimo'" dia i •

que será rezada na egreja de Sant'- !
Anita, hoje, quinta-feira, 7 do cor-
rente, ás o horas, pelo que antecipa-
damcnti penhorado) agradecem.

di. 
29405.)

FLORICULTURA
BARBACENA

Assembléa 113. T. 1837, C.
Coroas e Palmas de flores nn»
turaés por preços módicos.

(I-I5.Í6)

Haria Augusta ào
Amaral

?Jt

scmprfl

(FALLECIDA '**¦*¦! MELLO ¦
¦ TUGAL)

Jcan Alnicii.li <] r, ,,-
Antônio Almcidu d si .'

ral, ÇaròUna Augusta
çalves do Arnarul .*
tendo recebida íi trist*
cia do fallecimento v ¦

chorada mãe, sogra -
IMARIA AUGUSTA DO AM \S
convidam 01 sens ijarentcs e .:
para assistirem á missa -qúe p;alma mandam celebrar hoje, ,->
feira, 7 do corrente, trigesimo .';,
seu fallecimento, ás 9 i|i horas,
allar-mór da egreja ila . S. I'i
du Paula, pelo quu àutcrti.i
agradecen. (ll, .'

Missa em acçüc
de graças

Pe. Francisco .Tostí A?*,vi*«!,i
J, O. Apostolado da Oração ,i:
triz dc S. João ljaptisa Ia !
fax cclebrãf amanha, sexla-fciis,
do corrente, áj íí horas, uin.i ;
dj comnninhão geralj cm , acç-Vi
graças, em regòsijn ai mclhon:i
revmo. Vo. AZEVEDO, nosso

prezado director dioertanp.
pste acto estão convidado; * tod**
dcmai.i centros do Àpostolnda do
dc Janeiro. (H. -•-

tSlliPSi^
K, 28$—Vidro, 7$soo— 3% —.-: j
Processo Integral e liygicnico ii. ||

Fflb, Guaraná Moagcm.
DEP. RUA DO ROSAUUi, ¦.,

VÍU76J

Casa Guaraná)
a unica que recebe tliiv- :|

tamente o verdadeiro
Guaraná Maués
Rua do Ouvidor 11. l'M)
CHARUTARIA I> A I! A

ÉJSáIiÍ*Jirálá^
33

^ <^Ju«J OJ ">á/uJ*-~>w^ U.-1 <&„)^J ,:

Nfio
comprem

Chapéos
sem primei-
ro verem os
lindos mode-
los que apre-

senta a

Ghapelaria Vargas
Preços os menores Sempre noviòaoe

Rua Sete de Seteimfòro, 120
(15833!

Dienstmadchen
íFuct klcino amerlkanische Familic

wird eiu deutschci Dienstmacdcheii
fur leichte Hausarhcit gesucht. Gute
iHczahluui! und tBeharidlung zugesi*
chert. 'Vorzustellcn Travessa d. Mar*
ciam n. 21 — 'Botafogo.

tll. c9S.ll.)

PHARMACIA-
Precisa-se do uni pratico (lii condu-

cta afiançada. Kua du Kiachucli 11.
nos. (H. 28734.)

tratar na Real Garage, das S ás nl
horas da manhã..

(II. 29*463.)

HlBRâiCÕ
•Lccciona-se. Informações. Rua do

Carmo n. Jl, 2» andar. Terças,
ouintaa c sahbados, das 5 ás 6 horas
da tarde. (B.y;a68»5.')

20 ANNOS DE SUCCESSO
Tratamento racional de todas as fc-

ridas, ilarthros. empingens, etc, pela
pomada antLhcrpetica de lírito. Dep.
Droearia Pacheco c cm todas as phar-
macias. (H 25554)

CALLISTA
Aristidcs Pereira — Extrae callos.

cravos inteiros,, sem dor nem san*
gue. Tratamento garantido de unhas
encravadas. Rua dq Assembléa n.
65. Telephone Cenlral n. 303I, —
Attende a chamados.

(II. 28731.)

Pensão á beira mar
Próxima da avenida Iíi;i Branco—

.Central, e dos banhos de maf, quar-
tos c refeiçfles, fornecendo pensão a
domicilio. Una Santa J.uria n. 196.
Telephoni Central 11. cr-iS*

(II. 28729.)

COPEIRA E ARRUMADEIRA
Precisa-se de uma cnm bastante

pratica, para casa dc familia morado-
ra em Ipanema, Trata-se á rua Bue*
nos Aires n. 6i, 1" andar. Exige*
se referencias. (Ií. 28.540,)]

ÚMA SENHORA BRASILEIRA"1
Deseja collocar-se cimo dama de '

companhia c lenviços leves em cisa ]de uni ca**al ou senhora só. Ef fa-'
vor dirigir-se por teleplione Central 15. sobrado, dis 13 ás ií horas.
Í123. (II. =8494-) ¦ • tll-, :9693-)

RAIO X
Vends-sa um em perfeito citado.

Ver e tratar á rua Gonçalves Pias n.

Jayme Bernardes
Pereira

Os paes dc TAY1IE .RRR-
KARDES PEREIRA àcnnvi* ,
dam 01 parente 1 <i pessoas
dc sua amizade para assis-1
tirem á missa de segundo
anniversario do, seu fallcci*

mento que será rezada amanhã, sex-
ta-feira, 8 do corrente, ás 8 1Í2 ho*
rns, na egreja do Divino Salvador na
Piedade c antecipam seus agradeci- jmentos. (II. 29564.)

Maria Ambrosina de
Castro Nascimen-

to Moraes

Adelaide 

do Xaseimcnto
Souza, dr. Octavio dc Sou-
za o senhora, dr. Humberto
Mello e senhora, 'Maria An*
tonio e Raul dc Castro Xas-
cimento, Maria da Gloria de

Souza Leão Nascimento e filhos par-
tlcipom o fallecimento de sua irmã,
lia c cunhada 'MARIA AMHROSI-
NA DE «CASTRO NASCIMENTO
IMORÂES _c convidam para o seu
enterro hoje, ás 4 horas da tarde,
no cemitério de S. Francisco Xa*
vier. Sairá da rua 24 de Maio 35.

di. 28710.)

Oscar de Oliveira
Coutinho

tjosó 

de Oliveira Coutinho
Júnior e senhora, filhos,
genro c tios, convidam a to-
dos os seus parentes e ami*
gos para assistirem á missa
de trigesimo dia por alma

dc seu pranteado filho OSCAR DE
OLIVEIRA COUTINHO, que será
celebrada amanhã, sexta-feira, íi do
corrente, ás 9 horas, na matriz do
¦Engenho Novo, pelo qué desde jaagradecera. (II. -19340.)

Missa em acção de
graça pelo resta-

belecimento do
coronel Fontainha i

A familia do coronel FOXTAl- jJfITA* convida os seüa parentes e
amidos para assistirem á missa cra
acção uc graça pelo restabeleci men*
to do seu chefe, no dia o do corren-
te, ás 9 horas d.i manhã, m cereja
N0SS3 Senhora Mãe dos Homens, á
rua da Alfândega, perto da avenida
Riu Branco. Desde já agradecem a
toda3 as pessoas que. sc interessaram
pelo ieu .restabelecimento e que a
falta de endereço.) impede de agra*
decer directairente.

tu. 2967S.)

Machina de, costura
Pedro Fontes, mecânico, concerta

qualquer machina de costura. Pre*
ço módico. Telcphonar N. 4574',

ai. 287220

ROSSI BAPTISTA
(ARCHITECTO CONSTRUCTOR)

Tinido regressado definitivamente
da Bahia, communica aos seus ami-
gos u clientes, estar â inteira dispo-
siçào, ençaregando-sc de construcções
rcconstrucçõcs de predios por admi-
nistração ou empreitada, levantando
projectos em todos os estylos archi-
tectonicoj a orçamentos. Escriptorio
commercial. Avenida, Rio Branco n.
tos. Telephone Norta n. 43S7. Es.
criptorin technico. Rua Uruguayana
n. 95, sobrado. Tcl. Norte 202.}.

(11070.)

Moedas de prata .
Compram-se moedas de prata das

antigas. Paga-su 8 por cento. Rua
de S. José n. 65, loja.

(II.__ 
29S8_9 *_)

Pensão Rio Negro
•RUA FERREIRA VIANNA N. $8

TEI,. BEIRA MAR 298
Tendn passado por grandes refor-

más, aluga luxuosos aposentos, com
pensão dc primeira ordem. ( exclusiva-
mente a familias c cavalheiros.

(It. 
295/6.)

OLARIA
Compra-so uma machina para fabri*

car de ro a .jo.ooo tijolos. Offertas
a A. Gonzalcz. Praça Quinze ile No-
vemlm. n. -34, souradil.

(II. 28680.)

PIÁNÔNOVO
Vende-se hoje, ás 5 horas, cm lei-

lão, na nia Barão dt: Mesquita n-
.(i8, pelo leiloeiro Ferreira.

oi. 2S68S.)

TRILHOS
Vende-se de 18 e 32 kilos, por

metro, !'. 11. Denizot; rua Pri-
meiro de 'Março n. 55, sobrado. Tc-
lephone Norte n. zzi}. Deposito, rua
IV, Cacs do .Porto. Telephone Norte
S953* 

 ("¦ 2S192.)

Pharmaceutico
Prccisa-sc ds um parq dar nome;

trata-se com o sr. Lino, á rua tia
Uruguayana n. 91.

tu. 29690.)

•QUARTO
Ein casa da duai senhoras dc *¦'•

dc, aluga-se uni com nu sem |«in*s3o, mobilado, a pessoa da t:a::i>
mento. Rua .Mariim Pcrrcirq n. ««)¦
diolafogo. Tclepliomi Sul 2309.

 (II. ;»Co.| )

Cachorros de raça
Na rua Manoel Vlctufilio n, ..'.

estação dn Encantado! vcndcm-si «i*
ihotes de Lulu' Fomeraiiia.

(II. 2965.1.)

EMPREGO
De cobrador a outros serviços '

escriptorio, precisa-su para aoetido Beneficente, ordenado 150Í001
porcetitagcnii (ianci em dinliiiro
i:uoq$OQo, depositada na Spcic*!:.

rende juros de 8 "I" ao anno. I
lar :i run dc S. Redro n. i.[o,
brado, com o sr. Humberto.

, (Hi 2S6ÍÍ.'PETROPOLIS
AUlga-s, pot contrato, na cenü-o

da cidade, uma boa casa própria ; *
ra pensão. Informações Dero telci

phone Villa n. 4.S07.
(II. 39352.)

AUTOMOVEL
Vendem-se oa pertences dc um '• '¦•

tomovcl dc 40 II, !'., motor i.1'"-
rcncial, rodas, carrosseria, e.ty^ih
lanternas, etc; na officina « i"rage, rua Haddock T.oho 11. 21*.

(IK 
.-.j-".*)

Caixa Registradora
"AMERICAN"

Vendc-sc uma cm hom estado. ', «1
da «Quitanda 56. Telepho.-ie Ci '
n. J603. (II. :,;.. 'i.i

MECÂNICO"
'Conhecedor de varias Índu;'.*.\ii 5

machinas cm geral, ofícrecc sen
viçol —• Cariai no escriotari'! «'
folha a C. AV. 01. -•>:

¦Brêc*
Hn ra
¦[•fellcs, i
BB liem.

Machina de cortai
J3íi fabricante allemão Kraus-',

braço automático, íf, dc beca, v«
dc-sc na run Affonso Cavülm.' •
126, fundos, próximo á rua \
Coelho.

BREVEMENTE
"Blcnostáse" admirável trabi!í«

tis tico desempenhado por ama
nacionaes, applicado na g"«'*"chronica r. aguda. NAS l''1
«RIAS E EIIÃKMACIAS.

(II. -•-

APOSENTO
Aluga-so a casal decente ou ,1

valhciro _ com boa pensão; á
Bento I.isboa n. 6j —-• Cattit-t*aí. .«•*.-

BANHOS DE MAR
Proximoi dq avenida Rio Branco,

em pensão familiar. Rurj dj Santa
Luzia n. 196. (II. 287-10.;

PROFESSOR
¦Ensina-se purtusuez, francez, ari*

thmetica, historia, KCORraphia, t-te.,
individualmente e pcio procramina do
Collegio Pedro II; á rua Real Gran-
dczi u. 1 —¦ Ilotafogo.

(II. 28.728.)

UMA SENHO]
iDe fino tratamento, dese;

tra: casi d-j familia muiín
para dar licõ«i dc franc::,
piano a principiailtei e-i
quarto o pensão. Cartas 1.
nal dirigidas a P. N.

PROFESSORA
' Vae a domítinío ensinar
theorico n pratico, dliaa v*¦"¦
semana, a 3o$ooq menfac.*,
duas vezes por semana,
mens.irs. Canas a Profes.*
redacção. Vil

'— :—- - -

i
ILEGÍVEL*

-íjjrcentagc

"¦IJ 
guez .

;'¦*¦/ 'lc cnn

I^Ricqucnaether iv _.
•*»¦. '«9.

¦¦¦¦
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Leilão de Penhores
EM 8 I>E OUTUBRO
JOSÉ' CAHEN

7, RUA SILVA JARDIM, 7
YE1.KPHONE 2235 CEMRAL

Tendo de fazer leilão no dia 21
j„ corrente de todos os penhores
vencidos, previne aos srs. mutu-

rios qué as suas cautelas podem
. r reformadas até ajiora do
• ¦¦iião.

DRECISA-SE'de um bom operário
A pára togues, na rua Tobias Bar-
reto 11. 168. (tl 28449) D

Í">Kli<:iSA-SE 
dc um caixeiro com

pratica de botequim e casa de' 
pasto, que dé referencias; rua Bella
de S. loao 11. 2_. (H 2831a) D

Í" 
JRÉCISA-Sl" dc copeira e arruma-
. deira. e de unia ama secca cari-

nliosa, ordenados de 608 e 708. Kua
General Câmara 333. sobradq.

1 (Il_28696)_L
T)Ill"CISA-SE dc uma boa costurei-
X ra, panando bom ordenado. K.
da Lapa n. 63. Casa Fpnca»^ 

p

PRECISA-SE 
dc duas moças para

c 
• ¦ ¦ - '--J.V- it. .TUI- U- U-_- J--

a nora uu j. casa de tratamento, arrumar, co-
(H. 28659) pcirar, etc. Rxigem.sc seriedade ccon-

¦ • dueta, afiançadas, dormindo no alu- .,

ANTIGA CASA CAMPELLO BSÍ,_3Í_ £S't 'ffijj™™ «
DE

Campei lo & C.'
Rua Luiz de Camões, 36

Empresta dinlieiro sobre pe-
nhõres de jóias e mercadorias

Esta rasa distribue em beneficio
.,or cada cautela extraída, 100
leis ao Retiro dos Jornalistas, 50
iv.s .i Cisa dos Artistas, 50 réis,

..' Dispcnsario Moncorvo.
(14577)¦piorando a caridade

"GELA PECORARO, viuva, com
mino.* ile eilnde, coroplclamento

,¦ r paralytica;
AMAMCIA, viuva, com 58 anno»

¦ fiiaitc, ijuhni cega;
BERNARDINA, 74 annos; .
CARLOTA, pobre velhinha «ea rc

f 
Kl. VIRA DF. CARVALHO, pobre

c.pt e sem amparo da Iamilia;
ENTREVADA, r. d" Cbichorro n.

17, ca:a XVIII, docnlc, impossiluli-
ad» tle trabalhar, lendo duas filhas,
.tudo uma tuberculosa. „„_,„_._._

FRAN CISCA DA CONCEIÇÃO
BAÜKOS, ct-ga de ambos olbos e
' 

JOACJ DA CRUZ — Menino cego,
p.ralylicò c mudo, sem recuraos;

JULIETA e EMILIA, duas po-

ASARIA 
'EUGENIA, 

pobre velha,
icui o menor recurso para a ma aub-
fciff*»cia . ,

TllEI.EZA, pobre cegumlia aem au-
mt, tlc uiimoem.
VIUVA SOARES, velho sem poder

VIUVA SANTOS, com 68 annos de
1,1:1, gravemente doente dc moles-

v'iUv".:'V_E UM JORNALISTA,
111 \.- i..'.-u-r amparo;

PRECISA-SE 
de um pequeno de

13 annos mais ou menus, para ar-
tn.izem de seccos c molhados; na rua
Escobar n. 113. S. Chrislovão.

(11 28697).P
UEClüa-Mi dc perfeitas costurei-

ra de calças, ile homem ç yestua*
rios de creança; rua Frei Caneca 59-

(II 26828) IJ

UECISjV-SIÍ de vuma- co-lureir .
quc saiba fazer camisas de Im-

mem e que laça vestidos dc senhoras
por figurinos; rua Assunipção. 93-"— .
Botafogo. Sul 20.19. (H -t8|3-> I) I

PUECI 
SA-SE dc um servente paru j

serra circular c uma moça; rua j
Conde Bomfim
Fabrica tlc lápis

 moça;
10S8, casa XX

(H 38323) I-

IJItlVCISA-SE dc officiaes Je íiuii-
A leiro, á rua do Cattete 11. 129.'. . (H 29277) I'.

TDKECISA-SE de unia paisadeir?
X para linturaria, no Boulevard 28
ile iSelemliro n._3j.7j (II 28572) D

T>ltlvClSA-S"Ètlc uma empregada parti
JL serviços eni casa dc família. Kua
da Quitanda 63. 2» andar.

__.1V'''i5'-í__..
T-R_CISA.SE dc um menino para
X servente, na rua d" Cattete nt
281. Pliarinacia. (II 28396) _ _

P 
li F.Cl SA-SE de uma boa lavadeira

íi rua Senador FtFurtado, 38.
(II 38566)

}' 
IRECISAíSE de uma copeira com

pratica tlc pensão, 11 rua Senhor
dos Passos 11. 36, sob. (11 -18605) <-

PRECISA-SE 
dc uma boa lavadeira

á rua Dona Anna 45- /Botafogo).(11 29511) C

ÍJ 
KECISA-SE tlc uma empregada

para cozinhar r. lavar roupa para
mn casal seni filhos e quc durma 110
aluguel; rua Pereira Nunes 11. 167-(H 29477KÇ

IJRF.CISA-SE 
de pedreiros c serveti-

tes.- para as ruas Páysãndu , i-7
c'ÀftònsoiPenha* 11. 41,;-H 28504)^
"pKEQISA-SE tlc uma : perfeita

_ ,l„ Uiln _ gonimadelra; nu ladeira tia l.lo'¦'s seccas e de leite: &&* 4íl_____.
,: .1.1 ot-vjvvtu u v^va «n«iiii_ ras « rou

. nSA-Sli tle tuna boa .uuu *_p-
1 rua Marechal Floriam) ll.

, 
' 

andar. CU =9502) A

giros e
-ozitiíieiras

T) Hlí CISA-SE
X pas branca:

costureiras para rou-
; rua Riachuelo, __¦

(H 28515) P

LUG-ASIiStí lutas cozinheiras, mo-
A ciiihas c outras, honestas c tia
,,,.,-t; pedidos pura Pavuna, Est. dn
]-¦;!, a \gnior Portugal (enviem se-
;„„'' (H :283q8)_tB _.
' "Í"MJGA&-S_ cozinheira d'* trivial, 1.
_1 outra tle forilo c fogSo, duas co- -**-

, - um.- eugomniadéira, aliança-
K. Frei Caneca 40. sob.

(II 28657) '•

ÍJRBCISA-SE 
dc mocinhas brancas

dc 14 a 16 annos, paru trabalho
manual, leve c limpo; tratar á rua
Theophilo Ottoni 11. 34. -brado.¦ (II 28546) D

Ij 
RECISA-SE tlc tnn rapaz dê 15 a

17 annos, paru limpeza c recados,
com boas referencias; para tratar as

I 9 1I2 da manhã, á rna 7 de Setembro
j 11. 05, 1" antlar. (11 283119) D

ras, 2 ar-
-t ,, , t,..:,.. ., 1$ c 70S;

111.1 13 de JÍaio 11. 40, loja ,— Rodri*
Bue». (H 29,168) (-

iJRliCISA-SE dc uniu moçu para
serviços leves; rua du Passagem

;S, casa 5. (H 29*6*50) ,P

JJRECISjV-SE 
de 6 copeiras

. rumadeiras, paga-se 50S, 608

11 
<0_INH .IRAS. copeiras, meninas

l e milr.is rifadas, precisam-se ur-! lOZINHEIRAS,
,is crea1
ia Hospício 214

i'll" 28487, B
v)i;|-(ISA SE üc iiniu fozinlicir-1' 

cuidadosa c. asseiada que durma
aluguel, ú ruu 21 dc Abril 11. 4-.

•.cu Quintino Bocayuva.s 
 (ll 29588) 11

í-UE Cl SA-SE tlc uma cozinheira
que faca serviços levt-s pura duas

saoaai rua Dr. Joaquim Silva, 1.1
I,apa. ¦*; (II 39544)-B

>B UCISA-SE tlc imiã^ Çozinhcirn,
paga-se 708: unia ariiitiiaikira,

rua 13 de Maio tt. 40, !")•¦'. »'*•
Htidrigucs. (H 39633) B

yUKGlSA-SE <le uma perfeita co-
í ziilheira ou cozniliciro para peu-
áo: trata-se na rua D. Luiza 11. 84,
:i„riu. (II 2tj6ft*i) B

illlivi ISA-SE de to cozinheiras, pa-
gu-sc tlc 505 n 908; rua .13 dc

laio n. 40, loja, atiligo Rodrigues.
(d 29465) I)

")KEC1SA-.SE 
tlc nina liou cozinhei-

ra para casa dc pequena familia,
rua General Polydoro 11. 192.

(IC ¦¦Sn8) 11

JUECISjV-SE de uniu Ima cozinhei-
ile forno c fogão, ile condueta

fiançadit. Paga-se bem; rua Paysan-
ti. 143. H -'924,1) "

'|jtRECISA-SE tlc
X cejçjlo »* '-5* _
T)RECISA-SE dc uni menino até 14

fundidores. Con*
ia 29667) i>

da Constituição 11. 37. Bobradòi
íL-.-i_,i-)-_l?

RECISA-SE de um mocinho bran-
co, paru porteiro tle ut|ia pensão,

a Ínaufíurar-sc, com boas referencias.
Trata-se á rua Ilapugipc 11. 280.

(II 29577) D
•PHARMACIA. Prccisa-Ee dc uui ra-
JL pazinlio para servente, que tcnlia
alstinia pratica dc pharmacia.. luf.-u-
nia-tte ria drogaria Granado billios,' rua
Uruguayana u. yi, com o sr. Lino.

(ll_ atjCll)' D

Í~) 
RECI SA-SE dc ci)pciia'arrilinadei-

ra, pafa o serviço dc 11111 casal,
á iua Ruy Barbosa n. .|6o, casa I.

(H; 38403) Ç
TIRECISA-SE tlc costureiras,
í 1'raca Tiradentes 38, 2" andar.

(H 385*18) :D
¦pRECIS'A*SE tlc um rapazinho com
X pratica de servente tlc pharmacia.
Trala-sc na pharmacia Araujo; llenlo
Ribeiro. (II 2S5.1-') D
m.vmmtnanÊmÊmmmmmaimmmmmaÊmamÊúsamtmÊmmT

.asas e cominodos

>REC1SA-SE dê üm 1 bou cozinhei;
ra e lavadeira, á rua Fonseca

iic, ,| nn Si CllWstOYÜOj 1'aiM-
bem. (H --84*6) B

íswezi:msnmri^*vaimmB^Bmm**^mmBm^m*

Creados e creadas
l.t (iAíSE umn arrumadeira c sei-,

rVgir roupas, casa tlé familia; rua 13 !
Maio 11. 40, loja. Tel. -'888, Cent. .

ulrigues. 11 -1468) ('-

\ Lb'C.\-SE optimil copeira e arru-
.""V madeira; il.i referenciai, por

5ooo. Rtiii do Senado n, 36. —
cpliona Central n. Síi?* " -— :.-r—r.\—r~"" r—-——-.—---

(Il '8Ú-I ) C' A 'LOC.AM-íjE uma sala c quarto de' ¦""cnziiili-h. 
I xs- itcntci indçpendciites; alugue]

ptJÇAC para alugar; com J.
WUM Pinto; rua da Quitini-
da 73. loja. Tel. Norte 4160. NAo
se cobra adeantado.

(H; -7665) ¦*!.

VULU.iA*SK 
uma esplendida sala de

frente para casal setn filhos ou
a um ou dois moços do comnicrcio;

i avenida Mem de Sá n. 102.
<ll_isJÍl''' '*

A LUGA-SE 1 bou saiu tlc frente.
_J- com pensão, a 2 moços distinetos,
em cisa de pequena familia. à rua
ilo Senado S, sob., próximo uo Theatro
Recreio. (11 29338) K

LUGA SE fxccllcnM . .
do trivial variado, afiançada

'. leph mj
Uua do Senado n. ;;ú.

86
(II

por I 180».' _ ' das 9
travessa dc _>. Domingos n. 6.

ás 14 horas. (11 291,-4) lí

Central n 867 
\ 

LUGAM-SE unia sala tle frente
38634.) Ç _V

"•RECISA-SE tlc uma creada paru
lavar c mais alguns serviços. Rua
eral Cumaru 112, -" andar.

(H 28705) Ç
r)UI'.Cl: .- SE cmpri-gaila svrvicn.lt-

vc; paga-se bom ordenado. Kxi-
te informação. Cattete. .Wi l^ia.

(11 29681) C
!>REClSj\-SE uniu creada paru to-

dns os serviço, domsetiçns, menos
nhar: T_xÍRe-se pessoa séria e com
reucias. Dorme no aluguel. Paga*

<: 6u$. Tratar, rua Garibaldi u. 6;—
Tijuca, Paga-se bonde.

(ll 29525) C
I ...Ll da

\J tl.'\all--lla lllllll 3UIII *.!*¦¦ tit.tii.i-

dois quartos, juntos ou separa-
cios. casa de familia tlc tratamento;
Icui teleplione c coinmodldadcs. Ruu
Constitulçüo 8, sobrado; tlásc pensão.
querendo. (11 393>7) !>

A LUOAM-SE sala dc frente c quar.
J\ to. mobilados, com pensão, n se-
nliorcs de tratamento ou a casal sem
iillios, á r'.la Visconde de Illlmuillll ,'t.
2» andar. ÇH_393__L '•

\ CÜCA-SE u*n lintlo quarto paru
_"V tlesc.tnçii, em rasa tlc aenhora ths-
ereta, cartas nesta redacção a Ir*s
Ivntrudu completamente independente.

(11. 39314) E

,11 ,.-.-, t \ .LUGA-Sl? uma sala de trente in-
 ;—~r^- ' ÍX dependente, K. Rodrigo S Iva 18.

illl-1 ISA-SE dc uma lavadeira cn- jjj| 39337) ]•;
jiommadeira, pagasc 70$; rua 13 ;¦ là'io"n. jo^loTa^iíè aKÍiátc. "I ALUGA-SE optima sala 

'dc'frente
a.r —_.t . I _r\. ,11.1 (III RcIuÇÜO 11, 3.5.

(II 28362) Ií(II -•0634) C1-
)!. i;CTSA*Sl2 de unia perfeita ar. -__-_________—————

tuniadcira, na rua Silva Manoel Alllo*a-Se ",M ,S'",m "**, "a
-1 (ji -S667) C fvlL'*Da ac rua da Lupa: trata-se

fRI-íCISA-SF. dc boa lavaTeííi~"cTt. j "» rua da Carioca n. 31. Bobado, das
etimiiiaileira, tia rua Corrêa Du* '¦ as 4 horas, com o sr. BarboM.

, ,1. 60. (11 211686) C I.  (L1 ____ '*

f>'REClSA-SE de um empregado~de A LUGA-SE 11,11 quarto com 'pensío
• 

30 annos, paru limpeza e tratar -*'V em casa dç família, acusai distin-
ni doente, que dê condueta; rua "o ou cavalheiros. R. «"'"g3 o)

Maio 11. 40," loja. 
"Tcl. 

288S C. . n._i<j6.
jttes. (II 296.16) C

(II 28418) E

líCISÀ SK de nina copeira c ar-
rumadeira em casa de todo o as-

á rua - dc Dezembro' tt. ^fr
(ií 20658) t:

íKI.CIS.VsE para casal estrungei-
10, de uma creada portuguesa,

a todo serviço; rua Itapiru' üsÜ-
(II 38483) c

)RIÍ(.'1S.\.SE tlc uma erradu para' r pequena família, na rua
Santo 51, sobrado.

(11 28568) c

Empregos diversos
'ANTE ile alfaiate — Oficrc.•.si* unia. Cartas nesta reda»
u E. II. (28462)'CiA*SE nma hoa lavadeira c¦¦¦ íommadcira. Travessa Affonso

. Xluila da Tijuca.
(II 28310) c

il RADOR c outros serviços de
ipiorio, precisa-se dc um, para

! A 'LUGAM-SE quartos c salas rica-
__ mente mobilados e com pensão

| optima, em casa de familia dc todo o
conforto c hygiene: á avenida^ Gomes
Freire no, sobrado, próximo á praça
dos Governadores; (H_ 28294 )_E

I 
"A 

LÚGA-SE pára negocio, a oasa da
| _"V rua Vasco da Gama 11. 1 * *. pro-1 

xinio á rua Marechal Floriano, fazen.
do-sc contrato, Trata.se na rua Acre
II. 51. (11 2Q223) E

VLUC.A.Sli 
uma sala de frcnlc, com

pensão, na rua do Senado 338,
cstiuina Riachuclo, u um casal sem
filhos ou senhores distinetos.

! _ 39364) E
A 'LUGA-SE em casa de familia, um

__. quarto mobilado pura rapaz, A.
Mem de Sá 96, sob., tem telephone.

(IL £93*6)_J'.
LUGA-SE um quarto mobilado.

Rua dos Inválidos. .10.
(11. 38334) P

VLUGAM-SE 
2 quartos tlc frente,

mobilados, com ou sem pensão,
na Av. Henrique Valladarcs 39. '"'
reo. (11 39480) E

¦¦*-¦. ft.Mh.uu H_, ,iv  (
íjuc lleneficcntc, ordenado c

ntaiiem, fiança eni dinheiro.
ò. Trata.se ,i rua de São Pedro _. __ ._

com n sr. Humberto. t LUGA-SE uma" sala para escripto
(II 8511) ±\ rio ú pruça Tiratleiitcs 56, sob.

. LUGA-SE quarlo com pensão, à
XV da Carioca 47, 1" c 2» andares.

(11 2E607) I'.

* 
1* Y1

UM e

,.\ l Im BZ*

-ntti ou t iia
isão: a ' Ifííú<isss' 1
nuitfi t.'*s',"1'' À I Wm

us neste 1 "*

.ORA :I
insiuar <ran-"j I |>,ui vezes !¦' <
saes. o ''-'; I m
ma, a 4C*"' :, c"
rofessora j'-V- I

if '¦:: ¦ám

rei

ÊÇECE-S

RAPHA, sabendo portu.
Igtinia pratica, deseja

(H 29146) E
151 uuu pratica, deseja . LUCA-SE uma boa sala tle fren
°"e ' •/'¦, -"3'V 11 ^*_ IC prupria patu iscriptorio; na r

_] -"?^r' " Thenoltllo Oiluni Theoph
. ur.ia costureira para |0jail_ familia de tratamento. -

a Bias Fortes \s, >Bomsüc«
(II .-8279) D

Trata-se
(H 28552) E

SECE-SE
para ca

.!..(-l-cy CluJ
RECE-SÊ
confiança

moço sem • pra*
dc armarinho.

Rua Costa Lobo
(H 29560) P

uma senhora boa,
para dama dc com-

VLÜGA-SE 
fonmliorio com sala tlc

espera, mobilada, telepbone c ciea-
do, á rua Assemblea 43. s°b.

(II s86u) E

11 governante paia ca^al sem
seíthora só nu pequena easa

lamento. Resposta nesta reda-
com as iniciacs L. M.

(II 2042 1) D
X 1 SA*M?i ut^enteTai« peMMS!ti emprego, com, direito; á rua

•i.:C10 II. 2IV. (il 28488) 1*
ISA-SK de uma menina de 12

: annc-, para serviços leves.¦.ipa c ordenado. Santo Ama-
_.\  oi 2-184) d
ISA-S; c bons officiaes car*

as ruas Affousp
II. i -" 7 .
_-,ffi. D

uma empregada
trabalhos em casa

estrangeira. N"i-
1, rua dos Telhados

01 28309) c

I'ay
(II.

t LUCA-SE uma sala d» frente, em
-__. casj de familia. com sei* sacca-
das. á rua Senhor dos Passo, n. 36,
job, (H_J_86o4Í_E ;

ALUGA-SE 
uma boa aala d"e fren.

te, própria para casal ou doin ra-
pazes, á rua de Sâo José n. S, _n
andar. Com ou sem pensio.

(H_2*!7iS)_E
ÍXGA.SE bnm çuano, molilado,

a um ou doií rapazes de trata-
mento. Rua Frei Caneca n, sobrado.
Próximo Ai Praça da Republca.

(H_z ______
- Aluga.ae, por con-

annos. Visconde de
(II -*S731) E

ARMAZÉMtrato de
Itauna r._._44. .. ,

«, LUCiAM-SE em cusi dc família
ati. uma sala de frente e um quarto,
stéarados, mobilados, Rua da Lapa
gf, (H 387IO-
\ LUGA-SE a senhor de tratamen-

jt\. lo. um bom quarto com nn sem
pensão cin casa de fsnrlia. Fral *-"a-
neca 456. Tem telepbone.

(II. 2S471) E

mmercio na "E.
O quadro que se vê neste annuncio pode dar ao leitor uma idéa (forçosa-

mente muito imperfeita, pela exiguidade do espaço de que dispomos) acerca da

maneira, como foram distribuídas e organizadas as matérias na "Encyclopedia e

Diecionario Internacional". Os assumptos encontram-se repartidos por numerosas

rubricas muito bem concatenadas, dè maneira que o leitor encontra o mais de-

pressa possivel a informação especial e exacta quc deseja, podendo depois com-

pletá-la, ou avançando para uma maior minúcia, ou retrogradando para uma

maior generalidade, ou addicionando ao conhecimento adquirido outros conheci-

mentos sobre assumptos mais ou menos relacionados com o que primeiro investi-
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gou. Não ha necessidade de procurar um ponto restricto em um longo artigo ge-

ral, eomo suecede em muitas encyclopedi as, dc resto muito boas e justamente afa-

madas. O objecto do quadro, repetimos, é simplesmente indicar o methodo de dis-

tribuiçno e relacionação" das matérias; o? artigos citados são uma pequeníssima

parte dos artigos respectivos ao C.mmercio que se encontram na "Ei D- !•". c as

linhas reproduzidas representam uma parte muito pequena do artigo respectivo;

basta dizer que o artigo Sociedade, de que transladamos umas' 30 palavras não

contém menos de umas 4.000; o artigo Acção tem cerca de 3.000 palavras; o ar-

tigo Banco mais de 4.500, etc.

NOTA... Applicam-se á nota promissori.
.om as modificações necessárias, os dispositi-
/os da lcttra de cambio, excepto as que se re-
lerem ao acceite c ás... (Do artigo Nota na

Encyclopedia e Diecionario Internacional"
nl. XTT1). .

DESCONTO... As condições em que o
bancos-c banqueiros fazem os seus descontos
são variáveis, dependendo principalmente das...

(Do artigo Desconto na "Encyclopedia e Die-
cionario Internacional", Vol. VI).

DUPLICATA... O sacado fica cambial-
mente obrigado por cada um dos cxemlares em

que f.irmar o acceite. O eiídossador dc dois ou
mais... (Do artigo Duplicata na "Encyclope-

dia c Diecionario Internacional", Vol. VII).

) [

DEBENTURE... As debei-turcs são na

própria linguagem da lei, "Obrigações prefe-
renciaes, que .para o seu pagamento... (Do
artigo Debentttre na "Encyclopedia e ,Diccio-
nario Internacional"\ Vol. VI).

CAMBIO... Em uma accepção mais alta
chama-se operação de cambio ou operação cam-
bial a todo o negocio feito sobre fórmulas ou
documentos... (Do artigo Cambio na "Hnc.v*

ciòpedia e Diecionario internacional", Vol IV)

LETTRA... Não é lettra de cambio
titulo em que o emittente exclue ou restringi
a sua responsabilidade cambial. Arl. Cit., § 2"
Destinada a circular... (Do artigo 

'-.eltra 
n;

"Encyclopedia e Diecionario Internacional"
Vol. XI). ¦

ACÇAO... Só depois de integralizadas

podem as acções ser transmittidas ao portador
e só após a organização definitiva da socie-
dade... (Do artigo Acção na "Encyclopedia e
Diecionario Internacional", Vol. 1).

BEM... Chamam-se immoveis os ben

quc sc não podem transportar, sem sc deterio
aretrí, como predios, estradas *k ferro, etc,

_s que embora moveis..'. (Do artigo Dem ni
¦ Encyclopedia e Diecionario Internacional

Vol. III).

VMm^mmW^^^m^mK^m^mWLJ

BOLSA... As operações de bolsa sobrt
vindos e mercadorias são sempre compras t

endas, na maneira como eão contractadas
ias por vezes não... (Do artigo Bolsa n;
Encyclopedia e Diecionario Internacional"

Vol.'III).

1 [

' i____-___-__—J dr/f

SOCIEDADE... Sociedade Anonyma. As
ompanhias ou sociedades anonymas se distin-
nem das outras espécies de sociedades, pela
ivisão... (Do artigo Sociedade na "Encyclo-

edia e Diecionario Internacional", Vol.
VIII).

HYPOTHECA... Só podem ser objeci
le hypotheca: os immoveis; os accessorios do
mmoveis com os mesmos ¦immomovcis; os ani
•7iaes... (Do artigo Hypotheca na "Encyclo
balia c Diecionario Internacional", Vol. X).

COMMERCIO... Os dois principaes produetos de
exportação do Brasil são, como dissemos, o café e a
íorracha, quc, reunidos, representam mais de 80 % do
valor total das exportações. A esses dois seguem-se "por

jrdem dc valor, as pelles e couros cru's, o mate o fumo
e o cacáo; depois o algodão em rama e assucar; e, íi-
nalmentc/a grande distancia, outros... (Do artigo
Commercio na "Encyclopedia c Diecionario Internado-
nal", Vol. V).

nz~r
EMPHYTEUSE... Contracto pelo qual t

proprietário de um predio concede a outro t
domínio ulil, com'reserva do domicilio dire-
cto... (Do artigo Emphylciisc na "Encyclo-

fredia e Diecionario Internacional", Vol. VII).

Bi

1 ', »

ESCRIPTURA... Dos escriptos partícula-
•es não assignados, que tem fé em juizo, os
nais importantes são os livros dos commer-
-iántes... (Do ariigo Escriptitra na "Encyclo-
•Vrfírt e Diecionario Internacional", Vol. VII).

BANCO... Os bancos realizam empres-
imos com garantia de metaes preciosos, titli-
ns a cobrar e mercadorias (representadas por
Varrants ou... (Do artigo Banco na "Ency-
¦lopedia c Diecionario Internacional", Vol. II)

r-»—*--

WARRANT... O conhecimento de depo
sito c o warrant podem ser transferidos por en

!(*sso, unidos ou separadamente. O cr
rtosso... (Do artigo Warrant na "Encyclope-

dia e 
'Diecionario Internacional", Vol. XX).

J
) I

DOLO... O dolonão sc presume; deve
;cr provado por aquelle que o allcga, ainda quc

para o provar bastem presumpções. Diz-se quc
i-riu... (Do artigo Dolonà "Encyclopedia c

Diecionario Internacional", Vbl VI).

r
LESÃO... Diz-se que l_i lesão quando,

nós contractos commutativos (V. CONTRA-
CTO) a prestação dc uma das partes não

eqüivale á da outra. Si essa... (Do artigo

lesão na "Encycldpcdia c Diecionario Interna-
¦anal", Vol. XI).

CREDITO... No intuito de mobilizar i
rédito hypothecario, immovel pelo objecto, a
ue sc applica (V. BEM), attrahindo para elle
5 capitães... (Do artigo Credito na "Ency-

ibedia e Diecionario Internacional", Vol. V).

li

CHEQUE O cheque deve ser aprese.
•ado 110 prazo de um mez, quando passada na

praça onde tiver dc scr pago, c de 120 dia;
•orridos em outra... (Do artigo Cheque n:
¦Encyclopedia e Diecionario Internacional"
Vol. IV).

Como as matérias se encontram concaftena-
das na "E. D. 1."

Um trecho do artigo CONTRACTO.
"Contracto. ¦¦ Sendo condição essencial dos contractos o conhecimento das

partes contractantes, é claro que não ha contracto onde as partes, por lei ou pela
natureza, não puderem consentir. A capacidade legal das partes que nelles se
obrigarem é condicção essencial á validade dos contractos. (V. Capacidade).
Viciam os contractos todas as causas que viciam o consentimento (V. Erro, Dolo,
Simulação, Violência).

Annullam ainda os contractos: a falta dc objecto ou objecto prohibido por
lei; a falta ou defeito dc formalidades que a lei exige como essenciaes á sua va-
lidade; a falta de causa (V. Causa). Os contractos commutativos annullam-se
tambem por lesão enorme. (V. Lesão).

Os contractos cm geral obrigam as partes contractantes c seus herdeiros;
não obrigam aos terceiros, excepto quando por estes consentido... "(Doartigo

Contracto na "Encyclopedia c Diecionario Internacional", vol. V.)
Estes periodos do artigo Contracto podem mostrar ao leitor como o systema

de referencias multiplices dc um artigo a outros artigos, adoptado na "E. D. I."

permitte prolongar a investigação até á minúcia e desenvolvimento que o consi!-
lente descia, e nas direcções quc mais lhe convenham.,

Alguns dos artigos sobre direito commercial
escriptos para a "E. D. I". pelo

Dr. Inglez de «Souza
'Abalro ação.
Abandono.
Abuso.
Acção." civil." hypothccaria." popular,
Aceusação.
Accusador..
Acto jurídico.
Advogado.
Alienação.
Allegação.
Arrendamento.
Arresto.
Assistência.
Associação.
Avaria.
Bem.
Bemfeitoria.
Cambio.
Caução.

Chequ-.
CilHt,ão.
Conta.
Credito.
Custa.
Damno.
Debcnture,
Deposito.
Detenção.
Doação.
Duplicata,
Edificnçi-O,
Embargo.
Eniphyteuse,
Empreitada.
Empréstimo.
Encampação.
Endosso.
Erro.
Escriptura.
lixpropriação.
Fallencia.

Fiança.
Fraude.
Furto.
Gestão.
Herança.
Hypotheca,
Inventario,
Juro.
Lesão.
Lettra.
Licitação.
Mora.
Multa.
Obrieação.
Ônus.
Pagamento.
Penhor.
Penhora.
Pollicilação.
Posse.
Preposto.

Prescripção.
Prestação.
Procuração.
Protesto.
Receptação.
Retido.
Rcvindicação.
Salário.
Segredo.
Seguro.
(Servidão.
Sociedade.
Substituição.
Successão.
Testamento,
Testemunha.
Thesouro.
Tutela.
Venda.
Warrant

exposição da "£Vj). J."
A "Encyclopedia e Diecionario In-

íernacional" está em exposição na Rua
ao Rosário, 81, Rio de Janeiro, onde os
volumes podem ser examinados com to-
da a commodidade, sem que alguém im-
portune o visitante para o,ue compre.

W. NI. Jackson, Editor
Rosário, 81 Rio de Janeiro

Caixa Postal 360

Ora folheto grátis
Para os que não podem visitar a exposição di

^E. D. I." preparou-se um folheto illustrado de 71

paginas que contém a descripção dos 20 grandes vo-
lumes da Encyclopedia. Este folheto apresenta es-
tampas lithographadas, a cores, e varias espécies de

outras gravuras — photogravuras, gravuras em ma-
deira, etc. — eguaes ás que se encontram na obra.

Dá tambem uma idéa geral da maneira como foi

tratada cada uma das secções em que podem reunir-se
os 200.000 artieos da Encyclopedia.

sv_kw_3_k:___.__í23^^
M. io|'

I W. M. JacKson
_s

Caixa do Correio 360 — Rio de Janeiro

Qií-.>_ enviar-me, grátis . porte pago, um folheto®
illustrado da "B. D. I." f

1 M6 Nome . 

n Profissão ., . ,., .. 

Endereço . .. 

Cidade . . . 
!_
% Estado 
lW.:__-_____-___Be^_*__o^

•iti.

»__

I

'%*•!
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__I.^_âÉ_-!
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avisos MARÍTIMOS

ÉÉM^ Brasileiro
'Serviço geral de navegação brasileira — Praça Servulo

Dourado (entre Ouvidor e Rosário).
Telephone, 2.401, Norto

LINHAS POSTAES

LINHA DO SUL

O PAQUETE

Fll
Raírá no dia '¦ )

pára Montevidéo,
do corrente,

escalando cm
Santos, Paranaguá', Antonina, S.
Francisco, Itajahy, Florianópolis,
Kio Grande e Montevidéo.

LINHA DO NORTE
' 

O PAQUETE

Liverpool, Brasil and River Plate Steamers

Uaha LanpBitft Hoit

Ul
Sairá no dia 8 do corrente, ás

iu horas, para:'
Victoria, Baliia, Maceió, Reci*

fc, Cabedello, Natal, Maranhão,
Pára e Manáos.

O paquete

UFi
Sairá em melados do corrente jwrpará

l:
Nota. — Este p.aqãçic possue um limitado numero

do cabins de Ia classe.
Este paquete foi expressamente construído para trans-

porte de passageiros de terceira classe, em camarotes
com duas, tres e quatro, camas.

Preço da Paèsagèiu de Terceira classe lis. 370.Ç000
incluindo o imposto.

O I.lovd Brasileiro nio se r esponsabiliza pela3 mercadorias que
cm seus armazene se m as respectivas ordena d* embarque,

serão declarados: vapor c armazena respectivos.entrarem
tias qu;

Para passagens
agentes :

e mnis informações, tratar com os

Rua da Saude, 29-Teleph.

L.
Norte 6671

(12210)

tptomatF™

8 
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\5> oi
(Linha Noruegueza

Sul-Americaua)
O NAVIO-MOTOR

SALERNO
Esperado da Noruegai c escalas,

no dia 13 do corrente, sairá de-
pois da indispensável demora para
SANTOS. E

BUENOS AIRES
O NAVIO-MOTOR

BRAZIL
Esperado de volta do Rio da

Prata em meados de Outubro,
sairá depois da indispensável de-
mora para
NORUEGA,

COPENHAGUE
e FINíiANDT.V

O NAVIO-MOTOR

SALERNO
Esperada do Sul nos princípios

de Novembro, sahirá depois da
indispensável demora para
NORUEGA;

COPENHAGUE
e FINLÂNDIA

O VAPOR

BRA-KAR
Esperado do Su! nes princípios

de Novembro, sahirá depois da
indispensável demora para
NÓRÜÉGAl

COPENHAGUE
e FIXI.ANDIA,

V. Sa Desejará Viver Não Debaixo Da Terra,
. ias Sim Na Terra.

O Ferro Nuxado reporá seus glóbulos vermelhos,

Pallidos, débeis e sem vida por outros ricos,
vermelhos e vigorosos.

tm

¦"•

AugmciHses vossa vida alguns annos, uma grande capacidade para gosar
o exito em vossos negócios.

ú.\\_

Para cargas, fretes e niais informações cem o agente

Fredrik Enyelhari
AV. RIO BRÀNÇÓ; 10—1" andar — Tel.

•
N.

A I.UGA.SE uma ala (le frente,~aini 
um quarto, era on «m pen-

sio, tem telephone e' 
.lidade. Kua d:i C
sobrado.

comum-

ALUGAM-SEboa pensSo,
rian>o 220, I? e

."TTÚGAM-.Sl'"
XX casal e i
pensão Central.

bastante
tttuK&o n.

tu ama
alas
Fio1M quartos,

ma Marechal
. andares'.

(II 28707)
optimos cuarlon para

pazes, n.i/ confortável
Rezende 154.(".

A I.UC.A-S"!.; barato vim bom arma-
A zeni central, 

' ria úa Asscmbk»
(H,

: a EugX-se • um
pensão. R

bom
Ro

H4í)7) IS
irto com

A 
LUGAM-SE.perto dos banhos

mar, magníficos quartos e,
de frçrtte, com todas as commodi
inclusive creado para fazer limpeza,
luz clectrica, tlephone, etc Casa, aca?
liada de reconstruir dc novo, com
todas exigências sanitárias; aluguel: de
50$ a 7"Ç; prefcre_se rapazes solteiros
empregados no commcrcio, ou cava-
liiciros decentes. Rüa Cândido Mc:i-
des' 14, antiga D. £utza (Gloria),

(II.__;8097)' G

ALÚGAMISi; 
quarios mobilados,

com ou sem pensão., à rua lk-n-
jamin'Constant n'. 139, sobrado.

(H 28693)..fi
I.UGA.SIC uma sala. na rua Ben

os dei ALUGAM.!
salas I J\. sala c 1

idades I pensão, a cãi

A' to I.isboa' 48, a
:ii'' wi
(lt 2858o)'._B

, de trata-
portugueza,

para
Av.

, Florestii -I-'-
(_Il2S5£n_C i

liara escriptorio, uma |
frente, de 2" andar,

mento, com ou sem moveis
(H

senhor de trata*

871;) c,

ALUGA-SE 
para casa 1

mento. uma senliora
dando abono -le sua - conditç
cuidar de creança»; Traia
iRio P.ranco — Cliucara dl
— Grupo 13.
X4.LUGA-SE
JX sala dc
rua Rodrigo Siiva n. a».

ALUGAiT-SE 
110 centro (!.'

hoa saia mobilada <•
com 3 sacadas, muito limpa,
ctrica. telcphotic, para escripton.o
morada, só a pessoa de respeito,
cozinhando nem lavando, h casa de

um ca>al distineto. R, S.^Pedro. .14.-.•,

ÍA lUCA-SE pertoTlas Harca?, «obra-
A Ao com 5 quartos. 2 falas, anue-

Inf. Largo Car.oca 12.
(II --TÍ77) E

ALUGA-SE 
um bom quarto mobila-

do, .1 cavalheiro. Rua Cattete 98,
2".andar. (II 29288) G

A LUGA-SE a maior parte de uma
jTX casa a casal sem filhos, líua Gc-
neral Polydoro 166, Botafogo*.

(II 28363) OLi

LUGAM-SE em casa dc familia, 1
quarto, mobiliados, com

pensão, a casal dê tratamento, ou ca-
valheiro distineto; rua do Cattete 200.

(ft_.287_i£J_i"
LUGAM-SE Ijoiis .-¦ arejado, apo-

sentos a casaes 'ou a rapazes sol
Rua Costa liastos 29. (t**};

(Ij 53-82) *-•

A LUGA-SI! Tor contrato d,
-i. mezes uma casa mobilada.""ires 

quartos,
péndcnclfts,
rata Ribeiro

AL

seu
com

duai salas e mail dc
Copacabana; rua Ua-

241 onde sc trata.
(H. 29585-) H

ua

teiros.
são).

4 LUGA-SE um espaçoso quarto, mo-
A hilado. em casa dc família, a ca-
valheiro de respeito, a rua Pedro Ame-
rico 13?. (H 20.\37)J:'

A I.UGA-SE, em caía de lamila, uma
XI. sala de treute a um nu dois ça-
valheiros dc respeito. Rua Pedro
Américo 24. Cattete. (II. 2035--) '¦

A LUGA-SE em casa de tratamento,
A uma sala 11 caiai ou a cavalheiro,
é pred o novo c de rigoroso asseio.
Rua do Cattete io4, esquina.

(II. 29350) (_

A LUG.V3E um bom quarto, claro c
A arejado, mobilado, com pensão-
Rua da Paisagem 

'93, Botafogo, _
(II 2S138) G

\ 1.UUA-SU uma boa sala nn me-
XH.. Ihor ponto da avenida Atlântica.
Informações telephone Ipanema 136-

(li._=905Í)_.H
Arau-

— Leme.' As
chave! se acham no n. 23, á mes-
ma rua. (H. 29610) II

ALUGA-SE 
um predin á rua

. jti Sandin

¦ rjirtMM.'wrjjmEKMmma<iszai3wt»-±watM.vL^

não 11

cedor, 3505000
aobrado

A
Inf

LUCA-SE
com 3
largo

ma do Senado casa
quartos, 2 s;iias, 25o$ooo.
da Cori-.ca 12. sob.

(II 29677) E

Noto prouesso de cura da a

IP
bUlü

UM VIDRO EXTINGUE A MAIS REBELDE
Supnr.or a Iodos átú hoje existentes: — Ultimai \

descobertit.—Frasco 5J000 — Depositários : A. Ges-
teira & C. Gonçalves Dias, 5Ü. (1.1244)

Saude, Praia Formoza
- _e Mangue

~A~LUGA.se 
um hom quarto, a rapaz

A-solteiro, rua Senador Euzebio ll.
I.C8. sobrado. (II 28615) ..I

A LUGA-SE o predio n. .281 da
A. rua Santo Christo do> Milagres,
com maghitltiã loja, com sobrado (dí*
vididi cn commodos para familia,
recentemente reformado, achando-se

a casa aberta. Informações á rua
do Rosário n. 70.

(H. 29673.) I

A LUGA-SK em V. Izabel. casa com
-Ci. 2 'quartos, 2 salas, jardim, lâoÇ.
Inf. Largo Carioca 1.2, sob.

tu 296-;) 1.

A LUGA.SE na rua Uruguayana. so.
A brado,' com 3 quartos 3 salas,
Ü50$000. Inf. 110 largo da Carioca
síbrado.  "I 20677)

das ruas

g/tU!GA-SE no centr
ií. uma casa, com i
705000.

Inf. LnrRo Onrloci

1;
/, metade dc
luarto, j sala

12, sob.
(II 9677) E i xoto.

cm casa |
A 

LUGAM-SE, com pensSo,
de familia, dois bons quart03,

mobilados. Rosário '?7- '0/ v p'i

quarto, a dois sc.
Ie tral.uniiitr, uu a casal

sem filho, 
^2Z^»IhãilJ'-\ ILUGAM-SE sal.t dc frente c um

A quarto independente, bem mobila-
do, com

Aluga-se «g^
Cattete, uma grande sala de frente
com tres janellas e mobiliada com
todo o conforto, a cavalheiro de

t tratamento. Informações á rua do
Ouvidor 73 s.obrado com o sr. Pei-

(H 29343)

PENSÃO 
— Aluga-se I a 3 quar-

to.s com optima pensão, em casa
ile Iamilia dc tratamento e respeito,
a canaes ou senhora só. Exigem-se
referências; Preços razoáveis, á rua
Santa Christina n. 25. Entre Gloria c
Santa Thereza. Tel, licira .Mar, 2(í.|o.

(H agoni) G

asai com ÍUho

ALUGAM-SÉ magníficos cjuartps ou
com
rua

quarto
isü de

ALUGA-SE.nhoras i

cama, luz tele-

junto á P. da ií."
(II 28661) E

¥¦'

rpupa

{itione, 
casa n

}aS803 236, SCÍJ
oublica.

A LUGÁ-SK nn centro sobrado com
A trei quartos, tre! salas, por

âóoSooo. Inf. no Largo da Carioca
n. li, sobradoJ Çíí.i_??.63lí—S.- |"X*iH'GA-SR 

nn criiiro predin com
A itoil andares, 11 aposentos, por
lVóoo$oob. Int. nn I.argn da Ça-
rioca n. 12. -«'•„, 

^.yl"ATUGA-PE uni gabinetn electrt,.

Í' 

i'í. ilintario tres vezes por semanai
,, im 

^Ouviton.^^^"T*I.''"C~V?E "una 
boa;, sal.*" ,\: fren-1

A. f a 'in' icnhot on rapas .'.1 tra.
tàntento; n*o ha iutro inqU: mo.

Kua dn Senado n. 10, sobrado.
(11, ii{^£i_ E

jardideiro com
•U linriii; d5 b<

alaj; mobilados nu nã,o
nçnsão, em casa de familia,
llento Lisboa 53. Cattete.

('I._28.)55)..G
A .LUGA-SE nma sala de frente na ......
A rua Dr. Corrêa Dutra 11. 137- Gloria, Lapa, S. Christovão, Kio Cora-

(II 28379>_f'r | prídó e proximidades. Gratifica-sá

A LUGA-SE uma casa ni,Íl,ilada. ein ! ™™°1<* •>'"=<" "''" <*"">' l''-"*>™

Xi. Botafogo, tnforma-se pelo 
* tele-

2804 Sul. (II 28439)

OKEC1SA-SE irará
JL de .1 annos, de saia o
confortável sem mobilia, em
pouca gente, na Gloria 011 Cattete.
Tel. D. Mar, 2376. (H 28425) G
"JJREC1SA-SE unia casa cujo aluguel
JL não exceda a 3oo$ooo c nos bair-
ros de Botafogo, Elamengo, Cattete,

pltone 
~

A LÜCSSET
>ã_ Carvalho, na rua Prudente Mo-

raes 11. 98, das 8 ás 12. (II 20042I C

um quarto
.TV distínetas, em casa dc família dc
tratamento, com pensão; e um .outro
nos fundos, com ou sem pensão, Lar
gb do'Machado n. u, 380

a-pessoas! />UARTO — Aluga-se um liem mo.
*fll bilado. a moço do commercio, preço
60$. I!ua Tavares Bastos 30. Cattete.
Telephone li. M. 75o. -

(H 29313) (•

LUGA-SE
..casal, a

>ó a pessoas
Pedro Alves,

A em casa nova de um
outro casal sem filhos,
decentes. R. Cor.onel

82 2 bons commodos.
tu 29-108) 1

\ iLUGA-SE em liar. de Mcsquta,
-fí. casa com 3 quartos, j 6alas, jar-
dim, 3oo$ooo. Inf. largo da Carioca
n. J2, sobrado^ (.11 29677) L

A I.UGA-SE cm sT~"Christqvão casa
XX. com doii quartos, duai saiai,
por 150Ç000. Ini. no Largo da
'Carioca 11. 12, sobrado.

(H ._28631.) _ L
ALUGA-SE na rua"S. Christovão

2"X casa com tres quartos, duai sa-
bis, jardim, pot 270S. Ini. Largo
da Carioca n. 12, sobrado.

111. _ 28631;.); 1.
A LUGÃ-SK a casa' da sràa ;Sâp

^Tl Christovão n. -1S6 a _quem com-
prar alguns moveis. Trata-se na

mesma. (II. 29531.) L

Tendes começado a perder a fo-

Kosidade e alegria, o ardente gos-
;o para o prazer, vossa perpetua
energia c o fogo da juventude?
Por acaso vossa ambição declina e
começaes a debilitar-vos em vos-
sos pensamentos c em vossas
acções? Sc assim é, e se vos nao
tieteis, ireis directamente ao olvido
da sepultura.

Isto significa que vosso sangue
é deficiente na vitalidade nece?sa-
ria aos glóbulos vermelhos que ad-
ministram a energia, a vitalidade e
n poder ao corpo e. ao cérebro.
São os que' conduzem o oxigênio
administrando este importante clc-
menio a todas as cellttlas do cor-
po humano, e dando a energia aos
iiervi-.s, sem a qual o corpo se asse-
melha a argilla innanimada.

Esta deficiência è devida, de uma
maneira absoluta, d fome de fcr-i
ro. Ibto prova que vossp, systema
está provisto dc tuna insigniíicnn-
te quantidade de ferro orgânico, o
ferro que pode assimilar-se. Este
é o ferro indispensável na forma-
ção dos glóbulos vermelhos tanto
como em outros processos do orga-
nismo. e sua deficiência significa
um grave perigo para vossa saude
u p.ira vossa vida. "~—

Entretanto, pondo de parte o im-
mediato perigo deste estado de ane-

,-.¦--—¦.- . , ,, ... mia, a perda da energia vital que
^¦^os,ní £$$& 

""/' -o,n,Lha torna inapto e doen-

Inf. Largo Carioca ,2. sob. te para qualquei' gozo real. Elle ou
(1-1 29677) tM ella sao pouco apropriados para o

 matrimônio e incapazes de conser-

4,449.
(12831)

«Si

O Vi^or atrahe irresistivelmente a Belleza

ALUGA.Slv 
um bom predio á rua

Lopes da Cruz 107. 3 quartos, 3
salas, etc Aluguel í.SqS; contrato, etc.
Prourictario, Carolina Santos 35.

(H 28563) M
ALUGAM-SE a um" casal, sala e

-il íiuarto, cum serventia de toda casa.
Hua Perseverança n. 26. Estação 'lo
Riachuelo; (H 29269) -M

A LUGAM-SE as casas ns. 23 c
XjL 46, da rua Bittencourt da Sil*
va. Trata-se, 

' rua do Ouvidor n.
-15 — Sala da frente.

(H. 29655.)' M

.'LUGA-árí no Kncantado, casa com
X3l 2 commodos, quintal, 56*000. Inf,
Largo da Carioca 12, sobrado.

(H' 29677) M

var a felicidade se chegam a ca-
sar-se. O prazer c o gosto que
Agentes Gentes para o Brasil

outros encontram na vida não sao

para elles; e suas vidas imiteis se
destruem, convertendo-se em exis-
tencias imiteis, descoloridas e ephe-
meras.

O Ferro Nuxado trocará duma
maneira segura tudo isto. E' ra-

piSamenie assimilado pelo sangue

(n única íórma de ferro que pôde
sèl-o), e em curto tempo a pobre-
za de glóbulos vermelhos começa a
desappareccr. Immediatamente a
costumada sensação de lassidão co-
rneça a ser substituída pela energia,

1 a depressão mental é reposta pela

| actividade e o horizonte da vida
I começa a tomar uma cor rosada.
O Nu-

xado é Pcptonato de Ferro,
ma na qual o ferro é ipa
damente digerido e assimih
organismo.

O doutor M. L. Catrin,
ris, famoso especialista, ;:..'
da a mulher necessita dc
quando de um tônico pod
nada de conhecido até In
duz os resultados do Ferre
do, como reconstituinte en
dor do sangue e cread'.i
ças. Toda a mulher p"de
prova em poucos dias. Ft
xado é inoffensivo ainda
mais delicadas. Em quin»' ¦
lhorará sua constituição t
cento ¦-.

tuei 1
ro U
'ara ,1

:n PO!
nome seientifico de Ferro

•GL0SS0P & C.—Run <1« O andelaria 57. Bio (le .Ihh

l Graças as PÍLULAS de CAFERAflA]
• oe ABREU SOBRIMHO : '

50M0S ALEGRES E DESAFIAMOS

FEBRtS PALUSTRES.MALEITAS.
INTERMITTENTES.5EZÕES.ETC

Catumby, EstaGio
Rio Coitioridò

-*. i-.Sri a empregados no com-
XV mercio on o pessoas (jue não co*
z nlicm, bons aposentos pintados e for-
rados de novo á ma liarão tle Petro-
polis n. ;3. Rio Comprido.

(Hi 2935.1) .
,¦_!: Rio Comprido

AI.CC.A-.sa com sete quartos, tres salas
po: 312?ooo.
Carioca n.

ini
12.

Largo da
sobrado.

_(ii 29677) j
A I.UGA-H-K no Haddock Lobo, me-

1'X. tade dc uma casa com 2 quartos,
jardi-n. iíoSooo, Inf. '..arKO Carioca
li sobrado. (H 29677) J

uma

II. Mar
(II 28400) C

ala liem mobilaA i.LT.A.SH
A da, em casa de íamlia, com pen
são Rua Corrêa Dutra 154.

(II 28582)

SALA. 
Aluga-se bem mobilada, com

pensio, a pessoas de tratamento,
rom telephone ,uo, aposento. Kua da
Passagem 53,"Botafogo.

,' tu 28437) p

l:

A LUCA
IX protii
fonimçón
Constltúkíí
trnl n. 3<

dc

n Imm
linrlll

1,1 condueta
26. Telep!

(II.
í',11

SoSao) E

OPERAÇÕES CIRÚRGICAS
volla da 

"Europa, com pratica nos Hiclhores hospitaes c catu-
dos especiaes eni Paris; Berlim, rtc, DR. BSTELLITA L1MS
(ex-assistente de clinica cirurgica da Fcculdade dc Medicina; com-
munira nos intcmsiiados que dispõe de uma bem npparçlliauà sau
dc operações, quarto c enfermarias para os seus clientes.

Acceita doentes do interior e dos Estados. Nos botiorarios da.»
operações ficam incluídas as diárias, medicamentos, curativos, etc.

Informações c consultas, das 14 ás 18. --- S. JOSE', 81. 1.7600)

A LUGA-SE um quarto mobilado
XTi. cm casa de familia, (no Estacio
de Sá), com ou sem pensão, 3 "'"
rapaz solteiru (prefere-se do com*
mercio), dando boas referencias.
Trata*se com o sr. Guimarães á rua
dà Quitanda n. 126, i" andar, das
11 ao meio dia ou das 3 ás 4 horas
da tarde. (II. 2964.O J

A I.UGA-SE uma.sala du frento cn'
iV casa de familia, r.oín lu* t te-
Icplionc. Rua da Pas n. tt-t — Rio
Comprido. ' 

(H-._29623.2_ ]*A 
I.I.T,A-SE um porão _ tua de S.

A Cláudio n. 50. a uni casal sem
filhos. — Estacio. '

(II. 29641.) J

Predios

("<ASAS 
e terrenos

J prar ou vender algum.

I npERRBXOS:

! á rua Barão de (Mesquita 599.
15 x 65 í'

á ruà Gálllèü (Meyer)
lotes com ti :

próximo ;i
44, juntos

terrenos. Aluguel,
compra, venda e hy-

potheca; informa j. Pinto, rua da
Quitanda 73, loja, tel. Xorte 2969-

(II 27»64) -^j^tação
Otter com. 011 separados;

obter: á Avenida Suburbana, 8 lotes prom-
linhciro com garantia hypothecaria a I ptos a edificar e perto dos bondes nc

i«:os módicos? Procure Mourão dos ( Inhaúma. ¦
Santos, à rua do Rosaria 161, soli., [ Tratar com P. Lopes, das 9
telephne n. 3166, pois tem sempre j e das .1 ás 6 lioras da tarde,
compradores, bons negócios e capitães Ouvidor 146, entrada peujciteria
para collocar; tratando tnnibem dc ne- '__\
gocios fedraes e municipaes. o . m , ^Vf-^DE-SE um predio, 2. salai, 2'quarto-, 

cozinha, construcção no-
va acua, luz, quintal plantado de ar-
vnres 

' 
frutíferas. Rua Páo Ferro,; 43,

Inhaúma. (H 29302) N

_ , ás 12
na rua do

.... leiteria.
(H 27343) «

(II. 
'29182) 

NJ 
~\.

3

¦pAZENDA — Vende-se uma com
X 80 alq. de terra, em Sambaiiiba,
K. do Kio. contendo mil pés de café,
de 7 annos, Mandioca 2500 saccos g.i-
rantidos por anno, cannaviacs entre
novos e velhos, para 8o pipas. iMatta
virgem. 30 alq. Matta capocirão grosso
20 alq. terr. plaino, limpo, 30 alq.
duas nascentes dágua, na dita fazenda,
dois grandes engenhos e um grande
predio assobradado, novo. para tratar
com o sr. Silva, á rua do Senado n.

loja. (H 28690) N

de
rua

botVdêV
"W.fftNDE-SE uma boa casa, cm

quc passa b.onde, com todo O con-
forto. accommodaíões para família rc-

guiar c todos os requisitos da hygiene.
Cartas nesse jornal, para X. (... «ao
se acceita intermediários.

(H 29.179>_>:
"tífEXDÉ-SE um predio á rua Perei-

ra Nunes 207; pôde ser visto,

\TENDEM-SE 
no Jardim Ba

á rua Lopes Quintas. ?-¦;
2 prédios, com 2 salas, 2 quarta
oad» um; rendem 170$ mensaes
J. Pmto, rua da Quitanda ;.i,¦¦-.-yy:, ':•¦¦..- (II 

236
"l/ENDEM-SE no Jardim Br

V á rua 12 de Maio, terie
30 x 60; á rua dos Oitis, terreno
x 30; á rua Jequitibá, lerrcmi
x 75; com J. Pinto, rua da i
da 73, loja-  ("

V -.
po de 4 caias rendendo au: •.
nuaes, e outra á rua Ifuiz (arni
com 2 salas, 3 quartos, etc. e girni
terreno; com ?. 

'Pinto, 
rua da C=

tanda ?3. loja^ (H .'S'4 '¦

irr-.

rENDEM-SÊ no Engcnii

(1UMPRAM-S1C 
predios c terrenos,

J bem localizados; informações dela- .. , —
ihadas á caixa 2, do lornal do Commer- XTli.ND
cio. "A Propriedade"¦ (II 2761.1) N V

I diariamente, menos aos

(12840)

AÍLUGA-SE 
uma esplendida casa

toda mobilada, com cinco quar-
tos salão de jantar, nala.de visita-,
iiuàrto i ara criados, própria para ta-
milia 

'.l'i 
tratamento. Informações.

TelcplH',1, Central n. ««9.^ T,

\ LUGAM-SE perto dos banhos de
XX mar, bella sala c quartos nu-Hla-
dos, com pensão, a familia ou cavalhei.
ros, 1'vnsão Famil ar. praça José de
Aleticar 14. Cattete. (II. 29..9S; G

LUCA-SK 
"— 

Um quarto, mobila.
do. a cavalheiro, á rua Pinheiro

lUAKTO. Aluga-se um em casa dc
familia, á rua Bento Lisboa li. 6,

para senhor de respeito.
(II 28460) G

Ql

Ã1
Machado .tt.

A LUGA-SE uma
A- "ia Assembléa

sala do
95

3 ar

(H
>.'A Ll'GA-SE um comnv
/\. iie íamilia, a rapar, d
Chácara da Floresta
nida Rio Branco.

i EESCRIPTORIO

28640) E
|o em casa
commcrci.o.

. loia, Ave-
(II 28642) !'•

t rua

pensão.

(Laranjeiras).
(11 28573)_G

AM-Ã1-. bons quartos á praa
Saudade 11. 180, com ou sem

(11 27783) (•

QUARTOS. 
2

aiugam-sc
mercio ou casal.

.juntos ou separados,
cavalheiro do com-

Rua do Cattete 238.
CH 29476) tl

com

Gonçalves Dias
AlUR

t(, sobrado.
(H 293-tP).-!^

TÃÜTÜTOS. Alugam-se iíiiõWlados,
"tí emn pensSfl mensal e (liana, cm
cnsa de familia. R. Buenos Aires 258.

_iiLii'yjj2_.1'
3ÍYÜART0S~ Alugam-se iliüs, .i»".1"5'
Vi com sacada, em casa dc laimlia
de todo rc-peito. a casal ou Benhc 1

I A LUGA.SE cm ltotafogo, cai
II 4 quartos, 3 salas, jardim 

1 tou$ooo. Inf. largo da Car oca 12,
s„bra.l.i. (II 29677)..t>

\ LUGA-SE na rua Palmeiras cisa
A mobilada, com -I quartos, j salas,
quintal, -|00$ooo. Inf. largo Carioca
,,. 12. sobrado. (II 29677) '¦

*A 
LUGA-SE em casa dc família de

J.X respeito, um quarto mobijado, a
casal ou rapaz Rua-Emilia Guimarães
n. 29. (H_*86o8)_J

V LUGA-SE em casa de familia de
A tod,o respeito, um hom quarto
com pensSo. Tem telephone e trata-
se i rua Dr. Aristides Lobo n. 175.
Rio Comprido. (H 29374) J

!ifiíído(;k Lobo e Tíjugá

\ LUGA-SE em Botafogo, casa mo.
jCTl bilada, coin 4 quartos, 2 salas,
quintal, 500Ç000. Inf. 110 largo da
Carioca 11. 12, sobrado.

(If 29677) (¦

ei.

mesmas condições, com ou sem
o íi rua Riachuclo 383, sob.
c. i659. (LL286^0-1:'

SALA 
oara escriptorio — Aluga-se, .1

rua Gonçalves Dias 56. sobrado.
(II 29339) E

mobi-Alugara-se de frente
, rm caía dc familia, a ea-
senhores do tratamento, com

, ¦, mu pensão, 110 antigo morro do
Senado; informações tel. Ç. 2019-

(II 28305! "

CALAS
IP . ladas
6.1CS .')U

¦C*A',.-\. Ãlügã-ee com duas sacadas c
C) independente, própria para aulas.
Kua da Carioca 50,

mR A SP ASSA-SE
JL cas> mobilada.

andar.
(H 29278) E

uma esplendida
Inf. 5535 C.

(H 28333) E

ALUGA-SE 
1

casa com o
pensão, 8SQ$poa

.as i.nranjciras, bel lft
quartos, 4 salas, para

Inf. no largo' da
sobrado.

(H 20677) 9

CALA — Aluga-se uma bem mobi-
p lada, com duas sacòadas frente
para rua Bento Lisboa, a um ou dois
cavalheiros de tratamento, «aa la-
vares Bastos 30. Cattete. relcphone
II. M. 7ÜII. (H ao.ti2l '¦

CALA — Alugn.so unia bem
t~) mobilaila, com tres janellas,
tem todo o conforto, petrto tio
banho <Ie mar, 11 casal ou dois
cavalheiros de tratamento..
ltua Butirqud Macedo, 65. Cut-
tete. Teleplione B. M., 6-15.

(H 29311)
1 REMÉDIOS

Qtiaudo necessitarem não comprei»
tein verificar 03 prcç33 da DROGARIA
TElVfii á rua llucnos Aires n. i't.
em frente h rua Gonçalves Dias.

(11145)

ALUGAM-SE 
quartos ou salas mo-

biladas c com pensão, para caiaçs
de todo o rcspeit.o. Clima admirável.
Rna Uruguay 339. Tijuca.

(H 28434) K
* LUGASE um magnifico aposento,

A. com ou sem mobília, pensão, etc,
ein casa dc familia de respeito, a pes-
soas dc distineção, á rua B. dc Itapa-
gipe n. 38. (H 28396) K',. 

LUGA.SE! por contrato o
Ãgntndo predTo da r u a
('onde Bomfim n. 280, com
grande armazém e sobrado,
com todas ns commodidadcs
para familia de tratamento;
Xrtttn-se com o proprietário á
rua S. Bento n. .19.

(H 29156) K
"Ã 

LUCA-SK, na Tijuca, Uma csplcn-
X\ dida casa. cm centro de jardim
co'" 12 quartos, e todo

í-nntr.Ttn ,,
(II 28706) K

A LUGA-SE um bom quarto, cm
-TV caas de família; Campo de São
Chrístòvão n. 84. (H 3914-) \*

A LUGA-SK uma casa com 3 quar-¦JA. tos, 2 salas, á rua Xctto Teixeira
n. 4i, as chaves estão no n. 39. Al-
deia Çampista. (II. 29361) L

LÂMPADAS
Nitra yz Watt

A -LUGA-Sli
il. quartos,
por i2o$ooo.
Carioca n.

nn Rocha casa com 2
duai salai , quintal,
Inf, 110 Largo da

i2t sobrado,
(II. .28631.) M

domingos.
di 29412)

SE unia boa fazenda, pro-
ximo á estação de Mendes, pro-

pria para criação c lavoura, com bons
mattos e boa astiada. Quem desciar

zendas, terrenos, cie. Trata.se com o j coinprar dirija carta para esta 
^la;sr. Vinto rua Theophilo Ottoni 155, 1 cçao, J^.A. (" -^V.'*

sala 1, (H 29430) N r-í7EXDE-3E uma casa á rua dos Ca-

C' 
ÓMPrXsE um predio, no -Meyer, | V rijos 45. 'Mcycr. medindo o tc-

ciue seja muito próximo á estação;
Tratar com o sr. Pinto, rua Theophilo
Ottoni 155, sala t. (II 29431) N

C^OJI 
PRAM-SE, vendem-se., alugam-

J se e íiypothçcam-sè casas,'sítios,

N

TTENDEjSE em São Chrl
rua São Luiz Gonzaga,

confortnvel predio.^ c.om 2
quartos, etc., 'jardim e" terret
x 72, todo murado; com J
rua da Quitanda, 73, loja.

Y7ENDF.-SE êüi Jacarcpii
estrada da 1'rcguezia e

trada dn Campo dc Areia, v
renos, pequenos e grandes lot
J. Pinto, rua da Quítandi

.0 dl

18.4'.

(H 2864Í1 SI

VENDlvSK 
no MVycr.

Dias da Crttz, perto
predio moderno, com 2 sa
tos, etc., rendendo 3:000
com .1. Pinto, rua da Quit

(II
ÍÍÍÍ&

, reno 22 meiros de frente por 87 dc
I fundos, tendi esgoto, agua. gaz e luz
I clectrica. (« 293S1) N

#»##86(»»e«i««®ffle©*e0«eo®a«<í»«eo<!n3S!99eoao«9a«o
A LUGA-SK no iling; de Dentro.

ÍP\. cnsa com 2 commodos, cozinha,
quintal. 56S000. Inf. Largo Car oca,
12, sobrado. (II 29677) M

A LUGA-S'E no Rocha, casa com 2
A. quartos. 2 salas, jardim, l8o?ooo.
Inf. Largo Carioca 12, sob.

(II 29677) M

(l 1001 )

i LÜGÃ-SÍ, cm Cascadura, casa com
£\. 2 quartos, 2 salas, jardim, iro$.
Inf. í,argo Carioca 12, sob,

(ti 29677) M
A LUGA-SE no E»gí Novo. casa com

XX. 3 quartos, 2 salas, jardim, 200$.
Inf. Largo Carioca 12 

~6ob.

(II 29677) M

LUGA-SE em Barão de Mesqui- I
ta casa com quatro quuilus, duaa |

sala, e quintal pot 300$. Ini. Largo 1
du Carioca n. 12, sobrado.

(II. 28631.) L j

ALUGA-SE 
em S. Christovão casa

com dois quartos, duas salas e
quintal, por i8o$ooo. Inf. no Largo
di Carioca n. 12, sobrado.

(II. 28631.) L
LUGA-SE a excclícntc casa da

rua Amaral n. 90 (Andarahy).
Trata-se á rua Sachet n. 12, sohr.,
das 10 ás 4, sala da frente. 2 sala

»'|i '

Completo sortimen-
Ç.to para homens, sc
'nhoras è creatmaa.

— CASA STBPHAN —
Rüa Vruguayann u. IS.

(3<77)

AL

Lapa e Santa THereza
ALU jA-SE uma sala a um senhor

i um rapa) dí hom comporta-
Rua Visconde do Paranaguá

— íatita Thereza.
(II. 29604) I'

Preparado com o principio activo
para combate,, os vermes íntestinae»--
- K. Carmo Netto, 58.

A LUGA-SE no Cattete, sobrado
XX. com 3 quarto,. 2 salas, banheiro,
300S. Inf., largo da Carioca 12, s;ob-

(H 29677) l'

usado pela commissão Kockfeller,
-V. Werneck & C, Granado í; C,

(8729)

A I.UG \.SF. na rua Martins Ferrei.
J.X. ra casa mobilada, com 3 quartos,
2 salas, quintal, 600S000. Inf. largo
Carioca n. 12, sobrado.

 (II 29677) G

ALUGA-SE 
no .namengo. palacete

com 6 quartos, 3 salas, jardim.
Inf. largo da Carioca. 12, sob.

(H 29677) g

ALUGA-SE 
a rapai d.i commercio

nm quarto mobilado com entra- I
d.i Indcpcndcnto e bem arejado cora
direito aa telephone «Casa de fami-
lia. Rua Cnssiano n. 193, sobrado.
Tel C. -mil. Curvello'. Santa Thc-
íreza. (". 2.1535-) _

cmLUGA-!
partamento

e .wi. v

ap.

titlado.
Carioca

Pia. Thereza,
mobilado, por 

alacete ricamente mo-
1. Inf. no lnrgo da
sobrado.

(II 20677) V

- fl .
p ¦'

A LUGA-S
A (Paula
quartos

¦ A-

LUG.VSE em Santa Thereza
iMaitos). ra-a com 3

.alas, forrada de novo,
lin*. largo Carioca 12, sob.

dl 20677) F
LUGiVM-Sli sala e quarto, inde-

pendentes c bem mobilados, em
. „.. de família, a cavalheiro distineto.
20, rua Tbcotonio Regadas. — Lapa.

(II 28617) g".', 
LUGA-SE, êiii e.isa ,1c famiüa, cs-

^"V paçoso quarto a uma senhora de
respeito ou a duas moças do c.ommer-
cio. Una via Lapa 90, 2° andar.

(H 29118) F
V T,rC.VM-íl. bons quartos, á rua

XX do Passeio n. 112. (Largo da
L. „aV (II 28589) F

A LUGASE- em Botafogo, casa com
XX 3 quartos, 2 salas, área, 300Í000.
Iiif. largo Carioca 12, sob.

 (H 29677),.C

i LUGA.SE
j\. quartos,
largo Carioca

10 Cattete casa com 3
salas, 350S000. Inf.

\2 sobrado.
(H 29677) G

Leme, wp_
e Leblon

p[!T mobi Vorderzimer, ohne Pcu-
VT sion. 2 Min, v, Praia Copacabana.
Prcis 80 milr. rua Leopoldo Miguez 6«,
antiga Floriano Peixoto.

(II 28433) g

A 
LUGA-SK á rua P.arroso 10, em

casa dc pequena íamilia. á pes-
soa dc tratamento, uma sab c um

T«I

conforto.
se aluna com contrato de 2 annos.

¦ 3128 V

S quartos. Preço 2508000.
dí 1J41O L

QUARTO 
confortável, com pensão,

janellas para o jardim, no sobra-
do, banhos quentes c frios, cm casa de
familia dc máxima seriedade, aluga-se
um, na rua 24 Maio 313, próximo a
c-tação Riachuelo, bondes á porta dc
15 em 15 minutos. Só se aluga a um
casa! de muita seriedade ou a senhora
de respeito. (jj -'9175)

'ciraiso

Crianças
dâS i

:'.: - i
%
9oi

e a casa que se dedí- {
ca exclusivomente
em artigos para

Creaqças

l de lÈÈi ¦ Oi I.
TELEPHONE, C. 1231

(¦a;o3)2
c

õ>sioa»cc»9»c9«.?e89«ee9»c®«oo«aeeQei»»o«89aQae».-

ALUGA-SE 
um bom epiarto para

um casal sem filhos ou um senhor
do commcrcio. Kua Mariz
127, praça da Bandeira

llarros ll.

(II 28285) L

'PREDIO, IMIEYER. Aluga-
X bondes Lins, 3 quartos,
tina 00, pomar
64, das S ás q

¦M

ponto
Erncs-

tratar r. Maria Luiza
da manhã. 1805000.

(II 29629) M

r*ASA OU CHÁCARA — Prccisa-sç
\J alugar, até 150S. ou comprar, ate
10:000?. 110 Kio, Nictheroy ou. Petro-
poiis. Offerecer urgente, a Ur. itt.
cqiies. Evaristo da Veiga 12S, soiira-
do, das 4 ás 6 horas da tarde.

(11 3864O N

ríTENDE-SE por 5:800$, „a Vilia
V Lusitânia (Circular da Penha) ao

lado da Escola Publica, lindo chalct
com varanda, .í quartos» 2 salas, cen-
tro de grande terreno r e bcllr. vista
para o mnr. Trata-se á r. Pereira da
Süva, 2j,C}, Laranjeiras,

(II 29452) N

"ífENDE-SE um predio apalac
sito á rua liarão de Mf!

próximo ao Collegio Militar, n
mente reformado, tendo nopayi
superipr 2 salões c 4 dornntor
zinha e demais dependências, '

porão, que. é habitavel. 2 saine
quartos. Ediíicado dentro dc. t
murado, com gradil e portão dc
lendo jardim na frente e lados.
.15:000$. Trata-se com o pr.oprl

á rua dos Ourives n. 57, sobra',
16 ás 17 boras. Não se admitte
termediarios. (H ags;
,Tri5NDE-SE uma boa casa pa

milia. com 4 quartos, qu
mais accommodações, etc. Kua
dor Jagtiarlbe, S, Francisco >
Trata-se cjm o sr. Plinio Cas-
Corrtio Geral, 71 Secção.

(H .291
TTIENDE.SE perto do larço ds

na rua Manoel Carneiro, r
mente aberta entre as ruas Ji
Silva c ladeira Santa Thereza.
íicos lotes de terrenos, não •
sua localização como tambem pe
polgante vista para o mar c c
Os compradores poderão pagar 1
ã vista e metade a prazo. In
ções e píantas na rua,da Alfaiid
sH. Companhia Predial. (H 364
"STENDE-Sl! um sitio com 7

queires de- terra, casa dc ;
boa, superior tarreno para lavou
t.içã.i de Saut'Anna; diltantç dl
ção 2 kilomctroí, E. do Rio.
tratar com Liudolpho Rodrigu,
Silva. (H 87i

I ^^ENDE-SE um terreno na
I V rua Bias Forte, antiga D.

I.ote 293; trata-se rua Borges
Mcycr. Preço 6oo$ooo.

(II 271

?y

ti LUGA-SE na Tijuca casa com 2
A. quartos. 2 salas, jardim, iso$ooo.
Inf. largo Carioca 12, sob.

(II 29677) K

Ã LUtrA.-SE no lladdoclc Lobo casa
A co.11 6 quartos. 2 salas, 32S$ooo.
Inf. largo Carioca 12, sob. '- '..__ i

(II 29677) Iv |
A LUGA-SE no lladdock Lobo, casa

XX com 4 quartos, 3 salas, quintal,
4vi$. Inf. Largo da Carioca 12, sob.
Í2, sobrado. (II 29677) K

i.i (JA-SE perto da Muda casa com '
XX 2 quartos, 2 salas, jardim, 200$.
Inf. largo Carioca 12, sob. ¦'-¦_.'

(II 29677) K |
A LUGAM-SE optimni aposentot a

Xi. casaes, com pensSo. Rua Matto-
so 210, canto dc Haddock Lobo.

(H/29671.) 
K.

"X 
LUGA-SE um bom porão para

A pequena familia que não tenha
Trata-se na avenida Tau.

nOMPHA-SK um ou dois pre „ . ._
V-Alios nos bnirros (le SnntJl PS/ENDE-SE um grande predio a rua

"'"' — „ ,fi„ ,.; T Saia. por 15 contos, com 2 pavi-
TliereZll, Conde liOmiim l : n1ent0Si próprio para renda. Moreira
Haddock Lobo. ClWÜlS pilfU ji C, Gonçalves Dias, 50. C. 2244
A. S. A„

#

neste jornal;
(H 2900-1) y]

quarto independentes, com frente pn-
ra o mar. (H. 28472) H

fnmilia.ALUGAM-SE cm casa de
JT\. bons aposentos com ou sem pen-
são, a c«sal ou pessois d stinetas, á
rua Constante Ramos So. Copacaba
na. (H. 88486) II

,\ LUGA-SE em transversal de I'ay- | A iLUGA-SE em Copacabana
i\"sandi'i, um porão Independente ei A. com 3 quarios, 2 salas, jardim.

s6o$ooo. Inf. Largo Carioca 12. sob.
(H 29677) Hárea. 6o$ooo. Inf, largo da Carioca

sobrado; (H 20677) (ij
"LUGA-SE 

em Botafogo casa com ;
dois quartos, duas salas o jar- j

dim, por i20$ooo. Inf. no Largo;
da Carioca n. 12.-sobrado.

A1 A LUGA-SE n
XTl palacete coi

lim.
rioca

Avenida Atlântica.
com 6 quartos, 3 salas

600Ç000. Inf. largo da Ca-
12, sobrado.

di 20677)
n

(II. 2S631.) c,

creánças.
bi dí Frontin n. 114.

(H. 29603.) K

A LUGA-SE á rua Haddock Lobo,
A. 365, quartos mobilados, a casaes
mui 

'filhos, 
com pensão ou sem.

(H. 28130) ..jt
i LUGA.SE — A e*. proprietária

XX da pensão Mpss, participa a seus
freguezes, oue se acham dois bons

¦ia casa. Rua Conde Iloin.
(II 29.166! Kauattos em

fim

..VLUGAM-SE duas esplendidas sa-

..^ todo respeito, a um casal sem fl-
lhos. Bairro da Tijuca. Cartas neste
jornai. a Roberto. (H aS.174) K

flA.íR hnm nredio. Rua O
Chi-VLUGA-SE 

hom predio. Rua Gene
ral Rocca

ALÜGA-SE 
uma casa com optima

pensão, em casa de familia, a i
casal tle respeito ou a dois ,ou tres
rapazes dc tratamento; á r. da Lapa
11. os. (H 23404) 1'

t I.IY..W1-SE uma êspíêndMa s.-.fa
XX e quarto ricamente moh lados, a
cavalheiro de tratamento á rua Cur-
velb 11. 5-1, Santa Thereza.

(II 20016) V

Cattete, Laranjeiras,
Rfíbfoflô

11

SHMHKK-Si

ESTÔMAGO - FIGADO E INTESTINOS
Disestões difficeis, gasfritos, ilôr e peso 110 estoiiinsin.
vertigens, asla, enteriles, iiepiitites o todtts as moléstias
do apparelho gnstro-intestinal, curam-so com o EV2TXIII

BIIPEPTICÒS do Professor Dr. Ben lei o de Abreu.—A'
venda em todas ns pliarni árias e drostfKas do 111o e dos
Estudos. — Depositários: Alfredo de Carvalho & C.

3  fina Io do Março n. 10.- , (4110)

"DRECISA-SE 
de uma peque-J- na rasa mobilada, nas pro.

ximidades de Botafogo, Fia-
mengo ou Leme, para cova-
llieiro americano. Escrever n
The Goodyear Tire íi Rubbet'
Company, Avenida Rio Ilranco

tas. Ver das

t I.niAMS!'. cm r:i.-n dr fanlüia,
A uroa r.raode sala dc frente e um
quarto, imites ntl separaclis, muito are-
jados. Exrellcníè pilta o vrrílo. Oíi*
y.éa: nia Marque.» d£ São Vicente 1381
caia 111. Xúo é avenida.

(II 3684S) G

| \ LUGA-SK nn Cattete optima po-
I XX rão para familia, por ;o$ooo.
: Ini. Sete Setembro ru. sobrado.

(»-__-.8Í34 0_S
I 

"V 
LUGA-SK no Cattete boa cazinha

I A. por ioo$ooo. Inf. á rua Sete
I d. Setembro n. ali, sohrado.

(H. Í8634O "S

A 
LUGA-SK rm casa de familia

com pensão de primeira ordem,
confortáveis aposentos mobilados, um j
Rrandc quarto para casal e dois para .
solteiros. Telephone Sul n. *777- „ I

(ll. ¦¦0663.) G

A LUGA-SE .1 «sa acabada de re-
A. construir, com tmbi o conforto;
.', riu Fcrnandcl Guimar.icl n- /¦
A, Ilotafogo. Acha-se aberta diária-
inéntr. Trata-íe na rua Hurtloj Ai-
res n. 46. (H. i.._.) a

A-^UGA-SÍS 
Ulti majnifíci quario

mobilado com pensão; ã rna -'
de ücrembro n.- 46. Cattete.

(II. 19657.) G

60, Fabrica das
ás 11 da manhã.

L';Li832i)_K
\ LUGAM-.SE arejado- e bem mobi-

A lados aposentos, com boa pensüo,
:le tratamento, á rua Parcto

praça Saens Pena.
(II 3Q478) K

pessoa?
1, proxim.')

VI.UGA-SE 
uma boa sala, a dois

senhores dc tratamento ou a um
casal sem filhos, á rua Haddock Lobo
n, 411. (H ao.196) K

ALEXANDRE
O mais poderoso tônico dos cabellos ! Extingue a

caspa em tres dlan. Os cabellos brnncos flcàm.vpr«Ojj|<
não queima, não mancha a pelle; tt JUVBNTÜDB,
dá %'lgor, mocidade e crescimento aos cabellos.

Evitar imitações, pedindo sempre

juyéwi&Mjte Ajegamire
Preço, 3$000; pelo Correio, 58000. Nus boas pcrftt-

innrlns e drogarias.
Ouvidor, 14g

 (3957)
rem

r^ÕSÍPRÃ-SE um predio, 110 Mcycr.
\J nu Engenho de Dentro, muito pro-
ximo á estação; tratar com o sr, lm-
to rua Theophilo Ottoni 15S, sala 1.

(II -'04.1i)_N

jOASÁS — Vende-se cm Ipanema, a
VV coníortavcl casa nova. com 2 pa-
vimentos, com linda vista para o mm.
com 8 bons quartos, boa installação
para banho, 2 salas, copa, cozinha, des-
pensa 2 terraços, boa varanda, .1 v •
1-, todo conforto, jardim, Brande qum-
tal --o x 50. Junto de bonde. Preço,
75:000$. Outra cm Copacabana, com
1 nuartos, 2 salas, quarto para crea-'dos, 

banheiros, etc. Preço 35:000$.
Outras em diversos bairros. Infor-
ma-sc na rua da Quitanda 00. sob.,
de 1 ás 5. (H 28714) N

Deposito CASA ALEXANDRE

ajtgflafcrta nx-mvr toaimÊiBüJ iw.mifcg'

POR
X prn

10 contos,, vende
pretlio com 3 quartos

zinha, despensa, esgoto
de; com muito terreno
doso 160 — Meyer.

te um bom ;
2 salas, co- j
clcctricida; J

; á rua Car- |
(II 29378) X ;

(11 30504) :N

I Torrieserodeirjora^lODALõ
ft PtPosir»mos a

A LUGA-SE em S. Luiz Gouiagfti TPM casa de casal aluga-se um bonito
A casa'com S quartos, a salas, quin- I .H/ quarto de frente, a senhora que
tal 100*000. Inf Largo Carioca H, j trabalhe fora. Rua Coronel Rangel 3;(D -go;;) L "Cascadura (H 29404) M

A LUGA.SE um bom quarto para
A rapazes do comcmrcio, ou a casal j
sem filhos, á rua S. Luiz Gonzaga 11. 1
115. sohrado. (II 2Q4SQ> L |

ALUGA-SE 
um quarto, completa-

mente independente, a rapaz de
tratamento, á rua Figueira de Mello
160; ver e tratar no mesmo, ate as

6 horas da tarde. (11 20170! L

Compra e venda de
oreflos e terrenos

1JRED10. 
Compra-se com 3 quartos.

2 salas c mais dependencias hy-
gienicas, em centro de terreno, com
bom quintal, até 2o:ooo$ooo. Trata-se j
Gonçalves Dias 80, 2" andar,

(H 3964a) N
RliCISA-SE comprar um ou dois

prédios para demolir e reconstruir
para installação de unia fabrica, em
qualquer das seguintes ruas: Barão de
S. Felix, SanfAnna, General Cal;
dwell. Inválidos, Vise. da Gávea c
Gomes Carneiro. Resposta a Papelão,
redacção deste jornal. Não st; accei-
tam intermediários, H 295-16? N

IflLFREPO
fia |< « MARÇO Ni 10

MDtUNtiíio

M»i

\RENDEM-SE e.-plcndidos lotes •
> terrenos, a começar de ura

riu to da estação c de 100$ para ciiik '
dinheiro e cm pequenas pretas 

'

grandes áreas divididas para bons r'
tios cm terras dc primeira qua- -'
nem só para pomares como para ,:

ção de aves; vende-se tambem t;"-:
cm lotes, em pomares em £rancai j
ducção c algumas casas; a salulindi-i
do logar, os pretendentes uilti"
se-ão pela r.obustez das creançu '

adultos quc em numero sairei;:. '
mil pes3oas habitam nos àku-? !''
nos onde além de tudo a construcí;
é livre. O comprador toma |W"
terreno mediante a primeira
ç,\o; ver e tratar em São
Linha Auxiliar, com J, Cau

(H 2-

XfENDlE-SE em Jacut:nt;a
V Iguassu') 5 lotes tle msui.

4-j$ooo o lote; tratar com o ír
quc«, nu caminho dos Pilart •
quitanda, Inliauma. (U. -

casa?, ;
:ooo3ooo, :

¦Ap.ody n. 36, na estação d«
Uibeiro. Trata-se na mmim;..
sr. Orlando Taveira. (H -'

VENOR-SE 
a avenida da'rui

Gr.oieo ns. 123 a 135, co:
70: tratar com iPacheco no :¦

(H ai

VENDE-SE 
uma caia propr

negbclo, por preço mtítíico
Livramento n. 65 • Tratar

, Mem dc SS n. 85. (H jj

T/-BNDEJI-S1Í duas
> 2:ooe$ooo c 3:00

\rENDE-SE um terreno 6o
V em frente á estação de I

Santos, com frente para 2 ri
b.ondes de Cachamby, recentemente re- I ta-sc com o sr. Coelho, á ru
construído, 4 quartos, 2 solas, elcctri-1 pirito Santo 11. 18. ('H_J

"ÍTENDE-SE o predio da
T tc França, no Meyer, ponto

I2--.6) I
Tenen-

los:

cidade e %_\i,
construcções.
trata-se com
Rezende, 34-

enorme terreno para mais ]
Ver, a qualquer hora e!

¦j proprietário, á rua do'
tu 39397) <

A LUGA-SE
_t\. famili

\ 1-l'GAlM-SE um bom salão, e um
A quarto, cm casa c familia de
tratamento, á rua Aristides Lobo 180.

ri t__=945 j}__2^
i LUGAM-SE quartos, independeu-

x\ tes, 2 Janellas e lm rlectrica. para
senhores, e rapazes de tratamento.
R,,a S. 1'rancisco 

^g^ K
k LUGA.SE em casa de familia dc

J\. tratamento, um bom quarto, mo-
biiado. com pensão, a casal sem filhos.
Kua Mariz c Rarros 200. S

(H 38581) k

15... (i2s::4) 111).

Ll I.UGA.SK em bna rua dc Copaca-
xV lana, palacete com 4 quartos, 3
salas, jardim, 6oo$ooo. Inf. largo da
Carioca n, 12, sobrado.

iu 20677) it
deante,i LUGA-SE do

_C\- bella ca«a nu
sal astos, 3

lamo dn

dia 10 em
Leme, com .\ quar-

jardim, 40o$ooo, Inf.
Carioca i-, soí>.

(II 2g6;;l 11
i I,T*r,.\-SK na Leme, casa com 3

JtX. quartos, 2 salas, quinta!, 3005000,
prestes a acabar. Inf. largo da Carioca
12, sobrado, (íi 29677) ll

São Christovão, Anda-
raiiv e Vllla Isabel

t LUGA-SE
XX. Itaipu'
Preço isoSooç
t-.do.

casa da rua liarão de
ii_'. — (Andarahy).
fiador c aluRuel adean-

ill 2S725) L

Os ultimos serão
os primeiros!...

Pedimos attenção dos que
bondes: Alegria, jo- lutam com a falta de casas,

Mtíí&SÍr Íh-^nipara as ULTIMAS grandes
de

uni quarto em casa rtc
lia, para casal ou solteiro,

com mobilia ou sem. Rua Mariz .:
Barros n. 3<<3. (II 20485) ."

\; 
KM>:vS!v ou aluga-se em São

Christovão, umu boa casH com
K.Mlü-SK

Christovão,
grande chácara
rna Marechal Aguiar,
tres Unhas d

u aluua-sc
uma boa ca^n

jardim do lado da ,
próximo78,

OMaxhinlnln
mo (to Besultàdo no ãreas de terreno que a

mo tempo com KOLA! Comp. Territorial do Rio de
cAiiniXF.TTi: o Rei dos Foi'-!jane.;ro tem á venda,
ttflcantes. (776&)¦mifníiirTT)~.nr~nrrr i w»i¦ i um i» r i

SUBÚRBIOS
LUGA-SE casa mobilada para

)ian
Para

A1
ún Riachuelo
rua_J<S-~\ 

LUGA-SE um;
x\- lherme Frita
ceaso^

tratar a mesma
(.'I-í^jalJL1

isa á rua Gttl*
04, cm Bomsuc*

(II =9424) M

\ LUGA-SE uma casa
á\ commodos, cozinha
rua Sylvio n. ioo,

com quatro
quintal, na

c5tação de Olaria.
(II 2o.;-i) M

~,i 
r,UC.A->K v.m bom Quarto, â rua

A. dc S. Francisco Xavier 345-
(Próximo ao Collegio Militar),

(II 2S716) L

VLUGA-SE 
uma grande casa com 2

salões. 4 quartos, cozinha, desperj:
sa. W, C. agua. tanque com chuvti-
ro e vasto terreno. Para ver c mais
informações Estrada do Câfundá u ¦
S, Jacarépaguá; próximo an bonde Ta-
quara.

AINDA sob as MESA1AS van-
tajosas condições de paga»
mento e apezar da sua
extraordinária valorização,
conseqüente das primeiras,
totalmente vendidas e edi>

ficadas !
Informações á rua d'As=.

sembléa 123, sob., de 10 lio-
ras da manhã, ás 6 da tarde.

 (ti2Sp) N
/COPACABANA

SRS. 
proprietários, nao

propriedade sem primeiro falar
com
mos
toni

Pinto, que
compradores. Rua
155, sala r.

vendam sua
meiro falai

empre tem opti-
Theophilo Ot-
(II 29432) N

17BNDEM-SE cm Nictheroy dois
T bons predios: um á rua Presi-

dente Pedreira, em São D.omingos,
com 2 salas, 4 quartos, etc., e outro
á rua da Acclamação, cm Icarahy,
moderno, com 2 salas, 3 quartos, etc;
com J. Pinto, rua da Quitanda 73, loja.

(II C8G46) N

CUXSTRÜOTOR (WIL |
Rua Senador

Eusebio, 154, sob.
Teleplione Xorte Blllí

Jl

TJRED10S chalets, para família do
JL tratamento. Vendem-se nos bair- |
ros dc Botafogo e Tijuca, S. Chris- | car-sc,
tovão, Santa Thereza, rua Francisco | lidade

(II 2040.O M

Vende_se um
bom terreno na ru.i Barata Ki-

beiro. Prompto â edificar. Tratar com
o proprietário, na rua 7 dr Setembro
31 x, sob., (consultório dos fundos)-,
ás terças, quintas c sabbados. das 2
ás 5 horas da tarde. (II 2Í.(oi> N

Muratori, Vilia Isabel c ruas trans-
versaes a S. Francisco Xavier; trata-
se na rua do Rosário 11. 142, sobrado.
Cândido.  (II J9050) ,S

2XTI0, Vcnde-sc um sup. em casas,
terras pr., pomar c matto, com

tudo novo, perto do bonde. Iuf. por
carta, a ¦ Matheus dc S. Mages., na
E. dc Alcântara, E. F. Leopoldina,
K. do Rio. onde é o sitio,

(H 29510) N

TrKXnE-SE por 3:500^000 um ma-
\ gnifico terreno, prompto a editi-.

c.om arvore? frutíferas dc qua-
medindo 8 x 52, na rua Uiai

8l

da Cruz 301 (Meyer)
(H 29458) N

E prédios por todos os
11 Botafogo, Vilia Isabel, | '4

TrENDEM
t preço:,

Tijuca, S. Christovãi
ra. M,orcira & C,
_a, C. 2244.

TTENBE-SE um hom predio,
tete. Trata-se á rua do

n. 55, i° andar, sala 4, dns
horas. Não ha intermediários

(H_;.
rt7ENDE.SE um terreno,

Theodoro da Silva.n.
43 de fundos e o de Ini'
sc na rua dos Andradas í"4. -

_ _(jl_'-%fENDE-SE 
ou aluga-se,

na estação do Encantadi :
raná n, 213. Trata-se na de .-
tovão n. 618. Quitanda.

(H -
TTENDE-SE — No mais a

lubre ponto do Andai
preilio com vastas c ampla'
dações, edificado ao centr-; -
de terreno, com arvores Fru
bonde á tiorta. Trata-se lia
vradio tal;  f'*
XfENDE-SE, pela melhor

predio 170, da rua Lopes
3 quartos, 3 salas, etc- '
Carolina Santos_35. !¦¦}—'
¦XTENDEM-SE chácaras 1

sitios, cm BanRu', o '¦

forciro, trata-se na rua ¦
sob., Cândido. (¦'¦

Santa Thert-
Gonçalves Dias
_.(«_ 29504) N

rua Lo-
com duas

ri^lvRRENO — Vcndc-se á rua Copa-
X cahana um, medindo 8 metros de
frente por 55 de extensão; trata-se*'
mcsira rua . 108. di. 504) N

"\ TENDE-SE
Y Ângelo

Andarahy Ven.
dua sala

rpERKEKOS no _
JL dem-se -• hons lotes, medindo am-

bos 22 x 43. na rua Amaral, entre os
predios ns. 56 e 69. Informações, tel.
V. 4733, até ás 9 horas da nianhã.^.

(11 3844»«' N
TTÉNDEM-SE dois chalets. um pró-

V ximo á estação de N. Igttassu' e
outro ua Estrada S. Pedro de Alcan-
tara, próximo á parada da Engenha-
ria. Informações com Francisco dc

Realengo.
(11 39508) N

Paula, ua estação dc

TTENDE-SE no Meyer,
V pes da Cruz, predio

salas, dois quartos, etc, terreno Ue
11 x 70; com J. Pinto, á rua da
Quitanda n. 73, loja. (H 38046) N

cm Vllla Isabel, á rua
Bittencourt, predio coni

tres quartos, etc., terre-
11,0 de n x -i"; çom J. Pinto, á rua !
cia Quitanda 73,loja,

(II 28646) N
'V'I-;XE.>!;,M-.SK casas a M50o$ooo"c a

3 :.-fio?uoo. na estrada da Queima-
da n. 15. eataçio de Bento Ribeiro.

(H ._.292;!8) N
TTltNDH-SE ein Copacabana, á rua

Constante Ramos, lotes dc terre-
no de 10 x 50; com J. Pim.'), rua
tia Quitanda 73, lota. *

(II 2S146) X

TTENDEM-SE^ no princi
V nema, com frente V*]"*

Cel. Valladares e Cal Ot
ro, a poucos metros da [¦''-
lotes de terreno, prom;1'
edificações. Trata-se com
tario, na travessa do Roj;
de 12 a 1 c 4 ás 5 lis-

TTENDEM-SE. próximo a
V Machado, por 100:0:^

dios c uma avenida, teu i
22 metros de frente, por
dos. Estão todos aliigad"
velhos. Trata-se tia trave-
sario 9, soh., com Vigi»*r
c 4 á» 5 lis. .1!
TfENDEM-SE cm pre'
T c terrenos, no Rca'ei -

trada Real 'le Santa C
com o sr. Marques, na •
t!e Santa Crus n. 105; "
ções á rua da Alfândega ¦>
panhia Pred ^1

:de

.rfc<H^-A íi» *MmmnüMMt. •".'•-f"Sflüif*T^-,^:fl":'^fl ¦ :--::-•" '.' - •¦•-¦waasiàaiM*
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Artigos para Creanças
Suspensorios americanos elásticos. . .
Meias cores lisas, finas, 1$500 e. . .
Gorros e chapéos (saldo), a . . .•.. .
Cretone '/_ linho para lençóes, mto,. .
Camisas/para rapaz, de 6$ por., ...
Costumes em dolman, 9 a 12 annos. .
Costumes de paletot, 9 a 16 annos. .
Pannos para mesa (2 metros) fantazia.

1$10.
1$200
2$000
4$300
4$500

11$800
14$800
13$800

CAMA é MEZA
Fronlias em cretone inglez, desde. . ... 1$800
Toalhas lisas para rosto % dz. ... . . 5$900
Toalhas para banho, alagoanas, 6$50O e. . 4$900
Lençóes para . solteiro (cretone).. . ... 5$900
Colchas finíssimas brancas e de cores. . . 9$700
Americano cru', superior, peça. , .... 12$700
Cobertores fantazia, padronagem fina. . . 11 $700

./.. 11$200

!P CIONAL

Secção para HOMENS
Ligas americanas (saldo) par. . . ... $700
Cintos americanos de 4$500 por.. . .... 1$900
Suspensorios syst. Guyot, de 5$ por. ...» 2$900
Gravatas York.de seda, de 7$ por 3$500
Ceroulas em cretone superior, de 5$ por. . 3$500
Camisas-brancas peito pregas de 9$, por. . 6$700
Pyjames em percal superior 14$500 e.. . 11$600
Camisas americanas (semiseda) a. . .'. 10$900Lençóes em cretone inglez, casal.

Cortinados, Morins, Cretones, Filo para cor5-'nados, Atoa-íhados para meza- Guardana pos.

Secção para SENHORAS
Meias em cores lisas'4 dz •',*-•"'' ^$500 _\
Meias brancas (sansdessous), par. *. . . 3$000 ¦
Camisas para dia, finíssimas, 4$600 e.. .". 2$500 »
Corpinhos inglezes, artigo fino 2$900
Pegnoir de fantazia (flariella). . . ... . 17$500
Camisas para noite guarnecidas de bordados., 8$500
Calças finas, bordado suisso, de 9$, por. . 6$200
Toalhas para Ros to, Colchas

IOO-Hua"Sete de Setembro *1
CAMISABIA Entre GONÇALVES DIAS

e AVENIDA

' n

•vrENDEM-SE dois prédios novos,
feitio moderno, com 4 quartos,

- -alas, *cnpa e cozinha, com grande
1. rciM,' jardim na 

'(rente e bondes a
11 «ria, sendo um cm Todos os Santos
. oulro no 'Meyer, pelos preços de
-1 c 18 contos; tratar na rua Mosso-".'. 

»S bondes de Cacbamby, na cs-
•mina.  l .*». 2*''*«L'-N

\fl0MDE-SE 
uma chacrinha na li-

" nha Auxiliar, distante 1 1J2 hora
lesta cidade, na rua do Rosário 1.2,
sob., Cândido*. (II.7-_90|47i)_, N
¦f^ENDE-SE por .14 contos, a casa

n. 240, da' rua Silva- Manoel,
r.finina da rua Acqticdueto, precisan-
do concertos. Tratar directamente na
Avenida Kio llranco 13.1, 2». (Por-,
tella).-, ;;a,(H;VC9Q7i).2Jj
TriíXDKM-SK magniflcos lo.

>' tes dt" terra» lognt* alto c

salubre, á dlulic.lró ou em
i«•estações, lotes tio 10 x 30,
IO x 64 ú 4:500$, 3:500$,
3:000$; 2:500$ e 1:500$,
nn ruas accòltas pelo deereto
tle 25 dò Seteniliro (lc 1920;
1rntu-.se no local com o sr. Da-
niel Areias, nos (lias úteis, das
15 ás 17 horas, e nos domin-

ros o ícriados, das 12 ás 17
horas. (H 27893) X

T.7EN DE-S-IC um firupi de . casas
. V na travessa Turf, a 22:0.-10$,
cada uma, trata-sc Rosário 142, sob.

(II.__£9o '6) _S
HvSK uma chácara no Ban-

llll',. o terreno é foreiro, preço
i-SnoÇ. trata-se ua rua do Rosário.
142, sob., Cândido-, (II. 20046) N
'VENDlí-SI" 

ou arrenda-se 11111 sitio
cin Mesquita, com casa dc mo-

radiai boa creação dt suinos, galli-
nhas. carroças, 1 cavallo, plantações

ile cereaes c frutas, distante da es-
ta-jpo 15 minutos, trata-sc ria, rua dó
Rosário 1.12, sob., Cândido.

(II. 
29041») N

^""ENDEM-SE 
hn Estaçío Hõ Siipc,

s .lul.crrim.i localidade d;i l.ínha
Auxiliar, magníficos lotes de ttrreni

desdç jooÇooOi ii prestações d. sde
5$ooo,

Prospectos sâo distribui tios no Es-
criptorio local c ¦ na Ituii da <M!..n-
dega, 28. Companhia Predial.

tAii.) N

ArEN_EAI»SE 
cm pequenas presia-' 

ç«5cs ao alcance «ic toiles niigliV
f:cns lotes dc terrenos no niuynifico
c novo bnirn denominado "Campo
dos Cardusos". Estes sã.-i os. rnctho-
it'3 tcirei»os e que são vendidos em
prctaçôcs, São servidos pelos trens da
l.iulia Auxllar, com as estuçõéi
"Cavalcanti" e "Engenheiro Leal,
b-mdes de Cascadura c Estrada .dc
1'erró Centra. pe-U .staç3o dc Cas*
i.iilura. Hacriptòrio, rua dos Cardosos,
352, Cascadura, Prospectos com plan-
(as na rua ila Alfândega 28. Compa*
!'"']'.'._ E__2_L__L: -i_í3*_J_"VTENDeSe 

em Petropolis, ¦' na nia
Custa Gama _s. cm centro de

Jardim e p/imar, um chalÉt com va-
randn na frente, _¦ salas, 5 quartos»
copa, cozinha, banheiro de agua quen-
le e chuveiro, 2 W. C., quarlo cx-
terno, tanque, agua corrente e t optima
nascente -com reservatório. Está mobi-
lad.o e com todos os apetrechos para
Immcdiata oecupação, por ser morada

«';« veranistas, t) bonde Alto da Serra
passa 200 metros distante, na trave:-
sa da LignçSo. Informações: Kio, pho-
ne 19.. 11. Mi CH7'agi5i7">r_T".TI-XDE-Slv 

um confortável c soíldo
_ predio, próximo a,ò Campo dc St

Cltristòvão. com todas as accominiula-
ções para familia de tratamento; tem
porão habitavcl, jardim ao lado e pe*
«Hiena chácara com pomar; informa-
;ôes c,im o proprietário, pelo telephone
Villa 4633'. .Não sc acceita interme-
lUarios. (II c8ii.|9l N
"ÇrVíN.DlS.Sl. 

por 80:0110$, uma ayc*
1 nida eom 12 cas.tr», sendo duas..!na

frente _ Io uos ' fundos, produzindo
.1 renda de 1 :òoo$ mensaes, na rua
Paula Hrttto, e por 70:000$, tres pre*
dios, "no beco da Carioca. Por ..0:000$
e 70 ;oõo$, dois prédios na rua Slo.
Amaro, por 50:000$, outro na traves-
si 1). Mânoc.!, nor .'.7:000$, outro na
rua Maia Lacerda. Trata-se com Reis,
á rua da Carioca n. sí, ." imitir-.

_^ (H 286111 N
_tENDE-SE uma casa com terieno
S de .<.. x 50, 10 minutos distante

da estação dc Anehitta, á rua Serra
Pulcherío n. 13, livre c desembara-
çado. Trata-se á mesma rua n. 10.

(I-l ...0420'» N

T/"ENDE-SE pela melhor offerta a
boa casa da rua da Villa n. ,4,

em ¦__. Hermes, com 4 commodos, in*
stallaçüo electrica, em centro de ter-
reno de 11 x 50 tod.o cercado, livre e
desembaraçada. Trata-se ir. Barbosa
n. 58, Cascadura. (H 28643) N

VENDÈM.SE 
por 8:500$ um predio

na rua Monte Alvcrne, morro do
Pinto, com 2 quartos. 2 salas, porão
habitavcl, c um chalet nos fundos,
Krande terreno. Trata-se com o srl
Reis. á rua da Carioca n. SS, 2» an.
dar. -_ (H.28i-7t)_N
TTENDE-SÉ por 2^:000$ um predio

ém centro dc terreno, na nia
Araujo Leitão, com 6 quartos, e outras
dependências. Trata.se com o sr. Reis
á rua da Carioca n. 55. 2a andaY.- (H 28671) N

mi _!_¦____*-¦*

S u.2
« I
¦a .

«—-m *_ Wii
TELHASoe _
Z1NC

EMILIO ALLARD & C.
Rua dos Ourives, 119

^míít,o^

TTENDE-SE 
por n :soo$ooo um pre-

dio antigo, sito á rua José Boni-
facio n. 65, estação de Todos 03 San*
tos, com terrneo medindo 20 m. de
frente por 40 m. de fundos. Trata-se
ho mesmo'. m _ (H -9439) N
"I7ENDE-SE em Paula Mattos um

T predio perto do bonde. Trata-se
na r. i" dc Março 66, Casa Forte.

 
¦' . . 

" 
(II 39567) N

VENDE-SE 
lira predio, próprio para

negocio e moradia, no Engenho
dc Dentro, preço nlooo*. 00, e uni
para moradia, em Cachamby, Meyer,
por 9:ooo$ooo, ambos dc c,onstrucção
antiga; mais informações com o sr.
Pinto, Theophilò Ottoni 15S1 sala 1,
dc 11 ás 12 c das 4 ás 5.

(II 
*20So8) 

_N

VÊNDE-SE 
uma casa dc constru-

cção solida, na estação de Ria-
chuelo, c.om 6 quartos, 3 salas, 

' des-
pensa, cozinha, VV. C, banheira com
apta quente . fria. lim puxado nos
fundo-, para creados, com a quario»,
Kalbnhciro e W. C, terreno 11 x 63,
preço dc oceasião, ao:ooo$ooo. Tratar
com Pinto, rua Theophilò Ottoni 153,
sala 1, das 11 ás 12 c das 4 ás 5.

(II 20566) N

T. EMHí.SE rua Grnjahü,
y Andarahy, predio novo tle

luxo, pon* 30 contos. Hn forma
e
rioca 47, 1° andar, sala 3.

(H 39600)_N.
".TENDE-SE um bom terreno, coni

10 metros de frente por 50 de
fundos, á rua Alliança (Laranjeiras).
Trata-se na rua do Carmo 55-

_, ¦_ (II 28627) N
"TTENDE-SE uma casa no 'Meyer, á

rua Manoel Alves n. 12.. com
dois quartos, duas salas, etc,, jardim
e quintal. Trata.se* á rua Augusto
iNunes, 75, T.odos os Santos. ...

(Ií 29628) M

T*TENDÉ~SE uin optimo terreno na
citação Ricardo de Albuquerque,

com 44 metros dc frc"ntc.c.,ioo de- fun-
dos, todo plantado com arvores fruti-
feras; para ver c tratar 

' com
I,uiz Costa, na referida estação

VENDE-S«E 
tim predio proxim/i ao

Collcgio Militar, com 2 salas, 3
quartos e terreno dc 13 x 42. Preço,
2b contos. Trata-se com Souza Allcn,
rtja Souza Franco, 40 (Villa Isabel),
ou cartas neste jornal, -

__^ (HI3.96!S)__
EN1>I*-SE i casa dã ""a Archias

Cor dei r.*) 90. Tratá-sc jna rua An-
gelo Bittencourt 95, Jardim Zoológico.' (II 20665) N

VENDEM-SE 
2 prcdi.os na rua"Gon-

zaga Bastos (liarão dc iMesquita),
coin 2 salas, 3 quartos banheiro c mais
commodidades. Preço 27 . contos cada
üm. Trata-se com Souza. Allen, rua.
Souza Franco 40, Villa Isabel, , ou
neste jornal. (H 29663) N

"«TENDE-SE uma carabina Wlnches- -
ter./ cm perfeito estado. Ver a

rua Visconde de Süo Vicente n. 99, 1*
casa, -Andarahy. (H 29587) S

VENDE-SE 
uma boa loja de""barbei-

ro á rua Marechal Floriano 118,
em Nova Iguassu'. Ver e* tratar com
o proprietário.' (II 29399) 9

yENDEM-SE 
19 gaiolas de arame

è 2 -viveiros de. canário, tudo
por 255000; c de graça. Rua Zeferino
141, T. 'Santos. Trata-se ás 6 li. da
tarde,  (Ií a96so)_ O
"fTKNDEM-SE uma mobiliã~para sala

de visitas çijr ísoç c um app.T
relho photographico de» 13 x 18, por
100$. Trata-se á rua Gcner.il Silva
Telles si, Andarahy. (H 28352) O

\>ENQEM.SE 
ternos de casemira,

fina, dc paletot sacco. frack, ca-
«aca e smoking a 40$, 55$, 70$, So$,
c 115$; palctots finos» de casemira;
desde 15$:. sobretudos a 40$, 50$ e
65$; e vestidos finos, nara senhora, de
250$ por 40$, 60*$, 7j>$, e 150$, gran*
de liquidação; rua Evarísto da Veiga
n. 69, e'rua S. Luiz Contam n. 132.

(H 28241) O
"VTENDE-SE boa quitanda bem mon-

Y tada e moradia para família.'Alu*/'
guel barato. Rua (America, 225.

(H 29491) _o

VENDEM-SE 
Iindãs"cacliorrinliâs

Tencriffc, brancas, n. t. R. Ba-
rão do' Sertorio n. 50, (Itapagipe),
_«_ ¦_ (H 28519) O

¦ _^__

_W___________W_a_mm________WK.

IDE!!
DIZENDO SEMPRE..;

Que os bollos e elegantes ternos da filfaiata-
•" ¦"' ,- -¦'¦¦ *T ¦ tos, ,e os mais bem confeccionados que se

ventfem na Capital» Sempre em stock mais de
2000 ternos.

192 - laa 7 de Setembro • 192
Casa especial de i*oupas feitas e sob-medida

Vendas por atacado e a varejo
, 14500

__s______a____na«_______i
1 _1,*";*'0; À v VENDE-SE
_(H 29626)^ V tos, j s

Ot/RIVíS*
RIO.'•LK.RH*.*»"'

(11579) '

T7"'KN1>K-SK na estação do Kiachue*
lo, a crande chácara eom muita

fruta, superior casa tle morada, com
6 quartos, c .3 salasj 2 W. C, boa hor*

*ta, grande terreno 2$ x 550, com 3
nascentes díiigun^ e todas ns commodi*s
dades. Casa limpa. Negocio de ocea.
sião. Preco .15:000$; não ha mais
barato. Informa-se rua Quitanda 60,
sobrado. (II 28-14) N
"TTENDE-SE 

a casa da rua Club
Athletico n. 9.1, próximo ao largo

da 2a feira, tem .j quartos, com janel _
Ins. Preço _5:ooo$ooo. Trata-se na
hicsiila. (II -87=i)_N
"íTENDE-SE 

o superior e magnífico
predio com fordim e grande cha--

cara, na ma 8 de Dezembro n. go, para
ver c tratar na mesma, dns io
horas da tarde. (H 28702) N

predio
".TENDE-SE 

por 8:000$ um
com 2 quartos, 1 sala. cozuiiia c

quintal,' na rua Silva Guimarães. Tra-
tasc nn rua Desembargador Izidro 71.

ri ,ÇH.'29553? N
TTENDE-SE o palacete da .rua 'Sant'

Aima Mathcus 13, Boca do Mat-
to, com 7 quartos, 3 salas, bom quar-
to dc banho, em centro de jardim e
boa chácara, com 38 x 107. Negocio
dirccto, Ã rua Constituição 15, i° an-
dar, das 2 ás 5. _. (II 29555) N
TTENDE-SE, cm 

"frente 
ao Collégio

Salcsianò. um terreno de 8 x 30,
servido por duas linhas de bondes c
distante iu minutos da ponte das bar-
cas. Preço. 4ioooSooo. Ver e tratar a
rua do Reconhecimento .107, em 'Ni*
ctheroy. (H 29595) N
_TKN'DEJSE um optimo terreno dc

12 x 53, na rua da Capella 92,
próximo ao bonde dc Piedade; trata-
sc Teixeira Pinto 6s, Encantado.

(II 29572) N

".TENDE-SE iittu sitio, cercado j çom
arame dc farpa, tem 6 divisões,

onde é próprio para ter criações e
plantações, onde tem cinco bois carrci-
ros e um carro, e quatro vaccas. Para
ver c tratar com o próprio. O motivo
da venda sc dirá ao pretendente. Es-
tação dc Bangu' n. 604, botequim.'

_____ (II_2g6i9) N
Tfl-'NDE-SE uma casa 

~á 
nia Dr.

Campos da Paz, com 2 salas, 4
quartos c mais accommodações, por 16
contos. Para tratar, rua 1 ° dc Março
n._37, sob, Og 29622) N

TTENDE-SE casa por 22 contos, na
rua Francisco Eugênio, próximo a 1

Coronel Figueira dc Mello, b.onde de
100 rs. Trata-se Av. Kio Branco.9?.
1», com Ollyclrav (H 29670) N

TTEN'DE-SE"«m predio 110 mellior
ponto da Gloria, com 2 pavimcn-

tos c completamente novo, . tem" uma
vista deslumbrante; . predio í, de 2
pavimentos; no primeiro pavimento
tem salas dc visit-i» <• «le jantar, cozi-
nha, despensa, W, C, etc.; 110 20
pavimento tem 3 vastos dormitórios,
banheiro «lc aquecedor, \V. C. etc.
Tem terreno de 200 metros de exlcil-
são (podendo edificar outro prefljo).
Preço, 55 contos! negocio de oceasião-
Trata-se com Souza Allen. rua Souza
Franco, 40 (Villa Isabel), ou cartas
ne ta redacção. (H 29C63) N

TTENDE-SE muito cm conta um ma-
guifico predio dc construcção mo-

derna. com 4 quartos, sala de visitas,
sala de jantar, cozinha, banheiro, boas
installações dc agua c luz electrica, 2
reservadas, sendo uma fura para cm-
pregados, varanda aò lado rodeada de
jardim, estando o referido predio ur
stallado em muito boa chácara, onde
ha mais de 30 qualidades dc frutas c
medindo o terreno 74 m. x 98 de fun-
dns. Mellnres informações com o pro.
priclario. na rua Thereza Cavalcante,
49, estação da Piedade, ás 10 horas
ou depois das_i_a3; (II 29679) N
TTÈNDÉMSE 4 predios cm Viífa

Isabel, sendo 2 por 16 contos cada
c outro'. 2 por 13:500$ cada. Trata-se
cum Souza Allen, rua Souza Franco
40 (Villa Isabel)! ou cartas neste jor-nal. _£_£__•!>__'TTENDEM-SE 

venezianos" e ¦ porta,
taboas de canella ç t caixa de

-mn 1. Rua do Costa Lobo 78. Jockey
Club. (II 20559) N

W
uma casa com 4 <iuar-

salas, despensa, cozinha,
C, banheiro, tanque, luz electri-

ca, g«i?., jardim e quintal todo arbori-
zado, â rua Macedo Braga 31, E. de
Dentro. Trata-se nn mesma, Him' "
proprietário. Bondes de E. de Dentro
c Ca.cadura. (II 29668) N

T~BNDE~E 
terreno cin Santa Thé-

reza, io minutos do largo do Ca*
rioca, 6,50 x 30 metros. 113, Assem-
tilca, das 4'ás 5. [H 29643) N

TTENDE-SE terreno na rua
V Britto 79, «Andarahy,

duas frentes;
ga n. 20.

Paula
52,80,

trata-se S. Luiz Gonza-
(II 29569) N

OMrtxiini) 
(lo Hfsiilliiilo no

iniiiiino tempo com KOIjA
CAKllINKrrK o Uei tios For»
tlíicantes. (776*3)

\T'ENDia;-SE 11111 bom piahb Beihste'n
T novo. de particular que se retira.

Rna Rezende 49, (II. 29364) O

VENDEM-SE 
um balancim n.ivç e

um esmeril. Rua São tiixiz Gon*
zagii, 16 e 18. (H 28410) O

VENDEM-SE 
barato 1 torno peque

no c 1 machina dc furar. Infor*
ma-se na rua frei Caneca 51, officina.

(H' 28410) O
TTENDE-SE 

"mela" 
mobilia lle

V sala do visitas, de peroba,
clara, estufada, 7 peças, es-
tylo allenifio; pnra ver c tra»
tar 6, rua dos Inválidos 24.

_____ H ________?
VENDE-SE 

uma divieãu para escri-
ptorio, nova, còin« 3 metr..s de

comp. por 1,95. do altura. R. Menna
Ilnrrelo 133, Botafogo. (H 28402) O

TTENDE-SE uma incilbadeira ingle.
T ' za, Hcarson, para ioo ovos, uma

creadeira e pertences. Tratar Tel.
Villa 5967. (H. 29018) O
TTENDEM-SE vários ,vcstid.os novos

c outros, dc pouco uso, cm seda,
voil. e sarja, desde 20$; sortimento va-
riado dc chapéos finos desde 5$; pin-
mas c aÍRretes, tudo por preço de oc-
casião .'Praia Santa Luzia 132, Tel.

,C. 6264; (H 29550) O

VENDE-SE 
um dep.isito dc pão na

rua Carolina Machado 1.002, em
Bento Ribeiro, fazendo boin negocio.
Trata-se no mesmo¦¦ (li 29547) O

VENDE-SE 
um piano HerT, cm pn-

feito estado. Rua S. I,uiz G.on-
zaga n. 20. «>H_:!927.!)_.P
TTENDE-SE um dormitorirT dc pero-

. ha'com 6 peças, 950$. Rua Sáo
l.uiz Gonzaga n. 20. (II 29570) O
TTENDE-SE 1I2 mobilia escura com

frisos dourados, cncost.o de palhi-
nha, uma clara para creança, c.om
dobradiças para abrir e cupola, uma
mesa redonda e um porlabibelot, á
rua Dona Maria) 71, c. V. (Aldeia
Campista); (H 28622,) O

TTENDE-SE 
uma pharmacia, , unica

n.o local, boa freguezia, deixa li-
vrc dc despesa 500$ mensaes, própria
para medico; preço, 6 contos; para sc
informar, com'o sr.' João 'Santos, r.
Urtiguayanav 37^ (_' -3p6t8).-Q
TTENDEM-SE caixas para agua,' tri-

lhos, i tubo de ferro e mais ma-
leriaes. R. Angélica n. 22, Meyer.

(H 29596) O

V"EN'DEM-E 
"Geladeiras Ruffier".

Attende-se a domicilio. T. 2435
e 2540 N. Gonzaga. (H 29539) O
TTENDE-SE um bureau ministre bom

c barato; tratar com o sr. Sil-
veira. • Uruguayana, 31 (1° andar).
__ (II 29644). O

TTENDE-SE olaria mecânica, bons
> barros e tabatinga. muita lenha,

grande terreno para cultura. 113, As»
sembléa,_4 ás 5. 

(H 29643) Q

V" 
BNDE-SE~uma vacca nova, da'i«

cria. Trala-se á rua D. Geraldo
Martins n. 153. Santa Rosa, Nicthe-
roy. (H 28637) O

\TENDE-SE um bom piano Gaveau,
á rua Uavradio 135. ioh.

(H. 29276) O

CAMPEtLO 
& CIA, - Rua Luiz _f1_EMl*' "INFANIIL", em pu

dc Lamães .36. - — Perdcu.se a|-v dexlnnisado — A vida das crean-
cautela n. 165.311. destacasa. cas — digestão in feita — Alimento

(H 28506) Q ideal para doentes de estômago, int».
*•¦—_. .  I _;___  __¦» nnniirii.ir A veilda noS

GRUMBACII, 
ROCHA & CIA. — |

7 de Setembro 335 *— Perdeu.se «
a cautela n. 31,411, desta casa.

(II 29462) Q

faz engordar. A' venda noa
bons armazéns. Pacote i$_oo.

(102981

J. 
UBÊRAI,. & CIA; — Rua l.uiz

de Camões n. 6o — Perdcu.se
cautela n. 94058, desta easa.

• (H 28287)

Casamientos -- g&_
I peis coiii rapidez, seriedade c dc ac-
1 cordo com a lei. Dr. K. Moreira,

andar.)
(11. 28490) S_Q rua S. José 31 

'(i°

' »U1MI'KA-S1-. 11111 p:ano com urgen-
\J cia, perfeito, ou precisando con-
certo: para particular. Tel. 241 Villa.

(H. 29264 )_S

f*-/\«íoç á machina c outros
-UjJiaa trabalhos, menor pre-

ço, máximo sigillo; com J. Pinto;
rua da Quitanda 73. loja.

¦ (H. 27C63) S

/^OMPRAM-SE moveis c pianos;
\J moveis avulsos e casas mobi-
ladlas. tapetes, loucas, crystaes, me-

—__r-7—,;,,,«•«. -., — t...- - , ,' taes, cortinas, machinas, cofres, etc.;
OSI;,* CAHEN. Rua-Siva Jardim,, |ll(1(; represente valor; negocio
7. — _ferdeu.se a cautela <le... - i decidido; chamados a André, Telep.

Central 2211. ___'•___•__ *!___

"_¦ 
IMPOTÊNCIA

USEM

ANADIOL
0,MELH0R fORTIFICÀNTE

<10.041

cautela de n,
(H. 28066) Qa168476, jdesta casa

TOSE* CAHENrRua Silva Jardim,
ti 7, — Perdeu.se a cautela de 11...
165114. desta casa. (H. 29023) Q

JOSÉ' 
CAHEN. Rua Silva Jardim,

7, — Pcrdeu.ie a cautela de n...
174454, desta casa ¦ (H 28o6s)_Q
T.T úOMBS-* C. 13, travessa do
1T_ Rosário. apcrdeu-se a cautela n.
,14-414' debta casa. (H 29459) O

O 
SOLDADO Antônio jãclnlho de
Menezes perdeu a caderneta n. {

476.262 tia Cana Econômica. I
(II- 2861 . Q |"DERDEU-SE a cautela do Monte |

í de Soccorro 11. 17.801, de 1920.
(H 29393) Q

CASAMENTOS 
— Trata-sc dos pa-

peis com brevidade c preços mo*
dieos. Inválidos 66 A.

(II 28013)...S

CRAUFFEURS 
— Exames"," cariei-

ras, matrículas, transferencias.
Requerimentos. Inválidos 66 A.
__ 7_ <H_28oi3)_S

(""¦OMPRAM-SE 
moveis usados, avul-

J soa, c casas mobilada, paga-se bem.
T. Norte 3870. Vasco da t.ama 150-

(II 26700) S

DESGOSTOS 
NA VIDA DOS CÁ;J

SADOS. por. Balzac. Interessan'['
te c verdadeira obra, descrevendo [$&vida dos casados,, nas scenas de des*9
gostos e constantes arrufos, pelos pe»,i;
qucnns nadas... que constantemente.,
se dão entre os que vivem apertados.. ..-.s.
nos laços do matrimônio, i vol., coritl-,
bonita capa muito significativa, i$oop;X
pelo correio, i$soo. Descontos aos-reáj
vendedores. Pedidos á LIVRARIA
SCIIETTINO, RUA SACHET, 18.

(11538):''

V «?V1

_$ mmM

jflHAPEOS e, vestidos. — 
" 

Confe-
\J cções e reformas. Completo sor-
timento ile formas dc tagal e arroz,
mme. Vieira Galviío — Rua S. Chris*
tovão ri. 2.1 — Telephone Villa i%.
Estacio_de_Sá; (H. 21321) S

f rnirui _' Pl!,ntas» c°pí:is e,n
VlnvH**»»» tela c eni papel fer-
rõf.píussiato, orçamentos para con-
strucções; cofn J. Pinto, run Qtil»
túnda_73j._loJa¦_ (H. 2766,;) £
i^OMPRAM-SE c vendem-se inoveis
«^ c pianos usados, paga-se bem;

nltcndc.se a clianiados pelo Tel 6305
Norte. Rua Vise. de Itauna 175.

 (II. 25975) -S
Í^OMPRAM-SE roupas usadas, pa.
V.' ga.so maio 30 "I" quc noutras
casas. Fua Evaristo 

'da Veiga n. 60, e
rua S. Luiz Gonzaga 132.

(II 28242) S

M______sa_5a

PREC3SA-SE I1
Üm dynamo dc corrente continua, 220
a 250 KW., 550 íi 600 Volts. Offertas

a: "Secção Electricidade" da
SOCIEDADE Commercial c Industrial SUISSA, no Biasil.

Kio de Janeiro — Rua S. Pedro, 14.
(12840) ' •

TRASPASSES
rpRASPASSA-SE uma quitanda no
X melhor ponto do rua Conde Bom-
fim; o motivo é o dono não p.ider es*
lar á testa do mesmo. Trata-se com
Costa no n. 1.287, das 7 ás' 10 da
noite. ___ '(H 29672) P
rp,RÃSPASSÀ'-SE o vaiitajoao con-
X Irato de um armazém, num dos

mclhnr.es pintos do alto commercio da
rua da Quitanda. Trala-se á rua Con-
scihciro Saraiva 27, loja.

(H 29434) r

VENDAS DIVERSAS
ATENDE-SK uni peijuen.o cofre. Ave-

V nida Salvador de _.í. 1S7.
(II 2947') O

\TENDE-SE 
uma m.oliilia dc sala de

visitas, cm completo estado de
conservação,
n. 207.

na rua Pereira Xune
(H 29488) L

TTENDÉM-SE 200 compoteiras para
f doce a 4?ooo, copos a 3Ç500 a

dúzia, -tí.íoo c 6$ooo; lâmpadas, talhe*
res, ferros de cngommar e utensílios
de uso doméstico. Saldo de louças, pa-
nellas e bacias, a preços de liquidação.
Ií. Frei Caneca 12Í). (H. 37.118) O

"\7|ÉKDR-Sn um bom pano Gaveau
T na rua Senador líuzebiü n. ..o.

(II. 29.109) O
'\! 

líNlüEM-Sli carrocinlias, typo mo-
demo, para entrega dc pão, pelo

preço de 370*1 cm branco; rua Frei
Caiicc.i 11. I9. ' (H 28115) O

VENDE-SE 
1 piano, armário, do

autor Ibch, na ri*a Capitão Re*
zende 166, Meyer. ^ (H 28316) O.
\Ti-..VÜI-,-SI; uma officina de ferrei-

ro com todas as ferramentas, cm
bom logar, in forma-se á rua João
Caetano 32. * (II. 29283)_0
t /'-íCNOlíM-Sl. panos usados c qnasi

novos, preços diminutos, V. Ita-
una n. ~7$, ¦ (H...29304) O

Achados e perdidos
DELINC) BRAZ pede a quem
achou a licença de n. 4392 e car-

teira, e mais documentos, de stía car-
roça, perdidos em Sapé. de' entrepar a

tr. General lioca ti. 54. ou Av. da
P,-«vu«ia il. 4, que será muito bem gra-
tificado. _. (H 28654) Q
CAMPELLO & CIA. — Camões 36
l_ Pcrdcu.se a cautela n. 155.620.

• _(H 28297) Q

CAIMPELLO 
& CIA. — Rua Luiz

de Camões 36 — Pcrdeu.se a
cautela n. 168.543, desta casa.

(H 39594) Q

¦"DERDEU-SE 
a caderneta da Caixa

X Econômica da 3* s.ríe. n. 495.519.
(H 28300) Q"DERDEU-SE 

a cautela do~Monte_de
X Soccorro n. 24.153, dc 1919.

(II 28390) 0

PEUDEU-SE, 
110 trecho do Alio da

Boa Vista, ás furnas da Tijuca,
ou desta á Cascatimlia, um broche com
um retrato de creança, em esmalte,
pede-sc a quem o encontrou a fineza
de entreRal-o rua Visconde de Im*
Rucrcdo n, _8, que serà.bcm gratifi-
cado. (II 286-4) Q I

Í_ERDEU-SE 
a cautela de numero

17*3-533 ila casa dc penh.ores de \
tiuimare.'*' _ Sanseveríno. Kua Ale-1
xàtidre líerculano n. 5 e Luiz de Ca- ,
mes n. í-A. (II _29545)_Q !

1 caderneta
Econômica,

com o num oro acima, (H 28650) Q

CtOMPRAM-SE 
roupas usadas, de

J homem, paga.se bem. Attende-se
a chamados, pelo telephone Central
,1344, e Villa 4648. ({I 28242) S

e distraclos dc
firmas com-

merciaes, escripturas tle arrenda-
mento, compra e venda de immo-
veis, liypothecas, penhor mercantil,

; etc, — Dr. R, Moreira, rua S.
| José 31 d" andar).Ti (__8.4__

DINHEIRO 
— 11. Souza, tW-".-

José 55, i.° anilar. — Empresta'.;
sob hypotheca de prédios( mesmo $W*"-~
do partes), inventários, alugueis, pro'-*i2§
missorias, iuros de apólices, e cauções ¦':;«.,
de ludo quc represente valor. Tel, C..p_/
,2724.  (H 28660) ST"I~tiA'-SE 

pensão e casa^ a uma moça1 ;s
XJ que trabalhe fora, em casa de "faí.
milia, por úuSooo, Kua José Bcrnardi-i'
nu n, 12. Catumby" .-;:.M

<h 
29382) ,,a.;

Empresta-se'.
no mesmo

dia, sem fi*»iV.-í™
dor e seiíiíi

promissórias as Pensionistas .rfüif
Tltesotiro, Aposentados, Officiaéí*
reformados do C. de Bombeiros, 8
Policia, a funecionarios iititlado^j.
dos Telegraphos, Correios e a tò'_
dos que recebam na i" Pagadoria'.^
do Thesouro. Prazo 36 mezes. Fa-''
zém-se imitações.

Kun Carioca, 10 — 1° andar.
Hi 28653) S::. iíi'4

_¦J
TVNHKIHO — -límpreata-se, sem*
XJ com missão, sobre hypothecas. -Rua.
Uruguayana 47. loja. (II 28447) S.
1~\INH1.1-R0 — Sob promissórias,
XJ penhor _ mercantil, hypothecasj
caução de títulos ou alugueis, em*
presta-se a juro módico, na Coopera-
tiva Sul Brasil, á r. do Uosario 138.'
sob., das u á i e das 3 ás 5 horas.'

_____:  (U 27039) -S.I M':_
T. ¦ '¦¦¦>«

Divórcios, ft^gjj JU
litações dc casamento, escripturásVr
antc-nupciacs, tcslamcntos, nattirii.',
lizações, etc. — Dr. R. Moreira,;
adv. rua S\josc 31 (1" andar).g_ __mm

Contractos

COMPRAM-SE1 
moveis, louças, ma-

chinas dc costura, cofres, inoveis
míticos, de jàcarandá c roupas; ch.-i.
mar 'Mattos ao telephone Norle 4S49,
éo que mais vantagem offerece,

(H 28548) S
PnmiV Vi nn empigens, ficiras.
^Ulim-tlclU,. dnrthros, cezemas

e todas as moléstias %da pelle, saram
com um só vidro dc DERMICURA
(rão é pomada). Vende-se em toda
parte. Dep. Geral; R. Acre 38 c R.
S. Pedro, 156. Vidro, .'$000.

(II 28125) S

514:237. rs CO.MPUA-SE 
roupa Usada, dc bo-

mem. Paga.se bem. Atttnde.se o
chamados; rua da «Carioca n. fit.(II 28670) s

CAMPELLO 
& CIA. — Rua Luiz

de Camões 36 — .Pcrdcu.se a
cautela n. 162.171, desta casa.'

, (H 29591) Q

DIVERSOS
A LAMBIQUE — Vende-se , um cm

.CX. bom uso, pczando 0.000 kilos, cal-
deira dc 2 metros diâmetro, por 6 me-
tros dc altura, com capacidade para
^.000 litros em 24 horas. A' tratar-se
á rua Senhor dos Passos lt. 27, com
l.rncsto Campos. (H 39558) S"""»ONS 

aposentos mobilados, com co-1
_J tnida dc i« ordem, alugam-se a«
cavalheiros de tratamento ou casaes i
sem filhos, em casa de pequena fami- I
lia distineta, na rua S, Salvador 31.
Cattete. (H 29457) S

CQLLÕ. 
AÇÃO

ra activa,
criptorio,
para esta

— Proeura, senho*
commercio, on es-

quem pretender responda
folha, á ''Zazá".

vn 20586) o

CARTOMANTE 
-

lia pConsagoda a
xa Postal n. 1688.

- I). Maria Emi-
mais perita. Cai-

Rio de Janeiro.
(H_29021)_S

DINHEIRO l.fXT-Ym**
anno; J. Pinto, rua da Quitanda
n. 73 loja. Tel Norte 2069.

(II. 276Ó.1) S

Cnnta _ ^a ^•'8'" e outras, im-
vvuiaa postos, etc.; pagamen-
to itnmedinto; com J. Pinto, ma
da Quitanda 7^ loja. (H. 27663) S

DINHEIBventa
RO ¦ sob hypothecas. in-
irios, anlichresis, juros e

caução dc ' apólices, mesmo em uso.
frueto; compra e venda dc prédios c
terrenos; Moreira & Comp. R, Gon.
çalves Dias 56. — C. 2244-

(II 28456) S

»T. LIBERAL
Empresta dinheiro sob jolaa, ter-

nos dc roupas, mercadorias, faze_
uu_, ai 111*1.., piunos, niemcj, e tudu VM\
rcpicsvutc valor.

RUA LUIZ HE CAMÕES N. 50
Telephone Norte 197a.

Aberlo dns 7 horas ilu nianliã á«
7 da noite. (1851) I

EMPRÉSTIMOS 
ntiB funecio.

narios publicos federues,.
netivos oti innctlvos e pensio»
iiistus do Tliesouco. K. liuenos
Aires 208, sob. (JI 29376) S
I?NXADAS Jacaré. 2, 2 t\i, 3, 3 i|2,
i-i a j$._oo, 3$8oo, 4$2oo, e 4S800,
JiiiRo e 7, _ i|j a 6$soo. Matador».
2 \\2, _ 3 a tí$ooo, a C$500. Duas Ca-
ras polidas «RUal, a C40 de .1 i|_, a
SS500. Arame farpado no estado, 50'
kilos, e 500 metros, a ~8$ooo. Pás qua-
tiradas e bicos, desde i$soo, e ou.,
tros árticos a preços de necasião. J«;
líarros .V Comp. Quitanda 1S6.

(H 20219) O
17NJ00S Dl. MAIt — Eyitamãtfif
i__ e curam-se cnm a llaccharina men»".
tholada A' venda á rua i° de Mar_',
ço n. 10 — Alfredo de Carvalho i_Í3
Ç[a__\'idro, 3S500. (ÍIWBJ
I7NCYCLÕPEIHA BRITÂNICA -»,,

i_j Vende-se*' uma, preço baíxo, Car-',-
tas para G. Barros, nesta redacção.'¦

(H_a8662)__^:'

FAZEM-SE 
chies vestidos. Rua Se-

nndor Dantas n, úo, sob. 3?.
(H rQtioo)^ S.f

T^ORN'KCI'.-SK 
comida a domicilio/

; trata-sc pelo telephone Ipane*
ma. „7. (H. 26933) S

Í?ORMULA 
para sabão — Vende-se

c ensina-se a fabricar, optima for-
mula nara sabão. P/ ineRualavei. Car-
tas nesta redacção á "Formula".

(H 29373) O

ÍTENUIOUE 
FERRAZ — Encera-v

X dor o. lustrador moveis. «Encarrc- '

p.T-sc. chamados, rua S. Francisco Xa-
vier 561. Telephone 3434 Villa.

(H 29429) S

W$_-T

"AGUA PURGATIVA BRAZILEIRA "(Typo Rubinat)
V.LUCAS - Dep. R. Barão de Mesquita 588 - Tel. V. 1504 - RIO

(H 29120)4

[69) FOLHETIM DO "CORREIO DA MANHÃ"

MAXIME VALORIS

TEmCOES» 11008'
-OtDX >___)+-

Xão tenho i*...l"; nestes sítios
nunca apparccem malfeitores... E'
talvez algum namorado;..

¦Vo momento em que a criada
pronunciava esins palavras* Mimosa
eslremeceii violentamente, i. Um
raio dc lua tinha illuminado brus-
camente a figura «Io personagem,

lnvia feitu um movimento
instinetivo para se oceultar na
sombra.

"or atiuelle movimento e pela
esmurra do indivíduo, Mimosa jul-
í" '',1 reconhecer Luciano Simiane, e,
sem pronunciar uma palavra unica,
« induziu a sua companheira para
:i entrada do jardim.

¦— Parece estar assustada... unir-
murou Carlol.i.

Xão é nada. respondeu Mi-
"'«-.«: foi dc ccrlo illusão de
Parisiense, quc não tem o habito

andar no campo de noite.
E' possivel. Nós, que viv»-

;: as nestes silios. sabemos oue se

pódc andar cm segurança, tanto de
dia como dc noite.

—- 'Em todo o caso não fale nisto
á senhora Bourrides. .

— Oh 1 ella tambem não tem
medo. iDemais, temos um bom
guarda, o cão, que não dorme de
noite.

IE111 seguida Mimosa despediu-sc
mais unia vez e afastou-se. A
criada Carlota fechou por dentro
a porta que dava saida para a
travessa, e recolheu á casa.

1N0 entretanto Mimosa, pèrse-
guida pela mesma idea, caminhava
an longo da travessa, lançando de
momento a moniento olhares in-
«inietos em todas as itirecções. De
suhito, parou...

Achava-se naquelle momento' oc-
culta na sombra, a pequena dis-
tancia da porta que dava accesso
para a casa cm que Bourrides
residia. Agora a lua illuminava
completamente o muro de vedação,

em que essa porta se achava prati-
cada.

De súbito Mimosa viu que o per-
sonagem, que minutos antes antes
avistara, apalpava a porta com a
mão. cm vários pontos, e approxi-
mava dc momento a momento a
cabeça, como para procurar qual-
quer fenda através da qual pudesse
espreitar para o interior.

Depois o mesmo individuo fez
um esforço violento abanando a

porta, como quem queria verificar
a sua solidez. 'Por effeito daquelle
esforço o chapéo caiu-lhe no chão.
c o seu proprietário voltou-se para
o apanhar, ficando com o sem-
blantc em plena luz.

iMimosa então verificou que não
se tinha enganado: aquelle homem
cra com effeito Luciano Simiane.

Naquelle momento ouviu-se o
ladrar furioso e formidável do
Terra Nova, que se approximava
rapidamente. O miserável 'Luciano,

dominado por • louco terror, apa-
nhou o chapéo, e desatou a correr
na direcção da estrada, que con-
dúzia para Chaville.

Ao mesmo tempo que se dirigia

para b restaurante. Mimosa rc-
liectia naquella aventura estranha.
Parecia evidente, que o miserável
Luciano descobrira, de qualquer
modo, que Mireille tinha uma;
filha.

Se assim não fora, que teria clle
ido fazer a Vclizy? Cora que fim
quereria elle introduzir se romo um

ladrão em casa da senhora Bour-
rides? '

Quereria acaso raptar a peque-
nina 'Laura 'para. se vingar de Mi-
rcillc, c lançnl-a no desespero?

«Mimosa, depois de meditar seria-
mente sobre 6 caso, resolveu nada
dizer a Mireille. Impressionável
como era, a pobre creatura ficaria
cheia de terror, tanto mnis que
seria forçada a esconder as suas
angustias a seu marido.

Ah 1 por -que nâo se resignara ella
a revelar ao generoso Humberto o
nome do infame?... Ficaria desde
logo ao abrigo dos seus ataques..-.

i— Em todo o ciso, concluiu ella.
procurarei não perder dc vista o
vil personagem.

iPor fim, chegou ao restaurante,
em que a esperava o conde -paul
de Noves com mais duas pessoas,
indo logo em seguida todos para
a mesa.

IDurante tres dias a formosa
rapariga nem por um momento dei-
xou de pensar na estranha scena,
que presenciara em Velizy. .No
quarto dia, ao levantar da cama,
occorreu-lhe uma idéa subita, que
a aterrorizou...

— Quem sabe sc Luciano estará
louco?... disse ella de si para si.
E o peor é que um miserável como
elle é', quando tomado de loucura,
é capaz de tudo, mesmo dos crimes
mais monstruosos... Pôde aconte-
cer alguma desgraça á Laurinha, e
terei dopois remorso» de nada ha-
ver dito a Mireille.

«E na tarde desse mesmo dia
correu á casa da artesiana, que a
recebeu, como sempre, com a mais
affcctuosa cordialidade.

Fui hontem ver a minha filha,
disse Mireille logo depois das pri-
meiras effusoes de amizade, e
soube pela senhora Bourrides. que
estiveste cm Velizy na terça-feira
passada, á noite. j

Sim, estive lá, murmurou Mi-'
mosa com o coração • conf rangido ]
por pensar' que ia causar-lhe uma |
grande dór. E venho aqui hoje
de propósito para dizer-te que...
alguém, que nada devia saber, con-
seguiu, não sei como, descobrir a
existência da tua filha.

Ah I exclamou «Mireille com
angustia. Aconteceu alguma des-
graça ?

E a pobre mãe ergueu-se de salto,
pallida, tremula e com o olhar des-
vairado.

iNão, não, replicou Mimosa
fazendo-a assentar de novo; e nem
mesmo deve agora receiar-se coisa
alguma, visto que estás prevenida.

Ah! referes-te ao miserável
Luciano, não é verdade? murmurou
a infeliz mãe, com expressão hor-
rorizada.

Sim, "declarou 'Mimosa.
'E fez a narração circunstanciada

da scena a quc assistira na terça-
feira anterior.

Mas por que motivo nâo me
preveniste ha mais tempo? excia-
mou Mireille por fim. Passou-se

isso na terça-feira, e já hoje esta-
mos em sexta-feira...

A minha intenção, respondeu
(Mimosa, era realmente vir aqui
logo no dia seguinte dc manhã;
mas, pensando em que a casa cs-
tava bem guardada, e conhecendo
a vigilância da senhora Bourrides
c a dedicação da criada «Carlota,
disse de mim, que seria assustar-te,
talvez sem motivo... Todavia, hoje
de . manhã oceorreu-mc uma re-
flexão, que me aterrorizou... Lem-
brou-me que Luciano pôde talvez
estar verdadeiramente louco... ¦

Ah! desde este momento fi-
carei tremendo noite e dia por
julgar sempre mal segura a minha
filha, murmurou «Mireille com pun-
gente afflicção. IPela primeira vez
sinto pezar dc que meu marido
tenha de regressar depressa á casa.
6e o não esperasse dentro de uma
hora, o mais tardar, correria im-
mediatamente a Velizy, afim de
fazer rccommendações á senhora
Bourrides; mas Humberto pergun-
tar-me-ia o motivo dessa visita
extraordinária, e seria talvez for-
cada a confessar-lhe o nome do
miserável...

Que mal haveria nisso?
Não, não tenho coragem para

isso!
Mas nesse caso dá outro

qualquer1 pretexto á tua visita
repentina a Velizy.

Não, nunca 1 Livre-me Deus
de dizer uma falsidade a Hum-

berto, que me confia os seus pen-
samentos mais Íntimos!

Todavia, não lhe fazes saber
o nome do miserável...

Se elle me pedisse que Ih'o
dissesse, nem por um momento
hositaria; mas elle, meticuloso
como é em pontos de delicadeza,

' absteve-se sempre de fazer qual-
quer allusão a esse assumpto.

I «K; depois de breve pausa, Mi-
, reille continuou:
' — Na verdade o principal mo-
j tivo do meu silencio é o seguinte:

j receio que Humberto encontre o
j execrável personagem, e que de-
pois... reconhecendo-o...

Matal-o-ia provavelmente 1 con-

j cluiu 'Mimosa. 
Que mal haveria

i nisso? .
'Oh! não... não quero sangue

' sobre" o berço da minha innocente
| filha!... A Deus pertence pu-
1 nil-o !...

Seja assim; peço-te porém
j que te tranquillizes. O miserável

não pôde dispor de si e do seu
tempo como suppões...

'Porque?
Porque é militar...

—.Militar!... repetiu Mireille,
deveras surprehcndida.

Militar... de palha! E' um
dos peralvilhos, que conseguem in-
crustrar-se nas repartições do mi-
nisterio da guerra, onde fazem com
toda a segurança o seu serviço com
a penna, ao passo quc outros menos
favorecidos o fazem de espingarda
na mão. «E portanto deve ainda

assim estar sujeito aos regulamen-
tos militares, c náo poderá por isso
dispor de muitas horas... Além
disto, Álvaro Lançon, seu sogro,
actualmente deputado, e homem
esperto de\'éras, segundo sc diz,
não admittirá de certo que scu
genro o comprometia com qualquer
acção perversa.

—Sim, essas considerações tran-
quillizam-me um pouco; mas não
deixarei por isso de redobrar dc
vigilância... Amanhã de manh
logo que Humberto parta para a
escola «superior, irei. eu a Velizy...
•Mas de que modo conseguiria esse
miserável 'Luciano descobrir o meu!
paradeiro?...

Olha: fui talvez cu a culpada'
disso, po*rque commetti, no mez de
dezembro ultimo, a imprudência dc
lhe dizer a tua morada.

Oh 1 nessa época nenhum mo-
tivo julgava eu ter para a oceultar.
Provavelmente o infame Simiane
espionou-me, e descobriu que cu j
ia 'freqüentes vezes a Velizy...'
Mas emfim que será o que elle!
quer? Que pretende elle de mim?

'Provavelmente quer que lhe
dês dinheiro... replicou 'Mimosa. |

«Deus permitta que seja s«i!
isso! murmurou |M'r*_"e-

A hora do regresso dc Humberto:
de Circcy estava próxima. Mimosa:
despediu-se da sua amiga, depois i
de a obrigar a prometter-ihe, que'
a preveniria immediatamente, sei
se produzisse qualquer incidente |
novo.

«Minutos depois da partida de Mi-
mosa, a criada Sigoulctte abriu s_...
porta da sala, em que Mireille so'.'i
achava, e annunciou o coronel de ;'
Libourg.

O bom velho ia ali muitas vçzes
porque cra amicissimo de seus
sobrinhos, que lhe retribuíam na
mesma moeda aquella grande affei-,.:
ção.

Vendo apparecer o coronel, Mi-
reille correu para elle e lançou-se- |
lhe ao pescoço.

Logo depois das primeiras effu- ;'
soes, o velho militar perguntou pela
pequenina Laura, e Mireille respon-,deu: já

— A sua 'sobrinha está excel-" W
lente. Agora já sorri e até mes--
mo as vezes pareee querer começar . i
a falar...

Ahi muito bem!... replicou',
o coronel. Cada vez me felicito
mais pela boa idéa que tive.;.7,,
Imagina, minha querida sobrinha.*'
que arrendei uma pequena casa de:.
campo muito perto de Velizy.

Ah! que feliz idéa ! exclamou
Mireille, alegríssima por pensar que
ia ter em Velizy mais alguém para
velar pela sua filha.

Mns é só para passar o verão.
Eis-nos em junho, e, sc o calor
continua, .Paris vae ser uma vera
iladeira fornalha. Resolvi pois ir -

para o campo c escolhi aqúelles
sitios...

(. ciifimí».
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POTÊNCIA
Tratamento sem uso de remédios na»

própria residência do doente
S__8SS5iSS.SSS.S__ DR. M. T. SAIWEN..W*_S_ijB8'___íi_

?.': ' RUA DA QUITANDA 5' — '" artdary— sala ,2 — Rio de
Janeiro — Caixa Poslal 903. — Prospectos ¦ e Informações grátis,
¦verbaes ou por carta, das 10 da- maiiliã ás 6 da tarde, (H 29681)

f-sA NARCHIA EM PORTUGAL, por
l".2x Homem Christo, (pae). Interes*
Ijfalite obra de analyse aos máos gover*
i?5no_. e aos ací')5 pouco ciicrupulosos,

«pòi."- homens da República Portugueza.•"Çii. volume com* i.ooo pagtnas, 45000;
/'.pelo correio registado, 5?ooo. Dcscon-

tos aos revendedores. Pedidos á RUA
*>6ACHET. 18, Livraria Schettino.
... . (¦ »5a8)

S:T AMPADAS ELECTIUCAS do"s
.'Xi melhores fabricantes, OTTONI
SÍALMADA w CIA. — Andradas 99-
.VTeir 1.Í09. (12826) S

MM'." 
VAGUIMAR LANZONY

previne suas amigas e pessoas
•de amizade que sc mudou para a rua

SSeáeral Castriot.i .11. 506, ho Barreto,
INictheroy, bonde das 'Neves á porta.

JH_38457)_S
iiivo e suces-
sor da nota-

á vel cartomante. Mme. Ziitinn, pre-'-¦"ville 
une continua á rua Presidente

.'Pedreira 11. 101, Nictheroy.- ¦ •
'  ' (11, 28328) S

: .T4TANEQUINS .-- Vcndeiülsõ,'" .por.
i'J.fX is$ooü, completamente novos; no
•JL. de S. Francisco n. 6. i" andar.

"_  (ll*2i.?.:,(0 S

MODISTA 
de chapéos. e vestidos,

preços módicos; cnsiria-sè chapéus
.'»' 20l e 255 mensaes. Uua Alegre l!..
¦ii, Aldeia Campista. (II 28.191) S

.aTllME.. CASTRO — .Mõillsta. Faz

•OE alguém quizer passar uma casa
negocio,' no interior, muito per-

to da eítaoüo, que tenha commodos
p»ra familia, ou um sitio de 10 al-
queires geométricos, -cont^casa boa, per-
to da estação, pôde- escrever, para _?,.
Ribeiro; ,no "Correio da Manhã",'.por
especial 'favor. '(II¦ 2937*4) „§

SENHORA 
dc 30 .40 annos bfferc-

cc-se para acompanhar uma moça
ou senhora de. cdade. "Sabe costura e
serviços domésticos.-Não se .- -.importa
de ir para íóra. pá e exige boas in-
formações. .Na rua 13 de Maio..to, te*
lephone 2888. ,.'¦ - (II 28295) S

Vetidc:se um eni- per*
tado, á rua Candelária 90

(H. 28371) O

CjEXTANTE.
IJ feito ca.tad
(a™ andar)

M. Câmara,vi;

vestidos por.. qualquer'¦desde ao$ooo. Carioca 70.
pela caaa "Alplia". (II.

f gurino
Entrs.l.í

40.17) S
TAG1LD¦M'-*-*-*- 

/111 R. S. I.ú:z Gonzaga ti. 146. S

ifll '

Naturalizações

Mysterioso prodígio enviaSo do
oriente ^iara resolver as difficulda-
des de vída. Caixa 3$oòo réis, Nas
drogarias.. Para quantidade, escre-
ver para, Arcliimandrita. Mensa-
gciro Urbano. GalerK Cruzeiro.
Caixa n. 22. Rio de Janeiro.

 ¦' (14580)

SABÃO 
LIQUIDO perfumado, kilo

2?ooo, sem vasilhame; Alfredo de
Carvalho. & C. Rua 1" de Março. 10.,

(12280) S
OI.GUKANÇA ,NO AMOR, dr. Bren*
IJ nus, traducçâo do dr. Augusto de
Castro. Suggestiva obra' scientifica,
necessária áquelles, que por qualquer
razão moral, ou doença physica,- não
devem .ou não passam ter filhos. \
volume com muitas gravuras explicati*
vas,. i$ooo; pelo correio, i$soo. Des-
contos aos revendedores. Pedidos á
LIVRARIA SCIIETTlNO, RUA SA*
CIIET, 18. (11528)

Mudou.se para
:i n. 146, 5.

Christovão/ (II 28237) S
"ff/rACHIN-AS de escrever — Offi-

'ilrX na de concertos, lithpeza, nicke-
viagem e reforma; grande stock das
Rtlelhqres machinas conhecidas; rna
,/da Alfândega 137, tel. 'N. 3450, E.
Magalhães. (II 27961) S

A.NTONIETTA, modista . de
longa pratica, faz con. perfeição•qualquer vestido. Ponto a jour, picot

;' c botões; na rua Corrêa Dutra n. 17a,
'* tcleplionc 2.612, Beira-Mar.
a._ (II 22007)_S

¦JVTOÇO de 21 annos de edade, dan-
.alli do de' si boas referencias, deseja

collocaçâo cm escriptorio de casa com?
.'mercial. Resposta, por favor, á Flane,
'-{'110 escriptorio desta folha,
ff (II ^9524) s
ivJVTOTOCYCLETTÍi ilcndcrson, ia

J.1X W.P.. vende-se muito barato na
r. Fernandes 40, IS". Novo. Trata-se'com Ferreira, na tRadio-tclegraphia do

; Lloyd. (I-I_a_5<>0_0

MODISTA 
— Mme". SA' 

"má

Peo-eirn Eranco, 70, Esta.
cio do Sa, phonc V. 5191,'confecção elegante.
;,-._ (H 27520) S
¦•TVTATIÍRIAL EL,ECTR-I:Q:0 —
í.iíl Grande stock, aos melhores pre-
:'ç..s. OTTONI ALMADA w CIA. —
.Andradas 99. — Tel. 1.609.' ' 

(12827) S

SifARIANELA, 
por P. ('.aldos."'Emo*

£ cionante romance d'amor. Scenas
3 de um coração apaixonado dc moça in-'¦feliz. Neste bonito livro, encerra o co*
fração dc uma mulher, o mais doce, o
S'mais extatico, 6 ninas sagrado, o mais'puro, c o melhor perfume que pódc
!;'haver, numa grínalda dc flores, -ou de
jfíím coração apaixonado de mulher, i
'.vol, i$5oo; pelo corrrio, 2$ooo. Des-

contos nos revendedores. Pedidos ú
LIVRARIA SCHETTINO, Rua Sa*

(11528)
_ casa-
mentos __,,, , , .,. , .

tSíi i.c(rnni,i.ii-nii nn llnsil Tratam- TTiMA moça dc família deseja umMe estrangei os .110 llrasil. lr.it.tm JJ , ,, uma mm dc"tae de accordu com a lei., Ur. K-¦¦! ¦ ¦¦• ¦-* *

Instituto do Dr. Álvaro Alvim
TRATAMENTO DE TODAS ASMOLESTIAS INCLUSIVE: —

da syphilis, pelle, fibroraas uterinos, ulceras c tumores malignos,
pelos meios communs*, vigorados oelos mais poderosos agentes phy-
sicos: — ELECTRICIDADE (todas as formas), . CALOR, LUZ,
FRIO, RAIOS X, RADIUM. MASSAGENS, etc, etc; Largo da'
Carioca n. 11, das 11 ji|a às 5-, -. • ; . - (1110).

Moléstias da nutrição
Arthritlsmó, — Diabete¦— Obesidade — Rheu-

inqtismo. }
Tratariiento electrico dá
prisão de veiitre —— Jlau.

sitRcm electrica.
PROF.DR. EUTYCHIQ

, LEAL :¦;••?
Rua Treze de Maio 11. it. Tel.

i 4g8--.. C. - (5916) R

DENTISTA: 
americano — Dr. C.¦ de Finuerêdo. -1- Extrações com-

plctamente sem dôr, Uua -Andradas
n. fjg. ... (H28513) R

:—1 : v..-_—,—i." Aos Srs. Dentistas .
I.ecciona-se , prothese/ , curso com*

plctamente prati_b ; ou theorico, -para
graduados s gradiiandps, Kua da Ca-'
rioca 11. 42, i»** andai.'.- '¦ 

(II 28683) 'K

IjiAZEM.SE 
todos os trabalhos peio

? systema moderno, e preços reduzi-
dos; Rua da Carioca 42, "'i0 and.ir,

(H 28684) R

HYDROCELE, TUMORES
DOS SEIOSi VENTRE

E ESCROTOS
HYDROCELE — Cura radical,

sem dòr, seni. operação cortante e
sem privar o doente,das suas oecupa-
cões halntuaes.

DR. LUIZ DE MARCOS — Uru*
g liava na 105» sob.» das 2 áa 4.¦> (4875)' •

Vias urinarias
Cura radical da gonorrhéa, com
o desapparecimento da gota mi*
litar e do's filamentos, por meio
dc apparelhos que permittem

,ver, distinguir e curar as diver*
sas localizações da doença. Dr.
Raul Rocha —7 dc Setembro
195 ,— 2 ás 6.'. (m.941)1

FOOTBALLS
Inglezes e' americanos,'' marcas GreRor
Olympic e outras — PNEUMATICOS

avulsos. ' :

IfER.VOS cm prestações dc 5$ a
X 25$, sob medida. Entrega, sem
fiador. "Alfaiataria Veiga". Avenida
Salvador de Sá 150, e praça Tiraden.
tes 39, sobrado, officina. Tel. V.
6089. (H 28713) S

Dr. Alvino Aguiar
.Pulmões, estômago e rins — Tra-

tamento (Ias anemias, esgotamento
nervoso, etc. — Consultório: rua
S. José, n. 51.'Telephone, 5868,
Central. Residencia: travessa do
Torres. 17. Telephone, 4265, Central.

(12279) R

CABELLOS
BRANCOS?...
Voltam á sua primitiva cor

com'o uso do RESTAURA-
DOR SOARES, este maravi-

.llioso tônico além de finamente
perfumado, faz desapparecer a
caspa cm tres. dias, não con*
téin nitrato de pratr., dá aos
cabellos brancos a sua cor na,
tural; á venda em todas as
boas casas. Vidro, ,i5ooo, pelo
Correio, 5$ooo.' (Fzigg)

[m

."Moreira, rua'S. José 31 (1" andar ),
(II.- 38491) S

O 
VOSSO FUTURO, lido pelas ca;"-
ta», por S. Cypri-.ino. Neste I.i*

yro podereis saber o que ¦ desejardes,
¦ assim como sc ainda sereis feliz no
«mor, nos vossos einprcliendimcntos,' 
ao jogo, etc. i volume ensinando a
deitar carta», i5ooo; pjlo c.orrclo
1Í500. Descontos aos revendedores.

/Pedidos á LIVRARIA SCHETTINO,
Ima SUchct. i3. ("538)

ÍJIANOS 
— Aliriam.se por 10$ e

concertos com perfeição,' recebe'chamados na praça da Republica 58,
:: i° andar, entre as ruas da Constitui-

çfio e Ho&picio. Teleph. 27*51, Cen-
'trai: tombem se compram pianos em
qualquer estado e machinas de cos-

Mura. (U 28480) S

todo o respeito,' não tendo outros hos*'

Sídes. 
Cattete ou immèdiaçÕes. Para

ento Lisboa 5, T. B. M. 1503.
(II 28280) S

senhora, chegada de fora c
sem compromissos, procura um se*

familia, para lhe^to-

Creol
(niooucTO

BRASÜiEIRO) I
Indispensável cm todas!

as caso.s para a morte dej
insectos o micróbios.

Creol só Creol!
"1EDICO, capitalista, offerece ne-

j.ij». gocio vantajoso, de futuro e sem
capital, a pharmaceutico activo c* ha-
biliíado, -estabelecido nesta cidade,
Tratar urgente, com Dr. Jacques, rua
Evaristo da Veiga 128, sobrado, das 4
ás 6 horas da tarde.. (H 26998) R
-\TUMA E A NYMPHA, por Lima
ll Barreto. Notável e sensacional ro*
mance dc , vida contemporânea. 1 vol.
de grande formato, i5ooo; pelo correio
i$5oo. Descontos aos srs. rCvende-do*
res. Pedidos á LIVRARIA SCIIETTI*
NO. Rua Sachet, 18. (11528)

Tem sar d as ?

Casa Grão-Turco
Ouvidor, 96 Tel. Norte 4*034*

(12848)

FiENTISTA — No- grande labo-
XJ ratorio prothodontiro do dr.
Silvino Mattos, á rua Uruguayana
3, fazem-se com perfeição, garan-
tia e brevidade todos os trabalhos
de prothese dentaria,«-por preços
sem comRetencia e melhodos aper-
íelçoadoü. Tel 1555. Central.

(H 29637) R
"CIRURGIAO-DENTISTA Aldo
Cunha participa que mudou seu

gabinete Elcctta-Denfario pana R.
Marech. Floriano 55. _

(H 39339) R

OFFICINA 
de prothese dentaria.

Trabalhos perfeitos e rápidos.
Sete Setembro 176, tel. C. 4790.- 

(H 28653) R

R. SILVINO. MATTOS — Ji*
tracçfirs absolutamente sem dor,

,1 55; dentaduras a 5$ cada dente ;
concertos em dentaduras a 10$; obtu*
rações a'55'. trabalhos garantidos e
pagamentos, a prestações) a rua Uru*
Buayana n. 3, esquina da rua da Ca*
rioca; das 7-da m3nbã ás 5 da tarde;
ulcplioné 1*555. Central.

(II 29637) R

PARTEIRAS

TITMA*J sen
nhor viuvo, com
mar conta da casa, devido à mesma se jachar em condições pqra dcseínpeiihar jesse "mister. Kcspostas neste jornal, I
para A. G. , . (II-28281) S

(12180)

Clll
PENSÃO. 

Dá-se
Ha boa pensão a'mercio e moças. Rua•'"191» i° andar.

casa dc fa.lil*
apazes do com-
7 Setembro ri.
OJ__JL8s;8)_S

PÍSNÕ. 
Particular compra 11111, ur*

gente, perfeito ou precisando con-
i certo. Paga-se bem. Tel. 241 Villa.

_ (11 29285) S
¦^T^IANOS — Aíinam-se por SÇooo e

¦ X concertos baratos e compra pianos
cem qualquer estado, na Avenida .Sub-"¦urbana 

n. 2,100, endereço Ttalmraliy,'"ponto 
dos bondes IC. ile Dentro.

¦-,¦' (II 2U453) s
-"POLÍDOK dc pianos na própria rc*
-Ji ' sidencia, trbalho garantido, encor

¦ rega-Bej chamados, telephone C. 2336.
officina de pianos, (11 29342) S

-itifiotencia
Neurasthenia, -Insomnias,

Esperhiathorréa. — Cura
certa, radical e rápida, no ga-
binete Electrotherapico do:

DR, NEVES. DA SILVA

LARGO DA CARIOCA 
"io..

De 1 ás 6 (11144) 13

URGENTE. 
-Aida Tontoni Teixeira

precisa falar coni» sua irmã Fãnhy
Tontoni, para negocio urgente. "Car-
tas para rua Quissamã, 927, Petropolis.

- (H 26831) S
AJANTE com pratica bastante e

conhecendo bem as principaes
praças do interior, tanto do norte
V

pENSAO Fornece-se de i!
lidade, farta e variada, da

de familia, na rua Larga 207, 1" i
dar, (H 29367)

su|. litoral, como os do centro do pair, .
offerece os seus serviçs á casa impor-
tante, para veada ou compra, ou pro.

ncor* | paganda de quaesquer artigos. Cor- j
respondcnÇiia â. Alfredo dos Anjos. — !
-Rua Senhor dos Passos 27. até dia 9 !
do corrente e depois. Caixa Postal
318. — Bahia. (H 2955S) Squa-

casa

s ! gg__B5MBSB_____a_a»S_ll_-gg^
PENSAO. 

Foruece-íe a (bunicilio.
Uma pensão, go$ooo; meia, 50$.

fagamento adeantado. Kua Carmo
Netto, 213, casa de familia.

(H 28281) S

Pensão Velloso — -i:™'!;
^.cavalheiros,

te», 93*

a liras
R. Marquez de Abraíi*

(11 37345) s

PREPISA-SE 
• (1.15 pessoas que de-

sejnrem trabalhar a bordo dos na*
vios, coni bom ordenado e tratamento.
Tai íèltjos, Canwrciros, Despènseiros;.

. ^íoços de conver.. Damas de bordo.
Pessoal de cozinha, nadar ia. tÇa*ivôcÍ;
tos. Remadores, c demais classes. Ma-"triculas 

de Pescadores, Hnferhleifosi
etc. Trata-se de todos os documentos

necessários, para a matricula na Capi-
.tania do Porto, pelo preço módico de
r,tS. paganda os íijeteiidetités somente

- 2oS nn aoto, conio si|£nhl, Kua dn.s ln-
validos íi6 A. Sr. Gonçalves, Kscripto-

rio do iMcnsageiro, (II 28006) S
X>ENSA()',"(le" fáinilIaTbrásileJraj for-

1 X necc-.e a domicilio, bom paladar
e variada, feita com muit.o asseio,
para todos os preços. Rua dos Volun-
,aÍÍ2?i_ÍÜ: (II 28567) S
T) SN SAO .— Poiiicec.se, á mesa o
X & domicilio, na Ladeira do Castello
¦11. 24. (II 38638) s

PHARMACIA. 
Vende-se eni Barra

do Piraliy, a pbíirmaèía 'Milward.
Trata*se na mesma. (II 20332) O"O0RTAS 

de peroba, yêndein-se 2
X v_ú)sj com 3.30X1Í metro. Rua de
S._Christnv5o 88. (II 30533) O

. JTJUÀRTOT "Em casa dc famiiía dis*
v* ineta,' deseja-se um ' para casal
sem filhos, com pensão, com ou sem
mobilia. Resposta, por fav.or, a este
jornal, ás iniciaes S. P.
._ (H 2859') S

QUARTO. 
Precisa-se d= 11.11 iiiõTi-

lado, com pensão, para uma se-
nhora muito modesta, ate i30$ooo.
lícseja-se próximo de um collegio re*

wlgiÓSq ate mesmo uo Kncantado, jun*
to do Collegio de N. S. da Piedade.
Carta», eom explicações, para Phar ma*
cia Corrêa, rua Estacio de Sá u. 89,

Ktfo sr. Augusto Machado.
. (H 38.543) S

/UüiKEIS VENCER? Nos negócios.
*of na politica, nu j,')gi», nó amor ?
Applicáe a vosso força hypnuttcai pelo
filhar, pelo RC-íto, pelo magnetismo da
voe. Este livro vos ensinará rápida
e facilmente c/mio obter triuinphos em
qualquer situação da vida, como ser
rico, poderoso e feliz. Compre b SU-
PER10R CURSO ILLUSTRADO DI-3'HYPNOTISMO E DK iMAGNETIS-
MO PESSOAL, dn prof. Aristóteles
Italia. Preço do volume, ene-, loSooo;
Vende-se ní Ct\S.\ TORRES, á ru.-t
S!io. José, 6; H. Antunes, rua d>i Hos-
picío, I3S; e Azevedo & Costa, rua
Uruguayana 29, Rio. Em S. Paulo:
Livraria Zeaith, rua S'.jo&0i 8.

(íl 27123) S

KÜUPAS penhorados, compratn*aè
as cautellas, paga-se bem. Rua

Evaristo da Veiga (15 (Tiiiturafia).
Ül. 38á43) S

Dpoíçtrn indicador .le resi-xvcgianu dencia imlivi(ll!a|.
.completas inforiuaçües e esclareci-

mentos; guarda e remessa de cor-
respondencia privada: com J. Pin-
to, rua da Quitanda 75. loja.

(H. 27663) S
OESTAURANTE, Vende-se um

XV bem afreguezado; ua e.taçíio de
SJangu', trata-se ria rua d.) Rosário,
142, sob., Cândido.
&':. (II.. 29049) o
OENHORA educada; fill.a de fami-
O Ha, 30 annos. deseja collocaçâo,
góverüahte,( dama de companhia, tem
muita prutioa . de governante de cusa,

assim como dc casa dc pensão; activa,
trabalbadeiu, saíje costurar. Dá in*
formaç5cst de máxima -confiança. Não
tem familia alpuma. Rua Machado
Coelho n. 133. nuitanda. Estacio.

 (H 28647! S
CjENHORITA distineta deseja leccic
KJ nar cm uma fazenda, nâo fazendo
questão, de qualqunr ordenado. Car-
tas a Nair Serra, rua Jorge Rudge 15,
Milia Is-bel. (H 39573) S

Que spffrãm de falta dc re-
gras mensaes, sejam (piaes fo-
rem as suas causas, ensina-se
maneira de regularização iin-
mediai a, c** de scfítiros resulta*
dos. Só sc trata com pessoas
interessadas. A ven iiia Mem de
Sá, 274, i°, sobrado. (.14567)

O 
LIVRO S. CYPRIANO, o vcr.la*
deiro livro, mi 6 thesourp da fei-

liceira. Um ypUHnóVu livro, contendo
rcceitjs diversas, sobre a ligação lüirit
0.1 espíritos, ligar e desligar amizades,
para se fazer amar e outras bruxarias
mais. 1 vol. br. 3$0Òo'; pelo correio,
iS',00. Descontos aos revcudèdnres.
Pedi.!.,» .'. LIVKAKIA SCIIKTTI.NO.
Rua Sachet, 18. (1153S)

ADVOGADOS

Moléstias dos olhos, nariz e
ouvidos — DB. NEVES DA
ÕnÓilA membro da Aca*mm demia de Medi-
cina do Rio tle Janet-
ro, medico tle diver
sos hospitaes desta
cidade, oom longa
pratica no peixe nos
hospitaes de Berlim
Vienna, Paris e Lon,
d vos' AVENIDA RIO
BRANCO, 90, nesta
cidade.

(ii 29683)

Tumores no Ven
tre - Vias Uri-
narias -Moléstias

de Senhoras.
DR. JAYME PÒOGI,

com pratica nos Hospi-
taes da Europa, <Iá con-
sulta 2"s., 4»s. e 6"s., á
rua Marquez de Abran»
tes n. 192; 3"s., 5"s. e
sabbados, das 3 ás 5 hs.,
á rua S. José, 40.

Res.: "Casa de Saúde
Dr. Poggl"...lt!\. S. 155.

"dInTísTaT"

SENHORASMoléstias
das

Tratamento
dos abortos

e suas
conseqüências, coirrimentos, coli.
cas utero-ovarianas, regras irre-
gulares e 'prolongadas. Assem-
bléa 54, 13 as iS, l)lt. PKDHO
MAGAT.IÍÃRS. OI- 28527)_V_.'
UJARTK1KA e eniermeira diplomada.
X Mme. Elvira, 17 annos dc prati*
ca, faz partos e trata suspensões; con*
sultas grátis, de 1 ás 4, c preços sem
cgúal. Rua dos Andradas n. 149. T.
Norte. 4779. (H 25293) Y

Mme. BRESCIANI
PARTEIRA MASSAC1STA

Executa manual 011 por clectricida*
de. Especialista em tratamento de
moléstias de senhoras* e suspensões,
processo novo. sem dôr, rápido c ga-
rantido. Attende a chamados a qual*
quer hora. Consultório resid. Rua
do Cattete n. 288. Telephone Beira
Mar n. 38. (H. Ü3H"U

ftt Al.ITO.7 evita-se usando os . pes*
UnAVIUCL sarios Mater-Rendell,
inolletisivos, garantidos. Dcp. i Rua
Uruguayana, 142; preço 45000.

(II 26789) Y

fRAVlnF7 ~ Evita'se facilmente,
Ul\/lVlL.LI_ e com segurança, sem
perigo algum. Bons medicos. Cons.:
das 10 ás s; r. Lavradio. n. 9, sob.

(H276S3) V

N. TOLENTINO GONZAGA
ADVOGADO

11. Cnrio.ii 16—Ti.1. C. 214.
('I 2fO)S>

A DVOGADO — Corrêa de OliVei-
— Rua São Pedro 140. Tel.

.5982. (II 28689) s

MÉDICOS

VIAS URINARIAS
Cura radical da gonorrhéa agu*
da e chronica e suas complica»
ções. Assembléa 54, io ás aí,

Dr. 1'cilro Mngnlliãcs
(II. 285.-;) R

DR. 
C..K.MO PEREIRA — .Moles*

tias internas, moléstias dc crean.
ças e svnhilis. Das 12 ás is boras, á
r. 1" de Março 10. Tel. 1531 Norte,
lies.: rua Cluh Athletico n. 33i Tel.
Villa -«1lf>». (H 28380) K

ESTRANGEI-MEDICINA
tudo e applica por 30$, o legitimo
914, allemão; cons. iom. ás 7
noite. Mal. Floriano, nVi 55.

(H 12431) li

Dr. Caetano Jovine
das Faculdades dc Medicina de N«-
pules e Rio de Janeiro,

Trat.Ttnento moderno' t sem
operação de moléstias, das se-
nhoras. vias urinarias, -pelle,
syphilis. gonorrhéa chronica.
estreitamentos urethracs, cys.
tlte, hydrocele, hemorrhoides.

De 1 ,íb s da tarde. Rua S.
José n. 36. Teleph. C, 2153.

(12377)

/ 10NSULTORIO DENTAKIO —
\J Aluga-se, *, vezes na semana. Com
o dr. Ricliard, ás terças, »iuint:is e
sahhaãos; das 14 ás 17. Rua Uruguay-
ana 9a; paganiLMito adeantado, porem
módico. (II 38314) ..«
/"toXSÍÍLTORIO electrico dentário.
\J — Aluga-se. de frente, no melhor
ponto da Avenida Central, ,l vezes por
semana, n profissional distineto. Car-
tas anui, á M. M. (II 29583)^

stmiamÊBummÊÊMa
Creol ül

Creol!!!
O socego ii.i fazendeiro

.'¦ it gnrnntia do lnr.
CKKOL, produeto gnii*

cllo, C o iiiçllior desinfe*
rltmle do intuído,

|Cre 1 só Creol
(12295)

LIVROS NOVOS

Ultimas. publicações • da
Livraria Quaresma

Ppntsatnpntn-í dos «randM vul'X"Cn&4mcniUb tos da Literatura
Universal'sobre -^ O Amor— O -ca*'
samento — á paixão . — A amizade

 A af feição *¦— A belleza —O ciu-
me —r-O-odio, etc., etc. Um grosso-
volume bem impresso em Paris., com
linda capa .ems¦. chromulitnogra-
phia. ..... . . .'..'.... i . 2Çouo

Que verdade!!!
Onde entrn o CREOÍi

luorrcm os, Insectos e ¦ os
micróbios.

O uso do CRBOIi evita
muitos males.

Creol só Creol
1 ,

-. '-  
02295)

DiccionariÔ das Flores: f^AcfYLOGRAPHiA — m curso
JL»" do professor 13onçalvcs I-ilho, en-
sina.se pelos menores preços. Confe.

. re-se o diploma aos aliimnòs**.qiie ter-
! minarem o curso.' Matrículas #e' infor-

mações -de i ás g horas da. noite, á r.
Riaohuelò 54, sob. ' (H 29402) Z

Müiagnoü-ticoetra
tamento

das doenças do esto-
mago, Intestinos, li.
gadOfjtuimões, cora-
ção, rins, ossos, etc,
pelcDR. RENATO Dt
SOUZA LOPESi Pre-
ços módicos. Rua São
José 39, do 2 às 5,
às terças quintas o
sabbados.

(383)

folhas e frutos, contendo o significado
de todas os, flores, . folhas e frutos,
emblemas das cores, arte de fazer
signa» por meio do leque e da ben-
ga.a, etc, etc. Um. grosso e elegante
volume impresso, cm Paris, com «•'
plendida capa, verdadeiro primor de
elegância., . . ,. .] *.'¦', , . ;¦' ;2$ooo j
JManual do Namorado!
contendo a maneira de agradar ás
moças,, fazer declarações de amor,
vestir com \ elegância,* estar á mesa,
em bailes, em passeios, etc, etc. Se*'
guido de cem cartas de namoro, no*
vissimas e elegantemente escriptos em
estylo elevado,. por, Don Juan de, Bò*
talogo. Um,grosso volume» ricamente
impreso, e bem encadernado, com fi*
nissimo chromodithographia, trabalho
executado em Paris e próprio para
presentear as* namoradas. » . '3?uoo

Secretario Poético fj$j$
sias de bom gçsto, próprias para se*
reni enviadas-por escripto, e recitadas
em ,dias de aniversários natalicíoa,
baptisados, casamentos, parabéns, etc,
pedidos de casamento e vários outros,
declarações amorosas * etc», etc, por
Horacio Brasileiro. Um grosso vo*
lume. ,*. . .-.';. 2$ooo

Orador dó. Povo, °»âocte-
discursos familiares- e populares para
baptisados, casamentos, anntversarioa
natalicios, exames e festas collegiaes,
felicitações, recepções, manifestações,
enterros^ etc.^ etc, todos modernis-
simos e escriptos. em linguagem' flupn-
tc e estylo elevado, pelo Dr. Annibal
Dcmostlicnes, o, principe da eloquen*
cia. " Um grosso volume encader*
nado '. ... . . 2$ooo

A chave de ouro do Jo-
go dos Bichos thverroeida°
fortuna. — 0 ¦ mais completo e ver*
dadeiro livro dc sonhos que sc tem
publicado até hoie — Contendo a
decifração exacta de todos os sonhos
com objectos, animaes, frutos, ent-*
dades, cousas e pessoas; nomes prb*
prios masculinos e^ femininos, - com-
prehendidos na historia e na mytholo*
gia; llõrei e frutos, por José Pedro.
Um volume de 144 paginas com fi*
guras e linda capa a$ooo

Os Segredos do'Futuro
Livro de. sortes, para divertimentos
em familia, por Xico Braz. Um vo-
hime cora uma bellni capa colo*

.rida. -.  a$ooo
Dansas de Salão aCocn*pi,t
ção fácil e ao alcance de -todos para
se aprender *a dansar" com perfeição
todas as dansas de salão: Valsas,
Polkas, Quadrilhas, Schottichs, Ma-
zurlias. Quadrilhas americanas e .Qua*
drilha Imperial — com. as diversas
marcações em. france/., etc. Trazendo
a maneira dé";convidar "? '-¦*-
dansar. O modo de proceder no tt*
lão, comsigo e paro com os outros.
Maneira de saudar. As reverências e
mesuras. Como sc cum primei ^-u. .'_;
peisoas. Os passos principaes de
dansa. O modo dc segurar ns damas,
etc, etc' Quadrilha franceza, lancei-
ros, dansas diversas, tangos ou boston,
o cotillon, etc. As dansas modernas

o Cakc-walke; a Firrlanaj o One
step;..The. two steps; Le pas de
1'ourj (o passo de urso); le turkcy
trot (o passo do. peru); the hitccby,
koo, etc ¦ O tango ' argentino; o ma-'
xixe brasileiro. Terminando com um
completo vocabula/io do termos es*
trangeiros, com a pronuncia figurada-
(franceza e portugueza), usados nas
dansas» Obra enriquecida de numero*
sissimas estampas explicativas, de to-
dos os passos e posições, mesuras,
saudações, reverências, etc, etc, em*
pregados nas dansas — Por Xico
Braz. Um grosso volume encaderna*
do, cheio de estampas explica-
tivas. ;•'.  . 3*.ooo
Physiologia das Pai-
Vf!_PQ e sentimen*os* moraes do ¦ ho*AUCb me„ e. fa mulher, pelo snbio
J. L. Alibert. Contém este grandioso
trabalho, desenvolvidamente, todas'-as
paixões humanas,: taes como - o:
Kgoismo, Avareza,,; Ambição, Orgulho,'»
Justiça, Benevolência', Odio, Vingan*
ça, Inveja, Adulação. Baixeza. Amor
filial, paternal e maternal, Espirito
de imitação, etc, Um-grosso volume
de 300 paginas, encadernado. 3$ooir
O Physionomistadeouco„te
cer o caracter, o genio, as inclinações,
as qualidades c os sentimentos moraes
das mulherVs pela pliysionotnia, ser
gundo Lavater e Gall. Um grosso
vulutiie cum grande numero de reirn-
tos de todos os typos de mu*
llieres. 3$ooo
Manual do Chauffeur,
ou guia theorico e pra-
tico do automobilista
Contendo a descripção minuciosa das
macHtnas; noções t-indispensáveis de
electricidade, mecânica e magnetismo.
Magnetos — de induzido movél, ma-
ghé(0 Simms-liosch ™ induzido fixo,
systema Fiat —.Renault — Mercedes

Dietrioh, etc; regulação dô avan*
ço ou atrazo -da inflammacão; pre-
cauções para o bom uso do magneto;
maneira dc lidar com pilhas, ac*
CÍt mui adores; motores, etc Como • se
devem remediar accidcntcs, avarias,
paradas imprevistas; receitas diversas
relativas ao serviço de automóveis;
conselhos uteis p»ira incêndios, se*
guidos de-um regulamento para evitar
desastres e maneira de fazer exame e
tirar carta dc chauffeur, por J.
Queiroz. Um volume encadernado e
illustrado com 83 figuras intercaladas
no texto 35001.
A Livraria Quaresma
remettc para o interior, com a ma-
xirhá brevidado possivel', e livre de
despezas com o Correio, qualquer
livro deste annuncio, bastando tão só*
mente enviar a sua importância em
dinheiro, e não se acceitam sellos, em
CARTA REGISTADA COM O VA*
LOR DECLARADO, e dirigida a
PEDRO. DA SILVA QUARESMA,
ruu de S. José ns. 71 e 73 — RIO
UE JANEIRO. (12663)

DAmA 
FRANÇAISE — Distineta,

ensina, praticamente, seu.idioma.
— Rua Marquez de Abrantes ti. •!

(__3í»654) Z|

DACTYLOGRAPHA 
" — Competen-;

te. toma conta jle qualquer serviço .
de machina, em sua casa, por preços |
resumidlssimos, tem telephone. R; Coi jronel Rangel 31. Cascadura. 5

 
(H 39403) Z'

ENGLISH:P:«2acrr'cCoV
ct-imcnte. Cohl Mplde2. Matrlcule-se
na riia São José 106, sala 4. '

¦ ¦¦¦.. (H 39632) Z ¦

ÍESCREVER 
A' MACHI-iA—Cur*

Li so completo em 30 Pções, com os ,
dez 'dedos,- c em todas as machinas.
ESCOLA. "VELOX" largo dc São
Francisco n. 36, 1". Quem não apren-
der em 30 lições tem direito Jí repc-
tição.- grMuita. (H 25574) • Z

Banco porfuguês
do Brasil

CAPI TAL.... 50.000.000SOOO
Sede RIO DE JANEIRO •

Fííiaes eih *. PAULO e SANTOS
Endereço Tclegraphico BRASILUSO

CAIXA POSTAI; 479

Por.contracto com' o governo portugu^
o llanco asHiimiu no Brasil as funeções d«

AGSNC1A FINANCIAL DE PORTUGAL
Abre cie de movimento, C[C LIMITADAS

COM TALÃO DE CHEQES,
cie a praso fixo e _ic cm moeda estran-
ceira nas melhores condições do mercado

¦, . - __ 
E .— • ¦

Faz todas as operações Bancarias

ttt.__E_.t-. -iiiiii

COLLEGIOS
O de maior renome c trndicòca

no Brasil—O Gyninasio Pio-Arac
ricano. R Teixeira Junior, ,|..

Tel. V. 1.041. (.t:(l

In

iQuereis ser bella?

IDse tw "iy-
I* ¦¦¦¦-¦¦¦-  — 1 ¦ ** 1
(m^H_H»a»M»B»M

 (12181)

ESCRIPTURAÇÃO 
mercantil, me.

thodo fácil, e escrever á machina.
Rua São Pedro 140, sob. Tel. N.
5982  (H 28686) Z
ITtSCRIPTURACAO mcrc, Direito
J-J c Arith. Comrii.. Preparatórios,.
Aulas diurnas e nocturnas. Tratar, á
r. do Hospicio 158, sala-» da frente,
¦Ias 3 ás 4* (H 24.-5,11 Z

ENSINA.SE 
piano por methodo fa*

cil, á 10 l« is$ooo, á rua S, Ja- ,
nuario 56. —*\S., Christovão. t

(II 28327I z I
ESCOLA 

"VELOX» — Pratica!
commereial c. bapearia, arithme*.

tica. calculo, .câmbios, escrituração •
mercantil, correspondência e tachygra.
phia, largo dc S, Francisco n. 36 . |

(H 28612) Z

SCOLA BERLITZ — Linguas vl-
vas ensindaas -"praticamente" por

professores especializados, na "Unica;
Escola Official Berlitz" do Brasil.
Av. Rio Branco 110. Edif, do Jornal
do Brasil, i" andar. (0435) Z

INGLEZ 
e FRANCEZ — Falar e

escrever cm curto prazo. Escola"Velox". largo dc S. -Francisco 36. ,
(II 28612) z

1^-. Illll» !¦!¦»—.—»»» ¦ mi

SO' 3 DIAS S
é o tcinpo preciso para curar a gonos-rhôa mais

antiga c rcbcldo com a

Injecção Marinho
Os corrimentos das senh oras desappárecem no primeiro dia i

de uso — A' VENDA EM TODAS AS PHARMACIAS;
10141» '

Sem absoluto solfrimcnto para o paciente, sem chloroformio, podendo
o doente retomar suas oecupações o Ito dias depois. Dr. von Dollinger da
Graça, da Heiieíicencia Portugueza, c om estudos em Berlim e America da
Norte. Clinica apparclhada para per mittir ao doente permanecer após toda
intervenção. 3 \\z da tarde. Meni( de Sá, 10, sobrado. Phone Central 4810.
A qualquer hora, com cartão previamente adiuindo.

COLLEGIO Sylvio Leite,;
tcmbiuteriiato c extcrnato. Uua >:,.
riz e Barros ns,-256 e 258. T.-I.n!iu.
tie 1.253, Villa. Cursos prclimin-ir,
primário, secundarei c especial dc *ir_*
naratorios para admissão ás escolas sy.
vicriores, tom nrocrammas etjiiipaiatíoi
aos do Collegio.. Pedro . II. A.tios ¦!•
canto, theoria musica, piano, violi*
no e mais instrumentos. Iínsino ntaticj
de liiicuas vivas. Instrucção militar
com direito á caderneta de 'm-iri. 

itt-,
no fim do curso. Aulas diurnas e na*
çtiírnas de escripturação nicicantil,
dacytloBranhia sleiiosr.iiihia etc. í,',:.
cto corpo docente,-em aue fiít-.iMni
entre outros professores os drs. Cecii
TIliré, Ferreira de Abreu. Hcnriniie Üe
Arauio e Honorio Svlvestrc, d,, Col*
legió Pedro II e Escola Norma!. Cui*
dadosa preparação intellectii.il. com
obrigatoriedade risorosa de estudo e
alliada á educação moral, cívica e ,-e*
ligiosa, esla ultima facultativa .* sob
o ponto de vista catholico. Trnt.i:nen*
to de família, sendo'as "refeições doa
ulumnos as mesmas do direitcr e nro.
,fcssores. (5201)

n O — MÉDIUNS §
V*» **>¦ INVISÍVEIS-i

Para obter consultas e Din- |j
1 (7ii05/i('0J de .Qiiai/fliici- jlfo.V -

í tia, (5 só dirigir á Caixa .1.
Correio n° 1352 (R'0 dc J.i
neiro), do Centro, íluiiiaiiii.i
rio acima mandando o .',,.
me. Edade, Profissão. Rcsi-\\
dencia e um Sello de 100 

'A

iriis para a resposta. (S3--) ''(

lllllll lljl-H"ll1!! 'IIW iljli_ 
j_ 1

O que é verdade
é que a Joalheria Valentim vcn-ii
baraio de facto,' c compra qtulqiiitf
quantidade dc jóias velhas ou novas,
tendo de boa procedência; p.ii;a 1» nu
ximo do valor. Rua> Gonçalves lh-ti
11, 37. tcleplione P94, Central.

(13708)-V-
500000CIOOOOC!OGOSCO-Ç^j

VENDEDOR PASü 1

I Dr.Laiz MorGtzsolifl j
faz injecções íticrcurlaes
sem dôr; obtém esse re-
sul tudo pela technica es-
peclul que emprega. Não
addlclona nenhum anes-
theslco ou outra substan-
cia chimica.

•M^^BB^Ma___ieMWKWBMM____cj_a_ramir»_Piji_rf

Hpparelhos Electricos
Concerlam.se e íazem-se en-

rolamentos em motores com a
máxima perfeição, dispondo de
pessoal competente. — Rua Ge.
neral Câmara sol — Teleph.

N. 5579. ('457<>)

E FERRAGENS 8
Ta-ecisa-se-de um, activo Ò

c tralialhiidor, coinlieiteniln Jij
liem este ramo de negocio, ;i
Jíxige»se referenciits. c p.i- Õ
gn-se ordenado níbnSal. ••'

Trnta-se á Huti Bueno-t y
„ Aires 176. (1079) »
^OOOOOCOOO000^"^**1"3^^'*!"PÍLULAS 

DE -BRÜZZ1
Unico especifco vegetal infallivel na»"Gonorrhéas"

Depositários! Drogaria Pacheco,
(II 32004)

Consultório — Hos.
plcio 73, esquina de Ou-
rlves, de 2 ás' 4.

(H 39499)

PVatíNTADURAS — Cunccrtam-se
JL/' refoiniaui-se e , (azcm-sc novas,
cnm |.erfei'*ão .- raplilez. no cousu!-
n.rin tln Dr. Silvino Mattos, á rua
rriigiiayaiia 11. 3* (H 29637) 'R

DENTISTA 
— Obturaçót^. ptvots,

coro.is de ouro, chapas, bridge-
worck e ns ik-mais trabalhos pelo sys.
tema nórte-aiiiericano, e a pequenas
prestações,» m Auxiliadora Medica.I K.
Andradas Sã, ¦ (H 28144) R
I\1-:NTAIHJ1!As — l ...icet-tam-si-,
J / rcfuimam-_e c fazem.sc "pvaS1,1
cm horas, com perfeição, im cônsul- :
lurio do dr. Silvino Mattos, a rim.l¦Uruguayana n. 3. (II 29637) -K

Figurinos
Novos

DENTISTA 
—' Vendem-se, cadeira;

motor electrico, mesa acépticà e
vulcaniza.lor. R. Constituição 15, .";
das 8 ás te e 3 ás ... , '¦

(II 3940?) R
_5P°STOÍ"__5rál

i REVESTI E^ENTOi
«VULCAHO»

Aos Srs.
Cirurgiões Dentistas e"íolhÉos

Pro

3íi*. Gonçalves -Jiiiiiôi'.
-medico -a

Previne ao<; seus clientes "qur 
passa

.1 dar consulta» á rua da Carii-ca 11.
,14,_ 

'\% terças, quintas e sabbados, de
i_ ás 3. ^Clinica ner;.*. partos, moles*
tias da infância c tratamento da sy
philis, Resid.: rua ^4 de 'Maio -.475.
Telcphnne Villa 11. 1634.

III._-'S.1£M

O 
Máximo tio Resultado no
Ciiniino tempo com'KOLA

CARDÍXETTE o Ro: dos Por-
tifleantes. (77 OS)

Act.a-sc á vctidi., á Avcui.lt.
Vu^o;;, 3w este extraordinário
piodncío nacional. !%'., dentre
todos os revestimentos conheci*
dos e usados, o unico com que
se pó'de fundir, desde as peças
mais delicadas ate á> maíòrcá
possíveis com a 'niaxtmá pei-
féíçãO e r;;pide.:,- como provam
05 attestados dc eminentes Prb*
fessóres c Profissionaes dé pro*
these dentaria que o tem usádd.

Formula do Dr. Delgado Mo-
raes.

Manipulado por Figueiredo A.
Moraes.

Deposito geral — A. C. Di-
ni.:. Avenida Passos »S^ e 84 —
Iiio. Teleph, 5640, .Norte.

Amostfas grátis. (H 220^7)

TIENT! STA — Dr. Aldo Cunha
XJ Tratamento rápido, garan tulo e
completamente sem dôr. por preços
módicos. Vil pela technica norte-
americana, chapas, hridue-work, e os
demais trabalhos. Gabinete com :ns_
tallação electrica modetna. K. (Marc.
cli»il Floriano n. 55. (H -*o.i23) li

T^Anfíofn — Heitor Corrêa —UenUbta _ Espe*e_)l.iitt era Ira*
bilho e dentes artificiaes. Ií. 7 de
Setembro n. 211. Tel. 3440 Cetitral-

(11856J R

Recebidos e a chegar por estes
iIíhs. Os seguintes números de
outubro 1
Mode de Ramain. . . . i$5°°
Paris Modes c| moldes. 2$uoo
Vérititble Mode Pran-

i çaise i$ooo
Paris Elégant 3$o,oo
Boh Ton — Elite — G.

Modes Paris, etc. c as.seguin-
• tes marcas de 6 mezes:

Patrons Français Dames j$ooo
Patrous Français Fn-
íauts 3$ooo

Mac. Cal! Book o( Fa-
sbions }$ooo
Toute I.a Mode 5$ooo
Jcunesse ParisitntH'. . . 6$ooo
e muito breve:
Revue Parisienne. . . . 5$ooo
Saison Parisienne  5S000
Paris Vogue 5$ooo

Jornaes para bordados, sem-
pre números novos em venda
avulsa e por assignatura.

Jornae.. para Alfaiates—Uni*
cos agentes do conhecido figu*
rino Le Progres. Assign. 35$ooo

Romances francezes. Cartões
postaes. ' Revistas estrangeiras.
Preços especiaes para revende-
dor. Casa REYNAUD. Rua dos
Ourives n. 57. Caixa 1157. Tel.
Norte, 468. Peçam catálogos;
Antônio Bravo — Suecessor.

(12810)

Tachygrapliia
, Òs methodos mais práticos e aper-
I leiçoados são ' adoptados pelo . pro-
;.fessor Gonçalves Filho. A pessoa' que, saiba bem. portuguez , não encon*

trará'a menor difficuldade no estudo
a desta arte'*sciencia, Ficará habilitada

a escrever 60 a 80 palavras por mi-
nuto, no prazo de sã 6 mezes. Con-
fere-so o' .diploma aos alumnos que
terminarem o curso. Aulas Ue i «s
9 da-noite, quatro vezes por semana,

-'•separadamente a cada alumno, por
|i5$ooo mensaes.' Matricula» e. inlor*
í inações, de i hora da tarde em dcan-
| te, á rua Riachuelo n. ií, sobrado.

(I__294 o !.),/•
nrosCRBVER ó machina —-Curso
JLÍ_ completo cm 30 dias, com 10 dedos.
io$ooo, no Curso "Modelo". R. Theo-
philo Ottoni 155, esq. Uruguayana.

(11 28479) 7.

ESCREVER 
á machina. Curso.com-

pleto, com os 10 dedos, em 30 dias,
. por 10$ mensaes; na Escola Progres-

so, á rua São Tose. n. <jr.
(II 2-.73U) 7.

ALLEMÃO
Pratico ¦—* Profcssorq nllenu. —

Odeon — Salas' ns. 8 e" 10'.
(lf. 29.3.-6.)

TNGLEZ — Mr. Rodger amcricaiu
L — ensina, este idioma,, preço mo*
dico; rua d.l Alfândega li, 199.
sob. Tal. Norte 4657.* „ . „

CI. 29380) /

I" 
NCLF-i, Francez, Allemão — Pnr

professores e professoras das re.
I feridas nacionalidades. Odeon. salas
I 8 t* 10. (11 29354) 7.
/TNC.LEZ pratico — Professoras e
1 X Drofcssores inplezes. Curso de 20$
pe"'30$ mensaes. hnglisb Coiiin Scliool.' 

Cinema Odeon, sala •7; andar 4". Cur.
sos nueturnos, das 6 ás 10, -

(II 2.J.124) 7.

PRAZO LONGO E JUROS MÓDICOS, SEM FIADOR,
NEM CON SIGNAÇÃO

A funecionarios públicos, civis e militares; professoras, ope-
riu-los, empregadoa no cbnime i?clo e á pessoas de reputação.

O CENTRO NACIONAL'BENEFICENTE
fiiz empréstimos, aos seus associados "rápidos'( e a~30 DIAS. Sócios
dc ambos os sexos, mensalidades 3$, jóia 10$ a 50$. Empréstimos de
100$ a 500$, Beneficios diversos. RuaS. Pedro 140, sob., Tel sgSj
Norte. Funeciona de 10 ás 19 horas. As pessoas que não puderem
comparecer tclcpltoneih , irá o empregado, com a proposta, exnlicn-
ções e recibo. •(li. 28682) S

E' vantajoso não confundir
Para ter a certeza de que se compra na Joalheria"ESMERALDA" é preciso reparar que todas as
portas e vitrines tenham o dístico '

"A ESMERALDA"
EXPOSIÇÃO PERMANENTE «E JÓIAS E OUJISCTOS
1)E AKTE.NO Io ANDAR SERVIDO POR ELEVADOR.
8 e 10 -- TRAVESSA DE S. FRANCISCO -- 8 e 10

hh_m

VIAS^URINARIAS
Syphilis, moléstias venereas e

da pelle.
DR. BELMlflO VALVERDE
Da Academia de Medicina
Tratamento rápido e garantido1 dos estreitamentos da uretra, go*

norrhéas(( cystites,, hydroceles c
hemorrhoidas. Exame directo da

, uretra, por apparelhos próprios.' Cons.: largo da Carioca; io, de
l is 6. (12276)
___W_-»FH'IMWIIIWIIIIin»Wtff__

GONORRHÉA
e IMPOTÊNCIA

ns innis clironicas, prosta-
tltls, esterilidade, di-bili.
dade vital, se cura com
uni systema novo, gnrau.
tido, em poucos illus.'

DR. AVINKELMANN
Rua S. Josó 52, dus 2 ás
5 horas. (H 28056)

T IÇÕÈS de piano, mensalidade
ÍJ 15S000. R. Lúcio de IMeudonça,38,'
A. (Mariz e Barros).

ÍIL-^-^Iál—í"ilTADAíM-E GUION — Cours dé
1Y1 FRANÇAIS pratique et leçoils
particuliéres. Sala 10. — Odeon.

(H 29355) Z 1

Ç^t?£sftmmo9^mm?^%,

>^___.^___ ^S"^yll§ •

par

Offcrece .10 publico os misteres da
sua profissão para o que dispõe deoptimo material c reservado processo
para limpeza dc teclado de marfim.
Reforma pianos ,auto-pinnos e harmo*nitims, ele. Faz chapas de metal paracepos ou ferro.

Av, domes Freire, 19. Tel. C. 4257.
PROFISSIONAL I. MEDINA.¦ ¦¦¦¦IMU ¦!¦¦ III II »| III llllll Illl W

jj MARCA REGISTRADA'
..jj.r.aiM— mm i"iin,TiinTimi,_.u___yrriLi#iiufc'.

SALA DE FRENTE
Aluga-se uma bem mobilada, com

tres sacadas, tem todo o conforto,
perto dos banhos de mar, a casal ou
dois cavalheiros dc tratamento. Rua
liluarquis di! 'Macedo n. 65 — Catte*
le. Tclcphono Keira Mar n. 645.

(Ií. 29615.)

ESCRIPTORIO
Aluga-se uni com divisões; ,í rua

da Quitanda 11; 201, sobrado.
(II. 29221.)

"915 Homffiopatlia"
EM TABLETTES

Dyr.atiitsação eiii primeira cenlesi.
mil do 914 (Nco*Salvarsan), peiopharmaceutico Theophilo de Andrade.
Empregado contra a SYPIIlLlS, em
todas as suas manifestações, . taes
como: rheumatismo. feridas, mancha.)
da pelle, eezemas, empingens, espi*
nUas, escrophulas, darthros, erysípe*
Ias, bubões, tumores, etc. Não tem
dieta.- Preço 2$soo. Granado a. C.,
Pacheco,. Casa Huber, Raptista e Cra*

A cura da impotência
O especialista1 Dr. Carlos Daudt.
Garante a rápida cura da impo-
tencia pelos seus metbodcs.—*R*
Uruguayana, '43i i°* Das 3 ás
S horas. (9863)

Bom negocio
Precisa.se do, um soclo

commanditario ou solidnriu,
pnra unia casa de eoiiimerelo,
Hiie vende iinnualmcnto sois-
centos contos de reis, poVleniln
iiiignicntiir para mil coutos, si-
tuada no melhor ponto desta
Capital e com bom contrato.
Resposta, poc- carta, para o cs.
crlptorlo desta folha"a A. A.

(u.811.)

Restabelece todas as
funeções o

Vinho Tônico Phospha-
tado das Tres Quinas

Bittencourt y
111, R. Uruguayana, HlJ

(407...)

Qual é a mãe que pôde tor-
nar robusto e gordo o

seu filho e o conserva magro
e rachitico ?

Experimentem Creme Infantil (eu
p6 dexlrinizado),-.arroz, aveia, batata,
cinco cereaes, clc. ¦ Digesttão já fcít?-
Unico produeto alimentar com baífl
scientifica, que* está oo alcance ila*
creanças pobres. A' venda nas boas
casas •— Pacote, i$200.

(10.5ni.)

Dr. Annibal Bittencourt
Clinica medica. Syphili» o mole!*

tias da pelle. Applic:i injecções c*
dovenosas, de nc. salyarsau tl*.
Consultas á rua do Rosário 74, daí
2 ái s» (H. 

-*s«-:-'

Dr. Sam\iei Prado
CLINICA MEDICA GERAL
Doenças do coraç«"»o, Pulmões,
Syphilis e moléstias Venerei.
Consultas diários, de i ás .1»
Kua Marechal Floriano h. 4-
(.esquina da rua dos- Andradas).

Tel., Norte. 5878, (II 27676)

Alves, Kastrnp & C.
RÜA, DA ALFÂNDEGA, 165

, End. Teleg. ALVESKA Telephone Norte 6509

GONORRHÉA-
e sins complicações. Cura radical por
processos seguros « rápidos. Dr.
10A0 ABRF.U. dns 11 ás 20 hora».

Teleph. 5803, N.—Rua de S. "Pedro
n. 64. (1114J)

O 
dizerem os eilosos q. não, tem ca-
beca para estudar, não é acerta-

do; poíb os muitos, mesmo velhos, q.
o methodico e pontual prof. da rua
Quitanda n. 72, 2°, já instruiu, bem
provaram q. não ha para aprender de*
pressa, como o que sabe para q. estu-
da e quanto lhe custa o ensino.

(H 29536) Z

IMPORTAÇÃO CAIXA DO CORREIO 1337 EXPORTAÇÃO

Manchas na pelle?
(<

MAEST. Raffaello Pcrrotta en-
sina theoria musical, piano ,vio.i

lino e canto, escola italiana; cxpli-
cação da língua italiana, praticamente,
cm sua residência, á rua tla.ldock Lo- .
l,o 365. TeL Villa 4977.,,, „ ; „ !

 (H 28521) /.

XJROFF.SSORA -franceza ensina pra- i
JL ricamente seu idioma. R. do Car* j
mo 71, 3" and. Faz fraducçSes. 1

(II 29543) Z 1

(121S2)

Professores

Te a presta.rnos és^^ casemira,
pura lã, sob medida feitio elegan*
te e bom foiro. Venham e con-
vencem-se. Rua Vise. Itauna 139.
Ertrada pela casa de colletes.

(II 27S99) S

SYPIIUS e suas conse-
quencia si Cura
radical inje-
cções INDO-

LORES, de
sua preparaçfio, jo6 e 914. Assem-
bléa n. 54, 12 ás 18. DR. PE*
DRO MAGAL1L1ES.

(II. 285-16)

e professoras
AULAS 

particualres para concursos
e preparatórios, pelo Ur. Wa-

shiiigton Garcia, professor reconhecido
pelo Conselho Superior do Ensino.
Rua da Quitanda n. 47. sala s; h tar_
de. (H_27516) 7.

COLLEGIO 
MILITAR 

"E 
GVMNA.

SIO — O Lyceu '.Novel preparaalumnos para admissüo. Ass. Mlll.
bras. Carioca 26 — 20.

(H 27469) Z

PHYSICA, 
Chiniica, II. iNatural,

Geometria, Francez c todas as ma_ (
terias (lo Pedro II. Aulas individuaes
e -n turmas. Alfândega 65. 2» andar.(H 29520) 7.

TJRClFESSORA' portugueza ensina
X com paciência e depressa, portu-
guez, arithmetica. etc. estand.o a alu*:
nina só com ella. Quitanda 72, 2°. .

(H 29536) Z

COMMISSÕES — CONSIGNAÇÕES

Representações de fabricas estrangeiras e nacionaM

GRANDE STOCK DE :

MACHINAS PARA COSER A' MAO
ESCOVAS PARA ROUPA E CABELLO
BONECAS E BRINQUEDOS
HARMÔNICAS ALLEMÃS
DESNATADKJRAS ."BOREAL"

MACHINAS DE ESCRVER "IDEAL"
ARTIGOS PARA USO DOMÉSTICO
PINCÉIS PARA BARBA
CASTAS PARA ESCRIPTORIO "SOENNECKEN"
FACAS SOLINGEN
CANIVETES SOLINGEN
LÁPIS DIVERSOS
FRIGIDEIRAS DE AÇO
ARAME DE AÇO E DE FERRO ESTANHADO
AGULHAS PARA MACHINAS E PARA COSTURA
HUMEDECEDORES PARA COPIADOR
NEOSALVARSAN (914).
SILBERSALVARSAN (Salvarsan prata)

"URIC"

Doenças do pulmão
— Dr. F. Catão, .do Hospital
dos Tuberculosos, j Docente do
Faculdade de Medicina do Río
de Janeiro. Rua 7 de .Setembro
n. 58, consultas, das 14 horas
cm deante. Teleph, 499-. Cen
trai. (4843)

I^HAPF.'OS, córte, e costura, ensi.
V-*7 na-se, em curso ou lições á parte,
na rua Araujo Leitão 13 Ei Novo.

(H_£9398)_Z

CURSO 
ESPECIAL DE DÁCTY-

LOGRAPHIA PARA .MOÇAS —
Praça Tiradentes n. ííj. i° andar.
' 

(H .'.28347) _Z
¦OURSO ch francez pratico e theo-
\J rico, auxiliando as normaltsjas;
io$ooo mensaes, á rua Lúcio de Men.
donça n. 3S A. (Mariz e Barros).

(H 29387) Z
(MUKSO dc Preparatórios pnra am
VV bos os sexos, Director, prof. C.
Valle de Albuquerque. Corpo d'jcen*
te do Pedro II e d'oucros estabele.
cimentos de ensino. Peçam prospe*
ctos. Alfândega 6t, 2".

(II .-416.-) Z

PIANO 
e vioiino. Knsino paciente,

por módico preço, a principiantes.
Telephone 190 Ipanema.

(H 26713) 7.

PIANO 
e theoria. Ensinam-se pelo

pr.ogranima do Instituto, a 10Ç c
1;$: rua S. Luiz Gonzaga 18^, casa 2.

(H 25884) Z

PROFESSORA! 
canto, piano, decla-

inação, grande prêmio de canto,
do Conservatório de Paris. Excellen-
te methodo que dá bonita voz a pes-
soas sem voz e faz pesapparécer to-
dos deMios, 31, Domingos Ferreira.
—Tel. ln. 43.1- (H 29147) Z

1>R0FFSS0R 
Darbisa, lecciona por*

tuguez, francez c aritlnnetica, o
preços módicos; rua da Alfândega n.
190. Tel. N. 4657. (H 264S1) Z
TJMA moça de familia lecciona o
\J curso primp.rio cm casas dc fami-
lias. General Câmara 145, sob.'U. 29561) z

vjSH
114573)

; EM TABIiETTES
' Pbarmnceutico TJfecphilo de An
dade. Medicamento bomceopatha tju<
dissolva e expclle o ácido urico,
pregado nas dores dos rins, arthrit S'
mo, cálculos, areias; bills, artereo-ách-
rose, obesidade, gotta, eezemas e todsi
as perturbações do apparelho. ürináno.
Não tein dieta. Drogarias I!.ipl;i*ai
Huber. Pacheco e Granado & C. Pre-
ÇO 2?500. (.|'»SI

Zumbidos dos ouvidos
I Tratamento pelo Dr. Ncrcs
i da Rocha, com exito scgnró.
dos znmbjdos nos ouvidos, pe*
ln niussageni vibratória, pelas'correntes de alta fçequcncln¦

I Os zumbidos diminuem loiro
I nas primeiras nppllcnçõcf "
| acabam desapparccendo com*
pletaniente. Consultas dns l'A

j lís 4 horas da tarde. — AVli*
NIDA RIO BRANCO, 90.

(II 
-.68*1)

l Peiisfío Manchester
LARANJEIRAS 187
Alugam-se quartoi ricanientii mo*

. biladofi, para familia de fina trata*raentoj (II. 29484)

l D08ncas f)un\ aaran.

! OUVidOS e rápida do

WÈM (fetidez^o nariz)
i hnpfía processo inteir*»*OOCCa mente novo i|?

DR. EURICO DE'LEMOS
professor íivic dessa especialidade ik
Faculdade de Medicina "do 

Rio de Ta-
neiro. Coesultorioi rua da Assembléa
a. I], tobrado, das 12 is 6 dji. tard»..

df 28635)

Ideal ijüstiira dc
cereaes

(AVEIA, CENTEIO, CEVAVA
E TRIGO)

,,„-:.,-. I.. *.,,, ,.,,, ' pensão. KrZ0mXPt^°Zhtf'^àiiri¦ Casa da índia", rua do Ouvidor, 57,
(5821)

Machinas paral
Funilâria

Bromberg & C
Itna Buenos Airos 221

. Rio de Janeira !_762

GESUCHT
Tinhtigei Diènstmadehen für alie J

Ilani arbeiten fur ein Shépaar. Ge- jbali Rs. 8o$ooo. Rua Copacabana n.
617. (H. '29551*)

COZINHEIKO
.Rua Senador Vergueiro 111

tu. 3-I4-**)

iiiii!
.1O CREOL é um poderesdesinfectantu que mntnfj

com rapidez os micróbio
we insectos. O seu uso é in*|

dispensável em toilns as
casas onde hu hygiene.
Creol só Creoü

:É__y
_„„ .„.,(' ¦-

GASA QUEIROZ
AO PUBLICO

Estando a nossa casa em V
tivos, para grandes obras, ;>.".
gmehto dc sem armazéns, c cs
abarrotada de mercadorias, ü!s

e chapéus de todos os fabricante»
Rio e S. -Paulo, comprados etu
eppca. c para diminuir o seu e
teseq stock, rcpolvcmni fazei
importante LIQUIDAÇÃO a. ;¦

nunca vistos nesta capital, cuj .;
timentni serão colossaes.

A CASA QUEIROZ, tem o r'
de apresentar como surpreza n
completa variedade de seus
~ Calçados o chapéos..

Rua Senador Euzebio ns. :¦¦ *
TKI.KPlI.iNI-: Ni 191

Bi OLIVEIRA QUEIROZ
(II. -.
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i>om)iáiiliÍà Paulista *àe Material Electrico
RUA DE S. BENTO N. 55 1

Caijcâ n. 459
SSO PAULO.

RUA DE S.^OSE1 N. 76
Caixa n. 886.

RIO DE JANEIRO- 
"-,

STOCK PERMANENTE :
\ Transformadores Tri^phasicps

./ de. 3 a loô KVA. I»ur» todas as volingena *
fratcrlus olcctríco» em geral, «Jynamqs, motores. laQladores, lâmpadas, centro» telt

. olcos — apparelhos tblephonlcos •— Fios, de cobre nú e Isolado, etc. ií°«3>

de Saiz de Carlos (STÜMALÍX)
Cura as moléstias do estômago e Intestinos»
Cura a dor de *á .:
ESTÔMAGO, AS «IAS,

INAPPETENCfA. VÔMITOS,
INDIQESTAO, DYSPEPSIA, 

"' ~
OYSENTEHIA, OILATAÇÂO

E ÜLCERA DO ESTÔMAGO,
DIARRHEAS DAS CREANÇAS,

ÇATARRHOS INTESTINAES.
Cura-as porque augmentá o appetlte auxilia a ac<?ao dK
gestlva e ha maior assimilação e nutrição completa. *

Acçao rápida. — Nuncaprejüdlca.
Únicos Agentes para o Brazil:,GRANADO 4 Cia.

Rua 1o de Março, 14,RIO-DE-JANEIRO

C11788)

Com o empreso <le .«•«ftboriétes .«.ASPASTA. obtém -se uma Uno»
tez. Veade-se eni todas as Pertumarius.

Únicos representantes '• "¦ .*¦.,.. •_,_*_
SOCIEDADE COMMERCIAL E INDUSTRIAL SUISSA

RIO DE JANEÍRO <* NO BRAZIL- :Rua Sào Pedro, 14

¦M|M-»^»niOT|fi/»^'nifl-|f pLp*^71TTlTíWBml wl 11 ¦lwr^ninr'^ir^"'*-'"''**""-****i:j*-*1^*--'" -•--'¦«- ———-_—

MARTELLOS AUTOMÁTICOS" L1TTLE GÍANT'*
¦' ili 50 a SOO Ite .1
Fabricação esmerada

Rapidez de golpe
durabilidade

Facilidade no maneio
são os seus¦EfiT rK*^_YK\s

_WmnffÊn__\''

característicos

ÍI I

-camn
Chegaram os novos typos

DE

ERCODYL
Merendo, arsênico e iodo. Purifica, fortnlfice ci il» «jor.
Mmpregndd: Syphilis, dôr cs «Ie cabeça, «lôu-cs nos ossos,
ícrldus, manchas «1» pelle, encommodos tle senhoras,1
anemia, etc. — Era tfottns o injecções para uso ciuloyu-

la no-««> o intra-mnsculnr (enipollns A o H)—Laboratório:
H ,1 FIIIOITAS & O. Pharmacia e Drogarlu Mem «le Su.

| Vv. Mem de SiV 80. Tel. 1447, C. Vende-se'"cm todo parte. |

5 - 4 toneladas e
5 toneladas^iHxi

Avenida Rio Branco, 33

¦¦¦ifwinm—í

1-2803

L mM X:j

tornos mecânicos,, frezadoras, plaina-
doras, machinas de furar, tornos lima-
dores, serras mecânicas,
ferramentas manuaes e de
precisão, fornos de cemen-

tar, forjas, ventiladores
para forjas, etc. eto.

. . »AAÍ,AAA»AAAAAJ«/.AA*AAAAAAAA_AAAAA_A_AAMÀAA--,3 YERMIOL RIOS |
t „ unico VERMIFUCO- t>

, IÜKOÁ1-1VO «le •conipon.-ào tj
i-xclusivamcntc, vegetal,-.' 'I"*! 5,
•junc as priandes vantagens de *,.
k-r positwiiincme lN"-AW*i;
'.'EL e completamente INOi'* tj.
-'UNSIVO. .. gPóde-se, com - toda confian- c»
.a, admi-istral-o »» crcamias. £
íèm receio de incidentes noci-
vou í -aude. Sua efficácia e

. .iffrnai* idade eslão compr1*-
idas por milhares «la attcs«a>

ips de al«aiisado3 rceilicos eP
.-..iiuinitiirioa DhjrmJcctilieos. £

A' venda em todns as pnm |
iiuciíiS e arogariaB. DepoçlM*

 rins; Silva Gbti^á h c-. .'.«

——— »—;— i — "~ ni 
min nniiinmrr

f OLHOS I

Fabricação •¦ J. R. GEIBY S. A,
Únicos representantes i

Sociedade ffomnjercial e Jndusíríal |
Suissa nò jjrasi! 1

Rio de janeiro Sâo Paulo |

I Rua Sao Petiro, 14 Rua Floronoio de Atirou, 43-4 
|

Peçam prospectos aos
únicos agentes nc

Brasil
Est. MESTRE & BLATGÉ, S.A.

i—i_iiiiiiwi n iiii ¦_•¦___¦_¦

Iiifiammações e purg-ações
Coliyrio Moura Br-azil

Em todas as Pl-arir.acias e Drogarias, (ií. Ü8-37)

_VH«BBB«wiJiii

[estivo •Estomacal

Rua do Passeio 48 \ 54
Bio de Juneiio

LOTERIAS

i-2833.

loterias da Capital Federal
Resumi; dos premios da extra*

cçio de 6 do corrente.
Hi-86 ,'•'--¦*, . . , . 2o:ooo$ooo

5404 . ." . . . . 3 *.ooo$òoo
JfREMIOS DE i:oooSooo

33769 48461 49077
PREMIOS DE 500$ooo

37983 16624 21441 235
PREMIOS DE 20o$ooo

30637 47382 24685 3-«42 49734
57602 43275 34999 20018 2547
10373 54336 I333I 4319 40^73

APPROXIMAÇOES
11485 e 11487 . . 2oo$ooo

5403 e 5405 ... ioo$ooo
DEZENAS

11481 a 11490 ... 4o$ooo
5401 a 5410 . . 2o$ooo

CENTENAS
11401 a 11500 . . -2$ooo;

5401 a 5500 ... . SSwo
Todos o« números terminadoi »m

86, teni .($000; todos os números
terminados em 6, têm 2$ooo; ex- jceDtunndo*sc__os 'terminados em 86. .

TOTERÍÁ DO RIO GRANDE
Resultado por telegramma: cx*.

troeção de 5 do-corrente.
10156 (Rio)'. . . . 20o:ooo$ooo
9258 (") . . . . 20 :òoo$ooo-,'5188 

(").... io:ooo$ooo,' 2897 ( " ) i . . . 2:ooo$ooo
3.170 (")..... -* :ooo$ooo
1002 (")..... 1 :ooo$oon
Í140 (").... 1 :ooo?ooo
2103 (")..'.. 1 :ooo$ooo.
4884 ( ") . . . . i:ooo$ooo
5230 (")..'.. 1 :ooo$ooo
6196 ( ") 1 :ooo$noo

•'.:**3

(11549)

illl-ilttllll.lllfli
Remedio garantido para ambos os sexos

Formula scientifica

PHARMACEUTICO: FRANCISCO PERBZ

MADAME BELLOT
PROFESSORA UE SaENCIAS OCCULTAS

I.c a- -passagens da vida humana .na palma da mão.
IA nvi^os e consclhoa sobre tudo que interessa na vida ¦

RUA DEZENOVE DE FEVEREIRO l6i.-Boa.fogo. W. Sul .,13,. 
^

m ^-elhor firtlura^ ^
^ parò os Cabellos,
h ¦:'," 6uitry-Rín

«,«116)

I Coração-rins
; Hydropsias - asthma

Suas doenças, falta de ar, le soes, urinas poucas,
palpitacões, ataques de asthma, inchaçõès pelo corpo,
scleroses, nephrites, cançaço e todas as enfermidades
destes organs curara-se com o CACTUSG-ENOL. De-

Jfasitarios: : Drogaria Pacheco. Rua Andradas, 43, Casa
Huber, Rua 7, n. 61 (H 2965»)

I

I Procnràe to saufle t sereis |g

B£ ifllfllIllDUIES. 11BMIII
'Extracções 

publicas, ¦: sob a fiscalização do Governo Fc«lernl
As 2 % horas o aos sabbados ús 3 lioras, ii t

RUA VISCONDE* DE ITABORAI15T, 4,5
g® _

HOJE 360—65 HOJE
__&__-_*. 1Ê_ _\18& 

'áP-iA*^

9n*nnn<_-nnn *

Oonorrhéas, Flores brancas, Ulceras, Cancros sy
pliiliticos, Feridas.

Poderoso desinfectante do utero, corrimentos ure
thraes. Nunca falha. /inòn=«

Vpnde=se nas Pharmaci as e Drogarias. (12805)venae be tiis r.i«...»<»¦-»  
Mli-llláíMWiWiWWf

[0000*X00O00v3OO0POOOOC«3OC*<K)O00OO^

— DE

AKGfCO CjOMPOSTO
rmk Tosses, Bronchites Agudas ou Chronicas,
Catarrhos, Constipações, Influenza, A&hma, Co-

' 
queluche, - Dejluxo, etc.

Vende-se em todas as Pharmacias e Drogarias. - *>fl0**'-°'

P/iannaciii Bragantitia — Kua Uru^-an^ios* 'S-»*--'

Õ
Vnvix Salas de Jantar, Visitas e Dormitórios,, g|'Hn* g

de siirtinicnto pura todos os gostos o preços, lacilliln- «
ilcs de iiiigiimenlo. Q

Pm® da Alfândega 'M. Si |
Marfins jYía/heiro W- l{-í:i.-,í) ^

5000000CaOCK)OCX>aOOOOOGOOOOOO-^OOOOOÜOC"ÜOOOOOO^

"""iSTcOSTA, 
-ARAUJO

Rua da Constituição n. 78
.Iiiiiln ii Pr/iça ila UepiibHci-

\1W\ AI «f^N se«ido mn remèt*«ro em cuja coinposlção.entraniva QÜIN4.
VlUA__*Un C0CAt mabaPUAMA, NOZ. MOSOAÜA o ÁCIDO PHOS-

1'HORIICO MEDICINAL, se«i uso diário o constante torna-se indispensável por-

J^e evita as perturbações digestivas dos quo soffrem do riMM"
enfraquecidos, acalma os .nervosos, revigora os cançados pelo trabalho WtÇ»«c™»-
mt physico, «líi appetlte aos tuberculosos e conv«.lcsccntes de qualquer moléstia,
evita o i cnlâSs nas senhoras grávidas; 6 ttm cxcellent* tônico pura as maes que
amáUntam seus filhos, ent summa VIDALON 6 o mais enérgico restaurador
da energia vital debilituda. .

Milhares de módicos receitam. VIDALON dlarlamonto o milhões do curados

bemdizem seus effeitos.

POR 800 Réis, EM DÉCIMOS

DEPOIS DE AMANHA — A _ 3 HORAS DA TARDE
368 — 6*

i.J GRANDE E EXTRAORDINÁRIA LOTERIA

¦'JJy, SÒ' JOGAM 18.000 BILHETES

IÒO:000$POO
Por 22$000, em décimos

DEPOSITÁRIOS PARA TODO O BRASIL:
RUA URUGUAYANA N. 119 

NELSON SAMPAIO & C.
RIO DE JANEIRO.

' (12733)

Dr. Névcs
o seguro-
ividos, P*"*
,ria, pel"*"
equencln* :
nem los*1"' *s

icações o
ndo coni-
as das 1- |

— AVU-
» 9°- „ >

(H -aatij}.

MASEmAS E JKATÊRSABS BEOWÍSTRüCCQSS
Comiilcto ibriiincnta «!«¦ madeiras «crrailiis cm toilòa o> i-oiiiiuiniciitn*,,*-ümy'"grçSuras 

o qualidade». -- PREÇOS MÓDICOS. , jt.ip.-M*

:i7T7iii«i.ii'liiiiiiiaiiaii-iiimi!*itB'>ii'tiiiii<iBti«ii>.iii*i'-<>ii*,'i*<l*>«'''>><.i*'i!kl1 iii«ii»inin»»»»'i»l«ll«'l>«i,|n»',

âs pessoas idosas ou não
que tí-íii a bexiija prcgui<osa e cuja urina1 sc1 dcscomiiòe $$$}!¦*&devido á retenção, encui.ui-.in na UROFORMINA DE plf«9N„'mu verdadeiro ESI'ECU'1C0. porque ella nao. so facilita e augn en
1.-1 a DIURESEi como desin eçla a BESJOA -6 a UgJSMw"»-
do a fermentação (lesta c a infecçao do organismo pelos. Ç™"^
dessa decomposição. Numerosos attestados dos mais noravji-i tlim*
cos provam a sua eíficacía. . * ,n

lincoim-a-se nas bons drogarias e pharmacias da capital «
Estados; e 110 Ücposiio: DROGARIA GIFFONI - Rua 1° dc
Março n. 17. M"oP?J

|ni!llllll,(IHllllllllllHII»llIlllllllHIIIIHIIIII»llllllll»ll»»»l IIIIIIIIIIIUIIIIUIUIIIII»!!»"»!!»»»1»--»»»»!'-

RINS, FIGADOJ_J_________^*»-^^

ESTÔMAGO
Cura rápida, e radical das dores nos rins, con-
gestão do fígado, ictericia, dyspepsia, arrotos,
máo hálito, digestões difficeis e prisão de ven-
tre habitual com as PI LULAS "EMIL" vege-

taes e sem dieta.

VIDm 2$000-PELO CORREIO, 2$500

DEPOSITÁRIOS: -PERESTRELLO & FILHC

URUGUAYANA, 66

Casa "A GARRAFA GRANDE'

iq ILIFliUmUnll II—~SYPH_JS-GONORRHÉA

allemão legitimo
Oniportado (líre-
elamente), medi-
Cüinento c ap*
ulicação, 2oÇouo*
Tratamento da

__ gonorrhéa e <;*im*
pi»„».ies, "i:i la»uKciiá ¦ urethraea e
níásiagen!» da próstata; methodo pro-

j piio, -.np iln r »rgurn. Dr. Gb-clp Bar
! ccllo3( ex-assistente da Fac. dc Med.

Das'" 9 is ii, inclusive domingos.
Con litirçâu 26. ¦¦ Tcl. C. 4SÜ«.

(ia*4«)

(119-5'

—ÜCTSJES r-:---mf-Tí:.vV *'t- .* '.w^pfwpii

p -^. ___—»**¦ ¦ 'jj

P
poderoso \ 1
¦e mntn
nlcrobios I (
uso 6 i»- ! i
toüns as j-giene. ]
Creo!|
¦_...*_£_»_P

(9073)

SEM INJECÇÕES
Cura-se cm poucos dias a üonurrliéa ou outro

qualquer cofruiir.ito com o uso do -30NO
CELLE; não «em dieta nem o.:ccta aos mlesii-
not. E- em tabletlcs, por isso torna-se ii.cú seu
uso. Preço n$oco. Deposito, Stte de í-ei-.-mbri 61
-TASA HUBER, ••»¦"•¦•

pJEC-
ICQES

Gono-
ceiie

Com poucas applicações
deste maravilhoso prepa»' rado, são removidas a s
cuticulas sem ter necessi»
dade de cortal»as.

VERNIFUGO
_-f tM-

B.A.FAHNESTOCK
EXPELLE OS VERMES

Rira creanças <r adulWS
Dá prompto allivio

«SUIUUMENTE INDFFENSIW
( PrVKOtifàa)

VertiIquir-s-f tvUt! a palavra
Vormifuqo ««cia escripta em
lettra* brancas sobr* «unti»
vermelho.
B.A.FAHNESTOCK CO..•_T_________j «* U*.

Documentos particulares
VANTAUl-iAS QüK OS J1ES3ÍOS'-OFFHRECJiM SOBRE

A ESCR1PXUKA 1'UBEIOA
— O documento particular pódc ser assignado pelas partes, era

sua própria residência ou escriptorio, evitando-se assim o incommodo
do comparei imento, ao cr.rtcrio do tabellião. ¦ '¦

II — O documento particular pôde ser dactylograpliado, delle sc
extrahindo -.árias cópias simultaneamente com o original; da çscnptura
pnbic-, o «abçlliSò apin.-is fnnirt2 um traslado, sendo as. demais copias
(ccrlidões pagas süparadamente,

III — As cópias do documento particular estão isentas do sello,
desde que ctója sellada a prinicira via; as «:ertidõcs passadas pelos
tabelliães pagsm, além dos emolumentos do cartor-.o, o se.lo de Seis-
centos réii.por folha. ,.'.'.' , . . j

IV •- As custas das escripturas publicas sao cobradas do accordo
com o valor da rransacçüo* as lUspczís com o instrumento particular
sào, ao esntrario, diminutas e scu registro nada tem que vtr com a
importância do documento, mas, apenas, cpm u sua extensão.

DR. 1. A. CUNHA JUNIOR - Advogado
Escrlpi: — éua General Câmara. - 44. sobrado —' Telephone —

Norte, 6485. Offerece ao púbico seus serviços pròfissionaes em. geral
c, especialmente, no que diz respeito á elaboração dc DOCUMENTOS
PARTICULARES. ,

Paia real vantagem do publico o preco dos trabalhos executados
noite 1 scriptorio acra o mais razo ave] possiv.ul. (ii-no)

Os pedidos do bilhetes do interior «levem vir ncompntilia-

dos «le mnis 700 réis pnra o porte do Correio o «liri^lilos

nos ngentes gemes: NAZARETH & C, RUA 1)0 OUVIDOR'

N. 94. CAIXA «S*. 817. End Telcg. LUSVEL e na CASA

F. GUIMARÃES, RUA I>0 ROSÁRIO N. 71, est-uina do beco

das Cuncellns. Caixa do Correio n. 1273.

LOTERIA DE S. PAULO
Sob a fiscalização do Governo do Estndo

Amanhã 30:000$000 — por 2$
Todos os bilhetes são divididos eni fracções

S. PauloJ. .AZEVEDO & C.r ~- Concessionários
VENDEM-SE EM TODA A PARTE,

M

(1269.1)'

RODA DA FORTUNA

j ^fc4_- v-^ÍBíaSÍR^^j^

I Hotel Alliança 1
I Caxambu |

" r II T F V " dn fJnrtlwm I ò -O mais moderno e de mais 0 -**.-?ri""
L U 1 t Oa UOrinam | U hygienic,15 installaç9es. Cozinha â

War ren Cornoraiion de I « <• restaurante de 1- ordem, »o |S 3723
New-York, são 

"empregados 
J .^d^er^e-a fc«_SiUT« |'
^ tntdiatn do proprietário. K

1 Antônio Campos Martins |

Todos os preparados"CUTEX" da Northam

8881
._»

94 44

8397

-no tratamento das unhas
com o fim de embellezal-as,
e são encontrados em todas
as perfumarias e drogarias.

O livrinb.o que traz o tratamento das unhas,
será enviado gratuitamente a quem pedir, envian»
do a sua direcção aos representantes no Brasil, a

$eieille <$ Xussner
(3033)

Caixa ]Postal 1907
KIO DE JANEIRO

5 Inlormações nesta capital, $
S . com os srs. Teixeira, Cale da v
iâ Ordem, la--" da Carioca, e Ri* Sj?
fi cardo Ramos. r. S. Pedro, 30. X'^*í^o•^B^*3^J!a^»^>^;-^
.. («aja?)

co
-, cm pVeIKirjJ
,rM* /""ami'*"?*. rX'1'*'orws, Ml^ •.

fabricantes ««•
prados em. ««•

^g^° a- -*1 %
iti

i>(*000«***0«T<*«3C-<*X}t^t^'MAiNUFACTULU NACÍüSÀIj BE W
ARTEFACTOS I)E BOliliACÍiA

Uua do Lavradio 70 a 74 Teí. Central 5357
Ilomiclin ein lençol, válvulas, nmielus, juntas, tubos,

tubos WESTIXGUOUSE. mansneirns. jiiangotcs. «-'«•.

lVrns sob ir.iMÜiIn a preços m.òdlços' (I338tj /P

^oõaoooooooooooo_caooocí»a^GOooãGc
)nro"2$300

FieÍo;p.Mfflátiiía 171000 x$È ki0 __: ,íl_il vm

(6H6)

ESTÔMAGO
Tridigestivo Cruz, é o unico re-

ir.edio ipie cura as doenças do e>
lomago e intestinos. Drogaria e
pharmacias. Vidro a$500,

(4076)

;«*««o«t9«ee-9e0«*»3«-»êeg
••II.VISIVEIS" S A

M
R

GARANTIDA
848

AGAVE
672

401

A Real
A Mineira

516- 4
079-20

LOTERIA DO RIO GRANDE DO SUL |Unica que distribue 75 % em prêmios |
— SI5GÜXI)A.-PBIRA — 

|

| INTEIRO. .... 30$000 | DÉCIMO 3$000|
Jogam somente 18.000 bilhetes ||

'* ti
¦yAy

m-;si
AR
Ji

À Prpfprirla áfi7-17 o»ã«ã«3Õ<3Õ«3<ã<3Õ»3r^c»c«A mtenaa. 40/-1/ s,_ASaA rio C3-_=í._í_.]xr23Eí
A Fortuna
Americana

398-25
620- 5
(H. 28658)

--•aaw-p-.-írii-*-'--»*^— __3Bti
FLümXlUXSE. . . 469
OPERARIA. . . . 346
NOITE  987
Nictheroy, 6—-10—920.

(H 28C75) V. 1?.
la_ii_Biaiw^^wgg^TOg

RIO MENSAGEIRO
Junto a este jornal — Entrega vo.

lumes a domicilio c recadoi ureentes
e garantidos. Telephone Central sS.

(H 34181)

(H. 28648)

9
9
S S. B. Caridade e Virgem Maria
S Qualquer j-esnoa «íae depou
S^ie muitos cuidados com a «.]•"
5 saude, não «enha conseguido
S melhoras satislalorias, deve pe-
£ dir uma consulta á So-,iedail*
5 lleneficcntc «cima, pira obter w¦jj o htneficio desejado. O
O K' preciso mandar o nome. d

Sliliação, 
edade. endereço e um Q

cnveloppe sellado para respo». 9
9 to. Cartas paru a caixa poslil 8
• 191G. Rio de Janeiro. w
V~_______„__________a_i

Garantia Paulista
.... 625- 7

i: 557-15
 232- 8

'OH. 28664)

CASA. RIO G-R.A.nxriUEí
AfiEVCIA DE LC-niRIAS -.Attende a .qualquer pedido de hi-

lhetès de Loterias - Pereira Sr Coelhos — Caixa Postal n. 160
9 rt-ia Sachet 30 — Rio de Janeiro. «12841) *-,

 ' ll***-**1

Loteria do Estado do Rio
SYSTEMA DE URNAS E ESPHERAS  FTSCALISADA

PELO GOVERNO DO ESTADO

EXTRACÇTjES A'S 15 HORAS
— AM A NHA — | Si:xta-fci«..<«, 15 «lo corrcri-

Inteiro 600 réis Inteiro* 3$--Quintos, 600 ríis

UNIÃO
930

(H. 2S664)

praia do imi-crio. pr.ita v cllia, dente». «ínn ríis; ohfas ailtijás
nu miro, relosios — JÓIAS — BRILHANTES - PEROL.'S
iam-sc aos melhore? preços. ti„ nn-rves^ri*, — 1-OR1*.

lll. 21 I_ua XJru.g*ia.ay!a,riL_i. — -7-7
U ;8fi56)

BORLIDO MAIA & C
CASA FUNDADA EM 1878.

t-nico, depoSi,.r,.. do cimento ingle, «WHITE" e BhOTHERS". tto«,

tvslcnie., OI.StNA . -ÒERMAPHTKpr»; «*«»» matar o carrapato do gado,

Telephone 274 % ROA DO ROSÁRIO 55-58 *
...-•»'

^i^nnii»«hh< Nova Garantia 578
Convém a todos jsora

saber que o "Tridigestivo Cruz" • .-*
é o unico remedio approvado pela HgaJ
Directoria dc Saúde Publica, que «
cura as moléstias (iu estômago Capital.
intes'inos. Assembléa, 75.

(4074)

CteSisfc!
Ultluius «*rea«;6t.s «ln Modii J
MaloO sortimento 1 1'reçoi

baratissiuioij t
Só na cnsa

PEREIRA D*7. SOUZA
4 - Rua Gonçalves «Dias --

(11173)

Pintura de cabellos
Madame Ribeiro, panictilarnicnte

tinge cnbcllos com um prqiarr.i.o vege
lal inolfer.sivo, de sua j.rr."ricdadc.
Trabalha tambem cnm lknné; rua S.
losé n. 59, sob., próximo á Aveni*

-. — Tel. Central n. 1.289.
(12846)

Pó ile arroz do Lar
O mais adherente e o mali» p««*>

tumado.
Em Iodas as perfumarias.J Deposito: Perfumaria Silva, R.

(II. 128679) do Theatro n. 9 — Caixa a$soo.

 VENDE-SE EM TODA PaKTE

Concessionária: Companhin J.e'.e"tidade Fluminense — «tua Visconde

Rio Branco, 499 — Nictheroy. (12841)

Consulta com e.tame pelos
Raipa X, *o$ooo, para o
diognoSti-vO e tratamento
das doenças do estômago
intestinos, figado, pulmões

_ coração, rins, ossos, etc-
Photographiab, 6o$ooo. -DR. JORGE A. FRANCO

15 Largo dá Carioca, de 1 ái 6, todos os'dia» Tel.: C. ?.'*«

¦834

567
308

¦¦>i-.:

^;r.*.^U:;:rl.s"^^--«''-.^'^rJífe

.. .„«....'.,'. . _ J-j-j-^P^pa^,,!* >^.-t +mntamwi«—-¦—,*-;
t*

........ . . .. biiiS|âa
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- r MMIUhj
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"Brevemente
CHARLES

CHAPLIN
nos seus

¦"_•»¦.

^*____sí DEOJNT
Companhia Brasil Cinemàtograpliicil

.films da série de
Um milhão

de dollars

íl Üm nome com tres virtudes; -*_BH3X,J^ES5BA - AHTÊ-'STIOOESSO |;|
'si*: ?

i Constance Tal madge
•>!?

______S _é5V

Ql
HOJE

aiiiHiiiiia
li jfc _
sli--HBrE?ft pr.meiro exh||?idor| n0 Brasil> dos celebres films PARAMOUNT.AR^lÜFr ~"~~j ^ü^' í

o mnis popnlar tios artistas do cinema, no mundo/ ,
._ _. ,__. _ ,-ji imeiro; aquelle qne Paris e Londres recentemente

accianiaram,"ao lado de sua esposa a niío menos famosa Mary Pickford
V

¦ia
¦3

a mimosa artista da

SELECT _P8©TÜRES
«-»

¦fe tem a HKLTEZA de seu rosV e. de seu corpo novo; a. ARTE do gesto,,e dá interpretação da alma
,g= loui ti iiuu^u... .„ii...„„.-,„ A„a nnn_._K.lai- nilo I. rá tnmhlim fim .

.ES
feminina; e o suecesso da ..iti.riicçítn, dns enchentes, que terá também em

K:
_|Sí''' -***¦'

te*, iff ¦"»"•

I _\

tm

|1___M^^^pB1M^I^^^^^^M^MMIMIl

^H ^MÉ'^':' '- TtB _______!l___E_>"tt* '' - >^nl!^^______j _______!

9K_______I ____H^i»^_______f^_^_B-_i*íí^H^H

tf? «__i"kv,c_____l ___F___!r___r9£^tT__> - •*_»_ • ___. ____________ \7____________H_________________H___S_SkÍs K«r___n« ': -' ''»-»^<'' -'' fli^ifl

JOTEff SO
==:?!?'ES.*-© cm. cinco .actos da Artcraft. em um herde em que faz "elle es.ãuecer todos
___¦'• ^t.¦/¦¦' unteriores trabalhos ' '"¦

¦¦'¦:$

If.

os.seus

Douglas=2 <& As aventuras sensacionaes de utn americano em Marrocos proporcionam a
!£''-.&''¦ ensejo para fazer coisas faoiasiicas, de inconcebível arrojo, de

v'-'_s'i'/Z . audácia espantosa ' .
mm. '¦ — •

— v: ."¦__§• 
V Como si não bastasse, mais dois filma deexilo 'seguro, que tornam excepcional o

Bomance interessante é magni- = 1 programam do Avenida •
fico, extrahido da obre» s,-!«-

f
____________________UJ_M^M__»I_I1MMWI«IIM u 
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«

ce.ebre

LA GAMINE
- i

• I t"
de Pierre Weber e Henry de-| J." Gor_.se •

(Desenhos animados
¦ ••'¦'./,¦'¦'¦ 3-da Paramount) t,11REBOLJ±. -A. BOL^L

I FLORIDA (Natural)
Um espectaculo sensacional e unico. Hoje o record dos successos do anno

1 »K->*+KK^^^^

A
>H»Ki

, E' mais uma creação de

Çonsíançe
Talmadge

irresistível de graça, neste lilm por-
tentoso, em que a montagem é des-
lumbrante, como todas da

SELECT-PICTURES

^TOÃft^^ ssassaK^^
WILLIAM FARNUM

POX-STAND_VÜD-SPECIAL IP A.THE j Viagem dos Soberanos Belgas
a Therezopolis e Petropolis

IH.QJE ' — ^' mat8 elevada entidade da tela : —- HOJ

sWILLIAM FARNUM i

'-3 3VCTJTT E JEFF
cm mais uma-«charge», fllm da Fos Films Corporation

ESPIÃO DE HORTEUA

0 actor eminente qoe todas as platéas do mundo applaudeme acatam em

OO Or*oli
MSWUtflMLLJ.il i —BBM—^—-*-------^*M**-^.' ^^

PARQUE CENTENÁRIO
3 Firmei Hombro Armas! Volver á df
3, reita!'- MARCHE!

E parti para a guerra, entro outros bravos como
eu. Quereis ver-me ? Pois em verdade

cu vos digo que eu, .

CHARLES CHAPLIN
i

dando-vos este trabalho da serie de

Iii ii IIÈIS
que se intitula

r.-n:

(5 partes)
nem sei como me !oi possivel acabai-o. Que de
perigos, Santo Deus ! — üram balas de todos
os ludos. R a chuva? So não sabeis o que é

•'í uma chuva nas trincheiras, vinde . ver este
prodígio neste meu trabalho.

3 Eu dou ocecepção hoje, aqui, das 7
horas da noite em diante

6 Actos da Fox Film «Standard Speciaí*
0 que 6 n Orphão?.-E""uma peça inspiradii e versada sobre uma recordação

trafica, que evoca um impressionador drama doméstico, passado'
i ' fora do bulieip das civilisações. -

Quem 6 u Oçt*pl»ã° ^ — ?•*, um ente a quem a crueldade de. um bandido, pelo
assassinio, roubara o pae; e que deixara radicada na alma dà creança a sede de

¦vingança/E quando o moço espalha, na fixação da vindicta, o terror e a mòrle !...

WfTTTATW" FARNíTIf Mu5 encarna o Orpliãi» è meigo e violento, iracundo
TT ILiLiLAJM. X a.ui^l u ai g jjQn^QgOj timidtj e generoso. Protege os fracos e
castiga impiedosamente os mal.mdrins, até que encontra, no amor puro de uma
donzella, a redempção e a felicidade »
..ll,ll,^ll,,lllllllllllllll»||l||l1l»lllllMllll»l»|llll"^lll"lnl':l"l"<"^""l|'ll'll<l,Ill,l:l",ll",,l,,,l,ll",,l,l" liníiinilljllimili Ililiiiiliiiniiii intfliiilii

fAbrirá o programma o fim de actualidades, tirado pela objeetiva da.FOX 'PILMj

Il lt lisin dn te dos Ba1|is a Th» tz H 
"i«Petropolis 

j= íí. '» Meticulosos detalhes e bellezas panorâmicas encontadoras ;j
liiiiiMiiiiiiiiiitiiiiuiiiíiim^

1 ¦•§ 0 «record» dos programmas HOJE no PATH

7S&. .;____**. A A ^t -^AititüAiiiAAAAii xa.JL._xm.xA _k A _>»„<_. xámxJ*. A-A-J». AA-áO^Ma

_wífif_V

IlcjE, Bello sexo
8 actoa de riqueza e

explendor CENT H JE, Bello sexo
8 actos de emoção e»

encanto

ICiti Avenida Rio Branco líiS —. Tel. C.4'2lH — BMPKliSA PINlflLDt

HOJE

E deixe-me dizer»vos que não esLou só — Ha aqui também o film .

1 OS PRECIPÍCIOS DO ÓDIO _
3 traudlho da Vitagraph, em que o Anlonio Moreno e a Carol Hollowayl também- passam por perigos j=g

de arripiar os cabeilos. Elles se apresentam no
7- episódio — A attracção do relâmpago. ¦ , l3f* 8' episódio — A garra de forro

~ E ainda mais tres artistas :-Loui9n Huít, Frank Míiyo e Virgínia Hammond, no bello trabalho
da WORLD

atadores de Illusões
Explendido romance cm cinco partes, que 6 lindo e attrahente. , _

Foi um suecesso, retumbante a exhibiçao deste fiim hontem pois elle constitue üm espectaculo 9en
sa»oional, qüe ao luxo deslumbrante da enscenação, junta uma a|ta licção

da mais formosa e encantadora moralidade

M

(J3ver*ywoman)
8 actos que causarão a mais funda impressão por sua originalidade e por sua lc»

clinica primorosa. , |
Super-producção da Paramount-Art-craft-Special, iulerprctado por vanas celccndü- i

des da tela onde figuram em primeiro plano
VTOLBT HEMMING e THEODOilE ROBE&TS

0 argumento deste film e' dos que se não pode fazer uma súmula. 0 s'u entrecho
encerra um estudo profundo da psychologia feminina. Nelle se evoca com encanto a
mimosa quadra de Camões: '

O amof é úm fogo, qitn arde sem se ver",
E' ferida, que doe e não se sente
ld.' um contentamento descontente
E' dor que desatina s e _______ do er.

apezar do custo elevadíssimo, do film exhibimol-*o aos preços de .Camarotes, 8»j, Poltronas l^oo

Nota imporlanle : sondo o BELLO SEXO exhibido por conta da Empresa Paranuiunt, ficam suspensas as entradas de favor du-
rante a exhibiçao do referido film, excepto os permanentes do Lyceu de Artes e Officios
1: Segunda-feira -Um portentoso trabalho da genial Dorothy Phillips, secundada por
Prescilia Dean, William Stowell e Lun Chaney, edição da Universal-Film; "O-stygma da
deshonra"

1

•xqrypx^y <y»y »y y yn^j»^«y »yy »y »y y y y y--rf»y°y «y *f ' .y f lf if f T f '^ 'V"*!*^!
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AGENCIA GERAL ÒINEMATOGRAPMICA OLAUPL DARLQI

NE PALAIS
Um film inédito, de grande metragem, a preços ommuns!

— Um artista que anualmente nos Estados Unidos, goza da mais justa fama1
u IpMí t»ií9 tidt ES*»

Segunda"feira no
FALAIS P

RT LÜELL
0 prodigioso interprete dos melhores films ulti-

mamente exhibidos, em

itario
Extrahido do romance «Love • Walh», de

Herbert Brenon

HOJ

A talentosa artista que lão bons films ten,
proporcionado ao publico em : •

«Metro pictures Corporation»
APRESENTA

HALE HAMILTON
o excellente actor americano, em

FAZENDO FITA...
Comedia melodramática em cinoo partes, inspirada

no romance de Izola Forrester e Mann Page.
•-"¦'• -••- . , '_'_jL._ -5 actos vibrantemente dramáticos, desen»"FAZENDO FITA...", encerra nm enteoclio arrebata»» vnlvpnrtn nma historia de amor

dor. intere_8antemente pintado, e conduzido com mnita ha- Volvendo uma historia de amor,
bllidade. Nelle se encontra o drama vigoroso, um pouco de de pauaO e ae SderiDUOS.
farça, e o contraste humorístico cia comedia fácil e scin- ——- - •
tillante. E' a historia de um typico commerciante america. _J A que sacriliClOS pode conduzir O amOD

 •_._.  .__ ___.i-._nln nt-A or_ «ilHmn viiitfin. triflft -í n_-_ nnminàn /.a uma mnlVior nKr_.a Ha

arisiense
EUma 

das mais brilhantes figuras da ffPft.•¦?.-¦ scena italiana ".'-QliÜLI

ELE BELICME

8 actos intensamente dramáticos, onde
de pode observar como uma historia de ro-
mance pode influir poderosamente no espirito

ds úma creança, formando o caracter dc homçm !

M L'viia historia repleta cie aventuras, dc uuilueiii e ile coragem,onde o amor põe termo a todas as lutas

no, muito jovem, que esbanja até ao nltimo vintém, tudo
empregando em roupas, tão só pnra "fazer fita .

Vm dia, um amigo comm unica-lhe que um millionario
sul-americano mula em busen de um agente intelligente e
despachado. No intuito de alcançar o emprego, elle se em-
penha, por todos os modos, era parecer aquillo que não e.
Assim instnlla.se nos mais luxuosos aposentos de um hotel
caro, contrata secretario particular e pessoal de serviço,
adquire um automóvel, e consegue fazer que todos caiam
no seu "bluff". Apoiado na fé e no amor de uma moça,
forte da confiança que tem em Si mesmo, afinal consegue
o contento almejado c a donzella adorada, deixando assim
provado que vale a pena, ás vezes, fazer fita. .

no coração de uma mulher cheia de
vontade e de sentimentos

nobres 1

Completa o programma um bello film do natural
Seguhda-Peira - ALTOS E BAIXOS DA VIDA

5 actos dramáticos, pela formosa
F_A__B_FÍ.I_E___>_rE_ F,_A___3_FIHSG5-E_

Bgtsc""": tC.

am?
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